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Abstract
The aim of the current study was to investigate
the mediating role of private speech in conceptual
model of relationship of language development and
secure attachment with self-regulation in children.
128 children, aged 3-7 years old, from
kindergartens in Tehran city were selected. Persian
Version of Test of Language Development
(Hassanzadeh & Minaei, 2002), Disturbances of
Attachment Interview (Smyke & Zeanah, 1999),
Self-Regulation Scale (Amrai, 2015), Preschool
Children Behavioral Disorder (Shahim and
Yousefi, 1999) and Structured Observation of
Behavioral Regulation (Ponitz and et al, 2008) were
administered on both mothers and their children.
Path analysis was employed to analyze the
data. The results showed that the model had reliable
indices of fitness based on which language
development and secure attachment had direct and
indirect effects on behavioral self-regulation. In
addition, private speech showed a mediating role in
relationship of language development and secure
attachment as well as self-regulation. The findings
of present study facilitates prediction of children
self-regulation based on language development and
secure attachment with regard to the role of private
speech as a mediator. Therefore, it is reasonable to
suggest considering language development and
attachment style of children as a way to reduce
behavioral problem and improve self-regulation.
Key Words: Private Speech, Language
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کورش امرایی
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطهاي گفتار با خود در
مدل مفهومي رابطه رشد زبان و دلبستگي ایمن با خودتنظیمي
7  کودک628  در این مطالعه همبستگي.رفتاري کودکان است
 نسخه. ساله از مهدکودکهاي شهر تهران انتخاب شدند3 الي
 مصاحبه،)6785،فارسي آزمون رشد زبان (حسنزاده و مینایي
 مقیاس گفتار با،)6333 ،اختالل در دلبستگي (اسمایک و زینه
 پرسشنامه مشکالت رفتاري کودکان پیش،)6734 ،خود (امرایي
) و مشاهده ساختارمند6738 ،دبستاني (شهیم و یوسفي
) بر روي کودک و مادران2558 ،خودتنظیمي (پونیتز و همکاران
 از تحلیل مسیر به منظور تجزیه و تحلیل دادهها.آنها اجرا شد
 نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربي داراي.استفاده شد
شاخصهاي برازش مطلوبي است و رشد زبان و دلبستگي ایمن
 عالوه.اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر خودتنظیمي رفتاري دارند
 گفتار با خود در رابطه رشد زبان و دلبستگي ایمن و،بر این
 پژوهش، در نهایت اینکه.خودتنظیمي نقش واسطهاي دارد
حاکي از پیشبیني خودتنظیمي رفتاري کودکان بر اساس رشد
 که،زبان و دلبستگي ایمن با نقش واسطهاي گفتار با خود است
توجه به رشد مهارت هاي زباني در کودکان و تاکید بر سبک
دلبستگي در راستاي خودتنظیمي و کاهش مشکالت رفتاري را
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مقدمه
خودتنظیمي و توانایي کنترل و مدیریت رفتار جنبه اصلي تحول رواني دوران پیش دبستاني است (وینسلر ،دایز و
چابي6333 ،6؛ کالکینز و ددمون2555 ،2؛ روبیو ،مدینا ،و گریسا ،)2564 ،7به گونهاي که اختالل سلوک یکي از
رایجترین اختالالت دوران کودکي است (رستمي ،امرایي ،چیتي .)6783 ،بر این اساس ،کودکان نیاز دارند که
اعمال تنظیمي و درگیريها 4را بهطور خودکار و بر اساس هنجارهاي اجتماعي و بدون سرپرستي بزرگساالن انجام
دهند ،بنابراین ،هدف اصلي دوران کودکي اجتماعي شدن است (دي و اسمیت .)2567 ،0به استناد به این هدف،
انتظار ميرود که کودک در پایان نوباوگي 1قادر به تنظیم رفتاري ،هیجاني و فیزیولوژیکي باشد (کالکینز و ددمون،
 )2555بهطور مسلم ،عاملهاي بیولوژي و خلق و خوي از عوامل موثر در تفاوتهاي فردي در کنترل رفتاري و
خودتنظیمي هستند (وینسلر ،دایز و چابي .)6333 ،مطابق با مدل مفهومي گرولنیک و فارکس )2552( ،3توانایي
ارتباط و رشد زبان از مهمترین عاملهاي شناختي در خودتنظیمي هستند و توانایي کودک در خودتنظیمي بهنگام
را افزایش ميدهند (تامپسون )6335 ،8و جهت تنظیم هیجانات منفي بسیار ضروري هستند (کوپ .)6383 ،3تقویت
توانایي کالمي بایستي منجر به تنظیم بیروني بیشتر شود ،زیرا زبان توانایي بیان احساسات و دریافت بازخورد را به
کودک ميدهد که متوجه شود هیجاناتش چگونه بر دیگران تاثیر ميگذارد (امرایي ،حسنزاده ،افروز و پیرزادي،
6736؛ کوپ ،)6383 ،و زبان تفکرش به چه طریقي در موقعیتهاي ناکامي ميتواند ابزاري براي تنظیم ناکامي و
شکست باشد (کول ،آرم استونگ و پمبرتون ،2565 ،65ایزنبرگ ،سادوسکي و اسپینارد .)2550 ،66همچنین،
ویگوتسکي (62نقل از میلر و کوهن )2552 ،67بر این باور است که زبان در شکلگیري فرآیندهاي عالي ذهن نقشي
بنیادین دارد .به اعتقاد او کالم و اندیشه از دو منشأ تکویني جداگانه برميخیزند و پس از طي مسیرهاي گوناگون
در جایي با یکدیگر ادغام ميشوند .پس از آن تفکر به صورت کالمي بیان ميشود ،بنایراین اندیشهها با کمک
کلمات شکل ميگیرد (ویگوتسکي .)6312 ،ویگوتسکي سه مرحله را براي رشد زبان و نقش آن در تفکر و تنظیم
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رفتار پیشنهاد ميکند :در مرحله اول یعني «تکلم اجتماعي ،»6کارکرد گفتار با خود بیشتر کنترل رفتار دیگران و
بیان برخي مفاهیم فهمناپذیر است .در مرحله دوم «تکلم خودمحور ،»2کودک از طریق گفتار با خود در تنظیم و
هدایت عمکرد خویش سعي دارد و باالخره در مرحله «گفتار با خود »7کودک از طریق کالم ناآشکار -دروني -به
افکار و رفتار خویش جهت ميدهد (جونز .)2553 ،4از نظر ویگوتسکي ( ،6312به نقل از دافرتي ،)6337 ،0گفتار با
خود مرحلهاي از رشد زبان است که قبل از مرحله گفتار دروني ظاهر ميشود و همانند گفتار دروني کارکردهاي
عقالني را عهدهدار است و ساختاري همانند گفتار دروني دارد .به عبارت دیگر ،اینکه زبان به عنوان یک ابزار
فرهنگي -اجتماعي براي ارتباط با دیگران استفاده ميشود و بدینگونه با شناخت ترکیب ميشود که کودکان از
زبان در قالب گفتار با خود به عنوان ابزاري براي راهنمایي ،برنامهریزي و تنظیم رفتار و تفکر خودشان استفاده
ميکنند (اوستاد ،اسکلند2558 ،1؛ وینسلر ،نیگلیري2557 ،3؛ اسکلند2562 ،؛ روبیو ،مدینا ،و گریسا .)2564 ،8زیرا
گفتار با خود ،گفتار شنیداري براي هدایت خود ،یکي از جنبههاي خودتنظیمي شناختي است (وینسلر2553 ،؛
وینسلر ،دیاز ،آتنسیو ،مککارتي و چابي .)2555 ،3از طرف دیگر ،دلبستگي ،تعامل والد-کودک ،سبکهاي
فرزندپروري و راهبردهاي انضباطي والدین در تحول تنظیم رفتاري کودک نقش مهمي دارند (وینسلر ،دایز و چابي،
6333؛ اسکوبارا ،پریراک و سانتلیکس .)2564 ،65متغیرهاي والدگري پیشبیني کنندهي مناسبي براي خودتنظیمي
مثبت در کودکان هستند (اسکوبارا ،پریراک ،و سانتلیکس .)2564 ،توجه بر نقش کلیدي خانواده در برنامههاي
توانبخشي مهارتهاي ارتباطي و هیجاني و اجتماعي شده است (حسنزاده ،نیکخو .،)6730 ،بر همین اساس،
ویگوتسکي مدعي است که رشد و تحول خودتنظیمي انعکاسي از تغیر تدریجي در انتقال مسئولیت تنظیمي از
مراقب به کودک است ،به عبارت دیگر حرکت از دگرتنظیمي بهسوي تنظیم اشتراکي و خودتنظیمي است.
خودتنظیمي کودکان تحت والدگري پاسخگو و مقتدرانه افزایش ميیابد .از طرف دیگر ،رابطه والد-کودکي که فاقد
کیفیت و دلبستگي مناسب و همراه با فزوني در امر و نهيهاي متضاد مانند؛ دخالتهاي زیاد ،منفيگرایي و یا
کنترل تنبیهگرانه باشد موجبات افزایش مشکالت خودتنظیمي ،تکانشگري ،عدم شایستگي ،کاستي توجه و بیش
فعالي و مشکالت رفتاري ،ميشود (شاو ،کنان و وندرا6334 ،؛ کوچانسکا 6337 ،و وینسلر ،دایز و چابي.)6333 ،
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بنابراین از عمدهترین فاکتورهاي دخیل در تحول خودتنظیمي کودکان دلبستگي ،تعامل اولیه (تامپسون6334 ،
روسکام ،منیرب ،استیونارتا )2566،6و مکانیسمهاي بالقوه مانند رشد زبان است (وینسلر ،دایز و چابي،6333 ،
وینسلر ،نیگلیري2557 ،؛ اسکلند )2562 ،است .پژوهش حاضر در راستاي پاسخدهي به این سوال است که با نظر
به نقش انکارناپذیر گفتار با خود در خودتنظیمي ،آیا مولفههاي رشد زبان و دلبستگي ایمن به واسطهاي گفتار با
خود بر خودتنظیمي تاثیر ميگذارند؟
روش
طرح پژوهش حاضر از لحاظ روش مورد استفاده ،از نوع همبستگي بود که جزء پژوهشهاي غیرآزمایشي است .در
این نوع تحقیق ،رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل ميگردد که یکي از این موارد ،شامل تحلیل
ماتریس همبستگي یا کوواریانس است .از جمله تحقیقاتي که در آنها ماتریس همبستگي یا کوواریانس تحلیل
مي شود ،مدل معادالت ساختاري است و در معادالت ساختاري هدف ،آزمودن روابط ساختاري مبتني بر نظریهها و
یافتههاي تحقیقاتي موجود است.
جامعه آماري پژوهش حاضر تمام کودکان پیشدبستاني شهر تهران است .از بین کوکان  7تا  3سال که شرایط
ورود به پژوهش را دارند ،در این پژوهش از روش سرشماري استفاده شده است که  628کودک کاشت حلزون شده
شرایط ورود به نمونه را داشتند ،انتخاب کردیم و از این بین  7نفر به علت خطا داشتن و قرار گرفتن در حوزه داده-
هاي پرت حذف شدند که در مجموع تعداد کودکان به  620نفر رسید.
2
براي سنجش رشد زبان از خرده آزمون تقلید جمله نسخه فارسي آزمون رشد زبان استفاده شد .در این
پژوهش بر اساس اینکه بخش تقلید جمله همبستگي باالیي با نمره کل دارد ،به عنوان شاخص رشد زبان انتخاب
شده است .این آزمون براي کودکان  7تا  8سال بـه کـار مـيرود که شـامل نُـه خـرده آزمـون (شـش خـرده
آزمـون اصـلي و سـه خـرده آزمـون تکمیلـي ) اسـت .نسخه اولیه آزمون رشد زبان در سال  6333میالدي توسط
نیوکامر و هامیل 7براي ارزیابي رشد زبان کودکان انگلیسي زبان 4( 4-5سال تمام) تا  8( 8-66سال و  66ماه) در
آمریکا تنظیم شد و در سال  2556براي  6270کودک ( 153دختر و  121پسر) در محدوده سني نرم اصلي در شهر
تهران هنجاریابي شده است .پایایي این آزمون با استفاده از روش همساني دروني ضریب آلفاي در خردهآزمونها و
در نظر داشتن نرمهاي سني از  5/34تا  5/31متغیر بدست آمده است و با استفاده از روش آزمون-بازآزمون پایایي
براي تمام خردهآزمونها از  -5/82تا  5/88متغیر نشان داده است .روایي با استفاده از روشهاي روایي
محتوایي(مبناي منطقي گویهها و روش کالسیک) ،روایي مالک و روایي سازه بهکار گرفته شده است ( حسنزاده،
مینایي 2556 ،و .)2552
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براي سنجش دلبستگي ایمن از مصاحبه اختالل در دلبستگي 6که توسط اسمایک و زینه  )6333(2ساخته شده
است ،استفاده شد .این مصاحبه نیمه ساختاریافته شامل  62آیتم است که حضور نشانههاي آشفتگي و یا احتالل در
دلبستگي را ميسنجد .اگر نشانگان رفتاري بهطور مشخصي حضور نداشته باشند ،آیتمها کد صفر داده ميشوند.
کد یک براي موقعیتهایي است که برخي شواهد براي نشانگان وجود دارد ،کد دو براي زماني است که نشانگان
بهطور مشخصي وجود دارند (اسمایک ،دویترسکو 7و زینه )2552 ،اعتبار بین تصحیحکنندگان (ضریب کاپا) در
پژوهش جانکمن 4و همکارانش ( )2564بر اساس توافق بین دو مصاحبهگر براي همه آیتمهاي دو بخش ،ضریب
از دامنه  5/88تا  6بوده است .همچنین در پژوهش اسمایک ،دویترسکو و زینه ( )2552ضریب توافق بین مصاحبه-
گران  5/88و همساني دروني این مصاحبه  5/85و  5/87حاصل شده است .اوترمن و اسچونگل )2553( 0بر اساس
تحلیل عاملي مولفههاي اصلي نشان دادند که  5/36از واریانس کل آیتمها تبین ميشود.
براي سنجش خودتنظیمي رفتاري از مشاهده ساختارمند خودتنظیمي( 1پونیتز و همکاران )2558 ،استفاده شد.
این ابزار شامل تکلیف سر -پنجه -زانو  -شانه 3است .این آزمون شامل  25آزمون آزمایشي است و براي کودکان
پیشدبستاني طراحي شده است .پس از خوگیري با دو درخواست کالمي (براي مثال؛ دستت رو بزار رو سرت،
دستت رو بزار روي پنجه پات) ،از کودک خواسته ميشود به شیوهي غیرمنطقي به این دو درخواست جواب بدهد
(ده آزمایش اول براي تکلیف سر -پنجه) سپس چهار نوع درخواست (در  65آزمایش دوم) به شیوه غیرواقعي پاسخ
بدهد .براي مثال اگر آزمونگر گفت« :دستت رو بزار رو پنجه پات» ،جواب صحیح براي کودک این است که
دستش رو بزار رو سرش.
براي سنجش گفتار با خود پژوهشگر به همراه تیم مشاور ابزاري مبتني بر گزارش مادر با استناد به حقایق؛
تسلط بیشتر مادر بر رفتار کودک در موقعیتهاي مختلف ،مشاهده رفتار کودک در موقعیتهاي مختلف انجام
تکلیف ،بازي ،و موقعیتهاي که متفرقه مانند غذا خوردن ،حمام رفتن ،خریدف دستیابي به هدف ،ناکامي ،و غیر
تدوین کردند .در این مقیاس محقق ساخته گزارش مادري آگاه از ماهیت گفتار خصوصي و شیوههاي ابراز آن
توسط کودک ،محدود به یک موقعیت ساختگي نیست ،بلکه بر اساس رفتار کودک در موقعیتهاي مختلف و
شرایط طبیعي است .این مقیاس داراي  25سوال است که از مادر پرسیده ميشود و در طیف لیکرت نمرهگذاري

6. Disturbances of Attachment Interview
2. Smyke, & Zeanah
7. Dumitrescu
4. Jonkman
0. Oosterman & Schuengel
1. Structured Observation of Behavioral Regulation
3. Head-Toes-Knees-Shoulders
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مي شود .سواالت انتخاب شده مبتني بر مباني نظري گفتار با خود که بیشتر برگرفته شده از نظریه ویگوتسکي،
لوریا و روفتار گرایي است ،انتخاب شده است (امرایي.)6734 ،
براي اندازهگیري متغیر گفتار با خود از دو تکنیک آماري رایج اعتبار و روایي استفاده شده است .در این
پژوهش ،تحلیل اعتبار مقیاس گفتار با خود از طریق روش همساني دروني (ضریب آلفاي کرانباخ) و بازآزمایي(با
فاصله حدوداً دو هفته) صورت گرفت .ضریب آلفاي توسط کرانباخ )6306( 6براي اندازهگیري همساني دروني درون
یک مقیاس چند گویهاي توسعه یافت .این روش از فنون آماري کارآمد براي برآورد اعتبار مقیاسهاي چند سوالي
محسوب ميشود (پترسون .)6334 ،2همساني دروني مقیاس گفتار با خود از طریق آلفاي کرونباخ  5/88بهدست
آمده است .بازآزمایي نیز اشاره به این موضوع دارد که وقتي که آزمودنيهاي یکسان ،به سواالت مشابه یک آزمون
در دو زمان مختلف پاسخ دهند و بین دو آزمون هیچ فعالیتي که بر دانش ،مهارت ،و یادگیري آزمودني تاثیر
بگذارد ،صورت نگرفته باشد میزان همبستگي نتایج مشابه بهدست آمده نشانه ثبات ،دقت و اعتبار آزمون است
(هرنان و شوارتز .)2553 ،7در این پژوهش ضریب همبستگي براي آزمون -بازآزمون  5/34حاصل شده است.
عالوه براین ،روایي همزمان این ابزار با پرسشنامه مشکالت رفتاري که برحسب مباني نظري ناشي از ضعف در
گفتار با خود و عدم مدیریت فرد بر رفتار خود است ضریب  -5/16بدست آمده که نشان از آن دارد که افراد با
مشکالت رفتاري بیشتر استفاده کمتري از گفتار با خود دارند که در راستاي تایید روایي مقیاس محقق ساخته است.
شاخص دیگر اندازهگیري یک ابزار روایي است .روایي معیاري مهم براي قضاوت درباره اثربخشي یک ابزار
(آلگامالي و کارتیس )2550 ،و سودمندي ابزار در اندازهگیري ساختار انتخاب شده" (مک گویي و همکاران،
 .)2565محسوب ميشود .براي رواسازي مقیاس گفتار با خود در این پژوهش از روشهاي روایي صوري و
محتوایي و روایي سازه استفاده گردید.
روایی صوری و محتوا :براي تعیین روایي صوري و محتوا گویههاي ساخته شده توسط  8نفر از اساتید و
دانشجویان دکتري تحت مداقه قرار گرفت .میزان موافقتي که بین مصصحان در تایید مرتبط بودن سواالت در
راستاي گفتار با خود بهدست آمد 5/82 ،بوده است.
4
براي سنجش مشکالت رفتاري از پرسشنامه مشکالت رفتاري کودکان پیشدبستاني (شهیم و یوسفي،
 )6333استفاده شده است .پرسشنامه حاوي پرسشهاي درجهبندي شده است که نمرهگذاري آن بر اساس مقیاس
سه سطحي بیشتر اوقات ،بعضي اوقات و هرگز با نمرات  6 ،2و صفر انجام ميشود .عبارات داراي محتواي مثبت و
منفي است که عبارات منفي در جهت معکوس نمیهگذاري ميشود .پرسشنامه بر روي  341والد کودکان
مهدکودکها ،کالسهاي آمادگي دولتي و خصوصي نرم شده است .روایي سازه آن با استفاده تایید شده است.

6. Cronbach
2. Peterson
7. Hernon & Schwartz
4. Preschool Children Behavior Disorder
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روایي تشخیصي آن نیز با تمیز  46کودکان با تشخیص قبلي مشکالت رفتاري ،نشان شده است .پایایي این
پرسشنامه از طریق تعیین ضریب همبستگي  5/78آن با گزارش معلمان بررسي شده است .ضریب پایایي دوباره
سنجي پرسشنامه  5/33بهدست آمده است (شهیم و یوسفي.)6333 ،
براي تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش با توجه به ساختار علي بین متغیرهاي پژوهش و وجود متغیر واسطه-
اي گفتار با خود که از یک سو متغیر مالک براي متغیرهاي رشد زبان و دلبستگي ایمن و از سوي دیگر ،متغیر
پیشبین خودتنظیمي رفتاري است ،از روش آماري تحلیل مسیر 6و نرمافزار آماري لیزرل 8/32 2استفاده شده است
که سه مفروضه خطي بودن 7رابطه متغیرهاي پژوهش ،خوشهاي بودن علل 4و همسویي متغیرها 0در پژوهش
حاضر نیز برقرار است.
یافتهها
جهت پاسخگویي به فرضیههاي پژوهش و آزمودن برازش مدلهاي پژوهش ابتدا مفروضههاي نرمال بودن و
همگوني واریانس گزارش شده است.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار و مفروضات آماری نرمال بودن و همگنی واریانس
متغیر

شاخص توصیفی

همگونی واریانس

نرمالیته

M

SD

کجی

Sig

F

Sig

683/18

67/48

-5/33

5/65

6/80

5/76

دلبستگي ایمن

0/80

7/64

5/10

5/62

6/34

5/28

گفتار با خود

75/25

65/35

5/78

5/68

2/15

5/62

خودتنظیمي

28/03

64/23

-5/35

5/53

6/86

5/21

رشد زبان

مفروضات نشان مي دهدکه نرمال بودن و همگني واریانس برقرار است .همچنین در ادامه ابتدا مدل ساختاري
روابط بین متغیرهاي نشان داده شده است .شاخصهاي برازش مدل مفروض بررسي شده ،و سپس ضرایب
استانداردشده براي اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل و درصد تبیین واریانس توسط متغیرها ارائه ميگردد .بر اساس
شاخصها ميتوان نتیجه گرفت که مدل مفروض ،برازش خوب و نزدیک به کاملي با دادهها دارد.

6. Path analysis
)2. LInear Structural RELations (LISREL
7. Linearity
4. Causal closure
0. Unitary Variables
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جدول  2اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،و کلی در مدل تجربی
مسیرها
بر گفتار با خود

اثر

اثر غیرمستقیم

اثر کل

-

**5/23
**-5/21

واریانس تبین
5/24

مستقیم

رشد زبان

**5/23

دلبستگي ایمن

**-5/21

-

رشد زبان

**5/34

5/57

**5/33

دلبستگي ایمن

*-5/67

-5/7

*-5/61

گفتار با خود

*5/66

-

*5/66

بر خودتنظیمي

شده

5/33

** =P>5/56

شاخصهاي برازش به دست آمده از اجراي تحلیل مسیر با روش درستنمایي بیشینه 6نشان دهنده خطي بودن
روابط بین متغیرها و برازش مناسب الگو با دادهها است (،NNFI=5/37 ،RMSEA=5/53 ،X2/df= 7/03
.)GFI=5/33 ،CFI=5/38
براي مسیرهاي آزمونشده در جدول  ،0-4اثر رشد زبان ( )P>5/56 ،β = 5/23و دلبستگي ایمن (=-5/21
 )P>5/56 ،βبر گفتار با خود معنادار به دست آمد و این دو  5/24درصد از واریانس گفتار با خود را پیشبیني مي-
کنند .بدین معني که با افزایش رشد زبان میزان گفتار با خود کودک نیز باال ميرود ،ولي در باال رفتن دلبستگي که
در واقع اختالل در دلبستگي را نشان ميدهد ،میزان گفتار با خود کاهش ميیابد .بنابراین ،این دو متغیر توانایي
پیشبیني واریانس گفتار با خود را دارند .همچنین ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر مستقیم (،β =5/34
 ،)P>5/56اثر غیرمستقیم ( )P>5/50 ،β= 5/57و اثر کلي ( )P>5/56 ،β = 5/33رشد زبان و اثر مستقیم
( ،)P>5/50 ،β =-5/67اثر غیرمستقیم ( )P>5/50 ،β = -5/57و اثر کلي ( )P>5/56 ،β= -5/61دلبستگي
ایمن و اثر مستقیم گفتار با خود ( )P>5/50 ،β =5/66بر خودتنظیمي رفتاري معنادار به دست آمد .بنابراین ،رشد

. Likihood of Maximum
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زبان و دلبستگي ایمن با نقش میانجي خودتنظیمي توانایي پیشبیني  5/33از واریانس خودتنظیمي رفتاري را
دارند .در شکل  6-4نمایش گرافیکي ساختار روابط متغیرها نمایش داده شده است.

شکل  -1مدل تجربی باضرایب استاندارد مسیرهای ترسیمی

بنابراین ،مدل پژوهشي داراي برازش است و متغیر گفتار با خود ميتواند واسطهاي رشد زبان و دلبستگي ایمن با
خودتنظیمي باشد .به عبارت دیگر ،این متغیرهاي رشد زبان و دلبستگي نه تنها به صورت مستقیم ،بلکه از طریق
گفتار با خود بر تنظیم رفتار کودکان تاثیرگذار هستند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر که با هدف بررسي پیشبیني خودتنظیمي کودکان پیش دبستاني بر اساس رشد زبان و دلبستگي
ایمن؛ و نقش واسطهاي گفتار با خود است ،نشان داد که گفتار با خود ميتواند واسطهاي پیشبیني خودتنظیمي
رفتاري کودکان پیش دبستاني بر اساس رشد زبان و دلبستگي ایمن باشد .نتایج این پژوهش با نتایج نشان داده که
داراي نقش پیشبیني براي خودتنظیمي و مشکالت رفتاري است ،که این یافته همسو با پژوهشهاي کوپ
( ،)6383تامپسون ( ،)6335کول ،آرم استونگ و پمبرتون ،)2565( 6ایزنبرگ ،سادوسکي و اسپینارد،)2550( 2
اوستاد ،اسکلند ( ،)2558وینسلر ،نیگلیري ( ،)2557اسکلند ( )2562و روبیو ،مدینا ،و گریسا ( )2564است.

6. Cole, Armstrong, & Pemberton
2. Eisenberg, Sadovsky, & Spinrad
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در راستاي تبیین نتایج گفتار با خود شکل دروني سازي شده گفتار تنظیمگر بیروني است (کوپ6383 ،6؛
والوتون و ایوب .)2566 ،به عبارت دیگر ،اینکه کودکاني که در تعامل با والدین و مراقبان قرار ميگیرند ،گفتار آنها
که شکل نمادین تنظیمگري آنهاست ،را دروني ميکنند .بنابراین ،اینگونه ميتوان برداشت کرد که کودک در
فرایند یادگیري زبان از مراقبان خود که منجر به گسترش مهارت زباني و خزانه واژگان او ميشود ،در فرآیندهاي
بعدي زبان کسب شده را خود براي خود بهکار ميگیرد .اما جنبه و نمود بیروني آن بر شنونده مشخص و قابل
شنیدن است .اما در مرحله بعدي این توانایي زباني تغییر ظاهر داده و نمود بیروني براي دیگران ندارد و تنها خود
فرد بهرمند و مستمع آن است.
کوپ ( (6383مدعي است که تقویت توانایي کالمي بایستي منجر به تنظیم بیروني بیشتر شود ،زیرا زبان
توانایي بیان احساسات و دریافت بازخورد را به کودک ميدهد که متوجه شود هیجاناتش چگونه بر دیگران تاثیر
ميگذارد ،و زبان تفکرش به چه طریقي در موقعیتهاي ناکامي ميتواند ابزاري براي تنظیم ناکامي و شکست
باشد (کول ،آرم استونگ و پمبرتون ،2565 ،2ایزنبرگ ،سادوسکي و اسپینارد .)2550 ،ویگوتسکي (نقل از میلر و
کوهن ،)2552 ،7بر این باور است که زبان در شکلگیري فرآیندهاي عالي ذهن نقشي بنیادین دارد .به اعتقاد او،
کالم و اندیشه از دو منشأ تکویني جداگانه برميخیزند و پس از طي مسیرهاي گوناگون در جایي با یکدیگر ادغام
ميشوند .پس از آن تفکر به صورت کالمي بیان ميشود ،بنایراین اندیشهها با کمک کلمات شکل ميگیرد
(ویگوتسکي .)6312 ،به عبارت دیگر اینکه زبان به عنوان یک ابزار فرهنگي -اجتماعي برا ي ارتباط با دیگران
استفاده ميشود و بدینگونه با شناخت ترکیب ميشود که کودکان از زبان در قالب گفتار با خود به عنوان ابزاري
براي راهنمایي ،برنامهریزي و تنظیم رفتار و تفکر خودشان استفاده ميکنند (اوستاد ،اسکلند2558 ،؛ وینسلر،
نیگلیري2557 ،؛ اسکلند2562 ،؛ روبیو ،مدینا ،و گریسا .)2564 ،زیرا گفتار با خود ،گفتار شنیداري براي هدایت خود،
یکي از جنبههاي خودتنظیمي شناختي است (وینسلر2553 ،؛ وینسلر و همکاران .)2555 ،ویگوتسکي سه مرحله را
براي رشد زبان و نقش آن در تفکر و تنظیم رفتار پیشنهاد ميکند :در مرحله اول یعني «تکلم اجتماعي ،»4کارکرد
گفتار با خود بیشتر کنترل رفتار دیگران و بیان برخي مفاهیم فهمناپذیر است .در مرحله دوم «تکلم خودمحور،»0
کودک از طرق گفتار با خود در تنظیم و هدایت عمکرد خویش سعي دارد ،و باالخره در مرحله گفتار با خود کودک
از طریق کالم ناآشکار -دروني -به افکار و رفتار خویش جهت ميدهد (جونز .)2553 ،از سوي دیگر نیز نقش
دلبستگي ایمن در پیشبیني مشکالت رفتاري و تنظیم رفتاري کودکان قابل مالحظه بوده است .این یافته همسو

6. Kopp
2. Cole, Armstrong, & Pemberton
7. Miller & Cohen
4. Social Speech
0. Ego-Central Speech
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با پژوهشهاي وینسلر ،دایز و چابي ()6333؛ اسکوبارا ،پریراک ،و سانتلیکس ،)2564( 6شاو ،کنان و وندرا)6334( 2؛
کوچانسکا )6337( 7و وینسلر ،دایز و چابي ( )6333ميباشد .بر همین اساس ،ویگوتسکي مدعي است که رشد و
تحول خودتنظیمي انعکاسي از تغییر تدریجي در انتقال مسئولیت تنظیمي از مراقب به کودک است .به عبارت
دیگر ،حرکت از دگرتنظیمي بهسوي تنظیم اشتراکي و خودتنظیمي است .خودتنظیمي کودکان تحت والدگري
پاسخگو و مقتدرانه افزایش ميیابد .از طرف دیگر ،رابطه والد-کودکي که فاقد کیفیت و دلبستگي مناسب و همراه
با فزوني در امر و نهيهاي متضاد مانند؛ دخالتهاي زیاد ،منفيگرایي و یا کنترل تنبیهگرانه باشد ،موجب افزایش
مشکالت خودتنظیمي ،تکانشگري ،عدم شایستگي ،کاستي توجه و بیش فعالي و مشکالت رفتاري ،ميشود (شاو،
کنان و وندرا6334 ،؛ کوچانسکا 6337 ،و وینسلر ،دایز و چابي .)6333 ،از نظر اینثورث6336( 4؛ به نقل از بروماریو
و کرنز ،)2558 ،0رفتار دلبستگي در روابط بزرگسالي اساس پدیده ایمني در هسته زندگي انسان ميباشد .او اظهار
داشت که دلبستگي ایمن ،عملکرد و شایستگي را در روابط بین فردي تسهیل ميکند .براي مثال ،کودکاني که
دلبستگي شدید به مادرشان دارند ،در آینده از لحاظ اجتماعي برونگرا هستند ،به محیط اطراف توجه نشان مي-
دهند ،تمایل به کاوش در محیط اطرافشان دارند ،و ميتوانند با مسائل مقابله کنند .از طرف دیگر ،عواملي که
مختل کننده این دلبستگي باشد ،در زمینه رشد اجتماعي کودک در آینده مشکالتي ایجاد مي کند.
بر اساس نظر بالبي کودکاني که دلبستگي ایمن دارند ،از نگاره دلبستگيشان به عنوان یک پایگاه امن استفاده
ميکنند ،به جستجوي محیط ميپردازند و هرگاه که احساس فشار و استرس کنند ،به پایگاه امنشان بازميگردند.
تجربیات مکرر روزمره به همراه نگارههاي دلبستگي ،کودکان را قادر به پیشبیني دسترسيپذیري مراقبشان مي-
کند .کودکان دلبسته ایمن مراقبشان را مراقبتکننده ،پاسخگو و در دسترس ادراک ميکنند (بالبي6337 ،؛ به نقل
از بروماریو و کرنز .)2564،تجربه اصلي مراقب-کودک از پایگاه امن از سه مولفه تشکیل ميشود :الف) مجموعهاي
از رفتارهاي فعال شده بر اثر تهدید؛ ب) پاسخهاي مراقب به این رفتارها؛ ج) وضعیت رواني-جسمي به عنوان
نتیجه نهایي این رفتارها .پاسخهاي مربوط به دلبستگي ایمن از سوي مراقب عبارتند از پاسخدهي ،1حساسیت،3
ثبات ،8قابلیت اعتماد ،3همآهنگي ،65ظرفیت جذب و هضم اعتراض و بازنمایي تجسمات کودک؛ توانایي در نظر

6. Escobara, Pereirac, & Santelicesa
2. Shaw, Keenan & Nodra
7. Kochanska
4. Ainsworth
0. Brumariu & Kerns
1. responsiveness
3. sensitivity
8. cosistency
3. reliability
65. attunement
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. احساسها و تصورات مخصوص به خود،گرفتن کودک آشفته به عنوان موجودي مستقل و صاحب ادراکها
، یکنواخت شدن نفس، سیري، تسکین، نزدیکي، گرمي،جسمي از عناصر فیزیولوژیک مانند آرامش-وضعیت رواني
 «همه چیز در امن و،» مالیمت؛ و عناصر روانشناختي مانند این فکر که «همه چیز خوب است،کاهش ضربان قلب
.)2556 ، تشکیل ميشود (بشارت،»امان است» و «همه چیز تحت کنترل است
 از مهمترین محدودیتهاي این پزوهش،پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگري عاري از محدودیت نیست
 نمونه، عالوه بر این.ميتوان به تعداد محدود افراد مشارکت کننده اشاره کرد که بهصورت در دسترس بودند
 از دیگر محدودیتهاي پژوهش طرح همبستگي در قالب.محدود ميتواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد
 لذا پیشنهاد ميشود. که در تحلیل مسیر خطاي اندازهگیري متغیرهاي پژوهش لحاظ نميشود،تحلیل مسیر است
.در تحقیقات آتي محدودیتهاي این پژوهش لحاظ گردد
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