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 Introduction: Separation anxiety disorder is one of the most common emotional disorders
 in childhood and adolescence and an important risk factor for mental health throughout life.
 The research aimed to determine the effectiveness of attachment-based psycho-educational
 interventions in reducing the symptoms of separation anxiety disorder in children and the
 parenting methods of mothers of affected children. Materials and Methods: This research
 method of this research was semi-experimental with a pre-test, post-test, and follow-up design
 with a control group. Seven counseling and psychotherapy centers in Tehran, Iran were selected
 by random cluster method, after the initial screening of children with emotional disorders
 listed for school age, six mothers of these children were referred from the centers, after the
 sample drop, and finally, twenty-four of the remaining mothers were randomly assigned to the
 experimental and control groups. The data was collected using Spirafkin and Gado’s Children’s
 Disease Symptoms Questionnaire and the Alabama Parenting Questionnaire. Results: The
 results showed that the psycho-educational attachment-based package significantly reduces
 the symptoms and severity of separation anxiety disorder, and this effect was also significant
 in the follow-up phase. Furthermore, the mentioned package increased the parenting methods
 of mothers’ involvement as well as positive parenting and significantly reduced poor
monitoring/supervision and inconsistency. Conclusion: The psycho-educational attachment-
 based training package can be considered an efficient program to improve the parenting
practices of mothers and reduce the symptoms of separation anxiety disorder in children.n
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ــی و  ــی در دوران کودک ــای هیجان ــایع ترین اختالل ه ــی از ش ــی یک ــراب جدای ــالل اضط ــه: اخت مقدم
نوجوانــی و عامــل خطــر مهمــی بــرای ســالمت روان در طــول زندگــی اســت. هــدف از پژوهــش حاضــر 
تعییــن اثربخشــی مداخلــۀ روانــی- آموزشــی دلبســتگی- بنیــان بــر کاهــش نشــانگان اختــالل اضطــراب 
جدایــی و شــیوه های فرزندپــروری مــادران کــودکان مبتــال بــود. مــوادوروشهــا: روش ایــن پژوهــش 
ــز  ــود. 7 مرک ــرل ب ــروه کنت ــا گ ــراه ب ــری هم ــون و پیگی ــون، پس آزم ــرح پیش آزم ــا ط نیمه آزمایشــی ب
ــه روش تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــد کــه  مشــاوره و روان درمانــی ســطح شــهر تهــران در ایــران ب
بعــد از غربــال اولیــه کــودکان بــا ســیاهۀ اختــالالت عاطفــی بــرای ســنین مدرســه، 6 تــن از مــادران ایــن 
کــودکان از مراکــز ارجــاع داده شــدند کــه بعــد از ریــزش و در انتهــا 24 مــادر باقی مانــده بصــورت گمارش 
تصادفــی در گــروه آزمایــش و کنتــرل قــرار گرفتنــد. داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه عالیــم مرضــی 
کــودکان اســپیرافکین وگادو و پرسشــنامه شــیوه های فرزندپــروری آالبامــا جمــع آوری شــد. یافتههــا:
ــی- آموزشــی دلبســتگی-بنیان به طــور معنــی داری نشــانگان و  ــی روان ــج نشــان داد بســتۀ مداخالت نتای
شــدت اختــالل اضطــراب جدایــی را کاهــش می دهــد و ایــن اثــر در مرحلــه پیگیــری نیــز معنــی دار بــود. 
همچنیــن مداخلــۀ مذکــور شــیوه های فرزندپــروری مشــارکت مــادران و فرزندپــروری مثبــت را افزایــش و 
عــدم ثبــات و ضعــف در نظــارت آنــان را به طــور معنــی داری کاهــش داد. نتیجهگیــری: بســتۀ مداخالتــی 
ــیوه های  ــود ش ــرای بهب ــد ب ــه ای کارآم ــوان برنام ــد به عن ــان می توان ــتگی- بنی ــی دلبس ــی- آموزش روان
فرزندپــروری مــادران وکاهــش نشــانگان اختــالل اضطــراب جدایــی در کــودکان مــورد توجــه قــرار گیــرد.

    اطالعات مقاله:
دریافت: 25 آذر 1401                            اصالحیه: 13 دي 1401                           پذیرش: 18 دي 1401
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مقدمه
شــایع ترین  از  یکــی   )SAD(1جدایــی اضطــراب  اختــالل 
و  نوجوانــی  و  کودکــی  دوران  در  هیجانــی  اختالل هــای 
ــی  ــول زندگ ــالمت روان در ط ــرای س ــی ب ــر مهم ــل خط عام
ــتانی  ــی در دوران پیش دبس ــت. اختــالل اضطــراب جدای اس
جدایــی  ضعیــف،  تحصیلــی  عملکــرد  بــه  دبســتان  و 
ــود.  ــر میش ــی منج ــه اجتماع ــکالت در زمین ــی و مش اجتماع
بنابرایــن تشــخیص آن در دوران کودکــی اهمیــت زیــادی 
بــرای ســالمت روان در طــول زندگــی کــودک دارد، و در 
ــکالت  ــه مش ــد ب ــان، میتوان ــخیص و درم ــدم تش ــورت ع ص
روان شــناختی در بزرگســالی بــی انجامــد. همچنیــن ایــن 
ــن  ــترس والدی ــواده و اس ــی خان ــر زندگ ــد ب ــالل می توان اخت
نیــز تاثیــر بگــذارد و فعالیت هــای آن هــا را محــدود کنــد )1(.

ــخصیت  ــد ش ــش را در رش ــن نق ــتین و مهم تری ــادران نخس م
و فراینــد اجتماعــی شــدن کــودک برعهــده دارنــد، زیــرا 
اســت کــه در آن  محیــط خانــواده، نخســتین محیطــی 
کــودک از تعامــالت انســانی آگاهــی مییابــد و تجــارب اولیــه، 
ــی  ــیب پذیری های روان ــا آس ــالمت روان ی ــاس س ــه و اس پای
ــر  ــورد تاثی ــود در م ــواهد موج ــد. ش ــکیل می ده ــراد را تش اف
ــه  ــر  نظری ــی ب ــور کل ــه ط ــراب ب ــر اضط ــواده ب ــط خان محی
ــر  ــن ب ــودک و همچنی ــد- ک ــه وال ــالت اولی ــتگی و تعام دلبس
ــداوم  ــی م ــای تربیت ــن رفتاره ــاط بی ــیع تر و ارتب ــدگاه وس دی
ــن( اســتوار اســت )2(.  ــی والدی ــای تربیت ــن2 )ســبک ه والدی
ــد  ــان دادهان ــات نش ــی مطالع ــواهد، برخ ــن ش ــد ای در تایی
ــل  ــات تعام ــه در کیفی ــی ریش ــراب جدای ــالل اضط ــه اخت ک
والد-کــودک و دلبســتگی باالخــص مــادر و کــودک دارد 
ــادران  ــروری م ــا فرزندپ ــری ی ــن نحــوۀ برخــورد، والدگ بنابرای
ــت  ــودک از اهمی ــی ک ــود در زندگ ــش خ ــا از نق و درک آن ه
ــواده  ــی خان ــل محیط ــت و عوام ــوردار اس ــز برخ ــری نی باالت
ــا  ــا، ب ــتگی آن ه ــبک دلبس ــن و س ــروری والدی ــد فرزندپ مانن
شــدت عالیــم اضطرابــی در کــودکان مرتبــط هســتند )1-4(.

از نظــر بالبــی3، دلبســتگی پیونــد عاطفــی عمیقــی اســت کــه 
ــوال  ــه معم ــتگی )ک ــاد دلبس ــودک و نم ــن ک ــی، بی در کودک
ــت  ــتگی مدتهاس ــه دلبس ــرد. نظری ــکل میگی ــت( ش ــادر اس م
ــزه ایجــاد و حفــظ پیوندهــای  ــان داشــته اســت کــه انگی اذع
ــی  ــرای انســان بســیار حیات ــی ب ــک در طــول دوره زندگ نزدی
و اساســی اســت و کارکــرد حفــظ بقــا دارد )5(. در چارچــوب 
نشــاندهنده  جدایــی  اضطــراب  دلبســتگی،  نظریه هــای 
درون  فیزیولوژیکــی،  عصبــی  پاســخ های  از  مجموعــه ای 
ــرای محافظــت  ــاری اســت کــه بهطــور خــاص ب ــی و رفت روان
از کــودکان در برابــر خطــر، بــا اطمینــان از حفــظ نزدیکــی بــه 
ــادر( ایجــاد شــده اســت.  ــب بزرگســال )معمــوال م ــک مراق ی
ــالل  ــوان اخت ــی به عن ــراب جدای ــتگی، اضط ــه دلبس در نظری
در مدل هــای کاری یــا بازنمایــی هــای درونــی نمادهــای 

ــر اســاس تجــارب  دلبســتگی در نظــر گرفتــه می شــود کــه ب
پیونــدی گذشــته و مــداوم4 بــا مراقبــان اولیــه شــکل میگیــرد 
ــر از  ــا مــادر متاث )6(. بنابرایــن، اضطــراب کــودک در رابطــه ب
ــراز  ــه، حساســیت و پاســخ دهــی وی و شــیوه اب ــار مادران رفت
هیجانهــا در وی اســت. رفتــار مادرانــه و واکنــش هــای مــادر 
ــن  ــرد. بنابرای ــرار میگی ــتگی وی ق ــبک دلبس ــر س ــت تاثی تح
بررســی رابطــه ســبک دلبســتگی مــادر بــا اختالل هــای 
دلبســتگی کــودک موضوعــی بســیار مهــم اســت )7(. در ایــن 
راســتا، پــوزی5 و همــکاران بــه نقــل از اســتوتی6 )8( اســتدالل 
می کننــد کــه اضطــراب جدایــی، تــرس فــرد از درگیــر شــدن 
بــا یــک چهــره صمیمــی جداشــونده7 اســت و در ایــن راســتا 
دریافتنــد کــه دلبســتگی بــاالی والدیــن بــا اضطــراب جدایــی 
کمتــر در کــودکان رابطــه دارد. ورســیمو8 و همــکاران )9( نیــز 
نشــان دادنــد کــه دلبســتگی مــادر بــه فرزنــدان بهطــور مثبــت 
بــا ســطوح پایین تــر اضطــراب در فرزنــدان ارتبــاط دارد. شــایق 
)7( بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه ســبک های دلبســتگی 
ــی  ــی روان ــاخصهای آسیبشناس ــادر، ش ــی م ــن و اجتناب ناایم
ــردی،  ــیت بینف ــردگی، حساس ــراب، افس ــل اضط ــادر از قبی م
پرخاشــگری و بدبینــی، اختــالل دلبســتگی کــودک و ســبک 
فرزندپــروری مســتبدانه رابطــه مســتقیم و معنــاداری بــا 
عالئــم اضطــراب جدایــی کــودک دارد. باســیونی9 )10( نشــان 
داد کــه بیــن ســبک های دلبســتگی والدیــن )دلبســتگی 
ــفته11(  ــتگی آش ــی، و دلبس ــتگی اضطراب ــک10، دلبس آناکلیتی
بــا اضطــراب جدایــی )عالیــم افســردگی مرتبــط بــا اضطــراب 
ــی  ــرس از جدای ــی، ت ــای اجتماع ــن، نگرانی ه ــی والدی جدای
ــراب  ــی اضط ــه کل ــی، و درج ــراب عموم ــودک، اضط مادر-ک
دارد. وجــود  معنــي داری  همبســتگی  والدیــن(  جدایــی 

ــروری یکــی دیگــر  ــه شــد، ســبک فرزندپ ــه گفت همانطــور ک
از متغیرهایــی اســت کــه بــا دلبســتگی و تعامــل والد-کــودک 
ــه  ــه در زمین ــیعی ک ــای وس ــت )11(. پژوهش ه ــط اس مرتب
ــی از آن  ــه، حاک ــورت گرفت ــودکان ص ــا ک ــن ب ــورد والدی برخ
ــش  ــاری و واکن ــای رفت ــی، الگوه ــهای تربیت ــه روش ــت ک اس
ــروری  ــیوه های فرزندپ ــوان ش ــت عن ــه تح ــن ک ــای والدی   ه
مــورد بحــث قــرار میگیرنــد، اثــرات طوالنــی مــدت و عمیقــی 
در  مختلــف  ســازگاری های  ایجــاد  عملکــرد،  رفتــار،  بــر 
ــا دارد  ــه آن ه ــه جانب ــد هم ــی رش ــور کل ــه ط ــودکان و ب ک
)12(. درواقــع، شــیوه های فرزندپــروری الگوهــای تعامــل 
والــد- کــودک را نشــان میدهنــد کــه در نظریــات مختلــف بــه 
صــورت متفــاوت طبقهبنــدی و تعریــف شــدهاند، بــرای مثــال، 
ــات  ــه در مطالع ــت ک ــی اس ــه محققان ــک12 )13( از جمل فری
خــود هــم بــه بعــد منفــی و هــم بــه بعــد مثبــت فرزندپــروری 
ــا  ــه آنه ــق ب ــن محق ــه ای ــی ک توجــه نمــوده اســت. مؤلفه های
اشــاره دارد عبارتنــد از: فرزندپــروری مثبــت، مشــارکت، عــدم 
ــی و  ــارت و راهنمای ــف در نظ ــورد، ضع ــوه برخ ــات در نح ثب
ــبت  ــه نس ــن ب ــق، والدی ــن محق ــاد ای ــه اعتق ــی. ب ــه بدن تنبی

1 Seperation Anxiety Disorder (SAD)
2 Ongoing Parental Rearing
3 Bowlby
4 Ongoing
5 Pozzi
6 Astuti

7 Intimate Parting Figure
8 Veríssimo
9 Basyouni
10 Anaclitic Attachment
11 Preoccupied Attachment
12 Frick [
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متفاوتــی از ایــن مؤلفه هــا اســتفاده میکننــد. نظریه هــای 
مربــوط بــه اضطــراب دوران کودکــی معتقدنــد کــه ویژگیهــای 
ــش  ــش از حــد، بی ــری بی ــد درگی ــادر مانن ــژه م ــن بهوی والدی
حمایتــی، طــرد و انتقــاد بــا ویژگــی هــای اضطرابــی کــودکان 
در ارتبــاط اســت و ســبک فرزندپــروری میتوانــد توانایــی هــای 
مقابــل هــای کــودکان را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و در شــرایط 
ــتگی  ــارب دلبس ــد )12(. تج ــز باش ــراب آمی ــب، اضط نامناس
مــادر در ســبک دلبســتگی او نقــش دارنــد و بــر مــدل 
فرزندپــروری و ســایر تعامــالت او بــا افــراد مهــم زندگــی تاثیــر 
ــی را  ــترس والدین ــر اس ــن، کمت ــادران ایم دارد )15 ،14(. م
تجربــه میکننــد و آســانتر بــه حــل مســئله اقــدام میکننــد، امــا 
ــی  ــه عبارت ــد. ب ــه میکنن ــن را تجرب ــادران ناایمــن عکــس ای م
ــای  ــبینی رفتاره ــم در پیش ــل مه ــی از عوام ــتگی، یک دلبس
والدیــن اســت تــا جایــی کــه والدیــن ایمــن بیشــتر متمایــل به 
ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه هســتند و نســبت بــه نیازهــای 
ــی  ــا حساســیت عمــل میکننــد، در حال کــودک، پاســخگو و ب
ــوگرا  ــم از دوس ــن اع ــن ناایم ــات والدی ــق تحقیق ــر طب ــه ب ک
ــه نیازهــای کــودک حساســیت کمتــری  ــی نســبت ب و اجتناب
ــتبدانه و  ــروری مس ــای فرزندپ ــبک ه ــه س ــتر ب ــد و بیش دارن
ســهلگیرانه متمایــل هســتند )14(. در ایــن راســتا، تحقیقــات 
ــن  ــروری والدی ــی و فرزندپ ــبک تربیت ــه س ــد ک ــان دادهان نش
ــر اســت )7(.  ــودکان مؤث ــی ک ــر ایجــاد اضطــراب جدای ــز ب نی
ــالل  ــا اخت ــودکان ب ــادران ک ــروری م ــبکهای فرزندپ ــن س بی
ــود  ــاوت وج ــادی تف ــودکان ع ــادران ک ــی و م ــراب جدای اضط
ــط  ــت رواب ــالم و کیفی ــروری ناس ــبک فرزندپ ــود س دارد و وج
ــا توجــه  ــالل باشــد ب ــن اخت ــد زمینهســاز ای نامناســب میتوان
ــی  ــراب جدای ــالل اضط ــه اخت ــد، اگرچ ــه ش ــه گفت ــه آنچ ب
ــودک  ــی ک ــدی در زندگ ــی ج ــا بازتاب ــت، ام ــج اس ــبتا رای نس
دارد و عــدم توجــه بــه درمــان ایــن اختــالل در ســنین پاییــن، 
میتوانــد یــک عامــل خطر بــرای ســایر اختــالالت روانــی دوران 
ــذار  ــل تاثیرگ ــذا بررســی عوام ــی و بزرگســالی باشــد، ل کودک
در ایجــاد و تشــدید عالئــم ایــن اختــالل و طراحــی و بررســی 
مداخــالت درمانــی در ایــن زمینــه، حائــز اهمیــت اســت )16(.

در طــول ســه دهــه گذشــته، پژوهشــگران بــه منظــور افزایــش 
ــادی از مداخــالت  امنیــت دلبســتگی مادر-کــودک، تعــداد زی
ــای  ــد، مبن ــه دلبســتگی را گســترش دادهان ــر نظری ــی ب مبتن
ــن  ــتگی ایم ــه دلبس ــت ک ــن اس ــالت ای ــن مداخ ــتر ای بیش
ــیاری از  ــه در بس ــول بهین ــرآغاز تح ــودک س ــادر و ک ــن م بی
قلمروهــای اجتماعــی، هیجانــی اســت و شکســت در برقــراری 
ــاری در  ــی و رفت ــکالت هیجان ــرآغاز مش ــای س ــن رابطه چنی
ــکالت  ــه مش ــی ک ــت )17(. از آنجای ــول اس ــدی تح دوران بع
بافــت  از مشــکالت  از اضطــراب جدایــی بخشــی  ناشــی 

ــن  ــواده محــور در ای ــای خان ــن درمانه ــواده اســت، بنابرای خان
ــتا  ــن راس ــد و در ای ــی کنن ــدا م ــت بســیاری پی ــه اهمی زمین
ــی  ــوزش روان ــای آم ــی برنامه ه ــف اثربخش ــات مختل تحقیق
اجتماعــی متمرکــز بــر والدیــن را بــر اضطــراب نشــان دادهانــد. 
بــرای مثــال، قنبــری و همــکاران )17( بــه بررســی اثربخشــی 
ــش  ــر افزای ــه دلبســتگی ب ــر نظری ــی ب ــن مبتن ــوزش والدی آم
کیفیــت مراقبــت مــادران کــودکان مضطــرب پیــش دبســتانی 
ــۀ  ــه مداخل ــان داد ک ــا نش ــش آن ه ــج پژوه ــد. نتای پرداختن
ــترس  ــی و دس ــخ ده ــودن، پاس ــاس ب ــن حس ــوزش والدی آم
پذیــری هیجانــی مــادران گــروه آزمایــش را افزایــش و تعــارض 
و ســردرگمی آن هــا را کاهــش داده اســت. همچنیــن، باکرمــن 
و همــکاران )بــه نقــل از 17( در فراتحلیــل خــود نشــان دادنــد 
کــه مداخــالت مبتنــی بــر نظریــه دلبســتگی هــم بــر حســاس 
ــتگی در  ــی دلبس ــر ایمن ــم ب ــادران( و ه ــب )م ــودن مراق ب
ــا اینحــال، ایــن مداخــالت بیشــتر  کــودکان اثرگــذار اســت. ب
ــاد  ــا گــروه هــای در معــرض خطــر زی ــوزادان و ی در ســطح ن
ماننــد خانــواده هــای تــک والــدی، مــادران دچــار ســوءمصرف 
مــواد و غیــره بــوده اســت و ایــن مداخــالت در مــورد کــودکان 
ــر  ــادران کمت ــی م ــه عموم ــطح جامع ــر و در س ــنین باالت س
ــر ایــن در نظــر گرفتــن  ــه کار گرفتــه شــده اســت. عــالوه ب ب
مســائل بومشــناختی نیــز از اولویت هــای مهــم پژوهشــی 
ــا،  ــرا نگرانی ه ــود، زی ــه ش ــه آن پرداخت ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــه در  ــی ک ــطه بافت ــه واس ــا ب ــای خانواده ه ــا و انگیزه ه نیازه
آن زندگــی میکننــد، ممکــن اســت کامــال متفــاوت و اثرگــذار 
ــم پژوهــش   ــران علیرغ ــان باشــد )17(. در ای ــد درم ــر فرآین ب
ــا  ــی ب ــراب جدای ــالل اضط ــه اخت ــورد رابط ــه در م ــی ک های
ــی  ــده، طراح ــام ش ــروری انج ــیوه های فرزندپ ــتگی و ش دلبس
آمــوزش بومــی و مبتنــی بــر دلبســتگی بــرای والدیــن کمتــر 
مــورد توجــه متخصصــان قــرار گرفتــه اســت و پژوهشــی کــه 
ــر  ــان ب ــی دلبســتگی بنی ــه آموزشــی بوم ــه اثربخشــی برنام ب
ــت.  ــده اس ــول مان ــد، مغف ــه باش ــی پرداخت ــراب جدای اضط
ــی  ــئله اصل ــد، مس ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــگاه ب ــا ن ــن، ب بنابرای
ــی  ــۀ روانی-آموزش ــی مداخل ــی اثربخش ــش، بررس ــن پژوه ای
دلبســتگی-بنیان، بــر نشــانه هــای اختــالل اضطــراب جدایــی 
ــد. ــی کن ــن بررس ــروری والدی ــه ای فرزندپ ــودکان و روش ک

مواد و روش ها
جامعه، روش نمونه گیری و نمونۀ پژوهش

طــرح  بــا  آزمایشــی  نیمــه  روش  حاضــر  پژوهــش  در 
پیش آزمــون، پس آزمــون و پیگیــری همــراه بــا گــروه کنتــرل 
ــن  ــرای ای ــه ب ــه ای ک ــری جامع ــد روش نمونه گی ــتفاده ش اس
ــه  ــه اســتفاده شــد، مــادران کــودکان 6 ســاله مبتــال ب مداخل

12 Cohen’s Tables
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اضطــراب جدایــی شــهر تهــران در ســال 1399 بــود کــه نمونه 
ــروه  ــر گ ــر 0/6 در ه ــدازه اث ــا ان ــن12 ب براســاس جــدول کوه
ــز  ــن مراک ــه از بی ــال اولی ــد از غرب ــد. بع ــاب ش ــر انتخ 18 نف
مشــاوره و روان درمانــی ســطح شــهر تهــران بــه روش تصادفــی 
خوش هــای 7 مرکــز انتخــاب شــد و از هــر مرکــز 6 مــادر کــه 
واجــد شــرایط الزم یعنــی تشــخیص قطعــی کودکشــان بــرای 
اختــالل اضطــراب جدایــی بودنــد، انتخــاب شــدند کــه بعــد از 
ریــزش مــادران بــه دالیــل مختلــف، n=24 نفــر باقی مانــده بــه 
ــون  ــه پیش آزم ــدند ک ــیم ش ــواه تقس ــش و گ ــروه آزمای دو گ
در شــروع و پس آزمــون در انتهــا بــا پرسشــنامه ها مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتنــد. بــرای پیگیــری بعــد از 3 مــاه مجــددا 
ــد. ــل کنن ــنامه را تکمی ــا 2 پرسش ــد ت ــته ش ــا خواس از آن ه

مالک های ورود و خروج
 مالک هــای ورود عبــارت بودنــد از: 1( مــادران کــودکان مقطــع 
اول دبســتان و ســن 6 ســال در پیش آزمــون؛ 2( نمــرۀ باالتــر از 

میانگیــن یــا نمرۀ تشــخیص جهت تشــخیص اختــالل اضطراب 
ــا  جدایــی در کــودکان ایــن مــادران؛ 3( تاییــد روان شــناس ی
روانپزشــک کــودک 4( رضایت نامــه بــرای شــرکت در مصاحبــۀ 
آموزشــی.  کالس  در  شــرکت  و  کیفــی  نیمه ســاختاریافتۀ 
مالک هــای خــروج عبــارت بودنــد از: 1( تأخیــر رشــدی، 
عقبماندگــی ذهنــی و ســایر مســائل روانپزشــکی و بیماری های 
جســمانی یــا نورولوژیکــی کــودک بــا توجه بــه  اظهارنظــر مادر 
یــا روان شــناس و متخصــص؛ 2( دریافــت درمان هــای مضاعــف 
ــۀ کالس. ــرای ادام ــل ب ــدم تمای ــته؛ 4( ع ــرای بس ــن اج حی

روش اجرا و پروتكل مداخله
 مداخلــه روانــی- آموزشــی طــی10 جلســه بــرای گــروه 
ــددا  ــاه، مج ــه م ــت س ــس از گذش ــد و پ ــرا ش ــش اج آزمای
مداخلــه  آمــد.  عمــل  بــه  پیگیــری  آزمایــش  گــروه  از 
راهبردهــای  بــرای  جلســه ای   4 و   6 بخــش   2 شــامل 
تــرس  از  پیشــگیری  جلوگیــری،  از  جلوگیری)منظــور 

جدول 1- خالصۀ جلسات مداخلۀ روانی- آموزشی
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ــور  ــی )منظ ــای جبران ــت( و راهبرده ــروع آن اس ــدید و ش ش
کــودک  اضطــراب شــدید  التیــام  و  کاهــش  از جبرانــی، 
ــت. ــده اس ــدول 1 آم ــات در ج ــۀ جلس ــت. خالص ــت( اس اس

ابزارهای پژوهش
سیاهۀ اختالالت عاطفی برای سنین مدرسه13

ــاس  ــیاهه ای براس ــکاران س ــن14 و هم )K-SADS-PL(: کافم
نســخۀ پنجــم راهنمــای تشــخیصی آمــاری انجمن روانپزشــکی 
آمریــکا تهیــه کردنــد کــه بــرای ســنین مدرســه یعنــی 6-18 
ــال و  ــای غرب ــان مالک ه ــار همزم ــی دارد. اعتب ــت اجرای قابلی
تشــخیص بــا مقیاس هــای خود-گزارشــی ارزیابــی شــد. اعتبــار 
ــاال  همزمــان توســط روانپزشــک در غربال گــری و تشــخیص ب
)محــدودۀ 0/93 تــا 0/100( و پایایــی بازآزمایــی شــامل 
ضرایــب در محــدودۀ عالــی بــرای تشــخیص های فعلــی و 
مادام العمــر بودنــد )18(. ویژگی هــای روانســنجی ترجمــۀ 
فارســی ایــن ســیاهه شــامل اعتبــار وفاقــی تشــخیصی اختــالل 
اضطــراب جدایــی بــا کاپــای 0/63 و پایایــی کاپــا 0/66 بــرای 

ــی اســت )19(. تشــخیص اختــالل اضطــراب جدای
ــپیرافكین  ــودکان15 اس ــی ک ــم مرض ــنامه عالی پرسش
ــن  ــودک از رایج تری ــی ک ــم مرض ــش نامه عالئ و گادو16: پرس
ــت  ــکی اس ــای روان پزش ــرای اختالل ه ــری ب ــای غربالگ ابزاره
ــاری  ــخیصی و آم ــای تش ــای راهنم ــاس مالک ه ــر اس ــه ب ک
ــش نامه  ــن پرس ــت. ای ــده  اس ــاخته ش ــی س ــای روان اختالل ه
اولین بــار در ســال 1984 توســط گادو و اســپارفکین بــر 
ــخیصی  ــاری و تش ــای آم ــاب راهنم ــدی کت ــاس طبقه بن اس
ــزار  ویرایــش ســوم طراحــی شــد. امــا آخریــن نســخه ایــن اب
در ســال 1994 بــا تغییــرات اندکــی مــورد تجدیــد نظــر قــرار 
گرفــت و بــا نــام CSI-4 منتشــر شــد. ایــن پرســش نامه 
دارای دو فــرم ویــژه والدیــن و آمــوزگاران اســت کــه در ایــن 
ــن دارای  ــرم والدی ــد. ف ــتفاده ش ــن اس ــرم والدی ــش از ف پژوه
110 ســؤال اســت کــه 17 اختــالل رفتــاری هیجانــی را 
پوشــش می دهــد. فهرســت شــدت عالئــم اضطرابــی کــودکان 
ــه  ــت ک ــودکان اس ــی ک ــم مرض ــش نامه عالئ ــی از پرس بخش
بــه  صــورت اختصاصــی بــه ارزیابــی عالئــم اضطــراب جدایــی 
ــؤاالت  ــت و س ــاده اس ــت م ــردازد و دارای هش ــودکان می پ ک
آن در گــروه اختــالل اضطرابــی، گــروه )J(، پرســش نامه 
گنجانــده شــده  اســت. در ایــن پژوهــش از ایــن هشــت مــاده 
بــرای ســنجش نشــانه هــای کــودکان دارای اضطــراب جدایــی 
ــی  ــودک از روای ــم مرضــی ک اســتفاده شــد. پرســش نامه عالئ
ــه گادو و  ــت. در مطالع ــوردار اس ــی برخ ــبتاً باالی ــی نس و پایای
ــش نامه  ــی پرس ــار بازآزمای ــال 1997 اعتب ــپارفکین در س اس
0/70 تــا 0/89 بــه دســت آمــد و در ایــران در مطالعه ای توســط 
ــن  ــای والدی ــی فرم ه ــی بازآزمای ــکاران، پایای ــی زاده و هم توکل

ــد )20(. ــزارش ش ــب 0/90 و 0/93 گ ــه ترتی ــوزگاران ب و آم
آالبامــا  فرزندپــروری  شــیوه های  پرسشــنامه 
ــا  ــری آالبام ــنامه والدگ ــن: پرسش ــرم والدی )APQ(17- ف
توســط فریــک18 )21( طراحــی شــده اســت. ایــن پرسشــنامه 
دارای 42 ســوال اســت کــه مهارت هــای فرزندپــروری والدیــن 
را در 5 بعــد مشــارکت، فرزندپــروری مثبــت، ضعــف در 
ــای  ــر مبن ــمانی، ب ــه جس ــض و تنبی ــاط متناق ــارت، انضب نظ
ــه(  ــا 5 )همیش ــز( ت ــای از 1 )هرگ ــرت 5 درجه ــاس لیک مقی
ــون  ــدد پیرام ــی های متع ــد. بررس ــرار میده ــی ق ــورد ارزیاب م
ــت  ــی از کفای ــنامه حاک ــن پرسش ــنجی ای ــای روانس ویژگی ه
روانســنجی آن دارد. درخصــوص اعتبــار ایــن مقیــاس، شــلتون، 
فریــک و ووتــن19 )1996( انســجام درونــی قابــل قبولــی )0/8-

ــای  ــا روش مصاحبه ــن ب ــد و همچنی ــزارش کردن 0/63( را گ
ــزارش  ــا 0/37 گ ــر ب ــی را براب ــی همگرای ــدی، روای و درجهبن
ــارکت  ــد مش ــش در بع ــن پژوه ــا در ای ــب آلف ــد. ضرای کردن
0/80، در بعــد والدگــری مثبــت 0/80، در بعــد ضعــف در 
نظــارت 0/67 و در بعــد تنبیــه جســمانی 0/46 بــود. در 
ایــران نیــز در مطالعــه غفــاری )1389( روایــی صــوری 
ــوزه  ــان ح ــاتید و متخصص ــد اس ــورد تأیی ــنامه م ــن پرسش ای
ــبه  ــز محاس ــزار نی ــن اب ــی ای ــت. پایای ــرار گرف ــی ق روانشناس
و ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/84 بــه دســت آمــد )22(.
بنیــان:  دلبســتگی-  روانی-آموزشــی  مداخلــۀ 
ــه  ــان برگرفت ــتگی- بنی ــی دلبس ــۀ روانی-آموزش ــن مداخل ای
از پژوهــش، تبییــن اضطــراب جدایــی: پژوهشــی کیفــی 
تدویــن شــده توســط بهمنــش، ابوالمعالــی الحســینی و 
 CVR بــا  آن  محتوایــی  اعتبــار  کــه  اســت   )23( آزادی 
اســت.  گرفتــه  قــرار  تاییــد  و  بررســی  مــورد   CVI و 

تجزیه و تحلیل داده ها
ــای  ــات، داده ه ــآوری اطالع ــس از جمع ــق، پ ــن تحقی در ای
ــار  ــب آم ــای مناس ــتفاده از روش ه ــا اس ــده ب ــت آم ــه دس ب
توصیفــی نظیــر میانگیــن و انحــراف معیــار توصیــف شــدهاند. 
بــرای آزمــون فرضیه هــای پژوهــش از روش تحلیــل واریانــس 
ــزان  ــنجش می ــرای س ــن ب ــد. همچنی ــتفاده ش ــه اس آمیخت
ــری،  ــی در دوره پیگی ــۀ روانی-آموزش ــر مداخل ــدگاری اث مان
ــرای  ــد. ب ــتفاده ش ــرر اس ــری مک ــل اندازهگی ــون تحلی از آزم
ــد. ــتفاده ش ــاری SPSS اس ــزار آم ــرم اف ــا از ن ــل داده ه تحلی

یافته ها
در پژوهــش حاضــر 24 شــرکت کننده )11 نفــر در گــروه 
ــه  ــتند ک ــور داش ــرل( حض ــروه کنت ــر در گ ــش و 13 نف آزمای

13 Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (K-SADS)
14 Kaufman
15 Child Symptom Inventory-4 (CSI-4)
16 Gadow, Kenneth D.; Sprafkin, Joyce
17 Alabama Parenting Questionnaire
18 Frick
19 Shelton, Wootton
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ــرکت کننده  ــادران ش ــن م ــتاندارد س ــراف اس ــن و انح میانگی
در گــروه آزمایــش بــه ترتیــب برابــر بــا 29/72 و 5/25 
ســال و در گــروه کنتــرل بــه ترتیــب برابــر بــا 29/77 و 
5/93 ســال بــود. در گــروه آزمایــش میــزان تحصیــالت 
10 نفــر از مــادران لیســانس و 1 نفــر فوق لیســانس بــود. 
مــادران  از  نفــر  میــزان تحصیــالت 3  در گــروه کنتــرل 
دیپلــم، 9 نفــر لیســانس و 1 نفــر فــوق لیســانس بــود. 

ــاپیرو-  ــر ش ــتاندارد( و مقادی ــراف اس ــن )انح ــدول میانگی ج

ویلــک20 )ســطح معنــي داری( مؤلفه های نشــانگان و شــیوه های 
فرزند پــروری در شــرکت کنندگان گروه هــای پژوهــش، در ســه 
مرحلــه پیــش آزمــون، پس آزمون و پیگیــری را نشــان می دهد.

جــدول 2 نشــان می دهــد کــه ارزش شــاپیرو- ویلــک مربــوط 
ــش و  ــروه آزمای ــر دو گ ــارت در ه ــف در نظ ــه ضع ــه مؤلف ب
کنتــرل در مرحلــه پس آزمــون در ســطح 0/05 معنــي دار 
ــه  ــي داری ب ــه ســطح معن ــا توجــه ب ــن ب ــا وجــود ای اســت. ب
دســت آمــده بــرای ارزش شــاپیرو- ویلــک آن متغیــر و 

20 Shapiro-Wilk

جدول2- میانگین )انحراف استاندارد( و مقادیر شاپیرو- ویلک )سطح معني داری( برای متغیرهای پژوهش در سه مرحله اجرا
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مقاومــت آزمون هــای آمــاری خانــواده تحلیــل  واریانــس 
در برابــر انحــراف از مفروضه هــا، می تــوان گفــت انحــراف 
انتظــار  می تــوان  بنابرایــن  و  نبــوده  شــدید  مفروضــه  از 
بی اعتبــار  را  تحلیــل  نتایــج  موضــوع  ایــن  کــه  داشــت 
نســازد. در ادامــه جــدول 2 نتایــج ارزیابــی مفروضه هــای 
آزمــون  از  اســتفاده  بــا  خطــا  واریانس هــای  همگنــی 
بــا  برابــری ماتریس هــای واریانــس کوواریانــس  لویــن21، 
ــس  ــس کوواریان ــری ماتری ــس و براب ــاره ام.باک ــتفاده از آم اس
ــد. ــان می ده ــی را نش ــت موخل ــتفاده از تس ــا اس ــا ب خطاه

ــس  ــاوت واریان ــه تف ــد ک ــان میده ــون نش ــون ل ــه آزم نتیج
فرزندپــروری  شــیوه های  و  نشــانگان  مؤلفه هــای  خطــای 
در گروه هــا و در ســه مرحلــه پیش آزمــون، پس آزمــون و 
پیگیــری در ســطح 0/05 معنــي دار نیســت. ایــن یافتــه نشــان 
می دهــد کــه مفروضــه همگنــی واریانس هــای خطــا در 
ــد  ــان می ده ــل نش ــج تحلی ــت. نتای ــرار اس ــا برق ــن داده ه بی
ــای  ــک از مؤلفه ه ــچ ی ــه هی ــوط ب ــس مرب ــاره ام. باک ــه آم ک
 0/05 ســطح  در  فرزند پــروری  شــیوه های  و  نشــانگان 
ــه  ــراری مفروض ــر برق ــوع بیانگ ــن موض ــت. ای ــي دار نیس معن
ــرای  ــس متغی هــای وابســته ب ــي ماتریس هــای کوواریان همگن
ــی  ــج تســت موخل ــر نتای ــق ب ــود. منطب ــور ب ــای مذک مؤلفه ه
ــای  ــه مؤلفه ه ــوط ب ــذور کای مرب ــه ارزش مج ــان داد ک نش

شــدت )P=0/036( و تنبیــه بدنــی)P=0/003( بــه ترتیــب 
در ســطوح 0/05 و 0/01 معنــي دار اســت. ایــن یافتــه بیانگــر 
ــرار  ــا برق ــرای آن مؤلفه ه ــت ب ــه کروی ــه مفروض ــت ک آن اس
نیســت و بــه همیــن دلیــل درجــات آزادی مربــوط بــه آن دو 
ــا اســتفاده از روش گیســر- گرینهــوس اصــالح شــد. مؤلفــه ب

پــس از ارزیابــی مفروضه هــای تحلیــل و اطمینــان از برقــراری 
آن هــا، داده هــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل واریانــس بــا 
اندازه گیــری مکــرر تحلیــل شــد. نتایــج تحلیــل چنــد متغیــری 
در مقایســه اثــر اجرای آمــوزش دلبســتگی بنیان بــر مؤلفه های 
می دهــد. نشــان  را  فرزند پــروری  شــیوه های  و  نشــانگان 

ــر  ــر مســتقل ب ــر اجــرای متغی ــه اث ــد ک ــج نشــان می ده نتای
ــال)P=0/001( و شــدت )P=0/004( نشــانگان  مؤلفه هــای غرب
و بــر مؤلفه هــای مشــارکت والدیــن )P=0/001(، فرزند پــروری 
در  ضعــف  و   )P=0/001( عدم ثبــات   ،)P=0/001( مثبــت 
معنــادار  فرزند پــروری  شــیوه های   )P=0/001( نظــارت 
اســت. الزم بــه توضیــح اســت کــه منطبــق بــر نتایــج جــدول 
ــی  ــه بدن ــه تنبی ــر مؤلف ــتقل ب ــر مس ــرای متغی ــر اج ــوق اث ف
فرزندپــروری در ســطح 0/05 غیرمعنــي دار بــود. در ادامــه 
ــری مکــرر در  ــا اندازه گی ــس ب ــل واریان ــج تحلی جــدول 3 نتای
تبییــن اثــر اجــرای آمــوزش دلبســتگی بنیــان بــر مؤلفه هــای 

21 Leven

جدول 3- نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در تبیین اثر آموزش دلبستگی بنیان بر مؤلفه های نشانگان و شیوه های فرزندپروری
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می دهــد. نشــان  را  فرزندپــروری  شــیوه های  و  نشــانگان 
ــر  ــر گــروه و اث ــر اث جــدول 3 نشــان مــی دهــد کــه عــالوه ب
ــال  ــای غرب ــرای مؤلفه ه ــان ب ــروه× زم ــی گ ــر تعامل ــان، اث زم
ــای  ــر مؤلفه ه ــانگان و ب )P=0/001( و شــدت )P=0/001( نش
 ،)P=0/001( مثبــت   فرزندپــروری   ،)P=0/001(مشــارکت
 )P=0/001( نظــارت  در  ضعــف  و   )P=0/001( عدم ثبــات 
شــیوه های فرزندپــروری در ســطح 0/01 معنــي دار اســت. 
الزم بــه توضیــح اســت کــه منطبــق بــر نتایــج جــدول 3 اثــر 
تعاملــی گــروه × زمــان بــر مؤلفــه تنبیــه بدنــی فرزندپــروری 
ــون  ــج آزم ــه نتای ــود. در ادام ــي دار ب ــطح 0/05 غیرمعن در س
بــن فرونــی نمــرات مربــوط بــه نشــانگان و شــیوه های فرزنــد 
پــروری در دو گــروه و در ســه مرحلــه اجــرا را نشــان می دهــد.

بــن فرونــی در نشــان میدهــد  نتایــج آزمــون تعقیبــی 
ــل  ــانگان در مراح ــه نش ــر دو مؤلف ــن ه ــاوت میانگی ــه تف ک
پیگیــری  آزمــون–  پیــش  و  پس آزمــون  پیش آزمــون- 
بــه لحــاظ آمــاری معنــي دار امــا تفــاوت آن میانگین هــا 
ــت.  ــي دار اس ــر معن ــری غی ــون- پیگی ــس آزم ــل پ در مراح
همچنیــن نتایــج آزمــون بــن فرونــی در مقایســه اثــرات گــروه 
نشــان می دهــد کــه تفــاوت میانگیــن هــر دو مؤلفــه مزبــور در 
دو گــروه آزمایــش و کنتــرل بــه لحــاظ آمــاری در ســطح 0/01 
ــروه  ــرات گ ــه اث ــوط ب ــج مرب ــا نتای ــي دار اســت. همســو ب معن
در آزمــون بــن فرونــی ارزیابــی رونــد تغییــر میانگیــن نمــرات 
ــان  ــدول 1 نش ــانگان در ج ــال نش ــدت و غرب ــای ش ــه ه مؤلف
ــش  ــه کاه ــر ب ــتقل منج ــر مس ــرای متغی ــه اج ــد ک می ده
ــانگان  ــدت نش ــال و ش ــه غرب ــر دو مؤلف ــرات ه ــن نم میانگی
ــر آن  ــتقل ب ــر مس ــرای متغی ــی از اج ــرات ناش ــده و تغیی ش
ــده اســت.  ــا مان ــوزش پاپرج ــام دوره آم ــد از اتم ــه بع دو مؤلف
منطبــق بــر نتایــج آزمــون بــن فرونــی در مقایســه اثــر 
ــار  ــرات چه ــن نم ــاوت میانگی ــي داری تف ــر معن ــا بیانگ زمان ه
و  ثبــات  عــدم  مثبــت،  فرزند پــروری  مشــارکت،  مؤلفــه 
ضعــف در نظــارت در مراحــل پیش آزمــون- پس آزمــون و 
ــن  ــاوت میانگی ــي داری تف ــری و عدم معن ــون– پیگی پیش آزم
آن نمــرات در مراحــل پس آزمــون– پیگیــری اســت. همچنیــن 
نتایــج آزمــون بــن فرونــی در مقایســه اثــرات گــروه در نشــان 
مشــارکت،  مؤلفه هــای  میانگیــن  تفــاوت  کــه  می دهــد 
نظــارت  در  ضعــف  و  عدم ثبــات  مثبــت،  فرزند پــروری 
ــي دار  ــطح 0/01 معن ــاری در س ــاظ آم ــه لح ــروری ب فرزندپ
ــه اثــرات گــروه در آزمــون  ــا نتایــج مربــوط ب اســت. همســو ب
بــن فرونــی رونــد تغییــر میانگیــن چهــار مؤلفــه شــیوه هــای 
فرزند پــروری نشــان می دهــد کــه اجــرای آمــوزش دلبســتگی 
ــای مشــارکت  ــه ه ــن مؤلف ــش میانگی ــه افزای ــان منجــر ب بنی
ــری و  ــون و پیگی ــل پس آزم ــت در مراح ــروری مثب و فرزند پ
کاهــش میانگیــن مؤلفــه هــای عدم ثبــات و ضعــف در نظــارت 
در گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل شــده اســت. 

بحث و نتیجه گیری
یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه آمــوزش دلبســتگی- 
نیــز  و  اختــالل اضطــراب جدایــی  بــر نشــانگان  بنیــان 
ــن  ــر معنــی داری داشــته و ای ــروری تاثی ســبک هــای فرزندپ
ــت.  ــوده اس ــدگار ب ــز مان ــری نی ــه پیگی ــی در مرحل اثربخش
نتایــج ایــن پژوهــش بــا مطالعــات قنبــری و همــکاران 
)17(، مبنــی بــر اثربخشــی آمــوزش والدیــن مبتنــی بــر 
ــادران  ــت م ــت مراقب ــش کیفی ــر افزای ــتگی ب ــه دلبس نظری
ــن  ــت. همچنی ــو اس ــتانی همس ــرب پیش دبس ــودکان مضط ک
در راســتای ارتبــاط ســبک هــای دلبســتگی والدیــن بــا 
ســبک هــای فرزندپــروری و اضطــراب جدایــی کــودکان، 
مطالعــه حاضــر بــا مطالعــات )15 ،14 ،10 ،8( همســو اســت.

در تبییــن اثربخشــی مداخلۀ روانی-آموزشــی دلبســتگی-بنیان 
بــر نشــانه هــای اضطــراب جدایــی میتــوان گفــت، دلبســتگی 
ــودکان  ــی ک ــد اجتماع ــه رش ــاس و پای ــودک اس ــه ک ــادر ب م
ــود در  ــدن خ ــه ش ــه پذیرفت ــبت ب ــه نس ــی ک ــت. کودکان اس
محیــط مطمئــن هســتند، کودکانــی هســتند کــه دلبســتگی 
ایمنــی را بــا چهــره هــای دلبســتگی خــود ایجــاد کــرده انــد. 
ایــن کــودکان اعتمــاد بــه خــود، اعتمــاد بــه دیگــران و اعتمــاد 
بــه محیــط و اطرافیــان باالیــی دارنــد )8(. ســبک دلبســتگی 
مــادر از مولفــه هــای مهــم در ایجــاد و تــداوم اختــالل هــای 
ــوان گفــت ســبک دلبســتگی  دلبســتگی کــودک اســت. می ت
ناایمــن در مــادر منجــر بــه رفتارهــای مضطربانــه وی در 
ــه  ــردد، و اینگون ــودک از وی می گ ــدن ک ــدا ش ــا ج ــاط ب ارتب
رفتارهــا اضطــراب را بــه کــودک منتقــل کــرده و جــدا شــدن از 
مــادر را بــرای وی امــری استرســزا و ترســناک جلــوه میدهــد. 
ــادری کــه ســبک دلبســتگی ایمــن دارد، در  ــا برعکــس، م ام
تعامــل بــا فرزنــدش اســتقالل عمــل بیشــتری بــه او میدهــد و 
بــه وی اجــازه کاوش در محیــط و جدایی هــای موقــت را مــی 
 دهــد و از رفتارهــای چســبندگی بــه فرزنــد و نگرانــی بیمــورد 
ــئله  ــن مس ــذا ای ــد، ل ــودداری میکن ــش خ ــه کودک ــبت ب نس
ــن در  ــگاه ام ــگاه ایمــن و پناه ــه ایجــاد پای ــد منجــر ب میتوان
کــودک شــده و مانــع از ایجــاد عالئــم اضطرابــی در وی شــود. 
در نظریــه دلبســتگی، اضطــراب جدایــی به عنــوان اختــالل در 
مــدل هــای کاری یــا بازنمایــی هــای درونی اشــکال دلبســتگی 
ــدی  ــر اســاس تجــارب پیون در نظــر گرفتــه مــی شــود کــه ب
گذشــته و مــداوم بــا مراقبــان اولیه شــکل میگیــرد )6(. درواقع 
ــرای  ــادران ب ــوزش م ــا آم ــان ب ــتگی بنی ــای دلبس ــان ه درم
کســب مهــارت هــای اصــول رفتــار مادرانــه، آنــان را بــه ابزاری 
مجهــز کــرده تــا بتواننــد بــا ایــن ابــزار ارتبــاط بهتــر و مؤثرتــر 
ــی ماننــد حســاس  ــرار کننــد. مهارتهای ــدان خــود برق ــا فرزن ب
بــودن، پاســخ دهــی، اثربخشــی، لــذت بــردن، صمیمــی بــودن، 
گرمــی، بیانگــری چهــره، ابتــکار، تحســین و تشــویق، توجــه به 
پیشــرفت کــودک، دســتوری نبــودن و آهنــگ و ریتــم )24(. 
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تمــام ایــن اصــول و مهارتهــا بــه نوعــی موجــب تقویــت پیونــد 
ــد. ــش میدهن ــتگی را کاه ــکالت دلبس ــده و مش ــی ش عاطف

تمرکــز برنامــه آموزشــی حاضــر، بــر رفتــار والدیــن و توســعه 
ــۀ  ــداف مداخل ــود. اه ــا ب ــردی آن ه ــت راهب ــای مدیری مهارته
روانــی- آموزشــی توســعه توانایــی والدیــن بــرای درک، 
ــد  ــز رش ــدان، و نی ــردن از فرزن ــذت ب ــرش و ل ــی و پذی همدل
ــود.  ــر از رشــد کــودک ب ــه خــود و ایجــاد درک بهت اعتمــاد ب
کودکانــی کــه والدیــن دارای دلبســتگی مثبــت دارنــد، اعتمــاد 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــری حیات ــاد ام ــن اعتم ــد و ای ــری دارن بهت
دلبســتگی ایمــن در آن هــا اســت )8(. درواقــع میتــوان گفــت، 
ــا فراهــم کــردن فرصتهــای  ایــن مداخلــۀ روانــی- آموزشــی ب
ــادر  ــه م ــدان، موجــب شــده اســت ک ــا فرزن ــت ب ــل مثب تعام
به عنــوان یــک پناهــگاه امــن موجــب تجربــه امنیــت و 
ســازماندهی در کــودک شــده و افزایــش ایــن پیوندهــای 
دلبســتگی موجــب افزایــش عــزت نفــس، اعتمــاد بــه دیگــران، 
ــن  ــده  و از ای ــران ش ــا دیگ ــد ب ــت فرزن ــدن مثب ــر ش و درگی
طریــق موجــب کاهــش عالیــم اضطــراب جدایــی گــردد )10(.

همچنیــن، میتــوان اینگونــه اســتنباط کــرد کــه الگــوی 
ــبینی  ــل پیش ــودن و غیرقاب ــخگو نب ــودن، پاس ــترس نب دردس
ــدن و  ــا مان ــرس از تنه ــه ت ــود ک ــث میش ــادر باع ــودن م ب
ناتوانــی در مقابلــه بــا خطرهــای احتمالــی همیشــه بــا کــودک 
ــخگو  ــودن و پاس ــترس ب ــه دس ــودک ب ــه ک ــی ک ــد. زمان باش
بــودن مراقــب خــود اطمینانــی نــدارد، نظــام دلبســتگی 
ــن فعالیــت مزمــن باعــث  ــا در حــال فعالیــت اســت و ای مرتب
وابســتگی بیــش از حــد کــودک بــه مــادر میشــود، رفتارهــای 
بــا کوچکتریــن  و  داده  کاهــش  بــه شــدت  را  اکتشــافی 
خطــری در محیــط ایــن رفتارهــا متوقــف میشــوند )25(. 
ــی  ــودک، چگونگ ــادر و ک ــه در رابطــه دلبســتگی م ــا مداخل ب
ــودک  ــی ک ــیوههای رویاروی ــی، ش ــک و صمیم ــط نزدی رواب
ــد، احســاس  ــر مییاب ــا رویدادهــای استرســزای زندگــی تغیی ب
ــد و  ــش مییاب ــش در وی کاه ــه، تن ــش یافت ــی او افزای توانای
الگــوی خویشــتن در رابطــه دلبســتگی دگرگــون میشــود )26(.

ــی  ــی- آموزش ــۀ روان ــی ماخل ــن اثربخش ــن، در تبیی همچنی
مــادران  فرزندپــروری  ســبکهای  بــر  بنیــان  دلبســتگی- 
ــت و  ــروری مثب ــد پ ــارکت و فرزن ــای مش ــه ه ــش مؤلف )افزای
ــز  ــف در نظــارت( نی ــات و ضع ــدم ثب ــای ع ــه ه کاهــش مؤلف
میتــوان گفــت کــه، بین شــیوه هــای فرزندپــروری و دلبســتگی 
عاملهــای مشــترکی مثــل ویژگیهــای والدیــن ازجملــه میــزان 
حساســیت، درگیــری و حمایــت از فرزنــد خــود، میــزان کنترل 
و نظــم، اعمــال محدودیــت وجــود دارد )27(. عــالوه بــر ایــن، 
ــی  ــروری منف ــبک فرزندپ ــن س ــه بی ــها رابط ــی پژوهش برخ
ــارت و  ــف در نظ ــورد و ضع ــات در نحــوه برخ ــدم ثب ــد ع مانن
ــد )28(.  ــا اضطــراب در کــودکان نشــان دادهان ــی را ب راهنمای
ــای دلبســتگی  ــن الگوه ــه بی ــد ک ــا نشــان دادهان پژوهــش ه

والدیــن و ســبک فرزندپــروری آن هــا رابطــه وجــود دارد، 
والدینــی کــه ســبک دلبســتگی ناایمــن دارنــد تمایــل کمتــری 
بــه اســتفاده از شــیوه هــای فرزندپــروری مناســب و ســازگارانه 
ــود،  ــی از خ ــای مثبت ــن بازنمایی ه ــادران ایم ــد )29(. م دارن
فرزندانشــان و روابــط دوطرفــه خــود و فرزندانشــان دارنــد. امــا 
ــه ارضــای  ــاز شــدیدی ب ــادران دارای دلبســتگی ناایمــن نی م
نیازهــای بــرآورده نشــده خــود در طــول روابــط صمیمی شــان 
ــه یــک مراقبــت  ــد و ایــن تمایــل ممکــن اســت منجــر ب دارن
فشــرده و ناخواســته22 شــود کــه درواقــع تکــرار تجــارب اولیــه 
خــود آن هاســت. ایــن آشــفتگی شــخصی و هوشــیاری و گــوش 
ــد  ــد، میتوان ــه میکن ــادر تجرب ــه زنگــی بیــش از حــد کــه م ب
توانایــی او را در تشــویق رشــد مهــارت هــای اجتماعــی، 
.)29( دهــد  کاهــش  کــودک  اســتقالل  و  خودمختــاری 

بــه طــور کلــی والدیــن دارای ســبک دلبســتگی ایمــن، احتمال 
ــرمایهگذاری  ــا س ــروری ب ــر "فرزندپ ــه درگی ــتری دارد ک بیش
ــای  ــه نیازه ــا ب ــه آن ه ــی ک ــن معن ــه ای ــوند، ب ــاال23" ش ب
فرزنــدان خــود حســاس و پاســخگو هســتند )30(. در مقابــل، 
ــری از  ــازگارانه کمت ــروری س ــب فرزندپ ــن اغل ــن ناایم والدی
خــود نشــان میدهنــد کــه مشــخصه آن پاســخدهی و حمایــت 
ــالت  ــودک، و تعام ــای ک ــه نیازه ــیت ب ــدم حساس ــن، ع پایی
ناهمــگام24 اســت. والدیــن دلبســته ناایمــن راهبردهــای 
مقابلهــای کمتــر موثــری را در فرزنــدان خــود بــه کار میبرنــد، 
ــری نســبت  ــه واکنشــهای ســازگارانه کمت ــی ک ــن معن ــه ای ب
ــی  ــتگی اجتناب ــد. دلبس ــی دارن ــت زندگ ــای مثب ــه رویداده ب
ــالش  ــن و ت ــر والدی ــی کمت ــهای حمایت ــا واکنش ــن ب والدی
کمتــر آن هــا بــرای درگیــر شــدن در هیجانــات مرتبــط اســت. 
ادراکات و دیــدگاه منفــی والدیــن دارای دلبســتگی اضطرابــی 
نیــز ممکــن اســت بــا توانایــی آن هــا در پاســخگویی موثــر بــه 
ــد )31 ،17(.  ــاد کن ــل ایج ــران تداخ ــا دیگ ــود ی ــف خ عواط

ــه  ــرد ب ــاد میگی ــادر ی ــان، م ــتگی- بنی ــالت دلبس در مداخ
ــد  ــاد کن ــود اعتم ــخصی خ ــخدهی ش ــاس و روش پاس احس
ــی  ــه چگونگ ــود را در زمین ــی خ ــویش درون ــراب و تش و اضط
ــر از  ــد. درمانگ ــرل نمای ــودک کنت ــای ک ــا رفتاره ــی ب رویاروی
رابطــه همدالنــه ایجــاد شــده بیــن خــود و مــادر بــرای افزایش 
عالمنــدی و انگیــزه تغییــر در وی بهــره مــی گیــرد )11(. بــه 
ــادر  ــه م ــوت رابط ــاط ق ــن نق ــا تعیی ــر ب ــب درمانگ ــن ترتی ای
ــردی  ــوان ف ــه عن ــادر ب ــوت م ــاط ق ــر نق ــد ب و کــودک و تاکی
ــی کفایتــی وی  ــت و ارزشــمند، اضطــراب و احســاس ب باکفای
ــی  ــن حت ــد. بنابرای ــی ده ــش م ــودک کاه ــا ک ــه ب را در رابط
بهبــود مشــارکت و فرزندپــروری مثبــت والدیــن را میتــوان بــه 
ــدی  ــس و احســاس خودکارآم ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــل افزای دلی
مــادر در رابطــه بــا کــودک دانســت. درواقــع ایــن مداخلــه بــا 
تمرکــز بــر والــد و رفتــار آن هــا، بــه جــای تمرکــز بــر کــودک، 
رفتارهــای نامناســب مــادر را هــدف قــرار داده و اصــالح 

22 intensitive and intrusive
23 high-investment parenting
24 asynchronous
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میکنــد. بنابرایــن، ایــن آمــوزش بــر ایــن فــرض اســتوار اســت 
ــه بهبــود عملکــرد  ــد منجــر ب ــد و فرزن کــه بهبــود تعامــل وال
کــودک و خانــواده میشــود. بنابرایــن قابــل انتظــار اســت کــه 
مداخلــۀ مذکــور بــا تاکیــد بــر راهبردهــای دلبســتگی- بنیــان 
بتوانــد موجــب کاهــش عــدم ثبــات در نحــوه برخــورد والدیــن 
و ضعــف در نظــارت و راهنمایــی آنــان گــردد. درواقــع نظــارت 
والدیــن برحســب میزانــی تعریــف میشــود کــه والدیــن میدانند 
ــه  ــا او نیســتند، کجــا ب ــه ب ــی ک ــان های ــودک شــان در زم ک
ســر میبــرد و اوقاتــش را چگونــه ســپری میکنــد، و منظــور از 
عــدم ثبــات در قواعــد رفتــاری، فرزندپــروری ضــد و نقیــض و 
اســتفاده یکنواخــت از راهبردهــای تربیتــی اســت. کســیدی25 
و همــکاران )32( معتقدنــد کــه یــک مداخلــه دلبســتگی بنیان 
ــگاه ایمــن  ــادر را از مفهــوم پای ــد درک م ــد بتوان اثربخــش بای
افزایــش داده و ســپس شــیوه پاســخدهی مناســب بــه نیازهــای 
کــودک را بــه وی آمــوزش دهــد. مداخلــۀ حاضــر نیــز هماننــد 
ــز  ــادی متمرک ــا حــد زی ــان ت تمــام مداخــالت دلبســتگی بنی
بــر افزایــش حســاس بــودن و پاســخدهی والدیــن بــود. زمانــی 
کــه مــادر یــاد میگیــرد تــا ســرنخ هــای رفتــاری کودکــش را 
ــر پاســخ  ــه شــیوه ای مؤث ــا ب ــه آن ه ــد، بشناســد و ب درک کن

دهــد یعنــی پاســخدهی او پیشــرفت دهنــده، پیوســته و 
ــار  ــوان انتظ ــن میت ــد، بنابرای ــه باش ــوری و بالفاصل ــی، ف دائم
داشــت کــه آمــوزش ایــن مهــارت هــای دلبســتگی بــه مــادر 
بتوانــد شــیوه تربیتــی و فرزندپــروری او را نیــز بهبــود بخشــد. 

محدویت ها و پیشنهادات

ــده  ــن پژوهــش دربرگیرن ــه شــده در ای ــه کار گرفت ــه ب مداخل
آمــوزش مــادران بــود، بنابرایــن مداخالتی کــه بتوانــد زوج مادر 
و پــدر را همــراه بــا هــم هــدف قــرار دهــد احتمــاال میتوانــد به 
اثربخشــی بهتــری دســت پیــدا کنــد. عــالوه بــر ایــن بررســی 
نقــش متغیرهــای واســطه ای دیگــر ماننــد جنســیت و ویژگــی 
ــود.  ــد ب ــب خواه ــودک، مناس ــادر و ک ــناختی م ــای روانش ه
ــب کارگاه  ــی در قال ــه آموزش ــن برنام ــزاری ای ــن برگ همچنی
ــودکان  ــادران دارای ک ــژه م ــه وی ــادران ب ــی م ــرای تمام ــا ب ه
مبتــال بــه اختــالل اضطــراب جدایــی پیشــنهاد میشــود. 

ضوابط اخالقی
ــط اخالقــی ماننــد رازداری، محرمانگــی و دیگــر  تمامــی ضواب
عوامــل اخالقــی در ایــن پژوهــش رعایــت شــده اســت.

25 Cassidy
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