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 سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی درکودکان دختر با دلبستگی ایمن و ناایمن

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی؛*1الهام قربانیان

 تربیتی دانشگاه شهید بهشتیدانشکده علوم استادیاردکتر تقی پورابراهیم؛

 شهید بهشتیدانشگاه  استادیار پژوهشکده خانوادهدکتر پریساسادات سیدموسوی؛

 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتیدکتر مجتبی حبیبی؛

 

 سطح بودن پایین و تحصیلی افت مسأله آموزان،دانش تحصیلی زندگی اساسی مشکالت و مسایل از یکیمقدمه: 

این عوامل،  از ییک گذارند کهمی تأثیر آموزانتحصیلی دانش بر عملکرد مختلفی آنان است. عوامل تحصیلی عملکرد

باشد. سازگاری اجتماعی، سازگاری شخص با محیط اوست و این سازگاری ممکن ها میمیزان سازگاری اجتماعی آن

ترین سنین در زمینه کسب مهارت سازگاری سالگی از مهم 12-8است با تغییر دادن خود یا محیط به دست آید. سن 

های دلبستگی تشکیل زگاری نقش دارند که یکی از این عوامل، سبكاجتماعی است. عوامل اجتماعی مهمی در بروز سا

باشد.. دلبستگی یك پیوند محبت عمیق و پایدار است که فردی را به فرد دیگر در زمان و شده در دوران کودکی می

و به کند. طبق نظریه دلبستگی، کودک به هنگام آشفتگی، از والدین خود در قالب پناهگاهی امن مکان مرتبط می

کند. متأسفانه تمامی کودکان والدین خود را به عنوان ها به عنوان پایگاهی ایمن استفاده میهنگام اکتشاف از آن

های دلبستگی متفاوتی برخوردار خواهند کنند و در نتیجه کودکان از کیفیتپناهگاهی امن و پایگاهی ایمن تجربه نمی

جود فضای ایمن بین آن دو باعث احساس ایمنی و اعتماد بیشتر در کودک و و -بود. تعامل مناسب و شایسته والد

کند تا بتواند از والدین، بخصوص مادرش به عنوان پایگاهی ایمن استفاده کند. این شود و به او کمك میکودک می

سازد و اهم میهای خود، دیگران و دنیا فرروز کردن مستمر مدلاساس ایمن، اعتماد به نفس الزم را برای آموختن و به

فردی، با مهارت، اطمینان و آرامش بیشتر به تعامل بپردازد. از سوی بخشد که در روابط میانبه وی این توانایی را می

های کند؛ بنابراین، سازگاری کودک با بافتدیگر اعتماد فرد ایمن به دیگران نیز وی را در جلب کمك دیگران یاری می

ط دلبستگی همیشه موجود و در سراسر چرخۀ زندگی فعال هستند، به این معنا که سوابق کند. روابجدید را تسهیل می

کند که یکی از این آثار بلندمدت عملکرد تحصیلی روابط عاطفی کودک با مراقب خود پیامدهای بلندمدتی را ایجاد می

شود، معموالً ازطریق ه برآورده میها و تأمین دیگر نیازها در دوران کودکی که توسط خانواداست. در واقع رشد سائق
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های داخلی تحقیقاتی در زمینه مشکالت دلبستگی هر چند در پژوهشسازد. پیشرفت تحصیلی خود را نمایان می

کودکان ایرانی صورت گرفته است، اما کمتر به ارتباط مشکالت دلبستگی روی رفتارهای اکتشافی کودکان که سازگاری 

تواند عملکرد تحصیلی آنان را متأثر سازد، توجه شده است. بنابراین، پژوهش ت و میاجتماعی هم جزیی از آن اس

چنین میزان عملکرد تحصیلی کودکان دلبسته ایمن و ناایمن حاضر، با هدف مقایسه میزان سازگاری اجتماعی و هم

 انجام شد.

ساله  12تا  10آموزان دختر دانش یناز ب باشد.ای میمقایسه -: پژوهش حاضر، یك پژوهش توصیفی از نوع علیروش 

-مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه 93-94مقطع ابتدایی سال چهارم تا ششم شهر تهران که در سال تحصیلی 

پس ازجلب مشارکت و همکاری آموز دختر انتخاب شدندکه دانش 205ای تعداد ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشه

و  های اجتماعی ماتسونهای مقیاس دلبستگی در کودکی میانه رونقی و همکاران، پرسشنامه مهارتنامهها، پرسشآن

های بدست آمده از روش تحلیل ها توزیع و اجرا گردید. برای تحلیل دادهمیان آن  پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج

 شد. واریانس چند راهه استفاده

نفر از سبك دلبستگی ناایمن  57 و ایمن دلبستگی سبك دارای از پاسخگویان نفر 129نتایج،  به توجه : باهایافته 

بودند. نتایج تحلیل واریانس چندراهه نشان دادند، میان سبك دلبستگی ایمن و افزایش سازگاری اجتماعی و  برخوردار

 ایمن دلبستگی سبك با افزایش (، یعنیp<001/0دارد ) وجود معناداری مثبت رابطه عملکرد تحصیلی کودکان 

  یابد.می افزایش آنان میزان سازگاری و در نتیجه عملکرد تحصیلی درکودکان،

 تواندمی بهتر کودک باشد، داشته وجود احساس امنیت روابط، در که هنگامی در تبیین نتایج باال،گیری: بحث و نتیجه

 شود. توانایی مواجه مثبت ایگونه استرس به و با تعارض و کنند حمایت کرده، تا از او ازدر دیگران سوی نیاز به دست

 یکدیگر با هااین مهارت و کندمی کمك اجتماعی و فردی هایتدریجی مهارت دلبستگی به کسب هایچهره بر تکیه

 تواندمی های اجتماعی،هارتم کارگیری به با داشتن دلبستگی ایمن و دهند. کودکرا تشکیل می سازگار شخصیتی

 سازگاری منجر به کند که پیدا و بزرگساالن همساالن خود با ارتباط و اجتماعی مراودات میان در را خود جایگاه

تحصیلی  پیشرفت معنادار کنندهبینیپیش های این پژوهش، دلبستگی ایمنچنین طبق یافتهشود. هممی اجتماعی

 با کند که کودکمی ریزیپایه برای کودک را امن پناهگاهی دلبستگی ایمن گفت توانمی یافته این توجیه باشد. درمی

 بیرونی پناهگاه این یابدمی رشد کودک که رفتهآید. رفتهمحیط فائق می هایچالش بر و پردازدمی به کاوش آن بر تکیه

 و بردمی مدرسه چوناجتماعی هم هاییطمح به خود با را روانی امنیت احساس این و کندمی درونی خود وجود در را

 هایچالش با رویارویی برای فرد توان طریق جوید. از اینمی سود آموزشی هایفرصت از گیریبهره راستای در آن از

سازی شود. بنابراین تمرکز بر ایمنمی تضمین علمی هایجایگاه برای کسب او جدیت و پشتکار و یافته ارتقا شناختی

هایی که چنین مشکالت و ناسازگاریشود و همکودک باعث ارتقاء عملکرد والدین در امر تربیت کودکان می -دروابط وال
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-کند که منجر به افزایش اعتماد و احساس امنیت در کودکان میها در این زمینه با آن روبرو هستند را تعدیل میآن

یابد که از این طریق راهبردهای مقابله سازگار در را میشود و کودک فرصت کاوش محیط و برقراری ارتباط با سایرین 

شود که میباشد، منجر ها مییابد که خود به سازگاری بیشتر او با محیط که مدرسه نیز یکی از آنکودک افزایش می

 تواند عملکرد تحصیلی باالتر را هم به دنبال داشته باشد.این امر می

 ی اجتماعی، عملکرد تحصیلی.دلبستگی، سازگار واژه های کلیدی: 
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