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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of attachment styles in the speed of 
information processing. This study was a comparative type. From Najaf Abad high school 
students, 300 people by multi-stage cluster method were selected and completed attachment 
styles scale (Collins and Read, 1990). In the next step, based on entry criteria and extreme 
scores of attachment style questionnaire’s distribution three groups of 15 subjects (anxious 
ambivalent, avoidant and secure) were selected and evaluated via Speed-of-processing tests 
Zahlen-Verbindungs-Test and Coding Test (KDT). The end results analyzed using 
multivariate analysis of variance and post hoc tests. The results of multivariate analysis of 
variance and post hoc tests showed that information processing time of students have 
anxiety/avoidance attachment style is more than students with avoidant and secure 
attachment style. Also, the performance of students with secure attachment styles is better 
than students with attachment anxiety/avoidance and ambivalent. Based on the findings of 
this study, it can be said that attachment styles have pivotal role in cognitive processes . 

Keywords: Anxious/ ambivalent attachment, Avoidance attachment, Secure attachment, Speed of 

information processing. 
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 آموزانهای دلبستگی در سرعت پردازش اطالعات دانشتأثیر سبک

 4فرشیما منصوری ،3آبادیمحمد نورمحمدی نجف ،2، جعفر حسني1حسن رضايي جمالويي

 آباد، ایراناه آزاد اسالمی، نجفآباد، دانشگواحد نجفشناسی،  گروه روان استادیار،. 1
 ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایرانشناسی و علوم تربیتی شناسی بالینی، دانشکدة روان دانشیار، گروه روان. 2

 ، ایرانخوراسگاناسالمی،  آزاد دانشگاهواحد خوراسگان، تربیتی،  شناسیروان دکتری دانشجوی. 3
 آباد، ایران، نجفآباد، دانشگاه آزاد اسالمیواحد نجفشناسی،  گروه روانشناسی بالینی،  ارشد روان کارشناسی یدانشجو. 4

 (50/43/5938: تاریخ پذیرش؛ 40/40/5931 :تاریخ دریافت)

 چکیده

توصیییی و عّییی    پژوهش حاضر به روش. های دلبستگی در سرعت پردازش اطالعات بوده استهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک
 رِجسیی و  آبیاد بودنید  یه براسیاو جیدو       آموزان مقطع متوسطة شهرستان نجی  جامعة آماری دانش. ای انجام گرفته استمقایسه -

آمیوزان   دانیش . هیا پرسنینامه بیود    آوری داده ابیاار جمیع   .ای انتخیا  شیدند  ای چندمرحّیه گیری خوشهنمونه نیر به روش 944 مورگان،
هیای ورود و نمیرات نهیایی    در مرحّة بعد، براساو مالک. را تکمیل  ردند( 5334)شده، پرسننامة سبک دلبستگی  ولینا و رید  انتخا 

های سیرعت پیردازش    و با آزمون انتخا  شدند( و ایمن اضطرابی دوسوگرا، اجتنابی)نیری  51توزیع پرسننامة سبک دلبستگی سه گروه 
نتایج تحّییل وارییانچ چنیدمتییری و    . ارزیابی شدند( 5331)تی سیتاو  دی، و رماگردانی  ی(5398)روو  وربیندونگا اسؤالد و/ زاهّن
بینیتر از  آموزان دارای سبک دلبستگی اضیطرابی دوسیوگرا   فرنی ننان داد مدت زمان پردازش اطالعات در دانشهای تعقیبی بونآزمون
آمیوزان دارای سیبک دلبسیتگی ایمین     همچنین، نتایج ننان داد عمّکرد دانش. آموزان دارای سبک دلبستگی اجتنابی و ایمن استدانش

تیوان  های پژوهش حاضیر میی  براساو یافته. آموزان دارای سبک دلبستگی اضطرابی دوسوگرا و اجتنابی بوده استبهتر از عمّکرد دانش
ترین  اربست عمّیی ایین پیژوهش اصیالک سیبک زنیدگی و       مهم. ستگی در فرایندهای شناختی نقش محوری داردهای دلبگیت سبک

 .های صحیح برقراری ارتباط با فرزندان استگیری دلبستگی ایمن و روشآموزش شیوة شکل

  .اطالعاتسرعت پردازش ، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی اضطرابی دوسوگرا، دلبستگی ایمن: یکلید واژگان
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 مقدمه

و  ، استارکیدرو)شود شناختی محسوب می/ سرعت پردازش اطالعات یک توانمندی ادراکی

های سطح باالی شناختی و عملکرد شناختی در دنیای واقعی مانند که بر توانایی( 9002 ، ایسلر

تقیم یا صورت مسسرعت پردازش ممکن است به. گذاردمدرسه، دانشگاه و عملکرد شغلی اثر می

غیرمستقیم و از طریق هوش و خالقیت بر عملکرد شناختی در دنیای واقعی تأثیر بگذارد 

کند که انسان مانند مفهوم پردازش اطالعات به این نکته اشاره می(. 9002، 9ریندرمن و نیوبار)

عات دهد، یعنی از زمانی که اطالهای درونی و ذهنی خویش عملیاتی را انجام میرایانه بر تجسم

تا زمانی که انسان به آن اطالعات ( داد مرحلة درون)شود از طریق حواس انسان دریافت می

شود دهی می ، اطالعات در ذهن انسان کدگذاری و سازمان(داد مرحلة برون)دهد دریافتی پاسخ می

عات انجام این فرایند از راه منطق، قوانین و راهبردهای اطال. (929 ، فردشیرزادی)کند و تغییر می

 9درای(. 929 ، محسنی)داد این فرایند به محدودة اطالعات دریافتی وابسته است  گیرد و برونمی

های کننده برای رشد تواناییکننده یا تسریعمعتقد است سرعت پردازش عاملی محدود( 221 )

های رشد شخص یک تفاوت فردی کوچک در سرعت پردازش شناختی است و در طول سال

های بزرگ در هوش، واژگان زبان و عملکرد شود و پردازش عات ممکن است، سب  تفاوتاطال

دهد عملکرد در ها نشان میعالوه براین، یافته. شودسریع، سب  عملیات شناختی سطح باال می

بیودری و )گیری عادت و تغییر توجه با اضطراب ارتباط منفی دارد تکالیف سرعت پردازش، اندازه

 (. 9002 ،2اوهارا

طور مشخص، سرعت پردازش  صورت کلی و بهرسد حافظه بهاز سوی دیگر، به نظر می

های سبک های دلبستگی است وگیری و رشد سبکاطالعات یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل

                                                           
1. Drew, Starkey & Islar 
2. Rindermann & Neubauer 

3. Deary  
4. Beaudreau & O’Hara  
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کنند که توجه، پردازش و شناختی عمل می/ عنوان راهبردهای ذهنی و فیلترهای عاطفی دلبستگی به

 (. 211 کاسیدی، )دهند تحت تأثیر قرار میحافظه را 

 ، دیکاس و کسیدی)ای پیشرو برای درک روابط نزدیک هستند  های دلبستگی نظریهسبک

شناختی در  یک تبیین برای رابطة بین نوع رفتار با کودک و پیامدهای جسمانی روان(.   90

طوری با افراد خاص است، به دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی(. 1 90و همکاران،  9ویدو)بزرگسالی 

در . (9 90، 9عبدالکبیر و بیفلکو)کنیم ها تعامل داریم، احساس نشاط و آرامش می که وقتی با آن

های دلبستگی و چگونگی احساس و اعمال والدین با یکدیگر و نحوة تعامل آنان با فرزندان سبک

، بدبینی، افکار تکراری و (9002، 2وهاراالکساندر و ا)نقشی مهم در توسعة ارتباطاتشان با فرزندان 

رفتاری و راهبردهای مقابله / جویی هیجانیو ظرفیت نظم( 2 90، 1منیتی، کلری و پینی)نارکارآمد 

 (.   90و همکاران،   گوسنس)با تنیدگی دارد 

های دلبستکی در دستة وسیعی از پیامدهای دهد سبکمیهای متعدد نشان پژووهش

این پیامدها در درجة اول از طریق (. 2 90، 2فرالی و رویزمن)کنند نقشی مهم ایفا میشناختی  روان

گیرند، و از نوزادی تا نوجوانی دارای تعامالت با مراقبان اولیه در مراحل ابتدایی زندگی شکل می

(. 9002 ،1میکولینسر و شاور)به باال هستند های بزرگسالی، از متوسط در طول سال و ثبات متوسط

. های دلبستگی با اضطراب رابطة مستقیم داردمعتقدند سبک( 1 90) 2در این زمینه، دوینا و ماریاب

نیز نشان دادند دلبستگی اجتنابی ارتباط عمیقی با استرس فرزندان ( 9009) و همکاران 0 الکساندر

یت کمتری از حما دارد و پدر و مادران دارای سبک دلبستگی اجتنابی، ممکن است در رویدادها

                                                           
1. Dykas & Cassidy 

2. Wido  

3. Abdul Kadir & Bifulco  

4. Alexander & O’Hara 

5. Miniati, Callari & Pini 

6. Goossens  

7. Fraley & Roisman 

8. Mikulincer & Shaver 

9. Doinita & Mariab 

10. Alexander  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417301989#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdul%20Kadir%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24075307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdul%20Kadir%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24075307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bifulco%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24075307
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فرزندان خود انجام دهند؛ همچنین، ممکن است کودکان والدین اجتنابی به دیگران کمتر اعتماد 

در ( 921 )زاده و محمدیان رستگار فرج. زا، بیشتر تحریک شوندهای تنشکنند و در موقعیت

 یتیشخص صفات با همراه دوسوگرا و اجتنابی ناایمن دلبستگی هایپژوهشی نشان دادند سبک

اقدم  خورشیدی و فتحی. جنسی منجر شوند انحرافات به توانندمی گراییتجربه و رنجوری روان

 ازنیز در پژوهشی نشان دادند بین سبک دلبستگی و تصویر بدنی رابطه وجود دارد و ( 922 )

 از بهتری بدنی ایمن، تصویر دلبستگی سبک دارای آموزاندلبستگی، دانش هایسبک انواع بین

 . دارند خود

کننده با کودک، در رشد نظریة دلبستگی، در اصل برای توضیح اهمیت رابطة فرد مراقبت

منظور های اخیر به، ولی در سال(210 باولبی، )شده است  شخصیت و تنظیم احساس تدوین

؛   90،  دیکاس و کاسیدی)حافظة کودکان نیز استفاده شده است تشریح فرایندهای شناختی و 

کودک عالوه بر تأثیرگذاری در / دلبستگی والدبر همین اساس، (.  900، 9من و ادلستینگود، چا

و  2هادن)، پیامدهایی برای حافظة فرزندان دارد (222 ، 9جورج و سولومان)رفتار فرزندان 

های عاطفی مربوط به حافظة کودکان العمل، و عکس(222 کواس و همکاران، ؛ 222  همکاران،

( 2 90) و همکاران  دینگدر این زمینه، (. 222  و همکاران، 1گودمن)کند بینی میرا پیش

کواس . تری دارندمعتقدند افراد دارای دلبستگی ناایمن در مقایسه با ایمن شاخص رشد ذهنی پایین

پذیری کودکان را در رویدادها  معتقدند سبک دلبستگی والدین، حافظه و تلقین( 222 )و همکاران 

صورتی که والدین ایمن در مقایسه با ناایمن اضطرابی و اجتنابی، فرزندانی با به؛ کندبینی میپیش

 (9002) 2و مانبکهمچنین، براک . حافظة بهتر و مقاومت بیشتر در برابر پیشنهادهای دیگران دارند

( 210 )بالبی . پذیری مرتبط استنشان دادند سبک دلبستگی یکی از متغیرهایی است که با تلقین

                                                           
1. Dykas & Cassid 
2. Chae, Goodman & Edelstein 
3. George & Solomon 
4. Haden, Hayne & Fivush 
5. Goodman 
6. Ding  
7. Bruck & Melnyk 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21955501
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21955501
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ست در برابر پردازش تجارب معتقد است افراد دارای سبک دلبستگی اجتنابی ممکن ا

صورت منفی تحت تأثیر کننده مقاومت کنند و این فرایند ممکن است عملکرد حافظه را به ناراحت

نشان دادند در فرزندان دارای سبک دلبستگی اجتنابی، ( 9009)و همکاران   الکساندر. قرار دهد

ها و عملکرد حافظه رابطة منفی وجود دارد و دلبستگی ایمن کودکان با حافظة آنبین اضطراب 

تری هستند و ها معتقدند والدین با سبک دلبستگی اجتنابی دارای فرزندان مضطربنآ. ارتباط دارد

کنند و در این کودکان اضطراب با دقت والدین اجتنابی، اضطراب را به حافظة کودکان منتقل می

، دلبستگی (9001) 9گودمنهمچنین، در مطالعة اسچاف، الکساندر و . رتباط منفی داردحافظه ا

 . طور مستقیم همبستگی نداشتپذیری آنان در تجارب مختلف بهکودکان با حافظه و تلقین

دار در شده و فقدان مطالعات منسجم و هدفبه جدیدبودن حوزة بررسیدر مجموع، با توجه 

های دلبستگی در رشد و تکامل شخصیت فرزندان در ابعاد و اهمیت سبک سو،این زمینه از یک

های دلبستگی در سرعت پردازش اطالعات، گوناگون جسمانی، عاطفی و شناختی و اهمیت سبک

آموزان های دلبستگی در سرعت پردازش اطالعات دانشهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سبک

 . است

 شناسی پژوهش روش

-علّیهای  ها در زمرة طرحبه متغیرهای موجود و دوری از دستکاری آنتوجه پژوهش حاضر با 

آموزان مقطع متوسطة مدارس جامعة آماری پژوهش حاضر همة دانش. گیرد ای قرار می مقایسه

کرِجسی و مورگان به جدول بودند که با توجه  922 -921 آباد در سال تحصیلی شهرستان نجف

نفری بود که در مرحلة اول،   90آموزان، نیازمند نمونة نفری دانش 10 0و حجم جامعة  (220 )

پرسشنامة سبک دلبستگی ای انتخاب شدند و ای چندمرحلهآموزان به شیوة خوشهنفر از دانش 900

ها و در مرحلة دوم، با درنظرگرفتن ریزش آزمودنی. ها توزیع شددر بین آن( 220 کولینز و رید، )

                                                           
1. Alexander 

2. Schaaf, Alexander & Goodman 
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در مرحلة سوم، از میان . نفر برای غربالگری انتخاب شدند 922های ناقص، نامهکنار گذاشتن پرسش

پرسشنامة سبک  ها تأیید شده بود، براساس نمرات انتهایی توزیعهای آن نفر که اعتبار پاسخ 922

در روش . نفر انتخاب شدند 1 با حجم ( اضطرابی دوسوگرا، اجتنابی و ایمن)سه گروه  دلبستگی

(.  92 دالور، )نفر نیاز هست  1 های با حجم حداقل ای یا آزمایشی به گروهمقایسه -علّی

ابزار . شود مشاهده می  های توصیفی ابعاد شخصیتی در سطح نمونة اولیه در جدول  شاخص

 . پژوهش حاضر پرسشنامه بود

این پرسشنامه شامل خودارزیابی از  (:991 )  كولينز و رید  پرسشنامة سبک دلبستگي

های دهی روابط دلبستگی نسبت به چهرههای ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوة شکلمهارت

گذاری روی یک مقیاس ماده دارد که از طریق عالمت 1 این پرسشنامه . دلبستگی نزدیک است

تا کامالً با خصوصیات    =وجه با خصوصیات من تطابق ندارد هیچبه)ای از نوع لیکرت درجهپنج

بودن و  این پرسشنامه سه زیرمقیاس وابستگی، نزدیک. شودسنجیده می( 1= من تطابق دارد 

هایی که در پرسشنامة دلبستگی بر پایة توصیف( 910 پاکدامن، )شود اضطراب را شامل می

پرسشنامة خود  های سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت، گویه هازان و شیور در بارة بزرگساالن

با دلبستگی اضطرابی دوسوگرا مطابقت دارد و ( A)زیرمقیاس اضطراب . را تدوین کردند

های ایمن و اجتنابی را در مقابل  ً توصیف بعدی دوقطبی است که اساساً( C)بودن  زیرمقیاس نزدیک

قیاس وابستگی در تطابق با دلبستگی ایمن است و زیرم( C)بودن  بنابراین، نزدیک. دهدهم قرار می

(D )ضری  اعتبار این مقیاس براساس شیوة. توان تقریباً عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد را می 

گزارش شده است  0/ 1و روایی آن  22/0دختر و پسر در شهر تهران  01 بازآزمایی دربارة 

 . به دست آمد 12/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این پرسشنامه (. 91 پاکدامن، )

-مدادی آزمون دو اطالعات، پردازش سرعت گیریاندازه ایبر: اطالعات پردازش سرعت

 :کار گرفته شد کاغذی به
                                                           
1. Attachment Style Scale 
2. Collins & Read 
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 باید اعداد هادر این آزمون آزمودنی (:991 )  روس وربيندونگز اسوالد و/ زاهلن آزمون.  

. کنند وصل هم به کاغذ ورقة یک روی در اند،گرفته قرار کنار هم تصادفی طوربه که را 20 تا  

 عملکرد. تمام کنند تردقیق هم و ترسریع هم را آزمون تا شوند آموزش داده می هاآزمودنی

 دفعة کنند و درمی صرف کردن اعداد وصل برای که زمانی مقدار براساس دفعة اول ها در آزمودنی

 آزمون این. آیدمی دست اند، بهشده وصل هم به ثانیه 90 زمانی محدودة در که اعدادی براساس دوم،

 90 محدودة زمانی در تقریباً شود ومشخص می باال زمانی هایمحدودیت و پایین سطح دشواری با

 اگر شودفرض می و اند راحت همة موارد. کند می وصل هم به را همة اعداد فردی ثانیه، کمتر

 ترسریع فرد هرچه. کند وصل هم درستی بهبه را ارقام همة تواندمی باشد، داشته کافی وقت آزمودنی

 تعداد با شناختی توانایی باالی سطوح. کند وصل هم به را زیادتری های گزینه تواندکند، می عمل

به  تجربی شواهد زیادی مطالعات. شودمی مشخص زمانی محدودة این در شدهکامل های گزینه

برای . دهدمی دست به اطالعات پردازش سرعت از دقیقی گیریاندازه این آزمون که اندآورده دست

 هوشی هایمقیاس و سایر بین این آزمون 19/0تا  20/0همبستگی ( 221 )روس  و مثال، اسؤالد

 فرهنگ کتل به نابسته ، آزمون(9 2 ) پیشروندة ریون هایماتریس با مثال برای دادند؛ گزارش

 کرده است، او تأیید نیز (229 )9 ورنون را هایافته این(. 221 )وکسلر  مقیاس هوش و( 0 2 )

 چندبعدی استعداد هایآزمون مجموعة عملکرد در این آزمون و بین را باالیی تا متوسط همبستگی

های منظور بررسی پایایی داده به(  92 )در ایران، کرمی باغطیفونی و همکاران . کرده است گزارش

در پژوهش حاضر . اندگزارش کرده 0/ 1کار گرفتند که میزان آن را  آزمون روش بازآزمون را به

 . به دست آمد 0/ 2آلفای کرونباخ این آزمون 

اعداد ترتیبی و حروف  در این آزمون (:221 ) 9لسیتزو (كي دی تي)آزمون رمزگرداني .  

صورت که اعداد  اند؛ به این ها پراکندهصورت ترتیبی در داخل صفحه و در درون دایرهانگلیسی به

آزمودنی باید . اند  طور تصادفی پراکندهها و در روی صفحه بهدرون دایره Lتا  Aو حروف  9 تا   
                                                           
1. Oswald & Roth 

2. Vernon 
3. Sitzwohl 
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 عملکرد. را به هم وصل کند... و  Bو بعد حرف  9، عدد Aسپس، حرف . شروع کند  با عدد 

 دفعة کنند و درمی صرف اعداد کردن وصل برای که زمانی مقدار براساس دفعة اول ها درآزمودنی

. کندمی وصل هم به ثانیه 90زمانی محدودة در آید کهمی دست به اعدادی تعداد براساس دوم،

در ایران، کرمی . برآورد کرد 19/0ضری  اعتبار بازآزمایی این آزمون را برابر  (221 )سیترول 

بازآزمون را در فاصلة های آزمون، روش منظور بررسی پایایی دادهبه(  92 )باغطیفونی و همکاران 

به دست  0/ 1نفر آزمودنی اجرا کردند که همبستگی بین این دو اجرا برابر با  20دوهفته بر روی 

 . به دست آمد 22/0در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ این آزمون . آمد

هرای سررعت   هرا، آزمرون  کننرده پس از کس  رضایت و توضیح فرایند پژوهش به شررکت 

سرازی  براسراس ترتیر  متروازن   ( لن وربیتدونگز و رمزگردانی کی دی تری آزمون زه)پردازش 

ها، پژوهشگر حضور فعال داشرت ترا از   کنندهدهی شرکتدر طول مدت پاسخ. متقابل اجرا شد

در . ها پاسرخ دهرد  های آنهای تصادفی جلوگیری کند و در صورت لزوم به پرسشبروز پاسخ

و   های آمار توصیفی، تحلیل واریرانس چنردمتغیری  تجزیه و تحلیل اطالعات عالوه بر شاخص

 . کار گرفته شد فرنی بههای تعقیبی بونآزمون

 های پژوهشیافته

 .های شخصیتی اعضای نمونه بیان شده است ، ویژگی در جدول 
 

 هاي توصيفي ابعاد شخصيتي نمونة مورد مطالعهشاخص. 1جدول 

 مقدار بيشينه مقدار كمينه انحراف استاندارد ميانگين تعداد سبک دلبستگي
 92 1 22/9 2 /9  922 اضطرابی دوسوگرا

 99 2 01/2 2 /12 922 اجتنابی

 91 2 92/2 2 /12 922 ایمن

منظور مقایسة سه گروه آزمودنی در سرعت پردازش اطالعات تحلیل واریانس چندمتغیری به

ها به های پرت براساس تبدیل آنبرای تحلیل واریانس چند متغیری، نخست داده. کار گرفته شد به
                                                           
1. Multiravriat Analysis of Variance (MANOVA) 
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دامنة . حذف شدند -9و + 9ة خارج از دامن Zوارسی شد و نمرات ( Z)نمرات استاندارد 

( 0/ 2 - /29)اسمیرنف / و کالموگرف(( F( 9، 29= ) 0/ 1 - /02؛  <0P/ 0)های لوین  آزمون

 Mنتیجة آزمون نین، همچ. بودن توزیع متغیرها بوده است کنندة همسانی واریانس و نرمال بیان

نشان داد ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در ( F( 90،  99 /21= ) / 9؛ <P 0/ 0)باکس 

  نتیجة آزمون. کار گرفته شد توان تحلیل واریانس چندمتغیری بهها همسان است و میگروه

معناداربودن این آزمون . معنادار بود( F( 1، 21= ) 91/2؛ P < 0/ 00)  چندمتغیری المبدای ویلکز

ها دهد حداقل بین دوگروه در یکی متغیرها تفاوت معنادار وجود دارد، ولی این تفاوتنشان می

های یادشده از تفاوت. ها در کدام متغیرها با همدیگر تفاوت دارندکند که کدام گروهمشخص نمی

ها در  ه است که نتایج آنفرنی بررسی شدتعقیبی بون و آزمونراهه یکطریق تحلیل واریانس 

 . شودمشاهده می 9جدول 
 

 ها در سرعت پردازش اطالعات  فرني براي مقايسة گروهراهه و آزمون تعقيبي بوننتايج تحليل واريانس يک. 2جدول 

 ميانگين تعداد گروه مؤلفه
 انحراف
 استاندارد

F 
( 39 ،3=) df 

 مجذور اتا

 
 آزمون تعقيبي

 فرني بون

 -زاهلن
 وربیندونگز

 اجتنابی.  
 اضطرابی دوسوگرا. 9

 ایمن. 9

 1 
 1 
 1 

92/9 
0 /9 
22/  

2 /0 
2 /0 
1 /0 

 2/ 9 *** 91/0 
  < 9 
9< 9 

-- 

 -زاهلن
 90وربیندونگز 

 اجتنابی.  
 اضطرابی دوسوگرا. 9

 ایمن. 9

 1 
 1 
 1 

00/9  
12/92 
02/92 

12/2 
22/2 
91/  

91/  *** 91/0 
9 < 9 
 < 9 

-- 

 رمزگردانی
 کی دی تی

 اجتنابی.  
 اضطرابی دوسوگرا. 9

 ایمن. 9

 1 
 1 
 1 

2 /  
01/  
20/  

29/0 
22/0 
22/0 

 1/9  02/0 -- 

 رمزگردانی
 90کی دی تی 

 اجتنابی.  
 اضطرابی دوسوگرا. 9

 ایمن. 9

 1 
 1 
 1 

29/2 
19/2 
20/2 

2 /0 
11/  
2 /  

99/2 *** 9 /0 
9 < 9 
 < 9 

-- 
0 /0P< =*   01/0P< =**  00 /0P< =*** 

                                                           
1. Wilks' Lambda  
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شده برای ، مدت زمان صرفوربیندونگز /زاهلن، در اجرای آزاد آزمون 9براساس جدول 

آموزان دارای سبک دلبستگی آموزان دارای سبک دلبستگی اضطرابی دوسوگرا بیشتر از دانشدانش

ثانیه، عملکرد  90مدت زمان  وربیندونگز در/ زاهلندر اجرای آزمون . اجتنابی و ایمن است

آموزان دارای سبک دلبستگی اضطرابی دانشآموزان دارای سبک دلبستگی ایمن بهتر از  دانش

رمزگردانی کی دی تی تفاوت معناداری در مدت در اجرای آزاد آزمون . است دوسوگرا و اجتنابی

ثانیه  90رمزگردانی کی دی تی در اجرای آزمون در نهایت، . شودشده مشاهده نمیزمان صرف

آموزان دارای سبک دلبستگی دانشموزان دارای سبک دلبستگی ایمن بهتر از آعملکرد دانش

 . است اضطرابی دوسوگرا و اجتنابی

 گیری بحث و نتیجه

آموزان های دلبستگی دانشهدف پژوهش حاضر بررسی سرعت پردازش اطالعات براساس سبک

شده ، مدت زمان صرفگزوربیندون /زاهلنبود؛ نتایج نشان داد در اجرای آزاد و اجرای آزمون 

آموزان دارای سبک دوسوگرا بیشتر از دانش/ آموزان دارای سبک دلبستگی اضطرابیبرای دانش

آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن بهتر از عملکرد دانش دلبستگی اجتنابی و ایمن است و

کرد همچنین، عمل. است دوسوگرا و اجتنابی/ آموزان دارای سبک دلبستگی اضطرابی دانش

/ آموزان دارای سبک دلبستگی اضطرابآموزان دارای سبک دلبستگی اجتنابی بهتر از دانش دانش

عملکرد ثانیه  90تی در دیرمزگردانی کیاجرای آزمون در همچنین، نتایج نشان داد . دوسوگراست

 /آموزان دارای سبک دلبستگی اضطرابیدانشآموزان دارای سبک دلبستگی ایمن بهتر از دانش

های دلبستگی دارای تأثیر مستقیم و دهد سبکاین نتایج نشان می. است دوسوگرا و اجتنابی

رسد به نظر می. آموزان استتمییزدهنده در عملکرد حافظه و سرعت پردازش اطالعات دانش

کنندة حافظه و بینیتعاملی که بین سبک دلبستگی و سطح استرس فرزندان وجود دارد، پیش

و اجتنابی سب  افزایش  دوسوگرا/ اضطرابیکند؛ سبک دلبستگی شناختی عمل میسرعت پردازش 

یکی از دالیل . شوداسترس در فرزندان و از این طریق سب  کاهش سرعت پردازش شناختی می

ای این است که والدین ایمن توجه بیشتری به سطح استرس فرزندان خود دارند و به چنین رابطه
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راحتی کنند و بهها صحبت میسازی فرزندان خود دربارة رویدادها، با آندهاحتمال بیشتری برای آما

(. 222 گودمن و همکاران، )کنند رویدادها آماده میفرزندان خود را قبل، در طول و پس ازاین 

وسیلة تزریق منابع شناختی بیشتر در مورد رویدادهایی که همین توجه مثبت ممکن است به

ای که بین کند؛ از سوی دیگر، رابطهشوند، عملکرد حافظه را تسهیل میز میفرزندان بر آن متمرک

فرزند به / دلبستگی والدین و حافظة کودکان وجود دارد، ممکن است بر اثر تاریخچة تعامل والد

ای در رفتار والدین ممکن است به جای حضور والدین در طول این رویدادها باشد و چنین سابقه

(. 222 ؛ گودمن و همکاران، 229  ، فیوش)فظه کودکان تأثیر گذار باشد نوبة خود، در حا

دلیل نوع تربیت، شرایط خانوادگی و دارند، به توان گفت فرزندانی که والدین ایمن همچنین، می

 . های شناختی و هوش بیشتری دارندکیفیت مراقبت و پرستاری، توانایی

رمزگردانی کی دی تی، تفاوت معناداری در در اجرای آزاد آزمون همچنین، نتایج نشان داد 

این نتیجه دالیل . های دلبستگی متفاوت مشاهده نشدشده بین فرزندان با سبکمدت زمان صرف

شود، اثر تکرار و تمرین که سب  کاهش اضطراب و تمرکز بیشتر در اجرای دوم می: متفاوتی دارد

وربیندونگز که تصویرسازی ذهنی از نتیجة صحیح  /زاهلنبا آزمون ها در مقایسه کمتربودن انتخاب

کند، استفاده از حرف انگلیسی تر و انتقال اطالعات به اجرای بعدی را تسهیل میو نهایی را راحت

شود و ها و کدها برای یادآوری نقشة شناختی مد نظر میهمراه با اعداد که سب  افزایش نشانه

شود، از سب  افزایش تمرکز و کاهش استرس در حین اجرای آزمون میاجرا در زمان آزاد که 

 . تواند باشدجمله این دالیل می

/ های دلبستگی ایمن، اجتنابی و اضطرابیدر مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد سبک

دهند و دارای پیامدهای صورت متمایزی تحت تأثیر قرار میدوسوگرا عملکرد شناختی افراد را به

آموزان دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با آموزان هستند و دانشناختی متفاوتی برای دانشش

آموزان دارای ند و دانشرآموزان دیگر از توانایی سرعت پردازش اطالعات بیشتری برخوردادانش

                                                           
1. Fivush 
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تری در مقایسه با دو گروه دیگر دوسوگرا از عملکرد ضعیف/ سبک دلبستگی اضطرابی

 . دبرخوردارن

گیری سبک دلبستگی ایمن در دوران نتیجة پژوهش حاضر با تأکید بر اهمیت شکل همچنین،

شناسی در این زمینه کودکی و تأثیر آن بر عملکرد شناختی فرزندان، لزوم آموزش و مشاورة روان

 اهمیتدر زمینة  آموزشیهای باید دوره براساس نتایج حاضر،همچنین، . سازدرا آشکار می

ترین کاربست رسد مهمبه نظر می. ارائه داده شودمراقبت از فرزندان  فرزندان و در یدلبستگ

های گیری دلبستگی ایمن و روشعملی این پژوهش اصالح سبک زندگی و آموزش شیوة شکل

شود پایش منظم رفتار دلبستگی انجام گیرد تا پیشنهاد می. صحیح برقراری ارتباط با فرزندان است

های دلبستگی ایمن گیری سبکپیشگیری و مداخلة مناس  برای مدیریت و شکل بتوان برنامة

 . طراحی کرد

دامنة سنی محدود و استفادة صرف از توان به جنسیت، های پژوهش حاضر میاز محدودیت

های هایی را برای تفسیر یافتهها احتیاطمحدودیتابزارهای مدادی کاغذی اشاره کرد که این 

شود در تحقیقات بعدی، جامعة آماری بنابراین، پیشنهاد میکند؛ ها ایجاب مییافتهپژوهش و تعمیم 

های سنی و جنسی متفاوت گسترش یافته و مناطق شده به کل نوجوانان جامعه با دامنه مطالعه

تر را تحت پوشش قرار گیرند تا نتایج مطالعه قابلیت های متنوعتری از جامعه با ویژگیوسیع

 . تری یابدتعمیم بیش
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