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تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت مادر بر دلبستگی ناایمن کودکان  2تا  1سال
The Effectiveness of Positive Parenting Program mother on insecure
attachment of children 2 to 5 years
مختار ویسانی ،1سرور احمدی ،2شایسته یزدانپناه
چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر آموزش فرزندپروری
مثبت مادران بر دلبستگی ناایمن کودک بود.
روش :طرح پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون-پس آزمون با
گروه آزمایش و گواه بود .جامعه پژوهش شامل مادران ساکن
شهر سنندج بود که دارای فرزند حداقل  2ساله و حداکثر  5ساله
با سبک دلبستگی ناایمن بودند .نمونه شامل  33زوج مادر-
کودک بود که به صورت تصادفی به گروههای آزمایشی و گواه
گماشته شدند .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیو-ست
دلبستگی )( (Q-setواترز )1991 ،بود .ابزار پژوهش در پیش
آزمون به منظور سنجش میزان امنیت دلبستگی کودک توسط
مادران گروه آزمایش و گواه تکمیل شد .سپس  8جلسه دو
ساعته آموزش برنامه فرزند پروری مثبت برای مادران گروه
آزمایش برگزار گردید و در جلسه آخر نیز پس آزمون از هر دو
گروه به عمل آمد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات
دلبستگی ایمن گروه آزمایش در پس آزمون افزایش معناداری
یافته بود و همچنین بین پس آزمون دلبستگی ایمن دو گروه
آزمایش و گواه تفاوت معناداری مشاهده شد (.)p>1/11
نتیجهگیری :آموزش برنامه فرزندپروری مثبت مادران ،باعث
کاهش دلبستگی ناایمن و افزایش سبک دلبستگی ایمن کودکان
می شود.
واژههای کلیدی :برنامه فرزندپروری مثبت ،دلبستگی ناایمن،
مادر-کودک.
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Abstract
The present study aimed determine the
effectiveness of mother’s positive parenting
program training on insecure attachment
among children 2-5 years in Sanandaj. In
doing so, 36 children from clinic of medical
and health and pre-school centers were
selected using convenience sampling method.
So using Attachment Disorder Questionnaire
(Randolph, 2000), 36 children that recognized
high attachment disorder were selected and
)randomly assigned to the experimental (n=18
and control (n=18) groups. Then mothers of
the experimental group participated in positive
parenting program sessions. Then post-test was
administrated to both groups. Data were
analyzed using analysis of one-way anova.
Results showed that positive parenting
program is effectiveness significant in
decreasing insecure attachment (p<0/001). In
control group no meaningful differences were
observed between pre-test to post-test.
Keywords: positive parenting program,
insecure
attachment,
mother–child.
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مقدمه

کودک با شی دلبستگی طنی سنالهای اولینه زنندگی

بالبی )1993( 1نحوه شکل گیری و کننش وری پیونند

کسب کرده است تعیین کننده های اصلی مسیر تحول

عاطفی بین نوزاد-مادر ،یعنی دلبسنتگی 2را بنر اسنا

رفتار دلبستگی و الگوی دلبستگی فنرد محسنوب منی

نظریه دلبستگی تشریح کرد .مکانیسن هنای رفتناری

گردد .شکست مادر در ایجاد یک ارتباط گرم ،حسا

ویننژه در دوره طننوونی وابسننتگی کننودک بننه مننادر،

پاسخ دهنده طی سالهای اول زندگی مشکالت رفتاری

مسئولیت حمایت و حفاظت از کودک و افزایش شانس

پایداری در کودک ایجاد می کند (سیمپسنون و رولنز،3

بقای وی را بر عهده دارند .دلبسنتگی ،پیونند ینا گنره

 .)2112آچرمن و استونسون-هیند( 9به نقل از دادستان

هیجانی پایدار بین دو فرد است به صورتی که یکنی از

و منصور )1388 ،بیان می کنند که بین میزان درگیری

3

مثبت مادر با کودک و دلبستگی ایمن کودک نیز رابطه

دلبستگی را حفظ کنند و بنه گوننه ای عمنل کنند تنا

مثبت دیده شده است .به لحاظ نظری تعامنل بنا ینک

مطمئن شود که ارتباط ادامه می یابد (فوگنل.)2111 ،4

شی دلبستگی حسا  ،در دستر

و پاسخگو در تمام

از نظر بالبی ،سنین بین  3ماهگی تا  5سالگی با نقطنه

زمان ها عملکرد مطلوب سیست دلبسنتگی را تسنهیل

بنرای دلبسنتگی منادر-

ایمننی در دلبسنتگی منی

طرفین تالش می کند نزدیکی یا مجناورت بنا شنی

اوج سه سالگی دوره حسنا

کرده و موجب رشد احسا

و

شنک و

کودک محسوب می شود ،به همین دلیل نظریه بنالبی

شود ،در غیر این صورت در فرد یک احسنا

اثرات عمده ای بر خط مشی مراقبت از کودک بر جای

تردید در مورد توانایی های خود و مقاصد دیگران ایجاد

گذاشته است (به نقل از ماهونی 5و همکاران.)2119 ،

می گردد.

بالبی ( )1982اعتقاد دارد که دلبستگی یک ارتباط است

تحقیقننات نشننان داده اسننت کننه سیسننت مراقبتننی در

و از آنجایی که مادر عامل اصلی این ارتباط می باشند،

شرایط تر  ،اضطراب و استر

کودک در مقایسه بنا

مهمترین تأثیر را در تعیین کیفیت آن ایفنا منی کنند.

شرایط عادی وظیفه سنگین تری بر عهده دارد .شواهد

نظریه پردازان ،تجربه های اولیه زنندگی کنودک را در

حاکی از آن است که مادران کودکان دلبسته ایمنن در

رشد بعندی او بسنیار مهن منی داننند و علنت اصنلی

مقایسه با مادران کودکان ناایمن از نظر خلقی مثبت تر

بسیاری از روان آزردگی هنا و اخنتالوت شخصنیت را

و در ایجاد جوی راحت ،شناد و آرام در خاننه در سنطح

نتیجه محرومیت کودک از اینن رابطنه منی دانند .بنه

بنناوتری قننرار دارننند .منناهونی و همکنناران ()2119

طوری که کودک از یک رابطه گرم ،صمیمانه و با ثبات

تحقیقات عمده ای در مورد رفتار مادرانه انجام دادنند و

در رابطه با شی دلبستگی محروم مانده است.

به چهار بعد اصلی رفتار مادرانه شامل مسئولیت پذیری،

بالبی (به نقل از فوگل )2111 ،بیان می دارند که بالبی

عاطفه ،جهت گیری به پیشرفت و راهنمنا بنودن منادر

بر اهمیت سبک رفتار مادری و تأثیر آن بنر دلبسنتگی

دست یافتند .همچننین اینن پژوهشنگران بنه مداخلنه

کودک تأکید کرده اسنت .از نظنر بنالبی تجناربی کنه

زودهنگام در زمینه اصالح رفتار مادرانه پرداختند.

1

- Bowlby
- attachment
3
- object
4
- Fogel
5
- Mahoney
2

- Simpson & Rholes
- Achermann & Stevenson-Hinde
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در میان گستره وسیعی از مداخالت درمانی ،والدین بنه

پشتوانه تجربی خنوبی در مشنکالت و آشنفتگی هنای

عنوان عامل کلیدی تغییر اختالوت رفتاری ،هیجنانی،

رفتاری کودکان (لیندسی ،)2119 ،3شایستگی والندینی

عاطفی و اجتماعی کودک در نظنر گرفتنه منی شنوند.

و سازگاری والدینی (ساندرز ،)2113 ،سبک های فرزند

بنابراین حل و فصنل مشنکالت تنیندگی والندینی بنه

پروری و تعامل والد-کودک (سناندرز و منک فارلنند،4

خصوص مادر ،منجر به ارتقا سطح بهداشت روانی وی

 )2111برخوردار می باشد .درتزک 5و همکاران ()2119

و عملکرد بهتنر در ایفنای نقنش والندگری منی شنود

نشان داده اند که برنامه فرزندپروری مثبت تنأثیر قابنل

(بودنمن ،سینا ،لیدرمن و ساندرز.)2118 ، 1

توجه و مثبتی بر مشکالت رفتاری کودکان و وضنعیت

برنامه فرزنندپروری مثبنت یکنی از روشنهای آمنوزش

سننالمت روان والنندین دارد .همچنننین اسننپیجکرز 3و

والدین است که برای والدین کودکانی کنه در معنر

همکاران ( )2111در پژوهشی با عنوان اثربخشی برنامه

خطر ابتال به اختالوت رفتاری و عاطفی قرار گرفته اند

فرزندپروری بر ارتقا رضایت ،کارآمندی و حنس کلنی

به کار می رود .هدف این برنامه افنزایش خودکفنایی و

صالحیت والدین و کاهش مشکالت عاطفی و رفتناری

خودارزشمندی و خود اثرمندی والدین در کنترل رفتنار

کودکان ،به این نتیجه دست یافتند که این برنامنه بنه

کودکان ،پرورش محیط هایی که در برگیرنده تعارضات

طور معناداری باعث افزایش حس صنالحیت والندگری

کمتر برای کودکان باشد و بهبود ارتباط مادر با کنودک

والدین و کاهش مشکالت رفتاری و عناطفی کودکنان

می باشد .برنامه فرزندپروری مثبت از پنج سطح درمانی

آنها شده است.

مناسب برای والندین کودکنان و دوره پنیش نوجنوانی

از این رو با توجه بنه اینکنه سنبک دلبسنتگی نناایمن

تشکیل شده است .برنامه گروهی فرزنندپروری مثبنت

می توانند مقدمنه ای بنرای اخنتالوت روان شنناختی

یکی از پنج سطح مداخله خانوادگی است که به ویژه به

کننودک باشنند و نیننز مننی تواننند عملکننرد و سننازگاری

عنوان مداخله زودهنگام برای والدین کودکانی ( 2تا 12

روان شننناختی مننادر-کننودک را تحننت تننأثیر قننرار

سال) به کار می رود که ه اکنون دچار یا در معنر

دهد ،بنابراین هندف اینن پنژوهش اثربخشنی برنامنه

اختالوت رفتاری و عناطفی هسنتند (سناندرز.)2113 ،

فرزننند پننروری مثبننت بننر سننبک دلبسننتگی ننناایمن

اگرچه اینن روش بنه شنکل راهبنرد عمنومی تقوینت

کودکان  2تا  5سال است.

فرزندپروری طراحی شده و هر پدر و منادر عالقمنندی
می تواند از آن بهره مند گردد ،امنا هندف اینن برنامنه

روش پژوهش

پیشگیری از مشکالت شدید رفتاری ،هیجانی ،رشندی

جامعهههن ننهنههه و روش ننهنههه گیههری :جامعننه

از طریق افنزایش آگناهی ،مهنارت ،تعهند و اطمیننان

آمنناری ایننن پننژوهش شننامل مننادران سنناکن شننهر

والدین می باشد (اسمال و ماتر.)2119 ،2

سنننندج در سننال  1393-1394بودننند کننه در زمننان

اثربخشننی برنامننه فرزننندپروری مثبننت در مطالعننات

انجننام تحقیننق حننداقل یننک فرزننند  1تننا  5سننال بننا

مختلفی مورد تأیید قنرار گرفتنه اسنت .اینن برنامنه از
3

-Lindsey
- Mc Farland
5
- Dretzke
6
- Spijkers
4

. Bodenmann, Cina, Ledermann, & Sanders
- Small & Mather
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دلبستگی ناایمن داشنتند .واحندهای نموننه شنامل دو

یکی از  5سطح مداخله خانوادگی است که به ویژه بنه

گننروه  18نفننری از مننادران (آزمننایش و گننواه) بودننند

برای والدین کودکنان  2تنا 12

کننه از طریننق نمونننه گیننری در دسننتر

عنوان مداخله زودر

از مراکننز

ساله ای طراحی شده است که ه اکنون دچار و ینا در

بهداشننتی ،پزشننکی ،آموزشننی ،مهنند کننودکهننا و

معنر

خطنر پیندایش اخنتالوت رفتناری و عناطفی

واحنندهای پننیشدبسننتانی شننهر سنننندج انتخنناب

هستند .این برنامه یک فرآیند آموزشی فعنال  8جلسنه

شدند.

می باشد که مهارتهای وزم و مفیند بنرای کمنک بنه
والننندین در بنننه دسنننت آوردن داننننش ،مهنننارت و

ابزارهای پژوهش

خودکارآمدی را فراه می کند .اصنوو ،،محتنوای اینن

 -1پرسشههمامه سههمجش میههزات اممیهه

برنامه برگرفته از مدل یادگیری اجتماعی ،رفتار درمانی

) :(Q-setپرسشنننامه کیننو-

خانواده و کودک ،پژوهش هنای فرزنند پنروری ،مندل

سننت شننامل  91گزینننه اسننت و هننر گزینننه در یننک

پردازش اطالعات اجتمناعی ،مطالعنات بهبنود ارتبناط

طیف لیکرت  9درجهای نمنرهگنذاری منیشنود .اینن

والدین ،رویکرد سنالمت جمعنی و عمنومی در زمیننه

دلبسههت ک کهههد

2

پرسشنامه توسط مراقنب اصنلی (منادر) کنودک ،پنس

مداخالت خانواده می باشد (تنورنر و سناندرز .)2113 ،

از یننک هفتننه مشنناهده دقیننق کننودک تکمیننل مننی-

محتوای مختصر فرآیند برنامه مذکور به شرح زیر منی

شننود .وان ایجزننندرون 1و همکنناران ( )2114در یننک

باشد:

فراتحلیننل ،روایننی ایننن پرسشنننامه را بررسننی کردننند.

جلسه اول :آشننایی منادران بنا فرآینند شنکل گینری

روایننی همزمننان آن را بننا ابننزار موقعیننت ناآشنننا را

دلبستگی و عوامل رفتار مادرانه مؤثر بر دلبستگی

برابننر بننا  1/31و روایننی پننیش بینننی آن را برابننر بننا

جلسننه دوم :آمننوزش مننادران جهننت حساسننیت بننه

 1/39بننه دسننت آوردننند .در پننژوهش حاضننر نیننز

عالئق کودک

بننا روش آلفننای کرونبنناو و

جلسننه سننوم :آمننوزش تکنیننک هننای ایجنناد لننذت در

تنصیف بنه ترتینب برابنر بنا  1/83و  1/81بنه دسنت

تعامننل بننا کننودک و کنناهش کنتننرل منفننی و دسننتور

آمد.

دهی مادر

 -2برنامه فرزندپروری مثب  :این برنامه یکی از

جلسننه چهننارم :آمننوزش تکنیننک هننای کالمننی و

پایننایی ایننن مقیننا

انواع برنامه های آموزش مدیریت والدین می باشد کنه
براسا

مدل ینادگیری اجتمناعی پاترسنون ( )1982و

توسط ساندرز و همکاران ( )1999در دانشگاه کویینزلند
تدوین شده است .این برنامه ،پنج سطح طولی دارد که
برای سطوح مختلف حمایتی کنه والندین نیناز دارنند،
طراحی شده است .برنامه گروهی فرزند پنروری مثبنت
- Van Ijzendroon

1

غیرکالمی در راستای پذیرش کودک
جلسه پننج  :آمنوزش رفتارهنای توجنه بنه پیشنرفت
کودک از طرف مادر و رفتارهای تحسین آمیز
جلسننه شش ن  :آمننوزش تکنیننک هننای ابننراز واکنننش
های هیجانی و رفتارهای گرمی بخش به مادران
جلسه هفنت  :آمنوزش تکنینک هنای ایجناد خالقینت
و ابتکار در تعامل با کودک
- Turner & Sanders

2
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جلسننه هشننت  :آمننوزش مننادران جهننت پاسننخگویی

( ،)n=18اسننتفاده از کووارینننانس بالمنننانع شنننناخته

سنننازگار بنننا کنننودک و تنظنننی سنننرعت واکننننش

شد.

عاطفی-رفتاری منادر .همچننین در اینن جلسنه پنس

نتننایج تحلیننل کوواریننانس و تننأثیر عهننویت گروهننی

آزمون از هر دو گروه به عمل آمد.

بر میزان دلبسنتگی نناایمن کودکنان در مرحلنه پنس

یافته ها

آزمننون در جنندول شننماره ( )2آمننده اسننت .نتننایج

جدول  1یافته هنای توصنیفی مربنوط بنه دو گنروه را

نشننان داد کننه تفنناوت مشنناهده بننین میننانگین هننای

نشان می دهد.

نمننرات دلبسننتگی ننناایمن نمونننه مننورد پننژوهش بننر

جننندول  .1مینننانگین و انحنننراف معینننار نمنننرات

حسننب عهننویت گروهننی (گننروه آزمننایش و کنتننرل)

دلبسننتگی ننناایمن کودکننان در دو گننروه آزمننایش و

در مرحلنننه پنننس آزمنننون معننننی دار منننی باشننند

گواه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون

( .)p=1/111مینننزان تنننأثیر درمنننان ینننا (عهنننویت
گروهننی) در مرحلننه پننس آزمننون  1/98مننی باشنند،

آماری

شاخصهای

متغیرها

میانگین
انحراف معیار

دلبستگی

گروه آزمایش

گروه گواه

پیش

پس

پیش

پس

آزمون

آزمون

آزمون

آزمون

-1/39

1/43

-1/35

-1/39

1/33

1/21

1/35

1/34

همنننانطور کنننه در جننندول  1مشننناهده منننی شنننود

بنندین معنننا کننه  %98تفنناوتهننای فننردی در میننزان
دلبستگی ناایمن به خاطر تأثیر آموزش می باشد.
جنندول  .2نتننایج تحلیننل کوواریننانس تننأثیر عهننویت
آمننوزش فرزننندپروری مثبننت بننر میننزان دلبسننتگی
ننناایمن کودکننان در دو گننروه آزمننایش و گننواه در
مرحله پس آزمون

آزمننایش بننه ترتیننب  -1/39و ( )1/33و گننروه گننواه

 1/43و ( )1/21و گننروه گننواه بننه ترتیننب  -1/39و
( )1/34می باشد.

عهویت
گروهی

پس آزمون

معیننار) پننس آزمننون در گننروه آزمننایش بننه ترتیننب

پیش آزمون

مجذورات

1/39

پس آزمون

بننه ترتیننب  -1/35و ( )1/35و میننانگین و (انحننراف

متغیر وابسته

میننانگین و (انحننراف معیننار) پننیش آزمننون در گننروه
اثر

میانگین

3/13

df

1

1

F

29/19

35/44

سطح

میزان

معناداری

تأثیر

1/111

1/111

1/59

1/98

نتایج بررسی پیش فنر هنای آمناری یعننی تسناوی
واریننانس هننا و نرمننال بننودن ،نشننان داد کننه هننر دو
پننیش فننر

تسنناوی واریننانس هننا (آزمننون لننوین) و

نرمنننال بنننودن (آزمنننون کولمنننوگروف اسنننمیرنوف)
برقرار اسنت ( .)p>1/15و بنا توجنه بنه اینکنه تعنداد
نمونننه در دو گننروه آزمننایش و کنتننرل برابننر بننود

بحث
نتننایج پننژوهش نشننان داد کننه آمننوزش فرزننندپروری
مثبننت باعننث افننزایش امنیننت دلبسننتگی کودکننان
ناایمن به صورت معنی داری شنده اسنت .نتنایج اینن
پژوهش بنا نتنایج پنژوهش هنای سیمپسنون و رولنز
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( ،)2112سنننناندرز ( ،)2113لننننویس 1و همکنننناران

ممابع

( ،)2111وینننن فیلننند 2و همکننناران ( )2111و تبعنننه

تبعههه امههامکن شون نهههرین الههپون مل ه

پهههرن ون و

امامی و همکاران ( )1391هماهنگ می باشد.

عابهههدین الهههپو )1931و اثربخشنننی آمنننوزش

در تبیین نتیجه به دسنت آمنده منی تنوان گفنت کنه

شننناختی-رفتنناری مننادران بننر تغییننر رفتننار مادرانننه و

الگننوی دلبسننتگی ننناایمن حاصننل تعامننل نامناسننب

دلبسننتگی ننناایمن کننودک .مجلننه روان شناسننی بننالینی،

مننادر-کننودک مننی باشنند و زمننانی کننه یننک پایگنناه
ایمننن (مننادر) جهننت آسننودگی و حمایننت کننودک
فراه گنردد ،احتمنال بیشنتری منی رود کنه کنودک
بننه تجدینند نظننر در الگننوی ننناایمن خننود بپننردازد .از
دیندگاه نظرینه دلبسننتگی ،مشنکالت رشندی کننودک
"مشکل ناشنی از ارتبناط" نامینده منی شنود و آنچنه
اهمیننت دارد ایننن اسننت کننه مننادر-کننودک نیازهننای
خاص خنود را چگوننه مطنرح منی کننند .قابنل ذکنر
است که نیازهنای خناص منادر و کنودک بنا یکندیگر
متفاوت اسنت کنه منی توانند نیازهنای رشندی ،روان
شناختی،جسننمانی و هیجننانی باشنند .آمننوزش مننادران
مننی تواننند آنهننا را نسننبت بننه نیازهننای خننود و
کودکشان و ارضای صحیح این نیازها آگاه سازد.
هدف مداخله درمانی آن اسنت کنه منادر-کنودک بنه
اسنتقالل همناهنگی در ارتبناط دسنت یابنند و نهایتنا،
دلبستگی ایمن بنرای کنودک شنکل گینرد .لنذا منادر
تمرکز اصلی درمان قرار می گینرد تنا رابطنه و نهایتنا،
حاصننل رابطننه یعنننی دلبسننتگی کننودک بننه سننمت
دلبسنتگی ایمنن تغیینر یابند .فرایبنور معتقند اسنت
کننه در مداخلننه مبتنننی بننر دلبسننتگی ،مننادر ینناد مننی
گیننرد کننه بننه احسننا

و روش پاسننخدهی خننود

اعتمنناد کننند و اضننطراب و تشننویش دورنننی خننود در
زمینننه چگننونگی رویننارویی بننا رفتارهننای کننودک را
کنترل کند.
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- Weinfield
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