
 

 

 

 

  
 

  

  شناسي دانشگاه تبريزن فصلنامه علمي ـ پژوهشي روا
  ١٣٨٨ بهار ١٣ شماره چهارمسال 

  

هوش، زيودکان ت کيرفتار/ي عاطفيگريم بر خود تنظيليتحل: يهوش و دلبستگ
  ي و عادي ذهنيعقب مانده

  
  

  ز ي دانشگاه تبري گروه روانشناسدانشيار :ینب خانجانیکتر زد
  

    دهیچک
ن منظور ي ايبرا. پردازدي کودکان مي و رفتاري عاطفيبخشخودنظم  نقش هوش بري بررس حاضربهيمطالعه

و مشکالت ) ، آشفته، سرگشتهيمن، دوسوگرا، اجتنابيا (ي دلبستگيها، سبکي دلبستگيمني هوش با ایرابطه
 يبررس) IQ=۹۵-۱۱۰ (يو عاد) IQ=۱۲۵-۱۴۰(زهوش ي، ت)IQ=۵۰-۷۰(ف ي خفي ذهنيهماند کودکان عقبيرفتار
 يالذکر کودکان بررس در سه گروه فوقي با مشکالت رفتاري دلبستگيهان نوع و سبکي بين رابطهيچنهم. ديگرد
 شش و هفت ساله يز هوش و عاديف، تي خفي ذهنيهماند کودک عقب۹۱ن پژوهش شامل ي ايهايآزمودن. ديگرد

اس مشکالت ي، مقيي اضطراب جدايها شامل آزمونن پژوهشي ايابزارها. ز بودنديهر تبرـش) ر دو جنسـاز ه(
 يل آماري تحليبرا.  بوديشناختتيشرونده و پرسشنامه محقق ساخته جمعيون پي ري آخن باخ ، آزمون هوشيرفتار

ج پژوهش نشان داد که ينتا.  دو استفاده شدي و آزمون خt، آزمون LSD و آزمون يريک متغيانس يل وارياز تحل
تر بوده و نييگر پاي از دو گروه ديي آزمون اضطراب جداياس خود اتکائيرمقي فقط در زي ذهنيهماندکودکان عقب

 يش از کودکان عادي بي ذهنيهماندگر آشکار ساخت که کودکان عقبي مهم ديهافتي.  با آنها دارنديداريتفاوت معن
 در چهار يذهن يماندهعقب کودکان يگع پراکندين توزيب.  قرار دارندي دلبستگيمنيزهوش در معرض خطر ناايو ت

ن ين تفاوت در بيکه ايدر حال. دار بودي تفاوت معني کودکان عاديع پراکندگيسه با توزي در مقايسبک دلبستگ
ش از ي بيذهن يماندهعقبگر نشان داد که کودکان يافته دين يچنهم. زهوش مشاهده نشدي و تيکودکان عاد
 در دو سبک يزان مشکالت رفتارين ميباالتر.  هستنديرض خطر مشکالت رفتارزهوش در معي و تيکودکان عاد

 ي دلبستگيه چهارگانيهان سبکيکه بيدر حال. زهوش مشاهده شدي و تي و دوسوگرا و در دو گروه عادياجتناب
  .دار وجود نداشتي تفاوت معنيمانده از لحاظ مشکالت رفتارکودکان عقب

 يها، سبکي ذهنيماندهعقبزهوش، ي، کودکان تيرفتار/ ي عاطفيگرميتنظ هوش، خود :يدی کليهاواژه
  . ي، مشکالت رفتاريدلبستگ
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 و ي، اجتماعي عاطفيگرمي در خود تنظي کودک نقش مهم ـ مادريوند عاطفيپ
 و ي عاطفيهام تجربهي کودک مسئول تنظـ مادر يرابطه دلبستگ.  کودک دارديرفتار
 ۱ي عملي کودک الگوهاـ مادر ي دلبستگيربنايز). ۱۹۷۳، يبالب( کودک است، يرفتار

 کودک با مادر ساخته يه تجارب روزانتأثيراست که تحت ) مادر (۲ي دلبستگيهچهر از
 هماهنگ شدن با رفتار و حرکات کودک خود را داشته ييچنانچه مادر توانا. شوديم

طور ه که بيما مادرانا. ابدي ب۳مني ايشتر احتمال دارد کودک سبک دلبستگيباشد ب
پرورش  ۴ستند معموالً کودکان دوسوگرايدهنده ندار قابل دسترس و پاسخيثابت و پا

 خواهند يت ندارند کودکان اجتنابي که به عالئم فرزندان خود حساسيمادران. دهنديم
 يخچهي با تاريـيهاه خانوادهـتعلق بـمکودکان ). ۱۹۹۴، ۵ني و برليديکاس( داشت
 يره معموالً به سبک دلبستگيه و غيتغذءرفتار با کودک، سوء از کودک، سويکشبهره

چنانچه ). ۱۹۹۲گران، ي و د۷زن دورن، ون گلدبرگيا(گردند ي منجر م۶سرگشته/ آشفته
 ي الزم برايدهنده با کودک برقرار کند مقدمه مثبت و پاسخيامادر بتواند رابطه

ن يه توازن اي مداوم عليدهايتهد.  است و سازش بهنجار کودک فراهم شدهيکاوشگر
 او ي و ارتباطي اجتماعيت به ناکارآمديمتقابل به سازش کمتر کودک و در نهای رابطه

ا يثبات و ي خود بي مراقبتي در رفتارهاي دلبستگيچنانچه چهره. گردديمنجر م
 خود يه نخواهد بود که به نوب۸يدرون بخشيمنيگاه اي پايطردکننده باشد کودک دارا

حاکي قات ي از تحقياريبس. شوديرارزشمند منجر مي و غ۹ي منف» خودي عمليالگو«به 
 موران، پدرسون،( مادر به عالئم کودک ۱۰دهندگياز آنند که ميزان حساسيت و پاسخ

  پـدرسون و؛۱۹۹۳، ۱۲امـ روزن و روتب-يندرـ؛ ش۱۹۹۰گران، ـ و دي۱۱و، کمپبلـسيت ک
  جسماني کـودک و پذيـرفتن يا طرد/ نيـازهاي عـاطفيءارضا، چـگونگي )۱۹۹۶موران، 

  

  

2- attachment figure 
4- ambivalent 
6- disorganized / disoriented 
8- secure base 
10- responsivenss 
12- Schneider, Rosen, Rothbaum 

1- working models 
3- secure 
5- Cassidy and Berlin 
7- Ijzendroon & Vangoldberg 
9- self working model 
11- Pederson, Moran, Sitko, Campbell 
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سون، ي آلـ ي؛ پتر۱۹۹۵، ۱سيند، شولدي هـاستونسون (کودک و سبک رفتار مادرانه 
 کودک و به ي سبک دلبستگيريگم در شکليرمستقيا غيم يمستق) ۱۹۹۵، ۲دسونيويد

من از يمادران کودکان ناا.  دارندينده نقش موثري او در آيت و رفتارهايتبع آن شخص
 ي مناسبي قرار دارند و سبک مادرينيي در سطح پايجاني هيت دسترسيلحاظ قابل

، ۴پ پاالي ؛ تارککا، پانونن، ال۲۰۰۰گران ، ي د و۳ن، براون، دونالدسونين گريبر(ندارند 
 يهاتفاوت که يژه مادر با کودکانيون بهي والديرسد که رابطه عاطفينظر مبه). ۲۰۰۰

 ير کودکان عادي با ساي و هوشي شناختيها از لحاظ کنشياخاص و قابل مالحظه
ر ي آنکه بتوانند در مسين کودکان برايرا ايز.  برخوردار استيت خاصيدارند از اهم

خصوص مادر ن بهي سالم با والديک رابطه عاطفيرند به شدت به ينه تحول قرار گيبه
د ـدهنده به فرزنک ارتباط گرم، حساس و پاسخيجاد ـي اشکست مادر در. از دارندين
 و ي ثانويهاش نقصيزهوشان و افزاي در تي و عاطفيتواند به مشکالت رفتاريم

ا ين سوال مطرح است که آيا.  منجر گردديماندگان ذهن در عقبي رشديرهايتاخ
وش باال ا هيدهد؟ آي را تحت الشعاع قرار مي مانند هوش ارتباط دلبستگيعوامل
ن ييا برعکس هوش پاي کودک است؟ و ـ مادر ي و عاطفي تحول دلبستگيکنندهليتسه

ستم خانواده و نقش ي که بر سيرقابل اغماضي غتأثيرل يدلبه) ي ذهنيماندگعقب(
 کودک يرفتار/ ي عاطفيگرمي و خود تنظيگذارد تحول دلبستگي پدر و مادر مينيوالد

گردد؟ در ي در کودک ميتاً منجر به مشکالت رفتارينهار مواجه ساخته و يرا با تأخ
 يت ذهني از معلولي دارند احتمال دارد استرس ناشي که نقص هوشيمورد کودکان
 مادر اثر کاهنده داشته باشد و يدهندگت و پاسخيت حساسيفيزان و کيکودک بر م

 پرکينز،). ۱۹۹۹، ۵روآش، اورسموند و بارات(احتمال ناايمني دلبستگي را افزايش دهد 
 مانده اجرا کودک عقب۳۶در پژوهشي که بر روي ) ۲۰۰۲(و ديگران  ۶هولبرن، ديوکس

  کردند پي بردند مادرانـي که سبک مراقبتي گـرم و حساس ندارند بيشتر احـتمال دارد
  

  

2- Petrie- Allison, Davidson 
4- Tarkka, Paunonen, lai ppala 
6- Perkins, Holburn, Deaux 

1- Stevenson - Hind, Shouldice 
3- Biringer, Brown, Donalson 
5- Roach, Orsmond, Barratt 
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روث،  ـ ونزيبراساس مطالعه ل.  داشته باشنديسوگرا و اجتنابدو يهماندکودک عقب
 یک رابطهي، کودک را در بافت ي ذهنيماندگعقب) ۱۹۹۷( ۱يبلياستربوروکس و س

گران يو د۲دزين کي سواـلمسنيق ويتحق. دهديسرگشته قرار م/من آشفتهي ناايدلبستگ
. د کرديي تاي ذهنیماندهمن آشفته را در کودکان عقبي ناايز سبک دلبستگين) ۲۰۰۰(

 باعث ي همراه بوده و حتي دلبستگيريگ در شکلير و کندينقص در هوش با تأخ
). ۱۹۸۳، ۳رزييبالچر و م(شود ي مي ذهنيهايماندگ از انواع عقبيفقدان آن در برخ

در ) ت ناآشنايدر روش موقع( از مادر يين در هنگام جدايي پاي منفيهاوجود واکنش
براساس .  آنها مرتبط استي با سازمان دلبستگ(DS) ۴کودکان مبتال به سندرم داون

 و يمن اجتنابي نااي در طبقات دلبستگييبا درجات باال DSها کودکان افتهين يا
ر در تحول يخأت). ۲۰۰۰، ۵ي تي چيبن، بارنت، کيگان(رند يگيشته جا مسرگ/آشفته

ز ين) ۱۹۹۲(گران ي و د۶ن، جاسنايلد استيتوسط کرانسل، ف DS کودکان يدلبستگ
 ۱۳۸ ي که بر رويدر پژوهش) ۱۹۹۴(ون يواگان، گلد برگ و اتکنس. د شده استييأت

 و يميها از لحاظ سن تقويودنکه آزمافتند که با وجود آنيانجام دادند، در DSکودک 
 از يبرخ.  داشتندي تشابه اساسيت دلبستگيفي متفاوت بودند اما از لحاظ کيتحول

 ۷وندييس و فريدانند مثالً ري موثر مي را در سبک دلبستگيماندگمطالعات نوع عقب
 با ي شکننده در ارتباط دلبستگxآشکار ساختند که کودکان مبتال به سندرم ) ۱۹۹۰(

  .  ندارندير و تعامالت متقابل با او نابهنجارماد
وش پايين ـرفت که هـتوان نتيجه گيـ ميات تحقيق ارائه شدهـبنابراين براساس ادب
به   را کُند و ناموزون ساخته وتواند فرآيند تحول دلبستگييـيا معلوليت ذهني م

عبارت ست يا بهاما هنگامي که هوش کودک باال.  دلبستگي ناايمن منجر شودهایسبک
    استمعتقد) ۲۰۰۳(۸ود؟ لووکيـرآيند دلبستگي چگونه خواهد بـديگر تيزهوش است ف

  
  

  

2- Willimson, Swinkds 
4- Down Syndrome 
6- Crownel, Feldstein, Jansnow 
8- Loveckly 

1- Lyons- Ruth, Easterbrooks, Cibelli 
3- Blacher, Meyers 
5- Ganiban, Barnett, Cicchetti 
7- Reiss and Freund 
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زان انطباق مادر با يق ميزهوش از طري کودک تـ مادر يه دلبستگيند اوليفرآکه 
 مادر يت تعامليفي کيبرطبق نظر لووک. گردديه کودک مشخص مياظهارات و عالئم اول

 يهاتيدهد و در واقع سطح فعالي رخ ميشتريزهوش با شدت و حدت بي کودک تـ
 يريشتر، درگي باالتر است و توجه بين کودکان نسبت به کودکان عادي اي و عمليفکر

 که ينيوالد. طلبندين مي را از والديدتريه شدي اوليهاجورشدن ها ويشتر و هماهنگيب
توانند رابطه يها هستند، من درخواستي نسبت به ايشتري بيدهندگقادر به پاسخ

 کودکان ي در مورد سبک دلبستگيات اندکمطالع.  را فراهم سازنديترمني ايدلبستگ
ن کودکان به ي اي از آنند که نوع دلبستگيزهوش انجام شده است اما اکثر آنها حاکيت

 ۱نچيومستر و في نيمطالعه.  دارديژه مادر بستگيون بهي والديشدت به سبک والدگر
 در کودکان مني اير با دلبستگيگ مقتدرانه و آسانيني والديهانشان داد سبک) ۲۰۰۶(
ن با يطلبانه که در آن والد قدرتيني که سبک والديزهوش مرتبط است در حاليت

دهند با ينحو مناسب پاسخ نمزهوش را بهي کودک تيازهاير نشده و نيکودک درگ
 کودک با ۳۵ ي که بر رويپژوهشز در ين) ۲۰۰۳(  يلووک. من مرتبط استي ناايدلبستگ

من به يطور اهز هوش بيم داد آشکار ساخت که کودکان ت به باال انجا۱۷۰ ي هوشيبهره
عمل آورد هن کودکان بين اي که با والديااو در مصاحبه. شوندين خود دلبسته ميوالد

 ي به تقاضاهايناسبـ ميهويـ به ش،منيزهوش اين کودکان تيتوجه شد که والدـم
 يهايژگي انطباق با ودهند و دريد فرزندان خود پاسخ مناسب مير و شديناپذمقاومت

 يدلبستگ) ۲۰۰۶(نچ يو مستروفيق نياند، براساس تحقزهوش موفق بودهيکودکان ت
 يزهوشيکودکان ت.  آنان مرتبط استييگرازان کماليزهوش با ميمن در کودکان تيناا

  .تر هستندمني باال دارند نااي اجتماعييگراکه کمال
 بر ي مهم نقش مهميک عامل تحوليعنوان ه کودک بيگر سبک دلبستگي دياز سو

 افته دري سازش ناي کودک دارد مطالعات مختلف دال برآنند که رفتارهايت رفتاريوضع
  لم و روسيـموس، پرنت، گوس(بستگي ناايمن بيشتر است ـهاي دلکودکان داراي سبک

  

  

1- Neumeister & Finch 
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مطالعات بر انضباط ). ۱۹۹۵ ؛ سولومن، جورج، دجونگ، ۱۹۹۸؛ کارلسون، ۱۹۹۶، ۱وي
گلند، ين، ايرنگ(، فقر و درآمد کم خانواده )۱۹۹۱گران، ي و د۲رسيکمپبل، پ(خشن 

۳، منگل سدورفينيمارو
شاو و اونز، ( با کودک ي و جسميرفتار جنسء، سو)۱۹۸۹،  

 يستيز/ ي عصبيهايژگي، خلق دشوار، و)پسر( تي، جنس)۱۹۹۶وندرا و همکاران 
 ي هوشيه، بهري کالميها، نقص)۱۹۹۳، ۴يث، آلپرن و رباچولونزرويل(وب کودک يمع
 يتيچيک(ن ي والدياختالالت روانشناخت) ۱۹۹۳، ۶تي ، موفف۱۹۹۲، ۵ن شاويه(ن ييپا

ونز روث، يل. اندد کردهيک تأک کودينقش آنها بر مشکالت رفتار ، و)۱۹۹۷، ۷و روگوش
ن در کودک و يياز هوش پا يبيگزارش کردند که ترک) ۱۹۹۵(گران ياستربروکس و د

 ۷ در سن يسازي مشکالت برونیکنندهينيبشي پييطور باالمن بهي ناايدلبستگ
سرگشته تعلق داشتند /  آشفتهیهوش که به طبقهکودکان کم% ۵۰ .باشدي ميسالگ
 آشفته داشتند و هم خلق ي که هم دلبستگي بودند، کودکانيسازي مشکالت برونيدارا

شاو، ). ۱۹۹۵شاو و وندرا، ( درصدک نودونهم قرار داشتند يپرخاشگردشوار از لحاظ 
 با سبک ين شدت مشکالت رفتاريافتند که بيدر) ۱۹۹۷(گران ياونز، وندرا و د

سرگشته /من آشفتهي که کودکان دلبسته ناايطورهب.  کودک رابطه وجود دارديدلبستگ
از % ۳۱که يدر حال. دهندي را نشان ميتارـشکالت رفـ و مين سطح پرخاشگريباالتر

.  داشتنديمن پرخاشگرياز کودکان ا% ۱۷از دوسوگراها و تنها % ۲۸، يکودکان اجتناب
 که ي ذهنيهماندافتند کودکان عقبيدر) ۱۹۹۷ (يبلي روث و استربروکس و سـونز يل

 يسازي برونيسرگشته دارند مستعد ابتال به مشکالت رفتار / من آشفتهي نا ايدلبستگ
 يماندگدر واقع عقب. د کردنديي فوق را تايهاافتهيز ين) ۲۰۰۲(گ و شرد يکل. دهستن

 تارهايـي خود به رفنوبهدهد که بهيـذهني کودک را در مسير دلبستگي آشفته قرار م
 ي اجتنابي رفـتارهايماندهدر حالي که در کـودکان عـقب. شودسـازي منـجر ميبروني
  ).۱۹۹۷لي، بيليونزروث، استر بورکس، کي( است سـازيسـازي بيش از برونيدروني

  
     
  

  

2- Campbell and pierce 
4- Lyons–Ruth, Alpern, Repacholi 
6- Moffitt 

1- Moss, Parent, Gosselm, Rousseau 
3- Renken, Egeland, Marvinney, Mangelsdorf 
5- Hinshaw 
7- Cicchetti, Rogosh 
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ل يدل  بهيذهن يماندهعقبکنند که کودکان يان ميب) ۲۰۰۶(شانگل و جانسن 
 يزا دارايدگي تنيهاتي در موقعيا مقابلهيهامن و فقدان مهارتي ناايهايدلبستگ

 ۱ستيوانانن و آلمکوري کاستن تاوستا، آیهمطالع.  هستنديشتري بيمشکالت رفتار
 از آن بود که خطر ياکمانده اجرا شد، ح ساله عقب۶-۱۳که در مورد کودکان ) ۲۰۰۷(

 يدگيب دي مثل آسيا واسطهيرهاي متغي توسط برخي و روانپزشکيمشکالت رفتار
ش ين افزايي پايت اقتصادي با تک والد، وضعين، زندگيي پايرشد زبان، رشد اجتماع

 در ي ضداجتماعيز بر باال بودن رفتارهاـين) ۲۰۰۵(کسون، امرسون و هاتون يد. ابدييم
د ي همراه باشد، تاکيت اجتماعي با فقر و محروميژه وقتيو بهيذهن يندهماعقبکودکان 

افتند که در کودکان مبتال به يدر) ۱۹۹۹(گران يو د۲، هارگت بکيلياما هاتون، ب. کردند
. ن اوييشتر متاثر از خلق کودک است تا هوش پاي بي مشکالت رفتار۳ شکنندهxسندرم 

 را ي ذهنیمانده عقبی ساله۶-۱۸که کودکان ) ۲۰۰۶(گران يلل، و ديتر، ماريکارن، رو
مانده افتند که کودکان عقبيسه کردند، دري آخن باخ مقايبا استفاده از فهرست رفتار
ن هوش ي بي که رابطهييهاافتهيبرخالف .  دارنديشتري بيبه مراتب مشکالت رفتار

زهوش يکودکان ت که در مورد ياند مطالعات را ثابت کردهين و مشکالت رفتارييپا
 / ي مشکالت رفتاریکنندهلي از آن است که هوش باال نه تنها تسهيصورت گرفته حاک

ن يرا ايز. انجامديط مين کودکان با محيشتر اي بيست بلکه به سازگاري نيعاطف
 يا مقابلهيهانفس باال و مهارتتر بوده، اعتمادبه با ثباتيفـودکان از لحاظ عاطـک
آنها قادر هستند به سهولت .  دارنديواجه شدن با مشکالت ارتباط مي برايتريقو
کول من و (ند يايص داده و بهتر با آنها کنار بي مسائل و مشکالت را تشخيشتريب
 محسوب يز فاکتور مهميـطح هوش نـبته سـال). ۱۹۹۸قل از کرک، ـ ن۱۹۸۵ران، ـگيد

 اجتـماعي در/ هاي رفـتاري برخي مـطالعات آشـکار سـاختند که نابـهنجاري. شودمـي
  تر است تا کودکان تيزهوش با يا باالتر دارند متـحمل۱۸۰ی هوشـي کودکاني که بـهره

   
  

  

2- Hatton, Baily, Hargett-Beck 1- Kostentausta, Iivanainece, Almqrist 
3- Fragile x Syndrome 
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 از جمله سبک رفتار يبهرحال عوامل متعدد). ۱۹۹۸کرک،  (۱۳۰-۱۵۰ ي هوشیهبهر
 متناقض، نامحدود و نامناسب يهاتي، اعمال محدود)۱۹۹۶ونز روث، يل (ينيوالد

بانه و خشن أکتاتورمي ديسبک والدگر) ۱۹۹۱گران، يو د۱وربن، کارلسون، اگلندي(
هدف . ر استـوش موثـزهيـودکان تــ کيتارـشکالت رفـدر م). ۲۰۰۶نچ، يومستروفين(

در ) ن، متوسطيي باال، پاي هوشیهبهر(زان هوش ي نقش ميس پژوهش حاضر بررياصل
زهوش، يـ در کودکان تيتارـشکالت رفـ و بروز مي دلبستگيهابکـ سيريگکلـش

  .  استيسه با کودکان عاديف در مقاي خفي ذهنيماندگعقب

  روش 
  آماري يو نمونه هجامع

 يهبا بهر(ف ي خفي ذهنيهمانده کودکان عقبين پژوهش کلي آمار ايهجامع
 يهوش يبهرهبا  (يو عاد) ۱۲۵-۱۴۰يهوش يبهرهبا ( زهوشيت و )۵۰- ۷۰يهوش
ن ي در اي مورد بررسيي نهاينمونه. ز بودندي هفت ساله شهر تبرشش و) ۱۱۰-۹۵

 ساله شهر ۶-۷) زهوشي ت۲۹ و ي ذهنيهماند عقب۳۲ (يي کودک استثنا۶۱پژوهش 
ن کل يبنابرا. بودند) گروه کنترل (يه سنن گروي همي نفر کودک عاد۳۰ ز ويتبر

، ي ذهنيهماند کودکان عقبيبردارروش نمونه.  نفر بود۹۱ن پژوهش ي ايهايآزمودن
 به يل در کالس اول و آمادگين کودکان مشغول به تحصيزهوش از بي و تيکودکان عاد
  . منظم انتخاب شدنديا چند مرحلهيروش تصادف

  گیريابزارهاي اندازه
هاي دلبستگي از آزمون در اين پـژوهش براي ارزيابـي سبـک : اضطراب جداییآزمون

ي آن ي تجديدنظر شدهنسخه) ۱۹۸۸ (۱ گويتي، گرين برگاضطراب جدايي اسلو،
   طـ توس۱۳۷۹ال ـاين آزمون براي نخستين بار در س. تفاده شدـاس) ۱۳۸۲خانجاني، (
  

  

  

2- Slough, Goyette, Greenberg 1- Urban, Carlson, Egeland 
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در اين ). ۱۳۸۲خانجاني، (خانجـاني با شـرايط فرهـنگي ايـران انطباق داده شـده است 
، و اجتناب محاسبه يي، خود اتکاياس دلبستگيرمقياس نمره هر کودک در سه زيمق
من، ـيا (ي آزمودنيگر سبک دلبستگيکديه نمره با ـن سيسه ايو براساس مقا. گردديم

ن آزمون نشان داد اگرچه يدست آمده از اهج بينتا. شوديشخص مـم) يتنابدوسوگرا، اج
 نام برده شده يمن، دوسوگرا، اجتنابي اي فقط از سه سبک دلبستگي اصلیدر نسخه

 واضح ينيگزي که امکان جايطوربه.  داشتندينينابي از کودکان نمرات بياست اما تعداد
 یهن دو طبقيدر واقع ب.  وجود نداشتيتنابـو روشن آنها در طبقه دوسوگرا و اج

ن يا) ۱۹۹۰(ن و سولومن ياس نظر مـگرفتند که براسيـوگرا و اجتناب قرار مـدوس
ت ي قابليبه منظور بررس. شونديده ميآشفته نام /  سرگشتهيمشخص طبقها نيطبقه

 ۱ ج آن در جدولي استفاده شد که نتايي از روش بازآزمايياعتماد آزمون اضطراب جدا
  .ارائه شده است

 و اجتناب یی، خود اتکایاس دلبستگیرمقی سه زیب همبستگی ضرا)1( شماره جدول
   آزموني اجرايهدر دو مرحل

  يداریسطح معن  یهمبستگ  N  هااسیرمقیز
  ۰۰۰/۰  ۸۰۱/۰** ۳۲  ۲ ي و دلبستگ۱ يدلبستگ
  ۰۰۰/۰  ۸۶۸/۰ **  ۳۲  ۲ يي و خود اتکا۱ ييخود اتکا

  ۰۰۰/۰  ۹۷۹/۰**  ۳۲  ۲ و اجتناب ۱اجتناب 

  . شودياس مشاهده ميمقري هر سه زي براييب اعتماد باالي ضرا۱برطبق جدول 
داري تفاوت در دوبار اجرا استفاده شد که  نيز براي بررسي معنيtهمچنين از آزمون 

هاي دلبستگي با يک از زيرمقياسها در اجراي اول و دوم در هيچتفاوت ميانگين
۸۸۹/۰=p۴۲۳/۰يي با ، خود اتکا=p ۳۷۴/۰ و اجتناب با=pدار نشد که نشانگر  معني

  .قابليت اعتماد باالي اين آزمون است
 ۷۹ شامل ي کودک آخن باخ فرم مربيفهرست رفتار: 1 کودکان آخن باخياس رفتاریمق

آزمون . شودي ميگذار نمره۰-۲صورت هباشد که بي از رفتار کودکان مينيسوال ع
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 شده يابي اعتباريرازي کودکان شي بررويامک ساماني توسط س۱۳۷۵آخن باخ در سال 
 در سطح ي که همگ۵۹/۰-۸۰/۰ها از اسيمقريت اعتماد زيب قابليج ضراينتا. است
۰۰۱/۰= pبا ي درونيز همسانيدر پژوهش حاضر ن. دار بودند، گزارش شده استيمعن 

 ه ب۹۴/۰ون برابر با  کل آزميد که براي کرونباخ محاسبه گردياستفاده از روش آلفا
  .دست آمد
 و فرم ۱۹۳۸ن آزمون که فرم اول آن در سال يدر ا :2ونیشرونده ری پيهاسیآزمون ماتر

 را انتخاب کند که از يريد تصوي بايه شده است، آزمودني ته۱۹۴۷دوم آن در سال 
 ی نشان داده است که درجهيل عامليتحل. کندي ميرويس پيقانون حاکم بر ماتر

  .ار باالستي بسي عامل هوش عموميعنيرمن ي اسپGن آزمون در عامل ي اهاشتبا
  ها افتهی

، خود ياس دلبستگيمقريها در سه زي آزمودنيفي توصيها شاخص۲در جدول 
  : اسلو ارائه شده استيي، اجتناب آزمون اضطراب جدايياتکا

 ز هوش و عادي دري ذهنی خفیف، تیماندههاي آماري کودکان عقبمشخصه) 2(جدول شماره 
  ي آزمون اضطراب جداییگانههاي سهزیرمقیاس

  خطاي استاندارد  انحراف استاندارد  میانگین  فراوانی  گروه کودکان  نوع مقیاس
  عادي  دلبستگي

  تيزهوش
  ی ذهنيماندهعقب

۳۰  
۲۹  
۳۲  

۲۰/۹  
۷۲/۸  
۶۵/۸  

۷۳/۱  
۴۴/۲  
۰۴/۳  

۳۱۵/۰  
۴۵۴/۰  
۵۰۸/۰  

  عادي  خوداتکايي
  تيزهوش

  ی ذهنيماندهعقب

۳۰  
۲۹  
۳۲  

۰۰/۹  
۶۸/۸  
۳۱/۷  

۹۸/۱  
۱۲/۲  
۹۵/۲  

۳۶۱/۰  
۴۰۰/۰  
۵۲۲/۰  

  عادي  اجتناب
  تيزهوش

  ی ذهنيماندهعقب

۳۰  
۲۹  
۳۲  

۳۶/۷  
۱۴/۸  
۲۵/۷  

۹۶/۲  
۵۶/۲  
۱۸/۳  

۵۴۱/۰  
۴۸۴/۰  
۵۶۲/۰  

  

   باالترين ميزان دلبستگي و خود اتکايي متـعلق به کودکان عـادي و۲برطبق جدول 
  

  

2- Test des matries progressives de raven 1- Achenbach 
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دست آمده از هج بينتا. باشديزهوش ميزان اجتناب متعلق به کودکان تين مي باالتر
ن يدهد که از بي نشان مLSD يبيو آزمون تعق (ANOVA)ک طرفه يانس يل واريتحل

لذکر، اس فوق ايمقري در سه زي ذهنیهماندزهوش و عقبي، تيسه گروه از کودکان عاد
 ي با گروه کودکان عادي ذهنیهن کودکان عقب ماندي بيياس خود اتکايرمقيفقط در ز

دار وجود ي تفاوت معني ازلحاظ آمار>۰۳۵/۰pزهوش با ي وبا کودکان ت>۰۰۹/۰pبا 
 متعلق به يين خوداتکايانگين ميترنييدهد پاينشان م ۲  جدوليهانيانگيم .دارد

  . استي ذهنیهماندکودکان عقب

 يروه عادـ دو گی دلبستگیمنی ناايسهی مقاي دو برایج آزمون خی نتا)3(  شمارهجدول
  زهوشیمانده با گروه کودکان تو عقب

ر وابسته یمتغ  )گروه کودکان(ر مستقل یمتغ
  یفی توصيهاآماره  )ینوع دلبستگ(

  زهوشیت  ی ذهنيهماندعقب  يعاد
  ۱۶  ۹  ۲۰   مشاهده شدهيفراوان
  ۷/۱۷  ۰/۱۵  ۰/۱۴  ي نظريفراوان

  مني ايدلبستگ

  ۲/۵۵/۰  ۱/۲۸/۰  ۷/۶۶/۰  يدرصد فراوان
  ۱۳  ۲۳  ۱۰  فراواني مشاهده شده

  ۳/۱۱  ۰/۱۷  ۰/۱۶  فراواني نظري
  دلبستگي ناايمن

  ۸/۴۴/۰  ۹/۷۱/۰  ۳/۳۳/۰  درصد فراواني
  

من متعلق ي نااين درصد دلبستگيشود باالتري مشاهده م۳طور که در جدول همان
 متعلق به دو ي دلبستگيمنين درصد اي است و باالتري ذهنیهماندان عقببه کودک
  ار   ي از آن است که طبق معي دو حاکيج آزمون خينتا. باشديزهوش مي و تيگروه عاد

۲۳/۹ χ2= ۰۲/۰در سطح P<از لحاظ ي ذهنیهماند و عقبين دو گروه عاديتفاوت ب 
 و =۸۱/۰χ2 زهوش باي و تي دو گروه عادنيکه تفاوت ب يدر حال.  معنادار استيآمار
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۲۶۲/۰=pزهوش و ين دو گروه تين تفاوت بيهمچن. ستيدار ني معني از لحاظ آمار
  .دار استي معنياز لحاظ آمار P>۰۲۹/۰ و  =۶۰۱/۴χ2ز با ي ني ذهنیهعقب ماند

ن گروه ی در بیسه چهار سبک دلبستگی مقاي دو برایج آزمون خی نتا)4(  شمارهجدول
  زهوشی و تی ذهنيمانده، عقبيکان عادکود

 يهاسبک(ر وابسته یمتغ  )گروه کودکان(ر مستقل یمتغ
  یفی توصيهاآماره  )یدلبستگ

  زهوشیت  ی ذهني ماندهعقب  يعاد
   مشاهده شده يفراوان  منيا

   ي نظريفراوان
  يدرصد فراوان

۲۰  
۰/۱۴  
۷/۶۶/۰  

۹  
۰/۱۵  
۱/۲۸/۰  

۱۶  
۷/۱۷  
۲/۵۵/۰  

   مشاهده شده فراواني  دوسوگرا
  فراواني نظري 
  درصد فراواني

۷  
۷/۸  
۳/۲۳/۰  

۱۱  
۳/۹  
۴/۳۴/۰  

۷  
۹/۶  
۱/۲۴/۰  

  فراواني مشاهده شده   اجتنابي
  فراواني نظري 
  درصد فراواني

۳  
۳/۵  
۰/۱۰/۰  

۸  
۷/۵  
۰/۲۵/۰  

۵  
۹/۳  
۲/۱۷/۰  

  سرگشته/ آشفته 
  فراواني مشاهده شده 

  فراواني نظري 
  درصد فراواني

۰  
۹/۱  
۰/۰  

۴  
۱/۲  
۵/۱۲/۰  

۱  
۵/۰  
۴/۳/۰  

 در چهار ي ذهنیهماند و عقبين دو گروه عادي دو نشان داد بيح آزمون خينتا
که  يدر حال. دار وجود داردي تفاوت معن>۰۱/۰p  و =۲۸/۱۱χ2´  بايسبک دلبستگ

  .ستيدار ني تفاوت معنp=۲۶۲/۰  و  =۸۱/۰χ2زهوش باي و تين دو گروه کودکان عاديب

 مختلف يها گروهي مشکالت رفتاريریک متغیانس یل واریصه تحل خال)5( مارهـ شجدول
  يزهوش و عادی، تی ذهنيماندهکودکان عقب

  يسطح معنادار  F  ن مجذوراتیانگیم  مجموع مجذورات  يدرجه آزاد  رییمنبع تغ
  ين گروهيب

  يدرون گروه
  کل

۲  
۹۰  
۹۲  

۴۰/۸۹۵۶  
۰۵/۳۸۳۱۲  
۴۵/۴۷۲۶۸  

۲۰/۴۴۷۸  
۶۸/۴۲۵  

۵۲/۱۰ ۰۰۰/۰  
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 يزهوش و عادي، تي ذهنیهماندسه گروه عقب (ANOVA)انس يل واري تحلبرطبق
آزمون . گر دارنديکديبا ) >۰۰۰۱/۰p (ي تفاوت معنادارياز لحاظ مشکالت رفتار

 با تفاوت ي ذهنیهماند و عقبين گروه کودکان عاديز نشان داد که بين LSD يبيتعق
 ي ذهنیهمانده کودکان عقبن گرويو ب) >۰۰۰۱/۰p(در سطح ) MD=۶۶/۲۱(ن يانگيم

تفاوت معنادار ) >۰۰۰۱/۰P(در سطح ) MD=۶۲/۱۹(ن يانگيزهوش با تفاوت ميو ت
و ) MD=۰۴/۲( با يزهوش و عادين کودکان تيکه ب يدر حال.  وجود دارديآمار

)۶۸۳/۰=P (ستيتفاوت معنادار ن.  
  

 دو نوع ير مشکالت رفتايهانیانگیسه می مقاي دو برای آزمون خ)6(  شمارهجدول
  من در سه گروهیناا/منی ایدلبستگ

گروه 
  کودکان

نوع 
انحراف   هانیانگیم  یدلبستگ

درجه   tمقدار   استاندارد
   يآزاد

  سطح 
  يداریمعن

کودکان   ۴۸/۴  ۹۰/۶  منيا
  ۵۱/۱۵  ۲۰/۲۶  منيناا  يعاد

۲۲/۵-  ۲۸  ۰۰۰/۰  

کودکان   ۶۳/۲۰  ۰۰/۲۹  منيا
  ۳۴۰/۰  ۳۰  -۹۷/۰  ۳۳/۲۲  ۳۴/۳۷  منيناا  عقب مانده

کودکان   ۲۴/۸  ۱۲/۸  منيا
  ۰۰۱/۰  ۲۷  -۵۶/۳  ۷۱/۱۵  ۳۰/۲۴  منيناا  زهوشيت

  

من ي در کودکان نااي مشکالت رفتار, در هر سه گروه۶ جدول يهانيانگيبرطبق م
زهوش به ي و تيدو گروه عاد ن دريانگين تفاوت مياما ا. من استيش از کودکان ايب
که در کودکان  يده است در حالـعنادار شـ مياظ آمارحـراتب باالتر بوده و از لـم

  .ستيدار ني معنيذهنی هماندعقب
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 ی چهارگانه دلبستگيها سبکيریک متغیانس یل واری خالصه تحل)7(  شمارهجدول
   کودکان سه گروهيبا مشکالت رفتار

درجه   راتییمنبع تغ  گروه کودکان
   يآزاد

مجموع 
  مجذورات 

ن یانگیم
   F  مجذورات 

  طح س
  يداریمعن

  ين گروهيب  يکودکان عاد
  يگروهدرون
  کل

۲  
۲۷  
۲۹  

۴۸/۲۷۲۶  
۱۸/۲۳۰۴  
۶۶/۵۰۳۰  

۲۴/۱۳۶۳  
۳۴۰/۸۵  ۹۷/۱۵  ۰۰۰/۰  

 یهماندکودکان عقب
  يذهن

  ين گروهيب
  يگروهدرون
  کل

۳  
۲۸  
۳۱  

۸۳/۱۰۰۸  
۱۷/۱۳۸۲۷  
۰۰/۱۴۸۳۶  

۲۷/۳۳۶  
۸۲/۴۹۳  ۶۸/۰  ۵۷۱/۰  

  ين گروهيب  زهوشيکودکان ت
  يگروهدرون
  کل

۳  
۲۵  
۲۸  

۸۷/۱۹۲۱  
۹۵/۳۹۳۸  
۸۲/۵۸۶۰  

۶۲/۶۴۰  
۵۵/۱۵۷  ۰۶/۴  ۰۱۸/۰  

  

 با يد آن است که در گروه کودکان عاديمو) ۷جدول (انس يل واريج تحلينتا
۰۰۰۱/۰p< ۰۱۸/۰زهوش با يو در گروه کودکان تp<از لحاظ ي دلبستگيهان سبکي ب 

ن لحاظ تفاوت ي از ايدار وجود دارد و عقب ماندگان ذهني تفاوت معنيمشکالت رفتار
  .ندارند) P=۵۷۱/۰(دار يمعن

ک از چهار سبک ي چي در هي ذهنیماندهکودکان عقب LSDج آزمون يبر طبق نتا
 يکه کودکان عاد يدر حال. دار ندارندي تفاوت معني از لحاظ مشکالت رفتاريدلبستگ

ج ينتا. رند دايدار آماري تفاوت معنيمن و دوسوگرا و اجتنابين سبک ايزهوش بيو ت
 يمنيناا/يمني دو نشان داد دختران و پسران در هر سه گروه از لحاظ ايآزمون خ
  .دار ندارندي تفاوت معني و مشکالت رفتاريدلبستگ
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   يریگجهینتبحث و 
، اجتناب و خود ياس دلبستگيمقريانس سه زيل واريدست آمده از تحلهج بينتا
 يز هوش و عاديمانده، تن سه گروه عقبيآشکار ساخت که از ب LSD و آزمون ياتکائ

ر کودکان ي با سايداري تفاوت معنيي در بعد خود اتکاي ذهنیهماندفقط کودکان عقب
. گر بوديتر از دو گروه دنييماندگان پا عقبيين خود اتکايانگي که ميطورهب. دارند
د موجب  همراه است که خوي عموميد در عملکردهاي با اُفت شدي ذهنيماندگعقب

چنان که گر همي دياز سو. شوديگران مي به ديش وابستگي و افزايکاهش خود اتکائ
 فراتر از يفيط خود با تکاليمانده چون در محکند اغلب کودکان عقبيان ميت بيوا

 يجه اغلب شکست خورده، احساس ناکاميشوند در نتي خود مواجه ميهايسطح توانائ
شود و سطح اعتماد به نفس آنها ي بر آنها غالب مطي و عدم کنترل بر محيو کهتر
 نسون وينقل از راب. (ابدييش مي به بزرگساالن در آنان افزايافته و وابستگيکاهش 

 ۱وکسينز، هولبرن، ديج پژوهش پرکيافته پژوهش حاضر با نتاين يا). ۱۹۸۳نسون، يراب
  .همسو است) ۲۰۰۲(گران يو د

ی ذهني بيش از ماندهبود که کودکان عقبی پژوهش حاضر آن ترين يافتهمهم
 اين يافـته با. کـودکان عادي و تيزهوش در مـعرض خـطر ناايمني دلبستگي قرار دارند

) ۲۰۰۶(سن ـونگل و جانـ؛ ش)۲۰۰۲ (۲تولکـونگل و اسـانسن، سـش؛ جـژوهـتايج پـن
استين، ؛ کرانسل، فيلد )۲۰۰۵( و ديگران ۳چنين با پژوهش زينا، اسميکي، کوگاهم

به منظور تبيين احتمالي اين . باشدهمسو مي) ۱۹۸۳ (۴يرز؛ بالچرومي)۱۹۹۲(جاس نا 
ی معتقد است در يک رابطه) ۱۹۷۳(بالبي . توان به عوامل مختلفي استناد کرديافته مي

و سيستم ) کودک( C-S"۵"کودک يعني سيستم -هاي رفتاري زوج مادربهنجار سيستم
"C-g"۶) اما هنگامي که . ده هستندـکننءديگرند و توسط يکديگر ارضاکـمکمل ي) مادر  

  

  

  

2- Janssen, Schuengel, stolk 
4- Blacher, Meyers 
6- Care-giving 

1- Perkins, Holburn, Deaux 
3- Zeanah, Smyke, koga 
5- Care- seeking 
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ر نباشد تعامل به دليلـي از جمله معلوليت ذهنـي بهنجا) کودک(ها يکي از اين سيستم
 واکنش ی چون عدم ارائهي مختل خواهد شد و عوامليستم رفتارين دو سين ايب

آل دهير ايدن تصوـمانده به مادر، شکسته شح و به موقع کودک عقبي صحيتارـرف
ت و يت حساسيفيزان و کيـتواند بر ميـت کودک مي از معلوليد، استرس ناشـفرزن

). ۱۹۹۷نقل از فوگل، (شته و آن را کاهش دهد  گذاي مادر اثر منفيدهندگپاسخ
ودکان ـن کي والديهاد که استرسـطرح کردنـم) ۱۹۹۹(روآش، اورسموند و بارات 

 کودک، ياد از سوي زيشتر، تقاضاهاي بيل مشکالت مراقبتي به دلي ذهنیهماندعقب
 يکان عادن کوديره به مراتب باالتر از والدي و غي تحوليرهايخأ، تيريادگي در يکُند
 يمنيتاً ناايت و نهاين به کاهش حساسي والديست که استرس باالين در حاليو ا. است

 کودک يگر به نقش دلبستگي دينات احتمالي از تبيکي. انجامدي کودک ميدلبستگ
. زا مربوط است استرسيهاتي در موقعيا مقابلهيهامانده در استفاده از مهارتعقب

، يکيولوژي متقابل بيندهاـيعتقدند تحول انسان به فراـم) ۲۰۰۶(ونگل و جانسن ـش
 در يشناخت روانيهابين آسيي تبيجه براي مرتبط است در نتي و اجتماعيشناختروان
گري از جمله وجود يک خود تنظيم. اي درگير هستندسطوح چندگانه MR ۱افراد

 ناتوان بوده و موجب هاي هيجانيبخشي به برانگيختگيعاطفي ناکارآمد که در نظم
مانده از سوي ديگرکودکان عقب. شود با ديگران به ويژه مادر ميروابط عاطفي منفي

که اين خود بر . اغلب فرزندان والديني هستند که به لحاظ هوشي مرزي يا زير هنجارند
 منفي گذارده و در بهترين حالت نيازهاي عاطفي کودک را سطح مراقبت از کودک تأثير

افسردگي و (هاي مرضي باال بودن نشانه. کند ميء پراکنده و ضعيف ارضاطوربه
 کاهنده تأثيرمانده نيز بر سطح حساسيت مادران در مادران کودکان عقب) اضطراب

موقع  مشغولي مادر با خود شده و واکنش صحيح و بهدارد و موجب اُفت هيجانات و دل
ان يب) ۲۰۰۶( ۲يهوو). ۱۹۹۲ر، يوايماستک و (دهد يـکاهش م الئم کودک راـه عـب
  شود بلکه خُلق يمـ منجر ني دلبستگيمنـيا خود به نايکند که نقص هوش به خوديـم

  

  

2- Howe 1- Mental retarded 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز  {
1388 بهار ،13سال چهارم شماره   {  

  

 

 
 

89 

نا، يز. دهدي گذاشته و آن را کاهش مي منفت مادرانه تأثيريمانده بر حساسکودک عقب
 در ي دلبستگيمنيراقبت را عامل مهم ناات ميفيک) ۲۰۰۵(، کوگا و کارلسون يکياسم

د ييافته را تاين يز اين) ۲۰۰۶ (۱پر، استولک و شنگليش. دانديمانده مکودکان عقب
ز آشکار ساخت که مادران ين) ۲۰۰۲(گران يز، هولبرن و ديپژوهش پرکن. اندکرده

 شتر احتمال داردي گرم و حساس ندارند بي که سبک مراقبتياماندهکودکان عقب
  . داشته باشنديکودک دو سوگرا و اجتناب

 ي و شدت آن در سبک دلبستگيماندگنشان داد نوع عقب) ۱۹۸۰(پژوهش کوللدچ 
 که ي کودکانيافتند مادران به رفتارهايدر) ۱۹۸۴(س ي گان و لوـبوروکس . موثر است

  .تر هستنددهنده دارند پاسخي باالتريسن عقل

 کودکان ي چهار سبک دلبستگيندگـع پراکيگر آشکار ساخت که توزي دیافتهي
 يطورهب. دار دارندي کودکان بهنجار تفاوت معني دلبستگيها با سبکيمانده ذهنعقب
 درصد از کودکان ۲۸من و فقط ي اي در سبک دلبستگي درصد از کودکان عاد۷/۶۶که 

، روث ـ ونزي ليهاافتهي پژوهش حاضر با یافتهين يا. من هستندي ا,ماندهعقب
، )۱۹۹۴(، واگان، گلدبرگ، اتکينسون و ديـگران )۱۹۹۷(لي بيو کياستربوروکس 

در پژوهش حاضر . همسو و هماهنگ است) ۱۹۹۵ (۲ و سانمونزگلدبرگ، گوتوولک
و سپس )  درصد۴/۳۴(ه سبک دوسوگرا ـتعلق بـده مـماند کودکان عقبـبيشترين درص

اين . تعلق دارد)  درصد۵/۱۲(گشته سر/ و بعد سبک آشفته )  درصد۲۵(سبک اجتنابي 
؛ )۱۹۹۷( روث ـ، ليونز )۲۰۰۰(تي ی گاني بن، بارنت، کي چييافته با نتايج مطالعه

که ) ۲۰۰۶(شونگل و جانسن ) ۲۰۰(و ديگران ۳ کراننبرگ- سواين کلز، بارمنز-ويلمسن
سرگشته تعلق /  آشفتهيشتر به سبک دلبستگي بيذهندريافتند کودکان عقب مانده 

 ربوط بهـتواند ميـرت مين مغاي اين احتمالييتب. ستيماهنگ و همسو نـارند، هد
  از آنـجا که. هاي پژوهش حاضر باشـدمـذهبي حاکم بر آزمودنـي/ هاي فرهنگي تفاوت

  

  

2- Goldberg, Gotowlec, Sunumons 1- Schipper, stolk, Schuengel  
3- willemsen, swinkels, Barkerman, Kranenburg 
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 که در سبک ي کودکانيباً تمامياند که تقرمطالعات مختلف انجام شده آشکار ساخته
، يرفتار جنسء از سوياخچهي با تارييهارند از خانوادهيگيسرگشته قرار م / آشفته
و از ) ۱۹۹۰ وال،يوالنز (اند سم برخاستهيه و الکليتغذء از کودک، سويکش، بهرهيجسم

عنوان ه بي چهره دلبستگیسرگشته از تجربه / آشفتهيلبستگگر رفتار دي ديسو
به . )۲۰۰۰م، ي کاراسو و اوپن ه-زوني؛ ات۲۰۰۱ترو، (شود ي مي ترسناک ناشيموجود
ن به يش والدي و گرايي از جمله فردگرايل فرهنگي به داليرسد در مطالعات غربينظر م
ش از ي با فرزند معلول بيش به خشونت و بدرفتاري، احتمال گراي فرديهاتيموفق
 کمتر احتمال يرانين اي در والدي و اعتقادي مذهبيوجود باورها. ن جامعه ما استيوالد
جه کودکان يسازد در نتيـطرح مـ را ميا جسماني و ي جنسي اساسيهايارـرفتبد

) ۱۹۸۹( و بالچر يبرامل.  استيآشفته کمتر از دوسوگرا و اجتناب/  سرگشتهیهماندعقب
 که احساس گناه نسبت به کودک معلول خود يني نشان دادند که والدياطالعهدر م

ن ـيآورند که ايـعمل مه از آنها بيشتريدارند کمتر آنها را از خود دور کرده و مراقبت ب
 ين فرزندي که از وجود چنيکه مادران يدر حال. انجامديمن مـي ايامر به دلبستگ

له وجود او را انکار ين وسيدک را طرد کرده تا بدارانه کوي پنهان دارند ناهشيخشم
. يابدگيري سبک اجتنابي در کودک افزايش ميتمال شکلـاح يتين وضعيدر چن. کنند

د که در نتيجه در ـ و هم خشم و نفرت ناهشيار دارنناهـ احساس گمـبرخي از مادران ه
باتي رفتاري در ثکودک معلول خود احساسي متضاد خواهند داشت که به بيرابطه با 

برخالف . انجامدمانده ميسبک مادرگري و در نهايت سبک دوسوگرا در کودک عقب
هاي اين پژوهش مخرب هوش پايين در فرايند تحول دلبستگي بر طبق يافتهات تأثير

شود و ي نميزهوشان و کودکان عادين تيبدار آماري هوش باال موجب تفاوت معني
ن يبنابرا.  مشابه استيز هوش و عادي دو گروه تيبستگ دليها سبکيع پراکندگيتوز

ست بلکه احتماالً ي نيکننده تحول دلبستگ نه تنها مانع و کُند,سد هوش باالرينظر مهب
ز خواهد ي نيکننده تحول دلبستگلي همراه گردد تسهيگريچنانچه با عوامل مثبت د

ع، زودرس و ي سريحرکت و ي ارتباط کالميزهوش قادر به برقراريرا کودک تيز. بود
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گردد يت مي مادر تقوي تعامليب رفتارهاين ترتي بوده و بديمناسب با چهره دلبستگ
ز يافته نين يا. شودي منجر مي دلبستگيمنيتاً اي و نهايدهندگش پاسخيکه خود به افزا
  .هماهنگ است) ۲۰۰۶(چ ينيستر و فيومي، ن)۲۰۰۳ (يبا پژوهش لووک

ش از ي بي ذهنیهماندنشان داد کودکان عقب LSDوهش انس پژيل واريج تحلينتا
که يدر حال.  قرار دارنديزهوش در معرض خطر مشکالت رفتاري و تيکودکان عاد

. گر ندارنديکديدار با ي تفاوت معني از لحاظ مشکالت رفتاريزهوش و عاديکودکان ت
، شانگل و )۲۰۰۵ (۱رسن هوور، باکر و بالچي مانند اياري بسيهاز با پژوهشيافته نين يا

 - فر، ودراف ي، ل)۲۰۰۷ (۲تيواننس، آلمکوسي، کاستن تاوستا، آ)۲۰۰۶(جانسن 
 ۵يليوچي؛ روبرتس و مز)۲۰۰۶ (۴رد تاکرو وي؛ و)۲۰۰۶(گران يو د۳ن تاسمنيبوردن، کل

 يهانييتب. ، هماهنگ است)۲۰۰۲(گران ي و د۶، کسترو، ورمن، کوپز)۲۰۰۶(گران يو د
مانـده مربوط ته به تعدادي از عوامل دروني و بيروني کودک عـقباحتمالي اين يافـ

 یطوري که هرچه بهرهبه. ني استـماندگي ذهيکي از اين عوامل شدت عقب. شودمي
 جويي و پرخاشگريمرافعه. يابدتر باشد درصد مشکالت رفتاري افزايش ميهوشي پايين

ی ر حالي که در کودکاني با بهره درصد د۲۱ -۲۵ ، ۸۰ هوشي یدر کودکاني با بهره
). ۱۹۸۳نقل از رابينسون و رابينسون، (يابد  درصد کاهش مي۱۲-۱۶ به ۸۰-۹۹هوشي 

 يهاتي در موقعيا مقابلهيهاا فقدان مهارتي و يگر عدم کارآمدي دياز عوامل درون
 ي انطباق اجتماعييد تواناي، کمبود شد)۲۰۰۶و ۲۰۰۲شانگل و جانسن، (ز يچالش برانگ

 در ي تحوليرهاي فرد است، تأخي عموميب عملکردهاين و تخرييجه هوش پايکه نت
از جمله . باشديم) ۱۹۸۳نسون، ينسون و رابيراب (ي و اجتماعير تحول اخالقيزبان، تأخ
 کودکان يهاوادهـر خانـن اکثيي پاياجتماع / يت اقتصادي موثر وضعيرونيعوامل ب

ست، يواتانن، آلمکوويکاستن تاوستات، آ( مادران آنها ي باالي روانيهايدگيمانده،تنعقب
   يليحصـ تيهاشرفتيت، پي در تربيدگـ همراه با احساس درماني، سبک والدگر)۲۰۰۷

  

  

2- Koskentausta, Iivanainence 
4- Whitaker, Read 
6- Castro, Veerman, Koops 

1- Eisenhower, Baker, Blacher 
3- Leyfer, woodruff- Borden, klein- Tasman 
5- Roberts, Mazzucchelli 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
    ... گريتحلیلی بر خودتنظیم: هوش و دلبستگی   |
    دکتر زینب خانجانی   |

   

 

 
 

92 

ش ي گسترده مانند بي، وجود مشکالت روانپزشک)۱۹۹۲ن شاو، يه(ف در مدرسه يضع 
 - فر، ودرافيل) (۸/۵۳( خاص و اضطراب ياهاي، فوب) درصد۷۲/۸۰(نقص توجه، / يفعال

  .باشدي، م)۲۰۰۶بورون و همکاران، 

 و ي در کودکان عادي و مشکالت رفتاريبستگ دليمني ناایهق رابطين تحقيدر ا
من ي ناايادـکار ساخت که کودکان عـ آشي آماريهاليتحل. ديزهوش به اثبات رسيت

مانده قبـ کودکان عياطه برـن رابيکه ا ي هستند، در حاليتارـشکالت رفـ ميدارا
ان  در کودکيفتارر با مشکالت ي دلبستگيهان سبکي بین رابطهيهمچن. د نشدييتأ

 هم در ينابـوگرا و اجتـ که کودکان دلبسته دوسيطورهب. د شديـيزهوش تأيـ و تيعاد
 نسبت به کودکان يشتري بيشکالت رفتارـ ميهوش و هم در کودکان عادزيـکودکان ت
ن ارتباط يمانده اقبـکودکان عکه در  يدر حال). ۷ و ۸جدول (من داشتند يدلبسته ا

 يهاک از سبکيچـين هي بي ذهنیهماندن عقب در کودکايعني. دار نبوديمعن
 یافتهين يا. امديدست نهـدار بيـاوت معنـ تفيحاظ مشکالت رفتارـ از ليدلبستگ

من در ي سبک ايش از کودکان دارايمن بـي ناايهابکـر که کودکان سـپژوهش حاض
 و ۱ورينز، آرتيهاوک يها پژوهشيهاهـافتي هستند با يمعرض خطر مشکالت رفتار

 و همکاران ۳سي، ناچم)۱۹۹۵ (۲، گلدبرگ، گوتوولک، سان مونز)۱۹۹۵(همکاران 
 يمنين ساده آن است که اييک تبي. هماهنگ است) ۱۹۹۵(نز يوي، سولومون آ)۱۹۹۶(

م ي مختلف کودک تعمي از رفتارهاياري است که به بسيتيک صفت شخصي يدلبستگ
 با ي در سازش بعديمنين ناايمن است اي کودک نا ايوقت. دهديابد و آن را شکل مييم
بخش يمنيگاه ايک پاي يمن داراياکودک نا. کنديجاد ميط او اختالل ايگران و محيد

ن يگر.  دچار مشکل استي و رفتاري عاطفيميتنظجه در خوديست در نتي نيدرون
گر  اغتشاشيرفتارها. دهنديتر ارائه مدهيچي پينييتب) ۱۹۹۳(ن يبرگ، اسپلز، دکل

   ي الگوهايبخششوند که به نظميـحسوب مـ مياي دلبستگينوان راهبردهاـعهودک بک
  

  

2- Golfberg, Golowlec, Sunmons  
 

1- Howkins, Arture 
3- Nachmias 
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 يبخشن نظمي ايتر برا سازگارانهي که راهبردهايژه هنگاميو، به)نيوالد (يقبتمرا
من يال مطرح است که در کودکان دلبسته ناان احتميا. شونديثر است، منجر مؤرميغ

 را به عهده ي جلب توجه چهره دلبستگيزا، اشکال منفگر و مشکل اغتشاشيرفتارها
کنند که کودکان يان ميب) ۱۹۹۱(چتزر يورا، پوسادا، ري اکم- واترز، کوندو. داشته باشند

رحساس و ين غيدن در مقابل دستورات والي والدیعنوان ابزار مهارکنندههمن بيناا
نظر هب. دهنديـن پاسخ مياد به والدي زيکنند و با نافرمانيـدهنده مقاومت مرپاسخيغ
  . ن کودک استي نخستيار به طرد و رهاشدگي ناهشين رفتارها پاسخيرسد ايم

من و ي اي ذهنیهماندن کودکان عقبي پژوهش آن بود که بيهاافتهيگر از ي ديکي
که در کودکان  يدر حال. دار وجود نداردي تفاوت معنيت رفتارمن از لحاظ مشکاليناا

 يمن از مشکالت رفتاريمن نسبت به کودکان ناايهوش به مراتب کودکان ازي و تيعاد
 یهبهر (ي ذهنيهاافته آن است که خود نقصين ي اين احتمالييتب.  برخوردارنديکمتر

خود يخود، بهي دلبستگيمنيانا / يمني مانند ايگرينظر از عوامل دصرف) نييهوش پا
 چون عامل مشترک. دهدمشکالت رفتاري و انطباقي را در کودک به شدت افزايش مـي

ناايمن معلوليت ذهني است بنابراين مشکالت / خطرزاي مهم در هر دو گروه ايمن 
 تاري با همـظر وضعيت رفـفاوتي از نـناايمن باال بوده و ت/ اري در هر دو گروه ايمنـرفت

  . در حالي که در کودکان تيزهوش و عادي اين عامل خطرزايي وجود ندارد. ندارند
 ي در هر دو گروه عادين چهار سبک دلبستگيانس از بيل واري تحليهاافتهيبراساس 

 قرار ي و دو سوگرا به شدت در معرض خطر مشکالت رفتاريز هوش سبک اجتنابيو ت
) ۱۹۸۵(اسروف . اندد کردهياط او با کودک تأکمطالعات بر نقش مادر و نوع ارتب. دارند
 و هم دو سوگرا مشکالت رفتار يتنابـدارد که هم کودکان اجيـ اظهار مينييدر تب
ن در کودک يآفر مشکليمعتقد است رفتارها) ۱۹۷۳ (يدهند بالبي نشان ميسازيبرون
ساس و رحيک مادر غي ي اعمال شده از سويهاي او به ناکاميعيمن پاسخ طبيناا
 است ي به زوج دلبستگي مهمي است و عالمت ارتباطيجانيرقابل دسترس از لحاظ هيغ
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 يليوچي چون روبرتس، مزيل محققانين دليبه هم. ن روابط اشتباه استي در ايزيکه چ
رفتاري بر روي / کنند که با اجراي مداخالت خانوادگي پيشنهاد مي) ۲۰۰۶(و ديگران 

توان سطح مشکالت ي مي مشکالت تحولي کودکان دارا وي ذهنیهماندکودکان عقب
 ي مثبت بر سبک والدگرتأثيرح و يق آموزش صحياز طر.  آنها را کاهش داديرفتار
  .ل کرديتوان تعدين کودکان را مي اين نرخ مشکالت رفتاريوالد

  

  ۲۷/۰۶/۸۷  :ی مقاله ی اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۵/۰۱/۸۸  : ی نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۳۰/۰۲/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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