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چکیده
هدف از اجراي این پژوهش تعیین اثربخشي بازي مشترک مادر  -کودک بر کاهش عالئم اختالل دلبستگي
دانشآموزان پسر دوره ابتدایي شهر اصفهان بود .طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربي همراه با گروه
گواه و با ارزیابي به صورت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري بود ،به این صورت که تعداد  22دانشآموز
پسر داراي نمره باالي اختالل دلبستگي ،از مدارس ابتدایي شهر اصفهان با روش نمونهگیري هدفمند انتخاب
و به شیوه تصادفي تعداد  51نفر در گروه آزمایش و  51نفر در گروه گواه گمارده شدند .آزمودنيهاي گروه
آزمایش یک دوره هشت جلسهاي به صورت هفتگي با مشارکت مادران و بازي با کودک دریافت کردند،
در حاليکه آزمودنيهاي گروه گواه چنین مداخلهاي دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند.
آزمودنيهاي دو گروه با استفاده از فرم والد پرسشنامه اختالل دلبستگي راندولف مورد ارزیابي قرار گرفتند.
نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که ارائه مداخله بازي مشترک مادر -کودک باعث کاهش
 %32/2عالئم اختالل دلبستگي در مرحله پسآزمون و کاهش  %83/9این اختالل در مرحله پیگیري ميشود.
براساس یافتههاي این پژوهش ميتوان نتیجه گرفت ارائه مداخله مبني بر آموزش بازي مشترک مادر -کودک
در کاهش عالئم اختالل دلبستگي موثر بوده است و با استفاده از این روش مداخلهاي ،ميتوان در جهت
کاهش شدت عالئم اختالل دلبستگي و همچنین بهبود رابطه مادر و کودک استفاده کرد.

واژگان کلیدی :بازی مشترک مادر -کودک ،اختالل دلبستگی ،دانشآموزان پسر

مقدمه
نظریة دلبستگي که به پیوند عاطفي بین نوزاد و مادر یا شخص بالغ دیگري اشاره دارد ،همواره
از مهمترین مباحث مطرح شده در روانشناسي تحولي بوده است .دلبستگي به تمایل نوزاد
انسان به جستوجوي راحتي ،حمایت ،تغذیه و محافظت از جانب تعداد کمي از مراقبان
 .5دانشجوي دکتراي روانشناسي تربیتي دانشگاه اصفهان (نویسنده مسؤل) sabzian1989@yahoo.com
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اشاره دارد (زینا .)2119 ،5دلبستگي پیوندي هیجاني بین دو نفر است که آنها را از لحاظ
فیزیکي و مکاني به هم پیوند ميزند و تداوم ميیابد (انیسورث5984 ،2؛ به نقل از ) .دلبستگي
سازوکاري است که در طي تکامل براي حفاظت از نوزاد انسان به وجود آمده است تا احتمال
بقاي او و رسیدنش به بزرگسالي و انتقال ژنهایش به نسل بعدي را افزایش دهد (نیوتن،2
 .)2113دلبستگي براي زنده ماندن و رشد اطفال ضروري است (انیسورث ،5984 ،بالبي،4
 .)5982به نظر جان بالبي دلبستگي محصول تکامل و ضامن بقاي نوزاد است؛ چون باعث
ميشود مراقبان کودک از او محافظت کنند و زمینهساز رشد وي شوند .البته تشکیل دلبستگي
نیاز به زمان دارد و همپاي توانایيهاي شناختي کودکان به وجود ميآید .بنابراین اگرچه
دلبستگي ریشههاي زیستشناختي دارد ،اما یادگیري و شناخت نیز در آن نقش دارند.
محققان نشان دادهاند که اختالل در رابطه اولیه مراقبان و کودکان ميتواند عواقب شدیدي
به دنبال داشته باشد ،در واقع اختالل در روابط اولیه ،اساس و زیربناي اختالالت هیجاني
بعدي است .کودکاني که به اندازه کافي به آنها توجه و رسیدگي نميشود و دلبستگي ایمن
در آنها شکل نميگیرد در آینده کودکاني مضطرب ميشوند و نميتوانند با دیگران به خوبي
رابطه برقرار کنند (فروید  5993و راتر5989 ،؛ به نقل ازکاپالن2111 ،؛ ترجمه فیروزبخت،
 .)5231از نظر بالبي تجاربي که کودک با چهرة دلبستگي در طول سالهاي رشد نایافتگي،
نوزادي ،دوران کودکي و نوجواني کسب کرده است ،تعیینکنندههاي اصلي مسیر تحول
رفتار دلبستگي و الگوي دلبستگي فرد محسوب ميگردد .بنابراین بین الگوي دلبستگي
کودک و تعامالت با مادر ،ارتباط نزدیکي وجود دارد .شکست مادر در ایجاد یک ارتباط
گرم ،حساس و پاسخدهنده در اولین سال زندگي مشکالت رفتاري پایداري در کودک
ایجاد ميکند (فوگل5998 ،1؛ اورکویزا و بالکر.)2152 ،1
در زمینة دلبستگي سه نوع دلبستگي از یکدیگر متمایز شده است .الف :سبک ایمن:
افراد داراي این سبک برایشان آسان است که با دیگران رابطة نزدیکي برقرار کنند و از اینکه
به دیگران تکیه کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آنها تکیه کنند ،احساس راحتي ميکنند.
1. Zeanah
2. Ainsworth
3. Newton
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5. Fogel
6. Urquiza & Blacker
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این افراد از اینکه دیگران آنها را ترک کنند یا خیلي به آنها نزدیک شوند ،احساس نگراني
نميکنند .ب :سبک اجتنابي :افراد داراي این سبک از اینکه به دیگران نزدیک شوند،
احساس ناراحتي ميکنند و نميتوانند به طور کامل به دیگران اعتماد کنند .براي این افراد
مشکل است که به خودشان اجازه دهند که به دیگران تکیه کنند ،و وقتي ميبینند که کسي
ميخواهد به آنها نزدیک شود ،عصبي ميشوند و احساس ميکنند که دیگران اغلب
ميخواهند بیشتر از حدي که آنها احساس راحتي ميکنند با آنها صمیمي باشند .ج :سبک
مضطرب -دوسوگرا :افراد داراي این سبک ،مایلند که با بعضي افراد کامالً یکي شوند ولي
این خواسته بعضي اوقات باعث ناراحتي و دوري مردم از آنها ميشوند (کولینز و رید5994 ،؛
به نقل از کمیجاني.)5233 ،
تغییر دلبستگي از متغیرهاي مهمي است که پژوهشهاي زیادي در این مورد انجام شده
است براي مثال توماس )5933( 5در پژوهش خود نشان ميدهد که اطفال داراي دلبستگي
توام با ایمني در دوران خردسالي ،اجتماعيترند و قابلیت شناخت بیشتري دارند ،مسائل را
بهتر حل و فصل ميکنند ،با مادر بیشتر همکاري ميکنند و فرامین او را راحتتر اجابت
ميکنند ،توانایيهاي بهتري دارند و در اواسط کودکي مشهورترند و هیجانات منفي کمتر و
هیجانات مثبت بیشتري بروز ميدهند .در حقیقت کیفیت دلبستگي طفل به مادرش بر تمامي
روابط شخصي وي تاثیر ميگذارد و با قابلیت باالي او در روابط میانفردي آیندهاش رابطه
دارد .الگوهاي ارتباطي دوران طفولیت بر روابط آتي اطفال در بزرگسالي حاکم ميشوند
(لندرث)2155 ،2
آسیب رواني موقعي به وجود ميآید که تجارب اولیه ،منجر به احساس منفي یا احساس
ناشایستگي از خود ميشود .در غیاب تعاملهاي مثبت و پاسخگو ،کودک یاد ميگیرد
خودش را به عنوان فرد غیر دوست داشتني و ناشایست نگاه کند ،دیگران را به عنوان غیر
قابل اعتماد و براي دسترسي به آنها دنیا را به عنوان دنیاي ناامن و پر خطر ميبیند و به عبارت
دیگر ،در یک دلبستگي ناامن ،فرآیند یادگیري در مورد خودش در زندگي ،منفي و
دلسردکننده ميشود .بسیاري از مشکالت رفتاري کودکان بزرگتر ميتواند ناشي از اثر
شروع دلبستگي ناامن و پیامد نظرات منفي در مورد خودشان و دنیا باشد (دیاز.)2111 ،2
1. Thomas
2. Landreth
3. Diaz
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وینيکات )5914( 5هر دو ،شکستهاي مراقبتکنندگان اولیه را به آسیب شناختي بعدي
ارتباط ميدهند .کوهات آسیبشناختي خود را ناشي از آشفتگيهایي در روابط شي با خود
ميداند که به اوایل زندگي مربوط ميشود .این روابط خود با شيء ،به مقوله دلبستگي اشاره

دارد .وینيکات سالمت رواني را به عنوان" یکپارچگي ارتباط و خودانگیختگي خود"
ميداند .آسیبشناختي رواني شامل گمراهي و محدودیت در حرکت و بیان خود است.
عامل ضروري و کافي که پاسخگوي سالمت رواني است ،تدارکات مناسب والدیني و
مادري به حد کافي خوب است .نظریه دلبستگي بر کیفیت روابط والد  -کودک (نه تنها در
دوران طفولیت بلکه در کل زندگي) تأکید ميکند تا آسیبشناسي رواني را توضیح دهد.
در این دیدگاه ،مشکالت رفتاري در کودکان اغلب راهبردهایي براي جلب توجه یا نزدیکي
به مراقب در نظر گرفته ميشوند که ممکن است به سایر عالئم نزدیکي پاسخ ندهند (زینا و
فاکس)2154 ،2
مطالعات تجربي در زمینه دلبستگي ایمن نشان دادهاند که برخي از رفتارهاي متفاوت
کودکان دلبسته ایمن با کودکان دلبسته ناایمن حاکي از نشانههاي اولیه آشفتگي اختالالت
رفتاري ميباشند .به عالوه ،محققاني که شرایط دلبستگي کودک را با مشکالت رفتاري
سالهاي قبل از مدرسه مرتبط ميدانند ،یافتههاي متناقضي به دست دادهاند .الگوي دلبستگي
مضطرب -اجتنابي احتماالً با مشکالت بياعتنایي در سالهاي قبل از مدرسه ارتباط دارد،
طبقه جدید از هم گسیخته -اختالل بياعتنایي -مقابلهاي در سالهاي قبل از مدرسه با الگوي
دلبستگي ارتباط دارد و طبقه جدید از هم گسیخته -اختالل در جهتیابي (در  53ماهگي)
پیشبینيکننده مشکالت رفتاري بعدي هستند که ماهیت خصمانه دارند .در مراحل بعدي،
دلبستگي ناایمن با پرخاشگري پسران دبستاني (و نه دختران) ارتباط پیدا ميکند .همچنین،
پیشبینيها با افزایش عوامل خطر محیطي یا خانوادگي قويتر ميباشند .گرینبرگ و
همکاران )5945( 2هم با خالصه کردن نتایج تحقیقات به این نتیجه رسیدند که دلبستگي
ناایمن بر رفتارهاي ضداجتماعي کودکان تأثیر زیادي دارد .در عوض ،روابط دلبسته از لحاظ
آماري با جنسیت ،جنبههاي زیستي کودک ،متغیرهاي بومشناختي خانواده و فعالیتهاي
کنترلي والدین که موجب بروز رفتارهاي ضداجتماعي ميگردد ،تعامل دارد ( ماش و
1. Winnicott
2. Zeanah & Fox
3. Greenburg
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بارکلي5949 ،؛ ترجمه توزنده جاني .)5232 ،در حاليکه شواهد قابل توجهي وجود دارد
که دستهاي از دلبستگيهاي اولیه (مثل امنیت و ناامني) هردو پایا و باثبات هستند ،همچنین
شواهدي مبني بر تغییر ،هم مثبت و هم منفي امکانپذیر است .نمونههاي مربوط به تغییر مثبت
موقعي ميتواند اتفاق بیفتد که کودک یک تجربه انطباقي خوب دارد ،یا موقعي که
محیطهاي خانوادگي بهبود ميیابند .موقعي که مادران یک ارتباط باثباتي را با شریکشان
شکل ميدهند ،سازگاري کودک پیشرفت ميکند .البته امنیت کودک به خاطر فقدان از
طریق مرگ یا طالق یا از طریق غیبت طوالني به خاطر بیماري به طور منفي تحت تاثیر قرار
ميگیرد (سروف5931 ،؛ به نقل از کمیجاني.)5231 ،
کتابچة راهنماي تشخیصي و آماري اختاللهاي رواني ( ،)DSM-5اختالل دلبستگي
واکنشي را به بدرفتاري اولیه مربوط دانستهاند و با رفتارهاي مهار نشده (جامعهپذیري نامتمایز)
یا بازداري شده (گوشهگیري و گوش به زنگي بیش از حد) مربوط دانستهاند (مینیس و
همکاران .)2119 ،5اختالالت دلبستگي با شدتهاي متفاوت در جوامع مختلف در حال
افزایش است (فیشلر و همکاران ،)5991 ،2کودکان داراي اختالالت دلبستگي در
موقعیتهاي اجتماعي قادر به تعامل و رابطه مناسب با دیگران نیستند (ون ایجزندورون،2
 .)2112هانسون و اسپارت ،)2111( 4خاطر نشان کردهاندکه در سالهاي اخیر ،درصد
کودکان مبتال به مشکالت دلبستگي رو به افزایش یافته است .براي اختالل دلبستگي در این
راستا مداخالت درماني غیردارویي متعددي از جمله بازيدرماني ،رواندرماني پویا و
1
درمانهاي شناختي پیشنهاد شدهاند (پري5999 ،؛ به نقل از سلطاني و همکاران .)5291 ،فولر
( )5993معتقد است که براي تأثیرگذار بودن درمان الزم است به جاي تمرکز کامل بر
کودک ،خانواده و مراقبان اصلي کودک نیز تحت درمان و آموزش قرار بگیرند .هدف
اصلي خانوادهدرماني با رویکرد دلبستگيدرماني ،ایجاد یک پایگاه و تکیهگاه ایمن براي
کودک در خانواده است (بینگ5991 ،؛ به نقل از جهانبخش.)5291 ،
رویکرد بازيدرماني بر این فرض است که تغییر امکانپذیر است و عوامل ضروري براي
تغییر ،در ارتباط مثبتتر بین کودک و والدین قرار دارد .از آنجایي که ریشههاي رشد خود،
1. Minis & etal
2. Fishler & etal
3. Van IJzendoorn
4. Hanson & Spratt
5. Fowler
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عزت نفس و اعتماد در سالهاي اولیه زندگي قرار دارد ،ضروري است که به مرحلهاي
برگردیم که رشد عاطفي کودک مختل شده و تجربههایي را فراهم کنیم تا بتواند چرخه
تعامل سالم را دوباره به کار بیندازد .فعالیتها با سطح عاطفي فعلي کودک هماهنگ شوند
نه با سن تقویمي او و والدین تشویق شوند با همدلي و تفاهم به نیازهاي واپسگرایانه کودک
پاسخ دهند .هدف از درمان تغییر تصویر داخلي خود و دیگران از یک تصویر منفي به یک
تصویر مثبت است (محمد اسماعیل.)5239 ،
کودکان در طي بازيدرماني ،دنیاي هیجاني دروني خود را برونریزي ميکنند ،زیرا
بازيدرماني بالقوه کمککننده است و انواع مشکالت همانند خشونت خانوادگي ،سوء
استفادهها و برخي تعارضهاي ارتباطي و غیره درمان ميشود (بابایي و همکاران .)5291 ،در
واقع در بازيدرماني ،اسباببازيها مثل کلمات کودک و بازي ،زبان کودک است
(لندرت .)2151 ،5از سوي دیگر ،لندرت ( )2151اشاره ميکند که مشارکت والدین هم در
بازيدرماني ،آنان را به درک و پذیرشي مطلوب در ارتباط با رفتار کودک دست ميرساند.
عالوه بر این ،از جمله روشهاي درماني که براي اصالح رفتار کودکان پیشنهاد شده ،ميتوان
به برنامه درمان ارتباطي والد -کودک ( )CPRTاشاره کرد که بیانگر آن است چون والدین
از ارتباط قوي باکودک برخوردارند ،داراي مزیتي باالتر نسبت به درمانگران هستند ،به
احتمال زیاد این ارتباط طبیعي و ذاتي بین والد و کودک ،کلید اثربخشي باالتر و نتایج
ماندگارتر درمان در روش آموزشي مبتني بر رابطه والد -کودک است (لندرت.)2111 ،
والد و کودک از طریق بازي با یکدیگر ،شیوه جدیدي از با هم بودن را تجربه ميکنند که
باعث بهبود اعتماد ،شادي دو جانبه و شکلگیري انعطافپذیري براي ترمیم مشکالت
احساسي و به ویژه اختالل دلبستگي ميشود (رمضاني .)5239 ،فولر )5993( 2تاکید ميکند
که براي اثرگذار بودن درمان ،الزم است به جاي تمرکز کامل بر کودک ،خانواده و مراقبان
اصلي کودک نیز تحت درمان قرار بگیرند.
در ارتباط با متغیرهاي پژوهش تحقیقات محدودي صورت گرفته است .از جمله
مهمترین وجه تمایز این پژوهش با اکثر پژوهشهاي مورد بررسي ،نوع مداخله آن ميباشد.
براي مثال برخالف پژوهشهاي قبلي محقق در این پژوهش سعي داشت به بررسي اثربخشي
1. Landreth
2. Fowler
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بازي مشترک مادر -کودک بر کاهش اختالل دلبستگي دانشآموزان پسر دوره ابتدایي
بپردازد .در پژوهشهاي انجام شده قبلي بیشتر به اثربخشي بازيدرماني به وسیله خود درمانگر
با کودکان داراي مشکالت رفتاري پرداخته شده و والدین در روند درمان درگیر نبودند و
در برخي پژوهشها که والد را درگیر ميکردند از روش مداخلهاي بازيدرماني استفاده
نميکردند؛ و یا براي مثال :پور احمدي و همکاران ( ،)5233به بررسي اثر کوتاهمدت
آموزش برنامهي فرزندپروري مثبت بر تغییر شیوههاي ( )3Pفرزندپروري مادران کودکان
مبتال به اختالل نافرماني مقابلهاي پرداختند .همچنین رجبپور و همکاران ( )5295به بررسي
اثربخشي گروهدرماني رابطه والد -کودک بر پرخاشگري کودکان پیشدبستاني پرداختند،
اما در این پژوهش محقق مادر را به عنوان درمانگر کودک در روند درمان وارد کرده و
بازي هایي را به مادر آموزش داده تا مادر آنها را با کودک خود انجام دهد و نقش موثري
در درمان فرزندش داشته باشد .همچنین در سایر پژوهشها به درمان اختالل دلبستگي
کودکان کمتر توجه شده و پژوهشها در این زمینه محدود بودهاند و اگر هم پژوهشي در
این زمینه وجود داشته بازيدرماني به ویژه بازي مادر -کودک را به کار نبردهاند .براي مثال
جهانبخش و همکاران ( )5291اثربخشي درمان مبتني بر دلبستگي بر عالئم نافرماني مقابلهاي
در دختران داراي مشکالت دلبستگي را بررسي کردند .همچنین میني والن )2155( 5در
پژوهشي اثربخشي بازيدرماني بر کاهش مشکالت رفتاري براي دانشآموزان داراي اختالل
دلبستگي را مورد بررسي قرار داد ،نتایج پژوهش او نشان داد که ارائه  51جلسه یک ساعته
بازيدرماني بيرهنمود باعث کاهش مشکالت رفتاري در دانشآموزان داراي مشکالت رفتاري
شد .ري )2154( 2در پژوهشي به بررسي اثربخشي بازيدرماني در کاهش استرس در رابطه والد-
کودکان داراي اختالل رفتاري را مورد بررسي قرار داد نتایج پژوهش او نشان داد بازي در کاهش
استرس رابطه کودک -والد تأثیر مثبت داشته و براي کودکان داراي مشکالت رفتاري دروني و

بیروني و کودکاني که با مشکالت رفتاري طبقهبندي نشده بودند اثربخش بوده است .در کل هیچ
پژوهشي تاکنون به بررسي اثربخشي بازي مشترک مادر -کودک بر کاهش اختالل دلبستگي
نپرداخته است ،بر این اساس در این مطالعه روش آموزش والدین و بازيدرماني با هم تلفیق
شده و در درمان این کودکان به کار برده شد ،بنابراین هدف از این پژوهش بررسي اثربخشي
1. Meany- Walen
2. Ray

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره سوم ،بهار 69

011

بازي مشترک مادر -کودک بر کاهش عالئم اختالل دلبستگي دانشآموزان پسر دوره
ابتدایي مبتال به بياعتنایي مقابلهاي شهر اصفهان بود.

روش پژوهش
در این پژوهش از طرح نیمهتجربي همراه با گروه کنترل و ارزیابي به صورت پیشآزمون،
پس آزمون و پیگیري یک ماهه استفاده شد که سیماي کلي آن در جدول ( )5ارائه شده
است.
جدول  .1سيمای کلی طرح پژوهش
گروهها

گمارش نمونه

پیشآزمون

مداخله

پسآزمون

پیگیري

آزمایش

R

T11

کنترل

R

T 21

X
-

T 12

T 13

T 22

T 23

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماري این پژوهش شامل
کلیه دانشآموزان پسر دوره ابتدایي داراي نمرات باال در اختالل دلبستگي در دبستانهاي
شهر اصفهان بود .نمونهگیري این پژوهش در دو مرحله انجام شد؛ در مرحله اول ،از بین
نواحي پنجگانه شهر اصفهان ،ناحیه سه و از بین دبستانهاي این ناحیه ،چهار دبستان پسرانه به
صورت در دسترس انتخاب شدند .در هر مدرسه از بین کالسهاي پایه اول و دوم ،چهار
کالس به طور تصادفي انتخاب و سپس کلیه دانشآموزان این چهار کالس ،به تعداد 522
نفر از جهت داشتن اختالل دلبستگي با استفاده از پرسشنامه اختالل دلبستگي راندولف مورد
ارزیابي قرار گرفتند .بر این اساس ،تعداد  22دانشآموز داراي نمرات باالي اختالل دلبستگي
انتخاب و با انجام فرم والد  CSI-4و مصاحبه بالیني براساس سیستم تشخیصي چند محوري
 DSMاز صحت این تشخیص ،اطمینان حاصل شد و آزمودنيهاي داراي مالک هاي
ورودي شامل عملکرد هوشي حداقل متوسط(باالتر از  )31یا بیشتر در محور دوم سیستم
تشخیصي ،نداشتن بیماري جسماني شدید ،زندگي با پدر و مادر ،محدوده سني بین  1-9سال
انتخاب شدند.سپس ،در مرحله دوم ،این  22دانشآموز به طور تصادفي به گروه آزمایش و
گواه گمارده شدند ( .)n1=n2=51براي مادران کودکان گروه آزمایش یک دوره آموزش
بازي مشترک با کودک به مدت هشت جلسه و هر جلسه به مدت  91دقیقه به صورت هفتگي
ارائه شد در حاليکه مادران گروه گواه ،در لیست انتظار قرار گرفتند و چنین مداخلهاي
دریافت نکردند.
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محتواي این جلسات که براساس نظریههاي بازيدرماني و درمان مبتني بر تعامل مادر-
کودک در نظریه لندرث تنظیم شده بود ،شامل دو جلسه آموزش به مادران در جهت آشنایي
بیشتر با عالئم کودک مبتال و همچنین آموزش مهارتهایي در جهت بهبود رابطه والد-
فرزندي در منزل بود .عالوه بر این ،از جلسه سوم به بعد ،برخي از بازيها به والدین آموزش
داده شد که به طور مشترک با فرزند خود انجام دهند .این بازيها بسته به اهداف تحقیق
انتخاب شده بود به گونهاي که از یک سو ساده و کمهزینه بود و از سوي دیگر ،بر کاهش
عالئم اختالل دلبستگي و افزایش مهارتهاي خود گواهي ،تعامل مثبت ،توجه ،تخلیه هیجان
و بهبود ارتباط تاکید داشت .در هر جلسه یک تا سه بازي ارائه و به صورت عملي انجام
ميشد و مادران موظف بودند در منزل هم تا جلسه بعد حداقل چهار مرتبه این بازي را به
طور مشترک با فرزند خود انجام دهند و بسته به سلیقه خود ميتوانستند آن را تا حدودي
تغییر دهند.
پس از اتمام دوره آموزش ،مجدداً از مادران هر دو گروه آزمایش و گواه از طریق فرم
والد پرسشنامه اختالل دلبستگي راندولف ،پسآزمون به عمل آمد و یک ماه پس از آن،
ضمن هماهنگي تلفني با مادران مجدداً پرسشنامه مذکور توسط مادران به عنوان پیگیري
تکمیل شد .در نهایت ،پس از نمرهگذاري تمامي پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار آماري
 SPSS-20شد و با استفاده از روش تحلیل واریانس اهداف پژوهش ارزیابي شد .در این
تحلیل ،عضویت گروهي در دو سطح دریافت و عدم دربافت مداخله به عنوان متغیر مستقل،
نمرات اختالل دلبستگي به عنوان متغیرهاي وابسته و نمرات پیشآزمون در نوع مذکور به
همراه تحصیالت والدین و طبقه اجتماعي -اقتصادي خانواده به عنوان متغیر گواه لحاظ
شدند.
ابزار گردآوری دادهها
 .5پرسشنامه اختالل دلبستگی کودکان

راندولف:1

پرسشنامه اختالل دلبستگي

راندولف براي معرفي اختالالت دلبستگي ساخته شد .این پرسشنامه یک چکلیست 21
مؤلفهاي از فراواني گزارشات والدین کودکان  1تا  53سال است که شامل مشکالت متعددي
است که مراقب کودک در طول دو سال قبل مشاهده کرده است .آلفاي کرونباخ براي
پرسشنامه اختالل دلبستگي راندولف برابر با  1/32محاسبه شد که این میزان حاکي از همساني
1. RADQ
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دروني مطلوب سؤاالت پرسشنامه ميباشد .این ضریب همساني دروني با ضریب همساني
درونياي که با استفاده از روش دو نیمه کردن که توسط راندولف به دست آمد یعني 1/34
براي گروه مبتال به اختالل دلبستگي و  1/35براي گروه داراي مشکالت رفتاري اما فاقد
اختالل دلبستگي قابل مقایسه است .حساسیت این پرسشنامه برابر با  %511و ویژگي آن برابر
با  %91است.این میزان از حساسیت و ویژگي ،حاکي از قدرت باالي این پرسشنامه در

تشخیص عضویت گروهي افراد مي¬باشد و از این جهت ميتوان آن را داراي روایي
تشخیصي دانست (شاتو.)5295 ،
 .2پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی :به منظور جمعآوري اطالعات فردي و
دموگرافیک آزمودنيها ،برگ اطالعات فردي طراحي گردید که در آن جنس ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت ،وضعیت اجتماعي -اقتصادي خانواده جهت ترسیم تصویر
جمعیتشناختي آزمودنيها تهیه و استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
میانگین سني آزمودنيهاي گروه آزمایش  3/52و گروه گواه  3/11سال بود .همچنین
میانگین سن پدرها در گروه آزمایش  21/42و در گروه گواه  28/81و همچنین میانگین سن
گروه مادرها در گروه آزمایش  22/92و گروه گواه  25/12بود .همچنین در گروه آزمایش
 %42/3و در گروه گواه  %42/3مادران وضعیت اقتصادي خود را متوسط %11/2 ،در گروه
آزمایش و  %11/2در گروه گواه وضعیت اقتصادي خود را خوب گزارش کردند .عالوه بر
این %21 ،پدران گروه آزمایش و  %28/1گروه گواه داراي تحصیالت دیپلم بودند و %42/3
در گروه آزمایش و  %11/2در گروه گواه داراي تحصیالت لیسانس بودند %12/1 .مادران
گروه آزمایش و  %42/3در گروه گواه داراي تحصیالت لیسانس و  %53/3در گروه آزمایش
و  %52/1در گروه گواه داراي تحصیالت کارشناسي ارشد بودند %53/3 .مادران گروه
آزمایش و  %1/2گروه گواه داراي تحصیالت دکترا بودند.
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جدول  .2شاخصهای توصيفی نمره اختالل دلبستگی آزمودنیها بر حسب مرحله و عضويت گروهی
پیشآزمون
عضویت
گروهي

تعداد

پسآزمون

انحراف

میانگین

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پیگیري
انحراف

میانگین

استاندارد

آزمایش

51

53/28

1/99

52/11

1/29

52/11

1/24

گواه

51

21/48

2/93

58/42

2/43

53/11

2/12

همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود میانگین نمره اختالل دلبستگي
آزمودنيهاي گروه آزمایش در پیشآزمون 53/28و در پسآزمون  52و در پیگیري 52/11
بود ،براي گروه گواه هم به ترتیب  58/42 ،21/48و  53/11بود.
جدول .3تحليل کوواريانس مقايسه عالئم اختالل دلبستگی آزمودنیها بر حسب عضويت گروهی در
مرحله پسآزمون
منبع تغییرات

مرحله ارزیابي
پسآزمون

4/19

5

4/19

5/51

1/294

14/3

58/8

پسآزمون

413/41

5

413/41

554/91

1/115

32/2

5/111

پسآزمون

33/32

5

33/32

25/31

1/115

43/8

99/4

پدر
تحصیالت
مادر
وضعیت
اقتصادي
پیشآزمون
عضویت
گروهي

مجذورات

پسآزمون

5/12

5

5/12

1/412

1/122

15/8

19/2

تحصیالت

مجموع

پسآزمون

1/112

5

1/112

1/115

1/989

11/1

11/1

درجه آزادي

سن مادر

پسآزمون

1/485

5

1/485

1/551

1/828

11/1

11/2

مجذورات

سن پدر

پسآزمون

8/41

5

8/41

5/32

1/539

18/4

21/4

میانگین

F

معنيداري

اندازه اثر ()%

توان آماري

سن

پسآزمون

2/43

5

2/43

1/119

1/442

12/1

55/1
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جدول  .4تحليل کوواريانس مقايسه عالئم اختالل دلبستگی آزمودنیها بر حسب عضويت گروهی در
مرحله پيگيری

منبع تغییرات

مرحله ارزیابي

وضعیت
اقتصادي

پیگیري

55/51

5

55/51

2/51

1/511

13/4

23/1

پیشآزمون

پیگیري

414/51

5

414/51

31/52

1/115

83/9

5/111

عضویت
گروهي

پیگیري

518/51

5

518/51

21/25

1/115

41/9

99/5

مجذورات

تحصیالت
مادر

پیگیري

4/11

5

4/11

1/811

1/292

12/2

52/2

مجموع

تحصیالت
پدر

پیگیري

1/131

5

1/131

1/151

1/911

11/5

11/2

درجه آزادي

سن مادر

پیگیري

1/121

5

1/121

1/114

1/912

11/1

11/1

مجذورات

سن پدر

پیگیري

5/19

5

5/19

1/212

1/133

15/2

13/2

میانگین

F

معنيداري

اندازه اثر ()%

توان آماري

سن

پیگیري

4/91

5

4/91

1/942

1/242

12/9

51/4

نتایج تحلیل کوواریانس مندرج در جدول 2و  4نشان داد با گواه رابطهي معنادار%32/2
نمرات پیشآزمون با نمرات پسآزمون و رابطه معنادار  %83/9در پیشآزمون عالئم
()p<1/11؛ و تفاوت میانگینهاي تعدیل شده -که این میانگین تعدیل شده از کسر اثر
نمرات متغیرهاي گواه شده از روي نمرات پسآزمون و پیگیري به دست ميآید -دو گروه
آزمایش و گواه در مراحل پسآزمون و پیگیري معنادار است ()p<1/11؛ با توجه به
میانگینهاي تعدیل شده دو گروه مندرج در جدول  1و همچنین اندازه اثر مشاهده شده،
ميتوان نتیجه گرفت که ارائه مداخله آموزش بازي مادر -کودک باعث کاهش%43/8
عالئم اختالل دلبستگي آزمودنيها درمرحله پسآزمون و کاهش  %41/9این عالئم در
مرحله پیگیري شده است .توان آماري مشاهده شده هم ،حاکي از دقت آماري عمدتاً باال و
کفایت حجم نمونه جهت ارزیابي این فرضیهها ميباشد.
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جدول .5ميانگينهای تعديل شده اختالل دلبستگی آزمودنیها بر حسب عضويت گروهی و مرحله
ارزيابی
پسآزمون
عضویت گروهي

مرحله

آزمایش

اختالل دلبستگي

9/22

گواه

اختالل دلبستگي

52/25

پیگیري

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

2/92

3/82

1/13

2/92

52/91

1/13

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش بازي مشترک مادر -کودک بر شدت
عالئم اختالل دلبستگي در دانشآموزان پسر مبتال به بياعتنایي مقابلهاي در شهر اصفهان بود.
نتایج نشان داد آموزش بازي مشترک مادر– کودک باعث کاهش عالئم اختالل دلبستگي
در آزمودنيها در مرحله پسآزمون و پیگیري شد .نتایج این پژوهش با یافتههاي سلطاني فر
و همکاران ( )5295مبني بر بررسي اثربخشي بازيدرماني تحولي مبتني بر دلبستگي بر عالیم
اختالل آسیبدیدگي تحولي کودکان  2تا  9سال در شهر مشهد ،عبد خدایي و اردو بادي
( )5291مبني بر بررسي میزان اضطراب جدایي کودکان و اثربخشي بازيدرماني با رویکرد
رفتاري -شناختي بر کاهش آن و جهانبخش و همکاران ( )5291مبني بر بررسي اثربخشي
درمان مبتني بر دلبستگي بر عالئم نافرماني مقابلهاي در دختران داراي مشکالت دلبستگي
میني والن ( )2155مبني بر اثربخشي بازيدرماني بر کاهش مشکالت رفتاري براي
دانشآموزان داراي اختالل دلبستگي و همچنین ري ( )2154با عنوان بررسي اثربخشي
بازيدرماني در کاهش استرس در رابطه والد -کودکان داراي اختالل رفتاري همسوست.
دراین پژوهشها در واقع اثربخشي درمان مبتني بر رابطه والد -کودک مورد بررسي قرار
گرفته و نتایج این تحقیقات کاهش معناداري را در عالئم اختالل دلبستگي نشان داده است.
علت این همسویي را ميتوان اینگونه بیان کرد که بازيدرماني شیوهاي موثر و کاربردي
در حل مشکالت کودکان است و مشکالت این کودکان تا حدودي به خاطر روابط کودک
با مادر و محیط خانوادگي نامناسب ميباشد و حال که در این زمینه به مادران آموزشهایي
داده شده است کاهش معنادار مشکالت کودکاني که مورد مداخله قرار گرفتهاند ،مشاهده
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شده است .همچنین در تبیین این نتایج ميتوان گفت که در واقع در غیاب تعاملهاي مثبت
و پاسخگو ،کودک یاد ميگیرد خودش را به عنوان فرد غیر دوستداشتني و ناشایست نگاه
کند ،دیگران را به عنوان غیر قابل اعتماد و براي دسترسي به آنها دنیا را به عنوان دنیاي ناامن
و پر خطر ميبیند .بازي مشترک مادر– کودک فرصتي را براي تعاملهاي مثبت ایمن بوجود
ميآورد؛ در واقع تعامل بین آنها باعث ميشود کودک خود را به عنوان فردي دوست
داشتني و شایسته در نظر بگیرد ،و دیگران را قابل اعتماد بیابد و در نتیجه مشکالت دلبستگي
او کاهش یابد .بهبود تعامالت مادر -کودک و صرف زمان خاص با کودک و اصالح سبک
دلبستگي به تبع انجام بازي ،باعث کاهش عالئم ميشود .عالوه بر این ،وجود مولفههاي
دلبستگي در فرآیند بازي مشترک ضمن تامین امنیت کودک و تماس فیزیکي و چشمي،
پاسخگویي و افزایش زمان گفتگو و تعامل دو به دو ،باعث بهبود سبک دلبستگي با مادر
ميشود (زنیا و فاکس)2155 ،
از جمله محدودیتهاي این پژوهش ميتوان به بررسي تأثیر این پژوهش فقط بر روي
دانشآموزان پسر اشاره کرد؛ و تعمیم نتایج به دانشآموزان دختر داراي مشکالت رفتاري
باید با احتیاط انجام شود؛ بنابراین انجام پژوهشها در مورد دختران و بررسي این اختالالت
در آنها به منظور تعمیمپذیري بیشتر نتایج پژوهش پیشنهاد ميشود .همچنین در این پژوهش
روش بازي مشترک مادر -کودک صرفاً با گروه گواه مقایسه شد و با سایر روشهاي درماني
مقایسه نشده است؛ و این امکان وجود ندارد تا اثربخشي این مداخله با سایر روشهاي درماني
مقایسه شود .بنابراین پیشنهاد ميشود که پژوهشگران در آینده این روش را با سایر روشهاي
درماني مقایسه کنند .عالوه بر این پژوهش حاضر فقط با حضور مادران آزمودنيهاي و عدم
مشارکت و حضور پدر انجام شد؛ بنابراین پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي این
مداخالت با حضور هر دو والد صورت گیرد .همچنین پیشنهاد ميشود از شیوه بازي مشترک
مادر -کودک به عنوان یک شیوه عملي ،در دسترس و کم هزینه جهت کاهش اختالل
دلبستگي و سایر مشکالت رفتاري در کودکان استفاده کرد و آن را به مادران و حتي پدران
و دیگر اعضاي خانواده نیز آموزش داد تا خودشان در قالب مجموعه فعالیتهاي خوشایندي
به نام بازي به اصالح رفتار کودک مبتال بپردازند .با توجه به یافتههاي این تحقیق پیشنهاد
ميشود حتي در مراکز آموزشي -تفریحي که براي کودکان طراحي ميشود ،اینگونه
فعالیتها یا با مشارکت مادر و پدر یا مربیان انجام پذیرد .با توجه به یافتههاي این تحقیق
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بازي مشترک مادر -کودک باعث کاهش اختالل دلبستگي ميشود به کلیه روانشناسان و
روانپزشکان و متخصصان مربوطه پیشنهاد ميشود که از این برنامه آموزشي به عنوان مداخله
انتخابي براي درمان این اختالل استفاده نمایند.
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