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Abstract
The purpose of the current study is to evaluate
cognitive abilities in children with chronic
medical conditions based on their attachment
style. In this regard, 45 children aged 12-15
years (24 women, 21 men) meeting the diagnosis
criteria for chronic medical condition (diabetes,
or thalassemia, or kidney disease) were selected
by available sampling method and entered the
study. Inclusion and exclusion criteria,
investigated from initial interview and child’s
medical document, and a child who meet the
inclusion criteria participated in the research
after their permission and signed informed
consent form was signed by their mothers. After
Children completed the Collins and Read
Attachment Style Questionnaire and Cambridge
Neuropsychological Test Automated Battery,
they were assigned into three groups with
secure, avoidant and anxious attachment style
based on their scores. These groups were
matched in demographic characters, and then in
the next step cognitive abilities for all subjects
were assessed. The result of One-way analysis
of variance analysis showed a significant
difference between three groups in cognitive
abilities. Children with secure attachment style
had higher performance in the cognitive abilities
than children with avoidant and anxious
attachment styles. These results showed that one
of the factors, which can have an effect on the
health status, especially on children’s cognitive
abilities with chronic medical conditions, is their
attachment style.
Keywords: Attachment Style, Cognitive
Ability, Children, Chronic Disease

چکیده
 سنجش تواناییهای شناختی کودکان،هدف از مطالعه حاضر
.مبتال به بیماری مزمن پزشکی براساس سبک دلبستگی آنها بود
 پسر) واجد21 ، دختر24(  ساله12-15  کودک45 بهاینمنظور
 یا،مالکهای طرح که با تشخیص یک بیماری مزمن (دیابت
 به روش،تاالسمی یا بیماری کلیوی) تحت درمان پزشکی بودند
 مالکهای.نمونهگیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند
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 کودکان پس از تکمیل.مادران در پژوهش شرکت کردند
پرسشنامه بازنگریشده سبک دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید
) و بسته آزمونهای عصب روانشناختی رایانهایRAAS(
) براساس نمرات اخذ شده در سه گروه باCANTAB( کمبریج
 پس از. اجتنابی و اضطرابی قرار گرفتند،سبک دلبستگی ایمن
،اطمینان از همگنبودن گروهها از جهت ویژگیهای دموگرافیک
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تحلیل واریانس یکراهه حاکی از تفاوت معنادار تواناییهای
 گروه کودکان دارای سبک دلبستگی ایمن.شناختی سه گروه بود
 در تواناییهای،در مقایسه با سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی
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مقدمه
از حوزههای قابلتوجه در روانشناسی سالمت است .با گسترش مبانی نظری
روانشناسی سالمت
در روانشناسی سالمت ،زمینههای مربوط به سالمت کودکان ،از قبیل شناخت ابعاد زیستی -روانی اجتماعی
بیماریهای مزمن پزشکی ،پیروی از فرایندهای درمانی و آمادهسازی کودک برای سازگاری با فرایندهای
پزشکی هدف مطالعات بسیاری قرار گرفته است .دراینراستا بررسی عوامل روانشناختی معتبر ،جهت افزایش
سالمت کودکان حائز اهمیت میباشد (رامسائور ،گرک ،لوتزین ،پاول و رومر .)2011 ،ابتال به بیماریهای مزمن
پزشکی و فرایند درمانی سخت و طوالنی آنها ،در کنار مشکالت جسمی ،کودکِ بیمار و خانواده وی را در
معرض فشار و آسیبهای روانی -اجتماعی باالیی قرار میدهد (نول و کوپست )2007 ،و سازگاری آنها را در
ابعاد مختلف متأثر میسازد (اللهیاری ،الحانی ،کاظمنژاد و ایزدیار1385 ،؛ ریدر ،جنین ،کویجر و میدندورپ،
 .)2008از اینرو ،بررسی نقش عوامل روانشناختی در چگونگی این سازگاری مورد توجه روانشناسان سالمت
است .یکی از این عوامل که در پژوهشهای متعدد نقش مهمی را به خود اختصاص داده ،سبکهای دلبستگی2
میباشد (اشمولی -گوتنز ،تارگت ،فونانگی و دیتا2008 ،؛ موریس ،مایر و میسترز.)2000 ،
جان بالبی ( ،)1982دلبستگی را پیوند عاطفی پایداری میداند که یک فرد با دیگری شکل میدهد .وی بر
اهمیت ارتباط صمیمی ،گرم و مداوم مادر (یا جانشین دائمی وی) و کودک تأکید میکند و آن را برای سالمت
روان کودک الزم میداند (بشارت .)1385 ،تحقیقات اخیر در زمینه دلبستگی به کاربرد نظریه دلبستگی در
زمینه بیماریهای جسمی معطوف شدهاند (سیچانووسکی ،والکر ،کتون و راسو .)2002 ،براساس این نظریه،
تعاملهای مکرر بین کودک و مراقب به الگوی پایدار پاسخ به استرس ،دریافت حمایتهای اجتماعی،3
آسیبپذیری در برابر بیماری و سازگاری با بیماری منتهی میشود .طبق نظریه بالبی ( ،)1969افراد تجربههای
اولیه خود با مراقبین را درونسازی کرده و روانسازههای 4شناختی پایداری از روابط را شکل میدهند .این
روانسازهها تصور فرد از خود بهعنوان فرد سزاوار دریافت مراقبت و حمایت (مدل خود) و نیز دیگری بهعنوان
فرد شایسته و آماده ارائه مراقبت و حمایت (مدل دیگری) را شکل میدهند .این مدلهای درونکاری 5تعامل
فرد با دیگران و تفسیر وی از موقعیتها را در طول زندگی تحتتأثیر قرار میدهد (پیکرینگ ،سیمپسون و
بنتال2008 ،؛ سیچانووسکی ،هیرش و کتون.)2002 ،
پژوهشها حاکی از رابطه دلبستگی و بیماریهای پزشکی (رحیمزاده ،)1387 ،از جمله نقش دلبستگی در
ابتالی افراد به بیماری (مکویلیامز و بیلی )2010 ،و یا تأثیر بیماری پزشکی بر ویژگیهای دلبستگی افراد
(مریدث ،اونسورث و استرنگ2008 ،؛ ورورت ،گوبرت و کرومبز )2010 ،هستند .همچنین شواهدی وجود دارد
مبنی بر اینکه دلبستگی ایمن بین کودک و مراقب ،هماهنگی روانی فیزیولوژیکی را ارتقا بخشیده و فعالیتهای
کودکان،1

1. pediatric health psychology
2. attachment style
3. social support
4. schema
5. internal working model
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عصبی و قلبی دردآور را کاهش میدهد (برایانت و چان .)2015 ،از اینرو ،شاخصهای دلبستگی بر مکانیزمهای
سازگاری فرد با بیماری مزمن پزشکی (اولیویرا و کاستا ،)2009 ،پاسخهای زیست -روانی -اجتماعی (راتنسون
و اوریچاک )2008 ،و روند بهبود و کیفیت زندگی بیماران (بزازیان و بشارت1389 ،؛ موس و همکاران)2011 ،
اثرگذار است .دراینراستا ،در مطالعهای توسط رادلی ،موریالب ،دیائوک و کامپیود ( )2015مشخص گردید که
استرس مزمن از طریق فعالیت محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنالین 1فرایند تصمیمگیری را کاهش داده و
به مناطق هیپوکامپ و آمیگدال آسیب وارد میکند و منجر به کاهش فعالیت در بخش پیشانی و متعاقب آن
ضعف در عملکردهای شناختی میشود .در این رابطه ،بهعنوان هدف اصلی که مطالعه حاضر درصدد بررسی
آن است ،میتوان فرض نمود که کیفیت دلبستگی به موازات تعیین کیفیت پاسخ به شرایط استرسزا و
فعالیتهای عصبی فرد ،چگونگی تواناییهای شناختی وی را هم تحتتأثیر قرار خواهد داد.
منظور از تواناییهای شناختی فرایندهای عصبی درگیر در اکتساب ،نگهداری و کاربست اطالعات است
(دوکاس2004 ،؛ شتلورث .)2010 ،توانایی شناختی انسان بهدلیل ضرورت حل مشکالت بومشناختی و هدایت
محیطهای اجتماعی پیچیده تحول یافتهاند (سول ،زکلی ،الیکر و لیفبور2007 ،؛ سنوتکا ،گانترکان ،ریکامپر،
گری و هانت  .)2008توانایی شناختی رابطه بین رفتار و ساختار مغز بوده و گستره وسیعی از تواناییها مانند
برنامهریزی ،توجه ،بازداری پاسخ ،حل مسئله ،انجام همزمان تکلیف و انعطافپذیری شناختی را در برمیگیرد.
هیپوکامپ اصلیترین قسمت مغز است که در کارکردهای شناختی نقش دارد .با توجه به دخالت هیپوکامپ در
فعالیتهای شناختی و هیجانی و ارتباط آن با بیماریهای رایج عصبی ،تحقیقات وسیعی در رابطه با هیپوکامپ
صورت گرفته است .تحقیقات نوروفیزیولوژیک ،نقش کلیدی برای هیپوکامپ را در برخی از انواع حافظه و
یادگیری نشان دادهاند (بلیس و کلینجراید .)1993 ،اختالل در ساختار هیپوکامپال و انعطافپذیری سیناپسها
منجر به نقصهای شناختی میشود .همانطور که عنوان شد استرس ،یکی از عوامل مهمی است که منجر به
نقص شناختی میشود .افرادی که سطوح باالیی از استرس را تجربه میکنند ،اغلب نمیتوانند روی یک تکلیف
خاص تمرکز داشته باشند و با باالرفتن سطح کورتیزول صدمات شناختی بیشتری بهوجود میآید (لوین1998 ،2؛
به نقل از بکنر .)2004 ،دراینراستا ،غنیکردن تجارب اولیه زندگی در بهبود روند و کیفیت شکلگیری
تواناییهای شناختی بسیار مهم است .مطالعات نشان داده که بین آسیبهای دوران کودکی مانند آسیبهای
جسمی ،جنسی ،نداشتن مراقب اولیه ،بدرفتاری 3و غفلت 4با کوچکتر بودن حجم هیپوکامپ و پایینبودن توانایی
شناختی در دوره نوجوانی و بزرگسالی ارتباط وجود دارد (پیسونن و همکاران.)2013 ،
با در نظر داشتن آسیبپذیری باالی کودکان دچار بیماری مزمن پزشکی در طول دوره تحول ،توجه به نوع
سبک دلبستگی عالوه بر درمانهای پزشکی ،در ارتباط با سالمت جسمی و روانی این کودکان اهمیت خاص
1. Hypothalamic-Pitutary-Adrenaline
2. Levin, H. J.
3. abuse
4. neglect
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دارد .با توجه به پژوهشهای انجام شده در حوزه روانشناسی سالمت در راستای کاهش مشکالت روانی-
جسمی کودکان دچار بیماری مزمن ،بررسی نوع سبکهای دلبستگی ضروری بهنظر میرسد تا شاید بتواند
مشکالت حوزه بیماری مزمن کودکان را تخفیف دهد .این در حالی است که بررسی رابطه سبکهای دلبستگی
با سازههای روانی -اجتماعی و اثربخشی رویکرد مبتنی بر دلبستگی بر روی بزرگساالن انجام گرفته ،اما
پژوهشهای اندکی در حیطه کودکان تدوین شده است؛ ضمن آنکه کلیه این پژوهشها بر جنبه سالم رشد
روانی -جسمی تأکید کردهاند .با در نظر داشتن این مهم ،پژوهش حاضر با تأکید بر اهمیت گسترش مطالعات
و ارزیابیهای روانشناختی در زمینه روانشناسی سالمت کودکان ،در نظر دارد به بررسی تأثیر سبکهای دلبستگی
در قالب سه سطح ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا بر تواناییهای شناختیِ کودکان مبتال به بیماری مزمن پزشکی بپردازد.
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر مطالعهای از نوع همبستگی با طرح علّی -مقایسهای و جامعه مورد پژوهش کلیه کودکان 12
تا  15سالهای بودند که با تشخیص ابتال به یکی از بیماریهای مزمن دیابت ،تاالسمی و بیماری کلیوی در
یکی از مراکز بیمارستانی کودکان تهران تحت مراقبتهای پزشکی قرار داشتند .الزم به توضیح است ،براساس
اطالعات گردآوری شده در فرمهای ویژه والدین ،بهطور میانگین ششماه از تشخیص بیماری کودکان و یکماه
از آغاز دوره درمان آنها در مرکز طبی اطفال تهران میگذشت .مالکهای ورود شامل ابتال به یکی از
بیماریهای مزمن دیابت ،تاالسمی یا بیماری کلیوی ،گذشت حداقل یکماه از آغاز دوره درمان پزشکی ،اشتغال
کودک به تحصیل ،دارابودن حداقل تحصیالت ابتدایی در والدین ،پایگاه متوسط اجتماعی و اقتصادی در خانواده
(با میزان حداقل و حداکثر درآمد یکوسه میلیون در ماه) و سن  12تا  15سال کودک بود .معیارهای خروج
شامل مشاهده هرگونه سابقه ضربه مغزی ،اعتیاد و اختالالت سایکوتیک در والدین یا کودک ،ناتوانی ذهنی در
کودک و اختالل شخصیت و وضعیت طالق یا فوت در یکی از والدین بود .مالکهای ورود و خروج طی
مصاحبه اولیه و نیز مشاهده در پرونده پزشکی کودک بررسی میشد و کودکان واجد شرایط ،پس از اعالم
موافقت و امضای فرم رضایتنامه مشارکت در طرح پژوهشی توسط مادران ،بهشیوه در دسترس انتخاب
میشدند .فرم موافقت و رضایتنامه شامل تعهد اخالقی پژوهشگر ،تعهد همکاری شرکتکننده ،اختیار
شرکتکننده برای خاتمهدادن به همکاری در هر مرحله از اجرای پژوهش ،توصیف اهداف و نحوه اجرای طرح
بود .کودکان منتخب ،سپس با تکمیل فرم اطالعات جمعیتشناختی و نیز پرسشنامه دلبستگی مورد ارزیابی
اولیه قرار گرفته و ضمن توجه به تحقق اصل همگنی سه گروه در ویژگیهای جمعیتشناختی ،به تفکیک نمره
اخذ شده در دلبستگی خود در یکی از سه گروه سبک ایمن ،اجتنابی و اضطرابی قرار میگرفتند .این فرایند تا
زمانی که تعداد افراد هر گروه به  15نفر رسید ،ادامه یافت .گروهها از جهت میانگین سنی کودکان ،میانگین
سنی پدر و مادر ،میزان درآمد خانواده و نوع بیماری پزشکی همتا بودند و تفاوت سه گروه در این متغیرها معنادار
نبود .در مرحله بعد توانمندیهای شناختی کلیه کودکانِ سه گروه ارزیابی شد .در پایان ،بهمنظور بررسی
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مفروضههای پژوهش ،دادههای مربوط به سبک دلبستگی و توانمندیهای شناختی کودکان سه گروه توسط
نرمافزار  Spss-20مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت.

ابزار سنجش
پرسشنامه بازنگریشدهی سبک دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید :)RAAS( 1این پرسشنامه توسط کولینز و
رید ( )1990و با  18ماده و سه زیرمقیاسِ وابستگی ،نزدیکی و اضطراب تدوین شده است .این ابزار با استفاده
از خودگزارشی فرد از مهارتهای ایجاد روابط و شیوه شکلدهی روابطش ،سه سبک دلبستگی ایمن ،دوسوگرا
و اجتنابی وی نسبت به بازنماییهای دلبستگی نزدیک را مشخص میکند .کولینز و رید بر پایه توصیفهایی
که در پرسشنا مه دلبستگی بزرگساالن هازان و شیور درمورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت ،مواد
پرسشنامه خود را تدارک دیدهاند (کولینز و ریدر .)1990 ،زیرمقیاس اضطراب در دلبستگی اضطرابی باالتر است؛
زیرمقیاس نزدیکی یک بُعد دو قطبی میباشد که نمرات باال و پایین آن حاالت ایمن و اجتنابی را در مقابل هم
قرار میدهد و نمرات باال و پایین زیرمقیاس وابستگی نیز به ترتیب گویای دلبستگیهای اضطرابی و اجتنابی
است (نولر و فینی .)2006 ،این ابزار قابل استفاده برای سنین باالی  12سال میباشد و پایایی آن در پژوهش
کولینز و رید در سال  1990بیش از  80درصد گزارش شده است .در پژوهش پاکدامن ( )1380نیز پایایی
بازآزمون این پرسشنامه در گروه نمونه  100نفری دانشآموزان در سطح  95درصد و در یک گروه  20نفری
 76درصد بوده است.
بسته آزمونهای عصب روانشناختی رایانهای کمبریج :)CANTAB( 2این ابزار نخستینبار در سال 1980
توسط ساهاکیان و رابینز در دانشگاه کمبریج تهیه شده است (فری ،رابینز و ساهاکیان .)1996 ،هدف اولیه تهیه
چنین نرمافزاری ،ارزیابی الگوهای کاهش کارکردهای شناختی در سالمندان مبتال به زوال عقل بوده و در
سالهای بعد بهطور گستردهای برای ارزیابی عصبروانشناختی در جمعیتهای بالینی مختلف با ویژگیهای
جمعیتشناختی و گروههای سنی متفاوت بهکار گرفته شده است (روخو ،تکستریا ،زاچی و ونتو .)2011 ،این
آزمونها در گذشته و عموماً در دهه  1970بهصورت فیزیکی و با مکعبهای چوبی انجام میشده است (پیکاردی
و همکاران .)2013 ،این آزمونها در مطالعه جیمی ،سینگر ،مکگروگر و چرکاس ( )2006روی یک نمونه
بزرگ  787نفری استاندارد شده و پژوهش پایپر و همکاران ( )2015نیز روایی و اعتبار آنها را در پژوهشهای
بالینی مناسب و دارای همبستگی آزمون -بازآزمون  56تا  86درصد گزارش کرده است .این آزمون هفت
زیرمقیاس دارد که هریک دارای تعدادی خردهآزمون (در مجموع  24خردهآزمون) هستند و تواناییهای شناختی
همچون انواع حافظه ،یادگیری ،عملکردهای اجرایی ،توجه ،زمان واکنش ،تصمیمگیری ،کنترل پاسخ و شناخت
اجتماعی را میسنجند.
)1. Revised Adult Attachment Style Questionnaire (Collins and Reid
2. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery
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یافتهها
بهمنظور بررسی مفروضههای پژوهش نمرات زیرمقیاسهای تواناییهای شناختی در سه گروه کودکان با
سبکهای دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی مورد ارزیابی قرار گرفت .برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس
یکراهه ( )ANOVAاستفاده شد .در این حالت ،تواناییهای شناختی (نمرات خردهآزمونهای سرعت و
دقت عمل از زیرمقیاس مهارتهای حسیحرکتی ،خردهآزمونهای حساسیت نسبت به هدف ،بازداری پاسخ و
تداوم توجه از زیرمقیاس پردازش اطالعات دیداری ،خردهآزمونهای حافظه فعال ،حافظه کوتاهمدت و توانایی
انتخاب راهبردها از زیرمقیاس حافظهکاری و خردهآزمونهای توانایی یادگیری سریع و یادگیری -حافظه -جبران
خطاها از زیرمقیاس یادگیری براساس کوشش و خطا) بهعنوان متغیرهای وابسته و گروه (در سه سطح ایمن،
اجتنابی و اضطرابی) بهعنوان متغیر مستقل وارد معادله تحلیل واریانس یکراهه شدند .پیشفرضهای آماری
آزمون  ANOVAبرای تمام متغیرهای وابسته و مستقل محقق گردید .برای بررسی نرمالبودن توزیع از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد و برای بررسی همگونی واریانسها از آزمون لوین استفاده شده است.
آمارههای توصیفی حاصل از نمرات زیرمقیاسهای تواناییهای شناختی کودکان در سه گروه ایمن ،اجتنابی
و اضطرابی در جدول  ،1ارائه شدهاند.
جدول  -1آمارههای توصیفی مربوط به زیرمقیاسهای تواناییهای شناختی
میانگین
0/48
0/36
0/75
0/53

انحراف استاندارد
0/18
0/22
0/24
0/26

توانایی شناختی

دقت عمل

ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

0/39
0/70
0/25
0/45

0/12
0/25
0/15
0/26

حساسیت نسبت به هدف

ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

0/58
-0/41
-1/50
-0/44

0/41
0/93
1/07
1/19

بازداری پاسخ

ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

0/57
-2/90
-3/46
1/93

0/56
3/44
4/41
3/65

سرعت عمل
مهارتهای حسی -حرکتی

پردازش اطالعات دیداری

دلبستگی
ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل
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توانایی شناختی

تداوم توجه

حافظه فعال

حافظه کاری

حافظه کوتاهمدت

انتخاب راهبردها

یادگیری سریع

میانگین
0/73
0/17
-1/12
-0/07

انحراف استاندارد
0/29
0/95
1/40
1/25

دلبستگی
ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل
ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

0/71
-0/50
-1/96
-0/58

0/26
1/43
1/41
1/59

ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

0/76
-0/79
-0/02
-0/01

0/18
1/61
1/32
1/34

ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

1/54
0/43
-1/60
0/12

0/78
1/88
1/16
1/86

ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

0/34
-0/86
-1/33
-0/61

0/26
0/89
1/09
1/08

ایمن
اجتنابی
اضطرابی
کل

0/62
-0/53
-1/55
-0/48

0/27
0/82
1/55
1/34

یادگیری براساس کوشش و خطا

یادگیری -حافظه (جبران خطاها)

بهمنظور بررسی مفروضهها و تحلیل استنباطی دادهها ،نمرات بهدست آمده از تواناییهای شناختی ،بهعنوان
متغیرهای وابسته و نمره مربوط به سبک دلبستگی بهعنوان متغیر مستقل وارد تحلیل واریانس یکراهه شدند
که نتایج آن در جدول  ،2قابل مشاهده است.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،برای زیرمقیاس مهارتهای حسیحرکتی ،تفاوت میانگینهای
سه گروه ایمن ،اجتنابی و اضطرابی در خردهآزمون سرعت عمل (2=0/967و )P=0/388 ،F42معنادار نبود؛ اما
در خصوص خردهآزمون دقت عمل نسبت به هدف (2=42/22و ،)P≤0/001 ،F42بازداری پاسخ (2=6/80و،F42
 )P≤0/001و تداوم توجه (2=13/71و )P≤0/001 ،F42معنادار بوده است.
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جدول  -2نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به تواناییهای شناختی در سه گروه
دلبستگی ایمن ،اجتنابی و اضطرابی

سرعت عمل

بینگروهی
درونگروهی
کل

درجه
آزادی
2
42
44

دقت عمل

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

حساسیت نسبت به هدف

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

بازداری پاسخ

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

تداوم توجه

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

توانایی شناختی

مهارتهای حسی -حرکتی

پردازش اطالعات دیداری

حافظه کاری

F

0/96

21/45

42/22

6/80

13/71

سطح
معناداری
0/38

0/001

0/000

0/003

0/000

حافظه فعال

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

19/58

0/000

حافظه کوتاهمدت

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

6/16

0/004

انتخاب راهبردها

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

یادگیری سریع

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

یادگیری -حافظه (جبران خطاها)

بینگروهی
درونگروهی
کل

2
42
44

یادگیری براساس کوشش و خطا

20/82

16/35

16/84

0/000

0/000

0/000

دقت عمل بین میانگینهای سه گروه ایمن ،اجتنابی و اضطرابی (2=21/45و )P≤0/001 ،F42تفاوت معناداری
مشاهده شد .در زیرمقیاس پردازش اطالعات دیداری ،تفاوت میانگینهای سه گروه ایمن ،اجتنابی و اضطرابی
در خردهآزمونهای حساسیت درباره زیرمقیاس حافظهکاری ،میانگین سه گروه ایمن ،اجتنابی و اضطرابی در
خردهآزمونهای حافظه فعال (2=19/58و ،)P≤0/001 ،F42حافظه کوتاهمدت (2=6/16و )P≤0/001 ،F42و

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،3سال دهم

185

انتخاب راهبردها (2=20/82و )P≤0/001 ،F42تفاوت معنادار داشتند و در نهایت ،در خصوص زیرمقیاس
یادگیری براساس کوشش و خطا ،بین میانگینهای سه گروه ایمن ،اضطرابی و اجتنابی در خردهآزمونهای
توانایی یادگیری سریع (2=16/35و )P≤0/001 ،F42و یادگیری -حافظه -جبران خطاها (2=16/84و،F42
 )P≤0/001تفاوت معناداری وجود داشته است.
گرچه در زیرمقیاس مهارتهای حسی -حرکتی ،نتایج تحلیل واریانس برای تفاوت میانگین سه گروه در
خردهآزمون سرعت عمل معنادار نبود ،اما بررسی میانگینها نشان میدهد گروه ایمن در این خردهآزمون
باالترین میانگین را کسب کرده و گروه اضطرابی و اجتنابی بهترتیب بعد از گروه ایمن قرار میگیرند .در
خصوص سایر تواناییهای شناختی ،با توجه به تفاوت معنادار بهدست آمده بین میانگین گروهها براساس نتایج
تحلیل واریانس ،برای هریک از این خردهآزمونها حداقل دو گروه از سه گروه باید دارای میانگین متفاوتی
باشند؛ بهمنظور ارزیابی این تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (جدول .)3
براساس اطالعات جدول  ،3تحلیل آماری تعقیبی برای خردهآزمون دقت عمل از زیرمقیاس مهارتهای
حسی -حرکتی نشان میدهد بین سبکهای دلبستگی اجتنابی و ایمن و نیز بین سبکهای دلبستگی اجتنابی
و اضطرابی اختالف معناداری وجود دارد .مشاهده میانگینهای سه گروه نشان میدهد گروه اجتنابی در مقایسه
با دو گروه ایمن و اضطرابی از دقت عمل بهتری برخوردار است؛ همچنین دقت عمل گروه ایمن بهتر از گروه
اضطرابی است و گروه اضطرابی پایینترین دقت عمل را دارد.
در زیرمقیاس پردازش اطالعات دیداری آزمون توکی مربوط به خردهآزمون حساسیت نسبت به هدف نشان
داد ،بین گروه ایمن با گروههای اجتنابی و اضطرابی و نیز ،بین گروه اجتنابی با گروه اضطرابی تفاوت معناداری
وجود دارد .بررسی میانگین گروهها حاکی از آن است که در این متغیر گروه ایمن بهترین عملکرد را داشته،
گروه اجتنابی در مرتبه دوم قرار دارد و گروه اضطرابی از پایینترین کارایی برخوردار بوده است .درباره خردهآزمون
بازداری پاسخ نیز تفاوت گروه ایمن با دو گروه دیگر معنادار بوده ،اما بین گروه اجتنابی و گروه اضطرابی تفاوت
معناداری وجود نداشته است .همچنین ،عملکرد گروه ایمن در این خردهآزمون بهتر از دو گروه دیگر و گروه
اجتنابی بهتر از گروه اضطرابی بوده است .بهعبارتدیگر ،گروه اضطرابی از بازداری پاسخ پایینتری برخوردار
بوده است و تکانشگری بیشتری داشته است .در خردهآزمون تداوم توجه بین گروههای ایمن و اضطرابی،
همچنین بین گروههای اجتنابی و اضطرابی تفاوت معناداری وجود داشته است .گروه ایمن ،میانگین باالتری
نسبت به دو گروه دیگر داشته و میانگین گروه اجتنابی نیز باالتر از گروه اضطرابی بوده است.
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جدول  -3نتایج آزمون توکی جهت مقایسه تواناییهای شناختی بین سه گروه دلبستگی
ایمن ،اجتنابی و اضطرابی
دلبستگی I

توانایی شناختی

ایمن
مهارتهای حسی -حرکتی

دقت عمل

اضطرابی
اجتنابی
ایمن

حساسیت نسبت به هدف

اضطرابی
اجتنابی
ایمن

پردازش اطالعات دیداری

بازداری پاسخ

اضطرابی
اجتنابی
ایمن

تداوم توجه

اضطرابی
اجتنابی
ایمن

حافظه فعال
حافظه کاری

اضطرابی
اجتنابی

حافظه کوتاهمدت

ایمن
اضطرابی

دلبستگی J

تفاوت

سطح

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی
ایمن
اجتنابی

میانگین
-0/30
0/14
0/30
0/44
-0/14
-0/44

معناداری
0/000
0/111
0/000
0/000
0/111
0/000

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی
ایمن
اجتنابی

1/002
2/08
-1/002
1/086
-2/008
-1/086

0/007
0/000
0/007
0/003
0/000
0/003

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی
ایمن
اجتنابی

3/48
4/04
-3/48
0/56
-4/04
-0/56

0/015
0/004
0/015
0/884
0/004
0/884

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی
ایمن
اجتنابی

0/56
1/85
-0/56
1/29
-1/85
-1/29

0/277
0/000
0/277
0/003
0/000
0/003

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی
ایمن
اجتنابی

1/21
2/67
-1/21
1/45
-2/67
-1/45

0/018
0/000
0/018
0/004
0/000
0/004

اجتنابی
اضطرابی
ایمن

1/55
0/78
-1/55

0/003
0/190
0/003
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دلبستگی I

توانایی شناختی

اجتنابی
ایمن
انتخاب راهبردها

اضطرابی
اجتنابی
ایمن

یادگیری سریع

اضطرابی
اجتنابی

یادگیری براساس کوشش و
خطا

ایمن
یادگیری -حافظه
(جبران خطاها)
اضطرابی
اجتنابی

دلبستگی J

تفاوت

سطح

اضطرابی
ایمن
اجتنابی

میانگین
-0/76
-0/78
0/76

معناداری
0/205
0/190
0/205

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی
ایمن
اجتنابی

1/11
3/14
-1/11
2/03
-3/14
-2/03

0/074
0/000
0/074
0/001
0/000
0/001

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی
ایمن
اجتنابی

1/21
1/68
-1/21
0/46
-1/68
-0/46

0/001
0/000
0/001
0/284
0/000
0/284

اجتنابی
اضطرابی
ایمن
اضطرابی

1/16
2/17
-1/16
1/01

0/010
0/000
0/010
0/026

ایمن
اجتنابی

-2/17
-1/01

0/000
0/026

در زیرمقیاس حافظه کاری ،آزمون توکی در بخش حافظه فعال نشان میدهد ،گروه ایمن با دو گروه دیگر
تفاوت معناداری دارد و تفاوت گروههای اجتنابی و اضطرابی نیز معنادار است .براساس مقایسه میانگینها ،گروه
ایمن در این عملکرد کارایی باالتری نسبت به دو گروه دیگر دارد ،سپس گروه اجتنابی و در آخر گروه اضطرابی
قرار میگیرد .در حافظه کوتاهمدت گروه ایمن تفاوت معناداری با گروه اجتنابی داشته است و در مقایسه
میانگینها نیز در رتبه باالتری نسبت به دو گروه دیگر قرار دارد و پس از آن گروه اضطرابی نسبت به گروه
اجتنابی از کارایی باالتری برخوردار بوده است .در خردهآزمون انتخاب راهبردها دو گروه ایمن و اضطرابی و نیز
دو گروه اجتنابی و اضطرابی تفاوت معناداری باهم داشتند .در این توانمندی ،گروه ایمن نسبت به دو گروه دیگر
میانگین بهتری داشته و گروه اجتنابی نسبت به گروه اضطرابی بهتر عمل کرده است.
در زیرمقیاس یادگیری براساس کوشش و خطا ،آزمون توکی خردهآزمونهای یادگیری سریع و یادگیری-
حافظه ،گویای آن است که گروه ایمن در این کارکردها تفاوت معناداری با دو گروه دیگر داشته و تفاوت دو
گروه اجتنابی و اضطرابی نیز معنادار بوده است .بررسی میانگینها در این دو خردهمقیاس نشان میدهد ،گروه
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ایمن نسبت به دو گروه اضطرابی و اجتنابی از عملکرد باالتری برخوردار بوده و در رتبه بعد گروه اجتنابی بهتر از
گروه اضطرابی عمل کرده؛ بنابراین گروه اضطرابی در این توانمندیها از پایینترین کارایی برخوردار بوده است.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر ،با تمرکز بر عامل دلبستگی و تأثیر آن بر تواناییهای شناختی در یک گروه نمونه از کودکان
مبتال به بیماری مزمن پزشکی سازماندهی شد .نتایج نشان داد که بین نوع سبک دلبستگی این کودکان و
تواناییهای شناختی آنها رابطه معناداری وجود دارد و با توجه به گروهبندی این کودکان براساس سه سبک
دلبستگی و نیز کنترلهای اعمالشده جهت همتاسازی سه گروه ،میتوان مدعی گردید که تفاوتهای معنادار
بهدست آمده در تواناییهای شناختی کودکان سه گروه ،میتواند بهعلت تفاوت این کودکان در سبک
دلبستگیشان باشد .همانطور که تحلیل دقیقتر نتایج نشان داد ،گروه کودکان با دلبستگی ایمن عملکرد
بهتری در تواناییهای شناختی ارزیابی شده (بهغیر از دقت عمل) نشان دادند .در تبیین این نتایج میتوان با
استناد بر دیدگاه دیتزن و همکاران ( )2008ادعا نمود که افراد با سبک دلبستگی ایمن ،در برابر استرسهایی
مانند بیماری ،احساس امنیت کرده و بههمیندلیل ،در رویارویی با عوامل استرسزا از توانمندیهای شناختی
کارآمدتری برخوردار هستند و در عملکردهای تحصیلی ،شغلی و روابط بینفردی نیز موفقتر عمل میکنند .در
مطالعه خراشادیزاده ،شهابیزاده و دستجردی ( )1390نیز که به مقایسه کودکان با سبک دلبستگی ایمن و
ناایمن پرداخته شده بود ،کودکان با دلبستگی ایمن ،در مقایسه با کودکان ناایمن ،در موقعیتهای استرسزا
عزتنفس باالتری نشان داده ،از راهبردهای کارآمدتری استفاده نموده ،در حلمسئله پافشاری میکردند ،ابتکار
و پشتکار داشتند و در نتیجه ،از سالمت جسمی و روانی بهتری برخوردار بودند .پژوهش مورلی و موران ()2011
نیز سبکهای دلبستگی ناایمن را بهعنوان یک عامل آسیبپذیری شناختی تأیید کرده است .با وجود این ،نتایج
مذکور در گروه کودکان عادی جامعه انجام شده و قابل استناد برای کودکانی که از بدو تولد و در سراسر عمر
خود درگیر بیماریهای جسمانی و پزشکی مزمن بودهاند نیست .این امر ضرورت مطالعه حاضر و اهمیت
یافتههای آن را پررنگ میسازد.
با وجود شمار معدود پژوهشهای تجربی پیرامون توجه بهعامل روانشناختی از قبیل دلبستگی در
موقعیتهای پزشکی و سالمت ،برخی مطالعات نظری ،مسیرهایی را جهت تشریح چگونگی تعامل کیفیت
دلبستگی و بیماری /سالمت عنوان نمودهاند .برای نمونه ،براساس نظر اندرسون و هینز ( )1994که در مطالعات
هانتر و ماندر ( 2004 ،2001و  )2009به شکل یک الگوی نظامدار پیرامون رابطه دلبستگی و بیماری مطرح
شده است ،کیفیت دلبستگی و تعامالت فرد تعیینکننده الگوی شناختی -رفتاری و نیز پاسخهای
عصبفیزیولوژیکی خاص آن فرد است .با فعالشدن سبک دلبستگی فرد بهوسیله استرس جسمانیای مانند
بیماری ،الگوها و پاسخهای متعاقب آن سبک دلبستگی نیز فعال میشوند و میتوانند تعیینکننده کیفیت
سالمت فرد در موقعیت استرس جسمانی باشد .فرض پژوهش حاضر نیز آن است که در کودکان مبتال به
بیماری مزمن پزشکی که گروه هدف مطالعه بودهاند ،کودکان ایمن در مقایسه با کودکان اجتنابی و اضطرابی،
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بهعلت کیفیت بهتر سیستم دلبستگی ،از الگوهای شناختی -رفتاری و پاسخهای عصبفیزیولوژیکی کارآمدتری
نیز برخوردارند .ضمن اینکه گزارشهای والدین این کودکان نشان داد که آنها از ثبات سالمتی بهتری نیز
برخوردار بودند ،میتوان عواقب این کارآمدی بهتر بر سالمت جسمانی و روانشناختی این کودکان در مقایسه
با کودکان اجتنابی و اضطرابی را در مطالعات آتی به شکل دقیق و منسجم مورد ارزیابی قرار داد.
در نگاهی دقیقتر به نتایج مطالعه حاضر ،مشاهده شد که کودکان با سبک دلبستگی اضطرابی از دقت
عمل پایینی برخوردار بودند -که میتواند بهعلت دارابودن استرس بسیار باال باشد -ولی نسبت به کودکان
اجتنابی سرعت عمل بهتری داشتند؛ این سرعت عمل باالی کودکان اضطرابی نیز میتواند بهعلت نگرانی و
احساس عجله باالی آنها باشد ،بهعالوه رگههای وسواس موجود در کودکان اجتنابی که واکنشهای آنها به
موقعیتها را کُند میسازد.
ازسویدیگر ،در خصوص عملکرد حافظه ،پژوهشها نشان داده است که حافظه کودکان تحتتأثیر وقایع
و تجارب ناراحتکننده قرار میگیرد؛ بنابراین در این حوزه نیز ،سبک دلبستگی که مبتنی بر کیفیت تجارب
کودکی میباشد ،باز هم از اهمیت زیادی برخوردار میگردد ،چنانکه در پژوهشی از چای و همکاران ()2014
مشخص شد کودکان با بازنمایی ذهنی مثبت از والدین (سبک دلبسته ایمن) با دقت و صحت بیشتری پاسخگوی
سؤاالت حافظه بودند .براساس تبیینهای این پژوهش ،سبک دلبستگی ناایمن تأثیر معکوسی بر عملکرد حافظه
میگذارد؛ افراد ناایمن در واقع نمیخواهند وقایع دردناک را یادآوری نمایند؛ بنابراین بیشتر احتمال دارد که در
آزمونهای یادآوری حافظه گزینههای نادرست را تأیید کنند .در پژوهش حاضر نیز نتایج گویای آن است که
کودکان با سبک دلبستگی ایمن در خردهآزمونهای مربوط به حافظه عملکرد باالتری را در مقایسه با کودکان
ناایمن داشتند .این امر نیز میتواند بهعلت استرس باالی دلبستههای ناایمن باشد که قادر نیستند اطالعات را
به درستی از مراحل نرمال شکلگیری حافظه عبور داده و ذخیرهسازی و بهکارگیری نمایند .همچنین خشم،
پرخاشگری ،هیجانات منفی و یا سرکوب و انکار که از ویژگیهای بارز در سبکهای دلبستگی ناایمن هستند
نیز میتوانند در تکانشگری و ضعف عملکرد شناختی و حافظه کودکان دارای این نوع دلبستگیها مؤثر باشند
(کنتربری و گیالت.)2013 ،
نتایج مطالعه مالتیز ،داچسنی ،راتل و فنگ ( )2017که به بررسی رابطه یادگیری و موفقیت در تحصیالت
آکادمیک با دلبستگی به والدین پرداخته ،نشان داده است که بین موفقیت و شایستگی تحصیلی در سالهای
میانی مدرسه با دلبستگی کودک به والدین در سالهای اولیه ورود به مدرسه رابطه معناداری وجود دارد.
کودکانی که از شایستگی باالتری در امر تحصیل برخوردار بودند ،عالوه بر دلبستگی ایمن ،خودپنداره بهتری
نیز داشتند ،از راهبردهای تنظیم هیجان بهرهمند بودند و نشانههای کمتری از اضطراب نشان میدادند .مطالعه
حاضر هم گویای آن بود که کودکان با دلبستگی ایمن در مقایسه با کودکان ناایمن اضطرابی و اجتنابی ،در
زیرمقیاس یادگیری عملکرد بهتری داشتند .کودکان با سبک دلبستگی اجتنابی ،سطوح باالیی از وابستگی به
خود را دارند و با سرکوب هیجانات منفی دست به انکار میزنند و بهوسیله انکار و حواسپرتی و سرکوب
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هیجانات خود با استرس مقابله میکنند و کودکان با سبک دلبستگی اضطرابی بهعلت استرس باال و دقت و
تمرکز پایین و نیز دارابودن هیجانات منفی در بعد حافظه و یادگیری دچار اختالل میشوند.
در مجموع ،پژوهش حاضر حاکی از آن است که در شرایط بیماریهای مزمن پزشکیِ کودکان ،توجه
متخصصان و پرسنل درمان به عوامل روانشناختی ،بهویژه دلبستگی ،میتواند عملکردهای شناختی این
کودکان را تحتالشعاع قرار داده و متعاقباً فرایند درمان و بهبودی آنها را هموار سازد (اولیوریا و کاستا.)2009 ،
کمااینکه در پژوهش حاضر ،مادرانِ کودکانِ با سبک دلبستگی ایمن عنوان کردند که فرایند درمانی
کودکانشان بهخوبی پیش میرود و کودک با کادر درمانی هماهنگی الزم را دارد .در صورتیکه مادرانِ کودکانِ
با سبک دلبستگی ناایمن همواره از اینکه کودک همکاری الزم را بهمنظور بهبودی ندارد ،بسیار نگران و
ناراحت بودند و حتی عنوان میکردند که در بسیاری از مواقع بیماری کودکشان عود میکند که منجر به
بستریشدن در بیمارستان میشود .با وجود ابعاد نوآورانه این پژوهش در ارزیابی تأثیر سبک دلبستگی بر
تواناییهای شناختی کودکان مبتال به بیماری مزمن پزشکی ،مطالعه حاضر قادر به مطالعه روی کودکان سالم
و لذا بررسی مقایسهای تأثیر سبک دلبستگی بر تواناییهای شناختی بین دو گروه کودکان با و بدون بیماری
پزشکی نشد .همچنین نبود بررسی و کنترل وضعیت هوشی کودکان از دیگر محدودیتهای این مطالعه است؛
از آنجا که در زمینه توانمندی هوشی کودکان مورد بررسی در مطالعه حاضر ،به این نکته بسنده شد که کودکان
شاغل به تحصیل در مدارس عادی از هوش نرمال برخوردار هستند ،کنترل دقیق نمرات هوشی کودکان
میتواند بهعنوان پیشنهادی برای مطالعات آتی مطرح باشد.
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