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با  موزانآدانش مادران ای اجتنابیمقابله هایبا سبک دلبستگی هایرابطه سبک

 شنوایی آسیب

 
 16/12/93تاریخ پذیرش:  17/09/93تاریخ دریافت: 

 4بهار عرشی ،1زارعی ابرهیم ،3چایاری ایلخچی ثریا ،2صومعه علمردانی سجاد ،1علیپور محمد ،1*طاهری محمد

 چکیده

 و مشتتت   برابر در هایافتگیو ستتا ش مشتتت   فصتتل و براي حل فرد کننده آمادگیالگوي دلبستتتگی، تينن  زمینه و هدف:

بت  به م آمو اندانش مادران اي اجتنابیمقابله هايبا ستتب  دلبستتتگی هايبررستتی رابله ستتب استتته هدا ای  ملاليه  هانایافتگیکام

 شنوایی استه آسنب

ستفاده ا  روش سر      در ملاليه روش: شنوایی مشغول به تحصنل در دوره       151شماري  همبستگی حاضر، با ا مادر داراي فر ند با آسنب 

شهر تبریز و     ستثنایی  سال تحصنلی    ابتدایی مدارس ا ساالن )رد و           1392-93حومه در  ستگی بزرگ سب  دلب شنامه  س شدند و پر انتخاب 

 ( را تتمنل کردنده1990اي )اندلر و پارکر، هاي مقابلهسب  ( و پرسشنامه1990کولن ، 

اي مقابله ايهآمو ان با آسنب شنوایی توانسته به طور ميناداري سب نتایج نشان داد دلبستگی ناایم  اجتنابی مادران داراي دانش :هایافته

  ) ≥11/1t=،261/0P( و ناایم  دوسوگرا )≥91/0t=،36/0Pولی دلبستگی ایم  ) ،(2t=،04/0>Pبننی کند )اجتنابی آنها را پنش

فر ند  بننی کننده در نتنجه نوع سب  دلبستگی مادران داراياي اجتنابی ای  مادران را پنشهاي مقابلهري سب نتوانستند به طور مينادا

کننده استفاده ننیباي اجتنابی آنها ارتباطی نداشته و فقط دلبستگی ناایم  اجتنابی مادران پنشمقابله هايمبت  به آسنب شنوایی با سب 

 اجتنابی استه   ايهاي مقابلهآنها ا  سب 

ساس یافته : گیرینتیجه ستی روان توان نتنجه گرفت که هاي ای  پژوهش میبر ا ر ند مبت  به شناختی مادران داراي ف احتماال عدم بهزی

 هدهداي اجتنابی آنها را تحت شياع خود قرار میهاي مقابلهآسنب شنوایی رابله نوع سب  دلبستگی و مهار 

 اي اجتنابی، مادر، آسنب شنواییمقابله هايدلبستگی، سب سب  : هاواژهکلید
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 مقدمه
منابع روانی که براي ا   عبار  استتتت ا  1ايمقابله   هاي مهار  

یا بحران             یداد و  ی  رو یت  مدیر یا  ر دبن  بردن، تغننر، و 

 ايه مهار  هدا ا   ه کند میکم    ا به فرد  تنندگی موقينت  

 ايه، کاهش منبع احستتاسفردتقویت و یا حفظ منابع اي مقابله

 ردفیا منفی، و رستتتندن به ی  تيادل در عملترد         اتنندگی 

ه 1شوند:  اي به سه دسته تقسنم می   مقابله هايمهار  ه(1)است  

 هاییشناخت  و که به رفتارها 2مداراي مسئله مقابله هايمهار 

 ا تنندگی متغنر یا موقينت آنها تغننر هدا که شود می اط ق

ست )مانند  سا مان جمع ا سنر  و دهی،آوري،   .اط عا ( با تف

تغننر  هدا  آن در که  3مدار هنجان  ايمقابله   هاي ه مهار  2

 تا کندسيی می  فرد آن در و بوده  اتنش عامل به فرد پاسخ 

 تنندگی  دهد تا   تغننر را کننده ناراحت   هنجانی  هاي پاستتتخ 

 (ه3و  2بافی( )خنال  خود، با فتري اشتغال یابد )مانند کاهش

در موقينت  و عواطف  ها احستتتاس تمرکز بر ویژگی ای  افراد

فاصتتتله  با که فرد  4هاي اجتنابیه مهار 3(ه 4) ا استتتت تنش

 به دنبال و کندمی فرار آن ا   اتنندگی مستتتئله ا  گرفت 

 مقابله بر عهده اطرافنان مستتئولنت انداخت  و عاطفی حمایت

ست )  شخصه افراد ای  گروه   3و  2ا تر ا  تف پرهنزتمایل به  (ه م

ی هاینتفيالانجام ، چه در قالب  ا استتنندگییا تجربه شرایط 

تماشتتتاي تلویزیون(، و یا    مثأل)کند  منحرا آنها را  توجه   که  

 به هاي اجتنابی(ه مهار 4) برقراري ارتباط گستتترده اجتماعی

 هاروش  یرا شود شناخته می  یافتهسا ش  کمتر سب   عنوان

 یا تنندگی منبع موجب تغننر آن ا  برگرفته هايشتتناخت و

 به سب   ای  ؛ با ای  حالشود  ا نمیتنش مسئله  ايریشه  حل

 شتتتدیداً هايموقينت در فوري خصتتتوصتتتاً حلی راه عنوان

 (ه 3و2است ) مفند  اتنش

 بالقوه تنندگی وجود (1984) 5و فولتم  ال اروس نظر ا 

قایع  یا  ندگی  و ندگی   ا درتن به  افراد    در اخت ل منجر 

 ها،تنندگی ای  با ناموثر مقابله بلته شتتودنمی آنها عملترد

                                                           
1. Coping style 

2. Problem-focused coping style 

3. Emotion-focused coping style 

شتل  تواندمی شد  سا  م  راهبرد  اییمحرک تنندگی هر . با

 داده استت  نشتان  هاطلبده بررستی می را خاص خود ايمقابله

شان  واکنش تنندگی به گونه متفاوتی به افراد، که دهنده می ن

سله بن   عنوان به ايمقابله هايمهار   بنماري، و تنندگی وا

 کستتانی در بنشتتتر مدارهاي تنندگیبنماري و کنندهمی عمل

یا اجتنابی  هنجانی مقابله ا  پنوستتتته که شتتتودمی مشتتتاهده

 (ه5کنند )می استفاده

تواند در نحوه بتارگنري و   یتی ا  عوامل احتمالی که می   

ی آفرینی کند، نوع دلبستتتگاي نقشهاي مقابلهاستتتفاده مهار 

سائل  برخورد فرد با م سا  نحوه افراد است؛  یرا دلبستگی  مننه  

نگرش فرد را نسبت به مسائل و مشت  ،      ندگی بوده و شنوه 

 نندهکستتتا ده همننن ، الگوي دلبستتتتگی، تينن مشتتتخی می

مادگی  حل  فرد آ  و ها مشتتتت  ، کنش فصتتتتل و براي 

 هاناکامی و اجتماعی مشتتتت   برابر در فرد هايواکنش

دلبستتتتگی به مينی برقراري پنوند عاطفی عمنق با       .(6استتتت )

ندگی تلقی می    خاص در   نه   افراد  به گو که فرد ا   شتتتود  اي 

شاط به دست آورد و به هنگام       شيف و ن تيامل با آنها احساس 

 (ه نظریه7تنش در کنار آنها به احستتتاس آرامش دستتتت یابد )  

ر ه دور د ک هایی تاکند می   دلبستتتتگی بر پایدار ماندن پاستتتخ      

خ ل نو ادي در تيتتامتتل بن  نو اد و مراقتتب وي بتته وجود 

آیده رفتارهاي دلبستگی و پنامدهاي آنها در سراسر  ندگی    می

باقی می    يال  به دوره        ف جه  به هنچ و ند و  حدود   مان کودکی م

 (ه 8شوند )نمی

ساس    سالی، افتار، اح سبت به رابله در بزرگ  ها، و نگرش ن

ستگی، بدون ش  می   (ه 9ذارد )رفتار تاثنر بگ نحوه تواند بردلب

سنم می         سته تق سه د ستگی به  ستگی  شود: الف( دلب سب  دلب

با ای  نوع ا  6ایم  پد   در کودکیدلبستتتتگی،  ، افراد  ر مادر و 

)مراقب اصلی( خود را  به عنوان پایگاه ام  احساس کرده و به   

باط برقرار می    با او ارت مت خود       راحتی  با حر جه  ند، در نتن کن

ب   گام        کافی  جدید پنرامون خود پرداخته و هن کاوش محنط  ه 

4. Avoidant coping style 

5. Lazarus, R., Folk man, S. 

6. Secure attachment 
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سوي مادر و پدر محبت     ساس  خلر با اطمننان ا  ای  که ا   اح

فت می   یا ناه می     و آرامش ال م را در ها پ به آن ند  ند ) کن  ه(10بر

ای  افراد در بزرگستتالی در رویارویی با مستتائل و مشتتت   ا  

ستفاده می راهبردهاي مقابله ( و براي کاهش 11کنند )اي فيال ا

هاي مخالف با عاطفه )بهتری  عواطف منفی ا  الگوي شتتناخت

بت( بهره می     با خوانی اط عا  مث ند ) راه   (ه ب(21و  11بر

که در ای  نوع دلبستتتتگی افراد در دوران  1اجتنابی دلبستتتتگی

صلی( به عنوان پایگاه ام    کودکی با مادر و پدر خود )مراقب ا

نگرانی و اضتتتلراب جدایی دارنده به     اي همراه با حداقل   رابله 

قراري و طوري کتته هنگتتام  نبتتت آنهتتا، کودک کمتری  بی

  تفاو  بوده و  در عننگرانی را دارد و هنگام برگشت آنها بی 

ج(  ه(10کنتد ) هتا بته راحتی رابلته برقرار می   حتال بتا  ریبته   

کودک داراي ای  ستتب  دلبستتتگی به  :2دوستتوگرا دلبستتتگی

)مادر و پدر( بستتنار وابستتته بوده به طوري که  پایگاه ام  خود 

و  گنردهنگام  نبت آنها اضتتلراب شتتدیدي کودک را فرا می

هنگام با گشتتت آنها رفتار نامشتتخی و مبهمی ا  خود نشتتان   

دهده همننن  ای  کودکان در برابر هر گونه تماس و تيامل       می

افرادي که ا    ه(10دهند ) با دیگران ا  خود مقاومت نشتتتان می   

ستتتب  دلبستتتتگی ناایم  )اجتنابی و دوستتتوگرا( برخوردارند، 

ستنزه    صبی،  ضد اجتماعی ا لب ع ستند )  3جو و  (، داراي 31ه

نایافتگی و (، ستتا ش14) 4مشتتت   رفتاري، احستتاس تنهایی 

ندگی روان    ما فه         در باط دو طر عدم برقراري ارت ناختی،  شتتت

بخش، حرمت خود پاین ، وجدان اخ قی رشدنایافته و رضایت 

ضتينف، و عدم تمایز در ابرا  محبت بن  آشتنا و  ریبه هستتند    

هاي موافق با (ه همننن  افراد ناایم  ا  الگوي شتتناخت16و15)

کاهش             بت( براي  عا  مث با خوانی اط  بدتری  راه  فه ) عاط

 (ه12و11کنند )عواطف منفی خود استفاده می

 با دلبستتتگی  که اندداده نشتتان  هابررستتی  ا  بستتناري 

در  وي عملترد شتتایستتتگی با همننن  و فرد یافتگیستتا ش

افراد  به نستتتبت ایم  افراد .دارد ارتباط  دیگر هاي موقينت 

                                                           
1. Avoidant attachment 

2. Insecure ambivalent 

 و عاطفی نایافتگی و مشت   سا ش  منفی، رفتارهاي ناایم 

 (ه17دارند ) کمتري پرخاشگري

هایی که در ميرض عوامل پر تنش  فراوان و    ا  جمله گروه 

نت  ندگی   موقي با         ا قرار هاي تن ند  مادران داراي فر  ند،  دار

شنوایی کودک، مشت            شنوایی هستنده  یرا آسنب  آسنب 

اي ها  جمله مشتتت   ارتباطی، افزایش مراقبتهایی و چالش

 را براي مادران هاي آمو شیسنجی، و چالششنوایی –پزشتی

اي ا  اوقا  ستتتبب تنندگی تر اینته در پارهدر پی دارد و  مهم

ندپروري در  خانواده           فر  ندگی  نت   کاهش کنف مادران و 

(ه بنابرای  مادران براي رویارویی و برخورد مناسب 18شود )می

هاي  ها ننا مند استتتتفاده ا  مهار       ها و آستتتنب  با ای  مشتتتتل  

له   قاب هاي ویژه )ا جمه           م نا  با ن لدی  کودکان  نده وا اي هستتتت

اي همادران کودکان با آستتنب شتتنوایی( هنگامی که با موقينت

ندگی ت جه می ن ب      ا موا ند بنشتتتتر ا  ستتت له    شتتتو قاب  ايهاي م

مدار )مانند انتار، اجتناب و احستتتاس گناه( و کمتر ا          هنجان 

و  19برند )مدار بهره میاي شتتناختی و مستتئلههاي مقابلهستتب 

 هايتنندگی مهار در مناسب  رویارویی که است  (ه بدیهی20

 باعث و کندمی کم  به مادر  اتنندگی موقينت ا  ناشتتی

 اثرا  نامناستتتب رویارویی برعتس شتتتودهمی آرامش وي

 تنندگی به منجر تداوم، صور  در و داشته نامللوبی و منفی

 (ه21شود )می بنشتري

شنوا بنان می    ستگی مادران داراي فر ند نا ود ش در مورد دلب

هایی  کودک ناشتتتنوایی   که   به طور مستتتتقنم   به تن به   منجر و 

ود؛ شتتن یا آستتنب به دلبستتتگی آنها نمیدلبستتتگی ناایم  مادرا

ند         با عوامل دیگر مان ناشتتتنوایی  اي ه ویژگی بلته همراه بودن 

 پزشتتتتی یتتا روانی دیگرهتتاي )متتاننتتد اخت لکودک دیگر 

حستتاستتنت   مانند ) هاي مادرویژگی  ،عوامل محنلی، (کودک

 ند   مادر و فر متقابل   و چگونگی رابله  (، کنفنت  مادر  حستتتی

 وبه عنوان مثال، جاميه )محنط  یستتتت اجتماعی  ننز و ناشتتتنوا

3. Antisocial behavior 

4. Loneliness 
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و ایی ناشتتنوموقع دقنق و به تشتتخنی  ،شتتبته حمایت اجتماعی

 ه (22مؤثرتر هستند ) هاي بيدي(مداخله

هش        پژو نون  ک گی           تتتا یژ نر و ث ن  تتتا پنشتتتت هتتاي هتتاي 

 ستت  تشتتخنی، منزان ا  دستتت دادن   شتتناختی )مانندجمينت

هتتاي ویژگی  (، 18) (توانتتایی  بتتان، نحوه ارتبتتاط شتتتنوایی         

صنتی    ضينت شخ صن  ، مهار   ، و  هاي حلمالی، منزان تح

سئله، مينویت  شویی قوي و حمایت اجتماعی ، م ا در ر رابله  نا

ه همننن  (1و24و23) انداي افراد نشتتتان دادههاي مقابلهمهار 

هار           له م يا  راب لال يدادي دیگر ا  م له     ت قاب با  هاي م اي 

 نر منلقی و ستتتا گاري   باورهاي  (، 26و25بهزیستتتتی روانی )

سو با توجه  ( را بنان کرده27و 2 ) اجتماعی انده بنابرای  ا  ی  

هتتاي فراوانی کتته متتادران داراي بتته محنط پر تنش و چتتالش

ستند و ننز نقش       شنوایی با آن روبرو ه سنب  کودک مبت  به آ

کنده و ا  ستتتوي دیگر  پر اهمنتی که مادر در خانواده با ي می    

ها  له    ر نقش م قاب نت هاي م  ا و اهمنت  هاي تنش اي در موقي

سائل و مشت    ندگی و نقش      ستگی در برخورد با م نوع دلب

اي داشتتتته باشتتتده    هاي مقابله   تواند در مهار   احتمالی که می  

رد هاي گذشتته به دو راهب همننن  به دلنل توجه بنشتتر پژوهش 

 متتدار وهتتاي مستتتئلتتهاي )یينی مهتتار هتتاي مقتتابلتتهمهتتار 

جان  هار        هن کافی بر روي م عدم توجه  له     مدار( و  قاب هاي م

 ههایی که به طور مستتتتقنم رابل  اجتنابی و ننز کم بودن پژوهش 

اي و ستتتب  دلبستتتتگی در گروه مادران هاي مقابلهبن  مهار 

شنوایی مورد بررسی قرار داده     ند، اداراي فر ند مبت  به آسنب 

سی تأثنر نوع   ستگی ما   ای  پژوهش با هدا برر دران سب  دلب

اي اجتنابی هاي مقابلهدانش آمو  ناشتتنوا در استتتفاده ا  مهار 

 انجام گردیده

 روش

ک    گان:   الف( طرح پژوهش و شررر ند پژوهش  طرح کن

ش آماري پژوه ه جاميههمبستگی است  حاضر، توصنفی ا  نوع   

 ناشتتنوا و نفر( داراي فر ند دختر یا پستتر 215مادران ) را تمامی

                                                           
1. Revised Adults Attachment Style (RAAS) 

شنواي   ستثنای  شا ل به تحصنل در دوره  کم  ی ابتدایی مدارس ا

ص   تبریز و حومه  شهر  سال تح تا  6که بن   1392-1393 یلندر 

 دادنده با استفاده ا  سرشماري، تمامسال داشتند، تشتنل می  13

هاي  آماري مورد ملاليه قرار گرفتنده م ک      اعضتتتاي جاميه   

 ورود ای  پژوهش شتتتامل ستتت مت کامل روانی و جستتتمانی       

هاي دیگر به جز ناشتتتنوایی )مانند       مادران، نداشتتتت  ميلولنت    

شی    کم شت  بهره هو در  110-90توانی ذهنی و نابنناییههه( و دا

هاي هوش الیتر و گودایناا  آمو ان )که ا  طریق آ مون دانش

شده بود( و باالخره   اندا ه سنجش آنها ثبت  گنري و در پرونده 

نفر  15بوده ا  آن جایی که  مشغول به تحصنل در دوره ابتدایی 

نب شتتتنوایی داراي    دختر( ا  دانش6پستتتر، 7) با آستتت آمو ان 

توانی ذهنی و فلج مغزي بودند ا   هاي دیگري مثل کم  ميلولنت 

نفر ا  مادران به دالیل مختلف  51ملاليه خارج شدنده همننن  

همتاري تا پایان پژوهش نشتتتده و ا  ملاليه         حاضتتتر به ادامه   

نفر ا  مادران تا پایان پژوهش به همتاري  151حذا شتتدند و 

 خود ادامه دادنده

 استفاده  یر ابزارهاي ا  اط عا  آوريجمع برايب( ابزار: 

 .است شده

به  1990ابتدا در سال   ای  مقناس :1مقناس دلبستگی بزرگساالن  

سن  سال     2له رد و کولن و شده و در  مورد با نگري  1996تهنه 

ه دلبستتتتگی استتتت  های  آ مون نظری  قرار گرفته مبناي نظري  

یابی فرد ا        که چگونگی ار  ناس دلبستتتتگی بزرگستتتاالن  مق

ل     مهار   باطی و ستتتب  راب ن    ههاي ارت وي را مورد  هصتتتمنما

دهندگان عبار  است که پاسخ  18دهد، داراي بررسی قرار می 

فت      درجه  5در ی  مقناس لنتر     یا مخال اي منزان موافقت 

کننده ای  پرستتتشتتتنامه     را بنان می  اه  خود با هر ی  ا  عبار   

سه   ست:  خردهداراي  ستگی که منزان اطمننان و  ه 1مقناس ا واب

نزدیتی ه 2دهد،  تتنه کردن آ مودنی به دیگران را نشتتتان می   

که منزان صتتتمنمنت و نزدیتی عاطفی آ مودنی با دیگران را      

شدن را     ه3و  ،سنجد می ضلراب که منزان نگرانی فرد ا  طرد  ا

 گویه 6ها مقناسخردهدهده به هر ی  ا  یابی قرار میمورد ار 

2. Read N. L.,   & Collins, R.   
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، ها بر مبناي نتایج به دست آمده آ مودنی اختصاص یافته استه  

 رتنببه ای  ت گنرندهدر یتی ا  ستته ستتب  دلبستتتگی قرار می 

 نزدیتی و وابستتتگی هايمقناسخردهافرادي که امتنا  آنها در 

سط و در   سط    خردهباالتر ا  متو ضلراب، کمتر ا  متو مقناس ا

ها در       در دلبستتتتگی ایم ، نا  آن که امت ناس   خردهافرادي  مق

نزدیتی و  هاي مقناس خردهاضتتتلراب باالتر ا  متوستتتط و در   

سط    ستگی متو ستگی در  واب سوگرا و   دلب رادي که افنا ایم  دو

 دلبستتتتگیباشتتتد در پاین   مقناسخردهامتنا  آنها در هر ستتته  

نابی  ناایم   با آ مایی ای         گنرنده  رار میق اجت پایایی  ضتتتریب 

آ مون براي هر ی  ا  ستتته  یر مقناس نزدیتی، وابستتتتگی و 

گزارش شده استه در    52/0و  71/0، 68/0اضلراب به ترتنب  

 با -ای  مقناس با استفاده ا  روش آ مون  رواییایران ننز منزان 

 مقناس  یر به ترتنبآ مون به صتور  همبستتگی بن  دو اجرا   

  ه (19است ) 47/0 وابستگیو  57/0، اضلراب 0/ 75نزدیتی 

 رکر ا: اندلر و پاهاي تنندگی  نامه مقابله با موقينت      پرستتتش

با موقينت       ( پرستتتش1990) له  ي  ا را براهاي تنندگی  نامه مقاب

اي کتته توستتتط افراد در هتتاي مقتتابلتتهار یتتابی انواع مهتتار 

ندگی  موقينت  فاده قرار   هاي تن گنرد، طراحی می ا مورد استتتت

هاي هر ستتوال استتت که پاستتخ  48نمودنده ای  آ مون شتتامل 

 5تا خنلی  یاد  1اي لنتر  ا  هرگز درجه 5ستتوال در مقناس 

بندي شتتده استتته در نهایت ستتب   الب فرد با توجه به درجه

گردده به کند، مشتتخی میهایی که در آ مون کستتب مینمره

تارها که       باالتري در مقناس    عبار  دیگر، هر کدام ا  رف نمره 

ی فرد  اي ترجنحکستتب نمایند، آن رفتار به عنوان ستتب  مقابله

با آ مایی  طریق ا  شتتوده پایایی ای  آ مون در نظر گرفته می

، 64/0اجتنابی به ترتنب  مدار وهنجان مداري،مسئله  ابياد براي

طریق  ا  آ مون ای  (ه روایی28به دستتتت آمد ) 61/0، 60/0

 اي راجرمقابله هايسب   نامهپرسش  با آن همبستگی  بررسی 

ست  شده  ملاليه  همتارا و ست  مقدار به که ا  برابر آمده د

 آ مون کل براي آمده دستتت به آلفاي کرونباخ بوده 83/0

 (ه2) بود 78/0هاي مقابله سب 

 نتایج
نفر  151اط عا  بدست آمده ا  ملاليه حاضر نشان داد که ا     

آمو  دوره ابتدایی با آستتنب شتتنوایی تبریز و حومه   مادر دانش

نفر ننز صاحب دختر ناشنوا    76نفر آنها داراي پسر ناشنوا و     75

 بودنده 

نتایج حاصتتل ا  بررستتی منزان تحصتتن   مادران نشتتان    

درصتتد ا  مادران ابتدایی،  6/69دهد که مدرک تحصتتنلی می

درصتتد 3/1درصتتد دیپلم و 3/11درصتتد ستتوم راهنمایی،  8/17

 80آنها فوق دیپلم و باالتر بوده استتته بنشتتتری  تيداد مادران )

نفر( در گروه سب  دلبستگی ایم  و داراي تحصن   سنتل      

نفر( در گروه سب  ناایم   1( و کمتری  تيداد مادران )9/52%)

اجتنابی و دوستتتوگرا و داراي تحصتتتن   فوق دیپلم و باالتر    

 انده( قرار گرفته6/0%)

 

 های دلبستگی مادران کودکان با آسیب شنواییهای مقابله اجتنابی به تفکیک سبکهای توصیفی مهارت. شاخص1جدول

 بنشتری  نمره کمتری  نمره انحراا استاندارد منانگن  متغنر سب  دلبستگی

 51 24 31/13 26/47 د اجتنابیراهبر ایم 

 75 32 2/11 16/55 د اجتنابیراهبر ناایم  دوسوگرا

 65 29 12/11 16/51 د اجتنابیراهبر ناایم  اجتنابی

 

جدول        به  جه  هده می 1با تو که بنشتتتتری  نمره   ، مشتتتتا شتتتود 

اي اجتنابی در مادران کودکان ناشتتتنوا مربوط به       هاي مقابله   مهار  

سوگرا بود )      ستگی ناایم  دو سب  دلب ( و کمتری  75مادران داراي 

 بوده  24نمره مربوط به مادران ایم  با نمره 
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 های اجتنابی مادران کودکان با آسیب شنوایی. رابطه نوع سبک دلبستگی با مهارت2جدول

 

 

 

 

 

 

شتتتود که بن  هر ستتته نوع م حظه می 2ملابق اط عا  جدول 

ستتتب  دلبستتتتگی ایم ، ناایم  اجتنابی و ناایم  دوستتتوگرا مادران  

اي اجتنابی همبستتتتگی ميناداري وجود   هاي مقابله   ناشتتتنوا با مهار    

 ندارده 

 

 های دلبستگیبراساس سبک ای اجتنابیهای مقابله.  نتایج تحلیل رگرسیون مهارت3جدول 

  
اي اجتنابی را هاي مقابلهنتایج رگرستتتنون مهار    3دول ج 

 ناایم  اجتنابی و ناایم هاي دلبستتتگی ایم ، براستتاس ستتب  

شان می    ضلرابی ن ساس ای  جدول   ا درصد ا  کل   19دهده برا

له    واریانس مهار    قاب مادران  هاي م نابی در  بر استتتاس  اي اجت

ستگی اجتنابی تبنن  می سب   سبت    هاي دلب شان   Fشوده ن هم ن

، F=77/3دار استتتتت )دهتتد کتته متتدل رگرستتتنون  مينیمی

011/0>p دهد که ا رگرستتنون ننز نشتتان می(ه نتایج ضتترایب 

بن  متغنرهاي پنش بن ، فقط ستتتب  دلبستتتتگی ناایم  اجتنابی 

اي اجتنابی  را در هاي  مقابلهداري مهار تواند به طور مينیمی

 بننی کندهمادران  پنش

 بحث
ستگی ایم  و        سب  دلب سی رابله  ضر با هدا برر پژوهش حا

 اي اجتنابی درمقابله  هاي ناایم  اجتنابی و دوستتتوگرا و مهار    

شتتان ها نمادران کودکان ناشتتنوا و کم شتتنوا انجام گرفته یافته

داد که نوع سب  دلبستگی مادران داراي فر ند مبت  به آسنب    

 اي اجتنابی آنها احتماالهاي مقابلهشنوایی در استفاده ا  مهار   

مادران         نابی در  ناایم  اجت ندارده همننن  دلبستتتتگی  باط   ارت

نها ا  بننی کننده استتفاده آ با آستنب شتنوایی پنش   فر ند داراي

و  هاي ایم اي اجتنابی استتت ولی دلبستتتگی هاي مقابلهمهار 

با آستتنب شتتنوایی رابله  ناایم  دوستتوگرا مادران داراي فر ند

ي اميناداري با افزایش یا کاهش منزان استتتتفاده ا  روش مقابله

 نداشته  اجتنابی در آنها

هاي مشتتتابه دیگري نظنر ملاليه لاليه با پژوهشنتایج ای  م

تایلی مننع )  تاران )     (، 2من (، رضتتتوي و 25قاستتتمپور و هم

( و دارنجانی و همتاران 7(، سهرابی و همتاران )29همتاران )

 ( همسو استه30)

 رادوسوگ دلبستگی ناایم  دلبستگی ناایم  اجتنابی دلبستگی ایم  متغنر      

 همبستگی
مقدار 

 احتمال
 همبستگی

مقدار 

 احتمال
 همبستگی

مقدار 

 احتمال

 438/0 030/0 227/0 182/0 125/0 -115/0 مقابله اجتنابی

 R 2R F Sig of F B SE B  t p متغنرهاي پنش بن  متغنر م ک

 
هار
م

ي 
ه ا
قابل
ي م
ها

بی
تنا
اج

 

 

 44/0 19/0 77/3 011/0      

 36/0 91/0 09/0 13/0 12/0     ایم 

 04/0 2 21/0 04/0 09/0     ناایم  اجتنابی

 261/0 11/1 13/0 29/0 33/0     ناایم  دوسوگرا
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رد توان ای  گونه بنان ک  هاي ای  پژوهش می در تبنن  یافته  

مادران داراي فر ند شتتتناختی که احتماال عدم بهزیستتتتی روان 

اي همبت  به  آسنب شنوایی رابله نوع سب  دلبستگی و مهار 

(ه 25دهد ) اي اجتنابی آنها را تحت شتتتياع خود قرار می     مقابله  

زواطلبی، هایی مانند انکودکان مبت  به آسنب شنوایی با ویژگی 

بدبننی و  ودرنجی           مل،  کا ناگویی  یایی و حتی  تأخنر در گو

هاي هنجانی و روانی در   ت   و آشتتتفتگیباعث ایجاد مشتتت    

( که در ای  منان مادران به خاطر نقش 31شتتوند )ها میخانواده

ها یتأثنر ای  مشتتت   و آشتتفتگ ستتنتی مراقبت، بنشتتتر تحت

نابرای   قرار می پی درپی هاي نایافتگی  بار تربنتی و کام   گنرنده ب

شنوایی     سنب  ست  ممتمادران در تربنت کودکان مبت  به آ   ا

 (ه25به کاهش بهزیستی روانی مادر منجر شود )

 تواند رابله نوع ستتتب    دلنل احتمالی موثر دیگري که می   

له   دلبستتتتگی و مهار   نابی را تحت  هاي مقاب خود  تاثنر اي اجت

قرار داده باشد فشار مراقبتی است که مادران کودکان با آسنب     

شار  شونده افزایش شنوایی متحمل می   ا  عواقبی مراقبان بر ف

 اجتماعی،  هاي حمایت   ا  قلع امند  خانواده،  انزواي جمله 

 در و بنمار ا  ناکافی و مراقبت خانوادگی روابط در اخت ل

شت )  در را بنمار کردن رها نهایت  به (،32و33پی خواهد دا

 مشتتتت   یينی بزرگ دو مشتتتتل  با  مراقبن  که  طوري

بت  به  مربوط مان  و مراق مار  در  با  یافتگی ستتتتا ش و بن

 ا  (ه32و  34هستتند )  روبرو مراقبت ا  ناشتی  هايمستئولنت 

سان   ندگی در تغننر گونه هر طرفی شایند   ا  اعم ان  و خو

(ه 32استتت ) مجدد یافتگیستتا ش نوعی مستتتلزم ناخوشتتایند

کان     مادران کود نابرای   به          ب نا  کودک  نل ن به دل ناشتتتنوا ننز 

شرایط ویژه    ساخت   شد براي  مراقبت دائمی و اهمنت فراهم   ر

 کودکان ناشنواي خود با همن  مشت   مراقبتی مواجه هستنده 

هاي مشابه دیگر ا  جمله سوهاسننی    همننن  نتایج پژوهش

(، عباسی   4(، کوبستو ) 35(، چادا و همتاران )18و همتاران )

یت و همتاران )  32همتاران ) و  با پژوهش   36(، وا ( همستتتو 

ج ای  پژوهش ها با نتایفيلی ننسته در تبنن  ناهمسویی ای  یافته

د فرد با برخور ستتا  نحوهتوان بنان کرد که دلبستتتگی  مننهمی

نگرش فرد را نستتبت به مستتائل و  مستتائل  ندگی بوده و شتتنوه

راد داراي دلبستگی  ( بنابرای  اف6سا د ) مشت  ، مشخی می  

ي اایم  در رویارویی با مسائل و مشت   ا  راهبردهاي مقابله  

کنند و افرادي که ا  ستتب  دلبستتتگی ناایم  فيال استتتفاده می

ق هاي مواف)اجتنابی و دوسوگرا( برخوردارند ا  الگوي شناخت

هار         کاهش عواطف منفی خود و )ننز م فه براي  عاط هاي  با 

 (ه12و11کنند )و هنجان مدار( استفاده    میاي اجتنابی مقابله

به طور کلی نتایج پژوهش حاضتتتر نشتتتان داد که احتمال        

اي اجتنابی در  هاي مقابله   استتتتفاده یا عدم استتتتفاده ا   مهار       

ندارده          باطی  ها ارت به نوع دلبستتتتگی آن مادران کودک مبت  

ستگی ناایم  اجتنابی توانایی پنش    سب  دلب ننی بهمننن  فقط 

له     هار  م قاب کان را دارده      هاي م مادران ای  کود نابی  اي اجت

و  توان با آمو ش بنابرای  با توجه به نتایج به دستتتت آمده می        

راهبردهاي درمانی مناسب و پنشگنرانه دلبستگی ناایم  مادران    

داراي کودکان مبت  به نارستتتایی شتتتنوایی را اصتتت ح کرده تا 

ند در برابر موقينت   ی   بهاي چالش  بتوان ل رانگنز  ندگی و مستتتا

اي هتاي مقتابلته    اي مربوط بته فر نتدان خود ا  مهتار    تنش

 تري بهره ببرنده مناسب

به محدود شتتتدن    هاي ای  پژوهش می ا  محدودیت   توان 

صنلی ابتدایی و گروه   پژوهش شنوا  آمو ان ندانشبه مقلع تح ا

هاي آینده با    شتتتود پژوهشاشتتتاره کرده بنابرای  پنشتتتنهاد می   

سی  سه آن در   برر متغنرهاي مورد ملاليه در ای  پژوهش و مقای

ناي          مادران گروه  هاي ویژه بر   نا  با ن کان  هاي مختلف کود

 پذیري نتایج را افزایش دهدهاط عا  بنافزاید و توان تيمنم

پژوهشگران ای  پژوهش ا  همتاري صمنمانه : سپاسگزاری

ها و مدیرهاي شنوایی و ميلمآمو ان با آسنب مادران و دانش

مدارس ناشنوایان تبریز و حومه و همننن  ا  همتاري سرکار 

ها لينا علنپور، دکتر  هرا  نجانی، فاطمه قاسم بروجردي، خانم

و جناب آقایان امند شتري و دکتر سا مند مراتب سپاسگزاري 

آورنده ای  پژوهش که با حمایت مالی و قدردانی را به جا می

هو پرورش شهرستان تبریز انجام شدآمو ش 
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Abstract 

Background and purpose: Attachment style is a determining factor in one’s capability in problem 

solving and adaptation to problems and frustrations. Present study aimed to investigate the 

relationship between attachment styles with avoidant coping styles in mothers of children with 

hearing impairment. 

Method: Current research was a correlational study. 151 mothers of children with hearing 

impairment that were studying in special schools in Tabriz and its suburbs in 2013-2014 academic 

year were selected using census sampling method. Participants completed Adult Attachment Style 

Questionnaire (Read and Collins, 1990) and Coping Inventory for Stressful Situations (Endler & 

Parker, 1990). 

Results: The results showed that avoidant insecure attachment in mothers of children with hearing 

impairment could predict their avoidant coping strategy (t=2, p>0/04); However, secure 

attachment style (t=0/91, p>0/36) and ambivalent insecure attachment style (t=1/11, p>0/261) 

could not significantly predict avoidant coping strategies. Therefore, there was no correlation 

between attachment styles of mothers of children with hearing impairment and their avoidant 

coping strategy, and insecure attachment style of mothers was the only variable that could predict 

their avoidant coping strategy. 

Conclusion: According to our findings, mothers’ psychological well-being deficits may affect the 

relationship between attachment styles and avoidant coping strategies in mothers of children with 

hearing impairment. 

Keywords: Attachment styles, avoidant coping strategies, mother, hearing impairment 
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