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  مقدمه
هـاي   دسـتاورد مهـارت   ،اجتماعی شـدن هـر انسـان   

 ،هاي ارتباطی مهارت. اطی است که قبالً آموخته استارتب
هاي زندگی هستند که به واسطه آن افراد  بخشی از مهارت

فردي و فرایند ارتباط شوند  هاي بین توانند درگیر تعامل می
هـاي گـوش دادن    هاي ارتباطی شامل توانایی مهارت). 1(

هـا، دریافـت و ارسـال     دهی به هیجان فعاالنه، مهار و نظم
هاي واضـح ارتبـاطی و نیـز کشـف معنـاي حقیقـی        پیام

ارتباط  هاي کالمی و غیرکالمی، بینش نسبت به فرایند پیام
  ). 2(باشد  و در نهایت  قاطعیت در ارتباط می

باشـد کـه در    هاي ارتباطی تا جایی می اهمیت مهارت
صورت عدم کسب آن، فرد دچار مشکالت روانشـناختی  

ب اجتمـاعی، افسـردگی،   مانند احساس تنهـایی، اضـطرا  
هاي شغلی و تحصـیلی   حرمت خود پایین و عدم موفقیت

ادراك شایستگی اجتمـاعی   ،)4(، گرایش به بزهکاري )3(
  پایین و انتظارات سطح پایین براي پیامدهاي اجتماعی و 
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  . شوند می) 5(ارزشیابی دوستان 
نقش خانواده و مادر از  ،هاي ارتباطی در رشد مهارت

امنیـت از   ،زیـرا کـودك   ،اي برخوردار است اهمیت ویژه
از طریق آغوش گرم مادر  رحمی خود را رفته درون دست

گذار نخستین  پایه ،کند و این پایگاه پر از عاطفه جبران می
بـدون   وهاي ارتباطی و عاطفی در نوزاد اسـت   واره طرح

عـاطفی و اجتمـاعی    -کننده امنیـت روانـی   شک تضمین
  ).6(ندگی اوست هاي بعدي ز کودك در سال

هاي مـادر   در نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و واکنش
نسبت به فرزند خود تحت تأثیر سبک دلبستگی مادر قرار 

ها بر اساس تجارب دوران کودکی خود  دارد؛ چرا که آن
هاي هیجانی فرزندان خـویش پاسـخ    از والدین به واکنش

سـوي  از ). 7(زننـد   ها را رقم می دهند و شخصیت آن می
دهد که تعامل و  مفروضات نظریه دلبستگی نشان می دیگر

کنـد،   دیگران با کسی که از او مراقبت مـی  اارتباط فرد ب
گردد و در فرایند تحول، این تمایل به  یعنی مادر آغاز می
مادران داراي دلبستگی ایمن ). 8( یابد دیگران گسترش می

سـاس  کننـده و ح  گرم، حمایـت  ،در تعامل با فرزندانشان
هستند و در حل مسایل به کودکان خود کمـک بیشـتري   

اجتنـابی و  (اما مادران داراي دلبسـتگی نـاایمن   . کنند می
شوند که قادر به برقـراري رابطـه    والدینی می ،)دوسوگرا

هـا در   آن). 9(صحیح و محکمی با فرزندان خود نیسـتند  
احسـاس بـوده و    ارتباط با فرزندان خود بسیار سرد و بی

کننـد   ها نیاز دارد او را طـرد مـی   که کودك به آن زمانی
)10.(  

هاي اندکی در زمینه سـبک دلبسـتگی    تاکنون پژوهش
طور مستقیم و یـا   هاي ارتباطی کودك به مادران و مهارت

تعـدادي از مطالعـات نشـان    . غیرمستقیم انجام شده است
دادند که سبک دلبستگی بیشـتر مـادران داراي کودکـان    

ها بـا فرزنـدان خـود     بوده و لذا تعامل آن ناایمن ،اوتیسم
. کننـده اســت  منفـی، خصـمانه، طردکننـده و غیرتقویـت    

همچنین این مادران تماس فیزیکی بیشتر، رفتارهـاي کـم   
تـري بـا    هـاي کالمـی اجتمـاعی کـم     تر و تقـرب  شدت

  ). 11(بردند  کار می کودکانشان به

 نشان داد و همکاران (Sterkenburg) مطالعه استرنبرگ
که کودکان داراي ناتوانی ذهنی و نارسایی شدید دیداري 

اي داشـتند، کودکـانی    که پیشینه اختالل نافرمانی مقابلـه 
بودند که از ارتباط دلبستگی نامناسـبی بـا مـادران خـود     

با اصالح سبک دلبستگی نـاایمن مـادران و    .برخوردارند
ایجاد یک رابطه دلبستگی ایمن در محیط خانه براي ایـن  

ها کاهش  طلبی و پرخاشگري آن کان، رفتارهاي مبارزهکود
  ).12( یافته و سازگارتر شدند

در بررسی خود و همکاران  (Sang-Hoon) هون سانگ 
بر روي کودکان داراي خاموشی عاطفی انتخابی،  به ایـن  
نتیجه رسیدند که بین سبک دلبستگی مادران و خاموشـی  

داري وجود دارد؛ ها رابطه معنا عاطفی انتخابی کودکان آن
به این صورت که سبک دلبستگی این مادران در مقایسـه  

هاي  با مادران داراي فرزندان عادي، بیشتر متمایل به سبک
  ).13( ناایمن اجتنابی و دوسوگرا بود

بررسـی  "در پژوهشـی بـا عنـوان     و همکاران عارفی
هـاي دلبسـتگی بـا کیفیـت دوسـتی در       ین سـبک برابطه 
نشان دادنـد کـه    "کرمانشاه تانی شهرآموزان دبیرس دانش

بین سبک دلبستگی ایمـن و کیفیـت دوسـتی کـه نتیجـه      
هاي ارتباطی است، رابطه مثبـت معنـادار و    داشتن مهارت

رابطه منفـی   با سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا
  ).14( معناداري وجود دارد

هاي ارتباطی در مورد کودکـان   اهمیت داشتن مهارت
هـا   ه ذهنی دو چندان است، چرا که مو فقیت آنماند عقب

ــغلی  ــاعی و ش ــدگی اجتم ــتن   ،در زن ــه داش ــروط ب مش
متأسـفانه  ). 15(باشـد   هاي ارتباطی و اجتماعی می مهارت

مانده ذهنی با مشـکالتی در   تعداد زیادي از کودکان عقب
هـاي   لفـه ؤارتباط و تعامل با دیگران روبرو هستند که با م

ها عـالوه بـر ارتباطـات     آن. باط داردها ارت هاي آن مهارت
ــی هــم دچــار   کالمــی محــدود، در ارتباطــات غیرکالم

هـا معمـوالً مشـکالتی در فقـدان      آن. هایی هسـتند  نقصان
ثر و نیز تداوم آن ؤتوانایی آغاز ارتباط اجتماعی مثبت و م

ها با همساالن و خانواده، همراه  دارند؛ تعامل و ارتباط  آن
دهند و  فتارهاي نامناسب نشان میبا پرخاشگري است و ر
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ایـن   .شوند طرد و منزوي می ،در نهایت از سوي همساالن
مانده ذهنی کـه یـک و نـیم     اهمیت در مورد پسران عقب

مانـدگان ذهنـی را    برابر بیشتر از دختران جمعیـت عقـب  
دهند، بیشتر است، چـرا کـه تعـداد مشـکالت      تشکیل می

مانده ذهنی  ي عقبرفتاري، اجتماعی و ارتباطی در پسرها
  ). 16(باشد  بیشتر از دخترهاي این گروه می

مانـده   بنابراین با اهتمام به مشـکالت کودکـان عقـب   
هاي  هاي ارتباطی و تأثیر منفی آن بر جنبه ذهنی در مهارت

زندگی اجتماعی و شغلی این کودکـان و اهمیـت سـبک    
هـاي   دلبستگی مـادران در تعیـین کیفیـت رشـد مهـارت     

پژوهشی در این زمینـه   وجود زندان و نیز عدمارتباطی فر
با گروه کودکان عقب مانده ذهنی در کشور ما، پـژوهش  
حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک دلبستگی مـادر و  

مانده ذهنی وي انجام  هاي ارتباطی فرزند پسر عقب مهارت
  . گردید
  

    ها  روش مواد و
جامعـه  . اسـت  یهمبستگ یک مطالعه پژوهش حاضر 

پسر دوره راهنمـایی  آموزان  کلیه دانشآماري پژوهش را 
در سـال  شیراز در هر سـه پایـه اول، دوم و سـوم،     شهر
در . ها تشـکیل دادنـد   ، به همراه مادران آن1388 یلیتحص

کـه کـل جامعـه آمـاري      پژوهش حاضر، با توجه به ایـن 
مانـده ذهنـی دوره    آموز پسـر عقـب   دانش 147 ،پژوهش

نمونه پژوهشی از روش تمام شماري  راهنمایی بود، براي
هـاي ورودي بـراي کـل جامعـه      استفاده شد؛ ابتدا مالك

آمــوزانی کــه  آمـاري اعمــال شــد، بــدین طریــق دانــش 
مانـدگی ذهنـی نداشـتند و     جز عقب ههاي دیگر ب معلولیت

ها از سالمت کامل روانی و جسمانی برخوردار  مادران آن
کـه کـل جامعـه،     جـایی  از آن. بودند، وارد مطالعه شدند

کـدام از   هاي ورودي پژوهش را دارا بودنـد، هـیچ   مالك
 مـادر  20البتـه   .اعضاي جامعه از مطالعه خـارج نشـدند  

حاضر بـه همکـاري و شـرکت در ایـن      ،دالیل مختلف به
آمـوز پسـر    دانـش  127لـذا در نهایـت   . پژوهش نشـدند 

هـا   مانده ذهنی دوره راهنمایی همراه بـا مـادران آن   عقب

 2در مطالعـه حاضـر از   . پژوهش را تشکیل دادنـد نمونه 
ایـن ابزارهـا   . ابزار براي گردآوري اطالعات استفاده شـد 

  :  ت بودند ازعبار
  پرسشــنامه ســبک دلبســتگی بزرگســاالن   ) لــفا

)Adults Attachment Style :( این آزمون که توسط هازان
، )17( سـاخته شـده  ) Hazan & Shaver) (1987(و شاور 

هـاي   سـبک  دهی است که بر مبناي دگزارشیک ابزار خو
) ایمن، اجتنـابی و دوسـوگرا  (گانه اینزروث  دلبستگی سه

هـایی در   این مقیاس شـامل توصـیف  . طراحی شده است
زمینه احساسات فرد درباره درك او از روابـط خـود بـا    

، که روي یـک  )18( باشد افراد مهم زندگی فعلی وي می
شونده بـه   شود؛ آزمون اي ارایه می درجه 9مقیاس لیکرت 

ها نمره باالتري اختصاص دهـد،   هر کدام از این توصیف
ضریب پایـایی ایـن   . شود سبک دلبستگی او محسوب می

همچنـین  . دسـت آمـده اسـت    هب 83/0پرسشنامه بیش از 
هـاي   روایی پرسشنامه به وسیله همسـانی درونـی سـبک   

در  84/0دست آمده و پایایی آن  هب 55/0-74/0 ،دلبستگی
در دلبستگی نـا ایمـن دوسـوگرا     78/0و لبستگی ایمن د

   ).18( محاسبه گردید
هـاي   داده: "هاي ارتبـاطی  مهارت"آزمون فرعی ) ب

آمــوزان پســر  هــاي ارتبـاطی دانــش  مربـوط بــه مهــارت 
هـاي   مهـارت " وسیله آزمـون فرعـی   مانده ذهنی به عقب

ــاطی ــارتو  "ارتب ــون مه ــد   آزم ــاعی واینلن ــاي اجتم  ه
)Vineland's social test ()1965 (آوري شـــد جمـــع .

 1953هاي اجتمـاعی واینلنـد در سـال     پرسشنامه مهارت
در آن تجدیدنظر  1965توسط ادگار تهیه و سپس در سال 

 16هاي ارتباطی را در  این پرسشنامه، مهارت. عمل آمد به
بیانی و  ،ماده و سه زیرقلمرو شامل زیرقلمروهاي دریافتی

نمـره   1هر کدام از ایـن مـواد    .کند نوشتاري ارزیابی می
دارد، به این صورت که اگر فرد آن ماده را بتواند همیشـه  

 5/0نمره، هر از گاهی  1 و بدون کمک دیگران انجام دهد
بـه او تعلـق   اگر قادر به انجام آن نباشد نمره صفر نمره و 

بـراي هنجاریـابی آزمـون     1376براهنی در سال . گیرد می
فـرد   4800در ایران آن را بـر روي   بلوغ اجتماعی واینلند
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ضرایب پایـایی بازآزمـایی بـا    . عادي اجرا کرد معلول و
مطلــوب و عــالی  ،85/0-90/0مجمــوع ضــرایب یعنــی 

وسیله همسانی  روایی این پرسشنامه به. است هگزارش شد
   ).19(ده است شاعالم  89/0درونی 

در ابتداي پژوهش  ،منظور رعایت مالحظات اخالقی به
هـا محرمانـه    هاي آن داده شد که پاسخدران اطمینان به ما

گونه تهدیدي نسـبت بـه خودشـان و     بوده و پژوهش هیچ
هـا   پس از جلب رضـایت آن . شان نخواهد داشتفرزندان

براي شرکت در پژوهش، اهداف مطالعه و روش اجـراي  
ـ ها ارا گویی به پرسشنامه مصاحبه و نحوه پاسخ . ه گردیـد ی

ــبک د  ــنامه س ــدا پرسش ــاالن ابت ــتگی بزرگس ) AAS(لبس
صـورت انفـرادي توسـط     دقیقه و بـه  10مدت  به) 1987(

هـاي   مهـارت "مادران تکمیل گردید؛ سپس آزمون فرعی 
صورت مصـاحبه   دقیقه، به 12آزمون واینلند در  "ارتباطی

  .دشتکمیل  آموزان بر روي دانش و انفرادي 
و  SPSS  کمـک نـرم افـزار    آمده بـه  دست ههاي ب داده

به دلیل (هاي آماري همبستگی اسپیرمن  گیري از روش بهره
براي بررسـی رابطـه میـان    ) ها غیرنرمال بودن توزیع داده
بـه دلیـل نـابرابر بـودن تعـداد      (متغیرها، تحلیل واریانس 

هاي سه گـروه و   براي مقایسه میانگین) ها مادران در گروه
دو  هـاي دوبـه   همچنین از آزمون تعقیبی شفه براي مقایسه

  .رد تجزیه و تحلیل قرار گرفتمو
  
   ها یافته

 درصـد  6/34آمده نشان داد که کـه   دست هاطالعات ب
درصد در کـالس دوم   4/35آموزان در کالس اول،  دانش

  . دندرصد در کالس سوم قرار دار 9/29و 
سال،  15تر از  آموزان کم درصد از دانش0/10همچنین 

 20-24درصـد بـین    7/8سال و  15-20درصد بین  3/81
   ).1جدول (د تنسال سن داش

درصـد از   76/0آمده نشان داد کـه   دست هاطالعات ب
دار و نیـز   خانه ،مانده ذهنی آموز عقب مادران داراي دانش

مـدرك   همچنـین . باشـند  هـا شـاغل مـی    درصد آن 24/0
درصـد   4/39درصـد از مـادران سـیکل،     2/40تحصیلی 

دیـپلم و  درصد  فـوق   1/7درصد دیپلم و  3/13ابتدایی، 
  .بودباالتر 

ــاطی در     ــارت ارتب ــرات مه ــانگین نم ــتالف می اخ
سال با  20-24مانده ذهنی رده سنی عقب پسر آموزان دانش
 55/32سال برابر  15تر از  سال و کم 15-20آموزان  دانش

باشد  شده به لحاظ آماري معنادار می است، تفاوت مشاهده
)001/0P<( ــاطی ــانگین نمــرات مهــارت ارتب ــی می  ، یعن

 ،سال 20-24مانده ذهنی پسر رده سنی  آموزان عقب دانش
سال و  15تر از  هاي سنی کم طور معناداري بیشتر از رده به

و  15-20سـنی   هـاي  ردهبـین   باشد، ولی سال می 20-15
 ).<32/0P(ي وجـود نـدارد   داراتفاوت معن ،سال 24-20

شود کـه بیشـترین مهـارت ارتبـاطی      بنابراین مشاهده می
مانده ذهنی پسر مقطع راهنمـایی شـهر    زان عقبآمو دانش

 تر سال، کم 20-24هاي سنی  ترتیب متعلق به رده شیراز به
  ).2 جدول(باشد  سال می 15-20سال و در نهایت  15از 

هاي پـژوهش از آزمـون    براي بررسی نرمال بودن داده
کلموگروف استفاده شد، که نشان داد توزیـع   -اسمیرنوف

هاي دلبستگی، غیرنرمال  تباطی و سبکهاي ار متغیر مهارت
منظـور بررسـی رابطـه     بنابراین بـه ). >05/0P(بوده است 

 هاي ارتباطی فرزندان پسـر  سبک دلبستگی مادر با مهارت
هـا از ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن      ذهنـی آن  مانده عقب

  ).  3جدول(استفاده شد ) آزمون غیرپارامتریک(
در  ایمـن  دلبسـتگی  سبک نتایج پژوهش نشان داد که

 مانده عقب پسر آموزان هاي ارتباطی دانش مهارت با مادران
هـاي آن   لفهؤو م) 1388(دوره راهنمایی شهر شیراز  ذهنی

  مثبـت  ارتبـاط  )هاي دریافتی، بیـانی و نوشـتاري   مهارت(
 

آموزان پسـر   دانشهاي ارتباطی  مقایسه میانگین نمره مهارت -1جدول
  سنی هاي  رده بر حسب مانده ذهنی شهر شیراز عقب

 X±SD Pvalue  درصد  تعداد  سن

  48/100±58/13  0/10  14  سال 15تر از  کم
  05/83±15/15  3/81  102 سال 20تا  15  023/0

  92/67±29/18  7/8  11 24تا  20
    66/83±82/16  0/100  127  جمع کل
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  )1388سال (ها  هاي سنی آن اهنمایی شهر شیراز بر حسب ردهمانده ذهنی مقطع ر آموزان پسر عقب مقایسه میانگین مهارت ارتباطی دانش -2جدول

Pvalue  
  %95سطح اطمینان 

  )سال(گروه سنی   )سال(گروه سنی   اختالف میانگین  خطاي استاندارد
  حد باال  حد پایین

 >15 سال 20-15  42/17 35/4 21/28 63/6 >001/0

 >15 سال 24-20 55/32 15/6 8/47 3/17 >001/0

 15-20 سال 24-20 12/15 84/4 1/31  - 11/3 32/0

  

  هاي آن با سه سبک دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا لفهؤهاي ارتباطی و م همبستگی مهارت -3جدول 

  متغیر
  دلبستگی ناایمن دوسوگرا  دلبستگی ناایمن اجتنابی  دلبستگی ایمن

  مقدار احتمال  ضریب همبستگی  تمالمقدار اح  ضریب همبستگی  مقدار احتمال  ضریب همبستگی
  014/0  -217/0  017/0  -302/0  019/0  237/0  هاي بیانی مهارت
  025/0  -163/0  019/0  -191/0  002/0  405/0  هاي دریافتی مهارت
  003/0  -277/0  031/0  -261/0  >001/0  315/0  هاي نوشتاري مهارت
  031/0  -191/0  002/0  -277/0 >001/0  437/0  هاي ارتباطی مهارت

  
یعنــی هــر چــه نمــره ســبک ). >001/0P(معنــادار دارد 

هاي ارتباطی پسر  دلبستگی ایمن مادر بیشتر باشد، مهارت
  ). 3 جدول( مانده ذهنی او نیز باالتر است عقب

 بـا  اجتنابی در مادران دلبستگی ناایمن همچنین  سبک
دوره  ذهنـی  مانـده  عقب آموزان هاي ارتباطی دانش مهارت

هاي  مهارت(هاي آن  لفهؤو م) 1388(شیراز  راهنمایی شهر
 شـت منفی معنـادار دا  ارتباط )دریافتی، بیانی و نوشتاري

)002/0P= .(     این بدان معناست که هـر چـه نمـره سـبک
هـاي   دلبستگی ناایمن اجتنابی مادر بیشتر باشـد، مهـارت  

تـر اسـت    مانده ذهنی او نیز کـم  ارتباطی فرزند پسر عقب
  ).  3 جدول(

دلبسـتگی   ي پژوهش مشخص نمود که سـبک ها یافته
هـاي ارتبـاطی    مهـارت  بـا  ،دوسوگرا در مـادران  ناایمن
دوره راهنمـایی شـهر    ذهنی مانده عقب پسر آموزان دانش

هـاي دریـافتی،    مهـارت (هـاي آن   لفهؤو م) 1388(شیراز 
ارتبــاط منفــی معنــاداري دارد     )بیــانی و نوشــتاري 

)031/0P= .(سبک دلبسـتگی   به این معنی که هر چه نمره
هاي  مادر بیشتر باشد، مهارت) اجتنابی و دوسوگرا(ناایمن 

تـر اسـت    مانده ذهنی او نیز کـم  ارتباطی فرزند پسر عقب
  ).3 جدول(

  
  بحث

دست آمده از پژوهش نشـان داد کودکـان    ههاي ب یافته
هاي ارتبـاطی بـاالیی داشـتند     مانده ذهنی که مهارت عقب

). >001/0P(بودند  ی ایمندلبستگ داراي مادرانی با سبک
به بیان دیگر، هر چه نمره سبک دلبستگی ایمن مادر بیشتر 

مانده  هاي ارتباطی پسر عقب باشد، میانگین نمرات مهارت
  . ذهنی او نیز باالتر است

 همکاراناسترنبرگ و هاي  نتایج این مطالعه با پژوهش
ــانگ)12( ــون ، سـ ــاران هـ ــی)13( و همکـ  ، کوبایاشـ

(Kobayashi) )20( کــوهن ،)Cohen( )21 ( و  عــارفی و
  . باشد همسو می) 14(همکاران 

در نتیجه پژوهش خـود نشـان   و همکاران،  گرنبراست
اي که یکی از موانع رسـیدن   دادند اختالل نافرمانی مقابله

مانده ذهنی  عقبکودکان هاي ارتباطی است، در  به مهارت
ن و نارساي شدید دیداري با اصالح سبک دلبستگی ناایم
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مادران و برقراري دلبستگی ایمـن در روابـط مـادران بـا     
  ).12(یابد  کودکان خود، کاهش و در نهایت بهبود می

بـر روي کودکـان   ) 2000(نتیجه مطالعات کوبایاشی 
هسته اصلی نشـانگان ایـن اخـتالل نـاتوانی در     (اوتیسم 

نشان داد که بـا اصـالح   ) برقراري ارتباط با دیگران است
هـاي   دران از ایمن به نـاایمن، مهـارت  سبک دلبستگی ما

  ).20( رود ارتباطی عاطفی این کودکان باالتر می
کوهن در تحقیقی دریافت که بین دلبسـتگی مـادر و   

زندان پسر در رصالحیت اجتماعی در ارتباط با همساالن ف
پسرانی که با مـادران  . ارتباط قوي وجود دارد ،سالگی 6

ــاایمن داشــتند در  ســالگی از نظــر  6خــود دلبســتگی ن
آمدند، مشـکالت   دوست داشتنی به حساب نمی ،همساالن

رفتاري بیشتر و صالحیت اجتماعی پایین داشتند و نسبت 
  ).21(ند ادد به همساالن خود رفتار پرخاشگري نشان می

ها  نظریه دلبستگی بر این فرض استوار است که انسان
. کننـد  یذاتاً براي ارتباط با دیگران و دنیاي بیرون تالش م

صـورت مناسـبی ایـن نیـاز      وقتی والدین در کودکی بـه 
دهند، در کودك ایـن مهـارت شـکل     کودك را پاسخ می

در این صورت کودك، با اطمینان . کند گیرد و رشد می می
راحتی  هب دهد که والد او سریع و متناسب پاسخ  می به این

در نتیجه این تعامل گرم و . کند نیازهاي خود را عنوان می
عنـوان   صمیمانه مادران با فرزندانشان، کودکان خود را به

فردي شایسته دریافت محبت و توجـه از طـرف دیگـران    
عنوان افرادي در دسـترس،   به دیگران به ،کنند مالحظه می

نگرند و تمایل بـه داشـتن    بخش می قابل اعتماد و اطمینان
هـا از حـس    آن. روابط نزدیک و صمیمی با دیگران دارند

ي، تعاون بیشتر و صمیمیت بیشـتر بـا همسـاالن و    همکار
ثرتر با افراد ؤتر و م دوستان خود برخوردار بوده و ماهرانه

  ).10( کنند غیرآشنا ارتباط برقرار می
قدند که فصل مشـترك  تمع و همکاران (Laura) الورا

روابط خانوادگی و روابـط همسـاالن، نظریـه دلبسـتگی     
در ایجـاد روابـط    توانـایی کودکـان و نوجوانـان   . است

ز اهمیـت  یدوستانه با همساالن براي رشـد اجتمـاعی حـا   
هایی که قادر به ایجاد روابط دوسـتانه نیسـتند    بچه. است

 هـاي اجتمـاعی   شـان دچـار ناسـازگاري    در زندگی آینده
آموزنـد   کودکان در تعامل با مادرشان مـی ). 22( شوند می

 ،واننـد خ هـا را فـرا مـی    ها، کدام هیجان که کدام موقعیت
ها را به روشی قابل قبـول از نظـر    توان هیجان چگونه می

هاي ابـراز شـده    اجتماع ابراز کرد و چگونه باید به هیجان
 ،کودکانی که بـا مـادران خـود   . دیگران واکنش نشان داد

تـر از کودکـان داراي    کودکی ایمن دارند کم-رابطه والد
گاري رفتارهاي منفی و ناسـاز  ،کودکی ناایمن-رابطه والد

تـر،   دهند، درارتباط با همساالن، پرشـورتر، گـرم   بروز می
تـر   تـر راحـت   ها با افراد غریبـه  ترند، آن تر و همراه مقاوم

هـا   تري از خود دارند و مربیانشان آن هستند، تصویر مثبت
کننـد   تر ارزیابی می تر و مستقل تر، کاردان را به خود متکی

)18 .(  
نشـان داد کـه    هـاي دیگـر  پـژوهش    همچنین یافتـه 

اجتنابی و ناایمن دوسـوگرا در   دلبستگی ناایمن هاي سبک
 مانـده  عقـب  پسر هاي ارتباطی فرزندان مهارت با ،مادران
و  >002/0Pترتیـب   بـه (منفی معنـادار دارد   ارتباط ،ذهنی
031/0P= .(      این بدان معناست کـه هـر چـه نمـره سـبک

باشـد،  مادر بیشـتر  ) اجتنابی و دوسوگرا(دلبستگی ناایمن 
مانـده ذهنـی او نیـز     هاي ارتباطی فرزند پسر عقب مهارت

، )20(پژوهش کوبایاشـی  نتایج این مطالعه با . تر است کم
دیتــزن  ،)Siller & Sigman( )23( زیلــر و ســیگمن 

)Ditzen( و همکاران)شالوت، )24 (Shallot) ،و همکاران 
و  (Den Forth) دن فـورث  و همکاران و )DePaul( دپال

  . استهمسو ) 25( نهمکارا
در تحقیق خود نشان دادند کـه  و همکاران  هون سانگ

ــاایمن  مــادر ) اجتنــابی و دوســوگرا(ســبک دلبســتگی ن
نـوان یکـی از عوامـل مهـم بـروز اخـتالل       ع تواند بـه  می

که یکی از نشانگان و پیامدهاي ( خاموشی عاطفی انتخابی
نی باشد؛ به بیامطرح  )مهم آن عدم ارتباط با دیگران است

 ،دیگر سبک دلبستگی اکثر مـادران داراي کودکـان مبـتال   
هـاي نـاایمن اجتنـابی و دوسـوگرا             بیشتر متمایل به سبک

  ).13( باشد می
  در پژوهش خود دریافتند که رفتارها و  زیلر و سیگمن



  
 

 )171(                                                   1391دوم، خرداد و تیر  شمارهشانزدهم، سال  - نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدوماه
                                                         

 

کـه  (حساسیت والدینی مـادران داراي کودکـان اوتیسـم    
هـاي   ، بـر رشـد مهـارت   )ناشی از سبک دلبستگی اسـت 

چراکـه  ). 23(گـذارد   کودکانشان تـأثیر مـی   ارتباطی در
برخوردهاي بیشتر این مادران در تعامل با فرزندان اوتیسم 

کننـده اسـت    خود منفی، خصمانه، طردکننده و غیرتقویت
)11.(  

و  دپـال  و همکـاران،  شالوت ،)24(دیتزن و همکاران
هـاي   در مطالعـه ) 25( و همکـاران  دن فورث و همکاران

/ کنشـی  روي کودکـان داراي اخـتالل فـزون    که برخود 
انجام دادند به این نتیجه رسیدند ) ADHA(نارسایی توجه 

رهاکننـده   کننده یـا کـامالً   کنترل ،که مادران این کودکان
هاي فرزندپروري مثبـت اسـتفاده    تر از روش هستند و کم

خصوص  به ،ADHAرابطه مادران داراي کودکان . کنند می
تـر   تر و خصمانه منفی ،طور مشخص وانی بهدر دوران نوج

تـر   کم ،هاي آزمایشی باشد؛ در موقعیت از سایر مادران می
آغازکننده رابطه بـا کـودك خـود هسـتند و در صـورت      

. دهنـد  تـري بـه او مـی    پاسخ مثبت کم ،آغازگري کودك
هـایی نیـز    گویند و پاداش ها پاسخ می تر به سواالت آن کم

کـه   ،دهند کم است ول کودك میکه به رفتارهاي قابل قب
این به نوبه خود به تـداوم و تشـدید مشـکالت رفتـاري     

  .گردد منجر می ADHAکودك مبتال به 
هاي مـادر   در نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و واکنش

نسبت به فرزند خود تحت تأثیر سبک دلبستگی مادر قرار 
ــاایمن ). 7(دارد  ــادران داراي دلبســتگی ن ــابی و (م اجتن

شوند که قادر نیستند رابطه صحیح  والدینی می) وسوگراد
این مـادران   .)22(و محکمی با فرزندان خود داشته باشند 

داراي ، نـد پذیر تحریـک  و ثبـات  در ابراز هیجانی خود بی
عدم حساسیت به دیگران را   و اند نوسان خلقی و نامتعادل

تـر   همچنین در رفتـار مادرانـه خـود کـم    . دهند نشان می
ل با کودکان خـود  یکننده و در حل مسا س و حمایتحسا
در ابراز هیجان به کـودك خـود   . کننده هستند تر کمک کم
بیشـتر  . گردنـد  تـر تحریـک مـی    تر بوده و سریع تعادل بی

کننده و ممکن است بـا کـودك    طلب هستند تا توجه توجه
. دست آورن قـدرت یـا تسـلط رقابـت کننـد      هخود در ب

مواجهه و ابراز هیجان نسـبت بـه   ترتیب شیوه درك،  بدین
هاي درونی و بیرونی توسط مادر، الگـوي ارتبـاط    محرك

در نتیجـه ایـن   . گـردد  کودك با دنیاي درون و بیرون می
تصویري کـه از   ،تعامل ناصحیح مادر با فرزندش، کودك

عنوان موجودي است که ارزش عشـق   سازد به خودش می
عنوان مکانی ناامن  و مراقبت ندارد و تصویر او از جهان به

تـرین   کننده است که پذیراي او نیست؛ لذا کـم  و ناراحت
 دارد) مـراقبش (تعامالت صمیمی و فیزیکی را با مادرش 

هایی که نوزاد با مـادرش دارد در الگوهـاي    ؛ تجربه)18(
شوند و ایـن الگـوي    سازي می روابط وي با دیگران درون

م نـوزاد از  کننده چگونگی مفهـو  شده، تعیین عملی درونی
خود و دیگران است؛ مفهومی که بعد در روابط با دیگران 

گیـري و   اسـتراتژي ایـن کودکـان، کنـاره    . یابد تعمیم می
اعتمادي به دیگران است؛ در نتیجه این افراد در روابط  بی

کنند و خود را  تر عمل می منفی ،با همساالن خود در آینده
ـ     مبرا و بی ط بـا دیگـران   نیاز بـه وجـود و برقـراري رواب

لذا در روابط بـا همسـاالن و دیگـران    .  کنند احساس می
ناتوان بوده و کـارآیی انـدکی دارنـد؛ داراي     اعتماد و بی

کمـرو و طلبکـار هسـتند و     ،هاي ناپخته ارتبـاطی  مهارت
باالخره ظرفیتشان براي توسعه روابط صمیمی با اطرافیـان  

  ). 26( شود محدود می
  

  گیري نتیجه
 رشـد مادر یکـی از عوامـل مـؤثر در     سبک دلبستگی

مانـده ذهنـی    فرزنـدان پسـر عقـب    هاي ارتبـاطی  مهارت
وقتی سبک دلبستگی ایمن مادر بیشـتر  . استپذیر  آموزش

مانـده ذهنـی او    فرزنـد عقـب   هاي ارتباطی باشد، مهارت
زمانی که سبک دلبستگی مادر  ،یابد و برعکس افزایش می

هـاي ارتبـاطی     مهارتباشد، ) اجتنابی و دوسوگرا(ناایمن 
محدود شدن پژوهش به جـنس پسـر،   . یابد وي کاهش می

تـوان ذهنـی    آمـوزان کـم   مقطع راهنمایی و گـروه دانـش  
هـاي پـژوهش حاضـر     پذیر از جمله محـدودیت  آموزش

هـاي آینـده بـا     شود پژوهش رود و پیشنهاد می شمار می به
بررسی متغیرهاي مورد مطالعه در این  پژوهش و مقایسـه  
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هاي مختلـف کودکـان اسـتثنایی، بـر      در مادران گروهآن 
پـذیري نتـایج را    غناي اطالعات بیافزاید و تـوان تعمـیم  

  .افزایش دهد
  

  و قدردانی تشکر
در پایان از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که 

ایـن پـژوهش را فـراهم     انجامبا حمایت مالی خود زمینه 
شـهر شـیراز و    مانده ذهنی آموزان عقب آورده و نیز دانش

ــادران آن ــد،   م ــن پروســه شــرکت نمودن ــه در ای ــا ک ه
همچنـین از دوسـتان دانشـمند و    . شـود  سپاسگزاري مـی 

گرامــی خــود آقایــان دکتــر مهــدي منــوچهري، مهــدي 
هـا بنفشـه    زاده رافی و امیر طاهري و سـرکارخانم  عبداهللا

طاهري، شبنم و ژاله زاهدي کـه مـا را در ایـن پـژوهش     
فرمودند و نیز از مادر مهربانم قـدردانی  راهنمایی و یاري 

  . شود می
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