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پژوهش حاضر با هدف تبيين اثربخشي بازيدرماني تعامليمحور بر كيفيت روابط دلبستگي كودک با والد انجام گرفت .روش تحقيق در این پژوهش
آزمایشي از نوع تکآزمودني با طرح  ABبود .جامعه آماري شامل تمامي كودكان  5تا  8سال با آسيبهاي دلبستگي بود كه در سال تحصيلي -0011
 0911در مراكز روانشناسي شهر تهران حضور داشتند؛ تعداد این كودكان  01نفر بود .از بين آنها تعداد  9كودک (دو پسر و یک دختر) بر اساس
ملاکهاي ورود و خروج و به شيوه نمونهگيري هدفمند گزینش شدند .مداخله بازيدرماني تعامليمحور براي هر كودک بر اساس دستورالعمل بوث و
جرنبرگ ( ،)0101به صورت  0جلسه ( 05دقيقهاي) در هفته ،طي  01هفته ( 00جلسه) و به مدت دو و نيم ماه اجرا گردید .ابزارهاي پژوهش شامل
فرم روش تعاملي مارشاک ( )MIMو چک ليست رفتاري تراپلي (محققساخته) بود .تحليل دیداري دادهها در دو سطح درونموقعيتي و بينموقعيتي
بر اساس سه شاخص سطح یا طراز ،روند و تغييرپذیري انجام گرفت .یافتههاي پژوهش نشان داد كه مداخله بازيدرماني تعامليمحور بر كيفيت روابط
دلبستگي كودک با والد تأثير معناداري داشت ( .)P<1/15مطابق با یافتههاي پژوهش اثربخشي مداخله بازي درماني تعامليمحور بر روي بهبود كيفيت
روابط دلبستگي كودک با والد به تأیيد رسيد .بنابراین ،این روش را ميتوان بهعنوان یکي از درمانهاي مفيد و كاربردي براي كودكان در نظر گرفت.
واژههاي كليدي:

بازي درماني ،تعامليمحور ،كيفيت روابط دلبستگي.

* دانشجو دکتری ،گروه روانشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران.
** نویسندة مسئول :دانشیار گروه روانشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران.

Email: Samani@iaushiraz.ac.ir
*** استادیار گروه روانشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران.
**** استادیار گروه روانشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران.
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نوع ارتباطات شکل گرفته در سالهاي اوليه زندگي
كودک ،اساس رفتارهاي دلبستگي در سالهاي بعدي
زندگي وي را تعيين مينماید و اختلال در رابطه اوليه كودک
با والد (مراقب) ميتواند عواقب شدیدي در پي داشته باشد
(سيدموسوي ،قنبري و مظاهري .)0910 ،اكثر متخصصان
كودک اذعان دارند كه همة كودكان مثل هم و در شرایط
یکسان رشد نميكنند (پریها ن 0و همکاران.)0101 ،
كودكاني كه به اندازه كافي به آنها توجه و رسيدگي
نميشود و دلبستگي ایمن در آنها شکل نميگيرد،
نميتوانند با دیگران به خوبي رابطه برقرار كنند (طلایينژاد،
مظاهري و قنبري .)0910 ،یکي از مشکلات كودكان ،پایين
بودن كيفيت دلبستگي كودک با والد است (بولدت ،گوفين و
كوچانسکا.)0101 ،0
از اصول مهم نظریه دلبستگي ،فرضيه حساسيت درباره رابطه
بين كيفيت مراقبت مادرانه و امنيت دلبستگي كودک است
(مسمن ،ون ایجيزندورن و ساگي-شوارت ز.)0102 ، 9
دلبستگي یک موقعيت عميق و پایدار زیستشناختي،
روانشناختي و اجتماعي است كه بر اساس ارتباط بين كودک
و مراقبان در سالهاي اوليه زندگي شکل ميگيرد (جانسون
و والري .)0115 ،0شيوهاي است كه براي مفهومسازي و
سنجش كيفيت روابط عاطفي بين دو نفر بهكار ميرود
(محمديپور و مزارعي ستوده .)0911 ،درجه سهولتي را كه
یک كودک درمانده ،از سوي مراقب خود به احساس
امنيت دست ميیابد ،كيفيت یا الگوي دلبستگي ناميده
ميشود (بهزاديپور ،پاكدامن و بشارت .)0981 ،كيفيت
روابط دلبستگي پيوند عاطفي عميقي است كه كودک
خردسال با فردي كه از او مراقبت ميكند ،برقرار ميكند.
كيفيت این روابط به مراقبت روزانه و همچنين ،ایجاد حس
صميميت بين كودک -والد اشاره دارد (هال ،اندرسون،
بلاسبرگ ،كریسلر و سيمکين .)0100 ،5حساسيت و نحوه
پاسخگو بودن والدین در شکلگيري سبک دلبستگي تأثير
ميگذارد (بروماریو ،كرنز و سایبر ت .)0100 ، 2سبک
دلبستگي از رابطه والد و كودک در سالهاي اوليه زندگي
پدید ميآید (گرو 1و همکاران .)0102 ،كودكاني كه تعامل
با والدین پاسخدهنده و حساس نسبت به نيازهایشان را
تجربه كردهاند؛ اینگونه نتيجهگيري ميكنند كه ارزشمند و

دوستداشتني هستند (بهروزي ،شهنيیيلاق و عليزاده،
)0910؛ و به احتمال زیاد ،در آنها دلبستگي ایمن ایجاد
خواهد شد (ليکنبراک و براونگارت -ریکر .)0105 ،8كوئن و
كنس )0108( 1نشان دادند والدین كودكاني كه دلبستگي
ایمن دارند ،بيشتر پاسخگو هستند ،از استقلال كودک حمایت
كرده و كمتر از مهار رفتار سختگيرانه 01استفاده ميكنند.
بالعکس ،كودكاني كه تعامل با مراقبان غيرحساس و
بيمسئوليت را تجربه كردهاند ،الگوهاي دروني منفياي
نسبت به خود و دیگران ایجاد ميكنند ،نسبت به تعامل با
دیگران و اجتماع دید منفي پيدا كرده و احتمالا در تعاملات
آینده با دیگران نيز ،آنها را غيرقابل اعتماد ميدانند
(بالب ي0181 ،0119 ، 00؛ به نقل از پاراد ،ليركس و
بلانکسون .)0101 ،00كيفيت دلبستگي ميتواند نحوه روابط
بعدي فرد را با سایر چهرههاي دلبستگي از جمله
همسالان ،پيشبيني كند (رضایي فرحآبادي ،مظاهري،
اميري و طالبي .)0919 ،به منظور تأثيرگذاري بر بهبود
كيفيت روابط دلبستگي كودكان با والد ،رویکردهاي مختلفي
ایجاد شدهاند كه یکي از این راهکارها بازيدرماني 09است.
فرآیند بازيدرماني ،رشد یک ارتباط امن را براي كودک
تسهيل ميكند و به كودک اجازه ميدهد تا تجربيات ،افکار،
احساسات و تمایلاتي كه براي وي تهدیدكننده هستند را
نشان دهد .كودک از طریق بازي ،خود را بيان نموده و مسائل
خویش را از طریق بازي حل ميكند .بازيدرماني تعاملي-
محور ،یکي از رویکردهاي نوین براي مداخله بر كودكان
محسوب ميشود (ماني ،وایلد و داوسون .)0101 ،00مبناي
اصلي این نوع بازيدرماني ،نظریه دلبستگي است .این نظریه
معتقد است اولين رابطه كودک با نفر دوم و دنياي اطراف،
نقش بسيار مهمي در زندگي او دارد؛ زیرا كه این ارتباط،
تبدیل به الگویي براي روابط بعدي ميشود .در تبيين و
پيادهسازي این رویکرد درماني از نظریات رشدي نيز استفاده
ميگردد (بوگوليوبووا-كوزنتسوا .)0101 ، 05در بازيدرماني
تعامليمحور ،از بازيهاي تعاملي غيرنمادین و متقابل براي
خَلق مجدد تجربيات مثبت و شکلدهي دلبستگي ایمن ميان
والد و كودک بهره گرفته ميشود .تواليهاي تعاملي ،با دقت،
توسط درمانگر ساخته ميشوند تا كودک بتواند لذت بودن در
كنار افراد و مسلط بودن را با دیگران به اشتراک بگذارد .این
احساسات مثبت به اشتراک گذاشته شده ،در بازسازي

اثربخشی بازیدرمانی تعاملمحور بر کیفیت ...

1. Jernberg
3. structure
3. engagement
4. nurture
5. challenge
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روش
روش پژوهش بر حسب هدف كاربردي؛ و بر اساس ماهيت
و روش گردآوري دادهها ،آزمایشي از نوع تکآزمودني بود
كه از طرح  ABاستفاده شد .جامعه آماري در این مطالعه
شامل كودكان  5تا  8سال با آسيبهاي دلبستگي
مراجعهكننده به مراكز روانشناسي شهر تهران در سال
تحصيلي  0911 -0011بودند كه تعداد این كودكان  01نفر
بود .در پژوهش حاضر به دليل بيماري كرونا ،اجراي گروهي
ممکن نبود ،لذا از طرحهاي درونگروهي (تکآزمودني)
استفاده گردید .تعداد كودكان در پژوهشهاي تکآزمودني
از یک آزمودني و گاهي گروه كوچکي از آزمودنيها
تشکيل ميشود (دلاور .)0911 ،بدین صورت از جامعه مذكور
 9نفر از كودكاني كه شرایط ورود به آزمایش را داشتند به
ت ک-
صورت هدفمند گزینش شده و با استفاده از طرح
آزمودني  ABمداخله بازيدرماني تعامليمحور بر روي آنان
اجرا گردید .ملاکهاي ورود به پژوهش عبارت از شکایت
والدین در خصوص دلبستگي كودک ،كسب نمرات اختلالي
در ابعاد فرم روش تعاملي مارشاک ،مصاحبه و مشاهدات
باليني پژوهشگر ،قرار داشتن كودک در محدوده سني 8-5
سال و داشتن سواد حداقل دیپلم والد (جهت خواندن و
نوشتن) بود؛ و ملاک خروج داشتن اختلالات مزمن رواني والد،
غيبت بيش از  0جلسه كودک در جلسات مداخله بازيدرماني
تعامليمحور و عدم قرار داشتن كودک به طور همزمان تحت
مداخله مشابه یا درمان دارویي بود.

ابزار سنجش
مارشاک01

) :(MIMاین فرم توسط
 .0فرم روش تعاملي
مارشاک ( )0108ساخته شده و یک تکنيک ساختاریافته
براي مشاهده و ارزیابي كيفيت روابط بين مراقبتكننده و
كودک است .فرم مذكور شامل  09تمرین ساده ميباشد.
درمانگر از طریق اجراي این تمرینات چهار بُعد دلبستگي در
كودک را مشخص نموده و ارزیابي مينماید كه كودک در
كدام بخش از حلقة امنيت دچار مشکل شده است تا بدین-
وسيله صلاحيت مراقبتكننده كودک را مورد سنجش قرار
دهد .این ابعاد عبارتند از:
6. Wettig, Coleman & Geider
7. Salo
8. Hiles Howard, Lindaman, Copeland & Cross
9. Tucker, Schieffer, Wills, Hull & Murphy
)10. Marschak Interaction Method (MIM
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دلبستگي و دستيابي به امنيت بيشتر نقش اساسي دارند
(یزدانيپور ،عاشوري و عابدي .)0911 ،این شيوه
بازيدرماني توسط جرنبرگ )0112( 0پایهریزي شده است و
داراي  0بُعد ،ساختار( 0پيشبينيپذیر بودن والدین این امکان
را به كودک ميدهد كه از والدین فاصله گرفته و به كشف
محيط بپردازد) ،تعامل مشتاقانه( 9كودک درگير فعاليتي
جذاب و خوشایند ميشود كه احساس لذت ،صميميت و
یکي شدن با اعضاي گروه را تجربه ميكند) ،پرورش0
(كودک پس از آنکه به قدر كافي در محيط كاوش كرد به
سمت والدین برگشته و نيازمند آغوش گرم آنهاست) و
فعاليت متقابل( 5كودک نيازمند مهارتهایي است كه خود را
به چالش بکشد) است (وتيگ ،كلمن و گيدر .)0100 ،2در
طي این شيوه از بازيدرماني ،والد بهعنوان مهمترین فرد در
زندگي كودک ،بهطور فعال در جلسات شركت ميكند و
كودک به همراه والد (ميتواند مراقب یا درمانگر نيز باشد)،
درگير فعاليتهاي جذابي ميشود (سالو 1و همکاران.)0101 ،
در این راستا ،نتایج پژوهش سالو و همکاران ( )0101نشان
داد كه بازيدرماني به شکل تعاملي بر بهبود كيفيت تعامل
والد -كودک مؤثر است .هيلز هوارد ،ليندامن ،كوپلند و
كراس )0108( 8در پژوهشي به بررسي تأثير بازيدرماني به
سبک تعاملي بر مهارتهاي اجتماعي و تعامل كودک-والد
كودكان مبتلا به اتيسم پرداختند .یافتههاي پژوهش نشان داد
كه برنامة درماني تأثير مثبتي بر مهارتهاي اجتماعي و
تعامل كودک-والد مبتلا به اتيسم دارد .نتایج پژوهش تاكر،
شيفر ،ویلز ،هال و مورفي )0101( 1نشان داد كه رویکرد
تعاملي تأثير معنيدار در بهبود مهارتهاي اجتماعي ،عاطفي،
تنظيم رفتار و حل مسأله كودكان دارد؛ با استفاده از این نوع
درمان ،معلم بهراحتي در راستاي اهداف آموزشي حركت
نموده و همکاري و دوستي بين كودكان در كلاس درس ارتقا
ميیابد.
با توجه بر نقش كيفيت دلبستگي در روابط كودک با والد و
با عنایت به حيطه نوظهور بازيدرماني تعامليمحور در
پژوهشهاي ایراني ،به مطالعهاي نياز است كه تأثير این
مداخله درماني را بر كيفيت روابط دلبستگي كودک با والد
مورد بررسي قرار دهد .پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير
مداخله بازيدرماني تعامليمحور بر كيفيت روابط دلبستگي
كودک با والد تدوین گردید .در صورت اثربخشي بازي
درماني تعامليمحور ميتوان زمينهایي مساعد جهت بهبود
كيفيت روابط دلبستگي كودكان با آسيبهاي دلبستگي به

عمل آورد و پژوهش در این زمينه ملزم ميباشد .در
مطالعه حاضر محقق در صدد پاسخگویي به این سوال است
كه آیا مداخله بازيدرماني تعامليمحور بر بهبود كيفيت
روابط دلبستگي كودک با والد تأثير دارد؟

الهه ذکایی ،سیامک سامانی ،نادره سهرابی ،بنفشه امیدوار
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 )0بُعد ساختار ( :)Sاین بُعد شامل  0تمرین ( 0تا  )0ميباشد.
تمرینات مربوط به ساختار ،پيشبينيپذیر بودن والدین و
توانایي آنها در ایجاد یک پایگاه ایمن را بررسي ميكند .در
این بُعد والدین محدودیتها را تعيين نموده و یک محيط
مناسب را ترتيب ميدهد.
 )0بُعد تعامل مشتاقانه ( :)Eاین بُعد شامل  2تمرین ( 5تا
 )01ميباشد .تمرینات مربوط به تعامل ،هماهنگ بودن
والدین از لحاظ هيجاني و مسئوليتپذیري آنان نسبت به
هيجانات كودک را ارزیابي ميكند .در این بُعد والدین هنگام
هماهنگي با وضعيت كودک ،كودک را درگير تعامل مينماید.
 )9بُعد پرورش ( :)Nاین بُعد شامل  1تمرین ( 00تا )01
ميباشد .تمرینات مربوط به پروراندن ،توانایي والدین در
تشخيص نيازهاي رشدي و موقعيتي كودک مانند تنش و
استرس را ميسنجد و نشاندهنده این است كه آیا والدین
توانستهاند پناهگاه امن براي كودک باشند؟ در این بُعد والدین
نيازهاي كودک براي توجه ،تسکين و مراقبت را برآورده
مينماید.
 )0بُعد فعاليت متقابل ( :)Cاین بُعد شامل  2تمرین ( 08تا
 )09ميباشد .تمرینات مربوط به فعاليت متقابل ،آگاهي
والدین از سطح رشدي كودک را ارزیابي ميكند .در این بُعد
والدین تلاشهاي كودک را براي دستيابي به سطح مناسب
رشد ،حمایت و تشویق مينماید.
این مجموعه تمرینات براي چهار گروه سني نوزاد ،كودک
نوپا ،سن پيشدبستاني /مدرسه و نوجوان طراحي شده است
و زمان پاسخگویي به آن  91تا  21دقيقه طول ميكشد
(كلي.)0101 ،
در پژوهش حاضر 01 ،تمرین از تمرینات فرم روش تعاملي
مارشاک انتخاب گردید .تمرینات مذكور دربرگيرنده چهار بُعد
دلبستگي بودند .كيفيت روابط دلبستگي براي هر تمرین در
سه موقعيت والد با ارزیابي  8وضعيت (بيان چهره/عاطفه،
كيفيت گفتگو ،نزدیکي/حالت بدني ،رفتار پاسخگو ،خيره
نگاه كردن/بيزاري ،گرایش به باقي ماندن در تمرین ،گرایش
به كمک/پيشنهاد كمک ،بازیگوش بودن ،با نمرهگذاري  8تا
 ،)01موقعيت كودک با ارزیابي  1وضعيت (بيان
چهره/عاطفه ،كيفيت گفتگو ،نزدیکي/حالت بدني ،رفتار
پاسخگو ،خيره نگاه كردن/بيزاري ،گرایش به باقي ماندن در
تمرین ،گرایش به كمک/پيشنهاد كمک ،با نمرهگذاري  1تا
 )95و موقعيت هر دو با ارزیابي  0وضعيت (ميزان تعامل
اجتماعي و تعادل در كنترل كردن ،با نمرهگذاري  0تا )01
مورد مشاهده قرار گرفت .نمره كلي كيفيت تعامل در این
فرم براي هر وضعيت از  0تا  5درجهبندي شده و دامنه نمره
فرم بين  01تا  85بود .كسب نمرات بالاتر نشاندهنده كيفيت

روابط دلبستگي بيشتر ميباشد .در پژوهش حاضر پس از
بررسي ویژگيهاي در بردارنده تمامي ابعاد موجود در این
فرم توسط  0نفر از متخصصان حوزه روانشناسي كودكان
استثنایي واحد شيراز دانشگاه آزاد اسلامي ،روایي صوري فرم
روش تعاملي مارشاک تایيد گردید .پایایي به روش همساني
دروني با محاسبه ضریب آلفا كرونباخ روي 91نفر از والدین
بين  1/19تا  1/80حاصل گردید.
 . 0چکليست رفتاري تراپلي ( :)TBCاین چکليست
محققساخته ،نوعي ابزار مشاهدهاي است كه جهت سنجش
كيفيت دلبستگي كودک طراحي گردیده و دو جنبه مجزا از
كيفيت رابطه بين مادر با فرزند خویش را نشان ميدهد .این
ابزار مشتمل بر  00گویه بود و  0بُعد ،ساختار (عبارات ،)9-0
تعامل مشتاقانه (عبارات  ،)2-0پرورش (عبارات  )1-1و
فعاليت متقابل (عبارات  )00-01را مورد سنجش قرار
ميدهد .هدف اصلي از طراحي این چکليست رفتاري
كسب اطلاعات در مورد چگونگي اثربخشي مداخله تراپلي در
مراحل خط پایه و مداخله بود .نمرهگذاري این ابزار بر اساس
طيف ليکرت  5درجهاي (با نمرهگذاري  =0تقریبا هيچوقت
تا  =5تقریبا هميشه) بود .دامنه نمرات از  00تا  001در
نوسان است .در پژوهش حاضر روایي محتوایي این فرم با
استفاده از نظر  0نفر از متخصصان حوزه روانشناسي كودكان
استثنایي واحد شيراز دانشگاه آزاد اسلامي بررسي و مطلوب
گزارش شد و ضریب پایایي آن با روش محاسبه ضریب
آلفايكرونباخ روي  91نفر از والدین براي ابعاد ساختار،
تعامل مشتاقانه ،پرورش و فعاليت متقابل به ترتيب ،1/12
 1/25 ،1/10و  1/58بود و براي كل آزمون  1/81به دست
آمد كه نشانة همساني دروني مطلوب این چک ليست
رفتاري بود .این چکليست توسط محقق هنگام مشاهده
فيلم مربوط به كودک و والد تکميل گردید.
برنامه مداخلهاي :این برنامه درماني در سال  0911توسط
ذكایي طراحي گردید .جلسات آموزش بازيدرماني تعاملي-
محور بر اساس دستورالعمل جرنبرگ و بوث ،مشتمل بر چهار
بُعد ساختار ،تعامل مشتاقانه ،پرورش و فعاليت متقابل بود.
محتواي جلسات درماني با استفاده از كتاب بازيدرماني با
روش تراپلي (جرنبرگ و بوث )0101 ،تهيه شد .جلسات
بازيدرماني تعامليمحور با هدف بهبود كيفيت روابط
دلبستگي با والد طراحي گردید .آموزش این مداخله با شيوه
رفتاري بود و روایي محتوایي این برنامه توسط چند نفر از
متخصصان روانشناسي و آموزش كودكان استثنایي مورد
بررسي كامل قرار گرفته و تأیيد شد .در جدول  0شرح
جلسات بهطور خلاصه آمده است:

اثربخشی بازیدرمانی تعاملمحور بر کیفیت ...

جدول  .0خلاصه محتواي جلسات بازيدرماني تعامليمحور

0

تعامل اوليه مادر -كودک

9
0

ارائه بازخورد
شروع جلسات بازي
درماني
مقاومت در برابر پذیرش

2

شناسایي و درک موانع

1
8

اعتراض و قبولي با دودلي
رشد كردن و اعتماد كردن
شركت مادر در جلسة
درمان

01

راهنمایي در طي جلسات

00

كمک به والدین براي
درک مثبت كودک

00

درک مشکلات والدین

5

1

09
00
05
02
01
08
01
01
00

برآورده كردن نيازهاي
برآورده نشدة والدین
به عهده گرفتن جلسات
توسط والد
شروع جلسات بازي
درماني توسط والد
پذیرش والد از جانب
كودک
شناسایي و درک موانع
توسط مادر
كاهش اعتراض و قبولي با
دودلي با كمک والد
افزایش رشد و اعتماد
كودک توسط والد
ختم جلسات و
تمرینهاي والد
جشن خداحافظي

شيوه اجراي پژوهش
پس از كسب مجوز از دانشگاه ،محقق به كلينيکهاي
روانشناسي شهر تهران مراجعه نموده و اطلاعات مورد نياز در
مورد هدف پژوهش به آنها ارائه داد .پس از اعلام آمادگي
مسئولين ،تعداد  9كودک را بر اساس ملاکهاي ورود و
خروج انتخاب كرده و رضایتنامه كتبي از والدین آنان اخذ
نمود .اندازهگيري نمره كيفيت روابط دلبستگي كودک با والد
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در دو مرحله كلي اجرا شد .در آغاز فرم روش تعاملي مارشاک
( )0108توسط محقق تکميل شده و نمره كيفيت روابط
دلبستگي آزمودنيها بهعنوان پيشآزمون اندازهگيري شده
(مرحلة  )Aو منحني خط پایة آن رسم گردید .سپس متغير
مستقل یعني مداخله بازيدرماني تعامليمحور تحت نظر
استاد راهنما ،مشتمل بر  00جلسه  05دقيقهاي (هر هفته 0
جلسه) اعمال شد .پس از اتمام جلسات درماني ،مجددا نمره
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جلسه
0

عنوان جلسه
معارفه و مصاحبه فردي با
اعضاء

اهداف و محتوي برنامه درماني
ایجاد آشنایي و رابطه اوليه با والدین ،تبيين اهداف درمان و قوانين جلسات ،توضيح منطق درمان مبتني بر دلبستگي و
بازيدرماني تعاملي محور ،توضيح در مورد ضبط ویدئویي ،اجراي پيشآزمون.
استفاده از روش تعامل مارشاک جهت ارزیابي بينش مادر در چهار بُعد تراپلي ،توضيح روند اجراي جلسه به مادر ،بررسي
دیدگاه مادر در مورد رفتارهاي منفي كودک ،اجراي پيشآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
مرور ویدیویي تعامل اوليه مادر -كودک ،ارائه پسخوراند ،افزایش بينش مادرانه ،اجراي پيشآزمون.
ایجاد رابطه و تجربهاي دلپذیر بين كودک و درمانگر ،ایجاد حس اعتماد در كودک ،علاقمند كردن كودک به انجام فعاليتها،
ارائه پسخوراند ،اجراي پسآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
به چالش كشيدن دیدگاه منفي كودک نسبت به خود و دیگران ،كنترل مقاومت كودک ،ارائه پسخوراند ،انجام تمرینات
بازيدرماني تعامليمحور.
شناسایي موانع پيشرفت در مسير دلبستگي صحيح كودک ،ارائه پسخوراند ،اجراي پسآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني
تعامليمحور.
كاهش نگراني و رفتارهاي اعتراضي كودک ،پذیرش درمانگر ،ارائه پسخوراند ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
افزایش توانایيهاي خودمراقبتي ،افزایش احساس شایستگي ،اجراي پسآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
بازي نقش در تعاملي هماهنگ ،بررسي ارتباط كلامي مادر -كودک ،چگونگي پاسخدهي به نيازهاي كودک ،ارائه بازخورد،
انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
بررسي آمادگي مادر و تمركز روي نيازهاي او ،درک نقش درمانگر ،ارائه بازخورد ،اجراي پسآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني
تعامليمحور.
درک همدلانه از رفتار كودک ،حفظ انتظارات والدین هم راستا با نيازهاي كودک ،ارائه بازخورد ،انجام تمرینات بازيدرماني
تعامليمحور.
مشاهده نقاط قوت و ضعف طرحوارههاي تعاملي در روابط مادر و كودک ،درک آنچه پشت مقاومت والدین است ،ارائه بازخورد،
اجراي پسآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
درک و پاسخ همدلانه به نيازهاي اوليه مادر ،ایجاد حس پذیرش و امنيت در مادر ،ارائه بازخورد ،انجام تمرینات بازيدرماني
تعامليمحور.
تمركز بر نقش مراقبت بزرگسال ،كمک به والدین براي كنترل رفتار دشوار ،پيبردن به مشکل والد هنگام مدیریت كودک،
ارائه بازخورد ،اجراي پسآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
درگير نمودن مادر در فعاليتها ،اطمينانبخشي به كودک در مورد حمایت والد ،تمركز والد بر نقاط قوت كودک ،ارائه بازخورد،
دادن تکليف در منزل ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
افزایش اطمينان و حس اعتماد در كودک توسط مادر ،ارائه بازخورد ،تداوم نقشآفریني فعال والد در منزل ،اجراي پسآزمون،
انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
بررسي موانع ایجاد دلبستگي صحيح كودک توسط مادر ،شناسایي و به چالش كشيدن دیدگاه منفي كودک توسط مادر ،رفع
مقاومت كودک توسط والد ،ارائه بازخورد ،تداوم نقشآفریني فعال والد در منزل ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
كاهش نگراني و رفتارهاي اعتراضي كودک توسط مادر ،افزایش امنيت و پذیرش مادر ،ارائه بازخورد ،تداوم نقشآفریني فعال
والد در منزل ،اجراي پسآزمون ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
افزایش توانایيهاي خودمراقبتي كودک توسط مادر ،افزایش احساس شایستگي كودک ،ارائه بازخورد ،تداوم نقشآفریني فعال
والد در منزل ،انجام تمرینات بازيدرماني تعامليمحور.
مرور و ارزیابي مطالب ارائه شده در جلسات قبلي ،جلوگيري از سرخوردگي احتمالي كودک و اطمينان از ادامه بازيها توسط
مادر ،ارائه بازخورد ،تداوم نقشآفریني فعال والد در منزل ،اجراي پسآزمون.
تمركز روي رابطه بين مادر و كودک ،تأیيد نقاط قوت و هویت كودک به سمت آینده.

الهه ذکایی ،سیامک سامانی ،نادره سهرابی ،بنفشه امیدوار

انجام شد و روش تحليل دیداري 0در دو سطح درونموقعيتي
و بينموقعيتي بر اساس سه شاخص سطح یا طراز ،روند و
تغييرپذیري انجام گردید .از فرمول درصد بهبودي براي
معناداري آماري دادهها استفاده شد .فرایند ارزیابي مشاهده-
اي جلسات بهوسيله فيلمبرداري از جلسات بازيدرماني
تعامليمحور صورت گرفت.

كيفيت روابط دلبستگي آزمودنيها بهعنوان پسآزمون
اندازهگيري شده (مرحله  )Bو نتایج آن به صورت نمودار
دومي در كنار نمودار اول رسم گردید .در مرحله بعدي چک-
(محققساخته) در  00نوبت (سه
ليست رفتاري تراپلي
بار در مرحله خط پایه ،نُه بار در مرحله مداخله) توسط محقق
تکميل گردید .به منظور رعایت كردن ملاحظات اخلاقي
آزمودنيها ،پرسشنامههاي آنها كدگذاري شد و اصول
اخلاقي مانند محرمانه ماندن اطلاعات و رازداري كاملا رعایت
گردید .تحليل دادههاي پژوهش براساس راهنماي گام به
گام تحليل دادههاي تکآزمودني گست (گست)0101 ،0

یافتهها
در ابتدا ،اطلاعات جمعيتشناختي مربوط به
كنندگان پژوهش در جدول  0ارائه شده است.

شركت-

جدول  .0دادههاي توصيفي افراد شركتكننده در مداخله درماني

مارشاک با استفاده از فرمول درصد بهبودي در قبل از
درمان (پيشآزمون) و بعد از اعمال مداخلة بازيدرماني
تعامليمحور (پسآزمون) در جدول  0نشان داده شده است.

در جدول  9و  0نمرات آزمودني در چکليست رفتاري تراپلي
و فرم روش تعاملي مارشاک در طي دورة مطالعه آمده است.
در ادامه ،تغييرات نمرات حاصل از فرم روش تعاملي

جدول  .9نمرات شركتكنندگان در خط پایه و مداخله
آزمودني

خط پایه 0

اول
دوم
سوم

95
01
00

خطپایه
0
98
08
00

خط پایه
9
98
01
02

مداخله
0
00
59
01

مداخله
2
05
52
50

مداخله
8
05
58
59

مداخله
01
08
20
50

مداخله
00
51
25
51

مداخله
00
50
28
20

مداخله
02
59
10
20

مداخله
08
52
15
21

مداخله
01
21
11
10

جدول  .0ميزان درصد بهبودي آزمودني در كيفيت دلبستگي
پرسشنامهها
موقعيت والد
موقعيت كودک
موقعيت هردو
فرم روش تعاملي مارشاک
درصد بهبودي

مراحل
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
موقعيت والد

آزمودني اول
015
905
018
018
98
10
090
285
20/59

آزمودني دوم
018
909
080
081
91
19
001
215
58/18

آزمودني سوم
011
990
010
912
00
10
009
100
28/10

موقعيت كودک

51/51

51/12

51

1. Gast

2. Visual analysis
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مشخصات
سن
جنس
تعداد فرزند
ترتيب تولد
تحصيلات پدر
تحصيلات مادر
شغل پدر
شغل مادر
سن پدر
سن مادر

آزمودني اول
 2سال و  0ماه
پسر
0
0
ليسانس
فوق ليسانس
آزاد
كارمند بيمه
91
90

آزمودني دوم
 5سال و  8ماه
دختر
تک فرزند
0
دیپلم
ليسانس
آزاد
كارمند بهزیستي
95
99

آزمودني سوم
 1سال و  5ماه
پسر
9
0
ليسانس
ليسانس
آزاد
خانهدار
91
92

اثربخشی بازیدرمانی تعاملمحور بر کیفیت ...

موقعيت هر دو

81/01

11/01

12/01

كيفيت دلبستگي كل

58/19

21/10

21/01

همانطور كه در جدول  9و  0مشاهده ميگردد ،نمرات
كيفيت دلبستگي آزمودني بعد از اعمال مداخله تغيير قابل
ملاحظهاي نمود .اطلاعات مندرج در جدول  9و  0حاكي از
افزایش نمرات سه آزمودني در مرحله مداخله است .یافتههاي
جدول  0نشان ميدهد كه درصد بهبودي در كيفيت

دلبستگي بيشتر از 51درصد بوده و معنادار ميباشد .بنابراین،
ميتوان نتيجه گرفت كه مداخله بازيدرماني تعامليمحور بر
افزایش كيفيت دلبستگي كودک مؤثر بوده است .در ادامه،
نتایج محفظه ثبات و خط روند چکليست رفتاري تراپلي
براي هر سه شركتكننده آمده است.

نمودار  .0ترسيم خط روند آزمودني دوم

نمودار  .9ترسيم خط ميانه و محفظه ثبات آزمودني دوم

نمودار  .2ترسيم خط روند آزمودني سوم

نمودار  .5ترسيم خط ميانه و محفظه ثبات آزمودني سوم

همانطور كه در نمودار  0 ،0و  2مشاهده ميگردد011 ،
درصد دادهها در مرحله خط پایه و  011درصد دادهها در
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مرحله مداخله در محفظه ثبات قرار داشته و براساس قانون
 81-01درصدي روند تغيير دادهها نيز باثبات بود؛ یعني
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نمودار  .0ترسيم خط روند آزمودني اول

نمودار  .0ترسيم خط ميانه و محفظه ثبات آزمودني اول
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خط پایه و مداخله در چکليست رفتاري تراپلي نشان داده
شده است.

آهنگ تغيير دادهها با یک تغيير ثابت در حال اتفاق افتادن
بود .در جداول  5و  2نتایج حاصل از تحليل دیداري موقعيت

جدول  .5تحليلهاي درونموقعيتي براي آزمودنيها در متغير كيفيت دلبستگي
مرحله خط پایه ()A
آزمودني 0
آزمودني 0
98
91
95-98
1±98/2
باثبات

00
09/99
00-02
8±00/0
باثبات

01
08/22
08-01
1±01/8
باثبات

51
51/00
00-21
01±51
باثبات

51
58/99
01-10
00±51/0
باثبات

25
25/99
59-11
09±25
باثبات

+0/5
+9

+0
+0

+1/5
1

+8
+08

+00
+00

+00
+02

صعودي
باثبات

صعودي
باثبات

صعودي
باثبات

صعودي
باثبات

صعودي
باثبات

صعودي
باثبات

20/02

29/85

20/95

20/80

چکليست رفتاري تراپلي براي هر سه شركتكننده نشان
ميدهد كه آموزش بازيدرماني تعامليمحور بر كيفيت روابط
دلبستگي كودک با والد مؤثر بود.

نتایج ميانگين ،تغيير طراز نسبي ،تغيير طراز مطلق و جهت
در تحليلهاي درونموقعيتي براي آزمودنيها در جدول 5
حاكي از آن است كه هر سه آزمودني در متغير كيفيت
دلبستگي بهبود یافتند .مقادیر درصد بهبودي نمرات

جدول  .2تحليلهاي بينموقعيتي براي آزمودنيها در متغير كيفيت دلبستگي
تغييرات بين موقعيتي
 -0مقایسه موقعيت

آزمودني 0

آزمودني 0

آزمودني 9

B
A

B
A

B
A

 -0تغييرات روند
 0-0تغيير جهت
 0-0اثر وابسته به هدف
 0-9تغيير ثبات
 -9تغيير در سطح
 9-0تغيير طراز نسبي
 9-0تغيير طراز مطلق
 9-9تغيير ميانه
 9-0تغيير ميانگين
 -0همپوشي دادهها
 0-0درصد دادههاي غيرهمپوش ()PND
 0-0درصد دادههاي همپوش ()POD

مثبت
باثبات به باثبات

مثبت
باثبات به باثبات

مثبت
باثبات به باثبات

+1
+0
+00
+09/00

+1
+0
+05
+05

+1
+0
+01
+02/21

1/011
1/1

1/011
1/1

1/011
1/1

همانطوركه در جدول  2مشاهده ميشود  PNDبراي همة
آزمودنيها  011درصد ميباشد كه حاكي از مؤثر بودن

آموزش بازيدرماني تعامليمحور بر كيفيت روابط دلبستگي
كودكان با والد بود.

بحث و نتيجهگيري
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توالي موقعيت
تغييرات درون موقعيتي
 -0طراز
 0-0ميانه
 0-0ميانگين
 0-9دامنه تغييرات
 0-0محفظه ثبات
 0-5دامنه تغييرات محفظه ثبات
 -0تغيير طراز
 0-0تغيير طراز نسبي
 0-0تغيير طراز مطلق
 -9روند
 9-0جهت
 9-0ثبات
 -0درصد بهبودي
 0-0درصد بهبودي هر آزمودني
 0-0درصد بهبودي كل

آزمودني 9

آزمودني 0

مرحله مداخله ()B
آزمودني 0

آزمودني 9

اثربخشی بازیدرمانی تعاملمحور بر کیفیت ...

پژوهش حاضر با هدف تبيين اثربخشي بازيدرماني
تعامليمحور بر كيفيت روابط دلبستگي كودک با والد انجام
گرفت .نتایج حاصل از تحليل دیداري دادهها نشان داد كه
مداخله بازيدرماني تعامليمحور بر افزایش كيفيت روابط
دلبستگي كودک با والد مؤثر بوده و سبب بهبود آزمودنيها
در مرحله مداخله شده است .نتيجه به دست آمده با یافتههاي
بهروزي ،شهنيیيلاق و عليزاده ( ،)0910سالو و همکاران
( )0101و هيلز هوارد و همکاران ( )0108مطابقت دارد.
در تبيين نتایج به دست آمده ميتوان گفت كه دوران
كودكي از مهمترین مراحل زندگي است كه در آن شخصيت
فرد شکل ميگيرد .رشد و پرورش كودكان بر مبناي رشد
سالم آنها ،در دوران كودكي پایهریزي ميشود و ارتباط مؤثر
یکي از مهارتهاي پرورش فرزند است .در این ميان ،مادر
نخستين شخصيتي است كه با كودک رابطه مستقيم و
تنگاتنگ دارد و نحوه تعامل او با كودک ،در رشد و تکامل
كودک اهميت اساسي دارد .فضاي عاطفي حاكم بر خانواده،
نقش تعيينكننده در نحوه روابط بعدي فرد دارد .در این
راستا ،روانشناسان رشد بر پدیده دلبستگي تأكيد دارند.
والدگري توأم با هيجانهاي منفي و مدیریت ضعيف كودک
منجر به اختلال در روابط والد با كودک ميشود .اختلال در
روابط دلبستگي با ارزیابيهاي منفي از خود و ایجاد
بياعتمادي در كودک ميتواند به شکلگيري دلبستگي
ناایمن بيانجامد .بدین دليل ،آزمودنيها در پژوهش حاضر
نشان دادند كه به دليل شکلگيري سبک دلبستگي ناایمن،
خود را دست كم گرفته و این برداشت از خود بر كنش
متقابل آنها با والد تأثير گذاشته است .چون سبک دلبستگي
ناایمن در این كودكان برجسته بود ،طرحواره عاطفي از خود
و والد ،شامل اعتماد به والد در برقراري روابط و انتظارات
كودک از صميميت مختل بود .در واقع كودكان در این
پژوهش به دليل باورهاي منفي از ارزیابي خود ،سطوح پایين
عزتنفس را تجربه نموده و این فرایندهاي شناختي مرتبط
با ارزیابي منفي از خود نقش مهمي در كاهش كيفيت روابط
دلبستگي كودک با والد ایفا نمودند .این یافته همسو با نتایج
پژوهش بهروزي ،شهنيیيلاق و عليزاده ( )0910ميباشد.
آنان نيز اذعان داشتند كه دلبستگي اوليه غيرمطمئن نقش
منفي در تعاملات آینده با دیگران دارد.
در این راستا از بين درمانها ،بازيدرماني تعامليمحور یک
روش درماني رابطهمحور بر مبناي نظریه دلبستگي است.
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هدف این درمان ایجاد رابطه سالم بين والدین و كودک است.
بازيدرماني تعامليمحور به مادران آموخت كه رابطه والد با
كودک نقش بسيار مهمي در زندگي او دارد؛ زیرا كه این
ارتباط ،تبدیل به الگویي براي روابط بعدي ميشود .این شيوه
بازيدرماني باعث تعاملات بينفردي مانند ایجاد ابراز
احساسات ،تعلق خاطر ،همدلي و حمایت در كودک با والد
گردید .مادران آموختند از دیدگاههاي خودمحورانة خویش
فراتر روند و سعي كنند تا دنيا را از دریچة چشم كودکشان
نگاه كنند .این امر موجب افزایش انعطافپذیري هنگام
تعامل با كودک شد .در فعاليتهاي متمركز بر بُعد ساختار
مادران فرا گرفتند با ایجاد محيطي مناسب و تعيين
محدودیتها ،یک پایگاه ایمن براي كودک خود ترتيب دهند.
آنان با فراهم نمودن این محيط قابل پيشبيني امکان بررسي
و كشف محيط در كودكان را فراهم آوردند .كودكان نيز
متوجه معناي نهفته در تعاملهاي كودک با والد شدند.
بنابراین ،سطح سازگاريشان افزایش یافت .در فعاليتهاي
متمركز بر بُعد تعامل مشتاقانه مادران آموختند كودک را
درگير فعاليتي جذاب و خوشایند نمایند و از لحاظ هيجاني با
وضعيت و هيجانات كودک هماهنگ شوند .آنان خواستههاي
كودک خود را پيشبيني نموده ،از رفتارهاي پرخاشگرانه
خودداري كرده و منعطفتر عمل نمودند .كودكان نيز به
خواستهها و ترجيحهاي مادر واقف گردیده و در صورت
تفاوت با خواستهها و ترجيحهاي خود ،با انعطاف بيشتري
برخورد نموده و شرایط را براي رسيدن به هدفي مشترک
ميپذیرفتند .در فعاليتهاي متمركز بر بُعد پرورش ،مادر با
مراقبت دلسوزانه ،تماسهاي فيزیکي مهرآميز و پذیرش
بيقيدوشرط كودک خود ،تجربه حس ارزشمندي را در
كودک به وجود آورد .مادر عشق خود را در فعاليتهایي مانند
غذا دادن به كودک ،در آغوش گرفتن ،بوسيدن ،ستودن به
او نشان داد .این فعاليتها در مورد كودک سبب شکلگيري
و درونسازي تصویري مثبت از خود گردیده و منجر به ایجاد
دلبستگي امن در كودک شد .در آخر ،در فعاليتهاي متمركز
بر بُعد فعاليت متقابل كودكان حس موفقيت همراه با پاداش
و البته گاهي هم طعم تلخ شکست را تجربه كردند .آنان یاد
گرفتند كه همکاري و لذت بردن از بازي با مادر مهمتر از
نتيجه بازي است .در نتيجه با خودتنظيمي هيجاني خویش
با پيروزي مادر در فعاليت كنار آمده و منعطفتر برخورد
نمودند .در راستاي این یافته ميتوان به پژوهش سالو و
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تشکر و قدرداني
بدینوسيله از تمامي افراد و مادراني كه در اجراي این پژوهش
مشاركت داشتند تشکر و قدرداني ميشود.
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همکاران ( )0101و هيلز هوارد و همکاران ( )0108اشاره
كرد كه اذعان داشتند بازيدرماني به شکل تعاملي بر بهبود
كيفيت تعامل والد -كودک مؤثر است.
از آنجا كه به دليل بيماري كرونا ،اجراي گروهي ممکن نبود،
لذا از طرحهاي درونگروهي (تکآزمودني) استفاده گردید
كه تعميمپذیري نتایج را با محدودیت مواجهه نمود .استفاده
از چکليست رفتاري تراپلي نيز ميتواند یکي دیگر از موانع
تعميمپذیري نتایج باشد .محدود كردن جامعه آماري به گروه
سني  8-5سال را نيز ميتوان از دیگر محدودیتهاي
پژوهش برشمرد .پژوهشهاي انجام گرفته در رابطه با
مداخله بازيدرماني تعامليمحور در ایران بسيار ابتدایي است
و لازم است با پژوهش در این زمينه ،این خلاء برطرف شود.
انجام پژوهش به صورت تصادفي ،با حجم نمونه بزرگتر،
در گروههاي سني مختلف؛ و استفاده از چکليست مشابه كه
توسط والدین كودک پاسخ داده شود؛ ميتواند از راهکارهاي
رفع محدودیت در پژوهشهاي آتي باشد .شایسته است
مادران با بهرهگيري از این مداخله درماني در خانه به بهبود
تعاملات والد -كودک كمک نمایند .درمانگران و روانشناسان
ميتوانند از بازيدرماني تعامليمحور در حيطه درمان به-
عنوان ابزاري براي درمان و شکلدهي و بهبود دلبستگي
ایمن ميان والد -كودک بهره گيرند .مسولين در امر آموزش
با طراحي پروتکلهاي درماني و تشکيل كارگاههاي
آموزشي در حوزه فرزندپروري ،والدین را از اهميت كيفيت
دلبستگي كودک آگاه نموده و با آموزش این بازيدرماني
درصدد ارتقاي شيوه صحيح فرزندپروري والدین برآیند.
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Abstract
Disorder in attachment relationships by distrust can lead to psychocognitive disorders in child. The aim of this
study was to explain the effectiveness of interactive Theraplay play therapy on child's quality of attachment
relationships with the parent. Research method in this study was experimental of a single-subject with AB designs.
The study population consisted of children 5 to 8 years old with attachment pathologies that attended
psychological centers in Tehran in the academic year 2020-2021 and the number of children was 10. From among
them, 3 children (two boys and one girl) were selected based on entry and exit criteria and by purposive sampling.
The intervention of theraplay for each child was done according to the instructions of Booth and Jernberg (2010),
performed in 2 sessions (45 minutes) per week for 10 weeks (21 sessions) during two and a half months. The
research instruments were Marschak Interaction Method (MIM) and Theraplay Behavioral Checklist (made by a
researcher). Data were analyzed using visual analysis at both within-condition and between-condition levels based
on three indicators of level, trend and stability. The findings showed that intervention of oriented theraplayfocused play therapy had a significant effect on child' quality of attachment relationships with parents (P<0.05).
According to the findings of the study, was confirmed the effectiveness of intervention of oriented theraplayfocused play therapy on improving child' quality of attachment relationships with parents. Therefore, this method
can be considered as one of helpful and applicational treatments for these children.
Keywords: play therapy, interactive, quality of attachment relationships.
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