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 چکیده
 و یلا یتخظ یاود  ش آماوزا  از ملها   هاای روانناخایتی دانا   بسیاری از ویژگی گرهای دلبستگی می تواند تبیینسبک

 یهاا سبک نیب رابط  هدف پژوهش حاضر تعیین سازد.باشد ک  لزوم توم  ب  این متغیر را آشکار می ییمدا اضطراب

ضار  باود. رو  پاژوهش حا   رشت کی  یناح شنم  یپا آموزا  دانش در ییمدا اضطراب و یلیتخظ یود با یدلبستگ

در  شات ر کیا   یناح شنم  یپا دیتر آموزا  دانش یتلام شامل پژوهش یآمار  مامعبود.  یاز نوع هلبستگ یفیوصت

نفار باا توما  با  مادول       330از این بین نلون  ای ب  حجام  . بودنفر   950قریبی ب  تعداد ت 1397-98سال تحصیهی 

 یساتگ دلب هاای سابک هاای  گیری یوش  ای تصادفی ب  عخوا  نلون  انتخاب شدند و پرسناخام  مورگا  و رو  نلون 

 (1999)هر بیلاا  کودکاا   اضطراب با مرتبط ایتالالت، (1995) و هلکارا  بوفارد یلیتخظ یود، (1987) شاور و هاز 

 رو  گاام با    های ب  دست آمده با استفاده از ضریب هلبستگی پیرسو  و رگرسیو  چخدگان  ب را تکلیل کردند. داده

 یلییاودتخظ  لک نلرهپژوهش ننا  داد ک  بین سبک دلبستگی ایلن با  هایگام مورد تجزی  و تحهیل قرار گرفت. یافت 

ار وماود دارد  دانش آموزا  رابط  مخفای و معخااد   ییمدا اضطرابهای شخایتی و فراشخایتی رابط  مثبت؛ و با و مولف 

(01/0P< در مقابل بین سبک دلبستگی .)کال  لاره نوساوگرا باا   د-ی و سبک دلبستگی نااایلن اضاطرابی  امتخاب لنیناا 

بت و معخاادار  دانش آموزا  رابط  مث ییمدا اضطرابو مولف  های شخایتی و فراشخایتی رابط  مخفی؛ و با  یلییودتخظ

-یراباضاط  لنینااا  یدلبساتگ  سابک (. هلچخین، نتایج تحهیل رگرسیو  ننا  داد ک  متغیرهاای  P<01/0ومود دارند )

اناش  درصد تغییرات یودتخظیلی د 27و در مجلوع  مثبت صورت ب  لنیا یدلبستگ سبک ب  صورت مخفی و دوسوگرا

 بات و با  صاورت مث   دوسوگرا-یاضطراب لنیناا یدلبستگ سبک(. هلیخطور، 2R=270/0) آموزا  را پیش بیخی می کخخد

خی می درصد تغییرات اضطراب مدایی دانش آموزا  را پیش بی 16و در مجلوع  مخفی صورت ب  لنیا یدلبستگ سبک

 اناش د ییمادا  اضطراب و یلیتخظ یودبا  دلبستگی هایتوا  نتیج  گرفت سبکبر این اساس می (.2R=160/0)کخخد 

 ها هستخد.دار آ بیخی معخیو قادر ب  پیشرابط  داشت   آموزا 
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