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 چکیده 

اند در معرض اختالالت خلقی مانند مراقبت از خودشان دست نیافتههای الزم جهت کودکان به دلیل اینکه هنوز به مهارت

رابطه بین سبک های دلبستگی میانه و این اساس هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی  افسردگی قرار می گیرند؛ بر

 -ع توصیفیپژوهش حاضر از نو مهد کودک های ارومیه پرداخته شد.اجرایی با افسردگی کودکان پیش دبستانی  هایکارکرد

 150بود. تعداد  1397شهر ارومیه در پاییز  پیش دبستانیهمبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کودکان 

با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های سبک های پسر(  75دختر و  75کودک )

مقیاس افسردگی کودکان جهت تکمیل در اختیار والدین قرار داده شد. پرسشنامه آخنباخ دلبستگی، کارکرد اجرایی کولیج و 

ریزی،  برنامه -گیری بین تصمیمنتایج نشان داد  داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.

با افسردگی رابطه مثبت و بین (   P < 05/0گزیدن )  دوریمنفی و  دهی، رفتارهای ، سازمان(  P < 01/0پاسخ )  بازداری

هیجانی و افسردگی رابطه  . همچنین بین واکنش(  P < 05/0)  مثبت و افسردگی رابطه منفی وجود داشت انطباقی تکامل

ریزی برنامه -گیری تصمیم و پاسخ بازدارینتایج رگرسیون گام به گام نشان داد فقط دو متغیر  .(  P > 05/0) مشاهده نشد 

 های  سبک و اجرایی کارکردهایباتوجه به نتایج می توان گفت را پیش بینی کنند.  از واریانس افسردگی 24/0توانستند 

نتایج و از طریق ارتقاء  بهدارند؛ لذا با توجه  دبستانی پیش کودکان افسردگی نقش مهمی در میانه کودکی دلبستگی

 کارکردهای اجرایی و سبک های دلبستگی ایمن زمینه کاهش افسردگی این کودکان فراهم گردد.

  افسردگی ،میانه کودکی دلبستگی های سبک ،اجرایی کارکردهای کلیدی:  کلمات

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

 نگرانی یک به تبدیل است، آنها روان سالمت از بازتابی که شناختی و هیجانی کودکان،و محدودیت های رفتاری،  مشکالت

 جهان کودکان از درصد 20 دهد، حداقلمی نشان مطالعات. است شده جهان سراسر در کودکان عملکرد و توسعه در عمده

 های آسیب آموزشی، روند در اختالل به منجر است ممکن کودکان رفتاری مشکالت .دارند قرار این مشکالت تأثیر تحت

(؛ یکی از اختالالت شایع در کودکان، 2018و همکاران،  1شود )هو، گائو، جیانگ، جیانگ، گیو روانی مشکالت یا شخصی

 و  است گذاشته قدم نیز کودکی به دوران بلکه بزرگسالی دوران در فقط نه هانشانه از ای مجموعه افسردگی بااست.  2افسردگی

 وجود حتی و بزرگسالی با کودکی تشخیصی افسردگی هایمالک مشابهت و ها نشانه در مختلف پردازاننظریه بین در اگرچه

 در افسردگی با قدری کودکی، در افسردگی دهدنشان می هاپژوهش اکثر اما دارد، وجود نظر اختالف در کودکی افسردگی

)آلتان، سویاراوغلو و  است بوده او با بشر حیات آغاز زمان از (. افسردگی1394آبادی، دارد )الهی و صادق  بزرگسالی تفاوت

 محسوب افراد زندگی کیفیت و عمومی سالمت و بهداشت برای جدی تهدید یک همچنان اساسی افسردگی. (2015، 3ارجان 

دهد )میالنویچ، می افزایش را خودکشی خطر و شودمی آیندهم فراشناختیروان هایاختالل  به منجر اساسی افسردگی. شودمی

 (. 2015،  4ارجاوک، پولیکانین، ورابک و برچیچ

های مختلفی قرار گیرد. یکی از این مولفه ها کارکردهای تواند تحت تاثیر مولفهافسردگی در کودکان فراوانی باالیی دارد که می

دهد در ایجاد عصبی و شناختی را نشان می -ای از توانایی های ذهنیگستردهکارکردهای اجرایی که طیف است.  5اجرایی 

 و دهیجهت راهنمایی، مسئولیت که است هایی فعّالیت از ایمجموعه  اجرایی بسیاری از اختالالت نقش داشته اند. کارکردهای

 کلی اصطالحی اجرایی کارکردهای. اردد عهده به مسأله حل فعّالیت طی را رفتاری عملکرد جزئیات هیجانی، شناختی مدیریت

 تعاریف در. است کاری حافظه وسیلهبه تکالیف ذهنی بازنمایی و ریزیبرنامه بازداری، یا درنگ ایجاد توانایی شامل که هستند

 دهی،سازمان بازداری، شناختی، انعطاف شامل که خوردمی چشم به متفاوتی نکات است آمده اجرایی کارکرد از که متعدّدی

 توجه، (. فرایندهایی چون تمرکز،9،2010کالرک ،8یانگ ،7الکویچ ،6التزمن ) است کاری حافظه و خودتنظیمی ریزی،برنامه

جمله کارکردهای شناختی هستند  دهی استدالل و حافظه که خاستگاه مغز است ازسازمان کنترل افکار و رفتار، ریزی،برنامه

  (.1392شهابی،) های هوشمندانه داشته باشدتواند فعالیتفرایندها میواسطه این که انسان به

به عنوان کارکردهای  کاری حافظه ظرفیت و شناختی ( نشان داد بین بازداری1391در این راستا نتایج مطالعه محمدی )

افراد افسرده در کارکردهای سالم تفاوت وجود داشت؛ به عبارتی  افراد و اساسی افسردگی اختالل به مبتال افراد اجرایی در

 کاری اختالل بیشتری تجربه نمودند. حافظه ظرفیت و شناختی اجرایی بازداری

دلبستگی کودکان زمینه مطالعات گسترده بوده است. ایجاد اختالالت  در 10دلبستگینقش سبک های از دیرباز همچنین 

زندگی خود برقرار می کنیم طوری که باعث می شود وقتی با آنها عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در 

تعامل می کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. 

کرده اند، دلبسته می شوند. نوباوگان در پایان سال اول زندگی، به افراد آشنایی که نیازهای جسمانی و تحریک آنها را برآورد 

گذارند. به بچه های این سن نگاه کنید که چگونه برای توجه خاص، والدین خود را انتخاب می کنند و روی آنها انگشت می

همه پاسخها فقط برای آنها ذخیره شده است. برای مثال، وقتی که مادر وارد اتاق می شود، فرزند او لبخند دوستانه عمیقی می 
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تی مادر او را بغل می کند، صورت مادر را نوازش می کند، موی او را می کاود، و تنگ به او می چسبد. وقتی احساس زند. وق

 نوع (. هر1386؛ ترجمه، سید محمدی، 2001ترس یا اضطراب می کند، به آغوش او پناه می برد و به او می چسبد )برک، 

 آینده در و باشد داشته کودک شخصیت تحول بر قاطعی منفی تاثیر تواندمی گردد، ایجاد کودک-مادر یرابطه در که شکافی

 عبارت دلبستگی کلمه (.1393؛ نقل از کعبه وفا، 1381منصور و دادستان، )  گردد منجر مرضی وخیم بیش و کم اختالالت به

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

در  (.1388سانتراک، ترجمه فیروزبخت، )  شودمی اطالق  مراقبش و کودک بین هیجانی پیوند دلبستگی به مفهوم رشد

دلبستگی می گویند این دلبستگی در زمان نوزادی  پیوند عاطفی را که بین نوزاد و مادر پدید می آید را 1روانشناسی تحولی

مطالعاتی که (. 1386؛ ترجمه سیدمحمدی، 2001ک، ؛ نقل از بر1996، 2)بالبی شروع شده و در طول زمان دارای ثبات است

 .پرداخته اند نشان دادندبه بررسی نقش سبک های دلبستگی در افسردگی کودکان 

در ( 1396امانی و همکاران )در مطالعات مختلف ارتباط سبک های دلبستگی مورد بررسی و تایید شده است. در این راستا 

( هم نشان دادند 1393آیدا و همکاران ) پژوهشی نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن با افسردگی رابطه منفی وجود داشت.

همچنین  .داشت دار معنی با افسردگی رابطه دوسوگرا ناایمن و اجتنابی ناایمن دلبستگی های سبکوابستگی و  بین هم

 دانشجویان رابطه وجود دارد. در افسردگی و دلبستگی های ( نیز نشان دادند بین سبک1390طهور و همکاران ) احمدی

شناسی باید این عوامل را لحاظ است و در سبب با توجه به اینکه شیوع افسردگی در کودکان یک فرایند و پدیده چندبعدی 

تواند زمینه کاهش و درمان افسردگی را در کودکان به وجود آورد؛ براین ساز در این اختالل مینمود و بررسی عوامل سبب 

 افسردگی با میانه کودکی دلبستگی های سبک و اجرایی کارکردهای بین اساس مساله اصلی مطالعه حاضر این است که آیا

 دبستانی رابطه وجود دارد؟ پیش کودکان

 

 روش پژوهش

 پیش دبستانیجامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کودکان همبستگی است.  -پژوهش حاضر از نظر روش از نوع توصیفی

مونه  پسر( با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان ن 75دختر و  75کودک ) 150بود. تعداد  1397شهر ارومیه در پاییز 

مهد کودک جهت همکاری اعالم آمادگی  7پژوهش انتخاب شدند. با مراجعه به مهد کودک های سطح شهر ارومیه تعداد 

نمودند. پس از حضور در این مهد کودک ها، توضیحات الزم در ارتباط با پژوهش برای والدین کودکان ارائه شد، سپس 

پرسشنامه آخنباخ مقیاس افسردگی کودکان نسخه والدین لیج و پرسشنامه های سبک های دلبستگی، کارکرد اجرایی کو

 جهت تکمیل در اختیار والدین قرار داده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.

 ابزار پژوهش

 آخنباخ  ی اختالالت رفتاری کودکسیاهه

رفتاری کودکان تشکیل شده است. پاسخخ بخه سخواالت ایخن پرسشخنامه بخه سوال در رابطه با انواع حاالت  115این پرسشنامه 

گیخرد کخه هرگخز در رفتخار کخودک به مواردی تعلق می "0"باشد. بدین ترتیب که نمره می 2تا  0ای از گزینه 3صورت لیکرت 

نیخز بخه  "2"ود و نمخره شخ شود که گاهی اوقات در کودک مشخاهده مخیمی به حاالت و رفتارهایی داده "1" وجود ندارد؛ نمره

رفتخاری را  -مشکل یا سخندرم عخاطفی 8این فرم، شود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد. مواردی داده می

های تحصیلی و اجتماعی کودکخان ها و شایستگیرفتاری و همچنین توانمندی -این پرسشنامه مشکالت عاطفیگیرد. می اندازه

ایخن (. 1384شخود )مینخائی، دقیقه تکمیل می 25الی  20دهد و نوعاً در از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار میسال را  18-6

( ترجمخه و هنجاریخابی شخده اسخت. در پخژوهش مینخایی 1381ابزار برای اولین بار در ایران توسط تهرانی دوست و همکاران )

گزارش شده اسخت. ثبخات  95/0تا  63/0ه از فرمول آلفای کرونباخ از ها با استفاد( دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاس1385)

هفته بررسی شده که دامنه ضرایب ثبات زمانی از  5-8بازآزمون با یک فاصله زمانی  -ها با استفاده از روش آزمونزمانی مقیاس

 
1 Developmental 
2 Bowlby 



رفته است که دامنه این ضرایب از دهندگان نیز مورد بررسی قرارگبه دست آمده است. همچنین توافق بین پاسخ 67/0تا  32/0

( این نتیجه حاصل شده است کخه ایخن پرسشخنامه از 1385نوسان داشته است. به طور کلی در تحقیق مینایی ) 67/0تا  09/0

رفتخاری کودکخان و  -توان از آن برای سنجش اختالالت عخاطفیاعتبار و روایی مطلوب و باالیی برخوردار است و با اطمینان می

کرونباخ را برای ایخن پرسشخنامه در سخه  آلفای اعتبار ( ضریب1390یزدخواستی و عریضی ) ساله استفاده کرد. 6-18ن نوجوانا

هخای مقیخاسبه دست آوردند و در مورد اعتبار سازه همبستگی خرده 82/0و  93/0، 90/0فرم والدین، معلم و کودک به ترتیب 

-91/0، 62/0-88/0خش در سه نسخه والدین، معلخم و کخودک بخه ترتیخب هیجانی با نمره کلی این ب -بخش مشکالت رفتاری

ها با نمره کلی این بخش در سه نسخه والدین، معلم و کودک های بخش مهارتمقیاسو همبستگی خرده 51/0-85/0و  44/0

 اند.گزارش کرده 64/0-87/0و  77/0-93/0، 24/0-82/0به ترتیب 

، 102، 75، 69، 65، 42، 5شخامل مخواد جهت بررسی افسردگی در این مطالعه، فقط سواالت مربوط به مقیاس افسردگی  کخه 

  کنندگان قرار گذاشته شد.باشد استفاده و در اختیار شرکتمی 111و 103

 پرسشنامه کارکرد اجرایی کولیج 

اختالل عصب شناختی و رفتاری را در کودکان و نوجوانان  ( آزمونی است که چندین2002روانشناختی 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

شود. این سه داده میپردازد. آزمون بوسیله والدین و به صورت مقیاس لیکرت پاسخ گویه 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 شده  66/0و برای خرده مقیاس بازداری  85/0ریزی برنامه -گیریبدست آمده برای خرده مقیاس سازماندهی و تصمیم

بدست آمده است. همسانی درونی بدست آمده به  91/0و خرده مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ است. همسانی درونی د

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

1384.) 

 پرسشنامه دلبستگی دوره کودکی میانه

 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

 :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

 سواالت مربوطه  مولفه 

6-1 مثبت انطباقی تکامل  

10-7 هیجانی واکنش  

16-11 منفی رفتارهای  

20-17 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
 

 نتایج 

 بود. 851/0تاندارد سو انحراف ا 85/5میانگین سنی آنها  پسر در مطالعه حاضر بودند. 75دختر و  75کودک  150تعداد 

 پژوهش یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگی. م1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین زیرمقیاس  متغیر

 26/2 08/6 برنامه ریزی -تصمیم گیری کارکردهای اجرایی

 17/3 03/6 سازمان دهی 

 38/2 79/4 بازداری پاسخ 

سبک های دلبستگی دوره 

 میانه

 66/6 89/15 مثبت انطباقی تکامل

 85/2 50/7 هیجانی واکنش

 52/7 66/13 منفی رفتارهای

 32/3 85/9 گزیدن دوری

 08/2 71/4  افسردگی 

مثبت  انطباقی را نشان می دهد که باالترین میانگین مربوط به تکامل پژوهش یرهایو انحراف استاندارد متغ یانگینم .1جدول 

 باشد.می 71/4با  افسردگیو پایین ترین میانگین مربوط به  89/15با 

 متغیرهای پژوهشبررسی رابطه . آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت 2جدول

جدابی اختالل اضطراب متغیر  

 سطح معنی داری      ضریب همبستگی                        

 001/0  410/0 **   برنامه ریزی -تصمیم گیری

 012/0  228/0 *   سازمان دهی

 001/0 281/0 **  بازداری پاسخ

 014/0 - 224/0 **   مثبت انطباقی تکامل

 532/0 -058/0   هیجانی واکنش

 019/0  214/0 **   منفی رفتارهای

 022/0  208/0 **   گزیدن دوری

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



، (  P < 01/0) پاسخ  بازداری ریزی، برنامه -گیری تصمیم شود، نتایج نشان داد که بینمشاهده می 2همانطور که در جدول 

مثبت و افسردگی  انطباقی افسردگی رابطه مثبت و بین تکاملبا  (  P < 05/0) گزیدن  دوری منفی و ، رفتارهایدهی سازمان

 .(  P > 05/0) هیجانی و افسردگی رابطه مشاهده نشد  . همچنین بین واکنش(  P < 05/0)  رابطه منفی وجود داشت

 

و سبک های دلبستگی دوره  کارکردهای اجراییافسردگی براساس  بینیجهت پیشبه روش گام به گام . رگرسیون چندگانه 3جدول 

 میانه کودکی

ضریب   مدل

 استانداردشده

 T مقدار 

 

Sig F Sig R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 
 ضرایب 

Beta 

 برنامه -گیری تصمیم 1مدل 

 ریزی 

410/0 882/4 001/0 838/23 001/0 410/0 168/0 161/0 

  001/0 672/5 459/0 ریزی برنامه -گیری تصمیم 2مدل 

015/20 

 

001/0 

 

505/0 

 

255/0 

 

242/0 

      001/0 693/3 299/0 بازداری پاسخ

 دوره دلبستگی های سبک و اجرایی کارکردهای براساس افسردگی بینیپیش جهت گام به گام روش به چندگانه رگرسیون. 3 جدول

و سبک های دلبستگی دوره میانه کودکی چند درصد از واریانس  کارکردهای اجرایی به منظور تعیین اینکهپردازد. میکودکی  میانه

 -گیری کارکرد اجرایی تصمیماز تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل را تبیین می کنند  افسردگی

به صورت خودکار وارد معادله گرسیون گام به گام شدند و بقیه متغیرها از معادله کنار گذاشته شدند. پاسخ  ریزی و بازداری برنامه

معنی دار است و  Fآزمون وارد معادله شد. در این مرحله ریزی  برنامه -گیری تصمیمهمانطور که مشاهده می گردد در مرحله اول 

به معادله اضافه شد و به پاسخ  بازداریرا تبیین کند. در مرحله دوم  افسردگیدرصد واریانس  16توانست ریزی  برنامه -گیری تصمیم

 را پیش بینی کنند.  افسردگیاز واریانس  24/0توانستند ریزی  برنامه -گیری تصمیم همراه

 

 بحث و نتیجه گیری

 پیش کودکان افسردگی با میانه کودکی دلبستگی های سبک و اجرایی کارکردهای بین مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه

 و منفی رفتارهای دهی، پاسخ، سازمان بازداری ریزی، برنامه -گیری تصمیم دبستانی انجم شده است. نتایج نشان داد بین

 واکنش بین همچنین. داشت وجود منفی رابطه افسردگی و مثبت انطباقی تکامل بین و مثبت رابطه افسردگی با گزیدن دوری

 تصمیم پاسخ و نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد فقط دو متغیر بازدارینشد. همچنین  مشاهده رابطه افسردگی و هیجانی

 .کودکان را پیش بینی کنند از واریانس افسردگی 24/0ریزی توانستند برنامه -گیری

(  که نشان داد  1391مطالعه محمدی ) ا نتایج مطالعهیافته به دست آمده مبنی بر رابطه بین کارکردهای اجرایی و افسردگی ب

 افراد و اساسی افسردگی اختالل به مبتال افراد به عنوان کارکردهای اجرایی در کاری حافظه ظرفیت و شناختی بین بازداری

کاری اختالل  حافظه ظرفیت و شناختی سالم تفاوت وجود داشت؛ به عبارتی افراد افسرده در کارکردهای اجرایی بازداری

 بیشتری تجربه نمودند، همخوان بود.

( که 1396امانی و همکاران ) های دلبستگی و افسردگی با نتایج مطالعههمچنین نتایج به دست آمده مبنی بر رابطه بین سبک

ا و همکاران در پژوهشی نشان دادند بین سبک دلبستگی ایمن با افسردگی رابطه منفی وجود داشت؛ با نتایج مطالعه آید

 معنی با افسردگی رابطه دوسوگرا ناایمن و اجتنابی ناایمن دلبستگی های وابستگی و سبک ( که نشان دادند بین هم1393)



 ( نیز در راستای نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین سبک1390طهور و همکاران ) داشت. همچنین نتایج مطالعه احمدی دار

 دانشجویان رابطه وجود دارد. در افسردگی و دلبستگی های

برای  کارکردهای اجراییتوان گفت در تبیین نقش کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در افسردگی کودکان پیش دبستانی می

 -ی عصبهافرایند کارکردهای اجرایی بینی در کودکان بسیار مهم است.پیشغیرقابل رفتارهای انطباقی در محیط پویا و

و از این طریق به سازگاری با رویدادهای ترس آور و  کند تا پاسخ درنگیده بدهنددکان کمک میشناختی است که به کو

بارکلی، )نماید زا کمک نموده و با ارتقاء سازگاری کودکان زمینه کاهش اختالالت خلقی مانند افسردگی را فراهم میاسترس 

اعمال و احساسات اطالق  به توانایی متوقف کردن افکار، ،ترین مؤلفه کارکردهای اجرایی است بازداری پاسخ که مهم (.2006

زمانی که نیاز است تا  یک هدف مناسب نبست، یافته یا زمانی که دیگر،زمانی که یک تکلیف پایان (.2006بارکلی، ) شودمی

بازداری اهمیت  ،های نامناسب رد شوندهای مناسب اتخاذ شوند و محرکخطایی اصالح شود و نیز زمانی که الزم است محرک

  (.1388شایقی و قاسم نژاد،  قمری گیوی،) یابدمی

اختالالت پس از سانحه و اختالل  اوتیسم، با چندین اختالل شایع نظیر وسواس عملی، اختالل در کارکردهای اجرایی در واقع

. است عمل از قبل تفکر توانایی پاسخ، بازداری(. 2009، 1جونز و گولد) نقص توجه، افسردگی و ... ارتباط دارد –بیش فعالی 

 پاسخ بازداری برای توانایی(. 2004 همکاران، و داوسون) کندایفا می عمل از را قبل رفتار و موقعیت ارزیابی توانایی مهارت، این

نظم بخش  خود گرایهدف رفتار با مستقیم طور به و شودمی محسوب اجرایی کارکردهای ترینمهم یکی از به عنوان نامربوط،

 (. 2001 ،2پارست و آویال) است مربوط

 حل فعّالیت طی را رفتاری عملکرد جزئیات هیجانی، شناختی مدیریت و دهیجهت زمینه افزایش همچنین ارتقاء کارکردهای

شوند و  تکالیف ذهنی بازنمایی و ریزیبرنامه بازداری، یا درنگ ایجاد توانایی می توانند اجرایی کارکردهای. دارد عهده به مسأله

 به کارکردها (. این6،2010کالرک ،5یانگ ،4الکویچ ،3التزمن)از این طریق به بهبود وضعیت خلقی کودکان کمک می کند.

 و 8ووک ،7اندرسون ) کند ریزیبرنامه آن رساندن پایان به و برای توجه تکلیف مهم هایجنبه به تا کنندمی شخص کمک

 ( که این خود زمینه کاهش مشکالت خلقی مانند افسردگی می گردد.2002 ،9کاستیلو

داشتن  در تبیین نقش سبک های دلبستگی دوره میانه در اختالل افسردگی کودکان پیش دبستانی باید گفتهمچنین 

 کنند.کاویدن محیط استفاده میشود کودکان، از والد خود به عنوان پایگاهی امن برای های دلبستگی ایمن باعث میسبک

مانند ممکن است گریه کنند یا نکنند، اما اگر گریه کنند، به علت غیبت والد است، زیرا او را به فرد غریبه وقتی آنها تنها می

دکان، قبل یابد. این کوجویند و گریه آنها فوراً کاهش میترجیح می دهند. وقتی که والد بر می گردد، فعاالنه تماس با او را می

جویند و اغلب به کاویدن محیط نمی پردازند. وقتی والد آنها بر می گردد، خشم، رفتار از جدایی، نزدیکی به والد را می

در واقع داشتن سبک دلبستگی ایمن به کاهش اختالالتی مانند افسردگی، دهند. خصمانه، و گاهی کتک زدن، نشان می

 (.1393)کعبه وفا، اضطراب و ... در کودک منجر می گردد 

 که شود منجر ناایمن به دلبستگی میتواند کودک و مادر بین اولیه تجارب که دارند( اظهار می2004) 10پینارد و سوکمن مایر،

شود. پژوهش حاکی است که مراقبت با  منجر بزرگسالی در مرضی هایپدیده به تواندمی نیست اما مرضی پدیده ی چند هر

عاطفه، نوباوگان دلبسته ایمن را از دلبسته ناایمن متمایز می کند. تحقیقات متعدد نشان داده اند که پاسخدهی بی درنگ، 

لف و ون منظم، و مناسب مادران به عالیم نوباوگان و نگهداری محبت آمیز آنها، با ایمنی دلبستگی تا اندازه ای ارتباط دارد )دِوُ
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(. در مقابل، نوباوگان دلبسته نا ایمن، مادرانی دارند که تماس جسمانی را دوست 1393؛ به نقل از کعبه وفا، 1997ایزندرون، 

کنند، به صورت »یکنواخت« و گاهی منفی، رنجیده، و طرد کننده با آنها برخورد ندارند، به طور نامناسبی با آنها برخورد می

 (. جان1386؛ ترجمه سید محمدی، 2001؛ به نقل از برک، 1996؛ پدرسون و موران، 1978همکاران،  می کنند )آینسوُرث و

  تجهیز  طوری فطری صورت به نوزاد وی به نظر. دارند دلبستگی یکدیگر به غریزی بطور کودک و مادر که است معتقد بالبی

 این و با زند می لبخند یا و چسبد می خود مراقب به یا کند می اوگریه مثال. کند به پاسخدهی وادار را مراقبش تا است شده

 به باشد قادر مادر یعنی)باشد سالم فرزند -مادر رابطه اگر .نگهدارد خودش نزدیک را خود مراقب یا مادر خواهد می کار

 و خود در مورد توانست خواهد کودک ،(کند درک را آنها و دهد نشان واکنش مؤثر ای گونه کودک به نیازهای و احساسات

شیهان، ) باشد برخوردار بیشتری  نفس عزت از باشد و داشته مثبت احساس بزرگسالی، در شخصی روابط برقراری توانایی

 (.1383؛ ترجمه میرهاشمی و گنجی، 1998

داشتن الگوهای دلبستگی ناایمن، بیشترین ناامنی را در کودکان نشان می دهد. این نوباوگان،  توان گفتدر تبیین دیگری می

هنگام پیوند مجدد، انواع رفتارهای سردرگم و متضاد را نشان می دهند. برای مثال، در حالی که والد آنها را بغل کرده است، به 

و نزدیک می شوند. تعدادی از آنها بعد از آرام شدن، به طور غیر جای دیگر نگاه می کنند یا با نگاه بی روح و افسرده به ا

. این رفتارها به تدریج زمینه اختالالت خلقی مانند منتظره ای گریه می کنند یا ژستهای عجیب و غریب و خشک می گیرند

 و حساسیت در یناتوان و ضعف و ناکافی (. مراقبت1386؛ ترجمه سید محمدی، 2001)برک،  کندافسردگی را ایجاد می

 های موثر مهارت تحول مانع نیز و شود می(  دوسوگرا و اجتنابی ) ایمن نا دلبستگی الگوهای رفتار به منجر مادرانه پاسخدهی

 عاطفی ارتباط ویژه مادر به و خانواده باید باشد برخوردار دلبستگی ایمنی از کودک اینکه برای گردد. بنابراینمی عاطفه تنظیم

 همچنین. باشند کودکی اولیه سالهای در ویژه به کودک فوری نیازهای دهنده پاسخ مراقب یا مادر و داشته کودک با نزدیکی

 در کودک روابط بعدی و کند می پیدا ادامه بزرگسالی دوران تا نوزادی دوران دلبستگی های شیوه داده که نشان مطالعات

های نوباوگان در موقعیت غریب، به استفاده آنها از والد به عنوان پایگاه (. واکنش1388بشارت، ) کند می ریزی پی را بزرگسالی

امن و واکنش آنها به جدایی در خانه شباهت دارد به همین دلیل، این روش، ابزار قدرتمندی برای ارزیابی ایمنی دلبستگی 

 (.1393؛ به نقل از کعبه وفا، 1996است )پدرسون و موران، 

مطالعه حاضر محدودیت هایی وجود داشت. استفاده از ابزارهای نسخه والدتکمیل ممکن است در گزارش وضعیت کودکان در 

 مشکالتی ایجاد نماید. همچنین استفاده از ابزار خودگزارشی به جای ابزار عملی و کارکردی در بررسی کاردهای اجرایی از

شنهاد می گردد در مطالعات آتی از ابزاری استفاده گردد که توسط خود پی سبراین اسادیگر محدودیت ها محسوب می گردد. 

کودک تکمیل گردد و از ابزاری مانند کارت های ویسکانسین و برج لندن در جهت بررسی کارکردهای اجرایی استفاده می 

سبک های دلبستگی  همچنینکارکردهای اجرایی و زمینه ارتقاء وضعیت گردد. همچنین پیشنهاد می گردد از طریق آموزش 

 کودکان پیش دبستانی به کاهش مشکالت خلقی مانند افسردگی در آنها کمک نمود. امن در

 

 

 

 

 

 

 

 



 منایع

 در افسردگی و دلبستگی های سبک (. رابطه1390اله. ) لطف کریمی، زهره؛ محسن؛ دانشورپور، طهور، احمدی -
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