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چکيده
 زن به روش نمونه برداری خوشه ای137 .هدف اين پژوهش تعيين رابطه بين مؤلفه های روابط مادر ــ کودک و نشانگان اضطرابي کودکان پيش دبستاني بود
-) و مقياس روابط کودک1117 ، انتخاب شدند و به مقياس اضطراب کودکان پيش دبستاني (اسپنس و ديگران، سال شهر تهران6  تا1 از بين مادران کودکان
 پيش بينيکننده منفي نشانههای، کودک- نتايج آزمونهای همبستگي و تحليل رگرسيون مشخص ساختند که روابط مثبت مادر.) پاسخ دادند7331 ،والد (پيانتا
کودک يک پيشبينيکننده مثبت نشانگان- در حاليکه تعارض مادر. وسواس بي اختياری و ترس از جراحتهای جسماني است،اختالل اضطراب اجتماعي
کودک پيش بيني کننده- همچنين وابستگي مادر. اضطراب اجتماعي و ترس از جراحت های جسماني در کودکان است،اضطر ابي به ويژه اضطراب تعميم يافته
 به، کودک در ارزيابي وضعيت کودکان- نتايج اين پژوهش بر استلزام توجه به روابط مادر.مثبت نشانگان اضطرابي به خصوص در مورد اضطراب جدايي است
.ويژه در موقعيتهای باليني و ضرورت طراحي و استفاده از نيمرخ درماني توسط متخصصان باليني کودک تأکيد داشتند
 کودک پيش دبستاني، اضطراب،کودک- روابط مادر:واژههاي کليدي
Abstract

1331  پاييز/33  شماره/ سال نهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

T

he relationship between the components of mother-child relationship with anxiety syndrome in preschool children was
investigated. 291 females selected by cluster sampling method from a group of mothers with children aged 2-6 years old in

Tehran completed the Preschool Anxiety Scale (Spence et al, 2001) and Child-Parent Relationship Scale (Pianta, 1992). The results
obtained from regression analysis and correlation showed that positive relationship of mother-child was a negative predictor of the
social anxiety disorder, obsessive-compulsive symptoms and the fear of physical injuries. Whereas conflict in mother-child
relationship was a positive predictor of anxiety symptoms, especially generalized anxiety, social anxiety disorders and fear of
physical injuries. Also, the dependence of mother-child positively predicted anxiety syndrome, in particular separation anxiety. The
implications of mother-child relationship in the assessment of children's welfare, especially in clinical contexts and the need for
formulation and implementation of treatment profiles by child clinicians were discussed.
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.اين پژوهش با استفاده از اعتبارات دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است

کيفيت روابط مادرـ کودک و نشانگان اضطرابي در کودکان پيشدبستاني

مقدمه

قنبری ،خداپناهي ،مظاهری و لواساني .)7931 ،در همين

روانشناسي مرضي تحولي همواره تمرکز فزايندهای بر
درک عوامل خطرساز زودرس 7در پديدآيي اختالل های

سبـکهای دلبستـگي (ايمـن ،ناايمـن اجتنـابي  ،ناايمـن

درونيسازیشده 1مانند اضطراب و افسردگي داشته است

دوسوگرا 77و ناايمن سازماننايافته )71و اختاللهای اضطرابي

(جاکوبسن ،هارود و فرگوسن .)1171 ،يافتههای پژوهشي

دريافتند که دلبستگي ايمن با سطوح پايين انواع اختاللهای

نشان دادهاند در بين اختاللهای درونيسازیشده ،اختاللهای

اضطرابي همراه است ،کودکان ناايمن دوسوگرا مستعد اختالل

اضطرابي شايعترين مشکالت باليني دوران کودکي و نوجواني
هستند و تقريباً  5درصد از کودکان ،مالکهای تشخيصي يک
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71

79

اضطراب جدايي هستند و کودکان ناايمن سازماننايافته از
74

مجموعهای از اختاللهای اضطرابي ،مدرسهـهراسي  ،هراس
75

اختالل اضطرابي را در طول دوران کودکي خود تجربه ميکنند

اجتماعي و شکايات جسماني رنج ميبرند اما در کودکان

و بيش از  11درصد از افراد قبل از سن 76سالگي دارای

ناايمن اجتنابي نشانهای از اختاللهای اضطرابي مشاهده

مشکالت باليني اضطرابي هستند (کاستلو ،ماستيلو ،ارکانلي،

نميشود .فراتحليلهای بسياری نشان دادهاند کودکاني که

کيلر و آنگولد .)1119 ،اگرچه برخي از ترسها و اضطرابها در

دارای سبک دلبستگي ايمن هستند ،همواره مشکالت رفتاری

دوران کودکي به عنوان بخشي از تحول بهنجار کودک

کمتری را در دوران پيشدبستاني و سالهای نخستين تجربه

محسوب ميشوند (موريس ،)1116 ،اما برخي از مشکالت

ميکنند ،اما کودکاني که دارای سبک دلبستگي ناايمن هستند از

اضطـرابي در طـ ول زمان نسبتاً پايدارند و ممکن است تا

6

راستا ،بروماريو و کرنس ( )1171با بررسي رابطه بين انواع

76

مشکالت برونيسازیشده مانند اختالل سلوک  ،اختالل رفتار
78

71

نوجوانـي و بزرگسـالي تـداوم يابـند .بنـابرايـ ن بسياری از

مقابلهای  ،مشکالت گذار به عمل

اختـاللهـای اضطـ رابي که در دوران بزرگسـالي مشـاهده

درونيسازیشده مانند کنارهگيری اجتماعي ،افسردگي و

مي شوند ،معموالً شـروعي زودرس دارند (کاستـلو و ديگران،

11

اضطراب رنج ميبرند (ون ايزندورن  ،باکرزمنـکراننبرگ ،

 .)1119پژوهشها در قلمرو سببشناسي اختاللهای اضطرابي

 7333نقل از کوباک و کسيدی ،اليونزـ راث و زيو .)1116 ،

و مشکالت

73

دوران کودکي و آغاز زودهنگام نشانگان اضطراب در نوزادان و

افزون بر آن ،پژوهشهای جديد بر نقش سبکهای

کودکان ،بر نقش سبک دلبستگي 9تأکيد کردهاند (اينگل،

والدگری خاص در گسترش نشانههای اضطرابي متمرکز شدهاند.

1115؛ ريولف ،ميسترز ،هارن ،بميلز و موريس1116 ،؛ دادز 4و

برای مثال برخي از پژوهشها نشان دادهاند که والدگری

روت 1117 ،5نقل از موريس .)1116 ،افزون بر آن ،در زمينه

مضطربانه ،17مهار بيش از حد 11و طرد عاطفي کودک ،19با

دلبستگي نيز آشکار شده است مؤلفههای رفتاری که در

افزايش نشانههای اضطرابي همراه است (موريس ،مسترز و

شکلگيری و تحول سبک دلبستگي ايمن 6مشارکت دارند،

وندنبرگ1119 ،؛ جاکوبسن و ديگران .)1171 ،پژوهشهای

نشانههای اضطرابي را کاهش ميدهند .به عبارت ديگر

انجامشده در مورد سبکهای فرزندپروری نيز در تأييد اين

حساس بودن 1و پاسخدهي 8مناسب مادر به نيازهای کودک و

نتايجاند :سبک فرزندپروری مستبدانه که با مهارگری شديد،

در دسترس بودن 3وی با کاهش نشانههای اضطرابي و در

سطوح باالی جدی بودن ،انضباط سختگيرانه و سطوح پايين

مقابل ،تعارض و سردرگمي مادر در برابر کودک با افزايش

صميمت عاطفي مشخص مي شود ،با مشکالت دروني

نشانههای اضطرابي همراه است (ريولف و ديگران1116 ،؛

سازیشده (اضطراب ،افسردگي و شکايتهای جسماني) و

17. oppositional defiant disorder
18. acting out
19. Vanhjzendoorn, M. H.
20. Bakersman- Kranenburg, M.
21. anxious parenting
22. over control
23. emotional rejection
24. authoritarian parenting style
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9. availability
10. avoidant insecure
11. ambivalence insecure
12. disorganized insecure
13. separation anxiety disorder
14. school phobia
15. social phobia
16. conduct disorder

1. early risk factors
2. internalizing disorder
3. attachment style
4. Dadds, M. R.
5. Roth, A.
6. secure
7. sensitivity
8. responsiveness

دکتر محمدکريم خداپناهي ،دکتر سعيد قنبری ،حسين نادعلي ،پريسا سيدموسوی

سبک فرزندپروری سهلگيرانه 7ـ دربرگيرنده سطوح باالی

ميشود فراواني رفتار کودک را برمبنای يک مقياس  5درجهای

صميمت و عدم مهار کودکانـ با نشانههای برونيسازیشده

ليکرت درجهبندی کنند .از اين  18مادّه 5 ،مادّه به اختالل

همراه است (دياز.)1115 ،

4

اضطرابي تعميميافته  6 ،مادّه به هراس اجتماعي 5 ،مادّه به
6

5

از سوی ديگر پژوهشهايي که به صورت پسرويدادی به

وسواس  1 ،مادّه به ترس از جراحتهای جسماني (به عنوان

بررسي مشکالت دوران بزرگسالي پرداختهاند ،نشان دادهاند

يک هراس خاص) و  5مادّه به اختالل اضطراب جدايي

1

مراقبت مادرانه که دربرگيرنده گرمي و روابط مثبت مادرـکودک

اختصاص دارد .نمره کلي اضطراب حاصلجمع نمرههايي است

است با کاهش مشکالت اضطرابي و فزونحمايتگری مادرانه

که فرد در اين  6زيرمقياس به دست ميآورد .افزون بر آن،
8

که بيانگر حمايت ،مداخله و مهار بيش از حد کودک است و با

پرسشي بازپاسخ در مورد تجربه کودک از وقايع آسيبزا وجود

افزايش مشکالت اضطرابي و شکايات جسماني مشارکت دارد

دارد که نمرهگذاری نميشود ،اما در صورت تجربه چنين

(مهرآبادی ،محمدی ،آقابابايي ،ايزدپناه ،پناغي و قديری.)7931 ،

حادثهای ،از کودک  5مادّه ديگر که نشانههای اختالل تنيدگي
3

با توجه به ضرورت شناسايي زودهنگام نشانههای اضطرابي

پسضربهای را مشخص ميکنند ،پرسيده ميشود .نمره اين 5

در کودکان و اهميت مؤلفههای مختلف روابط مادرـکودک در

مادّه در نمره کلي محاسبه نميشود و صرفاً برای توجه باليني

پديدايي مشکالت اضطرابي در دوران کودکي ،هدف اصلي

به اين اختالل برآورد ميشود .ارزيابيهای روانسنجي در مورد

پژوهش حاضر شناخت نقش کيفيت روابط مادرـکودک و

اعتبار مقياس نشان دادهاند که همه زيرمقياسها (به استثنای

بررسي سهم مؤلفههای اين رابطه در پيشبيني بروز نشانگان

زيرمقياس وسواس) از همساني دروني متوسط تا باال (آلفای

اضطرابي در کودکان پيشدبستاني است.

کرونباخ بيش از  )1/11برخوردارند .مقادير همبستگي بين
اطالعات کسبشده از مادر و پدر و ضريب بازآزمايي (با فاصله

روش

زماني  71ماه) بيش از  1/61بوده است .شواهدی نيز برای

پژوهش حاضر از نوع همبستگي است .جامعه آماری اين

روايي اين مقياس در دست است؛ نتايج تحليل عاملي نشان

پژوهش ،متشکل از تمامي مادران کودکان  1تا  6ساله

دادهاند که خوشهبندی نشانههای مرضي با راهنمای تشخيصي
71

به طرح پژوهش  137نفر تخمين زده شد که با روش

آن تمام زيرمقياسهای آن با مشکالت درونيسازیشده در
77

نمونه برداری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند :ابتدا شهر

فهرست رفتاری کودک (آشنباخ و رسکوال )1117 ،همبستگي

تهران به  5بخش شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز تقسيم و

قابل توجه و مثبتي داشتهاند و همه همبستگيها باالتر از 1/41

سپس از بين مناطق 76 ،مهدکودک انتخاب شدند .از مادران

بودهاند (اسپنس و ديگران .)1117 ،بررسي اعتبار و روايي اين

کودکان اين مهدکودکها خواسته شد تا به مقياس روابط

مقياس در ايران نشان داده است که همساني دروني نمره کل

کودکـوالد( 1پيانتا )7331 ،و مقياس اضطراب کودکان

مقياس  1/88و زيرمقياسها ،به استثنای وسواس که ضريب

پيشدبستاني( 9اسپنس ،راپي ،مکدونالد و اينگرام )1117 ،پاسخ

آلفای کرونباخ آن  1/59محاسبه شده ،بيش از  1/19گزارش

دهند .بازآزمايي مقياس روابط کودکـ والد نيز  11روز پس از

شده است .در بازآزمايي همبستگي نمره کل  1/81و در تمام

اولين اجرا صورت گرفت.

زيرمقياسها بيش از  1/11بوده است .همچنين همبستگي

مقياس اضطراب کودکان پيشدبستاني (اسپنس و

نمره کل و زيرمقياسهای آن شامل اختالل اضطرابي

ديگران :)1117 ،در اين مقياس  18مادّهای ،از والدين خواسته

تعميميافته ،هراس اجتماعي ،وسواس ،ترس از جراحتهای

9. posttraumatic stress disorder
10. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
11. Child Behavioral Checklist

5. obsessive-compulsive disorder
6. fear about physical injuries
7. separation anxiety disorder
8. traumatic events

1. permissive parenting style
2. Child-Parent Relationship Scale
3. Preschool Anxiety Scale
4. general anxiety disorder

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /33پاييز 1331

مهدکودکهای شهر تهران بود .نمونه مورد بررسي نيز با توجه

و آماری اختاللهای رواني ( )7334مطابقت دارد .افزون بر

7

کيفيت روابط مادرـ کودک و نشانگان اضطرابي در کودکان پيشدبستاني

جسماني (به عنوان يک هراس خاص) و اختالل اضطراب جدايي

پيشدبستاني داشتند ،اجرا شد و ترجمه برخي از مادّهها به دليل

با زيرمقياس اضطراب مقياس درجهبندی کانرز( 7کانرز )7333 ،که

نارسايـي مفهـوم تغيير پيدا کرد .بررسي روايي صوری آن نيز

در پژوهشهايي قبلي از اعتبار و روايي خوبي در ايران برخوردار

توسط ترجمه معکوس مادّهها به وسيله روانشناسان متخصص

بوده ،به ترتيب 1/51 ،1/47 ،1/55 ،1/51 ،1/61و  1/43محاسبه

در زمينه تشخيص و درمان اختاللهای دوران کودکي صورت

شده است (قنبری ،خانمحمدی ،خداپناهي ،مظاهری و لواساني،

گرفت .اعتبار و ديگر شاخصهای روانسنجي مقياس در

.)7931

نمونهای از مادران ( 716نفر) محاسبه شد .ضريب آلفای

مقياس روابط کودکـ والد (پيانتا .)7331 ،اين مقياس

کرونباخ برای عوامل روابط مثبت با ديگران ،تعارض و

با  91مادّه برای ارزيابي کيفيت روابط کودکـوالد ساخته شده

وابستگي به ترتيب  1/51 ،1/19 ،1/13به دست آمد .با توجه

است .مادّههای اين مقياس برمبنای نظريه دلبستگي و پيشينه

به ضرايب آلفای محاسبهشده ،دو عامل اول از همساني دروني

پژوهشي در زمينه روابط مادرـکودک طراحي شدهاند .به منظور

نسبتاً مناسبي برخوردار بودند ،در حالي که همساني دروني

ارزيابي کيفيت روابط مادر و کودک از مادران خواسته ميشود

وابستگي در حد متوسط بود .با اين وجود ،همساني دروني به

که اين  91مادّه را در يک مقياس پنج درجهای ليکرت

دست آمده در اين پژوهش از همساني دروني گزارششده به

درجهبندی کنند .پيانتا ( )7331با تحليل عاملي به سه عامل

وسيله سازنده مقياس بيشتر بود .ضريب همبستگي بازآزمايي

اصلي در اين مقياس دست يافت :عامل اول ،تعارض 1با 71

که نشاندهنده تغييرناپذيری نمرهها در يک فاصله زماني 11

مادّه ،عامل دوم ،روابط مثبت 9با  71مادّه و عامل سوم،

روزه بود ،برای عوامل روابط مثبت ،تعارض و وابستگي به

وابستگي 4با چهار مادّه .تعارض جنبههای منفي رابطه مانند

ترتيب  1/67 ،1/11و  1/65به دست آمد که در تمام موارد از

کشمکش با يگديگر ،عصباني شدن نسبت به يکديگر ،نافرماني

لحاظ آماری معنادار بودند.
دادهها با استفاده از آزمون همبستگي و رگرسيون گام به

و عدم پذيرش مهار و غيرقابل پيشبيني بودن را در بر ميگيرد؛

گام مورد تحليل قرار گرفتند.

روابط مثبت بر روابط نزديک و صميمي کودکـوالد تأکيد دارد؛
وابستگي ميزان وابستگي نابهنجار کودک و مادر را مورد

يافتهها
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 1/11 ،1/89و  1/51گزارش شده است (پيانتا .)7331 ،از آنجا

به منظور بررسي ارتباط اضطراب کودکان و روابط آنان

که اين مقياس برای اولين بار در اين پژوهش مورد استفاده

با والدين ،ضرايب همبستگي پيرسون محاسبه شد .نتايج در

قرار گرفته است ،پس از ترجمه مقياس به فارسي ،در يک

جدول  7گزارش شده است.
نتـايج جـدول  7نشـان ميدهند که بيـن روابط مثبـت بـا

بررسي مقدماتي اين مقياس توسط  11مادر که کودکان
جدول 7
ضرايب همبستگي بين زيرمقياسهای اضطراب کودکان پيشدبستاني و روابط والدـکودک
روابط کودکـوالد

روابط مثبت
تعارض
وابستگي

زيرمقياسهاي اضطراب
اضطراب تعميميافته

اضطراب اجتماعي

اختالل وسواس

ترس از جراحتهاي جسماني

اضطراب جدايي

نمره کل

0/11ـ
**0/63
**0/10

*0/11ـ
**0/11
**0/12

0/00ـ
*0/16
**0/11

**0/11ـ
**0/12
**0/11

0/01ـ
**0/11
**0/11

*0/11ـ
**0/61
**0/63
P<1/15

*

P<1/17

**

اضطراب اجتماعي ،ترس از جراحتهای جسماني و نمره کل

تعميميافته ،وسواس و اضطراب جدايي اين همبستگي معنادار نبود.

اضطراب همبستگي معنادار وجود دارد .اما در مورد اضطراب

ارتباط مثبت معنادار بين دو عامل تعارض و وابستگي با نشانههای

3. positive relationships
4. dependency

1. Conners’sBehavior Rating Scales
2. conflict

دکتر محمدکريم خداپناهي ،دکتر سعيد قنبری ،حسين نادعلي ،پريسا سيدموسوی

اضطرابي نيز بيانگر آن است که افزايش تعارض و وابستگي با

عنوان متغيرهای پيشبين و زيرمقياسهای اضطراب (اضطراب

افزايش مشکالت اضطرابي همراه است.

تعميميافته ،اضطراب اجتماعي ،وسواس بياختياری ،ترس از

به منظور اجرای تحليل رگرسيون ،عوامل تشکيلدهنده
متغير روابط کودکـوالد (وابستگي ،تعارض و روابط مثبت) به

جراحتهای جسماني و اضطراب جدايي) به عنوان متغير
مالک در معادله رگرسيون تحليل شدند.

جدول 1
خالصه تحليل رگرسيون برای پيشبيني اضطراب کلي و زيرمقياسهای آن براساس زيرمقياسهای روابط والد ـ کودک
گام
متغير
ß
SE
R1
1/96
79/74
1/79
وابستگي

اضطراب کلي

اضطراب تعميميافته

اضطراب اجتماعي

t
6/67

F
*49/16

وابستگي
تعارض

1/71

71/81

1/91
1/19

5/94
4/15

*97/11

وابستگي
تعارض
روابط مثبت
تعارض
وابستگي

1/73

71/61

1/79
1/18

9/14
4/75

1/99
1/73
1/75ـ
1/96
1/11

5/81
9/93
1/63
6/11
4/89

*19/17

1/71

4/71

1/91
1/76ـ

5/19
1/85ـ

1/71

4/11

1/16

1/13

1/15
1/79ـ
1/79
1/15

4/97
1/91ـ
1/74
4/99

1/18

1/16

1/16

4/87

1/11
1/74ـ
1/15

4/64
1/98ـ
4/41

1/13

4/15

1/11
1/76

9/51
1/11

1/71

4/68

1/11

9/17

1/76
1/73
1/78ـ
1/45

1/11
9/91
9/74ـ
8/46

وابستگي
روابط مثبت
وابستگي
روابط مثبت
تعارض
وابستگي

وسواس بياختياری

اضطراب جدايي

تعارض
وابستگي
تعارض
وابستگي
روابط مثبت
وابستگي

*76/11
*

71/98

*78/15
*71/96
*73/53
*79/17
*71/11

*17/66
*
P<1/17

برمبنای تحليل رگرسيون گام به گام عامل وابستگي به

هستند که با افزايش آنها مشکالت اضطرابي افزايش مييابد ،در

تنهايي  79درصد از واريانس مشکالت اضطرابي ،عامل وابستگي

حالي که روابط مثبت به عنوان پيشبينيکننده منفي عمل

و تعارض با يکديگر  71درصد و هر سه عامل وابستگي ،تعارض و

ميکند .بنابراين با افزايش نمره اين زيرمقياس مشکالت

روابط مثبت  73درصد از واريانس کل مشکالت اضطرابي را

اضطرابي کاهش مييابد.

تبيين ميکنند .در اين تحليل عامل وابستگي بيشترين ضريب

از آنجا که ارتباط بين دو عامل وابستگي و روابط مثبت با

بينيکنندههای مثبتي
بتا را داشت .وابستگي و تعارض پيش 

اضطـراب تعميـم يافته از لحـاظ آماری معنادار نبودند ،تنها
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ترس از جراحتهای
جسماني

وابستگي
روابط مثبت
تعارض

*44/37
*19/93
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زيرمقياس تعارض وارد تحليل شد (جدول  .)1مقدار معنادار

پيشبيني کاهش نشانههای اضطرابي در کودکان پيشدبستاني

ضريب بتا نشان ميدهد با افزايش مشکالت اضطرابي ،تعارض

دارد .به صورت خاص ،روابط مثبت مادرـکودک يک متغير

در رابطه کودکـوالد نيز افزايش مييابد .تحليل عامل

پيشبين منفي برای نشانههای اختالل اضطراب اجتماعي،

اضطراب اجتماعي نيز در تأييد پيشبيني اين عامل به وسيله

وسواس بياختياری و ترس از جراحتهای جسماني بود .در

هر سه عامل تعارض ،روابط مثبت و وابستگي بود .ضريب بتا

واقع روابط مثبت دربرگيرنده درک نيازهای زيربنايي رفتار

منفي معنادار در روابط مثبت نشاندهنده کاهش مشکالت

کودکان و توانايي پاسخدهي مؤثر به اين رفتارهاست ،به همين
7

اضطرابي با افزايش نمره اين عامل و ضريب بتای مثبت

دليل به عنوان يک عامل حمايتکننده مانع بروز اختاللهای

معنادار دو عامل تعارض و وابستگي ،مبيّن افزايش مشکالت

اضطرابي ميشود (ريولف و ديگران.)1116 ،

اضطرابي با افزايش نمرههای اين عوامل است .افزون بر آن

همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان دادند که افزايش ميزان

نتايج نشان دادند که وابستگي و روابط مثبت ميتوانند وسواس

تعارض بين مادران و کودکان با افزايش نشانههای اضطرابي

بياختياری را پيشبيني کنند .مثبت بودن ضريب بتا در عامل

همراه است و به صورت خاص اين مقياس پيشبينيکننده مثبت

وابستگي و منفي بودن آن در عامل روابط مثبت نيز حاکي از

نشانههای اضطراب تعميميافته ،اضطراب اجتماعي و ترس از

آن است که افزايش وابستگي با افزايش وسواس بياختياری

جراحتهای جسماني در کودکان پيشدبستاني است .به نظر

همراه است .در حالي که افزايش روابط مثبت موجب کاهش

ميرسد رابطه مبتني بر ناتواني مادر در پاسخدهي به نيازهای

نشانههای وسواس بياختياری ميشود .در مورد عامل ترس از

کودک و عدم حساسيت به نيازهای زيربنايي کودک به مثابه

جراحتهای جسماني ،ضريب منفي بتا در زيرمقياس روابط

عدم دسترسپذيری هيجاني و جسماني مادر برای کودک

مثبت نشاندهنده وجود ارتباط معکوس بين اين دو متغير است.

است .به عبارت ديگر ،اين تعارض که در مقابل روابط مثبت

به عبارتي ديگر ،با افزايش روابط مثبت ،ترس از جراحتهای

قرار ميگيرد ،مبين روابط منفي و تعارضآميز بين مادر و

جسماني کاهش مييابد .در حالي که برمبنای وجود ضريب

کودک است .بنابراين همراه بودن آن با نشانههای اضطرابي

بتای مثبت در دو عامل تعارض و وابستگي ،افزايش اين عوامل

قابل توجيه است.

با افزايش مشکالت اضطرابي همراه است .پيشبيني نمرههای

افزايش وابستگي مادرـکودک نيز با افزايش مشکالت

زيرمقياس اضطراب جدايي فقط با استفاده از زيرمقياس

اضطراب کلي و به خصوص مشکالت اضطراب جدايي همراه

وابستگي از نظر آماری معنادار بود .بنابراين ،دو زيرمقياس

بود .به عبارتي ديگر وابستگي ميزان توانايي کودک در جدا

تعارض و روابط مثبت وارد تحليل رگرسيون نشدند .نتايج نشان

شدن از مادر ،ميزان استقالل وی و واکنشهای هيجاني و

دادند که عامل وابستگي به تنهايي  11درصد از واريانس

عاطفي در هنگام جدا شدن از مادر را مشخص ميکند .افزون

مشکالت اضطراب جدايي را تبيين ميکند .ضريب نسبتاً باال و

بر مشکالت اضطراب جدايي ،اين زيرمقياس پيشبينيکننده

مثبت بتا و معناداری آن نيز نشاندهنده اين است که افزايش

مثبت مشکالت اضطراب اجتماعي ،وسواس بياختياری و ترس

وابستگي کودک به مادر با افزايش مشکالت اضطراب جدايي

از جراحتهای جسماني نيز بود .نتايج اين پژوهش با ديگر

همراه است.

پژوهشهايي که به بررسي رابطه مؤلفههای ارتباطي مادرـکودک
و يا تأثير سبکهای فرزندپروری بر بروز نشانگان اضطرابي در

بحث

کودکان پرداختهاند ،همسو هستند (موريس و ديگران1119 ،؛

هدف اين پژوهش تعيين نقش روابط مادرـکودک در بروز

دياز1115 ،؛ بروماريو و کرنس1171 ،؛ جاکوبسن و ديگران،

نشانگان اضطرابي در کودکان پيشدبستاني بود .نتايج نشان

 .)1171البته الزم به ذکر است که پژوهشهای اندکي در مورد

دادند که کيفيت رابطه مادرـ کودک نقش معناداری در

رابطه مؤلفههای ارتباطي مادرـکودک و تحول انواع اختاللهای
1. protective factor

دکتر محمدکريم خداپناهي ،دکتر سعيد قنبری ،حسين نادعلي ،پريسا سيدموسوی

اضطرابي انجام شدهاند .اغلب پژوهشها صرفاً به بررسي رابطه

به کودک باعث حساسيت کودک نسبت به تهديد و خطر شده

اين مؤلفهها با نشانگان کلي اضطراب در کودکان اختصاص

و احساس مهار کودک بر تهديدهای بيروني را کاهش ميدهد

داشتهاند .به منظور تعيين عوامل مؤثر ابتالی کودکان به

و فرصت کشف محيطهای جديد و اکتساب مهارتهای

اختاللهای اضطرابي از ديدگاه کلي روابط مادرـکودک ،بهترين

سازشي برای مقابله با رويدادهای محيطي غيرقابل پيشبيني را

تفسير را ميتوان برمبنای الگوی زيستيـروانيـاجتماعي 7مطرح

کاهش ميدهد (مکلود ،وود و ويز .)1111 ،همچنين دلبستگي

کرد .در اين الگو فرض بر اين است که علتهای چندگانه

ايمن به کودک کمک ميکند تا مهارتهای مربوط به

همبستهای در پديدايي اختاللهای اضطرابي مشارکت دارند

خودنظمجويي را کسب کند .اين مهارتها نيز به کودک کمک

که در سه گروه زيستي ،رواني و اجتماعي طبقهبندی ميشوند.

ميکند تا هنگام مهار درماندگي و مقابله با هيجانهای منفي

در اين الگو علت روانشناختي اين اختاللها ،کنشوری

خويش احساس توانمندی کند .بدين ترتيب اختالل در

شناختي کودک در تفسير و ادراک وی از رويدادهای محيطي

نظمجويي هيجاني و استفاده از راهبردهای تنظيم هيجان مختل

است .برمبنای اين ديدگاه روابط کودکـوالد بر تفسير کودک

که ميتواند ناشي از مهارت ناکافي مادر در تنظيم برانگيختگي

از رويدادهای محيطي اثر ميگذارند .به عبارت ديگر شيوه

کودک باشد (هولمز ،)1171 ،با حالتهای اضطرابي رابطه

ارتباط با والد ميتواند به عنوان منبعي برای تهديدآميز ديدن

معنادار دارند (آزادی.)7931 ،

حوادث محيطي و قدرت مقابله با آنها در نظر گرفته شود
(ورهوون ،بوگل و وندربروگن.)1171 ،

بنابراين ميتوان دريافت کيفيت ارتباط مادرـکودک و الگوی
ارتباطـي بين آنها نقـش بسيـار مهمـي در تفسير و ادراک

توجيه اختاللهای اضطرابي نيز بر اين مبنا استوار است که

رويدادهای محيطي ،حساسيت نسبت به محرکهای تهديدآميز،

کودکان دلبسته ناايمن مستعد ابتال به سطوح باالی اضطراب

کسب مهارتهای مقابله با رويدادهای غيرقابل پيشبيني،

مزمن در زندگي آتي خود هستند ،زيرا در دسترس نبودن ،عدم

توانايي سازشيافتگي و اکتشاف محيطهای جديد که در کانون

پاسخدهي و غيرقابل پيشبيني بودن مراقب باعث ميشود که

نظريههای مربوط به پديدايي اختاللهای اضطرابي قرار

ترس از تنها ماندن و ناتواني در مقابله با خطرهای احتمالي

ميگيرند ،ايفا ميکند.

در مرکز راهبردهای مقابلهای کودک قرار ميگيرد و باعث به

مهدکودک و استفاده از طرح پژوهش همبستگي ،تعميمپذيری

وجود آمدن حالت گوش به زنگي ميشود که ميتواند در

يافتهها ،تفسيرها و اسنادهای علتشناختي متغيرهای مورد

نوجواني و بزرگسالي به اختاللهای اضطرابي منجر شود

بررسي را با محدوديت مواجه ميسازد که بايد در نظر گرفته

(ايگلند و کارلسون .)1119 ،به دليل اينکه اين کودکان به در

شود .همچنين در اين پژوهش نقش پدر به عنوان يک متغير

دسترس بودن مراقب خود اطميناني ندارند ،نظام دلبستگي در

اثرگذار بر ارتباط مادرـکودک مورد بررسي قرار نگرفته است.

آنها پيوسته فعال است و اين فعال بودن مزمن ،باعث وابستگي

بنابراين اجرای طرح در نمونههای وسيعتر و همچنين بررسي

بيش از حد کودک به مادر ميشود ،رفتارهای اکتشافي وی را

نقش پدر در پديدايي اختاللهای اضطرابي در پژوهشهای

به شدت کاهش ميدهد و با بروز کوچکترين خطر در محيط،

آتي ،به گسترش دانش در اين حوزه کمک خواهد کرد.

متوقف ميشود (ماناسيس .)1117 ،مهار بيش از حد والديني
مانند تنظيم و مداخله بيش از حد فعاليتهای کودک که

منابع

تقويتکننده وابستگي کودک به مادر است ،مانع رشد استقالل

آزادي ،م .)1331( .تنظيم هيجان و اختاللهای اضطرابي :مروری

کودکان شده و با افزايش نشانههای اضطرابي در هنگام عدم
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