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 چکیده:

 خواب  اختالل بینی پیش در شناختی عصب اجرایی کارکردهای و دلبستگی های سبک نقش بررسیپژوهش حاضر با هدف 

همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه  -انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی تبریز ساله 6 تا 4 کودکان

مهد کودک به صورت   10شامل می گردد. تعداد  1398شهر تبریز در بهار  مهدکودک هایسال حاضر در  6تا  4کودکان 

پسر( به عنوان نمونه  60دختر و  60کودک ) 120تصادفی ساده تعداد با روش نمونه گیری  شدند. سپس  داوطلبانه انتخاب

و ( 2002)، کارکردهای اجرایی کولیج (2006) همکاران و کاپنبرگ پرسشنامه های  دلبستگیوالدین آنها پژوهش انتخاب و 

بین سبک   ( را تکمیل نمودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد1996) همکاران و کودکان برونی خواب اختالالت

 -( و کارکرد برنامه ریزی P < 01/0( و کارکرد اجرایی سازمان دهی و بازداری )  P < 01/0اختالل خواب )  های دلبستگی  و

همچنین متغیرهای پژوهش توانستند  ( با اختالل خواب در کودکان رابطه معنی دار وجود داشت. P < 05/0تصمیم گیری ) 

توجه به نتایج می توان گفت سبک های دلبستگی و کارکردهای با  درصد از واریانس اختالل خواب را پیش بینی کنند. 46

باشند و داشتن سبک ها دلبستگی مثبت و کارکرد اجرایی می کودکان پیش دبستانی از عوامل مهم در اختالل خواب اجرایی

 می توانند در کاهش اختالل خواب این کودکان نقش داشته باشند.مطلوب 

 شناختی عصباختالل خواب، سبک های دلبستگی، کارکردهای اجرایی   واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

کودکان و نوزادان به دلیل ضعیف بودن و فقدان مهارت های شناختی و رفتاری در زودتر دچار اختالالت مختلف روانی، 

 است.  1رفتاری، هیجانی و شناختی می شوند. یکی از مشکالت این کودکان اختالل خواب 

 شود. می تکرار روز  هر بیولوژیک  سیستم پایه بر و حیاتی ضرورت  یک  عنوان به  که است  یافته رفتار سازمان یک خواب  واقع در

 برای و  است انسان اساسی نیازهای از  یکی  عنوان به  خواب  و برد می سر به خواب در را خود عمر  معموالًیک سوم  انسانی هر

 روان و جسم و سالمت بر خواب  تأثیر . است انسان حقوق  از مناسب خواب از برخورداری و  ضروری است  امری زندگی ادامه

 قابل و مهم های آگاهیپیش از انسان خواب تأثیر تغییرات امروزه که طوری به است پزشکی علم مسلم های دانسته از انسان

 خواب است. کیفیت مهم بالینی سازه یک خواب کیفیت(. 1392  رود)احمدوند،می شمار به ها بیماری به ابتال زمینه در توجه

) نیست گیری اندازه قابل آزمایشگاهی محیط در یعنی است ذهنی آن سنجش و مشکل آن تعریف که است پیچیده پدیده یک

 و  خواب کیفیت دهنده تشکیل متغیرهای طرفی، از(. 1396؛ نقل از فروزان فر، 1989، 2بویس، رینولدز، مانک، برمن و کاپفر 

 (.2011، 3روسترهولز، آچرمن ) باشد متفاوت مختلف افراد بین است ممکن هااهمیت آن میزان

 حاالت  در اختالل یا خواب زمان کیفیت خواب، خواب، کمیت در اختالل با که هستند هاییاز سندرم  گروهی خواب اختالالت

  است  خواب شایع اختالالت بسیار عالیم از آلودگیخواب. شوندمشخص می دهندمی رخ خواب حین که یا فیزیولوژیکی رفتاری

کرد)کریگر، روث و  تعریف شب طی یا بیخوابی و روز طی مفرط آلودگیخواب وجود با را اختالل خواب توانمی که طوری به

. شودمی داده تشخیص کمتر متفاوت، دلیل تظاهرات به اما  است، شایع موارد از کودکان در خواب (. اختالالت2005، 4دمند

 و کمّیت هرچند کند،می تغییر زندگی در طول خواب الگوی. باشدمی کودکان در رفتاری شکایات ترینخواب، شایع اختالالت

جانسون و دارد )جان، اونز، ویس،  محیطی قرار و روانی عوامل جنس، سن، نظیر فردی عوامل گرو همیشه در خواب کیفیت

 (.2008، 5وازدل 

-عوامل زیادی هستند که می تواند در ایجاد عادات و الگوهای بدخوابی و اختالل خواب در کودکان نقش داشته باشند. سبک

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در آیند. یکی از این عوامل به حساب می 6های دلبستگی

کنیم طوری که باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام  زندگی خود برقرار می

 دلبستگی کلمه(. 1390؛ ترجمه سید محمدی، 2010)برک، ار خود داریم، احساس آرامش کنیم استرس از اینکه آنها را در کن

 در دهند؛ اما می انجام کارهایی آن تداوم برای از آنها یک هر که بطوری نفر دو بین قوی رابطه یک ایجاد از است عبارت

؛ ترجمه فیروزبخت، 2005سانتراک، )  شودمی اطالق مراقبش و کودک بین هیجانی پیوند دلبستگی به مفهوم رشد روانشناسی

 داشته  کودک شخصیت تحول بر قاطعی منفی تاثیر تواندمی گردد، ایجاد کودک-مادر یرابطه در که شکافی نوع هر(.1388

 (.1381منصور و دادستان، ) گردد منجر مرضی وخیم بیش و کم اختالالت به آینده در و باشد

 ی یکتجربه است، ضروری کودک روانی سالمت برای که چهاست، آن معتقد کودک و مادر ارتباط اهمیت بر تاکید در بالبی 

 و اختالالت هارنجوری روان اشکال از که بسیاری است معتقد او. وی است دایم جانشین یا مادر با مداوم و صمیمی گرم، ارتباط
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جهانبخش و ) دلبستگی است یچهره با کودک یرابطه ثبات عدم یا و مراقبت مادرانه از کودک محرومیت حاصل شخصیت

 نافرمانی یا و اضطرابی افسردگی، اختالالت اختالل تشخیص با کودکان کندمی ( بیان2008) 1ون وانگر(. 1391همکاران، 

 می کودکی ی اولیه دوران های یا آسیب غفلت بدرفتاری، از ایتاریخچه دارای و مشکالت دلبستگی دچار غالبا ای،مقابله

 . باشند

 

پورحسن سبک های دلبستگی در کیفیت خواب و اختالل خواب است. تایج مطالعات مختلف حاکی از نقش در این راستا ن

 و خواب کیفیت با ناایمن و ایمن دلبستگی های سبک و ایمنی رفتارهای جدایی، اضطراب که داد ( در پژوهشی نشان1396)

( در مطالعه ای به 1394و دشت بزرگی ) دزفولی غریبهمچنین نتیجه مطالعه . دارند داری معنی یرابطه فیزیکی فعالیت

 میان که داد اهواز نشان شهر ساله 12 تا 9 آموزان دانش در خواب کیفیت با تنهایی احساس دلبستگی، اختالل رابطه بررسی

مک  .دارد وجود داری معنی رابطه اهواز شهر ساله 12 تا 9 آموزان دانش در کیفیت خواب با تنهایی احساس دلبستگی، اختالل

( نیز در مطالعه ای به بررسی رابطه اختالالت اخواب و سبک های دلبستگی نوزادان و مادران آنها نشان 2003نمار و همکاران )

بیشتر  شبانه با اختالالت بیدارشدن شبانه، بیداری معنی داری میزان به دوسوگرا سبک های دلبستگی با نوزادان دادند که 

این به معنی وجود رابطه معنی دار بین سبک های دلبستگی و اختالالت خواب است.  .ندداد نشان خود همتایان به نسبت

 سبک های دارای که نوزادانی به نسبت بیشتری به میزان بودند ناایمن دلبستگی سبک های دارای که نوزادانی این، بر عالوه

 بودند.دچار  اختالالت خواب عالئم به زیاد احتمال به بودند دوسوگرا دلبستگی

شناختی نیز به عنوان عوامل مهم در کیفیت خواب بحث شده است. در این بین همچنین از عوامل شناختی و عصب

 هستند مهمی شناختیساختارهایعصب اجرایی کارکردهایاز مولفه های بسیار مهمی به حساب می آیند.  2کارکردهای اجرایی

کارکردهای  طورکلیبه(. 1385 علیزاده،) هستند مرتبط عمل و تفکر هوشیاری، کنترل شناختی مسئولروان فرایندهای با که

 توصیف کرد عادی عملکردهای رفتاری دادن انجام«  چگونه»  و«  وقت چه» برای  شاخصی عنوانتوان به می را اجرایی

 هایتوانایی و شناختی ندهایفرای از وسیعی دامنه دربرگیرنده که کلی است ایسازه اجرایی (. کارکردهای2004، 3لوفتیز )

 با مقابله ؛5پایدار توجه توانایی ،4ترتیب دهی کاری، حافظه دهی،سازمان ریزی،برنامه مسئله، حل استدالل، که، است رفتاری

 عنوانبه  مغز اجرایی (. کارکردهای2004 لوفتیز و همکاران،) شودمی 8تکلیفی چند عملکرد و 7بازخورد از مندیبهره ،6تداخل

 مسأله، حل مانند شناختیروان کارکردهای با جلوی پیشانی ویژهبه مغزی ساختارهای بین در ارتباط ایجاد با نظری سازه یک

 ،9الوین وسی بایلی، آرام،) دارد  اختالالت از بسیاری روانی شناسیآسیب  تبیین در شایانی کمک راهبردها تغییر و انتزاعی تفکر

( در پژوهشی نشان دادند که دلبستگی ایمن با افسردگی و عالئم اضطراب 2013مارگانسکا و همکاران )در این راستا  (.2011

فراگیر کمتر و اختالل در نظم احساسات پایین تر همراه بود، در حالی که سبک دلبستگی ناایمن به طور کلی با نمرات 

باالتر همراه بود و سبک دلبستگی قابلیت پیش بینی اضطراب فراگیر و افسردگی را داشت.  اضطراب فراگیر افسردگی و

انجام شد، نتایج نشان داد که تنش، اضطراب و افسردگی،  (1390همکاران) و نیا نایبی توسط که دیگر ای مطالعههمچنین در 
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با دلبستگی ایمن به پدر و مادر و تنش با دلبستگی ارتباط منفی با سبک دلبستگی ایمن به والدین دارد که در مورد افسردگی 

 ایمن به مادر معنی دار گردید و هر سه مولفه، ارتباطی مثبت و معنی دار با سبک دلبستگی سرد به پدر و مادر دارند.

تری  خواب بیش ( نیز نشان دادند کودکانی که اختالل در کارکردهای اجرایی داشتند اختالالت1395قانعیان و همکاران )

 داشتند.

با توجه به اینکه کیفیت خواب در کودکان عامل بسیار مهمی در رشد و سالمت آنها محسوب می گردد؛ لذا شناسایی عوامل  

موثر و مرتبط در اختالل خواب کودکان یک ضرورت به حساب می آید تا با تمرکز بر این عوامل زمینه کاهش اختالل خواب و 

 های  سبک؛ لذا سوال اصلی که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت این بود که آیا د گرددارتقاء کیفیت خواب آنها ایجا

 نقش دارند؟ تبریز ساله 6 تا 4 کودکان خواب اختالل بینی پیش در  شناختی عصب اجرایی کارکردهای و دلبستگی

 

 تحقیقروش  

سال حاضر در مهدکودک های  6تا  4کلیه کودکان همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را  -روش پژوهش از نوع توصیفی

مهد کودک که به  10شامل می گردد. در مرحله اول با مراجعه به مهدکودک های سطح تبریز تعداد  1398شهر تبریز در بهار 

ساده  صورت داوطلبانه اعالم همکاری نمودند انتخاب شدند. سپس با مراجعه به این مهدکودک ها با روش نمونه گیری تصادفی

دختر و  60کودک ) 120دختر( انتخاب شدند. در نهایت تعداد  6پسر و  6کودک ) 12)از طریق قرعه کشی( از هر مهدکودک 

، کارکردهای اجرایی کولیج (2006) همکاران و پسر( به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های  دلبستگی کاپنبرگ 60

( در اختیار والدین و مربیان  آنها قرار گرفت. توضیحات الزم در مورد 1996) همکاران و کودکان برونی خواب و اختالالت

آوری شد و داده ها با روش های ضریب همبستگی تکمیل و نحوه پاسخگویی داده شد و پس از تکمیل پرسشنامه ها جمع

 تجزیه و تحلیل شد.  Spssپیرسون و رگرسیون چندگانه و با نرم افزار 

 

 ژوهشابزارهای پ

 کودکان  خواب  اختالالت مقیاس (1

 سال و دارای 15تا  6سنین  نوجوانان و کودکان خواب اختالالت بندی ( با هدف طیقه1996این ابزار توسط برونی و همکاران )

 پاسخ ای پنج گزینه لیکرت مقیاس در آزمون های شود. ماده می اصلی تکمیل مراقب یا مادر توسط این مقیاس. ماده است 26

(. 1394پور و صدیقی،  حسن زاده، الناز منیع، علی است )میکائیلی تربیش داشتن مشکالت معنی به باال نمره و شود می داده

 گرفته قرار استفاده ( مورد1393صفری  و همکاران، ) ایرانی برزیلی و چینی، مانند مختلف نمونه های و ها فرهنگ در ابزار این

 آمده دست به مقدار که نمودند بررسی را این مقیاس پایایی مجدد آزمون -آزمون روش از استفادهبا  همکاران و برونی. است

 با آمده دست به منیع و همکاران، پایایی میکائیلی مطالعه در. مناسب است مقداری پژوهشی اهداف برای بود که 71/0برابر 

منیع و  به دست آمد)میکائیلی 79/0تا  66/0مون ها بین آزو برای خرده 74/0از آلفای کرونباخ برای کل آزمون  استفاده

 (.1394همکاران، 

 نکته: نمره باالتر به معنی اختالل بیشتر است.

 



 پرسشنامه دلبستگی دوره کودکی میانه ( 2

 دلبستگی سنجش آن هدف و 20 آن سؤاالت تعداد . است شده طراحی (2006) همکاران و کاپنبرگ توسط پرسشنامه این

 منفی، رفتارهای هیجانی، واکنش مثبت، انطباقی )تکامل مختلف ابعاد از دبستان( و دبستان از قبل ) میانی یدوره کودکان در

 مربوط امتیازات که بوده لیکرت براساس آن دهینمره طیف. باشدمی مراقب( فرد /دلبستگی یچهره حمایت گزیدن از دوری

 نحوه پاسخدهی به شکل زیر می باشد: :است گردیده ارائه زیر در جدول گزینه هر به

 

 همیشه  اغلب اوقات گاهگاهی به ندرت هرگز گزینه 

 5 4 3 2 1 امتیاز

 :است گردیده ارائه زیر جدول در بعد هر به مربوط سؤاالت که بوده بعد چهار دارای فوق  پرسشنامه

 1-6 مثبت انطباقی تکامل

 7-10 هیجانی واکنش

 11-16 منفی رفتارهای

 17-20 گزیدن دوری

 پژوهش در .شودمی جمع هم با را بعد آن  به مربوط سؤاالت امتیازات مجموع بعد، هر به مربوط امتیاز آوردن بدست برای

 عاملی نشان تحلیل آزمون نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد پرسشنامه این پایایی و روایی ( 1393 ) همکاران و سلیمانی

 تحلیل نتایج. بود دارمعنی آماری نظر از بارتلت کرویت آزمون و بوده مطلوب سطح در و   73/0KMO با برابر آزمون که داد

. کرد تبیین را مقیاس کل واریانس از ٪72/48که  کرد تأیید را هاگویه در عامل چهار وجود واریماکس چرخش با عاملی

 مطلوب ماه یک یفاصله به بازآزمون آزمون ضریب یمحاسبه. آمد بدست باالیی حد در پرسشنامه این درونی همسانی ضرایب

 .کرد تأیید را واریماکس چرخش به عامل تحلیل از حاصل نتایج تأییدی، عاملی تحلیل. بود باال و

 

 پرسشنامه کارکرد اجرایی کولیج  (3

عصب شناختی و رفتاری را در کودکان و نوجوانان ( آزمونی است که چندین اختالل 2002روانشناختی کولیج ) -آزمون عصب

 19ها با دهد. هر اختالل دارای خرده مقیاسی مشخص و مجزاست که سه مورد از این خرده مقیاسساله تشخیص می 17تا  5

ین سه شود. اپردازد. آزمون بوسیله والدین و به صورت مقیاس لیکرت پاسخ داده میگویه به ارزیابی کارکردهای اجرایی می

سنجد. پایایی خرده مقیاس کارکردهای اجرایی را در سه حوزه سازمان دهی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و بازداری پاسخ می

گزارش  0/ 66و برای خرده مقیاس بازداری  85/0ریزی برنامه -گیریبدست آمده برای خرده مقیاس سازماندهی و تصمیم

بدست آمده است. همسانی درونی بدست آمده  0/  91با استفاده از آلفای کرونباخ شده است. همسانی درونی دو خرده مقیاس 

گزارش شده است )علیزاده و  52/0و بازداری  82/0ریزی برنامه -گیری، تصمیم81/0به طور جداگانه برای سازماندهی 

 (.1384همکاران، 

 است.نکته: نمره باال به معنی اختالل در هر کدام از کارکردهای اجرایی 

 

 



 هایافته

 کننده هاشرکتجنسیت بررسی وضعیت : 1جدول 

 درصد فراوانی گروه متغیر

 50/0 60 دختر  جنسیت 

 50/0 60 پسر 

( 50/0نفر ) 60دهد. همانطور که مشاهده می گردد، تعداد را نشان میها  کننده شرکت ت: بررسی وضعیت جنسی1-4جدول 

 پسر در پژوهش شرکت داشتند. کودکان( هم 49500نفر) 60دختر و  کودکان

 

 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین  متغیر

 544/9 33/58 نمره کل اختالل خواب 

 های دلبستگیسبک

 

 81/2 22/11 مثبت انطباقی تکامل

 08/2 44/9 هیجانی واکنش

 82/3 23/10 منفی رفتارهای 

 29/3 92/9 گزیدن دوری

 54/1 11/9 کارکرد اجرایی بازداری شناختی عصب کارکردهای اجرایی

 12/2 89/8  کارکرد اجرایی سازماندهی 

 89/0 42/4  تصمیم گیری -کارکرد اجرایی برنامه ریزی 

در جدول فوق میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش به همراه مولفه ها آورده شده است که باالترین نمره مربوط به 

 42/4تصمیم گیری با میانگین  -کارکرد اجرایی برنامه ریزیو پایین ترین نمره مربوط به  33/58اختالل خواب با میانگین 

 است.

با اختالل   شناختی عصب و کارکردهای اجرایی دلبستگی های سبک بررسی رابطه بینسون جهت : آزمون ضریب همبستگی پیر3جدول

 خواب

 اختالل خواب متغیر

 سطح معنی داریریب همبستگی                    ض 

 001/0 -321/0**  مثبت انطباقی تکامل

 001/0 -373/0**  هیجانی واکنش

 001/0 423/0**  منفی رفتارهای

 001/0 301/0**  گزیدن دوری

 001/0 351/0**  کارکرد اجرایی بازداری

 005/0 257/0**  کارکرد اجرایی سازماندهی

 016/0 220/0*  تصمیم گیری -کارکرد اجرایی برنامه ریزی
 



 05/0* رابطه در سطح معنی داری                 01/0* * رابطه در سطح معنی داری 

 ,  P < 01/0مثبت با اختالل خواب  )  انطباقی شود، نتایج نشان داد که بین تکاملجدول فوق مشاهده میهمانطور که در 

321/0-  = r هیجانی واکنش( و  (  01/0با اختالل خواب > P  , 373/0-  = r)  با اختالل  منفی رفتارهایرابطه مثبت و بین

 رابطه مثبت وجود داشت.  (P  , 301 /0  = r < 01/0خواب  ) با اختالل  گزیدن دوریو  (P  , 423/0  = r < 01/0خواب  ) 

 (P  , 257/0  =r < 01/0) ، کارکرد اجرایی سازماندهی (P  , 351/0  =   r < 01/0) همچنین بین کارکرد اجرایی بازداری 

کودکان رابطه مثبت وجود داشت؛ خواب  با اختالل  (P  , 351/0  = r < 05/0) تصمیم گیری  -و کارکرد اجرایی برنامه ریزی

 کودکان نیز بیشتر می شود.خواب  بدین معنی که هر چه اختالل در کارکردهای اجرایی بیشتر باشد، اختالل 

 شناختی عصب دلبستگی و کارکردهای اجرایی هایکودکان براساس سبک خواب بینی اختالل:  رگرسیون چند متغیری جهت پیش4جدول 

 کارکردهای و دلبستگی های¬سبک براساس کودکان خواب اختالل بینی پیش جهت متغیری چند رگرسیون:  3 جدول

و نشان  (P  , 016/15=  F<01/0)دار بوده است به دست آمده معنی  Fشود میزانهمانطور مشاهده می. می پردازد اجرایی

دهد که همچنین نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون نشان می دار است. دهد که مدل رگرسیون به کار رفته شده معنیمی

بررسی سهم هر . در را پیش بینی کردند کودکان خواب اختاللدرصد از مجموع تغییرات و واریانس 46/0متغیرهای پژوهش 

واکنش مولفه های شود، به دست آمده همانطور که مشاهده می Betaو ضریب استاندارد  T سطح  یک از متغیرها و با توجه به

بینی دار و به ترتیب سهم بیشتری در پیشبه طور معنی سازماندهی اجرایی کارکرد و گزیدن دوریمنفی،  هیجانی، رفتارهای

 کودکان داشتند. خواب اختالل

 

. 

 

 

 

 

 
 1مدل 

ضریب 

 استاندارد شده

 
T 

 

sig 
 
F 

 
Sig 

R 

Square 
Adjusted 

R 

Square 
Beta 
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46/0 

 001/0 -507/4 -351/0 هیجانی واکنش

 001/0 247/4 315/0 منفی رفتارهای

 001/0 272/3 252/0 گزیدن دوری

 055/0 944/1 148/0 کارکرد اجرایی بازداری

 032/0 178/2 155/0 کارکرد اجرایی سازماندهی

 -کارکرد اجرایی برنامه ریزی

 تصمیم گیری
088/0 224/1 224/0 

 



 

 بحث و نتیجه گیری

 خواب  اختالل بینی پیش در شناختی عصب اجرایی کارکردهای و دلبستگی های سبک نقش بررسیپژوهش حاضر با هدف 

 با اختالل خواب  هیجانی واکنشمثبت و  انطباقی که بین تکاملانجام شده است. نتایج نشان داد  تبریز ساله 6 تا 4 کودکان

 رابطه مثبت وجود داشت. خواب  با اختالل  گزیدن دوریو  منفی سبک رفتارهایرابطه مثبت و بین 

 دلبستگی های سبک و ایمنی رفتارهای جدایی، اضطراب ( که نشان داد د1396پورحسن )یافته به دست آمده با نتایج مطالعه 

دارند، همخوان بود. همچنین نتیجه به دست آمده در  داری معنی یرابطه فیزیکی فعالیت و خواب کیفیت با ناایمن و ایمن

کیفیت  با تنهایی احساس دلبستگی، اختالل نشان دادند بین ( که1394و همکاران ) دزفولی راستای نتیجه مطالعه غریب

نتایج همچنین با یافته های مک نمار و همکاران  .دارد وجود داری معنی رابطه اهواز شهر ساله 12 تا 9 آموزان دانش در ابخو

 ( که نشان دادند رابطه معنی دار بین سبک های دلبستگی و اختالالت خواب وجود داشت، همخوان بود. 2003)

ول اجتماعی و هیجانی سالم اساسی حهای دلبستگی برای ت تجربه می توان گفت طور کلی، بهدر تبیین یافته به دست آمده 

ل  ال، استقمثبت، حرمت خود با محبت و صمیمیتتوام ابل گیری روابط متقل اعتماد، شکل ت دلبستگی ایمن شاماست. اثرا

. دلبستگی به طور کلی مامنی از آسایش، امنیتی برای تی فرد، و توانایی مدیریت تکانه ها و هیجانها استآو خوداتکایی ل عم

ک زمانی که دچار پریشانی است را فراهم می کند)وان و همکاران، کاوش وجستجوکردن ومنبعی برای اطمینان بخشی به کود

ها سبک های دلبستگی اهمیت پیش بینی کننده زیادی در سازگاری های عاطفی، و سالمت (. بنا بر بسیاری پژوهش1999

در واقع هر چقدر سبک دلبستگی ناایمن در کودک بیشتر باشد اختالالت خواب   (.2012عمومی کودکان دارد)کرایف وآنتینی، 

اغراق هیجانی، بیش از حد )تی در تنظیم هیجان الدارای سبک دلبستگی ناایمن دارای مشک کودکاناو نیز بیشتر خواهد بود. 

یربنایی رفتار خود آگاه نیستند و از اضطراب یا خشم ز کودکانین . ادهستن (منفی عواطف بهکردن هیجانات و گرایش به تجر

به عنوان میانجی بین تواند یتوانند به طور مناسبی با این هیجانات برخورد کنند و این هیجانات حل نشده میبدین جهت نم

)استروب و ، بیان شوندمربوط به خوابیم بدنی و شکایات جسمانی البه شکل ع سبک دلبستگی و خواب عمل نموده و 

 هر چه دلبستگی ایمن در کودک بیشتر باشد اختالالت و مشکالت خواب در او کاهش پیدا می کند.( و 2006همکاران، 

 تری را به وسیله فراهم ممکن است خواب عمیقتر و ترمیمی (سطوح پایین اضطراب و اجتناب)با دلبستگی ایمن  کودکان

 با دلبستگی دوری کودکانسترش دهند. خواب کردن یک احساس امنیت و رهاشدن فیزیکی و روانی از فشارهای روزمره گ

نهادن به  مانند ارزش)کننده  ت محافظت شود، زیرا آنها تمایل دارند از استراتژیهای خنثیالالگزین، ممکن است در برابر اخت

 (. 2005. )کارمیکاییل و ریست، استفاده کنند (ل و سرکوب نیاز به صمیمیتالاستق

تصمیم گیری با اختالل  -همچنین بین کارکرد اجرایی بازداری، کارکرد اجرایی سازماندهی و کارکرد اجرایی برنامه ریزی

خواب  کودکان رابطه مثبت وجود داشت؛ بدین معنی که هر چه اختالل در کارکردهای اجرایی بیشتر باشد، اختالل خواب  

 کودکان نیز بیشتر می شود.

دلبستگی ایمن با افسردگی و عالئم اضطراب که نشان دادند ( 2013مارگانسکا و همکاران )با نتایج مطالعه  یافته به دست آمده

فراگیر کمتر و اختالل در نظم احساسات پایین تر همراه بود، در حالی که سبک دلبستگی ناایمن به طور کلی با نمرات 

نشان داد که تنش، که  ( 1390همکاران) و نیا نایبیباالتر همراه بود. همچنین با نتایج مطالعه  اضطراب فراگیر افسردگی و



اضطراب و افسردگی، ارتباط منفی با سبک دلبستگی ایمن به والدین دارد که در مورد افسردگی با دلبستگی ایمن به پدر و 

دلبستگی سرد به لفه، ارتباطی مثبت و معنی دار با سبک مادر و تنش با دلبستگی ایمن به مادر معنی دار گردید و هر سه مو

دادند کودکانی که اختالل در کارکردهای اجرایی داشتند  که( 1395قانعیان و همکاران )پدر و مادر دارند و با یافته های 

 بیشتری داشتند، همخوان بود  خواب اختالالت

توانی در کارکردهای اجرایی با اختالالت عاطفی و خلقی عمده ای نا (.در تبیین یافته به دست آمده می توان اشاره نمود که 

نیز همراه است. ، نقش فرایندهای عصب شناختی مانند کارکردهای اجرایی در اضطراب به وضوح نشان داده شده است. نقص 

ل اضطراب ارتباط  در توجه، بازشناسی بینایی، عملکردهای حرکتی و زمان پاسخ از این دسته فرایندها هستند که با اختال

توان های مغزی در ایجاد اضطراب نقش دارد؛ لذا می( بیان کردند که اختالف در فعالیت نیمکره1997دارند. برودر و همکاران )

نتیجه گرفت که عملکرد شناختی مطلوب مغز، یک عامل حیاتی برای ارتقاء و حفظ سالمت روان مهم و ضروری است)نجاتی، 

ی اجرایی می توانند از طریق تاثیرات منفی در خلق و عاطفه کودکان و ایجاد اضطراب و ترس منجر به (؛ لذا کارکردها1385

 اختالالت خواب شوند.

در مطالعه حاضر با محدودیت هایی مانند عدم همکاری برخی از مهد کودک ها و والدین و همچنین زیاد بودن سواالت  

پیشنهاد می گردد از نتایج مطالعه حاضر در راستای کاهش اختالالت خواب کودکان پرسشنامه ها مواجه بودیم. براین اساس 

استفاده گردد. در نهایت از همه مدیران مهد کودک ها  و والدین که نهایت همکاری را داشتند اط طرف پژوهشگ تشکر و 

 شود.تقدیر می
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