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به تحصیل اشتغال داشتند، به همراه  1387-88ی لیدر سال تحصشیراز در هر سه پایه اول، دوم و سوم که  شهردوره راهنمایی 
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  مقدمه
هــاي دوران کــودکی، اضــطراب  یکــی از اضــطراب

ـ    . اسـت مدرسه   -له روانـی أاضـطراب مدرسـه یـک مس
صورت عدم حضور منظم کودك در  اجتماعی است که به
 5این عدم حضور حداقل بایـد   .گردد مدرسه مشخص می

ـ با عالو عنوان زمان پایه طول بکشد  روز به م اضـطرابی  ی
شدید و شکایات بدنی مانند حالت تهوع، دردهاي شکمی 

یـک تـرس    ،درحقیقت این حالت. استو سردرد همراه 
علت اضطراب جدا شدن از مـادر   واقعی نیست و بیشتر به

دو نوع اصلی  اضطراب مدرسه). 1( گردد و منزل واقع می
ــیلی: دارد ــاعی و تحص ــطراب . اجتم ــودك داراي اض ک

مدرسه ممکن است اضطراب اجتماعی یا تحصـیلی و یـا   
  ). 2(هر دو را تجربه کند 

تواند آثـاري منفـی در سرتاسـر     اضطراب مدرسه می
زندگی فرد بر جاي بگذارد و سالمتی روانـی کـودك را   

شـکوفایی  همچنین این اختالل بر کارآمـدي،   .تهدید کند
تـأثیر   اوگیري شخصیت و هویت اجتماعی  استعداد، شکل

در صـورت عـدم درمـان، کـودك     ). 3(گـذارد   سوء می
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ارزشی، دلسـردي، انـزوا و    تدریج به سمت ناامیدي، بی به
شود کـه در   باالخره افسردگی و خودکشی سوق داده می

ناپذیري بر پیکـر خـانواده    منجر به صدمات جبران ،نتیجه
  ).4( گردد می

هـاي   در نظریه دلبستگی، اضطراب کـودك و اخـتالل  
هـاي دلبسـتگی تعریـف     لناشی از آن مبتنـی بـر اخـتال    

پژوهشـگران تأکیـد بسـیاري بـر تـأثیر روابـط       . گردد می
بـر  ) 6(هاي مراقبتی دوران کـودکی   و شیوه) 5(دلبستگی 

هـاي اضـطرابی    اضطراب و رونـد تحـولی اخـتالل    رشد
در رابطه با مادر، متأثر از رفتار اضطراب کودك . اند داشته

؛ در نتیجـه  )7( دهی وي اسـت  مادرانه، حساسیت و پاسخ
باید ریشه اضـطراب کـودك را در روابـط وي بـا مـادر      

مادران ناایمن در تعامل بـا فرزنـدان خـود    . جستجو کرد
کننـده و   تر از مـادران دلبسـته ایمـن، گـرم، حمایـت      کم

ن خـود کمـک   ل به کودکایحساس هستند و در حل مسا
همچنین مـادران دلبسـته نـاایمن در    ). 8(کنند  تري می کم

هــایی  رفتارهـاي مادرانــه و فرزنـدپروري خــود ویژگـی   
گـویی   گرایی، فقدان پاسـخ  همچون درگیر شدن کم، منفی

شده از سـوي کـودك و وارد شـدن بـه      م فرستادهیبه عال
طور  همین دلیل این کودکان به به. دارند) 9(حریم کودك 

هـا پایگـاه    ترسند، زیرا مادران آن مر از تنها ماندن میمست
قابل اطمینانی در ارضاء نیازهاي آنان نیسـتند؛ لـذا  دیـد    
منفی از خود و دیگران داشته و نیز دنیا را محلـی نـاامن   

  ). 10(دانند  می
جانسون و بروس معتقدند که در صـورت تحقـق دو   

وجـود  ) الـف : پیوندد شرط، اضطراب مدرسه به وقوع می
 )نشـده میـان مـادر و کـودك؛ ب     وابستگی کامالً برطرف

اي مشـتمل بـر تهدیـد     دهنـده  وقوع همزمان عوامل شتاب
تصور اصلی در مورد اضطراب مدرسه ). 3(امنیت کودك 

اي  بر این فرض استوار است که مادر و کودك بـه گونـه  
اند؛ لذا ماندن کـودك در خانـه،    شدید به یکدیگر وابسته

کنـد   مـی  ءهاي مادر و کودك را ارضـا  طرابنیازها و اض
)11.(  

روابـط  "برون و وایت ساید در تحقیق خود با عنوان 
هاي تربیتی والدین، سـبک دلبسـتگی و    میان ادراك شیوه

هاي  نشان دادند که در شیوه "دلهره در کودکان مضطرب
تربیتی کودك که ناشی از سبک دلبستگی مـادران اسـت،   

عناداري با دلهره و اضطراب او طور م طرد کردن کودك به
  ).12(مرتبط است 

تأثیرگـذار  عوامل نشان داد که تایمرمن نتایج پژوهش 
هـاي   گیـري  طردشدگی، سختشامل مدرسه اضطراب بر 

از سـوي مـادران و    ثبـات  بی و افراطی، انضباط متناقض
   ).1( باشد می جدایی کودك از مادر در اوایل کودکی

در کشـور مـا و سـایر    هاي محدودي  تاکنون پژوهش
ل یکشورهاي جهان در زمینه سبک دلبستگی مادران و مسا

نتایج برخـی  . مربوط به کودکان استثنایی انجام شده است
ها نشانگر رابطه سـبک دلبسـتگی نـاایمن     از این پژوهش

ــا اوتیســم  اخــتالالت  ،)13) (درخودمانــدگی(مــادران ب
اختالل  ،)15(، خاموشی عاطفی انتخابی )14(نارساخوانی 

 ییمانده ذهنی و نارسا اي در کودکان عقب نافرمانی مقابله
هـاي   ، عدم بلوغ اجتماعی و مهـارت )16(شدید دیداري 

تشـدید   و )17(مانـده ذهنـی    ارتباطی در کودکان عقـب 
  .است) ADHA)(9( نارسایی توجه/ کنشی اختالل فزون

درصـد از   3مانـده ذهنـی کـه حـدود      کودکان عقب
دهنـد، داراي مشـکالت    می ا تشکیلجمعیت هر جامعه ر

متعددي در سازگاري با محیط اجتماعی پیرامـون خـود و   
ایـن  . ندهسـت اختالل در روابـط اجتمـاعی و خـانوادگی    

هـاي غیرآشـنا،    ل و موقعیـت یکودکان در برخورد با مسا
تر از توان ذهنـی خودشـان باشـد، دچـار      حتی اگر پایین

شکسـت   شـوند و پـس از یـک    افسردگی و ناتوانی مـی 
. تري در افزایش فعالیت خویش دارنـد  تمایل کم ،مختصر
ها عملکرد تحصیلی و یادگیري پایینی نسـبت   آن همچنین

 اسـت  نشان داده ها پژوهش. به همساالن عادي خود دارند
رابطـه   با یکدیگر از مدرسه فرارماندگی ذهنی و  که عقب

ـ  نتـایج . مستقیم دارنـد  در مـدارس   هـاي ایـروین   همطالع
 فـرار  درصـد  43 علـت  تقریبـاً  نشـان داد کـه   وركنیوی
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 هـا  آنماندگی ذهنـی   عقب دلیل بهاز مدرسه آموزان  دانش
  ).17( بوده است

مانــدگی ذهنــی،  کمیجــانی نشــان داد کــه در عقــب
، معموالً متناسب با سطح )مادر( کننده دلبستگی به مراقبت

دان ابا وجود این بعضی از نوز. رشد عمومی کودك است
مانـدگی ذهنـی شـدید     ن خردسال مبتال به عقـب و کودکا

خود  هکنند ممکن است مسایل خاصی در ارتباط با مراقبت
داشته باشند و عالیمی مشابه اختالل دلبستگی واکنشی از 

  ).18(خود نشان دهند 
بنابراین با توجه به اهمیت نقش سـبک دلبسـتگی در    

عاطفی مادر و نیز آثـار منفـی اضـطراب     -سالمت روانی
ویـژه کـودك    رسه در زندگی و شخصیت کـودك بـه  مد

بررسـی  با هدف  مانده ذهنی، پژوهش حاضر بررسی عقب
ارتباط سبک دلبستگی مادران و اضطراب مدرسه فرزندان 

  .شدانجام ها  مانده ذهنی آن پسر عقب
  

  ها مواد و روش
جامعـه   .اسـت  یهمبسـتگ  یک مطالعه پژوهش حاضر
 یمانده ذهن عقبپسر آموزان  کلیه دانشآماري پژوهش را 

شیراز در هـر سـه پایـه اول، دوم و     شهر دوره راهنمایی
ـ   درسـال   13-24سـنی   بـا فاصـله  سوم    یلیسـال تحص

بـا توجـه    .ها تشکیل دادند به همراه مادران آن 88-1387
آموز پسـر   دانش 147 ،که کل جامعه آماري پژوهش به این
نمونـه  انتخاب مانده ذهنی دوره راهنمایی بود، براي  عقب

 20 هرچند کـه  شماري استفاده شد پژوهشی از روش تمام
نفر نمونه پژوهشی در پایان اجـراي پـژوهش    147نفر از 

آمـوز پســر   دانــش 127لــذا در نهایـت  . ریـزش داشـتند  
هـا   مانده ذهنی دوره راهنمایی همراه بـا مـادران آن   عقب

ـ   داده. نمونه پژوهش را تشکیل دادند آمـده   دسـت  ههـاي ب
هاي آمـاري   گیري از روش و بهره SPSSافزار  مکمک نر به

) هـا  دلیل غیرنرمال بودن توزیع داده به(همبستگی اسپیرمن 
 -براي بررسی رابطه میان متغیرها و آزمـون کلمـوگروف  

اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرها مورد تجزیه و 
  .تحلیل قرار گرفت

بـا   هاي این تحقیق درباره سبک دلبسـتگی مـادر،   داده
) AAS(استفاده از پرسشنامه سبک دلبسـتگی بزرگسـاالن   

این آزمون کـه توسـط هـازان و    . آوري شد جمع) 1987(
ــاور  ــده ) 1987(شـ ــاخته شـ ــزار  )19( سـ ــک ابـ ، یـ

هـاي دلبسـتگی    سبک دهی است که بر مبناي خودگزارش
طراحـی  ) ایمن، اجتنـابی و دوسـوگرا  (گانه اینزروث  سه

هـایی در زمینـه    فاین مقیـاس شـامل توصـی   . شده است
احساسات فرد درباره درك او از روابط خود با افراد مهم 

 9باشد، که روي یک مقیاس لیکرت  زندگی فعلی وي می
شونده به هر کـدام از ایـن    آزمون .شود اي ارایه می درجه

ها نمره باالتري اختصاص دهد، سـبک دلبسـتگی    توصیف
له وسـی  روایـی پرسشـنامه بـه   ). 17(شـود   او محسوب می

دسـت   هب 83/0-86/0 ،هاي دلبستگی همسانی درونی سبک
در دلبستگی ایمـن   84/0 این پرسشنامهپایایی  .استآمده 

در دلبستگی نـاایمن دوسـوگرا محاسـبه گردیـد      78/0و 
و ) 21( ، بالدوین و همکاران)20(فینی و همکاران  ).13(

روایی صوري و محتوایی این پرسشنامه را  ،)22(پاکدامن 
  . ندا هأیید قرار دادمورد ت

اضـطراب مدرسـه بـا اسـتفاده از     مربوط به  يها داده
. آوري شـد  جمـع ) SAS-TR( مقیاس اضـطراب مدرسـه  

هـام،   وسـیله الیـن   هب) SAS-TR(مقیاس اضطراب مدرسه 
نمـره  . طراحـی شـده اسـت   ) 2( استریت، آبوت و راپـی 

ایـن  . متغیـر اسـت   48آموزان بین صفر تا  احتمالی دانش
مقیـاس اضـطراب اجتمـاعی و     شامل دو خردهپرسشنامه 

 7سـؤال پرسشـنامه،    16باشد، از  یافته می اضطراب تعمیم
مــورد آن بــه  9مــورد آن بــه اضــطراب تعمــیم یافتــه و 

اضطراب اجتماعی اختصاص یافته است، از جمع این دو 
روایی این . آید دست می هاضطراب مدرسه ب ،مقیاس خرده

هـاي   راقی و همگرا در نمونهوسیله روایی افت پرسشنامه به
هـاي   بالینی و عادي بین مقیاس اضطراب مدرسه و اندازه

ـ ) SDQ )76/0مبتنی بر گزارش معلم از مقیـاس   دسـت   هب
 و 93/0همچنین پایایی آن براي نمره کل اضـطراب  . آمد

بـراي   92/0ها  با ضریب آلفاي  مقیاس پایایی درونی خرده
یافتـه   ب تعمـیم بـراي اضـطرا   90/0اضطراب اجتماعی و 
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 منصوري نیـز پایـایی ایـن مقیـاس را بـا     . محاسبه گردید
ــایی  ــتفاده از بازآزم ــی آن را  82/0اس ــانی درون و همس

 ).1(دست آورد  به 80/0باخ  وسیله آلفاي کرون به

  
  ها یافته

آمده نشان داد کـه بیشـترین تعـداد     دست هاطالعات ب
) نفـر  20(مانده ذهنی شهر شـیراز   آموزان پسر عقب دانش

 5(ترین تعـداد   و کم%) 6/27(سال  17-18در گروه سنی 
قـرار داشـتند   %) 7/4(سـال   20-21در گـروه سـنی   ) نفر

  ). 1جدول(

ــادران  داراي ســطح ) نفــر 51(بیشــترین تعــداد از م
تـرین تعـداد از    ؛ کـم %)2/40( نـد ا سیکل بودهتحصیالت 

قـرار  %) 1/7(دیپلم و بـاالتر   در گروه فوق) نفر 9( مادران
مربـوط بـه گـروه    ) نفر 5(ها  داشتند که بیشترین تعداد آن

همچنـین میـانگین   ). 2جدول) (%9/3(دلبسته ایمن بودند 
آمــوزان پســر  نمــرات ســبک دلبســتگی مــادران دانــش 

 ) 757/0( ها مانده ذهنی بر حسب مدرك تحصیلی آن عقب
  ).>05/0P( فاوت آماري معناداري داشتت

ترین تعداد از مادران اطالعات تحقیق نشان داد که بیش
مانده ذهنی شاغل در گروه دلبسته ایمن  آموزان عقب دانش

دار در گروه دلبسته  و بیشترین تعداد مادران خانه) نفر 23(
  ).3 جدول) (نفر 30(ناایمن اجتنابی قرار داشتند 

آمـوزان   میانگین نمرات سبک دلبستگی مادران دانـش 
 هـا  ال آنمانده ذهنی بر حسـب وضـعیت اشـتغ    پسر عقب

  ).=001/0P(تفاوت آماري معناداري داشت  )757/0(

 مانده ذهنی با توجه به سن آموزان پسر عقب توزیع دانش -1جدول 

  درصد  تعداد  گروه سنی
15-14  8 3/6 

16-15  10 6/7 

17-16  19 0/15 

18-17  35 6/27 

19-18  24 9/18 

20-19  16 6/12 

21-20  6 7/4 

22-21  9 1/7 

 0/100  127  کل

  
آمـده از پـژوهش،    دسـت  با توجه به مقادیر احتمال به

مشخص گردید که توزیع تمام متغیرهاي پژوهش حاضـر،  
بنـابراین جهــت  ). >05/0P(باشــد توزیـع غیرنرمــال مـی  

ها از آزمون ضریب همبستگی  بررسی و تجزیه تحلیل داده
  .استفاده گردید) آزمون غیرپارامتریک(اسپیرمن 

در  دلبسـتگی ایمـن   داد که سبکنتایج پژوهش نشان 
 مانـده  عقـب  پسر آموزان اضطراب مدرسه دانش با مادران
منفـی   ، ارتبـاط )1388(دوره راهنمایی شهر شـیراز   ذهنی

هـاي اضـطراب    مقیـاس  و بـا خـرده  ) >001/0P(معنادار 
یافتـه،   مدرسه یعنی اضطراب اجتماعی و اضطراب تعمـیم 

جـدول  ) (878/0-633/0ترتیـب  به(رابطه معناداري ندارد 
4.(

 
  مانده ذهنی بر حسب سبک دلبستگی آموزان عقب توزیع تحصیالت مادران دانش -2جدول 

  دیپلم و باالتر فوق  دیپلم  سیکل  ابتدایی  سبک دلبستگی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  9/3  5  8/11  15  3/17  22  4/13  17  ایمن

  4/2  3  6/1  2  2/10  13  4/13  17  ناایمن اجتنابی
  8/0  1  0/0  0  6/12  16  6/12  16  ناایمن دوسوگرا

  1/7  9  4/13  17  2/40  51  4/39  50  کل
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 بـا  اجتنابی در مادران، دلبستگی ناایمن همچنین سبک
دوره  ذهنی مانده پسر عقب آموزان اضطراب مدرسه دانش

مثبـت معنـادار    ، ارتبـاط )1388(راهنمایی شـهر شـیراز   
)002/0P= (  هـاي اضـطراب مدرســه    قیـاس م و بـا خـرده
، رابطــه )یافتـه  اضـطراب اجتمـاعی و اضـطراب تعمـیم    (

  ). 6جدول) (458/0-960/0ترتیب به(معناداري ندارد 
دوسوگرا در  دلبستگی ناایمن نتایج نشان داد که سبک

 مانـده  پسر عقب آموزان اضطراب مدرسه دانش با مادران،
مثبـت   ، ارتبـاط )1388(دوره راهنمایی شهر شیراز  ذهنی

ــادار دارد  ــاعی و  ) =002/0P(معن ــطراب اجتم ــا اض و ب
   ترتیب به( اداري نداردـیافته، رابطه معن مـراب تعمیـاضط

  ). 6جدول) (639/0-994/0
  

مانـده   توزیع وضعیت شغلی مادران دانـش آمـوزان عقـب    -3جدول 
  ها ذهنی بر حسب دلبستگی آن

  سبک دلبستگی
  کارمند  خانه دار

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  1/18  23  3/28  36  ایمن

  9/3  5  6/23  30  ناایمن اجتنابی
  3/6  8  7/19  25  ناایمن دوسوگرا

  3/28  36  7/71  91  کل

  
 هاي آن با سه سبک دلبستگی ایمن، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا مقیاس همبستگی اضطراب مدرسه و خرده -4جدول 

  متغیر
  ناایمن دوسوگرا  ناایمن اجتنابی  ایمن

  مقداراحتمال  همبستگی ضریب  مقدار احتمال  ضریب همبستگی  مقدار احتمال  ضریب همبستگی
  002/0  18/0  031/0  08/0  001/0  - 11/0  اضطراب مدرسه

  994/0  -001/0  458/0  -066/0  878/0  -014/0  اضطراب تعمیم یافته
  639/0  -042/0  960/0  -004/0  633/0  -043/0  اضطراب اجتماعی

  
  بحث

 دلبسـتگی ایمـن   اي پژوهش نشان داد که سبکه یافته
 مانده عقب پسر آموزان اضطراب مدرسه دانش با در مادران

این بـدان معناسـت کـه    . منفی معنادار دارد ارتباط ،ذهنی
هرچه نمره سـبک دلبسـتگی ایمـن مـادر بیشـتر باشـد،       

  . تر است مانده ذهنی او پایین اضطراب مدرسه پسر عقب
ـ      ،)17(هـاي طـاهري    ژوهشنتایج ایـن مطالعـه بـا پ
 ، ویگنلـی و همکـاران  )10(ذوالفقاري مطلق و همکـاران  

ــرمن ، )23( ــاران ، آدام)24(لیب ــت و )25( و همک و  بران
پژوهش ناهمسویی یافـت  . باشد می همسو) 26(همکاران 

  .نشد
پژوهشگران تأکید بسیاري بر تـأثیر روابـط دلبسـتگی    

ـ ) 6(هـاي مراقبتـی دوران کـودکی     و شیوه) 5(  ر رشـد ب
. انـد  هاي اضطرابی داشته اضطراب و روند تحولی اختالل

هـاي   در نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و واکـنش چرا که 
مادر نسبت به فرزند خود تحت تأثیر سبک دلبستگی مادر 

ها بر اساس تجارب دوران کودکی خـود از   قرار دارد؛ آن
هاي هیجـانی فرزنـدان خـویش پاسـخ      والدین به واکنش

مادران بـا  ). 25(زنند  ها را رقم می هند و شخصیت آند می
کننده  دلبستگی ایمن بیشتر از مادران ناایمن، گرم، حمایت

ل به کودکان خود کمک یو حساس هستند و در حل مسا
بیشـتر  همچنین مادران با دلبستگی ایمـن  . کنند بیشتري می

کشند، از  کودکان خود را در آغوش می ،از مادران ناایمن
راحتـی   کننـد و بـه   تري استفاده مـی  ش و توبیخ کمسرزن

هـا بیشـتر از    قادرند تا کودکان خویش را آرام سازند؛ آن
بـه  ) مادران ناایمن اجتنـابی و دوسـوگرا  (دو گروه دیگر 

در  ).27(پردازنـد   می هاي خویش ارزیابی و کنترل هیجان
در ) دلبسـته ایمـن  (کودکان این دسـته از مـادران   نتیجه 
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داننـد کـه    کنند و می احساس امنیت  می ،روابط خانواگی
ها مراقبت و حمایت خواهد نمود و هنگامی که  مادر از آن

مندي نماید، کودك  ها اظهار رضایت از پیشرفت اندك آن
سازگارتر شده و تالش بـراي یـادگیري و سـازگاري بـا     

  ). 10(تر خواهد شد دنیاي خارج زیاد
آموزند  فرزندي می -لذا کودکان در تعامل رابطه والد

خواننـد و   ها را فـرا مـی   کدام هیجان ها، که کدام موقعیت
قبـول از نظـر    روشـی قابـل   ها را به توان هیجان چگونه می

هاي ابـراز شـده    اجتماع ابراز کرد و چگونه باید به هیجان
 ).27( دیگران واکنش نشان داد

اجتنابی  دلبستگی ناایمن هاي سبک ،حاضر ژوهشدر پ
 اضطراب مدرسه فرزندان با در مادرانو ناایمن دوسوگرا 

ایـن  . شـت مثبت معنـادار دا  ارتباط ،ذهنی مانده عقب پسر
بدان معناست که هرچـه نمـره سـبک دلبسـتگی نـاایمن      

مادر بیشتر باشد، اضطراب مدرسـه  ) اجتنابی و دوسوگرا(
 . ذهنی او نیز بیشتر است مانده فرزند پسر عقب

برون و وایـت سـاید   هاي  نتایج این مطالعه با پژوهش
ون ایجزندورن و موجـارت  ، )7( و همکاران آلبانو، )12(
ــزن ، )29( ــدامن  )9(دیت ــی) 22(و پاک ــو م ــد همس . باش

  .پژوهش ناهمسویی یافت نشد
تصور و حضـور در جـایی کـه     ،براي بیشتر کودکان

انی اضطراب همراه اسـت، ولـی   مادر در آن نیست با میز
توانایی یا احساس توانایی کنترل مـدیریت آن را   ،کودك

نظـر   در کودك داراي اختالل اضطراب مدرسـه بـه  . دارد
رو  از این. رسد این توانایی یا احساس آن وجود ندارد می

ها در رابطه دلبسـتگی بـراي کـودك     هیجان رازتنظیم و اب
دلبستگی مادر و کودك در این میان سبک . شود دشوار می

زا رابطه معنادار بـا شـیوه مقابلـه     در این موقعیت استرس
 در). 29(هـا دارد   ها در رویـارویی بـا ایـن موقعیـت     آن

ــدن     ــا مان ــطراب تنه ــا اض ــارویی ب ــاختارهاي (روی س
هاي نوزاد با مادر و پدر  عاطفی که بر پایه تعامل/شناختی

 ر رفتـار و ، الگوهاي فعال درونی کودك ب)گیرند شکل می
الگوهاي فعال درونی ). 30(گردد  انتظارات وي حاکم می

این قبیل کودکان به دلیل نبود ثبـات در بـرآورده شـدن    

ها و نیز عدم حساسیت از طـرف مـادر، تمـام     نیازهاي آن
کنـد تـا    هاي مـادر مـی   انرژي خود را صرف تفسیر کنش

بتواند عالیمی را ارسال کنـد کـه از سـوي مـادر پاسـخ      
کنـد؛   چنین کودکی مطابق نیازهاي مادر عمل مـی . بگیرد

شـدت بخشـیدن بـه رابطـه      ،لذا استراتژي ایـن کـودك  
. باشـد  دلبستگی به مـادر و وابسـتگی شـدید بـه او مـی     

  عنـــوان مکـــانی  تصـــویر او از جهـــان بـــههمچنــین  
  کننــده اســت کــه پــذیراي او نیســت؛  نـاامن و ناراحــت 

ـ   لذا کم ان و توانـایی  ترین تعامالت صمیمی را بـا اطرافی
از ). 27( کمی در سازگاري با محـیط جدیـد خـود دارد   

ناایمن نیز به شـدت بـه    گیسوي دیگر مادر داراي دلبست
 ،مانـدن کـودك در خانـه   کودکان خود وابسته است، لذا 

کنـد   مـی  ءارضـا  هاي مادر و کودك را نیازها و اضطراب
)19.(  

ترس یا اضطراب کودك ناشی از جدا شدن  ،در نتیجه
مادر است و به همین دلیل کودك احساس عدم امنیت  از

این قبیل کودکان وقتـی کـه از والـدین در یـک     . کند می
ــی  ــدا م ــه ج ــرون از خان ــطراب  محیطــی بی ــوند، اض ش

دهند زیرا ترس از گم شدن  اي از خود نشان می العاده فوق
   .و یا گم کردن والدین دارند

  
  گیري نتیجه

ب مدرسه فرزنـد  سبک دلبستگی مادر بر روي اضطرا
ـ  پسر عقب بـه بیـان   . سـزایی دارد  همانده ذهنی وي تأثیر ب

تر باشد، اضـطراب   دیگر هر چه سبک دلبستگی مادر ایمن
تـر و هرچـه    مانـده ذهنـی وي کـم    مدرسه فرزنـد عقـب  
نـاایمن اجتنـابی و نـاایمن    (باشد تر  دلبستگی مادر ناایمن

  . استاضطراب مدرسه فرزند وي بیشتر  ،)دوسوگرا
تـوان بـه جـنس     هاي پژوهش حاضر می محدودیت از

 و) در این تحقیق فقط مـادران شـرکت داشـتند   (والدین 
آموزان پسر اشـاره   دانش محدود بودن جامعه پژوهشی به

دلیل محدود بـودن جامعـه آمـاري ایـن      همچنین به. کرد
پژوهش، سطح تحصیالت و وضعیت اشـتغال مـادران در   

  .درابطه با موضوع تحقیق، کنترل نش
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  و قدردانی تشکر
مانـده ذهنـی دوره    آموزان پسر عقب در پایان از دانش

هـا کـه در    راهنمایی شهر شیراز، مادران و نیز معلمـان آن 
و نیز همکاران خود آقاي امیر  این پژوهش شرکت نمودند

در  زاهدي و ژاله شبنم و ها بنفشه طاهري، طاهري و خانم
بهـار   خـانم  فرهیختـه خـود   و راهنماي نهایت از همکار

  . شود گزاري می سپاس عرشی

 
References 
1. Mansouri Sh. [Relationship between Parental Anxiety and Parenting Practices in School Male Students Mildly 

Mentally Retarded 12 To 18 Years in Kermanshah (Persian)]. MSc thesis in exceptional children Psychology. 
Tehran: welfare and Rehabilitation Sciences University. 2009; 6-9. 

2. Lyneham HJ, Street AK, Abbott MJ, Rapee RM. Psychometric properties of the School Anxiety Scale-Teacher 
Report (SAS-TR). J Anxiety Disord. 2008;22(2):292-300.  

3. Johnson L, Burrows B. Transition training for school seniors. Cognitive therapy and Research. 1983; 7: 70 – 
92. 

4. Khosravi M,  Bigdely I. [The relationship between personality factors and test anxiety among university 
students (Persian)].  Journal of Behavioral Sciences. 2008; 2(1): 13-24. 

5. Riggs SA, Jacobvitz D. Expectant parents' representations of early attachment relationships: associations with 
mental health and family history. J Consult Clin Psychol. 2002 ;70(1):195-204. 

6. Bennet A, Stirling J. Vulnerability factors in the anxiety disorders. Br J Med Psychol 1998;71 ( Pt 3):311-21. 
7. Albano AM, Chorpita BF, Barlow DH. Childhood anxiety disorders. In: Mash EJ, Barkley RA (Eds.) Child 

psychopathology. New York: Guilford Press. 1996; 15-26. 
8. Larose S, Bernier A, Tarabulsy GM. Attachment state of mind, learning dispositions, and academic 

performance during the college transition. J Dev Psychol. 2005; 41(1): 281-9. 
 9. Ditzen B, Schmidt S, Strauss B, Nater UM, Ehlert U, Heinrichs M. Adult attachment and social support 

interact to reduce psychological but not cortical responses to stress. J Psychosom Res. 2008; 64 (l5): 479-86. 
10. Zolfaghari Motlagh M, Jazayeri AR, Khoshabi K, Mazaheri MA, Karimlo M. [Effectiveness of Attachment 

Based Therapy on Reduction of Symptoms in Separation Anxiety Disorder (Persian)].  Iranian Journal of 
Psychiatry and Clinical Psychology. 2009; 14(4): 380-8. 

11. Hosseini A. [School anxiety and methods of prevention and treatment (Persian)].  Journal of Mental Health 
Principles. 1998; 1: 59-4. 

12. Brown AM, Whiteside SP. Relations among perceived parental rearing behaviors, attachment style, and worry 
in anxious children. J Anxiety Disord. 2008; 22(2):263-72.  

13. Qobary Bonab B, Astiry Z. [Comparison of personality characteristics and attachment styles in mothers of 
children with ADHD in their children's normal fatigue and mothers (Persian)].  Journal of Research on 
Exceptional Children. 2006; 6 (3): 787- 804. 

14. Ba Ezat F, Izedifar R, Pivasteh Negar M. [Attachment styles compared to students with behavioral disorders, 
dyslexic and normal (Persian)]. Journal of Behavioral Sciences. 2009; 3 (3): 231-6.  

15. Sang-Hoon C, Sung-Hoon J, Un-Sun C. Adult attachment style in mothers of children with selective mutism. 
Journal of Child Development. 2006; 17 (2): 106 - 13. 

16. Schuengel C, Sterkenburg PS, Jeczynski P, Janssen CG, Jongbloed G. Supporting affect regulation in children 
with multiple disabilities during psychotherapy: a multiple case design study of therapeutic attachment. J 
Consult Clin Psychol. 2009;77(2):291-301. 

17. Taheri M. [Correlation between mother's attachment style and social maturity of their educable mentally 
retarded sons in Shiraz's secondary schools (2008- 2009) (Persian)]. MSc thesis in exceptional children 
Psychology.  Tehran: Welfare and Rehabilitation Sciences University. 2009; 10-13.  

18. Komeijani M. [Reactive attachment disorder (Persian)]. Journal of Exceptional Education. 2006; 62(63): 22-6. 
19. Hazan C, Shaver P. Romantic love conceptualized as attachment roses. J Pers Soc Psychol. 1987; 52(3):511-

24.  
20. Feeney J, Noller P. Adult attachment. London: Sage Publications. 1996; 25-32. 
21. Baldwin MW, Fehr B. On the instability of attachment style rating. Per’s Relates. 1995; 2(3): 247-61. 
22. Pakdaman Sh. [Relationship between attachment and in juvenile justice community (Persian)].  Journal of 

Psychological Science. 2004; 9: 25-47. 
23. Vignoli E, Belz SC, Chapeland V, Fillips A, Garcia M. Career exploration in adolescents: The role of anxiety, 

attachment, and parenting style. Journal of Vocational Behavior. 2005; 67: 153-68. 
24. Lieberman AF. The treatment of attachment disorder in infancy and early childhood: reflections from clinical 

intervention with later-adopted foster care children. Attach Hum Dev. 2003;5(3):279-82. 



  
 

 نامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدو ماه -1390ششم، بهمن و اسفند ، شماره پانزدهمسال  -بهبود                                         )465(

 

25. Adam EK, Gunnar MR, Tanaka A. Adult attachment, parent emotion, and observed parenting behavior: 
mediator and moderator models. Child Dev. 2004;75(1):110-22. 

26. Berant E, Mikulincer M, Shaver PR. Mothers' attachment style, their mental health, and their children's 
emotional vulnerabilities: a 7-year study of children with congenital heart disease. J Pers 2008;76(1):31-65. 

27. Zolfaghari Motlagh M, Jazayeri AR, Mazaheri MA, Khoshabi K, Karimlo M. [Comparison of attachment 
style, personality and anxiety, in mothers of children with separation anxiety disorder and mothers of normal 
children (Persian)].  Journal of Family Research; 2008; 3(3):709-26.   

28. Van Ijzendoorn MH, Kranenburg MJ. Maternal sensitivity and infant temperament in the formation of 
attachment. In: Bremner G, Salter A. Theories of infant development.  Oxford: Blackwell.  2004; 233-57. 

29. Mikulincer M, Florian V. The relationship between adult attachment styles and emotional and cognitive 
reactions to stressful events. In: Simpson JA, Rholes WS. Attachment theory and close relationships. New 
York: Guilford Press. 1998; 145-79. 

30. Crowell JA, Treboux D. A review of adult attachment measures: Implications for theory and research. Social 
Development. 1995; 4: 294-327. 


