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30/3/94: پذیرش مقاله15/1/94: دریافت مقاله
 وجه به اهمیت دلبستگی در پدیدآیی اضطراب جدایی، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی مداخله دلبستگی محـور        با ت :مقدمه

.با روش پسخوراند ویدیویی بر کاهش بازنمایی هاي منفی و مشکالت اضطراب جدایی در کودکان پیش دبستانی بود
   زوج مادر و کودك     21براي این منظور،    . ن و پیگیري بود   طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمو        : هامواد و روش

. از دو مرکز تخصصی مشاوره کودك بر مبناي معیارهاي ورود مطالعه انتخاب شدند) زوج در گروه گواه    10زوج در گروه آزمایش و       11(
دیگـري را بـه منظـور مقایـسه     جلسه مداخله انفرادي دلبستگی محور و گروه گواه مداخله روابط محـور  10تا   8گروه آزمایش بین    

درجه با استفاده از ابزارهاي ) ماه بعد3(شرکت کنندگان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري            . اثربخشی دریافت کردند  
.، مجموعه داستانهاي مک آرتور و پرسشنامه عالئم مرضی کودکان ارزیابی شدندQ-SORTبندي رفتار مادرانه 

 بر افزایش حساسیت مادرانه، کاهش بازنمـایی هـاي منفـی         دلبستگی محور   ها نشان دهنده اثر بخشی مداخله       یافته  : هایافته
میانگین نمرات گروه آزمایش در مقایـسه بـا گـواه در تمـام     . کودك و همچنین عالئم اضطراب جدایی در کودکان گروه آزمایش بود        

.یري باقی مانده بودمتغیرها به طور معناداري کاهش یافته و این کاهش در پیگ
   با توجه به یافته ها به نظر می رسد مداخله دلبستگی محور موجب افزایش حـساسیت مادرانـه و ایـن                     : گیريبحث و نتیجه

.تغییر همراه با کاهش بازنمایی هاي منفی کودك به واسطه تعامالت ترمیم کننده، توانسته اضطراب جدایی کودکان را کاهش دهد
اضطراب جدایی، بازنمایی ذهنی، دلبستگی:یديهاي کلواژه.

چکیده
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مقدمه
اضطراب جدایی، ترس از ترك مراقب اولیه است که 

تواند خود را به اضطراب جدایی می). 1(باشد معموالً مادر می
شکل ترس از جدایی، بدقلقی، تحریک پذیري، بی خوابی و 
وابستگی به اشیاء خاص مانند عروسک نشان دهد و چنانچه 

تواند موجب اختالل هاي مورد توجه و مداخله قرار نگیرد، می
سبک دلبستگی به عنوان ). 2(اجتماعی شدیدي در آینده شود 

یک عامل خطر ساز خانوادگی در تحول اختالل هاي اضطرابی 
پژوهش ها نشان داده است که . مورد توجه قرار گرفته است

اب در سبک دلبستگی نوزاد پیش بینی کننده ترس و اضطر
و سبک دلبستگی ناایمن با گسترش ) 3(دوران کودکی بوده 

بالبی ). 4(مشکالت درونی سازي در کودکان همراه است 
کند که در دلبستگی را به عنوان گرایش نیرومندي توصیف می

زمان احساس ترس، خستگی یا بیماري برانگیخته شده و 
موجب ساختن روابطی خاص با چهره دلبستگی شده یا 

). 5(کند جوي مجاورت وي را تقویت میجست
اساس چارچوب دلبستگی، مکانیزم اولیه که از طریق آن 
ارتباطات خانوادگی به جنبه هاي دیگر زندگی در آینده اتصال 

این مدل . هاي کاري درونی استهایی به نام مدلیابد، سازهمی
ها در برگیرنده دانش فرد از روابط خود و کنش وري این روابط 

هاي مربوط به خود و مراقب، مؤلفه هاي اصلی این مدل. است
این مدل ها شامل ساختارها، قوانین و . هاي کاري هستندمدل

هاي دلبستگی مفروضه هایی است که ناشی از تجارب با چهره
هاي عاطفی و این تجارب، نوعی ضبط ادراکی از مولفه. است

مدل ها، بر اساس این. کودك است- رفتاري تعامل مراقب
دو سازه . دهندکودکان انتظاراتی را از خود و دیگران شکل می

کلیدي، پدیده پایگاه ایمن و مدل هاي کاري درونی، نقش 
در . کندبسیار مهمی در منطق نظریه دلبستگی بازي می

حقیقت حساسیت مادرانه و مدل هاي کاري درونی، مکانیزم 

نظریه بر اساس. شوندهاي اصلی دلبستگی محسوب می
کودك منجر -دلبستگی، مکانیزمی که از طریق آن تعامل والد

هاي کاري درونی شود، همین مدلبه آسیب شناسی روانی می
بالبی فرض نمود که مدل هاي کاري درونی بلوك هاي . است

هاي کاري درونی بر مدل).  6(اصلی تحول شخصیت هستند 
دهی مراقب مبناي انتظارات نوزاد از دسترس پذیري و پاسخ

شکل گرفته و این انتظارات در چارچوب گسترده تري از 
انتظارات فرد از خود، چهره هاي دلبستگی، تفسیر تجارب 
ارتباطی، و تصمیم گیري در خصوص واکنش نشان دادن به 

این بازنمایی هاي ذهنی نوعی فیلتر . یابددیگران توسعه می
ق آن درك کند تا از طریتفسیري است که به کودك کمک می

در . خود را از روابط جدید بر مبناي تجارب قبلی بازسازي کند
نتیجه، کودك شریک ارتباطی جدید خود را بر مبناي انتظاراتی 

همچنین این انتخاب، و . کندکه قبالً شکل گرفته انتخاب می
نحوه پاسخدهی کودك به این رابطه جدید، انتظارات قبلی وي 

ها شکل دهنده خود پنداره کودك ماییاین بازن. کندرا تأیید می
رود که بیشترین رابطه را با می باشد و بر این اساس، انتظار می

هاي کودك در ایجاد و حفظ روابط موفق با همساالن، ظرفیت
). 7(والدین، معلمان و دیگران داشته باشد 

کودکان دلبسته ناایمن، مستعد دچار شدن به سطوح 
دگی آتی خود هستند، چرا که الگوي باالي اضطراب مزمن در زن

در دسترس نبودن، پاسخگو نبودن و غیرقابل پیش بینی بودن 
شود که ترس از تنها ماندن و ناتوانی در مقابله مراقب باعث می

این ترس از . هاي احتمالی همیشه با کودك باشندبا خطر
جدایی و تنها ماندن در مرکز راهبردهاي مقابله اي کودك قرار 

شود که یرد و باعث بوجود آمدن حالت گوش بزنگی میگمی
می تواند در نوجوانی و بزرگسالی به اختالل هاي اضطرابی 

از آنجایی این کودکان به در دسترس بودن ). 8(منجر شود 
مراقب خود اطمینانی ندارند، نظام دلبستگی مرتباً در حال 
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د فعالیت است و این فعالیت مزمن باعث وابستگی بیش از ح
شود، رفتارهاي اکتشافی را به شدت کاهش کودك به مادر می

داده و با کوچکترین خطري در محیط این رفتارها متوقف   
هاي لیبل و تامپسون دریافتند که در موقعیت). 9(شوند می

تنیدگی زا، کودکان دلبسته ایمن، که قادرند والدین را به عنوان 
نند از مکانیزم هاي مقابله یک پایگاه ایمن به کار گیرند، می توا

). 10(اي پیچیده تر و مهارت هاي ارتباطی بهتر استفاده کنند
اي و ارتباطی کودك دلبسته ناایمن، از مهارت هاي مقابله

مناسبی برخوردار نیست که این امر به نوبه خود موجب تجربه 
نادرست دیگري از روابط فعلی گشته و می تواند منجر به 

اعتماد کودك . مقاومت در ارتباط با دیگران شودافزایش دفاع و 
به خود براي خطر کردن و انجام کارهاي جدید وابسته به 

اگر کودك داراي پایگاه . اعتماد وي به روابط دلبستگی است
ایمنی در روابط دلبستگی خویش باشد، براي اکتشاف محیط 

کند و به طور ضمنی این آگاهی را دارد که احساس آزادي می
اعتماد وي به ). 11(اقب در زمان مورد نیاز در دسترس است مر

دهد که با محیط به شیوه هاي باز و کنجکاوانه او اجازه می
کودکی که با اعتماد به کشف محیط می . رابطه برقرار کند

پردازد، در تجارب خویش با چهره هاي دلبستگی آموخته است 
نی به وي این احساس ایم. "والدینم مراقب من هستند"که 

دهد تا بر تکالیف تحولی متمرکز شده و احساس اجازه می
از سوي دیگر، در کودکی ). 13، 12(توانمندي و شایستگی کند 

که نگران پاسخدهی و مراقبت والدین است، ممکن است به 
دلیل تمرکز هیجانی وي بر در دسترس بودن چهره هاي 

همان این). 14(دلبستگی، رفتار اکتشافی بازداري شود 
فرایندي است که در کودکان داراي اضطراب جدایی دیده شده 

. آوردو رفتارهاي اجتنابی خاص را در آنها پدید می
در سال هاي اخیر، بیشتر درمان هاي روانشناختی اختالل 

و چه در ) کودك و مادر(هاي اضطرابی چه در سطح فردي 

اند رفتاري بوده-درمان هاي شناختی) مادران(سطح گروهی 
، )15(سال مناسب هستند 8که نه تنها براي کودکان بزرگتر از 

بلکه به دلیل تأکید آنها بر کنترل رفتار کودك از طریق پاداش 
و نه درونی (و تنبیه رفتارها، براي کاهش مشکالت برونی سازي 

اند و پژوهش هاي بسیاري اثربخشی آنها را مناسب بوده) سازي
شاید بتوان دلیل اثربخش ).16(اند در این قلمرو نشان داده

نبودن برخی از روش هاي آموزش والدین در کاهش نشانه هاي 
گرچه در سال هاي . اضطرابی را به همین موضوع نسبت داد

ها بر اثربخشی آموزش ها و درمان هاي والد اخیر برخی پژوهش
، اما )17(اند هاي اضطرابی تاکید کردهمحور در کاهش نشانه

مان هایی که مبتنی بر علت شناسی نشانه هاي وجود در
اضطرابی در کودکان هستند و همچنین کودکان کم سن و سال 

.گیرند، همچنان  ضروري به نظر می رسدتر را در بر می
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مداخالتی که در سنین 

هاي تحولی این شوند، به دلیل ویژگیپیش دبستانی انجام می
کودکان مانند عدم دستیابی به سطح تفکر انتزاعی، ناتوانی در 
خواندن و نوشتن و تأثیرپذیري بیشتر از روابط زودرس با افراد 

. هاي خاصی برخوردار استخانواده از ویژگی 
با توجه به اهمیت سبک دلبستگی در پدیدآیی مشکالت 

بر اضطرابی در کودکان موج جدیدي از درمانگري هاي مبتنی 
سال گذشته، 20در . سبک دلبستگی در حال شکل گیري است

محققان مداخالت بسیاري براي تسهیل دلبستگی ایمن طراحی 
).18-21(اند نموده

اولیهدلبستگیتسهیلمنظوربهکهمداخالتیکلیطوربه
مؤلفهدو). 22(هستنداصلیمؤلفهسهدارايروند،میکاربه

کاريمدل هاي) 1یعنیباشد،میلهمداخاهدافبهمربوطاول
بهکهاستالزمبعددوایندر. والدینیرفتارهاي) 2ووالدین
روابطدرخودبازنمایی هايبهنسبتتاشودکمکوالدین
روابطمورددرویافتهبینشهیجانیموقعیت هايونزدیک
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. شودبحثکنونیرفتارهايبرآنتأثیرواولیهدلبستگی
برايایمنیپایگاهچگونهکهبیاموزندوالدیناستنیازهمچنین

فراهم. باشندداشتهاونیازهايازدرستیدركوبودهکودك
ایمنیجستجويرفتاربهپاسخدهیوآرامشصمیمیت،نمودن

رفتاربهپاسخدرخودمختاريتسهیلوکودكمجاورتو
). 23(کودك دو تکلیف مهم در این زمینه هستنداکتشافی
کرانبرگ - باکرمنها،مداخلهایناثربخشیبررسیمنظوربه

مطالعاتآنها. دادندانجاممطالعه81رويراو همکاران فراتحلیلی
حساسیتارتقاء: نمودندتقسیمدستهسهبهاهدافشانمبنايبررا

بازنمایی هايتغییربرايتالشوگستردهخانوادگیحمایتمادر،
مؤثرترهاییبرنامهدادنشاننتایج. دلبستگیروابطازوالدین
آنجلساتتعدادبوده،متمرکزوالدینیحساسیتبرکههستند

نمودهاستفادهویدیوییپسخوراندروشازبوده،جلسه16ازکمتر
.)24(شوندآغازماهگی6ازپسو

اساس مداخالت مبتنی بر سبک دلبستگی این فرضیه است 
قالب بازنمایی ذهنی درونی دیگران به عنوان که دلبستگی ایمن در

خود اشخاصی در دسترس، مسئول و قابل اعتماد و بازنمایی ذهنی 
اساس تحول آتی به عنوان فردي دوست داشتنی، قابل احترام 

کودك محسوب می شوند و هرگونه انحراف از خط تحول بهنجار 
).25(در این قلمرو با مشکالتی در کودك همراه است 

کودك در - توجه به اهمیت رابطه دلبستگی مادربا
پدیدآیی اضطراب جدایی در کودکان و کمبود مداخالت 
متناسب با سن و مکانیزم هاي تحول این اختالل در کودکان 
پیش دبستانی و کمبودهایی که در مداخالت رفتاري وجود 
داشته، هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی بازي درمانی 

ر کاهش بازنمایی هاي ذهنی منفی کودك از دلبستگی محور ب
خود و مادر و در نتیجه کاهش عالئم اختالل اضطراب جدایی 

هدف اصلی پژوهش بررسی اثربخشی . ساله بود5تا 3در کودکان 
مداخله دلبستگی محور بر افزایش حساسیت مادرانه و کاهش 

هاي منفی و اضطراب جدایی در کودکان گروه آزمایش در بازنمایی
.مقایسه با گروه گواه بود

هامواد و روش
این پژوهش از نوع : جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

مطالعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه 
از آنجایی که امکان تصادفی . گواه نامعادل همراه با پیگیري بود

. سازي در تمام مراحل نبود، طرح شبه آزمایشی قلمداد می شود
سال ساکن شهر 5تا 3جامعه این پژوهش مادران و کودکان 

5تا 3کودك - زوج مادر40براي انتخاب نمونه، تعداد . تهران بود
ساله به طور در دسترس از دو کلینیک تخصصی مشاوره کودك 
که با شکایت اضطراب جدایی مراجعه نموده و توسط ارزیاب اولیه 

با . بودند انتخاب شدندتشخیص اضطراب جدایی دریافت نموده
توافق مادران بوسیله ابزار رفتار مادرانه مورد ارزیابی اولیه قرار 

هایی استفاده شد که در این ابزار به منظور انتخاب نمونه. گرفتند
17کودك، - زوج مادر40از بین . آنها حساسیت مادر پایین بود

لسه کنار ج2زوج به دلیل غیبت بیش از 2زوج با غربال اولیه و 
کودك به طور تصادفی در - زوج مادر21در نهایت، . گذاشته شدند

قرار ) زوج در گروه گواه10زوج در گروه آزمایش و 11(دو گروه 
هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و . گرفتند

هیچ . ماه بعد انجام شد، مورد ارزیابی قرار گرفتند3پیگیري که 
اختالل هاي رفتاري شدید، اختالل هاي یک از کودکان داري

تحولی و عقب ماندگی ذهنی نبودند و همچنین هیچ یک از زوج 
در هیچ کدام از . ها تحت درمان دیگري قرار نگرفته بودند

متغیرهاي جمعیت شناختی، شامل سن، شغل و تحصیالت 
. مادران، تفاوت معناداري میان گروه آزمایش و گواه وجود نداشت

این ابزار به ): Q-Sort)26نجش رفتار مادرانهابزار س
کودك بر مبناي مفهوم حساسیت - منظور توصیف کیفیت رابطه مادر

دو نسخه مختلف از این . مادرانه اینسورث توسعه داده شده است
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نتایج . عبارت، موجود است25عبارت و دیگري با 90مقیاس، یکی با 
ن دهنده ثبات خوب هاي صورت گرفته روي نسخه اصلی نشاپژوهش

ماه و ثبات نمره ها بین نمره گذاران مختلف 8تا 4آن در بازه زمانی 
هاي رفتار مادرانه در همچنین ارتباط نمره). 27، 28(بود 80/0حدود 

این تست با انواع دیگر اندازه هاي رفتار تعاملی مادرانه مانند مقیاس
آن می باشد اینسورث، نشان دهنده روایی همگراي خوبدلبستگی

طبق نتایج به دست امده، نسخه کوتاه براي موقعیتهاي ضبط شده .
براي ). 28(مناسب تر بوده و روایی و اعتبار آن تأیید شده است 

استفاده از این ابزار، ابتدا باید تعامل مادر و کودك در حین انجام 
سپس بر اساس . مشاهده شود... تکالیفی مانند بازي، غذا خوردن و 

بیشترین (5تا ) کمترین شباهت با مادر(1ار مادر، گزاره ها از رفت
نمره گذاري شده و نمره اختالف حساسیت هر مادر ) شباهت با مادر

هر چه این نمره باالتر باشد، نشان . شوداز نمره معیار محاسبه می
نتایج مربوط به بررسی ویژگی . دهنده حساسیت پایین مادر است

نشان دهنده همسانی ) 29(زار در ایران هاي روان سنجی این اب
و ضریب توافق مناسب میان ) 95/0آلفاي کرونباخ برابر با (درونی 

6هاي در بازه زمانی بوده و همچنین نمره) 92/0(مشاهده کنندگان
هاي این همبستگی میان نمره). r=88/0(ماهه ثبات خوبی داشتند 

ه اصلی نشان دهنده مقیاس با ابزار کیفیت مراقبت مادرانه و نسخ
هاي با نشانه هاي درونی سازي و روایی توافقی و همبستگی نمره

.برونی سازي شده نیز تأیید کننده روایی همزمان ابزار بود
این مجموعه ): 30(مجموعه داستان هاي مک آرتور 

دربرگیرنده داستان هایی است که از نتیجه کار چندین گروه 
رزیابی دلبستگی در کودکان تحقیقی به دست آمده و براي ا

هاي کاري درونی آنان استفاده سال و همچنین مدل3باالي 
این ابزار شامل مجموعه اي از داستان هاي مربوط به .شودمی

موضوع هاي خانوادگی، مانند جدایی از والدین، پاسخ به جراحت 
مطالعات نشان داده که پاسخ هاي کودکان . و تعارض می باشد

ها از دید نظري با اندازه هاي به دست آمده از انبه این داست

ابزارهایی مانند طبقه بندي دلبستگی به دست آمده از موقعیت 
) 1اعتبار تکلیف وابسته به این است که . رابطه دارد) 31(ناآشنا 

چه ) 3چطور نمره گذاري شود و ) 2داستان چگونه بیان شود، 
پژوهش ها نشان نتایج. روندي براي تحلیل آن استفاده شود

ماهه بوده 37تا 36دهنده اعتبار صوري آزمون در کودکان 
همچنین نتایج پژوهش اوپنهایم، امد و ومبلت  ). 31، 32(است 

هفته و مطالعه 2باز آزمون  با فاصله -تایید کننده روایی آزمون
واترز و همکارش  نشان دهنده  همبستگی طولی معنادار میان 

نتایج رواسازي . )33(سالگی بود5/4و 3ارزیابی کودکان در
هفته در یک 2ها در طول ابزار در ایران نشان داد که نمره

و همچنین نتایج ) =86/0r(مطالعه مقدماتی ثبات خوبی داشته 
نشان دهنده ) =83/0r(هاي دو کدگذار مختلف همبستگی نمره

ظام ندر این پژوهش از ). 29(توافق خوب میان نمره گذاران بود 
گذاري روچستر، که پرکاربردترین نظام کدگذاري است نمره

محتواي : حوزه گسترده است، استفاده شد که شامل دو)29(
تعارض بین فردي، روابط همدالنه، پرخاشگري تنظیم (ها داستان

و )نشده، موضوعات اخالقی و در نهایت راهبردهاي اجتنابی
جان مثبت و یکنترل، ه(هاي عملکري رفتار کودك ویژگی

در پژوهش حاضر با . )ها و روابط با آزمونگرمنفی، انسجام روایت
توجه به متغیر وابسته، از متغیرهاي پرخاشگري تنظیم نشده و 

یجان هاي عملکردي، هبردهاي اجتنابی؛ و از میان گزارهراه
.ها انتخاب شدندمثبت و منفی و انسجام روایت

سرندابزار براياین:کودکانمرضیعالیمنامهپرسش
هايپایه مالكبرکودکانروانپزشکیهاياختاللترینشایع

داراينامهپرسشاین. استشدهساختهDSM-IV تشخیصی
اینحساسیت و ویژگی. باشدمیآموزگارانووالدینویژهفرمدو

تشخیصیموافقتشیوهبهایرانینمونهیکبانامهپرسش
هربراينمرهبهترینومختلفبرشنمراتپایهبرروانپزشک

و 85/0تا 75/0براي این آزمون بین تحساسی. شدتعییناختالل
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ووالدینهايفرمبدست آمده و پایایی97/0تا 91/0ویژگی بین 
گزارش 92/0و 90/0بازآزمایی به ترتیب به روشنیزآموزگاران

ضطراب در این پژوهش تنها گزاره هاي مربوط به ا). 34(شده است 
گزاره ها روي مقیاس لیکرت چهار . جدایی استفاده شده است

.شوددرجه اي از هرگز تا همیشه نمره گذاري می
جلسات مداخله مادران : روش اجرا و شرح جلسات درمانی

60گروه آزمایش به صورت انفرادي، هر هفته یکبار، به مدت 
. ار شدجلسه مداخله اي برگز8براي هر زوج . دقیقه برگزار شد

این بسته مداخله اي براي نخستین بار توسط سید موسوي و 
ترکیب وبر مبناي اصول نظریه دلبستگی) 1391(همکاران 

نوینی از چندین رویکرد دلبستگی محور، شامل بازي هاي 
درمانی، فرزندپروري مثبت با استفاده از پسخوراند ویدیویی 

طراحی شده )19(و چرخه امنیت ) 35(، فرزند درمانی )25(
در هر جلسه بر اساس اصول بسته بازي درمانی، تکالیف و . است

بازي هایی براي مادر و کودك طراحی و تعامل آنها توسط 
دوربین ضبط و سپس با استفاده از روش پسخوراند ویدیویی، 
آموزش هایی براي افزایش بینش و حساسیت مادرانه و سپس 

به . شوددك ارائه میارائه پاسخهاي مناسب به رفتارهاي کو
منظور متناسب نمودن این بسته با نیازهاي خاص کودکان 
. داراي اضطراب جدایی، تغییراتی در بسته مورد نظر اعمال شد

: خالصه محتواي جلسات عبارت بودند از
کودك و -مرور ویدیویی تعامل اولیه مادر: جلسه اول

بررسی / درارزیابی بینش مادرانه، توضیح روند جلسات براي ما
دیدگاه مادر در مورد رفتارهاي اضطرابی کودك

ي کالمی سازي رفتار(ارائه پسخوراند ویدیویی : جلسه دوم
هاي والدینی در رابطه و همچنین بررسی بازنمایی) کودك

) بررسی حساسیت هاي بنیادي(کودك -مادر

کودك، ارائه پسخوراند - جلسه بازي مادر: جلسه سوم
، )تغییر بازنمایی هاي اضطرابی مادر از کودكبا هدف (ویدیویی 

افزایش درك مادر از انگیزه هاي رفتار اضطرابی در کودك
افزایش بینش مادرانه و تقویت رفتارهاي : جلسه چهارم

اکتشافی کودك در خانه 
افزایش بینش مادرانه، تمرین مهارت هاي : جلسه پنجم

آموزش / بازي با کودك و شروع جلسات بازي آزاد در خانه
مهارت همدلی با اضطراب کودك 

کودك در خانه، -بررسی روند بازي مادر: جلسه ششم
و الگو ) درك موانع رفتار حساس(ارائه پسخوراند ویدیویی 

سازي براي تقویت رفتارهاي اکتشافی و درك رفتار اضطرابی
کودك، ارائه پسخوراند ویدیویی - بازي مادر: جلسه هفتم

مرور روش )/ کنش وري انعکس دهنده:ادرافزایش پاسخدهی م(
time in

)مرور(، ارائه پسخوراند کودك- بازي مادر: جلسه هشتم
مرور آموزشها وارزیابی مجدد: جلسات نهم و دهم 

هاي دلبستگی به منظور نشان دادن تأثیر خاص بازي
-محور و روش پسخوراند ویدیویی فراتر از افزایش تعامل مادر

گروه گواه نیز برنامه اي طراحی شد تا هايکودك، براي زوج
کودکافزایش یابد ولی نوع تعامل بر اساس فرض -تعامل مادر

این مداخله بر مبناي روش یادگیري . هاي نظري دلبستگی نبود
با عنوان آموزش تحولی خانواده و با ) 1996(رامی و رامی 

استفاده از تمرینات بسته روشهایی براي شکوفایی استعداد 
ها، ر جلسه اول، پس از انجام ارزیابید. ن ارائه شدکودکا

هاي حرکتی، حل ینات مورد نظر که متمرکز بر حیطهتمر
هاي شخصی بود به مادران داده شد تا هفته اي مسئله و مهارت

.دقیقه در خانه با کودك انجام دهند30مرتبه به مدت 3
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هایافته
دو یپیش از ارائه نتایج ویژگی هاي جمعیت شناخت

.ارائه شده است1در جدول گروه
ویژگی هاي جمعیت شناختی گروه آزمایش و گواه. 1جدول 

گروه گواهگروه آزمایشمتغیر
7/289/27میانگین سن مادران
7/458/46میانگین سن کودکان

نفر 4نفر خانه دار و 7شغل مادر
شاغل

نفر 2نفر خانه دار و 8
شاغل

پسر6دختر و 4پسر6دختر و5جنس کودکان
نتایج توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش در دو 2در جدول 

گروه آزمایش و گواه در سه زمان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري 
همانطور که در جدول مالحظه می شود، در بیشتر . آمده است

متغیرها میانگین گروه آزمایش در پیش آزمون و پس آزمون تغییر 
.ه اي داشته استقابل مالحظ

هاي خله از روش تحلیل واریانس اندازهبراي بررسی اثربخشی مدا
هاي این ش از استفاده از این روش پیش فرضپی. مکرر استفاده شد

نتایج آزمون کرویت موشلی . روش آماري مورد بررسی قرار گرفت
. ها همگن استکوواریانس گروه- نشان داد که ماتریس واریانس

نشان داد که توزیع داده هاي کالمگروف اسمیرنفهمچنین آزمون
نتایج 3در جدول . پژوهش در هر متغیر تک نمایی و نرمال است

.تحلیل واریانس عامل هاي اصلی و تعاملی ارائه شده است
عامل زمان در برگیرنده اثر سه مقطع زمانی 3در جدول 

وه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري بدون در نظر گرفتن اثر گر
یعنی آزمایش و گواه بودن گروه هاست، و اثر گروه به منزله مقایسه 

آنچه در این . دو گروه بدون در نظر گرفتن مقاطع زمانی است
.پژوهش حائز اهمیت است اثر تعاملی بین زمان و گروه است

پیگیريوآزمونپسآزمون،پیشدرگواهوآزمایشگروهدودرپژوهشمتغیرهاياستانداردانحرافومیانگین. 2جدول 
شاخص

مقیاس
پیگیريپس آزمونپیش آزمونگروه

MSDMSDMSD
74/484/042/265/048/270/0آزمایش حساسیت مادرانه

22/452/080/390/090/363/0گواه
36/292/009/283/081/116/1آزمایشپرخاشگري تنظیم نشده

01/224/190/199/002/281/0گواه
01/318/101/144/073/046/0آزمایشراهبردهاي اجتنابی

80/178/090/156/060/117/1گواه
36/302/154/152/081/060/0آزمایش بازنمایی منفی از والدین

03/349/101/247/0215/1گواه
18/340/102/177/072/078/0آزمایش بازنمایی منفی از خود

70/167/030/182/020/163/0گواه
63/367/090/053/054/067/0آزمایش عملکرد هیجانی

30/282/0281/010/299/0گواه
90/530/281/627/2704/2آزمایش ارتباط و انسجام روایت

80/414/210/546/290/533/2گواه
09/604/1377/081/298/0یشآزما اضطراب جدایی

60/617/1633/120/630/1گواه
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متغیرهاي پژوهشتحلیل واریانس عامل هاي اصلی و تعاملی. 3جدول 
شاخصزیر مقیاس

عامل
SigFSigشاخص ویلکز المبدا

10/50001/0عامل زمانحساسیت مادرانه
15/28001/0مان و گروهزتعامل 

64/701/0
23/1315/0عامل زمانپرخاشگري تنظیم نشده

95/040/0زمان و گروهتعامل 
098/075/0

93/14001/0عامل زمانراهبردهاي اجتنابی
23/13001/0زمان و گروهتعامل 

46/050/0
84/22001/0انعامل زمبازنمایی منفی از والدین

78/5011/0زمان و گروهتعامل 
91/118/0

28/32001/0عامل زمانبازنمایی منفی از خود
53/14001/0زمان و گروهتعامل 

47/050/0
82/45001/0عامل زمانعملکرد هیجانی

60/33001/0زمان و گروهتعامل 
78/211/0

50/25001/0عامل زمانو انسجام روایتارتباط 
38/127/0زمان و گروهتعامل 

84/119/0
11/47001/0عامل زماناضطراب جدایی

29/27001/0زمان و گروهتعامل 
19/30001/0

نتایج آزمون مقابله متغیرهاي پژوهش. 4جدول 
dfFSigمیانگین مجذورات آزمونمنابعمقیاس

84/36160/99001/0پس آزمون- پیش آزمون عامل زمان
02/0114/071/0پیگیري- پس آزمون
70/20101/56001/0پس آزمون- پیش آزمون

حساسیت مادرانه

تعامل زمان و گروه
01/0108/077/0پیگیري- پس آزمون
72/0195/117/0پس آزمون- پیش آزمون عامل زمان
15/0126/061/0پیگیري- پس آزمون
15/0141/052/0پس آزمون- پیش آزمون

پرخاشگري

تعامل زمان و گروه
71/0124/127/0پیگیري- پس آزمون
91/18125/21001/0پس آزمون- پیش آزمون عامل زمان
71/1117/309/0پیگیري- پس آزمون
10/23197/25001/0پس آزمون- پیش آزمون

راهبردهاي اجتنابی

روهتعامل زمان و گ
004/0107/093/0پیگیري- پس آزمون
60/41198/24001/0پس آزمون- پیش آزمون عامل زمان
77/2117/5035/0پیگیري- پس آزمون
50/3110/216/0پس آزمون- پیش آزمون

ی ازبازنمایی منف
والدین

تعامل زمان و گروه
50/2190/404/0پیگیري- زمونپس آ
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91/34111/55001/0پس آزمون- پیش آزمون عامل زمان
73/0172/211/0پیگیري- پس آزمون

63/16125/26001/0پس آزمون- پیش آزمون

بازنمایی منفی از خود

تعامل زمان و گروه
15/0158/045/0پیگیري- پس آزمون
01/48186/63001/0پس آزمون- پیش آزمون انعامل زم
36/0160/044/0پیگیري- پس آزمون
86/30105/41001/0پس آزمون- پیش آزمون

عملکرد هیجانی

تعامل زمان و گروه
12/1186/118/0پیگیري- پس آزمون
65/7118/11003/0پس آزمون- پیش آزمون عامل زمان

04/5198/438/0پیگیري- زمونپس آ
94/1183/210/0پس آزمون- پیش آزمون

ارتباط و انسجام روایت 
تعامل زمان و گروهها

02/2197/117/0پیگیري- پس آزمون
35/71116/58001/0پس آزمون- پیش آزمون عامل زمان
002/0102/096/0پیگیري- پس آزمون
50/32149/26001/0آزمونپس- پیش آزمون تعامل زمان و گروهاضطراب جدایی
76/0184/037/0پیگیري- پس آزمون

به عبارت دیگر اثر تعاملی نشان دهنده این موضوع است 
که در طول سه مقطع زمانی دو گروه آزمایش و گواه چه تغییراتی 

براي  بررسی .داشته اند و بررسی معناداري این تغییرات است
ل واریانس اندازه هاي مکرر اثربخشی مداخله از روش تحلی

.استفاده شد

پیش از استفاده از این روش پیش فرض هاي این روش 
نتایج آزمون کرویت موشلی نشان .آماري مورد بررسی قرار گرفت

. داد که ماتریس واریانس کوواریانس گروه ها همگن است
نشان داد که توزیع داده همچنین آزمون کالمگروف اسمیرنف

.هر متغیر تک نمایی و نرمال استهاي پژوهش در

. تعامل زمان و گروه مدنظر بوده است4در جدول 
معناداري تغییرات از پیش آزمون به پس آزمون نشان دهنده 
اثربخشی مداخله و همچنین عدم معناداري تغییرات از پیش 
آزمون به پیگیري نشان دهنده ثبات نمرات و احتماالً پایداري 

بته در صورتی که اثر مداخله در طول زمان ال. اثر مداخله است
افزایش یابد این مقابله نیز می تواند معنادار باشد که در این 

نتایج جدول نشان می . پژوهش چنین شرایطی وجود نداشت
دهند که مداخله مورد نظر توانسته نمرات حساسیت مادرانه را 
در گروه آزمایش از پیش آزمون به پس آزمون افزایش داده و

نمرات راهبردهاي اجتنابی، بازنمایی منفی از خود، عملکرد 
هیجانی و اضطراب جدایی را کاهش داده است و بر 
پرخاشگري تنظیم نشده و ارتباط و انسجام روایت تاثیر 

بازنمایی منفی والدین گرچه کاهش . معناداري نداشته است
نیز تغییرات معنادار نشان داده 3داشته است و در جدول 

اما اثر تعاملی گروه و زمان در مورد آن معنادار نبوده است
بنابراین به نظر می رسد تفاوتی در این متغیر در گروه . است

.آزمایش و گواه وجود نداشت

گیري بحث و نتیجه
نظریه دلبستگی و سازه هاي مرتبط با آن، یعنی 

هاي کاري درونی، یکی از با نفوذ حساسیت مادرانه و مدل
ریه ها در تبیین آسیب شناسی روانی کودکان، به ویژه ترین نظ

دین مطالعه نشان داده اند که چن. اختالل هاي اضطرابی است
هاي ذهنی مرتبط با دلبستگی هاي دلبستگی و بازنماییسبک

). 36، 37(ناایمن با نشانه هاي اضطراب جدایی رابطه دارد 
ور هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی مداخله دلبستگی مح

هاي منفی کودك یا در واقع تغییر مدلهايبر کاهش بازنمایی
کاري منفی وي و در نتیجه کاهش مشکالت اضطراب جدایی 

به منظور مقایسه اثر بخشی . در کودکان پیش دبستانی بود
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این مداخله با مداخالت رابطه محور دیگري که بر مبناي 
دیگري دلبستگی طراحی نشده اند، گروه گواه بسته آموزشی

هایی در حوزه هاي حرکتی، را دریافت نمود که شامل تمرین
حل مسئله و مهارت هاي ارتباطی بود که مادر و کودك باید 

نتایج پژوهش نشان . در جریان بازي در خانه انجام می دادند
داد که بازنمایی هاي منفی و مشکالت اضطراب جدایی 

به طور کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه
ماه بعد همچنان به 3معناداري کاهش یافته و این تغییر تا 

طور معناداري باقی مانده بود که این امر نشان دهنده تحکیم 
.اثربخشی مداخله می باشد

معتقدند که یک مداخله ) 2005(و همکاران کسیدي
دلبستگی محور اثربخش باید بتواند درك مادر را از مفهوم 

یش داده و سپس شیوه پاسخدهی مناسب به پایگاه ایمن افزا
همچنین فرایند ). 38(نیازهاي کودك را به وي آموزش دهد 

مداخله اگر مدل هاي کاري والدین را تغییر ندهد، حداقل باید 
به مادر کمک کند تا موانع ایجاد پایگاه ایمن را در خود 

بر در همین راستا، . شناسایی نموده و آنها را رفع یا مهار نماید
اساس اصول نظریه دلبستگی و مداخالتی که بر مبناي آن 
طراحی شده و نتایج اثر بخشی در گروه هاي مختلف داشته 

هاي خاصی همچون افزایش بینش مادرانه و کنش اند، مؤلفه
هاي کاري و وري انعکاس دهنده، افزایش آگاهی مادر از مدل

اصول هاي دفاعی خود، بازي آزاد کودك محور و بازنمایی
کودك -رفتاري که بر مبناي افزایش کیفیت تعامل والد
.طراحی شده اند، در این بسته درمانی استفاده شدند

نتایج این پژوهش همسو با مطالعات پیشین در خصوص 
اثر بخشی درمانهاي دلبستگی محور بر مشکالت هیجانی و 

). 18، 20، 24، 39(رفتاري کودك بود 
توان به چندین مکانیزم در تبیین نتایج پژوهش می

مؤثر در کاهش بازنمایی هاي منفی و مشکالت اضطراب 

درهاي ذهنی کودکان، در مورد بازنمایی. جدایی اشاره نمود
چالشبهبرايپیشین،مطالعاتباهمسوحاضرپژوهش
ایجادروشازکودکانمنفیدرونیکاريهايمدلکشیدن
اینکهبهتوجهبا.شداستفاده) 40(کنندهتصحیحتجارب

میشکلمراقبباکودكروزمرهتجربهدرکاريهايمدل
تغییریاتعدیلراهامدلاینتواندمیجدیدتجاربگیرد،
شناساییدرمادرتواناییدر برگیرندهبایدتجارباین. دهد

بهوبودهآنهابهمتناسبپاسخدهیوکودكنیازهايدرست
و بودهباارزشیوداشتنیستدوفرديکهدهدنشانکودك
بر همین .کنداعتمادوتکیهاوبهبتواندکههستکسی

اساس، در پژوهش حاضر براي فراهم نمودن این تجارب از 
:چندین روش استفاده شد

هاي مشاهده اي مادر براي درك نیازهاي افزایش مهارت-
کودك و پاسخدهی مناسب به آنها، یا افزایش حساسیت 

مادرانه
تقویت رفتارهاي مثبت کودك از سوي والدین-
افزایش درك مادر از انگیزه ها و نیازهاي کودك و در نتیجه، -

تغییر بازنمایی هاي مادر از کودك که موجب رفتارهاي 
.شودمتناسب از سوي مادر به نشانه هاي کودك می

جلسات بازي آزاد در خانه که در وهله نخست با ایجاد تعامل -
کودك، بازنمایی کودك از رابطه با - ش میان مادرلذت بخ

مادر را تغییر می دهد و در وهله بعدي، با فراهم نمودن زمانی 
خاص براي کودك، احساس ارزشمندي و مهم بودن به کودك 

.می دهد
افزایش توانایی مادر در همدلی با کودك که در تنظیم -

مادر هیجانات کودك کمک کننده بوده و احساس توانمندي 
.دهددر آرام نمودن کودك را به وي می
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به جاي محرومیت زمان مند که time inاستفاده از روش -
دهد که مادر در مواقع پریشانی و به کودك این پیام را می
.تنیدگی در دسترس است

هاي پژوهش تغییر معناداري در بازنمایی منفی یافته
البته قابل ذکر . دکودك از والدین درمقایسه دو گروه نشان ندا

است که در هر دو گروه این بازنمایی ها کاهش یافته بود که 
این می تواند به دلیل اثر بخشی محدود مداخله مبتنی بر 

در واقع، ما در هر دو گروه شاهد . تعامل گروه گواه باشد
از . کاهش بازنمایی هاي ذهنی منفی کودك از والدین بودیم

متغیر انسجام و ارتباط روایت ها سوي دیگر، بین دو گروه در 
در این مورد نیز همانطور . نیز تفاوت معناداري مشاهده نشد

نشان می دهد، میانگین نمرات در هر گروه 1که جدول 
افزایش یافته است که این امر تا حدي به دلیل رشد تحولی 
کودکان و همچنین اثر بخشی مداخله گروه گواه بر مهارت 

بنابراین جاي تعجب نیست که . ستهاي کالمی کودکان ا
.کودکان هر دو گروه در این شاخص تغییر یابند

هاي ذهنی کودك که مسیر افزون بر تغییر بازنمایی
کند، جنبههاي اضطرابی کودك را تسهیل میکاهش نشانه

بر . هاي دیگر مداخله نیز بر کاهش عالئم اضطرابی مؤثر بودند
ی کودکان باید به دو نیاز اساس نظریه بالبی، نظام مراقبت

در . دلبستگی و اکتشافی کودك به طور مناسبی پاسخ دهد
طول جلسات با روش پسخوراند ویدیویی به مادران آموزش 
داده شد تا بتوانند بر اساس نظریه دلبستگی رفتارهاي 
دلبستگی و اکتشافی کودکشان را درك کنند و بر این اساس 

چنین، مادران در مورد سطوح هم. به نیازهاي آنها پاسخ دهند
مختلف بروز اضطراب مطالب مختلفی را آموختند که به آنها 
کمک می کرد بین رفتارهاي اضطرابی و رفتارهاي دیگر تمایز 

والدین در برخی از موارد از برچسب اضطراب براي . قائل شوند
رفتارهایی استفاده می کنند که در اصل ارتباطی به اضطراب 

رفتارهاي اضطرابی براي هدف گذاري درمان شناخت. ندارند
یکی دیگر از فنون مؤثر مداخله اي، صحبت . بسیار مهم بودند

این . کردن به جاي کودك یا کالمی سازي رفتار کودك بود
کند تا ظرفیت دیدن دنیا از نگاه روش به مادر کمک می

کودکان و فهم انگیزه ها و نیازهاي زیربنایی رفتارهاي مشکل 
والدین تشویق شدند که . ودکان تسهیل شودساز ک

تصویرکاملی از کودکشان داشته باشند، تصویري قابل باور، 
واقعی و کامل که همه ویژگی هاي مثبت و منفی کودك را در 

چنین نگاهی ممکن است در کودکان این احساس را . برگیرد
بوجود آورد که همه آنگونه که هستند دیده می شوند، نه فقط 

ایی که مطابق انتظار، میل و خواسته والدین هستند، رفتاره
مسلماً چنین احساسی در کودکان با ایمنی بیشتري همراه 

).    39(خواهد بود 
درایمنپایگاهایجادموانعتاشدتالشمطالعهایندر

زیربناییهايحساسیتودفاعیهايبازنماییمبنايبرمادر
نبودهابازنماییاینییرتغماهدفچندهر. شوندشناسایی

مهاردردفاعیفرایندهاياینازمادرانیافتنآگاهیولی
بههمچنین. بودمؤثرحساسغیررفتارهايبرآنهااثرگذاري

بهتردركومادرانايمشاهدههايمهارتافزایشمنظور
استفادهویدیوییپسخوراندروشازکودك،نیازهايازآنان
میبازي،جلسههرازپسمادرانروش،اینازاستفادهبا. شد

مرور. بنگرنددیگريزاویهازراکودكوخودتعاملتوانستند
رفتارمختلفجوانبدیدنبرايتالشوبازيجلسهفیلم

هاينشانهبهمادرحساسیتافزایشموجبمادر،وکودك
ساززمینهرفتارهایش،ازکودكانگیزهپیرامونبحثوکودك
کمکبا. شدمیکودكهاينشانهازمادرتردرسترتفسی
کودكرفتارهايانگیزهبهتوانستمیبهترمادرروشاین
بنابراین. ببیندراکودكمنفیومثبتمخالفابعادوببردپی

یافت،میافزایشکودكهايانگیزهورفتارهاازمادربینش
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برآننادارمعبخشیاثردهندهنشانهاپژوهشکهايمؤلفه
).39(استبودهمادرانهحساسیتافزایش

ج پژوهش به نظر می رسد که به طور کلی بر مبناي نتای
هاي درمانی دلبستگی محور به ویژه با استفاده از روش مداخله
تواند با آموزش مادران به کاهش راند ویدیویی، میپسخو

هر چند مهمتر از کاهش. اضطراب جدایی کودکان کمک کند
باشد که هاي ذهنی کودك میاین عالئم مرضی، تغییر بازنمایی
.شودکودك را موجب می-حفظ تغییرات و بهبود تعامل والد

از جمله محدودیت هاي این پژوهش عدم امکان واگذاري 
تصادفی در تمام مراحل پژوهش، عدم دسترسی به منابع 
چندگانه براي گزارش عالئم کودك و همچنین استفاده از 

زارهاي یکسان، به دلیل فقدان ابزاهاي مشابه، در تمام اب
بررسی نشانه هاي کودك از دیدگاه پدران . مراحل پژوهش بود

یا مربیان مهد در مطالعات بعدي می تواند در درك تغییرات 
همچنین مقایسه این مداخله با روش هاي . کودك مفید باشد

یزان معمول رفتاري نیز می تواند کمک شایانی به درك م
.اثربخشی این مداخله در مقایسه با مداخالت دیگر کند

با توجه به اهمیت اضطراب جدایی در کودکان، به ویژه 
در مرحله ورود به مراکز آموزشی، استفاده از این مداخله در 
موقعیت هاي بالینی و آموزشی می تواند در تغییر دیدگاه 

درد و کودکان و تسهیل هیجانات مثبت و در نتیجه کاهش 
رنج ناشی از اضطراب جدایی در کودکان و والدین، کمک 

. کننده باشد

تشکر و قدرانی
در اینجا بر خود الزم می دانیم تا از تمام مادران و 
کودکانی که ما را به دنیاي درونی خویش راه داده و شریک 
تجربه هاي ناب خویش نمودند، صمیمانه سپاسگذاري کرده و 

راکز مشاوره که با همکاري داشتند، همچنین از مسئولین م
.تشکر نماییم
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