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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 model of social skills in children with learning disabilities based 

on their attachment styles, through the mediating role of academic self-efficacy. 

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 referring to Bujika Center for the Treatment of Learning Disabilities in Tehran in 2019-

2020 were selected by convenience sampling. The Social Skills Rating System-Parents Version 

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

2006), and the Academic Self-Efficacy Scale (Jinks & Morgan, 1999) were used to collect data.  

Research data were analyzed by structural equation modeling and mediation effect testing in the 

proposed model using bootstrap method. 

Results: Findings showed that the proposed model was fitted to the data. Based on the results, 

anxious and avoidant attachment styles and academic self-efficacy were negative and positive 

predictor of social skills, respectively (p<0.05). Findings also confirmed the mediating role of 

academic self-efficacy in the relationship between anxious and avoidant attachment styles and social 

skills. 

Conclusion: Therefore, it can be concluded that anxious and avoidant attachment styles decrease the 

social skills in children with learning disabilities, while the indirect effect of attachment styles 

through the mediating role of academic self-efficacy improves the social skills in these children.  
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Extended Abstract 

Introduction 
Learning disabilities (also known as specific 

learning disorder) refers to a neurodevelopmental 

disorder with biological origin which forms the basis 

of cognitive abnormalities associated with the 

behavioral symptoms of this disorder. Most specialists 

and psychologists have pointed out three main 

categories of learning disabilities, including dyslexia, 

dysgraphia and dyscalculia (1). Diagnosis is made 

when the individual shows specific deficits in the 

perceptual or processing ability (2). Learning 

disabilities influence several aspects of an individual's 

life, including social skills; in such a way that many 

children and students with poor social skills are 

depressed and socially isolated (5). 

Study shows that social skills deficit negatively 

affects different dimensions of a student's life (7). 

Meanwhile, attachment styles are probably among 

the important factors influencing the social skills of 

learners. Three major attachment styles include the 

secure, the anxious/ ambivalent, and the avoidant 

(8). Many attachment theories argue that the way the 

children are attached to their caregivers, specifically 

the parents, is profoundly associated with their social 

skills in the school (12& 13). For example, Tajik 
Esmaieli & Torbati (2021) showed that the attachment 

styles are significantly related to the social skills of 

students (11). Alongside, Caplan, Morgan, Noroña, 

Tung, Lee, & Baker found that social skills in 

children are influenced by the early life child-

caregiver relationships and if a child is deprived of 

proper care during the critical period of growth, he 

or she will have problems in experiencing intimacy 

and social skills during the adulthood (13).  

Another construct recently addressed by mental 

health professionals is self-efficacy. Self-efficacy is 

a personal judgment on how well or poorly a person 

is able to cope with a given situation and it affects 

different levels of intellectual, behavioral, and 

emotional patterns (15). Academic self-efficacy has 

been addressed as an outcome of optimal social skills 

(19) and it has been known a predicator of study 

quality (20). Researchers believe that academic self-

efficacy is associated with the social skills in 

children (20& 24) and it plays a mediating role in the 

relation between attachment and social skills (16). 

For example, Smith, Williams, O'Donnell, and 

McKechnie showed that academic self-efficacy acts 

as a mediator between attachment styles and social 

skills (16).  

Keeping in mind the foregoing issues, considering 

the significance of identifying the factors influencing 

the social skills in the students with learning 

disabilities, and taking into account this fact that no 

study has yet investigated these factors in an 

integrated model, efforts were made here to determine 

the structural model of social skills in the children 

with learning disabilities based on their attachment 

styles, with the mediating role of academic self-

efficacy.  

Method   
The present study was a survey-correlational study 

using structural equation modeling to investigate 

simultaneously the relations between the variables in 

a model. The population included all the first to fifth-

grade students with learning disabilities (dyslexia, 

dysgraphia, and dyscalculia) who had referred to 

Bujika Center for the Treatment of Learning 

Disabilities in Tehran in 2019-2020. A sample of 200 

students was selected from this population by 

convenience sampling. The inclusion criteria were 

diagnosis of learning disabilities in Bujika Center, 

lack of any other concomitant disorder, written 

consent by the students and the parents, and normal 

intelligence; while exclusion criterion was lack of 

motivation in the parents to fill the questionnaires. 

Data were collected by Social Skills Rating System-

Parents Version (25), Kinship Center Attachment 

Questionnaire (28) and Academic Self-Efficacy 

Scale (30). The collected data were analyzed by 

SPSS 26 and AMOS 24.    

Results 

Regarding the results of correlation matrix, there was 

a significant negative correlation between avoidant 

and anxious attachment styles and academic self-

efficacy (P<0.01). The correlation between secure 

attachment style and self-efficacy and that between 

self-efficacy and social skills were significant and 

positive (P<0.01). To explore the relationship fitting, 

structural equations modeling in the form of path 
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analysis was used. The determination coefficient of 

social skills in the modified structural model was 

0.540, indicating that the extraneous and mediating 

variables; i.e. the attachment styles and self-efficacy, 

can explain 54 % of the variation in social skills 

which is more than he average amount. Results of 

Bootstrap quiz showed that the indirect effect of 

avoidant and anxious attachment styles on social 

skills through the mediating role of self-efficacy was 

-0.1540 and -0.0761, respectively; which was 

statistically significant. But, the indirect effect of 

secure attachment style on social skills through self-

efficacy was not significant.  

Conclusion 

This study was conducted to establish the structural 

model of social skills in children with learning 

disabilities based on their attachment styles, through 

the mediating role of academic self-conception. 

Results implied that attachment styles are associated 

with social skills in these children. Also, it was found 

that avoidant and anxious attachment styles are 

negative predicators of social skills in children with 

learning disabilities, while secure attachment style is 

a positive predicator of social skills. These results 

were in consistency with several researches (11, 12, 

13), indicating that early life child-caregiver 

relationship affects the social skills in children. 

Another finding resulting from carrying out the 

model was that academic self-efficacy mediates the 

relation between attachment style and social skills. 

Put it in another way, attachment styles positively 

affect social skills in children with learning 

disabilities through the mediating role of academic 

self-efficacy. This coincides with Smith, Williams, 

O'Donnell, and McKechnie (16), arguing that 

academic self-efficacy acts as a mediator between 

attachment styles and social skills. 

In explaining the above findings, it can be said that 

when a person believes in his individual and 

academic abilities, he can overcome the negative 

feelings originated from insecure attachment and 

dare to have social and interpersonal relationships. 

On the other hand, high academic self-efficacy and 

good performance in the school can extend the 

student's communication with others, which in turn 
may encourage the student with insecure, avoidant, or 

anxious attachment style to have social communication 

with others. It is worth mentioning that social skills 

in children are affected by the early life child-

caregiver relationship; hence enhancing the social 

skills in people with learning disabilities requires the 

change of attachment style in them. Also, it can be 

explained that people with secure attachment style 

share their thoughts and feelings more easily, 

resulting in their empathy with others. Therefore, the 

healthy early life child-caregiver relationship leads 

to secure attachment style, which in turn develops 

the social skills in the individual. So, the person can 
perform better in interpersonal relationships, problem-

solving, decision making and social adjustment.  

Among the limitations of this study, we can mention 

its being carried out on only one gender. Also, 

parent-version questionnaire was used which may 

have prevented some individuals from giving their 

real answer. Therefore, using the teacher-version 

questionnaire is also suggested. Besides, the parental 

level of study and economic status of the family were 

not controlled in this study, although they may 

influence the parenting styles. It is suggested that 

next studies limit the parental level of study and 

economic status of the family. 
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 11/10/1311دریافت شده: 

 11/12/1311پذیرفته شده: 

 11/13/1411منتشر شده: 

که عمده  ایهای زندگی فرد از جمله مهارت اجتماعی است، به گونههای یادگیری عاملی مؤثر بر بسیاری از جنبهناتوانی زمینه و هدف: 

تماعی اج هدف پژوهش تدوین الگوی ساختاری مهارت نیبنابرا. شونددارند، افسرده و منزوی می یمهارت اجتماعی ضعیف کودکانی که

 ای خودکارآمدی تحصیلی بود.دلبستگی با نقش واسطه هایهای یادگیری بر اساس سبککودکان با ناتوانی

نفر از  211ها، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. تعداد حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده مطالعهروش: 

           با روش 1311-11های یادگیری بوجیکای شهر تهران در سال کننده به مرکز درمان ناتوانیآموزان با ناتوانی یادگیری مراجعهدانش

(، فرم والدین پرسشنامه سبک دلبستگی 1111انتخاب شدند و فرم والدین پرسشنامه مهارت اجتماعی )گرشام و الیوت،  گیری در دسترسنمونه

ها استفاده شد. تحلیل آوری داده( برای جمع1111(، و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی )جینکینز و مورگان، 2110)هالپرن و کاپنبرگ، 

ای در مدل پیشنهادی با روش بوت استراپ انجام الگویابی معادلات ساختاری و آزمون اثرهای واسطه های پژوهش با استفاده از روشداده

 شد.

تگی اجتنابی و های دلبسها برخوردار است. بر اساس نتایج، سبکبرآیندها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها:یافته

گر ها همچنین نقش میانجی(. یافتهP<10/1بین منفی و مثبتی برای مهارت اجتماعی بودند )ترتیب پیشاضطرابی و خودکارآمدی تحصیلی به 

 های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با مهارت اجتماعی مورد تأیید قرار دادند.خودکارآمدی تحصیلی را در رابطه بین سبک

های ا  ناتوانیهای اجتماعی در کودکان بو اضطرابی موجب کاهش مهارتهای دلبستگی اجتنابی نتایج نشان دادند که سبکگیری: نتیجه

های دلبستگی از طریق خودکارآمدی تحصیلی به طور غیرمستقیم به ارتقاء مهارت اجتماعی در این کودکان کمک یادگیری شده و سبک

 کند.می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی،استادیار گروه روان ،ینزری یهاشم یهاد نویسنده مسئول: *

 Hadihashemirazini@yahoo.comرایانامه: 

 121- 11321221تلفن: 



 همکاران و مهدی خدابخش                       ای خودکارآمدی تحصیلیبا نقش واسطه دلبستگیهای اجتماعی کودکان بر اساس سبک الگوی ساختاری مهارت 

0 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 
ما
 ش
،

1
ار 
 به
،

14
11

 

  

 مقدمه
آموزان از ارکان اصللللی نیروی انسلللانی کشلللور محسلللوب امروزه دانش

ر تحول، پیشللرفت، و تعالی کشللور دارند. از فراوانی د شللوند و نقشللیمی

نها به اجتماعی و تحصیلی آ -سللامت و سرزندگی روانیرو، توجه به این

ت؛ ای برخوردار اسللهای یادگیری از اهمیت ویژهویژه فراگیران با ناتوانی

 آموزانریزان، مدیران، معلمان، و والدین این دانشبنلابراین همواره برنامه

در تللاش هسلللتنلد تلا شلللرایطی را فراهم کننلد کله کلارآیی اجتماعی و 

 ن بالا برود.تحصیلی آنا

 -)اختلال یادگیری خاص(، اختلالی عصلللبی 1هلای یادگیرینلاتوانی

سللط   ها درتحولی با منشللأ زیسللتی بوده و مبنایی اسللت برای نابهنجاری

و  صصانمتخرفتاری این اختلال ارتباط دارند. اغلب  علائمشلناختی که با 

اند که هکرد شناسان به سه طبقه اصلی در این دسته از اختلالات اشارهروان

 4، و اختلال در ریاضللیات3، اختلال در نوشللتن2شللامل اختلال در خواندن

شللود که فرد کمبودهای (. این اختلال زمانی تشللخید داده می1اسللت )

پنجمین ویراسللت  (.2خاصللی در توانایی درک یا پردازش داشللته باشللد )

شلللیوع اختلال یادگیری  0راهنمای تشلللخیصلللی و آماری اختلالات روانی

درصلد در کودکان دبستانی  10تا  0های تحصلیلی را بین اص در زمینهخ

آموزان از هوش متوسط (. به طور معمول این دانش3گزارش کرده است )

ر نسلللبت به دیگشلللی یا بالاتر برخوردارند ولی در شلللرایط یکسلللان آموز

دهند و با وجود تری نشللان میآموزان، عملکرد تحصللیلی ضللعی دانش

محیط آموزشلللی منللاسللللب و نیز فقللدان ضللللایعللات قرار داشلللتن در 

شناختی آشکار، عدم مشکلات اجتماعی و روانی حاد، و با داشتن زیسلت

های خاص )خواندن، نوشلتن، و هوش متوسلط، قادر به یادگیری در زمینه

 (.4و  3) ستندینمحاسبه( 

فرد  های زندگیهای یادگیری عاملی مؤثر بر بسللیاری از جنبهناتوانی

آموزان و ای که عمده دانشاسلللت، به گونه 0مهلارت اجتماعیاز جملله 

د شونکودکانی که مهارت اجتماعی ضلعی  دارند، افسلرده و منزوی می

های اجتماعی رفتارهای آموختنی هسلللتند که بر روابط افراد مهارت(. 0)

                                                           
1. Learning disabilities 

2. Dyslexia 

3. Disorder of written expression 

4. Mathematics disorder 

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

(DSM-V) 

گلذارنلد، احتملال دریافت تقویت اجتماعی را به بیشلللترین حد تلأثیر می

تعاملی و وابسته به موقعیت دارند، و در بیشتر کودکان  رسلانند، ماهیتیمی

 (.0گیرند )از طریق تعامل با والدین شکل می

های اجتماعی دهند که کمبود مهارتهای متعدد نشلللان میبررسلللی

(؛ 1) گذاردآموزان برجای میتلأثیر منفی بر ابعلاد مختل  زندگی دانش

حتملاللاب بر مهارت از جملله عواملل مهمی کله ااین در حلالی اسلللت کله 

اسللت. سلله سللبک  1های دلبسللتگیکباجتماعی فراگیران نقش دارد، سلل

، و 1، مضطرب/دوسوگرا1اند از: دلبسلتگی، دلبسلتگی ایمناصللی عبارت

ترین عوامل مؤثر در تعاملات (. سلبک دلبستگی یکی از مهم1) 11اجتنابی

فردی اسلللت کله در دوران کودکی فرد شلللکلل گرفتله و با توجه به بین

ر یابد. دمحیطی که در آن تحول یافته اسلللت، در سلللنین بعدی ادامه می

 های فعال درونی بر نحوه اسللنادهای دلبسللتگی از طریق مدلواقع، سللبک

 گذارند و اسلللنادهای ارتباطی،افراد نسلللبت به فرایند ارتباط اثر می دادن

طه هستند های دلبستگی و کیفیت رابگری بین سبکدارای پتانسیل واسطه

ها حاکی از آن اسللت که سللطوی پایین دلبسللتگی با (. برخی پژوهش1)

های زندگی به پیشللرفت ضللعی  به خصللوص در نخسللتین سللال مراقبان

(. همچنین بسیاری از 11و  11شود )تحصیل منجر می تحصلیلی در دوران

پردازان دلبسلتگی بر این اعتقاد هستند که نوع دلبستگی کودکان به نظریه

های اجتماعی شللان، ارتباط عمیقی با مهارتمراقبان به خصللوص والدین

-(. برای مثللال رفعتی، تللاجیللک13و  12آموزان در مللدارس دارد )دانش

های ( در پژوهشللی نشللان دادند که بین سللبک1411اسللماعیلی و تربتی )

های ارتباطی افراد در دوران تحصللیل، ارتباط معنادار دلبسللتگی با مهارت

همسلللو بلا این یافته، پژوهش کاپلان، مورگان، نورونا،  (.11وجود دارد )

( نشلللان دادند که مهارت اجتماعی در کودکان 2111تلنل،، لی و بیکر )

اولیه زندگی با مراقبان قرار گرفته و چنانچه های تحت تأثیر روابط سلللال

توجهی کودک در دوران حسلللاس تحول کودکی از نظر مراقبللت بللا بی

ورزی در دوران بزرگسالی و مهارت اجتماعی مواجه شلود، در صلمیمت

 (.13آسیب خواهد دید )

6. Social skill 

7. Attachment styles 

8. Secure 

9. Anxious/ambivalent 

10. Avoidant 
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ها که در چند سلال اخیر مورد توجه متخصلصان حوزه از دیگر سلازه

از سلللامت روان قرار گرفته اسللت، مفهوم خودکارآمدی اسللت. همچنین 

شللناختی مؤثر بر سلللامت و پیشللگیری در بهداشللت روان متغیرهای روان

رفتللاری در کودکللان و نوجوانللان  -بیمللاران مزمن و مشلللکلللات عللاطفی

(. خودکارآمدی به معنای 14اشلللاره کرد ) آمدیتوان به باور خودکارمی

های خاص اسلللت و بلاور فرد در مورد توانایی مقابله خویش در موقعیت

الگوهای فکری، رفتاری و هیجانی را در سلللطوی مختل  تجربن انسلللانی 

بر این اساس، خودکارآمدی نقش محوری  (.10)دهد تحت تأثیر قرار می

(. خودکارآمدی پایین با 10ارد )شلللناختی ددر خودگردانی مسللائل روان

نابی له اجتئهای حل مسافسلردگی، اضطراب، حرمت خود پایین، و سبک

های حل مسلللئله و ارتبلاط دارد؛ در مقلابلل، خودکارآمدی بالا با توانایی

بخشلللد تفکر تحلیلی ارتباط داشلللته و عملکرد بیماران مزمن را بهبود می

های هم به عنوان پیامد مهارت 1خودکارآمدی تحصلللیلی (.11و  11، 10)

( 21بین کیفیللت تحصلللیلل )( و هم بلله عنوان پیش11اجتملاعی مطلوب )

مطری و مورد توجله قرار گرفتله اسلللت. بنلابراین، فراگیرانی کله خود را 

ند سلللازبینی آینده، آن را میکنند، به جای پیشخودکارآمد تصلللور می

ری و انجام دادن (. فراگیرانی کله احسلللاس خودکلارآمدی در یادگی22)

و با  ترند،یلک تکلی  دارنلد، در سلللط  بالاتری پیشلللرفت کرده، آماده

کلله فراگیران بللا (. در حللالی22کننللد )جللدیللت بیشلللتری فعللالیللت می

خودکارآمدی سلط  پایین ممکن اسلت حتی برای یک امتحان خودشان 

ای کنند که هر اندازه زحمت بکشلللند، فایدهرا آماده نکند، زیرا فکر می

خواهد داشلت؛ در مقابل، شلخد برخوردار از خودکارآمدی سط  بالا ن

تر اسلللت و توانایی مهارگری و در انجلام دادن کلارهلا امیدوارتر و موفق

که بین  معتقدندگران (. پژوهش23دهنلد )نظلارت بر رفتلار را بله فرد می

های ارتباطی کودکان رابطه وجود خودکلارآملدی تحصلللیلی و مهلارت

این متغیر در ارتباط بین دلبسللتگی و مهارت اجتماعی، ( و  24و  21دارد )

(. برای مثلال اسلللمیت، 10توان ایفلای نقش میلانجی را داشلللتله اسلللت )

( نشلللان دادند که خودکارآمدی 10ویلیلام،، اودونیلل و ملک کچنی )

رانه های اجتماعی نقش میانجیگتحصللیلی بین سللبک دلبسللتگی و مهارت

 (.  10دارد )

                                                           
1. Academic self-efficacy 

2. Social Skill Rating System 

مطری شلللده و اهمیت شلللناسلللایی عوامل مؤثر بر  با توجه به مسلللائل

هللای یللادگیری و براسللللاس آموزان بللا نللاتوانیمهللارت اجتمللاعی دانش

که روابط دو به دو این متغیرها را  های انجام گرفته در این حوزهپژوهش

اند و تاکنون پژوهشللی که بتواند در یک مدل منسللجم، این بررسللی کرده

ین اده باشللد، انجام نشللده اسللت؛ در نتیجه متغیرها را مورد بررسللی قرار دا

اجتماعی کودکان با  الگوی سلللاختلاری مهارتپژوهش بلا هلدف تعیین 

ای هبا نقش واسللط دلبسللتگی هایهای یادگیری بر اسللاس سللبکناتوانی

 انجام شد. خودکارآمدی تحصیلی

 روش
روش پژوهش حاضر از نوع : کنندگانشررک الف( طرح پژوهش و 

همبسللتگی اسللت که با اسللتفاده از روش الگویابی معادلات پیمایشللی و 

سلللاختاری در صلللدد بررسلللی همزمان روابط میان متغیرهای پژوهش در 

آموزان با ناتوانی قالب یک الگو اسلت. جامعه آماری شلامل تمامی دانش

اختلال خواندن، نوشلللتن، و ریاضلللی( پایه یکم تا پنجم ابتدایی یادگیری )

های یادگیری بوجیکای شلللهر تهران درمان ناتوانی کننده به مرکزمراجعه

از آنهللا بللا روش  آموزدانش 211تعللداد بود کلله  1311-11در سللللال 

لازم  اند.گیری در دسلترس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدهنمونه

؛ 2110به ذکر است که ملاک تعیین حجم نمونه بر اساس دیدگاه کلاین )

فته شلللد که حداقل حجم نمونه را برای برازش ( در نظر گر20بله نقل از 

های ورود گروه نمونه انتخابی عبارت ملاک نفر پیشلللنهاد داد. 211ملدل 

ی های یادگیری توسلط مرکز توانبخشبودند از: دریافت تشلخید ناتوانی

محل تحصلللیل، نداشلللتن اختلال همبود، و رضلللایت افراد نمونه و والدین 

بهنجللار. همچنین ملللاک خروم شللللامللل آنهللا، و برخورداری از هوش 

د های  پرسللشللنامه و تکمیل ناقوالدین در پاسللب به گویهه بودن انگیزبی

 آن در نظر گرفته شد. 

 ب( ابزار

 1111این پرسشنامه در سال  :2فرم والدین-( پرسشنامه مهارت اجتماعی 1

تدوین و دارای سللله فرم والدین، معلمان، و  3به وسلللیله گرشلللام و الیوت

گویه در دو بخش مهارت  02(. این ابزار دارای 20آموزان اسلللت )شدان

( 02تا  41های ( و مشلللکلات رفتاری )گویه41تا  1های اجتملاعی )گویه

3. Geresham & Elliott 



 همکاران و مهدی خدابخش                       ای خودکارآمدی تحصیلیبا نقش واسطه دلبستگیهای اجتماعی کودکان بر اساس سبک الگوی ساختاری مهارت 

1 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 
ما
 ش
،

1
ار 
 به
،

14
11

 

  

های اجتماعی اسلتفاده شد که یک اسلت. در این پژوهش، بخش مهارت

ای درجه 3ها در طی  لیکرت شللود. گویهنمره کل برای آن محاسللبه می

شللوند که نمره بالاتر ( محاسللبه می2تا اغلب اوقات= نمره  1)هرگز= نمره 

( 1111های اجتماعی بیشللتر اسللت. گرشللام و الیوت )دهنده مهارتنشللان

گزارش  14/1نباخ، واعتبلار مقیلاس را بلا اسلللتفاده از ضلللریب آلفای کر

های این پرسلللشلللنامه در پژوهش(. لازم به ذکر اسلللت که 20انلد )کرده

ور به کار رفته و مورد تأیید قرار گرفته است. در متعددی در خارم از کش

مقدار آلفای کرونباخ این (، 1310اسلللفجیر و خطیبی )عبلاسلللی زینایران 

و برای  13/1های اجتماعی در فرم والد پرسللشللنامه را برای مقیاس مهارت

گزارش کردند. آنها همچنین برای تعیین روایی  11/1مشلللکلات رفتاری 

توایی و روایی سلازه استفاده کردند. نتایج تحلیل پرسلشلنامه از روایی مح

عامل  4به اسللتخرام  منجرعاملی برای تعیین روایی سللازه در مطالعه آنها 

پذیری، و خودمهارگری( در فرم والد ورزی، مسلللئولیت)همیاری، جرئت

 (.21شد )

به وسیله  2110این پرسلشلنامه در سلال  :1دلبسلتگی ( پرسلشلنامه سلبک2

جهت سللنجش دلبسللتگی کودکان در دوره کودکی  2کاپنبرگهالپرن و 

شللود. میانه )قبل از دبسللتان و دبسللتان( طراحی و توسللط مادر تکمیل می

زیرمقیاس دلبستگی ایمن،  3گویه با  11پرسلشنامه سبک دلبستگی دارای 

ای )همیشللله= درجه 0ها در طی  لیکرت اجتنابی، و ناایمن اسلللت. گویه

شلوند. سلازندگان پرسشنامه ضریب ( محاسلبه می0تا هرگز= نمره  1نمره 

ای بین های آن را در دامنهو زیرمقیاس 11/1آلفای کرونباخ کل ابزار را 

( 21. سللللیمانی، بشلللاش، و لطیفیان )(21) اندگزارش کرده 14/1تا  10/1

و با روش بازآزمایی  13/1اعتبار ابزار را با روش ضللریب آلفای کرونباخ 

 چرخش با علاملی تحلیلل آزمون نتلایجانلد. همچنین گزارش کرده 11/1

 درصللد 12/41 که کرد تأیید را هاگویه در عامل چهار وجود واریماک،

   .(21 ) کردند تبیین را مقیاس کل واریان، از

به  1111این پرسلشنامه در سال  :3( پرسلشلنامه خودکارآمدی تحصلیلی3

 یتدوین شلده اسلت. پرسلشنامه خودکارآمد 4وسلیله جینکینز و مورگان

زیرمقیاس شامل استعداد، کوشش، و بافت  3گویه با  31تحصلیلی دارای 

تا کاملاب  1کاملاب مخالفم= نمره ای )درجه 4ها در طی  لیکرت است. گویه

                                                           
1. Kinship Center Attachment Questionnaire 

2. Halpern & Kappenberg 

شلوند که کسب نمره بیشتر در این مقیاس به ( محاسلبه می4موافقم= نمره 

ز تر در آن حاکی اآمدی بالاتر، و نمره پایینمعنی برخورداری از خودکار

خودکارآمدی پایین اسلت. سازندگان این پرسشنامه اعتبار آن را با روش 

اند و روایی محتوایی گزارش کرده 12/1ضلللریب آلفای کرونباخ برابر با 

(. همچنین سلللبزیللان، قللدم پور و 31و عللاملی آن را نیز تللأییللد کردنللد )

یب آلفای کرونباخ برای نمره کل این ابزار نیز ضلللر (1311)میردریکوند 

های اسللتعداد، کوشللش، و مقیاسو برای  هر یک از خرده 13/1را برابر با 

 (.  31اند )گزارش کرده 01/1، و 00/1، 00/1بافت 

مرکز پ، از دریللافللت مجوزهللای لللازم و همللاهنگی بللا روش اجرا: ج( 

افراد  مدیران آن،هلای یادگیری بوجیکای شلللهر تهران و درملان نلاتوانی

ط های مربونمونه به شلرحی که در بخش روش گزارش شلد به پرسشنامه

از ه کبرخی از والدین لازم به ذکر است که  به طور انفرادی پاسلب دادند.

برخوردار نبودند، دسللتیار پژوهشللگر، سللؤالات را برای آنها کافی سللواد 

ه برخی هایی کامهپرسلشنتا بتوانند به طور مطلوبی پاسلب دهند. خواند می

ور حذف شدند. به منظاز فرایند تحلیل سؤالات آنها پاسب داده نشده بود، 

مناسلللب جهت اجرای مطلوب پژوهش و بالا بردن محیطی فراهم آوردن 

آوری توزیع و جمع شلللد:گرفته  درونی آن تدابیری به کارروایی  میزان

های عمدی یا کاسلللتیها به منظور دقت بالا و جلوگیری از پرسلللشلللنامه

ها به صورت فردی و یا رسلشنامهشلد؛ پ توسلط پژوهشلگر انجام ،سلهوی

نحوه پاسلللب دادن به  ؛آموزان تحویل داده شلللدگروهی به والدین دانش

با  ،هادر جریان تکمیل پرسللشللنامه پژوهشللگر وشللده ها بیان پرسللشللنامه

با صللبر و  های والدین، آنها را راهنمایی کرده وهای خود به سللؤالپاسللب

زمان توزیع پرسللشللنامه مدتی قبل از تمام  ؛حوصللله به رفع ابهام پرداخت

با ورود به مرکز توانبخشللی  ؛شلدن جلسله درمانی و توانبخشللی انجام شلد

توضلللیحللات کلی دربللاره هللدف  ،مرکز نللاتوانی یللادگیری قبللل از اجرا

بله واللدین اطمینلان کلافی داده شلللد که ؛ و همچنین پژوهش داده شلللد

سنجد، پاسب درست یا غلط نداشته، ، نظرات آنها را میپرسشنامه تسوالا

باقی های آنها محرمانه پاسلللبو گویی مد نظربوده، صلللداقت در پاسلللب

 آموزانو هیچ تلأثیری در نتیجله امتحانات و نمرات دانش هخواهلد ملانلد

3. Academic self-efficacy scale 

4. Jinks & Morgan 



 همکاران و مهدی خدابخش                       ای خودکارآمدی تحصیلیبا نقش واسطه دلبستگیهای اجتماعی کودکان بر اساس سبک الگوی ساختاری مهارت 

1 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

1
، شماره 
1

، بهار 
1411

 

 

افزار هلا با اسلللتفاده از نرمپ، از اجرای پژوهش، داده نخواهلد داشلللت.

26SPSS 24 وAMOS شدند. لیوتحلهیتجز 

 

 هایافته
های توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف معیار، شلاخد 1در جدول 

 اند. و کشیدگی گزارش شده ،چولگی

 های توصیفی متغیرهای پژوهش: یافته1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرهای پژوهش

 -21/1 14/1 10/3 40/03 11 1 مهارت اجتماعی

 11/1 -12/1 03/1 11/10 121 31 خودکارآمدی

 22/1 -00/1 01/2 21/11 20 11 سبک دلبستگی ایمن

 31/1 23/1 11/2 14/11 20 11 سبک دلبستگی اجتنابی

 40/1 30/1 32/0 11/11 31 0 سبک دلبستگی اضطرابی

 

های چولگی و ، ارزش1در جدول  نتایج به دسلللت آمده بر اسلللاس

ر دتوزیع نرمال دارند.  ،دهد که متغیرهای پژوهشکشلللیدگی نشلللان می

بستگی، های دلاطلاعات مربوط به همبسلتگی پیرسون بین سبک 2 جدول

 .  گزارش شده استو خودکارآمدی  ،مهارت اجتماعی

 

 های دلبستگی: ماتریس همبستگی بین مهارت اجتماعی، خودکارآمدی و سبک2جدول 

 

با توجه به نتایج ماتری، همبسللتگی، بین سللبک دلبسللتگی اجتنابی و 

اضلللطرابی بلا خودکلارآملدی و مهلارت اجتملاعی رابطه منفی و معنادار 

(11/1>P) و بین  ،بین سلللبللک دلبسلللتگی ایمن و خودکللارآمللدی و

خودکللارآمللدی و مهللارت اجتمللاعی رابطلله مثبللت و معنللاداری وجود 

 (.P<11/1دارد)

یابی در پژوهش حلاضلللر جهت بررسلللی برازش رابطه از روش مدل

تحلیل مسلیر استفاده شد. پیش از کاربرد این معادلات سلاختاری در قالب 

 بر اساس آماری ضروری است. شلیوه های این فرضروش، بررسلی پیش

متغیری به کمک های بهنجاری تکمفروضه 2110در سال  پیشنهاد کلاین

                                                           
1. Mardia standardized kurtosis coefficient 

ه یید شللدند. با توجه به اینکأبرآورد مقادیر کجی و کشللیدگی آزمون و ت

قرار داشلللت، نرمال بودن  ±2ازه دامنله کجی و کشلللیلدگی متغیرها در ب

یید قرار گرفت. جهت بررسی نرمال بودن چندمتغیری أمتغیری مورد تتک

و نسبت بحرانی استفاده شده  1از ضلریب کشلیدگی اسلتاندارد شده مردیا

برای نسبت  0تر از (، مقادیر کوچک2112) 2بلانچدیدگاه اساس بر است. 

بودن چنللدمتغیره در نظر گرفتلله عنوان عللدم تخطی از نرمللال  بحرانی بلله

به  203/2و نسبت بحرانی  113/3شلود. در این پژوهش ضلریب مردیا می

بنللابراین فرض نرمللال بودن  اسللللت؛ 0دسللللت آمللده کلله کمتر از عللدد 

هللای پرت چنللدمتغیری برقرار اسللللت. جهللت بررسلللی عللدم وجود داده

2. Blunch 

 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

     1 دلبستگی ایمن .1

    1 -111/1** دلبستگی اجتنابی .2

   1 111/1** -100/1** دلبستگی اضطرابی .3

  1 -143/1** -111/1** 114/1** خودکارآمدی .4

 1 141/1** 131/1** -101/1** 112/1 مهارت اجتماعی .0
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 ، مورد بررسللی قرار گرفت و1چندمتغیری، شللاخد فاصللله ماهالانوبی،

های پرت بودن داده افتاده دورحاکی از  10/1سلللطوی معناداری کمتر از 

راین نابشد. بپرت شناسایی ن این شلاخد، داده بر اسلاسنظر اسلت.  مورد

یابی معادلات هلای آملاری نشلللان داد که روش مدلفرضبررسلللی پیش

سلاختاری در قالب تحلیل مسلیر، روش مناسبی برای ارزیابی برازش مدل 

استفاده شده  2نماییت برآورد پارامترها از روش بیشینه درستاست و جه

 .(20)به نقل از  است

دهد بعد از اصلاحات، نشان می 3های برازش در جدول نتایج شاخد

 اخدشللل الگوی نهایی مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار اسلللت.

R2 هد.دزا را نشللان میمیزان واریان، تبیین شللده متغیرهای نهفته درون 

را در معادلات سللاختاری  11/1و  R2 ،01/1 ،33/1( مقادیر 1111) 3چین

ن متغیر کند. ضریب تعییو ضلعی  توصلی  می ،به ترتیب قوی، متوسلط

است که نشان  041/1مهارت اجتماعی در الگوی سلاختاری اصلای شده  

هللای دلبسلللتگی و زا و میللانجی یعنی سلللبللکدهللد متغیرهللای برونمی

از تغییرات مهللارت اجتمللاعی را درصللللد  04ننللد تواخودکللارآمللدی می

نیز  4. جدول اسلللتبینی کننلد که این میزان در حد متوسلللط به بالا پیش

الگوی نهایی پژوهش )مدل اصلای  1و شکل  ،ضلرایب اسلتاندارد مسیرها

  دهد.شده( را نشان می
 

 و الگوی نهاییهای برازش الگوی پیشنهادی : شناسه3جدول 

 2χ Df های برازششناسه
P 

/df2χ GFI PCFI PNFI CFI IFI RMSEA 

 104/1 130/1 121/1 011/1 011/1 111/1 130/1 <111/1 3 010/0 الگوی پیشنهادی

 111/1 111/1 111/1 011/1 010/1 111/1 131/1 311/1 1 131/1 الگوی نهایی

 

از روابط مسلللتقیم متغیرهای پژوهش در مدل نهایی  نتلایج حلاصلللل  

دهد که بین سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با شلده( نشلان می)اصللای

و بین سلللبللک  ،مهلارت اجتمللاعی و خودکللارآمللدی رابطلله منفی معنللادار

دلبسلللتگی ایمن بللا خودکللارآمللدی رابطلله مثبللت معنللادار وجود داشلللت 

 (.4)جدول

 

 : ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی )اصلاح شده(4جدول 

 سطح معناداری نسب  بحرانی خطای معیار ضرایب استاندارد مسیر

 120/1 100/2 111/1 113/1 خودکارآمدی <---دلبستگی ایمن

 <111/1 -141/3 112/1 -141/1 خودکارآمدی <---دلبستگی اجتنابی

 <111/1 -020/4 121/1 -311/1 خودکارآمدی <---دلبستگی اضطرابی

 110/1 304/1 141/1 114/1 مهارت اجتماعی <---دلبستگی ایمن

 <111/1 -103/3 111/1 -114/1 مهارت اجتماعی <---دلبستگی اجتنابی

 <111/1 -111/4 110/1 -211/1 مهارت اجتماعی <---دلبستگی اضطرابی

 <111/1 111/0 111/1 411/1 مهارت اجتماعی <---خودکارآمدی

 

                                                           
1. Mahalanobis d-squared method 

2. Maximum likelihood (ML) 

3. Chin 
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 آموزانخودکارآمدی در دانشهای دلبستگی با مهارت اجتماعی از طریق میانجیگری : ضرایب استاندارد مدل الگوی نهایی )اصلاح شده( رابطه ساختاری سبک1شکل 

   

ای با اسلتفاده از آزمون بوت استرپ در نتایج حاصلل از روابط واسلطه

نشان داده  0ای در جدول به جهت آزمودن مسلیر واسطه  MACROبرنامه 

 است.  شده
 غیرمستقیم به روش بوت استراپگری روابط : آزمون میانجی5جدول 

 حد بالا حد پایین خطای معیار سوگیری بوت داده مسیرها

 -1112/1 -2411/1 1121/1 1112/1 -1041/1 -1042/1 مهارت اجتماعی خودکارآمدی دلبستگی اجتنابی

 -1131/1 -2110/1 1141/1 -1111/1 -1101/1 -1101/1 مهارت اجتماعی خودکارآمدی دلبستگی اضطرابی

 1112/1 -1211/1 1132/1 1104/1 1411/1 1444/1 مهارت اجتماعی خودکارآمدی دلبستگی ایمن

 

ای هنتایج آزمون بوت اسللترپ نشللان داد که اثر غیرمسللتقیم سللبک

دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بر مهارت اجتماعی از طریق خودکارآمدی 

به دسلللت آمد که از لحام آماری  -1101/1و  -1041/1بله ترتیلب برابر 

ماعی دلبستگی ایمن بر مهارت اجت اما اثر غیرمستقیم سبک ؛معنادار بودند

 معنادار نبود. ،از طریق خودکارآمدی از لحام آماری

 یریگجهینتبحث و 
اجتماعی کودکان  این پژوهش با هدف تدوین الگوی سللاختاری مهارت

ای هدلبسلتگی با نقش واسط هایاسلاس سلبک یادگیری برهای با ناتوانی

ای هنتایج پژوهش نشان داد که سبکخودکارآمدی تحصیلی انجام شد. 

 رتبطمهای یادگیری های اجتماعی کودکان با ناتوانیدلبسللتگی با مهارت

های دلبسللتگی اجتنابی و اضللطرابی ها نشللان داد که سللبکاسللت. یافته

های ای مهارتبین مثبتی بربسللتگی ایمن پیشو سللبک دل ،بین منفیپیش

ا همسو با ههای یادگیری بوده است. این یافتهاجتماعی کودکان با ناتوانی

اسلللت که نشلللان دادند  بوده (13و  12، 11) مختل  هاینتلایج پژوهش

ا های اولیه زندگی بمهارت اجتماعی در کودکان تحت تأثیر روابط سللال

براین لللازمله افزایش مهلارت اجتملاعی افراد بللا گیرد؛ بنللاقرار میان مراقبل

ن یافته را ایهای یادگیری، بهبود سلبک دلبسلتگی اسللت، همچنین ناتوانی

عاملات شلللیوه ت ،های دلبسلللتگیگونه تبیین کرد که سلللبک توان اینمی

د. افراد با کنناجتماعی و واکنش فرد نسبت به خود و دیگران را تعیین می

به افراد ناایمن، احسللاسللات و افکار خود را سللبک دلبسللته ایمن نسللبت 

 شود کهموجب میموضلوع  گذارند و اینمیان می تر با دیگران درراحت

آنهلا بتواننلد بلا دیگران همدلی کنند. بنابراین، ارتباط اولیه سلللالم والد و 

موجب رشلللد و در نتیجه شلللود که فرزنلد موجلب دلبسلللتگی ایمن می

11/1 

14/1 

31/1 

11/1 

21/1 

41/1 

04/1 

21/1 

11/1 

11/1 

10/1 
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های آینده خواهد شللد و در سللالفرد ی عهای اجتماگیری مهارتشللکل

و  ،گیریللله، تصلللمیمئفردی، مهللارت حللل مسلللفلرد در روابلط بلین

ت توان گفاجتماعی بهتر عمل خواهد کرد. همچنین، مییافتگی شسلللاز

رار به سختی با دیگران رابطه صمیمانه برقشلو افراد ناایمن اجتنابی از یک 

ا وجود دارند. بتمایل اطفی دیگر، به برقراری رابطه ع سوییکنند و از می

احسللاس ترس و نگرانی در این افراد، آنها در پی برقراری رابطه اجتماعی 

های اجتماعی در این موجب کاهش مهارت هبا دیگران هستند و این مسئل

 شود.افراد می

نشللان داد که یافته دیگر این پژوهش که حاصللل اجرای مدل اسللت، 

 ،دلبسلللتگی و مهارت اجتماعی خودکلارآمدی تحصلللیلی در ارتباط بین

تگی به های دلبسبه عبارتی دیگر سللبکنقش میانجی را ایفا کرده اسلت؛ 

های صلللورت غیرمسلللتقیم و از طریق خودکارآمدی تحصلللیلی، مهارت

رار ثیر مثبت قأهلای یلادگیری را  تحلت تلاجتملاعی کودکلان بلا نلاتوانی

مک  م،، اودونیل ودهد. این یافته همسو با نتایج مطالعه اسمیت، ویلیامی

( اسللت که نشللان دادند خودکارآمدی تحصللیلی بین سللبک 10کچنی )

نقش میانجیگرانه دارد. در تبیین این  ،های اجتماعیدلبسلللتگی و مهلارت

ود ایمان های فردی و تحصیلی خ، وقتی فرد به تواناییتوان گفتیافته می

ی ناایمن ستگتواند بر احسلاسات منفی ناشی از دلبو باور داشلته باشلد می

ا پیدا فردی با دیگران ربرقراری روابط اجتماعی و بین ئتغلبه کرده و جر

ودکارآمدی تحصللیلی بالا و عملکرد خوب در سللویی دیگر خاز . کندمی

توانللد موجللب گسلللترش ارتبللاطللات فرد بللا دیگر محیط مللدرسلللله می

ا ر آموزان شده و دیگران فرد با دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابیدانش

 تشویق و ترغیب کند. ،آموزانبه ارتباط اجتماعی با دیگر دانش

 توجه بیش از پیش به های این پژوهش،در مجموع بلا توجله بله یافته 

آموزان در بهبود نقش سلللبللک دلبسلللتگی و عملکرد تحصلللیلی دانش

ه شلللود کهای یادگیری پیشلللنهاد میهای اجتماعی افراد با ناتوانیمهارت

و  ،های تلویزیونیآموزش ملدرسللله و واللدین، برنلامله این مهم از طریق

گونه با بهبود پذیر اسلللت تا اینامکان وپرورشآموزشهای سلللیلاسلللت

ای هآموزان در دوران کودکی از این سرمایههای دلبسلتگی دانشسلبک

بها در پیشلللبرد اهداف جامعه و رسلللیدن بیش از پیش به انسلللانی و گران

 جامعه آرمانی استفاده شود.

توان به محدودیت جنسللیت های اصللی این پژوهش میز محدودیتا

مطالعه و شلللرایط  ها اشلللاره کرد که با توجه به متغیرهای موردآزمودنی

از  فرهنگی ممکن اسلللت در آنهلا تفلاوت آماری وجود داشلللته باشلللد.

فرم  هایاین بود که فقط از پرسشنامهمطالعه حاضر های دیگر محدودیت

از ارائه پاسلللب  نمونه ممکن اسلللت برخی از افراد والد اسلللتفاده شلللد که

ین شللود از فرم معلم ابنابراین پیشللنهاد می ؛خودداری کرده باشللند ،واقعی

تفاده اسللهای مختل  افراد نمونه گروهها نیز به منظور مقایسلله پرسللشللنامه

توان به عدم کنترل سط  تحصیلات والدین و وضعیت شلود. همچنین می

در  ررگذایتأثتواند به عنوان عوامل اره کرد که میاقتصللادی خانواده اشلل

ود در شباشد. پیشنهاد میوالدگری های های تربیتی والدین و سبکشلیوه

هلای بعلدی سلللط  تحصلللیلات والدین و وضلللعیت اقتصلللادی پژوهش

 مورد کنترل قرار گیرد. ها نیزخانواده

 
 ملاحظات اخلاقی

برای اجرای این مطلالعله ابتدای مجوزهای علمی  پیروی از اصول اخلاق پژوهش:

اخذ شد.  وپرورشآموزشو اجرایی لازم از دانشلگاه آزاد اسلامی ساوه و سپ، سازمان 

کاملاب رعایت  محرمانه ماندن اطلاعات هویتی و رازداری ماننداخلاقی همچنین ملاحظات 

 شد.

این مطالعه بدون حامی مالی و با هزینه شللخصللی نویسللندگان انجام شللده  حامی مالی:

 است. 

صللصللی ی تخادکتررسللاله این پژوهش برگرفته از  نقش هر یک از نویسررندگان:

است.  د ساوهواح یآزاد اسلامه عمومی دانشگا یشلناسلروانمهدی خدابخش در رشلته 

ادان تنویسلنده نخسلت این مقاله، پژوهشلگر اصللی و نویسندگان دوم و سوم به عنوان اس

 اند. راهنما و مشاور پروژه نقش داشته

انجام این پژوهش برای نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبال  تضراد مناف::

 نداشته است و نتایج آن کاملاب شفاف و بدون سوگیری گزارش شده است. 

 های یادگیریمرکز درمان ناتوانیان  وسلللیله از مسلللئول بلدینتشررکر و قردردانی: 

ن پژوهش تشللکر و در ای کنندهشللرکتو والدین و دانش آموزان  بوجیکای شللهر تهران

 شود. قدردانی می
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