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 چکیده
 پـژوهش  هـدف ایـن   . ی مادرانه به فرزند تحت تأثیر سبک دلبستگی است        ها  واکنشدر نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و        :مقدمه

   . استریپذ  آموزشیمانده ذهن عقببلوغ اجتماعی فرزندان پسر   سبک دلبستگی مادران باارتباطارزیابی 
بررسـی شـده     مانده ذهنـی    آموزان پسر عقب     سبک دلبستگی مادر و بلوغ اجتماعی دانش       همبستگی پژوهش ایندر   :ارـروش ک 

 شیراز در هر سـه پایـه        شهردوره راهنمایی    یمانده ذهن  عقبپسر   آموز دانش 127 پژوهش با استفاده از تمام شماری        نمونه. است
آوری  بـرای جمـع   . به دست آمد  به تحصیل اشتغال داشتند به همراه مادران آنها          1387 -8 یلیدر سال تحص  اول، دوم و سوم که      

های مربـوط     و داده  تفاده شد  اس )AAS) (1987(های مربوط به سبک دلبستگی مادر از پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن             داده
برای تجزیـه   .  شد آوری  جمع) 1965(مانده ذهنی به وسیله آزمون بلوغ اجتماعی واینلند          ان پسر عقب  آموز  دانشبه بلوغ اجتماعی    

  .از همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس استفاده شد ی به دست آمدهها دادهو تحلیل 
مثبـت معنـادار    ارتبـاط  در مـادران  دلبـستگی ایمـن   سـبک  ذهنی با مانده عقب پسر انآموز دانش ی ارتباطیها  مهارت :هـا  یافته

)001/0p< (  دلبستگی ناایمن  و با سبک )  019/0بـه ترتیـب     (منفی معنـادار داشـت       ارتباط در مادران ) اجتنابی و دوسوگراp=  و 
001/0p<.(  

فرزندان پسر آنها باالتر و هر چه سـبک      غ اجتماعی تر باشد، میانگین نمرات بلو     هر چه سبک دلبستگی مادران ایمن      :گیری نتیجه
   .باشد فرزندان پسر آنها کمتر می باشد، میانگین نمرات بلوغ اجتماعی) اجتنابی و دوسوگرا(تر  دلبستگی مادران ناایمن

  

پذیر ماندگی ذهنی آموزش سبک دلبستگی، بلوغ اجتماعی، عقب :واژگان  گل
  مقدمه 

 دهـد   میفرد را تشکیل      زندگی هر   پایه و اساس   1بلوغ اجتماعی 
های رشـد    الی رشد عقالنی و سایر جنبه     ب اعت و به نوبه خود سب    

تـرین بعـد     بدون تردید از نظـر اجتمـاعی، مهـم        . گردد  می یفرد
منظور از  ). 1(شخصیت افراد بعد اجتماعی شخصیت ایشان است        

هـای   بلوغ اجتماعی تأثیر متقابل فرد با دیگران و پـذیرش نقـش           
  هـای    و جنبـه   هـا   مهارت دربرگیرنده   که خود  ،)2(ی است   اجتماع

                                                      
1 Social maturity 

  
  

، کیفیـت رابطـه بـا       2والنه اجتماعی ؤرفتار مس :  از جمله  گوناگونی
، اعتمــاد 5گیــری شــامل هــدف  (4، خــودتنظیمی3همــساالن

، مقابله  8، خودآگاهی، همدلی  )7لهأهای حل مس   ، سبک 6فردی میان
                                                      
2 Social responsible behavior 
3 Quality of  peer relationship 
4 Self- Regulatory 
5 Goal- Setting 
6 Interpersonal 
7 Problem solving styles 
8 Empathy 
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 طـی   تمـاعی بلـوغ اج  ). 3(باشـد    مـی گیری   با هیجانات و تصمیم   
آید کـه در آن کودکـان باورهـا، هنجارهـا،            دست می ه   ب ییندآفر

کننـد کـه توسـط       ها و رفتارهایی را کـسب مـی        ، انگیزه ها  مهارت
، تا توانایی مواجهـه بـا       )4(دیگر اعضای جامعه تعریف شده است       

   .)5(محیط اجتماعی در حال توسعه را کسب کنند 
ـ   معتقد است که بلوغ اجتماعی بر      9ویتاکر دسـت آوردن دو    ه  ای ب

دسته اهداف عاطفی و ابزاری ضروری هـستند؛ اهـداف عـاطفی            
شامل پیدا کردن دوست و ایجاد روابط رضایت بخش با خـانواده            

 اهداف ابزاری شامل مهارت زنـدگی و کـار          باشد و  و دوستان می  
 و جانـسون  10از طرفی جانـسون   ). 6(آمیز در جامعه است      موفقیت

: اجتماعی را نقل کردند، کـه عبارتنـد از         سودمند بلوغ    شش پیامد 
 بهبـود   -3هـای شـغلی،       موفقیـت  -2 رشد فردی و هـویتی،       -1

رشـد  ( سـالمت روانـی      -5 سالمت فیزیکی،    -4کیفیت زندگی،   
  و ) عزت نفس، خودمختاری، کاهش اضطراب، افسردگی، ناکامی      

 توانایی رویـارویی بـا اسـترس؛ لـذا کودکـانی کـه بـه بلـوغ                  -6
). 7( ه باشند، از این امتیازات محروم خواهند بـود        ماعی نرسید تاج

مانده ذهنـی   توان به کودکان عقب   از جمله این دسته کودکان می     
   .اشاره کرد

، در  1385طبق آمار اعالم شـده از سـازمان بهزیـستی در سـال              
کشور حدود دو میلیون و هشت هزار معلول وجود داشـته کـه از              

این کودکـان   ). 8(ی هستند   مانده ذهن   نفر عقب  28795این تعداد   
از لحاظ بلوغ اجتماعی نسبت به همتایان عـادی خـود از ضـعف              

هـای الزم بـرای      ای برخوردار هـستند و از کفایـت        مالحظه قابل
 همچنـین . )9(مواجهه با انتظـارات اجتمـاعی برخـوردار نیـستند           

، مـشکل در سـازگاری بـا        )10(دارای مشکالت ارتباطی خـاص      
ن خـود و اخـتالل در روابـط اجتمـاعی و            محیط اجتماعی پیرامو  

 در روابط با همساالن بـا مـشکل         این کودکان . خانوادگی هستند 
شوند و دارای رفتارهای سازش نایافتـه قابـل تـوجهی            مواجه می 

شـوند   باشند؛ از سوی همساالن طرد و در نهایت منزوی مـی           می
هـای غیرآشـنا حتـی اگـر         ل و موقعیـت   ی؛ در برخورد با مسا    )11(

تر از توان ذهنی خودشان باشد دچـار افـسردگی و نـاتوانی              نپایی
ـ            می ر تمایـل کمتـری در      صشـوند و پـس از یـک شکـست مخت

همچنــین آنهــا بیــشتر از  ).12( افــزایش فعالیــت خــویش دارنــد
کننـد؛ تعامـل     ان پرهیز می  ـا دوست ـامل ب ـادی از تع  ـودکان ع ـک

ن آنها همراه بـا پرخاشـگری اسـت و رفتارهـای نامناسـب نـشا              
   ).11(دهند  می

                                                      
9 Whitaker, R. 
10 Johnson, O. 

 گـستره  با توجه به تأثیرات نـامطلوب عـدم بلـوغ اجتمـاعی در            
مانده ذهنـی کـه بـه اختـصار اشـاره شـد،              زندگی کودکان عقب  

شناسایی عوامل مرتبط با آن جهت انجام مداخالت برای تحـول           
ای برخوردار   و بهبود بلوغ اجتماعی کودکان مذکور از اهمیت ویژه        

مانده ذهنی که یک و نیم       د پسران عقب  است؛ این اهمیت در مور    
مانـدگان    ذهنـی جمعیـت عقـب   مانده  عقببرابر بیشتر از دختران     

دهند، بیشتر است، چرا کـه مـشکالت بلـوغ           ذهنی را تشکیل می   
 مانده  عقب ذهنی بیشتر از دختران      مانده  عقباجتماعی در پسران    

و و نیز تعداد پسران مبتال به مشکالت رفتاری         ) 12(ذهنی است   
، پـنج برابـر     )که ناشی از عدم بلوغ اجتمـاعی اسـت        (پرخاشگری  

در رشد بلوغ اجتمـاعی عوامـل        ).13(دختران گزارش شده است     
ی هـا   مهـارت  خانواده، مدرسه، ترتیب تولد،       که اند متفاوتی دخیل 

انـد   ها و بازی، عواطـف و انفعـاالت از آن جملـه            شناختی، فعالیت 
ای   مــادر از اهمیــت ویــژهدر ایــن میــان نقــش خــانواده و). 14(

 -برخوردار است، چرا که نقـش اساسـی در حفـظ تعـادل روانـی              
اجتماعی خانواده بر عهده مادر است، لذا وجود هرگونه مشکل یا            

  ).15( گذارد اختالل در مادر بر سایر اعضای خانواده اثر می
های مادر نسبت بـه      در نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و واکنش      

حت تأثیر سبک دلبستگی مادر قرار دارد؛ چرا که آنها فرزند خود ت  
هـای   بر اساس تجارب دوران کودکی خود از والدین بـه واکـنش           

دهند و شخصیت آنها را رقـم        هیجانی فرزندان خویش، پاسخ می    
مادران با دلبستگی ایمن بیشتر از مـادران نـاایمن،          ). 16(زنند   می

ل به کودکان   یساکننده و حساس هستند و در حل م        گرم، حمایت 
   ).17(کنند  خود کمک بیشتری می

 پایداری اسـت کـه بـین        دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً    
ـ افرادی کـه نـوزاد در تعامـل مـنظم و دا            مادر و کودک یا    م بـا   ی
 انتظارات  معتقد است ) 1988( بالبی   .)18(شود   میآنهاست، ایجاد   

ـ              ودن کودک درباره حـساسیت، در دسـترس بـودن و پاسـخگو ب
هایی در نـوع دلبـستگی       گیری تفاوت  مراقب اولیه منجر به شکل    

گردد و به واسطه همین سه عامل کودک بـه           نوزاد به مراقب می   
ــدریج الگوهــایی از خــود و دیگــران را درون  ــد  مــی ســازی ت کن

ــی ( ــال درون ــای فع ــث  . )الگوه ــستگی باع ــن دلب ــاوت در ای تف
کـودک  : یمـن ا) الف شود که عبارتند از  گیری سه سبک می    شکل

دارای این سبک تصویری که از خود می سازد، تـصویری اسـت             
سـازد،   که ارزش عشق و مراقبت دارد؛ و تصویری که از مادر می           

: نـاایمن اجتنـابی   ) تصویر شخصی قابل اعتماد و اتکـا اسـت؛ ب         
کودک این طبقه، تصویری که از خودش دارد به عنوان موجودی           

 تـصویر او از جهـان بـه         است که ارزش عشق و مراقبـت نـدارد،        
کننده است که پذیرای او نیست؛ لذا       عنوان مکانی ناامن و ناراحت    
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  کمتـرین تعــامالت صـمیمی و فیزیکــی را بـا مراقبــشان دارنــد؛    
نیازهای این قبیل کودکان از طرف مـادر یـا          : ناایمن دوسوگرا ) ج

شود؛ لذا   ثبات و دلخواه پاسخ داده می      کننده به صورت بی    مراقبت
کند تا  های مادر می  تمام انرژی خود را صرف تفسیر کنش      کودک

 ).19(پاسخ بگیـرد    بتواند عالیمی را ارسال کند که از سوی مادر          
) اجتنــابی و دوســوگرا( کــه از ســبک دلبــستگی نــاایمن افــرادی

، )17(اجتماعی هستند    جو و ضد   برخوردارند، اغلب عصبی، ستیزه   
الت رفتـاری، احـساس     ؛ دارای مشک  )20(رشد بعدی آنها ناسالم     

ــایی ــد 11تنه ــای ض ــاعی  و رفتاره ــازگاری و )21 (12اجتم ، ناس
درماندگی روانشناختی، عدم برقـراری ارتبـاط دو طرفـه رضـایت          
بخش، اعتماد به نفس پـایین، وجـدان اخالقـی رشـد نایافتـه و               

باشـند    عدم تمایز در ابراز محبت بین آشنا و غریبه مـی          و ضعیف،
یـت و گـستردگی خـود را آشـکار           این موضـوع وقتـی اهم      .)22(

. باشـند  نماید که به یادآوریم این کودکان والـدین آینـده مـی            می
 کـودک موجـب رشـد کـودک بـه عنـوان             -رابطه نامناسب والد  

شود که قادر نیـستند رابطـه صـحیح و محکمـی بـا               والدینی می 
 با وجـود اهمیـت نظـری رفتـار          .)17(فرزندان خود داشته باشند     

دلبستگی، متأسفانه مطالعـات کمـی در حیطـه         والدینی در نظریه    
ارتباط بین دلبستگی در بزرگسال و رفتـار والـدینی انجـام یافتـه              

از تحقیقـات دلبـستگی بـر       % 90 ، به طوری که حدود    )16(است  
ای الگوی دلبستگی    دلبستگی کودک متمرکز بوده و کمتر مطالعه      

   ).23(والد را بررسی کرده است 
 ذهنی در بلوغ    مانده  عقبکالت فرزندان   بنابراین با توجه به مش    

مدت و درازمدت بر تمام ابعـاد    اجتماعی و تأثیر منفی آن در کوتاه      
زندگی و استقالل آنها و نیز اهمیت سبک دلبـستگی مـادران در             
تعیین کیفیت رشد و شخصیت فرزندان، سعی شده است در ایـن            

زنـد  پژوهش، ارتباط بین سبک دلبستگی مادر و بلوغ اجتماعی فر        
   .قرار گیردمورد بررسی پذیر وی   ذهنی آموزشمانده عقبپسر 

  

   روش کار
 در  ؛اسـتفاده شـده اسـت      ی همبستگ از روش  در پژوهش حاضر  

این روش با استفاده از دوگروه آزمـودنی، دسـت کـم دربـاره دو               
متغیر بدون آنکه هیچ یک از آنهـا دسـتکاری یـا کنتـرل شـود،                

در ایـن   از آنجـا کـه      ). 24(شـود    اطالعاتی بـه دسـت آورده مـی       
پژوهش نیز رابطه سبک دلبستگی مادر با بلوغ اجتماعی فرزندان          

گیـرد، از    پذیر مورد بررسی قرار می      ذهنی آموزش  مانده  عقبپسر  
   . همبستگی استفاده شده استروش

                                                      
11 Loneliness 
12 Antisocial behavior 

پـسر  ان  آموز  دانشکلیه  جامعه آماری پژوهش را     : جامعه آماری 
 شیراز در هر سه پایـه اول،         شهر دوره راهنمایی  ی ذهن مانده  عقب

در  سال قرار داشتند و      24 تا   13های سنی    در رده که  دوم و سوم    
بودنـد، بـه همـراه       لیمشغول بـه تحـص     87- 88 یلیسال تحص 

  . اند مادران آنها تشکیل داده
در پژوهش حاضر، با توجه به اینکه کل جامعـه          : نمونه پژوهش 
 ذهنـی دوره    مانـده   عقـب  پـسر    آمـوز   دانش 147 ،آماری پژوهش 

 مـادر از    20شماری استفاده شد؛ البته      راهنمایی بود از روش تمام    
 مادر به دالیل مختلف حاضر به همکاری و شرکت در ایـن             147

 مانـده   عقـب  پـسر    آمـوز   دانش 127لذا در نهایت    . پژوهش نشدند 
ذهنی دوره راهنمایی همراه بـا مـادران آنهـا نمونـه پـژوهش را               

  .تشکیل دادند
ی ایـن تحقیـق     ها  داده:  و ابزارهای آن   ها  داده ریآو  جمعروش  

درباره سبک دلبـستگی مـادر، بـا اسـتفاده از پرسـشنامه سـبک               
ایـن آزمـون کـه توسـط       . شـد  آوری  جمع 13بزرگساالندلبستگی  
ــازان ــاور14هـ ــزار   ) 1987 (15 و شـ ــک ابـ ــده، یـ ــاخته شـ سـ

هـای دلبـستگی    سـبک   است کـه بـر مبنـای   16دهی خودگزارش
طراحی شـده اسـت   ) ، اجتنابی و دو سوگرا   ایمن(گانه اینزروث    سه

هایی در زمینـه احـساسات فـرد         این مقیاس شامل توصیف   ). 25(
درباره درک او از روابط خـود بـا افـراد مهـم زنـدگی فعلـی وی                  

 روایی ایـن پرسـشنامه را بـه وسـیله همـسانی             طاهری. باشد می
 دست آورد و پایایی   ه   ب 74/0 تا   55/0های دلبستگی    درونی سبک 

) r= 84/0(ا با استفاده از روش بازآزمایی در دلبستگی ایمـن      آن ر 
گـزارش  )r=0 /78( نـاایمن دو سـوگرا و اجتنـابی          و در دلبستگی  

 و 18 بالـدوین و همچنـین  همکـاران    و   17فینـی ). 18( کرده اسـت  
 ایـن پرسـشنامه را مـورد        20 و محتوایی  19روایی صوری همکاران  

  ). 26- 28( تأیید قرار دادند
 مانـده   عقبان پسر   آموز  دانشتماعی  به بلوغ اج  ی مربوط   ها  داده

. )4(  شدآوری جمع 21وسیله آزمون بلوغ اجتماعی واینلندذهنی به  
 22 توسـط ادگـار    1953پرسشنامه بلوغ اجتماعی واینلند در سـال        

این .  در آن تجدید نظر به عمل آمد       1965تهیه و سپس در سال      
تمـاعی را در  ی اجها مهارتی ارتباطی و نیز     ها  مهارتپرسشنامه،  

                                                      
13 Adult attachment style (AAS) 
14 Hazan, C. 
15 Shaver, P. 
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17 Feeney, J.  
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ی هـا   مهارت ماده،   13ی لباس پوشیدن را در      ها  مهارت ماده،   16
ی جهت دادن به رفتارهـای خـود را         ها  مهارتخویاری عمومی و    

ی هـا   مهـارت  ماده،   12ی غذاخوردن را در     ها  مهارت ماده،   14در  
 مـاده   22ی حرفه و شغل را در       ها  مهارت ماده و    10در  حرکتی را   
 برای هنجاریـابی آزمـون      1376 در سال    براهنی. کند ارزیابی می 

  فرد معلـول و 4800بلوغ اجتماعی واینلند در ایران آن را بر روی          
هـای اصـلی و      ضرایب پایایی بازآزمایی در حوزه    . عادی اجرا کرد  

 90/0  تـا  85/0 بخش رفتار ناسازگارانه با مجموع ضرایب یعنـی       
روایـی ایـن پرسـشنامه بـه        . مطلوب و عالی گزارش شده اسـت      

در ایـن   ). 4(اعـالم گردیـده اسـت        89/0وسیله همسانی درونی    
به منظور رعایت مالحظات اخالقی در ابتـدای پـژوهش          مطالعه،  

هـا و نتـایج     اطمینان خاطر جهت محرمانه بودن پاسـخ   به مادران 
د هر گونه خطر ناشی از تحقیق نـسبت بـه           وجو و عدم    ،پژوهش

پـس از جلـب     . فرزندان آنهـا و نیـز خودشـان توضـیح داده شـد            
رضایت آنها برای شـرکت در پـژوهش، اهـداف مطالعـه و روش              

ـ ها ارا اجرای مصاحبه و نحوه پاسخگویی به پرسشنامه       . ه گردیـد ی
 10 به مدت    )AAS(بزرگساالن  ابتدا پرسشنامه سبک دلبستگی     

 اجـرا گردیـد؛ سـپس       دقیقه و به صورت انفرادی بر روی مادران       
ورت مصاحبه و انفرادی اجـرا       دقیقه و به ص    30در  آزمون واینلند   

رغبتی مادران، بـین اجـرای       برای جلوگیری از خستگی و بی     . گردید
   .دو آزمون فرصتی برای استراحت به آنها داده شد

در پـژوهش حاضـر متغیـر بلـوغ         : ها  دادهشیوه تجزیه و تحلیل     
ولـی توزیـع    ) p=0 /157(اجتماعی از توزیع نرمال برخوردار بوده       

های دلبستگی غیرنرمال  بلوغ اجتماعی و سبک های   خرده مقیاس 
ــود ــتفاده از     ). >05/0p (ب ــر اس ــالوه ب ــر ع ــژوهش حاض در پ

 از آمـار اسـتنباطی تحلیـل واریـانس          ،های آمار توصیفی   شاخص
و همبستگی  ) 4 و 2جداول  (های سه گروه     برای مقایسه میانگین  

بـه دلیـل غیرنرمـال بـودن توزیـع خـرده            ) (5جـدول   (اسپیرمن  
) )>05/0p(هـای دلبـستگی      ی بلوغ اجتماعی و سـبک     ها مقیاس

 هـای  در ارایه یافته  . برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شد      
   .است شده استفاده  SPSSافزار آماری پژوهش حاضر از نرم

  

  نتایج 
 ذهنـی پـسر دوره   مانـده  عقـب  آمـوز  دانشتوزیع بلوغ اجتماعی   

) 1388سـال   (آنهـا   های سنی    راهنمایی شهر شیراز بر حسب رده     
شود که   جدول مشاهده می  این  با توجه به     . آمده است  1در جدول 

 تـا   15 بـین    %3/80 سال،   15کنندگان کمتر از      از شرکت % 0/11
ان آمـوز   دانـش .  سال سن داشتند   24 تا   20 بین   %7/8 سال و    20

بـا میـانگین    سـال    15 سـنین کمتـر از        بـا   ذهنی مانده  عقبپسر  
  .باشند ماعی را دارا می بیشترین بلوغ اجت48/100

مانده ذهنـی پـسر       آموزان عقب   توزیع بلوغ اجتماعی دانش    -1جدول  
  )1388سال (های سنی آنها  دوره راهنمایی شهر شیراز بر حسب رده

  میانگین±معیار انحراف  بیشترین  کمترین  درصد  تعداد  سطوح سنی
  48/100±58/13  62/134  84  0/11  14  15کمتر از 

  05/83±15/15  140  36  3/80  102  20 تا 15
  92/67±29/18  71/85  28  7/8  11  24 تا 20

آمــوزان  مقایــسه میــانگین بلــوغ اجتمــاعی در دانــش  -2جــدول 
بـر حـسب    مانده ذهنی پسر مقطـع راهنمـایی شـهر شـیراز             عقب
  )1388سال (های سنی آنها  رده

 مقدار احتمال F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات  منبع تغییر
  87/3360  2  74/6721  گروهی بین

  50/233  124  24/28954  گروهی درون
    126  98/35675  کل

39/14001/0<  

شود که میـانگین نمـرات بلـوغ          مشاهده می  2با توجه به جدول   
 ذهنـی در سـنین مختلـف        مانده  عقبان پسر   آموز  دانشاجتماعی  

اعی توزیع بلـوغ اجتمـ     ).>001/0p( تفاوت آماری معناداری دارند   
 ذهنی پسر دوره راهنمایی شـهر شـیراز بـر           مانده  عقب آموز  دانش

  . آمده است3آنها در جدول  )1388سال (حسب پایه تحصیلی 
مانـده ذهنـی پـسر        آموز عقـب    بلوغ اجتماعی دانش  توزیع   -3جدول  

  )1388سال (دوره راهنمایی شهر شیراز بر حسب پایه تحصیلی آنها 
  معیار انحراف±میانگین  بیشترین  کمترین  درصد تعداد پایه تحصیلی

  48/84±38/16  62/134  84/56  6/34  44  اول
  61/80±19/16  71/110  36  5/35  45  دوم
  33/86±91/17  140  10/28  9/29  38  سوم
  66/83±82/16  140  10/28  100  127  کل

ان آمـوز   دانـش  %6/34شود که     مشاهده می  3با توجه به جدول     
 در کالس سـوم  %9/29 و  در کالس دوم %5/35در کالس اول،    

 پسر کالس سوم راهنمـایی بـا میـانگین          انآموز  دانش. قرار دارند 
   .باشند  بیشترین بلوغ اجتماعی را دارا می33/86

آمــوزان  مقایــسه میــانگین بلــوغ اجتمــاعی در دانــش -4جــدول 
مانده ذهنی پسر دوره راهنمایی شهر شیراز بر حـسب پایـه             عقب

  )1388سال ( تحصیلی آنها
 مقدار احتمال F  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات ع تغییرمنب
  11/359  2  22/718  گروهی بین
  91/281  124  75/34957 گروهی درون

    126  98/35675  کل
274/1 283/0  

شود که میـانگین نمـرات بلـوغ          مشاهده می  4با توجه به جدول   
اهنمایی شهر   ذهنی پسر دوره ر    مانده  عقبان  آموز  دانشاجتماعی  

تفـاوت آمـاری    )1388سـال  ( شیراز بر حسب پایه تحصیلی آنها
  شـود کـه      مشاهده مـی   5در جدول  ).=283/0p(معناداری ندارند   

 انآمـوز   دانـش  اجتمـاعی  بلوغ با در مادران  دلبستگی ایمن  سبک
 ارتبـاط ) 1388(دوره راهنمایی شهر شیراز      ذهنی مانده  عقب پسر

هـای   همچنین با خـرده مقیـاس     ). >001/0p(مثبت معنادار دارد    
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حرفه وشغل، اجتماعی شـدن، جهـت دادن بـه رفتارهـای خـود،              
ارتباط با دیگران و خودیاری در غذا خـوردن رابطـه معنـادار دارد              

)05/0p< (     هـای خودیـاری لبـاس پوشـیدن،         و با خـرده مقیـاس
ی حرکتـی رابطـه معنـادار نـدارد     هـا  مهـارت خودیاری عمومی و  

)05/0p> .(شـود کـه      مـشاهده مـی    5 با توجه به جدول    همچنین
 اجتمـاعی  بلـوغ  بـا  اجتنـابی در مـادران     دلبستگی نـاایمن   سبک
 ارتبـاط ) 1388(شـهر شـیراز      ذهنی مانده  عقب پسر انآموز  دانش

هـای   همچنین با خـرده مقیـاس     ). =019/0p(منفی معنادار دارد    
حرفه وشغل، اجتماعی شدن، ارتباط بـا دیگـران، خودیـاری غـذا           

و بـا خـرده     ) >05/0p( اجتماعی شدن رابطه معنادار دارد       خوردن
های خودیاری لباس پوشیدن، خودیاری عمـومی ، جهـت           مقیاس

ی حرکتی رابطه معنادار نـدارد  ها مهارتدادن به رفتارهای خود و   
)05/0p>( .   شـود کـه     مشاهده مـی 5 و باالخره با توجه به جدول

اجتمـاعی   بلـوغ  بـا  دوسـوگرا در مـادران     دلبستگی ناایمن  سبک
ارتبـاط   )1388(شـهر شـیراز      ذهنی مانده  عقب پسر انآموز  دانش

های  همچنین با خرده مقیاس   ). =p 001/0(منفی معناداری دارد    
و با  ) >05/0p(حرفه و شغل، ارتباط با دیگران رابطه معنادار دارد          

ی مربوط به لبـاس پوشـیدن، جهـت        ها  مهارتهای   خرده مقیاس 
د، مواظبت از خود به طور کلـی، خودیـاری          دادن به رفتارهای خو   

ی هـا   مهـارت در غذا خوردن و اجتماعی شدن اجتماعی شـدن و           
 ).<05/0p(حرکتی رابطه معنادار ندارد 

هـای آن بـا سـه        و خرده مقیـاس   ) 1388(دوره راهنمایی شهر شیراز      ذهنی مانده عقب پسر آموزان همبستگی بلوغ اجتماعی دانش    -5جدول  
  من، ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا مادران آنهاسبک دلبستگی ای

  های آماری      شاخص  دلبستگی ناایمن دوسوگرا  دلبستگی ناایمن اجتنابی  دلبستگی ایمن
  های مولفه

  مقدار احتمال  ضریب همبستگی  مقدار احتمال  ضریب همبستگی  مقدار احتمال  ضریب همبستگی  بلوغ اجتماعی
 >001/0  -309/0  019/0  -207/0 >001/0  449/0  بلوغ اجتماعی
  003/0  -263/0 >001/0  -207/0 >001/0  654/0 حرفه و شغل

  787/0  -024/0  025/0  -199/0  058/0  168/0 های اجتماعی مهارت
  425/0  -071/0  098/0  -147/0  032/0  191/0 جهت دادن به رفتارهای خود

  031/0  -191/0  002/0  -277/0 >001/0  437/0  های ارتباطی مهارت
  122/0  -138/0  037/0  -185/0  003/0  259/0  خودیاری در غذا خوردن

  313/0  -090/0  401/0  -075/0  289/0  095/0  خودیاری در لباس پوشیدن
  979/0  002/0  893/0  012/0  664/0  039/0  خودیاری عمومی

  754/0  -028/0  743/0  -029/0  522/0  057/0  های حرکتی مهارت
  

  گیری  و نتیجه بحث
 بلـوغ  بـا  در مادران  دلبستگی ایمن  ها نشان داد که سبک     هیافت

مثبت معنادار   ارتباط ذهنی مانده  عقب پسر انآموز  دانشاجتماعی  
این بدان معناست کـه هـر چـه نمـره سـبک             ). >001/0p(دارد  

 مانـده   عقـب دلبستگی ایمن مادر بیشتر باشد، بلوغ اجتماعی پسر         
هـای   نتـایج ایـن مطالعـه بـا پـژوهش         . ذهنی او نیز باالتر اسـت     

با عنوان تأثیر رفتـار درمـانی مبتنـی بـر           و همکاران    23استرنبرگ
دلبــستگی در کودکــان دارای نــاتوانی ذهنــی و نارســایی شــدید 

ــداری  ــسون)29(دی ــاران 24، سامپ ــسینگر)30( و همک  و 25، هانت
همسو ) 33 (27برمن لیو) 32(و همکاران    26، دوزارد )31(همکاران  

دهـی فـرد     معتقد است که الگوهای پاسخ    ) 1969(بالبی   .باشد می
 کـودک   -، متأثر از ارتباط عاطفی اولیه مادر      به فشارهای محیطی  

گیری شخصیت و سـالمت      باشد و مؤثرترین نقش را در شکل       می
هنگامی کـه در رابطـه      . روانی وی حتی در دوران بزرگسالی دارد      

                                                      
23 Sterkenburg, P. S. 
24 Simpeson, JA. 
25 Huntstinger, E. T. 
26 Doussard, J. A. 
27 Liberman, L. P. 

  ، شـود   مـی دلبـستگی ایمـن ایجـاد       ) الباً مادر غ(نوزاد و مراقب او     
  

  

کنـد و    تر عمـل مـی     کودک در روابط با همساالن در آینده مثبت       
یکی از دالیـل  . دهد  میکفایت اجتماعی بیشتری را از خود نشان        

ارتباط با همساالن، این است که دلبـستگی بـه والـدین ممکـن              
ری است یک مجموعه از انتظـارات را در مـورد چگـونگی برقـرا             

مادران با دلبستگی ایمـن بیـشتر از        . روابط با دیگران فراهم کند    
مادران نا ایمن، گرم، حمایت کننده و حساس هـستند و در حـل              

   ).34(کنند  ل به کودکان خود کمک بیشتری مییمسا
اجتنـابی در    دلبـستگی نـاایمن    همچنین در این پژوهش سبک    

 ذهنـی  انـده م  عقـب  پـسر  انآمـوز   دانـش  اجتماعی بلوغ با مادران
این بـدان معناسـت کـه     ). =019/0p (شتمنفی معنادار دا   ارتباط

هر چه نمره سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی مـادر بیـشتر باشـد،             
نتایج ایـن   .  ذهنی او نیز کمتر است     مانده  عقببلوغ اجتماعی پسر    
، )36( افـشار ، )35(و همکـاران   28کنـی هـای   مطالعه با پـژوهش 

در . باشـد  همـسو مـی   )37( حـسنی  و) 25 (بارتولومیو و همکاران  
های مادر نسبت به فرزند      نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و واکنش     

                                                      
28 Kenny, M.E. 
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؛ داشـتن  )16( خود تحت تأثیر سـبک دلبـستگی مـادر قـرار دارد       
سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی، موجب رشد کـودک بـه عنـوان            

 رابطـه صـحیح و محکمـی بـا          شود که قادر نیـستند     والدینی می 
ود داشـته باشـند؛ لـذا فرزنـدان آنهـا در آینـده دارای               فرزندان خ 

شـناختی، عـدم برقـراری ارتبـاط دو      ناسازگاری و درماندگی روان   
بخش، اعتماد به نفس پایین، وجدان اخالقی رشـد          طرفه رضایت 

 عدم تمایز در ابراز محبت بـین آشـنا و غریبـه              و نایافته و ضعیف  
 لبستگی ناایمن د  سبک همچنین مشاهده شد که    ).21(باشند   می

 مانده  عقب پسر انآموز  دانش اجتماعی بلوغ با دوسوگرا در مادران  
این بدان معناست   ). >001/0p(ارتباط منفی معناداری دارد      ذهنی

که هر چه نمره سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی مادر بیشتر باشد،           
  .  ذهنی او نیز کمتر استمانده عقببلوغ اجتماعی پسر 
 ،)38( همکـاران  و   29هـای برانـت     با پـژوهش   نتایج این مطالعه  

همسو ) 40( همکارانو   31تامپسونو  ،  )39 (همکاران  و 30کرافورد
در نظریـه دلبـستگی، بـین سـبک دلبـستگی مـادر و              . باشـد  می

اضطراب، استرس و افسردگی وی ارتباط وجود دارد؛ به این معنا            
تر باشد، اضطراب، اسـترس      که هر چه دلبستگی ایمن مادر پایین      

و افسردگی وی نیز بیشتر است و هر چه ایـن مـشکالت بیـشتر               
تـر خواهـد بـود و سـالمت          پایین باشد، سطح سالمت روان مادر    

 رفتاری و بلـوغ اجتمـاعی       -تواند در سالمت روانی    روان مادر می  
  ). 41(کودک نقش مؤثری داشته باشد 

گردد هر چه سـبک      دست آمده مشاهده می   ه  با توجه به نتایج ب    
فرزنـد    ایمن مادر بیشتر، میانگین نمرات بلوغ اجتماعی       دلبستگی

وی بیشتر و هر چه سبک دلبستگی ناایمن مادر بیشتر، میـانگین            
نمرات بلوغ اجتماعی فرزند وی کمتر خواهد شد، چرا کـه رفتـار             

های مادر نسبت به فرزند خود تحت تأثیر سبک          مادرانه و واکنش  
 کـودک   -امناسـب والـد   رابطـه ن  ). 16(دلبستگی مادر قـرار دارد      

شود کـه قـادر نیـستند،        موجب رشد کودک به عنوان والدینی می      
کـه  ) 17(رابطه صحیح و محکمی با فرزندان خود داشـته باشـند       

هـای شخـصیتی و      ای جـز اخـتالالت روانـی، ناسـارگاری         نتیجه
   .شناختی فرزندان آنها را در پی نخواهد داشت روان

آگاه کردن خانواده و مادران      جهتتوان   از نتایج این تحقیق می    
ربـط در    انـدرکاران ذی   و نیز دست   یمانده ذهن   عقب آموزان دانش

تـرین   زمینه اهمیت سبک دلبستگی مادر به عنوان یکی از مهـم          
 راهکارهـا و     و کوشـید عوامل مؤثر در بلـوغ اجتمـاعی فرزنـدان          

 ولیت والدین ی مناسبی جهت افزایش حساسیت و مسؤ      ها آموزش

                                                      
29 Berant, E. 
30 Crawford, L. A. 
31 Thampson, R. 

توان بـا    همچنین می.اتخاذ کردش دلبستگی ایمن    افزای در جهت 
های درمانی اوالً مانع بروز عوارض ناشی از         به کار بستن مداخله   

 فرزند دلبستگی ناایمن مادر شد؛ ثانیاً موجب ارتقاء بلوغ اجتماعی        
بتواند به عنوان فـردی     وی   شد تا    ری آموزش پذ  یعقب مانده ذهن  

  .گی کندمستقل و مفید در جامعه شناخته و زند
هـای دیگـر بـا       پژوهش حاضر، هماننـد پـژوهش      :ها محدودیت
بـا ایـن    . ای روبرو گردیـد    بینی شده و نشده    های پیش  محدودیت

های اصولی، منطقـی و علمـی نتـایج          وجود تالش شد تا با روش     
  : هـا عبارتنـد از     ایـن محـدودیت   . قابل اسـتنادی بـه دسـت آیـد        

جنس والـدین    - :های در دست پژوهشگر شامل     محدودیت )الف
 محـدود بـودن     -؛  )در این تحقیق فقط مادران شـرکت داشـتند        (

ــصوص      ــدارس مخ ــایی م ــع راهنم ــه مقط ــژوهش ب ــه پ جامع
 محدود بودن جامعه    -  ذهنی شهر شیراز؛   مانده  عقبان  آموز  دانش

یکـی از   : محـدودیت اجرایـی   )ب. ان پـسر  آموز  دانشپژوهشی به   
ه واینلنـد   هـای پرسـشنام    های این پـژوهش در سـؤال       محدودیت

ها با توجه به پیـشرفت       نهفته بود، به این گونه که برخی از سؤال        
تکنولوژی در زمان حاضر، در جامعه جایگـاه قبـل را نـدارد و بـه      

  . آید که باید به روز شود نظر می
 در تحقیقات آینده رابطـه سـبک        شود  میپیشنهاد  : پیشنهادات

 ذهنـی   همانـد   عقـب دلبستگی پدران و بلـوغ اجتمـاعی کودکـان          
هـای دیگـر     پذیر و نیز مقایسه موضوع پژوهش بـا گـروه          آموزش

صـورت   فعاالن کودکان استثنایی مثل نابینایان، ناشنوایان و بیش
تـری   توجه به اینکه بلوغ عاطفی رابطه نزدیک       همچنین با . گیرد

 ذهنــی مانــده عقــببــا ســبک دلبــستگی دارد، و نیــز کودکــان 
نترل احـساسات و عواطـف خـود        پذیر معموالً در ابراز و ک      آموزش

 پژوهـشی بـا     شـود   مـی دچار چالش و مشکل هـستند، پیـشنهاد         
موضوع بررسی رابطه سبک دلبـستگی مـادران و بلـوغ عـاطفی             

  .پذیر انجام گیرد  ذهنی آموزشمانده عقبکودکان 
 

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

ای تحقـق پـژوهش حاضـر فـراهم آورده و نیـز             مالی زمینه را بر   
 ذهنی شهر شیراز و مـادران آنهـا کـه در            مانده  عقبان  آموز  دانش

همچنـین از آقایـان     . گـردد  این تحقیق شرکت کرده قدردانی می     
زاده رافی و امیر طاهری و سرکار خانم بهار عرشی           مهدی عبداله 

   .گردد ی میرا در این مهم راهنمایی و یاری نمودند، قدردان که ما
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Abstract 
 

Introduction: According to the attachment theory, maternal behavior and maternal reactions toward her 
child is affected by her attachment style. The purpose of this study was to evaluate the relationship between 
maternal attachment and social maturity of their mentally retarded sons. 
Methods: All male mentally retarded students of secondary schools of Shiraz during academic year of 
2008-2009 (127 students) were included. The adult attachment style questionnaire (AAS) (1987) was used to 
assess maternal attachment and Vineland's social test (1965) was used to assess the social maturity of 
mentally retarded male students. The Spearman correlation and sheffe's method were used for data analyses. 
Results: Secure attachment style of mothers had a positive significant correlation with social maturity of 
mentally-retarded boys of secondary school (p<0.001); while insecure avoidant and insecure ambivalent 
attachment style of mothers had negative significant correlation with it (p=0.019 and p<0.001, respectively). 
Conclusion: Mother's with more secure attachment style have children with higher social maturity; and 
mothers with more insecure attachment style (avoidant and ambivalent), have children with less social 
maturity. 
 
Key words: Object Attachment, Attachment Style, Social Maturity, Mentally Disabled Persons 
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