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 مقاله پژوهشی

 هیشهر اروم یرمهدکودکیو غ یساله مهدکودک 3تا  1کودکان  یدلبستگ يهاسه سبکیو مقا یابیارز
  

  ٢*يناليز يعل، ١يام قبلهيمر
 

  09/02/1396تاریخ پذیرش  06/12/1395تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ت. پژوهش دا کرده اسيپ ياديت زياهم ير بحث دلبستگياخ يهال در سالين دليتکامل کودکان دارد و به هم يبر رو ياساس تأثير يدلبستگ: هدف و زمينهپيش
  ه انجام شد.يشهر اروم يرمهدکودکيو غ يساله مهدکودک ۳تا  ۱کودکان  يدلبستگ يهاسه سبکيو مقا يابيارز باهدفحاضر 

ه يساله شهر اروم ۳تا  ۱ يرمهدکودکيو غ يشامل همه کودکان مهدکودک يبود. جامعه آمار ياسهيمقا ياز نوع عل يليتحل – يفين مطالعه توصيا: هامواد و روش 
 ياخوشه يريگساله بودند که با روش نمونه ۳تا  ۱) يرمهدکودکيغ ۲۰۰و  يمهدکودک ۲۰۰( کودک ۴۰۰بودند. نمونه پژوهش  ۱۳۹۵-۹۶ يليدر سال تحص

 يريانس چندمتغيل واريو تحل يفيتوص يهاها با روشل شد. دادهي) توسط مادران کودکان تکم۱۹۹۹، کودکان (هاگر يدلبستگ يهاانتخاب شدند. پرسشنامه سبک
  ل شدند.ي(مانوا) تحل

آشفته داشتند. از کودکان  يکودک دلبستگ ۱۵مقاوم و  يکودک دلبستگ ۲۱، ياجتناب يکودک دلبستگ ۲۸، منيا يکودک دلبستگ ۳۳۶ها نشان داد افتهي: هاافتهي
 ۱۶۵ يرمهدکودکيآشفته و از کودکان غ يکودک دلبستگ ۷مقاوم و  يکودک دلبستگ ۹، ياجتناب يکودک دلبستگ ۱۳، منيا يکودک دلبستگ ۱۷۱ يمهدکودک

و  ين کودکان مهدکودکيآشفته داشتند. همچن يکودک دلبستگ ۸مقاوم و  يکودک دلبستگ ۱۲، ياجتناب يکودک دلبستگ ۱۵، منيا يکودک دلبستگ
ودکان از ک بر آن عالوهنداشتند.  يدارمعنيمقاوم و آشفته تفاوت  يهاياما در دلبستگ، داشتند دارمعني تفاوتبيمن و اجتنايا يهايدر دلبستگ يرمهدکودکيغ

  ).p>۰۵/۰نداشتند ( يدارمعنيتفاوت  يت و سن در انواع دلبستگيلحاظ جنس
 يت بهتريدر وضع يدلبستگ يهااز لحاظ سبک يرمهدکودکيسه با کودکان غيدر مقا يتوان گفت کودکان مهدکودکيج ميبا توجه به نتا: يريگجهيبحث و نت

، دارد ينقش مهم يدلبستگ يهاسبک يريگن آنچه در شکليداشتند. بنابرا يدلبستگ يهاو بهبود سبک يريگبر شکل يمثبت تأثيرها قرار داشتند و مهدکودک
  کودکان است. يازهايبه ن هاآنزان در دسترس بودن مراقبان و حساس بودن يبلکه م، ستيا مهدکودک) نيکودک (خانه  يمکان نگهدار

 يرمهدکودکيکودکان غ، يکودکان مهدکودک، منيناا يتگدلبس، منيا يدلبستگ، يدلبستگ يهاسبک: هادواژهيکل

  
 ۲۵۲-۲۶۲ ص، ۱۳۹۶ تير، ۹۳درپي پي، چهارمشماره ، دهمپانزدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
    ۰۹۱۴۳۴۰۹۱۷۱ : تلفن، يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب، يدانشگاه آزاد اسالم، هياروم: آدرس مکاتبه

Email: a.zeinali@iaurmia.ac.ir 

  
  مقدمه

در  ينقش مهم يسالگ ۳تا  ۱ ويژهبه يه زندگياول يهاسال
به  کودکان نسبت يت بااليت دارد که با حساسيشخص يريگشکل

، هاگذار ارزشهين پاي). خانواده اول۱شود (يط مشخص ميمح
ن ييدر تع يت کودکان است که نقش مهميو شخص يفکر يارهايمع

ا يانواده خ يتين نظام تربيافراد دارد. بنابرا يو سبک زندگ سرنوشت
 ينظام رفتار يريگدر شکل ين عامل مهميه کودک و والديرفتار اول
کننده نيين عامل تعيترمهم). ۲باشد (يت کودک ميو شخص

مادر با کودک  ويژهبهرابطه مراقب ، يت افراد در بزرگساليشخص
                                                             

  رانيه، اي، اروميآزاد اسالمه، دانشگاه ي، واحد ارومي، گروه روانشناسينيبال يکارشناس ارشد روانشناس 1
  سنده مسئول)  يران (نويه، اي، اروميه، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اروميار گروه روانشناسيدانش ٢

ان از روانشناس ياريبس موردتوجهن رابطه يت ايفيت و کياست. کم
نوزاد هنگام  يه ويقرار گرفته است. بر اساس نظر Bowlby ويژهبه

 ينتأم يمجهز است که برا يزشيو انگ ينظام رفتار يتولد به نوع
 شيو افزا يمنيا يريگافته و باعث شکليمجاورت با مادر تکامل 

ها و يگآزرداز روان ياريبس يده ويشود. به عقيکودک م يبقا
ت کودک از مراقبت مادرانه و يجه محروميت نتيشخص يهااختالل

). ۳شود (يم يدلبستگ يريگا عدم ثبات آن است که باعث شکلي
که  ييخود به افراد آشنا ين سال زندگيمه دوم اوليکودکان از ن

 يکي يشوند. دلبستگيدلبسته م، کننديآنان را برآورده م يازهاين
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طع جاد و قيمعاصر است که به ا يم روانشناسيمفاهن يتراز برجسته
 ينوع يل کودک به برقراري). تما۴اشاره دارد ( يعاطف يوندهايپ

ت در حضور آنان ين و احساس امنيمع يک با افراديرابطه نزد
 يه اطالعاتياول يدلبستگ يها). تجربه۵شود (يده مينام يدلبستگ

 صورتبهرا  هاآنکه کودک  دهديه ارائه ميدرباره خود و مراقبان اول
 دهيسازمان يفعال درون يا در قالب الگوهاي يذهن يهاييبازنما

فرد  يروابط در گستره زندگ ين الگوها راهنمايکرده است و ا
 است که با افراد خاص يقيعم يوند عاطفيپ ي). دلبستگ۶باشند (يم

اط نشم احساس يتعامل دار هاآنبا  يکه وقت يطوربه، شوديبرقرار م
م. يرسيبه آرامش م هاآنکرده و هنگام استرس در کنار 

ت که هر ن دو نفر اسيدار بيپا يجانيوند هيپ يدلبستگ ديگرعبارتبه
ا مجاورت را حفظ کرده و ي يکيکنند نزدين تالش ميک از طرفي

  ).۷ابد (يعمل کنند تا ارتباط ادامه  ايگونهبه
ابط رو تأثيردرک  يبرا يمهم يچارچوب تحول يه دلبستگينظر

مانند  يب روانيدر بروز آس مؤثر يندهايه کودکان با مراقب بر فراياول
 ياررفت – يجانيه ييجوت نظميظرف، يرفتار  - يانتظارات شناخت

 يگذارد. دلبستگيرا در متخصصان م يدگيمقابله با تن يو راهبردها
 يريگو شکل يب روانيکننده در مقابل آسمن عامل محافظتيا

من عامل خطرساز و يناا يتحول بهنجار است و در مقابل دلبستگ
 ي). شخص۸است ( يروان يهاش دهنده احتمال ابتال به اختالليافزا

کودکان از  يت دلبستگيوضع يبررس يبرا Ainsworthبه نام 
 يب استفاده کرد و بر اساس آن چهار سبک دلبستگيت غريموقع

ه) مقاوم و آشفت، ي(اجتنابمن يمن و سه سبک ناايک سبک ايشامل 
مستمر مراقب به  يو پاسخده يريپذزان دسترسيرا مطرح کرد. م

 ا سبکيوه يش، تيدن به آرامش و امنيرس يکودکان برا يهاتالش
من کودکان يا ي). در دلبستگ۹کند (ين مييکودکان را تع يدلبستگ

که  يکنند. وقتيگاه امن استفاده مهيک تکي عنوانبهاز مراقب خود 
ا نکنند که يه کنند يکند ممکن است گريرا ترک م هاآنمراقب 
به يبه افراد غر هاآنح دادن يبت مراقب و ترجيغ هاآنه يعلت گر

فعال  طوربهه را قطع و يگر هاآنگردد يکه مراقب برم ياست. وقت
دکان کو ياجتناب يبه دنبال ارتباط با مراقب هستند. در دلبستگ

ه ک يوقت ياعتنا هستند. حتيب يدارد به وکه مراقب حضور  يزمان
به يشوند و به فرد غريناراحت نم معموالًکند يرا ترک م هاآنمراقب 

هنگام بازگشت  هاآندهند. يهمانند مراقب خود واکنش نشان م
را بغل  هاآنکه مراقب  يکنند و وقتياستقبال نم يمراقب از و

بل مقاوم کودکان ق يچسبند. در دلبستگينم ياغلب به و، کننديم
به مراقبت خود هستند و اغلب به کاوش  يکيبه دنبال نزد يياز جدا

ناراحت شده  معموالًکند يرا ترک م هاآنمراقب  يپردازند. وقتينم
شوند و رفتار خصمانه مثل کتک يم يو پس از برگشت مراقب عصبان

هنگام بغل شدن به  هاآناز  يدهند. برخيزدن و هول دادن نشان م

آرام کرد. در  يرا به راحت هاآنتوان يدهند و نميه ادامه ميگر
ردرگم س يآشفته کودکان هنگام برگشت مراقب رفتارها يدلبستگ

را بغل  هاآنکه مراقب  يدهند. ممکن است در حاليو متضاد نشان م
ن ابرگرداندن واکنش نش يو افسردده مثل رو يجان سطحيکرده با ه

ا يجان خود را به شکل صورت بهت زده يه هاآندهند. اغلب 
  ).۱۰کنند (يب و خشک ابراز ميب و غريبدن عج يهاحالت

 ي) با عنوان بررس۲۰۱۴و همکاران ( Dingکه  يدر پژوهش
در  ياختو شن يج رفتاريو نتا يکودک با دلبستگ يرابطه دلبستگ

درصد  ۷/۸۹دند که يجه رسين نتيبه ا، انجام دادند يل کودکياوا
 يکه سبک دلبستگ يدرصد کودکان ۸۵من و يا يکودکان دلبستگ

شان ن يل کودکيخود را در اوا ينوع سبک دلبستگ، من داشتنديناا
کودکان مقاوم در  ويژهبهمن يناا يدلبستگ يدادند. کودکان دارا

 يمن شاخص رشد ذهنيا يدلبستگ يسه با کودکان دارايمقا
و همکاران  Dingگر يد ي). در پژوهش۱۱داشتند ( يترنييپا
کودک و عوامل  –مادر  يدلبستگ يالگوها ي) ضمن بررس۲۰۱۲(

دند که يجه رسين نتيبه ا، کودک انجام دادند ۱۶۰ يکه بر رو مؤثر
 يدرصد دلبستگ ۵/۷، منيا يدرصد دلبستگ ۲/۶۸ان کودکان ياز م

آشفته  يدرصد دلبستگ ۵/۲مقاوم و  يدرصد دلبستگ ۵/۲۱، ياجتناب
 يهاتيرا حساس يدر دلبستگ مؤثرن عوامل يترمهمداشتند. آنان 

ند ان کرديب ييت زناشويو رضا يکينزد، بودن مادردسترس، مادرانه
)۱۲ .(Erel ) جه ين نتيبه ا ي) ضمن پژوهش۲۰۰۰و همکاران

انه رمادريبا مراقبت غ ين مراقبت مادرانه و مهدکودکيدند که بيرس
) ۲۰۰۸( Giudiceن ي). همچن۱۳نداشت ( وجود يدارمعنيتفاوت 

در  يدوران کودک يگزارش کرد که سن در ابتدا يضمن پژوهش
ن يندارد و کودکان سن تأثيرمن کودکان يا ناايمن يا يدلبستگ

). ۱۴ندارند ( يدر دلبستگ يدارمعنيمتفاوت از لحاظ سن تفاوت 
Ellen )۲۰۱۴گزارش کرد که پسران دو برابر  ي) ضمن پژوهش
و سه برابر دختران سبک آشفته و دختران  يان سبک اجتنابدختر

 عالوه). ۱۵من داشتند (يشتر از پسران سبک ايب يدارمعني طوربه
با عنوان مهدکودک و  ي) در پژوهش۱۳۸۵و همکاران ( يبر آن رزاق

ن يا به يتهران يهادر خانواده يپژوهش: کودکان يدلبستگ يهاسبک
 يدرصد الگو ۴۷ يکودکان مهدکودکان يدند که از ميجه رسينت

 ياجتناب يدرصد الگو ۶دوسوگرا و  يدرصد الگو ۴۷، منيا يدلبستگ
 يهابا عنوان نقض نقص ي) در پژوهش۱۳۸۷( ي). خانجان۱۶داشتند (

ن يکودکان به ا يو مشکالت رفتار يدلبستگ يهادر سبک يحس
 من ويا يسبک دلبستگ يدرصد کودکان دارا ۷/۶۶د که يجه رسينت
). ۱۷من بودند (يناا يسبک دلبستگ يدرصد کودکان دارا ۳/۳۳

 تيسه وضعيبا عنوان مقا ي) ضمن پژوهش۱۳۹۲و همکاران ( يارشد
 يوز که بر ريرمهد شهر تبرين کودکان مهد و غيبه والد يدلبستگ

جه ين نتيرمهد انجام دادند به ايکودک غ ۱۱۲کودک مهد و  ۱۲۸
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 زينالي علي ،ايقبله مريم
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اوت رمهد تفيکودکان مهد و غ ين نمره کل دلبستگيدند که بيرس
ت کودکان ياما در بعد اجتناب از حما، وجود نداشت يدارمعني

 ينمره باالتر يدارمعنيطور سه با کودکان مهد بهيرمهد در مقايغ
 يفاوتت ينمره کل دلبستگ ازنظرن پسران و دختران يگرفتند. همچن

سه يابا عنوان مق ي) در پژوهش۱۳۹۲). شخمگر (۱۸با هم نداشتند (
کودکان تحت مراقبت مهدکودک با کودکان تحت  يدلبستگ يالگوها

روه از هر دو گ يمين تقريباًد که يجه رسين نتيمراقبت خانواده به ا
ر د يدارمعنيمن داشتند و دو گروه تفاوت يناا يدلبستگ يالگو

 يلگوزان اياما م، من دوسوگرا نداشتنديمن و ناايا يدلبستگ يالگوها
شتر از گروه تحت يه تحت مراقبت مهدکودک بدر گرو ياجتناب

  ).۱۹مراقبت خانواده بود (
 يدلبستگ يهاسه سبکيو مقا يدرباره بررس ياندک يهاپژوهش

) انجام شده و يرمهدکودکيو غ يساله (مهدکودک ۳تا  ۱کودکان 
 يدر راستا ياز اقدامات ضرور يکي ييهان پژوهشيانجام چن

ها شن پژوهيج اياست. با کمک نتا هاآن شناختيروانابعاد  ييشناسا
و  افتين افراد دست يا شناختيروان يهايژگيتوان به شناخت ويم

ن يکرد. همچن يآنان طراح يهايژگيبهبود و يبرا ييهابرنامه
 يسالو بزرگ ينوجوان، يمشکالت دوران کودک ييدايدر پد يدلبستگ

 يدلبستگ يهادرباره سبک ياندک يهادارد و پژوهش ينقش مهم
ن يسه آن در کودکان مختلف انجام شده است. بنابرايکودکان و مقا

 يهادر کارکرد يدلبستگ يهاانکار سبکرقابليبا توجه به نقش غ
ه سيو مقا يابين پژوهش ارزيا يهدف کل يجانيه يو الگوها يرفتار
ه انجام شد. در يساله شهر اروم ۳تا  ۱کودکان  يدلبستگ يهاسبک

 ۱دکان کو يدلبستگ يهاسبک يوهش به دنبال بررسن پژيجه اينت
 يهاتقاوت سبک يو بررس يرمهدکودکيو غ يسال مهدکودک ۳تا 

 يرمهدکودکيو غ يمهدکودک برحسبساله  ۳تا  ۱کودکان  يدلبستگ
  باشد.يت و سن ميجنس، بودن

  
  مواد و روش کار

. بود ياسهيمقا ياز نوع عل يليتحل – يفين پژوهش توصيا
تا  ۱ يرمهدکودکيو غ يشامل همه کودکان مهدکودک يجامعه آمار

بودند. حجم نمونه  ۱۳۹۵-۹۶ يليه در سال تحصيساله شهر اروم ۳
نان از ياطم ينفر برآورد شد که برا ۳۸۰بر اساس فرمول کوکران 

ه جه نمونينت نمونه انتخاب شدند. در عنوانبهنفر  ۴۰۰حجم نمونه 
تا  ۱) يرمهدکودکيغ ۲۰۰و  يمهدکودک ۲۰۰کودک ( ۴۰۰پژوهش 

انتخاب شدند. پس از  ياخوشه يريگساله بودند که با روش نمونه ۳
هماهنگي و اخذ مجوز از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه و 

هاي سطح شهر (سه منطقه به مهدكودك، هيبهزيستي شهر اروم
پس از  متوسط و پايين) مراجعه شد و، باال ياجتماع -ياقتصاد

ها پس از پرسشنامه، توضيح هدف پژوهش و جلب رضايت مديران

خاب انت ين برايل شد. همچنينامه توسط مادران تکمتيافت رضايدر
 يبر اساس همتا شدن با کودکان مهدکودک يرمهدکودکيکودکان غ
 -يدابتدا شهر اروميه به سه منطقه اقتصا يت اقتصاديطبق وضع

متوسط و پايين تقسيم شد و سپس از هر منطقه دو ، باال ياجتماع
ابان مادران يدر هر خ درنهايتخيابان به تصادف انتخاب گرديد. 

ان يمشخص و پس از ب يرمهدکودکيساله غ ۳تا  ۱کودکان  يدارا
بدون نام بودن ، يمحرمانه ماندن اطالعات شخص، ياصل رازدار

نه نامه شرکت آگاهاتيرضا، يکل صورتبهل يپرسشنامه و انجام تحل
 توسط مادران يدلبستگ يهاافت و پرسشنامه سبکيدر پژوهش در

ورود  يهان پژوهش مالکين در ايل شد. همچنيدرباره کودکان تکم
با هر دو والد  يزندگ، ساله ۳تا  ۱به مطالعه شامل داشتن کودک 

 يدادهاو عدم رخ يروانپزشک يعدم مصرف داروها، (پدر و مادر)
ره در سه ماه گذشته و يزان و غيمرگ عز، زا مانند طالقتنش
نامه شرکت تيرضا يخروج از مطالعه شامل عدم امضا يهامالک

ل يل کردن پرسشنامه و تکميل به تکميعدم تما، آگاهانه در پژوهش
  ا نامعتبر بود.يناقص  تصوربهپرسشنامه 

ن پرسشنامه توسط يا: يدلبستگ يهاپرسشنامه سبک
Huggar )۱۹۹۹کودکان  يدلبستگ يهاسبک يريگاندازه ي) برا

ن پرسشنامه يشود. ايل ميشده است که توسط مادران تکم يطراح
 يهااز انواع سبک يکيچهار ماده است که هر ماده مربوط به  يدارا

اس يباشد و بر اساس مقيمقاوم و آشفته م، ياجتناب، منيا يدلبستگ
طور =به۳، ي=تاحد۲، ي=کم۱، چي=ه۰کرت (يل ياشش درجه

 يمالک ييروا يشود. ويم يگذار) نمرهقاًيدق=۵اد و ي=ز۴، متوسط
قاوم و م، ياجتناب، منيا يدلبستگ يهاسبک ييايو پا تأييدابزار را 

 ۷۹/۰و  ۸۳/۰، ۸۱/۰، ۷۷/۰ ترتيببه ييآشفته را با روش بازآزما
 يياي) پا۱۳۹۳و همکاران ( ي). در پژوهش زارع۲۰گزارش کرد (

، ۷۴/۰، ۶۹/۰ ترتيببهکرونباخ  يمذکور با روش آلفا يهاسبک
 يهاسبک يياي). در پژوهش حاضر پا۲گزارش شد ( ۸۲/۰و  ۷۹/۰

 ۸۴/۰و  ۷۸/۰، ۷۲/۰، ۷۵/۰ ترتيببهکرونباخ  يمذکور با روش آلفا
  محاسبه شد.

طح ر سل شدند. ديتحل يو استنباط يفيها در دو سطح توصداده
و  يمرکز شيگرا يهاشاخص ازرها يف متغيتوص يبرا يفيتوص

 يهافرضها و سؤال آزمون يبرا يو در سطح استنباط يپراکندگ
 ليلتح يبرااستفاده شد.  يريانس چندمتغيل وارياز روش تحل يآمار
استفاده  p>۰۵/۰ يدارمعنيدر سطح  SPSS-19ار افزنرم از هاداده
  .شد

  
  يافته ها

 ۲۰۰و  يمهدکودک ۲۰۰کودک ( ۴۰۰ کنندگانشرکت
 ۲۰۴ن پژوهش يکه در ا يطوربه، ساله بودند ۳تا  ۱) يرمهدکودکيغ
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ان ي) شرکت داشتند. از مدرصد۴۹دختر ( ۱۹۶) و درصد۵۱پسر (
 ۹۷، )درصد۵۰/۲۵( يماهگ ۱۳-۱۸  ينفر در دامنه سن ۱۰۲آنان 

نفر در دامنه  ۸۵، )درصد۲۵/۲۴( يماهگ ۱۹-۲۴ ينفر در دامنه سن
-۳۶ ينفر در دامنه سن ۱۱۶) و درصد۲۵/۲۱( يماهگ ۲۵-۳۰ يسن

 يو درصد فراوان ي) قرار داشتند. فراواندرصد۲۹( يماهگ ۳۱
 و کل يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهاسبک

  ارائه شد. ۱کودکان در جدول 

  
  و کل کودکان يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهاسبک يو درصد فراوان يفراوان : )۱جدول (

  کل کودکان  يرمهدکودکيکودکان غ  يکودکان مهدکودک  يدلبستگ يهاسبک

  يدرصد فراوان  يفراوان  يدرصد فراوان  يفراوان  يدرصد فراوان  يفراوان
  ۸۴%  ۳۳۶  ۵۰/۸۲%  ۱۶۵  ۵۰/۸۵%  ۱۷۱  منيا

  ۷%  ۲۸  ۵۰/۷%  ۱۵  ۵۰/۶%  ۱۳  يمن اجتنابيناا

  ۲۵/۵%  ۲۱  ۶%  ۱۲  ۵۰/۴%  ۹  من مقاوميناا

  ۷۵/۳%  ۱۵  ۴%  ۸  ۵۰/۳%  ۷  من آشفتهيناا

 
 يمن کودکان مهدکودکيا يزان دلبستگيم، ۱ج جدول يطبق نتا

 يهايزان دلبستگيشتر و ميب يرمهدکودکيسه با کودکان غيدر مقا
ا سه بيدر مقا يمقاوم و آشفته کودکان مهدکودک، يمن اجتنابيناا

تر از کودکان قياست. به عبارت دق ترکم يرمهدکودکيکودکان غ
) درصد۵۰/۶( ۱۳، مني) کودک ادرصد۵۰/۸۵( ۱۷۱ يمهدکودک

) درصد۵۰/۳( ۷) کودک مقاوم و درصد۵۰/۴( ۹، يکودک اجتناب
) درصد۵۰/۸۲( ۱۶۵ يرمهدکودکيکودک آشفته و از کودکان غ

) کودک درصد۶( ۱۲، ي) کودک اجتنابدرصد۵۰/۷( ۱۵، منيودک اک
 ۳۳۶ درمجموع) کودک آشفته هستند. درصد۴( ۸مقاوم و 

 ۲۱، ي) کودک اجتنابدرصد۷( ۲۸، مني) کودک ادرصد۸۴(
) کودک آشفته درصد۷۵/۳( ۱۵) کودک مقاوم و درصد۲۵/۵(

  هستند.

انس يل واريها به روش تحلل دادهيش از انجام تحليپ
ج آزمون يشد. نتا يآن بررس يهاش فرضيپ، يريچندمتغ

ن ينبود که ا دارمعنيرها يچ از متغيه يرنوف براياسم–کولموگروف
ن ياز آن است که فرض نرمال بودن برقرار است. همچن يافته حاکي

ن ينبودند که ا دارمعنين يباکس و آزمون لو Mج آزمون ينتا
 يهاسيماتر ياز آن هستند که فرض برابر يحاک ترتيببه يهاافتهي

ها برقرار هستند. با توجه به برقرار انسيوار يانس و فرض برابريکوار
انس يل واريتوان از روش تحليپژوهش م يهاش فرضيبودن پ
 يتگدلبس يهاتفاوت سبک يبررس ياستفاده کرد. برا يريچندمتغ

ار ين و انحراف معيانگيم يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک
  ارائه شد. ۲ در جدول هاآن يدلبستگ يهاسبک

  
  يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهاار سبکين و انحراف معيانگيم: )۲جدول (

  يرمهدکودکيکودکان غ  يکودکان مهدکودک  يدلبستگ يهاسبک

  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  

  ۱۸۸/۱  ۹۲۳/۳  ۲۹۴/۱ ۶۶۶/۳  منيا

  ۲۰۶/۱  ۸۱۰/۰  ۹۶۳/۰  ۴۱۲/۰  يمن اجتنابيناا

  ۲۲۴/۱  ۰۸۲/۱  ۰۹۹/۱  ۹۸۵/۰  من مقاوميناا

  ۱۵۱/۱  ۶۴۱/۰  ۸۸۳/۰  ۴۰۲/۰  من آشفتهيناا

  
من کودکان يا ين دلبستگيانگيم، ۲ج جدول يطبق نتا

ن ينگايشتر و ميب يرمهدکودکيسه با کودکان غيدر مقا يمهدکودک
 يمقاوم و آشفته کودکان مهدکودک، يمن اجتنابيناا يهايدلبستگ
فاوت ت يبررس ياست. برا ترکم يرمهدکودکيکودکان غ سه بايدر مقا
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ج ينتا يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهاسبک
  ارائه شد. ۳لکز در جدول يو يآزمون المبدا

  
  يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهاتفاوت سبک يبررس يلکز برايو يج آزمون المبداينتا: )۳جدول (

  مجذور اتا  يدارمعني Fآماره  مقدار  نوع آزمون

  ۱۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۸۴۰/۱۰  ۸۹۹/۰  لکزيو يالمبدا

  
 يدلبستگ يهااز سبک يکين يحداقل ب، ۳ج جدول يطبق نتا

 يرمهدکودکيو غ يمقاوم و آشفته کودکان مهدکودک، ياجتناب، منيا
ن با ي). همچن=۰۰۱/۰P≤ ،۸۴۰/۱۰Fوجود دارد ( يدارمعنيتفاوت 

 يگدلبست يهاتوان گفت نوع مراقبت در سبکيتوجه به مجذور اتا م

 ياست. برا مؤثر يدلبستگ يهادرصد در سبک ۱/۱۰به اندازه 
و  يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهاتفاوت در نوع سبک يبررس

ارائه  ۴در جدول  يريانس چندمتغيل واريج تحلينتا يرمهدکودکيغ
  شد.

  
  يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهاسبک يريانس چندمتغيل واريج تحلينتا: )۴جدول (

  مجذور اتا  يدارمعني Fآماره   ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  يدلبستگ يهاسبک

  ۱۱۰/۰  ۰۴۱/۰  ۲۰۰/۴  ۴۸۰/۶  ۱  ۴۸۰/۶  منيا
  ۳۲۵/۰  ۰۰۱/۰  ۹۲۵/۱۲  ۳۹۶/۱۵  ۱  ۳۹۶/۱۵  يمن اجتنابيناا

  ۰۰۲/۰  ۴۰۹/۰  ۶۸۳/۰  ۹۲۵/۰  ۱  ۹۲۵/۰  من مقاوميناا
  ۰۱۳/۰  ۲۲۰/۰  ۲۷۴/۵  ۵۵۳/۵  ۱  ۵۵۳/۵  من آشفتهيناا

  
در  يرمهدکودکيو غ يکودکان مهدکودک، ۴ج جدول يطبق نتا

، ≥۰۰۱/۰P( ي) و اجتناب=۰۴۱/۰P≤ ،۲۰۰/۴Fمن (يا يهايدلبستگ
۹۲۵/۱۲F= مقاوم  يهاياما در دلبستگ، داشتند دارمعني) تفاوت

)۴۰۹/۰P≤ ،۶۸۳/۰F=) ۲۲۰/۰) و آشفتهP≤ ،۲۷۴/۵F= تفاوت (
توان گفت ين با توجه به مجذور اتا مينداشتند. همچن يدارمعني

 يدرصد در دلبستگ ۱۱به اندازه  يدلبستگ يهانوع مراقبت در سبک

درصد در  ۲/۰، يمن اجتنابيناا يدرصد در دلبستگ ۵/۳۲، منيا
 ثرمؤمن آشفته يناا يدرصد در دلبستگ ۳/۱من مقاوم و يناا يدلبستگ
سر کودکان دختر و پ يدلبستگ يهاتفاوت سبک يبررس يااست. بر

ارائه  ۵در جدول  هاآن يدلبستگ يهاار سبکين و انحراف معيانگيم
  شد.

  
  کودکان دختر و پسر يدلبستگ يهاار سبکين و انحراف معيانگيم: )۵جدول (

  کودکان پسر  کودکان دختر  يدلبستگ يهاسبک

  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  

  ۲۱۸/۱  ۷۳/۳  ۲۷۷/۱ ۸۶/۳  منيا

  ۰۲۲/۱  ۵۳/۰  ۱۹۰/۱  ۶۹/۰  يمن اجتنابيناا

  ۲۱۵/۱  ۰۷/۱  ۱۰۶/۱  ۹۹/۰  من مقاوميناا

  ۱۰۱/۱  ۵۵/۰  ۹۵۴/۰  ۴۹/۰  من آشفتهيناا

  
من يمن و ناايا يهاين دلبستگيانگيم، ۵ج جدول يطبق نتا

ن يانگيمشتر و يسه با کودکان پسر بيکودکان دختر در مقا ياجتناب
ا سه بيمن مقاوم و آشفته کودکان دختر در مقايناا يهايدلبستگ

 يگدلبست يهاتفاوت سبک يبررس ياست. برا ترکمکودکان پسر 
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ارائه  ۶لکز در جدول يو يج آزمون المبدايکودکان دختر و پسر نتا
  شد.

  
  کودکان دختر و پسر يدلبستگ يهاتفاوت سبک يبررس يلکز برايو يج آزمون المبداينتا: )۶جدول (

  مجذور اتا  يدارمعني Fآماره  مقدار  نوع آزمون

  ۰۱۶/۰  ۱۸۱/۰  ۵۷۰/۱  ۹۸۴/۰  لکزيو يالمبدا

  
، ياجتناب، منيا يدلبستگ يهان سبکيب، ۶ج جدول يطبق نتا

وجود ندارد  يدارمعنيمقاوم و آشفته کودکان دختر و پسر تفاوت 
)۱۸۱/۰P≤ ،۵۷۰/۱F=تا من با توجه به ي). همچنتوان يمجذور ا

درصد در  ۶/۱به اندازه  يدلبستگ يهاگفت نوع مراقبت در سبک

 يهاتفاوت سبک يبررس ياست. برا مؤثر يدلبستگ يهاسبک
 يهاار سبکين و انحراف معيانگيسن م برحسبکودکان  يدلبستگ
  ارائه شد. ۷در جدول  هاآن يدلبستگ

  
  سن برحسبکودکان  يدلبستگ يهاار سبکين و انحراف معيانگيم: )۷جدول (

 يهاسبک
  يدلبستگ

  يماهگ ۳۱-۳۶  يماهگ ۲۵-۳۰  يماهگ ۱۹-۲۴  يماهگ ۱۸-۱۳

انحراف   نيانگيم  
  اريمع

انحراف   نيانگيم
  اريمع

انحراف   نيانگيم
  اريمع

انحراف   نيانگيم
  اريمع

  ۱۹۴/۱  ۵۴/۳  ۳۱۱/۱  ۷۴/۳  ۳۲۰/۱  ۹۵/۳  ۱۴۷/۱  ۹۹/۳  منيا
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-۱۸من کودکان يا يهاين دلبستگيانگيم، ۷ج جدول يطبق نتا

آشفته  منيو ناا يماهگ ۲۵-۳۰و مقاوم  يمن اجتنابيناا، يماهگ ۱۲
 يبررس يشتر است. برايب يسن يهاگروهر ياز سا يماهگ ۳۶-۳۱

 ج آزمونيسن نتا برحسبکودکان  يدلبستگ يهاتفاوت سبک
  ارائه شد. ۸لکز در جدول يو يالمبدا

  
  سن برحسبکودکان  يدلبستگ يهاتفاوت سبک يبررس يلکز برايو يج آزمون المبداينتا: )۸جدول (

  مجذور اتا  يدارمعني Fآماره  مقدار  نوع آزمون

  ۰۱۵/۰  ۱۴۹/۰  ۴۲۴/۱  ۹۵۷/۰  لکزيو يالمبدا

  
، ياجتناب، منيا يدلبستگ يهان سبکيب، ۸ج جدول يطبق نتا

وجود ندارد  يدارمعنيسن تفاوت  رحسببمقاوم و آشفته کودکان 
)۱۴۹/۰P≤ ،۴۲۴/۱F=تا مي). همچنتوان ين با توجه به مجذور ا

درصد در  ۵/۱به اندازه  يدلبستگ يهاگفت نوع مراقبت در سبک
  است. مؤثر يدلبستگ يهاسبک

  
  گيرينتيجهبحث و 
در  ياز اقدامات ضرور يکيکودکان  يدلبستگ يهاسبک يبررس

ن يا جياست. با کمک نتا هاآن شناختيروانابعاد  ييشناسا يراستا
ن افراد يا شناختيروان يهايژگيشناخت وتوان به يها مپژوهش
. کرد يآنان طراح يهايژگيبهبود و يبرا ييهاافت و برنامهيدست 
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 يدلبستگ يهاسه سبکيو مقا يابيارز باهدف باهدفن پژوهش يا
ه انجام يشهر اروم يرمهدکودکيو غ يساله مهدکودک ۳تا  ۱کودکان 

  شد.
من يناا يهايدلبستگشتر از يمن کودکان بيا يزان دلبستگيم

و همکاران  Ding يهاج پژوهشين پژوهش با نتايج ايبود. نتا
) ۱۳۹۰و همکاران ( ي) و محرر۱۳۹۲رادمهر و همکاران (، )۲۰۱۲(

به  ي) ضمن پژوهش۲۰۱۲نگ و همکاران (يمثال د يهمسو بود. برا
، منيا يدرصد دلبستگ ۲/۶۸ان کودکان يدند که از ميجه رسين نتيا

 ۵/۲مقاوم و  يدرصد دلبستگ ۵/۲۱، ياجتناب يدلبستگدرصد  ۵/۷
ن رادمهر و همکاران ي). همچن۱۲آشفته داشتند ( يدرصد دلبستگ

، منيدرصد سبک ا ۶۴گزارش کردند که  ي) ضمن پژوهش۱۳۹۲(
). ۲۱داشتند ( يدرصد سبک اجتناب ۳/۲۸درصد سبک آشفته و  ۷/۷

ن يبه ا يش) ضمن پژوه۱۳۹۰و همکاران ( يگر محرريد يدر پژوهش
به مادر  يدوسوگرا و اجتناب، منيا يدند که ادراک دلبستگيجه رسينت
و  ۵/۴، ۱/۷۳درصد و نسبت به پدر  ۰/۲۵و  ۲/۴، ۸/۷۰ ترتيببه
و  Erelنظر  يها بر مبناافتهين ين ايي). در تب۲۲درصد بود ( ۴/۲۲

 ،نکه مهدکودکيبر ا يمبن ينکه شواهد روشني) ا۲۰۰۰همکاران (
از متخصصان  يارياندازد وجود ندارد و بسيه مخاطره مکودک را ب

، تيمناسب مهدکودک در تحول شخص يکيزيف يبر نقش فضاها
 طيبه حداقل رساندن شرا، يممانعت از اغتشاش ذهن، تيرشد خالق

کودک شوند و  يکه احتمال دارد مانع تحول استعدادها ييخطرزا
). ۲۳فراوان دارند ( تأکيد يتعامل و يسالم برا يطيفراهم کردن مح

، کودکان ينگهدار يباال برا يط رقابتيامروزه با توجه به وجود شرا
 ت مراقبت از کودکانيفيباال بردن ک يبرا ياديها تالش زمهدکودک

د کننيم هاآنت يرشد شخص يمناسب برا يهاو فراهم کردن فرصت
 يکودکان مهدکودک يدلبستگ يهان امر باعث بهبود سبکيکه ا

 کودکان مهم يدلبستگ يريگجه آنچه در شکليست. در نتشده ا
باشد و بهتر است پژوهشگران به يت مراقبت از کودک ميفيک، است

ر ا آشکاي يت ضمنيات مهدکودک و محکومتأثيرت دادن يعموم يجا
 يانجيعوامل م تأثيردر مورد  يق و بررسيشاغل بودن مادر به تحق

  بپردازند.
و  يکودکان مهدکودک ها نشان دادافتهين يهمچن

 اردمعني تفاوتبيمن و اجتنايا يهايدر دلبستگ يرمهدکودکيغ
ودکان ک يمن و اجتنابيا يهايزان دلبستگيم ديگرعبارتبهداشتند (

 يباالتر از کودکان مهدکودک يدارمعني طوربه يرمهدکودکيغ
 يدارمعنيمقاوم و آشفته تفاوت  يهاياما در دلبستگ، است)

و همکاران  يارشد يهان پژوهش با پژوهشيج ايانداشتند. نت
و  يمثال ارشد ي) ناهمسو بود. برا۱۳۹۲) و شخمگر (۱۳۹۲(

 يت دلبستگيسه وضعيدرباره مقا ي) ضمن پژوهش۱۳۹۲همکاران (
ن نمره يدند که بيجه رسين نتيرمهد به اين کودکان مهد و غيبه والد

وجود  يدارمعنيرمهد تفاوت يکودکان مهد و غ يکل دلبستگ
سه با يرمهد در مقايت کودکان غياما در بعد اجتناب از حما، نداشت

). در ۱۸گرفتند ( ينمره باالتر يدارمعنيطور کودکان مهد به
) گزارش کرد که کودکان تحت ۱۳۹۲گر شخمگر (يد يپژوهش

مراقبت مهدکودک با کودکان تحت مراقبت خانواده تفاوت 
 ،من دوسوگرا نداشتنديناا من ويا يدلبستگ يدر الگوها يدارمعني
ر از شتيدر گروه تحت مراقبت مهدکودک ب ياجتناب يزان الگوياما م

 ليها و دالافتهين ين ايي). در تب۱۹گروه تحت مراقبت خانواده بود (
ا نبودن باعث يبودن  يمهدکودک صرفاًتوان گفت يم ييناهمسو

 يعددتبلکه عوامل م، شوديمن نميا ناايمن يا يدلبستگ يريگشکل
از  ييسن جدا، سن ورود به مهد کودک، ت مراقبتيفيک ازجمله

، ت تعامل مادر با کودکيفيک، مادر يدلبستگ يالگو، مادر
ا ي(مانند فقدان و  يخانوادگ يدادهايرو، مادر ييزناشو يتمنديرضا

دکان کو يدلبستگ يهاا پدر) بر سبکيشدن مادر  يمار و بستريب
ها مراقبت خارج از خانه و مهدکودک جهيگذارند. در نتيم تأثير
 نيباشد. بنابرايکننده نمنيياما عامل تع، گذار هستندتأثير

ا يدرباره مناسب  يريگميتصم يزان به جايرپژوهشگران و برنامه
 ينجايو م مؤثرعوامل  ييها به دنبال شناسانامناسب بودن مهدکودک

 يتگدلبس يريگشکل يط مناسب را برايق شراين طريباشند تا از ا
 يمن در کودکان مهدکودکيناا يهايدلبستگ يريگمن و عدم شکليا

و  Mossنظر  يگر بر مبناين دييفراهم آورند. تب يرمهدکودکيو غ
ن يترمهم يدلبستگ يهان سبکيينکه در تعي) ا۲۰۰۵همکاران (

ت يفيآنچه مهم است ک يعنيت مراقبت است. يفيک يانجير ميمتغ
ا ينه مکان مراقبت از کودک (مهدکودک ، مراقبت از کودک است

 يهافاوتت، ت مراقبت کنترل شوديفياثر ک يوقت ديگربيانبهخانه). 
نکه ي). با توجه به ا۲۴شود (يد ميهم ناپد يدلبستگ يهاسبک

افته و يار بهبود يسه با قبل بسيها در مقات مراقبت مهدکودکيفيک
که کودکان در خانه  يمراقبت از زمانت يفين کيا يگاه يحت

ه شود کين امر باعث ميجه ايدر نت، شوند باالتر استيم ينگهدار
باالتر از کودکان  يمن کودکان مهدکودکيا يزان دلبستگيم
  شود. يرمهدکودکيغ

 يگر نشان داد کودکان دختر و پسر در انواع دلبستگيد يهاافتهي
 يرمج پژوهش کيپژوهش با نتان يج اينداشتند. نتا يدارمعنيتفاوت 
دند يجه رسين نتي) همسو بود و آنان به ا۱۳۹۳و همکاران ( يبلداج
زان يشتر از زنان و ميمردان ب يمن و اجتنابيا يزان دلبستگيکه م

 ياراما از لحاظ آم، شتر از مردان بوديآشفته و مقاوم زنان ب يدلبستگ
ج يمقابل با نتا). در ۲۵وجود نداشت ( هاآنن يب يدارمعنيتفاوت 

ن يبه ا يضمن پژوهش ي) ناهمسو بود و وEllen )۲۰۱۴پژوهش 
رابر و سه ب يد که پسران دو برابر دختران سبک اجتنابيجه رسينت

 شتر از پسرانيب يدارمعني طوربهدختران سبک آشفته و دختران 
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ها و وهيش ييل ناهمسويدل احتماالً). ۱۵من داشتند (يسبک ا
ت و يا متفاوت بودن جنسيها و داده يآورعمتفاوت جم يابزارها

ج يانت يبر رو احتماالًن عوامل يباشند که ايها ميآزمودن يدامنه سن
 داريمعنن عدم تفاوت ييگذارند. در تبيم يريچشمگ تأثيرپژوهش 

ژوهش ن پيگفت چون ا توانيمت يبر اساس جنس يدر انواع دلبستگ
ر د يدلبستگ يريگساله انجام شده و شکل ۳تا  ۱کودکان  يبر رو

 ترمکمادران  يمادر است تا پدر و برا تأثيرشتر تحت ين بين سنيا
کنند تا يلذا مادران تالش م، ت فرزندان مهم استياز پدران جنس

به نحو احسن  هاآنت ينظر از جنسکودکان خود را صرف يازهاين
مثبت و سازنده داشته باشند که  يهارفتار هاآنبرآورده سازند و با 

ر اساس ب ين انواع دلبستگيب يدارمعنيشود تفاوت ين امر باعث ميا
  ت وجود نداشته باشد.يجنس

ن متفاوت در انواع يها نشان داد کودکان سنافتهين يهمچن
ج ين پژوهش با نتايج اينداشتند. نتا يدارمعنيتفاوت  يدلبستگ

گزارش  يضمن پژوهش يد و و) همسو بوGiudice )۲۰۰۸پژوهش 
 يهاا ناسبکي يمنيدر ا يدوران کودک يکرد که سن در ابتدا

 ن متفاوت تفاوتيندارد و کودکان سن تأثيرکودکان  يدلبستگ
 دارمعنين عدم تفاوت يي). در تب۱۴ندارند ( يدر دلبستگ يدارمعني

که نيگفت با توجه به ا توانيمبر اساس سن  يدر انواع دلبستگ
ن ينن سيدهد و افراد در اين رخ مييدر سن پا يدلبستگ يريگشکل

ن لذا مادران و مراقبا، از دارندين يشتريناتوان هستند و به مراقبت ب
ت تمام تالش و کوشش خود را بر مراقبت ين واقعيبا درک ا
د کننين افراد متمرکز ميمناسب) از ا يو پاسخده يريپذ(دسترس

نشان  يگريا ديکودک خود در قبال  يمشخص يو تفاوت رفتار
ع ن نويين پايد خاطر نشان کرد که در سنين بايدهند. همچنينم

 – ارتباط مادر يکننده چگونگنييمادر عامل تع يسبک دلبستگ
در کودک است. کودکان به  يدلبستگ يريگکودک است و شکل

طابق اد ميباشند و به احتمال زيمادر م يدلبستگ تأثيرشدت تحت 
اعث ن عوامل بيجه ايکنند. در نتيمادر رفتار م يدلبستگبا سبک 

سال  ۳تا  ۱ن يکودکان سن يدر دلبستگ يدارمعنيشوند تفاوت يم
  وجود نداشته باشد.

و  يج نشان داد که کودکان مهدکودکينتا يکل طوربه
 اردمعني تفاوتبيمن و اجتنايا يهايدر دلبستگ يرمهدکودکيغ

 يدارمعنيمقاوم و آشفته تفاوت  يهاياما در دلبستگ، داشتند
ت و سن در انواع يبر آن کودکان از لحاظ جنس عالوهنداشتند. 

کودکان  توان گفتين مينداشتند. بنابرا يدارمعنيتفاوت  يدلبستگ

 يهااز لحاظ سبک يرمهدکودکيسه با کودکان غيدر مقا يمهدکودک
 يثبتم تأثيرها قرار داشتند و مهدکودک يت بهتريدر وضع يدلبستگ

 داشتند. با توجه به يدلبستگ يهاو بهبود سبک يريگبر شکل
ت مراقبت مراقبان (در مهدکودک و خانه) اقدام به يفيت کياهم

در  يتواند نقش مثبتيم هاآن يو اجرا يآموزش يهابرنامه يطراح
ان از توين منظور ميا يت مراقبان داشته باشد که برايفيبهبود ک

مثبت و  يفرزندپرور يهاناسب مثل کارگاهم يآموزش يهاکارگاه
ن يژه در سنيونکه مادران بهيگر ايشنهاد ديره استفاده کرد. پيغ

ا يدر کنار فرزندان خود باشند و  يدلبستگ يريگحساس شکل
با کادر مجرب بسپارند تا با  يهافرزندان خود را به مهدکودک

 يهاوقوع سبکا کودکان از يمناسب ارتباط با فرزندان  يهاوهيش
نند. ک يريناهنجار توسط آنان جلوگ يمن و رفتارهايناا يدلبستگ

ش دقت در يافزا يبرا يآت يهاشود در پژوهشيشنهاد ميپ
ن انجام يب استفاده شود. همچنيت غريداده از موقع يآورجمع

 يبر رو، تربزرگ يشتر و جامعه آماريپژوهش با تعداد نمونه ب
 نوجوانان يا حتير شهرها و يودکان سان متفاوت و کيکودکان سن

جامع  يهابرنامه يطراح يبرا يج جالب توجهيتواند نتايم
پرخطر و ناهنجار داشته  ياز وقوع رفتارها يريو جلوگ يفرزندپرور

  باشد.
ز همراه بود. ين ييهاتين پژوهش با مشکالت و محدوديا
ن و ايمرب، رانيمد ين برخييپا يت پژوهش همکارين محدودينخست

ل کردن يپژوهش و تکم ين امر اجرايمادران کودکان بود که ا
گر استفاده از يت ديدشوار کرده بود. محدود يها را کمپرسشنامه

ن ابزارها يها بود. در اداده يآورجمع يده براخودگزارش يابزارها
 اقعاًوتر از آنچه که کنند فرزندان خود را مثبتيتالش م معموالًافراد 

 يبايارز يبرا يکاف يکنند. در پژوهش حاضر فضا يابيزار، هستند
نزورث نبود. يب ايت غريکودکان بر اساس موقع ينوع دلبستگ

ها باعث سوء تفاهم مادران در هيگو ين در هنگام اجرا برخيهمچن
ر ک ابزاياز لزوم ساخت  يتواند حاکين امر ميشد که ايم يپاسخده

  باشد.  يدلبستگ يهاسبک يابيارز يبرا يفرهنگ
  

  يتشکر و قدردان
مانه پژوهشگر را يکنندگان که صمه شرکتيان از کليدر پا

 نيشود. الزم به ذکر است که اير و تشکر ميتقد، کردند يهمراه
 يعموم يارشد روانشناس ينامه کارشناسانيمقاله برگرفته از پا

  باشد.يه ميواحد اروم يدانشگاه آزاد اسالم
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Abstract 
Background & Aims: Attachment has a major effect on the development of children and to this reason 
topic of attachment has been great importance in recent years. The present research aimed to evaluate 
and compare the 1 to 3 year-old children’s attachment styles in kindergartens and non-kindergartens of 
Urmia city. 
Material & Methods: This study was a descriptive – analytical from type of causal-comparative. The 
statistical populations include all 1 to 3 year-old children’s kindergartens and non-kindergartens of 
Urmia city in 2016-17 academic years.  The sample was 400 children (200 kindergartens and 200 non-
kindergartens) of 1 to 3 year-old who were selected by cluster sampling method. The children’s 
attachment styles questionnaire (Huggar, 1999) completed by mothers of children. Data were analyzed 
by descriptive and multivariate analysis of variance (MANOVA) methods. 
Results: The finding show there was 336 children secure attachment, 28 children avoidant attachment, 
21 children resistant attachment and 15 children disorganized attachment. From kindergarten’s children 
there were 171 children secure attachment, 13 children avoidant attachment, 9 children resistant 
attachment and 7 children disorganized attachment and from non-kindergarten’s children there were 165 
children secure attachment, 15 children avoidant attachment, 12 children resistant attachment and 8 
children disorganized attachment. Also, the children of kindergartens and non-kindergartens have a 
significant difference in secure and avoidant attachments, but haven’t significant difference in resistant 
and disorganized attachments. In addition, the children haven’t significant difference in attachments 
types in terms of gender and age (p<0/05). 
Conclusions: Regarded to findings can say that kindergarten’s children in compared with non-
kindergarten’s children were in a better situation in terms of attachment style and kindergartens had a 
positive impact on the formation and improvement of attachment styles. So, what plays an important 
role in the formation of attachment styles is not the place of child care (home or kindergarten), but the 
availability of caregivers and their sensitivity to the needs of children is important. 
Keywords: Attachment Styles, Secure Attachment, Insecure Attachment, Kindergarten’s Children, 
Non-kindergarten’s Children 
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