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 مقدمه
 يزندگ هياول يهاسال در گرفته شکل ارتباطات نوع

 يبعد يهاسال در يدلبستگ يرفتارها اساس كودک،
ودک ك هيدر رابطه اول اختلال و دینمايم نييتع را يو يزندگ

 شدبا داشته يپ در يدیشد عواقب تواندي( ممراقببا والد )
 متخصصان اكثر(. 0910 ،يمظاهر و يقنبر ،يدموسوي)س

 طیشرا در و هم مثل كودكان همة كه دارند اذعان كودک
نی)پر كنندينم رشد کسانی . (0101، و همکاران  0ها

      يدگيها توجه و رسبه آن يكه به اندازه كاف يكودكان
        رد،يگيها شکل نمدر آن منیا يشود و دلبستگينم
 ،نژادلایيطرابطه برقرار كنند ) يخوب به گرانیتوانند با دينم

 نیيپا كودكان، مشکلات از يکی(. 0910، يقنبرو  يمظاهر
 و نيگوف )بولدت، است والد با كودک يدلبستگ تيفيك بودن

        (.0101 ،0كوچانسکا
 رابطه ارهدرب تيحساس هيفرض ،يدلبستگ هینظر مهم اصول از
 است ودکك يدلبستگ تيامن و مادرانه مراقبت تيفيك نيب

ز-يساگ و زندورنيجیا ون)مسمن،  (. 0102 ، 9شوارت
 ،يشناختستیز داریپا و قيعم تيموقع کی يدلبستگ

 كودک نيب ارتباط اساس بر كه است ياجتماع و يروانشناخت
ون )جانس رديگيم شکل يزندگ هياول يهاسال در مراقبان و
و  يسازمفهوم ياست كه برا ياوهي(. ش0115 ، 0يوالر و

رود يكار مبه نفر دو نيب يعاطف روابط تيفيسنجش ك
 كه را يسهولت درجه(. 0911ستوده،  يپور و مزارعي)محمد

 احساس به خود مراقب يسو از درمانده، كودک کی

 دهينام يدلبستگ يالگو ای تيفيك ابد،یيم دست تيامن
 تيفي(. ك0981 بشارت، و پاكدامن پور،ي)بهزاد شوديم

است كه كودک  يقيعم يعاطف ونديپ يروابط دلبستگ
 .كنديبرقرار م كند،يكه از او مراقبت م يخردسال با فرد

س ح جادیا ن،يهمچنروابط به مراقبت روزانه و  نیا تيفيك
 اندرسون، هال،والد اشاره دارد ) -كودک نيب تيميصم

 نحوه و تيحساس(. 0100 ،5نيمکيس و سلریكر بلاسبرگ،
 ريتأث يدلبستگ سبک يريگشکل در نیوالد بودن پاسخگو

تیكرنز و سا و،ی)برومار گذارديم  سبک(. 0010 ، 2بر
 يزندگ هياول يهاسال در كودک و والد رابطه از يدلبستگ

 تعامل كه يكودكان(. 2010 ،و همکاران 1)گرو دیآيم دیپد

 را شانیازهاين به نسبت حساس و دهندهپاسخ نیوالد با
 و ارزشمند كه كننديم يريگجهينت نگونهیا اند؛كرده تجربه

                                                                                                                                                                                                                               
1. Perihan   
2. Boldt, Goffin & Kochanska  

3. Mesman, Van IJzendoorn & Sagi-Schwartz  

4. Johnson & Valerie  
5. Halle, Anderson, Blasberg, Chrisler & Simkin  

6. Brumariu, Kerns & Seibert  

7. Groh  
8. Lickenbrock & Braungart - Rieker  

 زاده،يعل و لاقیييشهن ،ي)بهروز هستند يداشتندوست
 جادیا منیا يدلبستگ هاآن در اد،یز احتمال به و(؛ 0910
 و كوئن(. 0105 ،8کریر -براونگارت و کنبراکي)ل شد خواهد
 يدلبستگ كه يكودكان نیوالد دادند نشان( 0108)  1كنس

 تیحما كودک استقلال از هستند، پاسخگو شتريب دارند، منیا
. كنندياستفاده م  01رانهيسختگ رفتار مهار از كمتر و كرده

      و رحساسيغ مراقبان با تعامل كه يكودكان بالعکس،
 اييمنف يدرون الگوهاي اند،كرده تجربه را تيمسئوليب

 با تعامل به نسبت كنند،يم جادیا گرانید و خود به نسبت
 تعاملات در احتمالا   و كرده دايپ يمنف دید اجتماع و گرانید

 داننديم    اعتماد رقابليغ را هاآن ز،ين گرانید با ندهیآ
 و ركسيل پاراد، از نقل به؛ 0181، 0119 ، 00ي)بالب

 روابط نحوه توانديم يدلبستگ تيفيك(. 0101 ،00بلانکسون

 جمله از يدلبستگ يهاچهره ریسا با را فرد يبعد

 ،يمظاهر ،يآبادفرح یي)رضا كند ينيبشيپ همسالان،
 بهبود بر يرگذاريتأث منظور به(. 0919 ،يطالب و يريام

 يمختلف يکردهایرو والد، با كودكان دلبستگي روابط كيفيت
   است. 09يدرمانيراهکارها باز نیاز ا يکیكه  اندشده جادیا

 كودک يبرا را امن ارتباط کی رشد ،يدرمانيباز ندیفرآ
 کار،اف ات،يتجرب تا دهديم اجازه كودکو به  كنديم ليتسه

 را هستند دكنندهیتهد يو يبرا كه يلاتیتما و احساسات
 لمسائ و نموده انيب را خود ،يباز قیطر از كودک. دهد نشان
-يتعامل يدرمانيباز. كنديم حل يباز قیطر از را شیخو

 كودكان بر مداخله يبرا نینو يکردهایرو از يکی محور،
 يمبنا(. 0101، 00و داوسون لدیوا ،ي)مان شوديم محسوب

 هینظر نیاست. ا يدلبستگ هینظر ،يدرمانيباز نوع نیا ياصل
اف، اطر يايرابطه كودک با نفر دوم و دن نيمعتقد است اول

ارتباط،  نیكه ا رایز ؛او دارد يدر زندگ يمهم ارينقش بس
 و  نييشود. در تبيم يروابط بعد يبرا یيبه الگو لیتبد
   تفاده اس زين يرشد اتیاز نظر يدرمان کردیرو نیا يسازادهيپ
 يدرمانيباز در (.0101 ، 05كوزنتسوا-وبووايگردد )بوگوليم

 يو متقابل برا نیرنماديغ يتعامل يهاياز باز محور،يتعامل
 انيم منیا يدلبستگ يدهمثبت و شکل اتيلق مجدد تجربخَ

ا دقت، ب ،يتعامل يهاي. توالشوديم گرفتهوالد و كودک بهره 
ودن در لذت ب ندشوند تا كودک بتوايتوسط درمانگر ساخته م

 نیبه اشتراک بگذارد. ا گرانیكنار افراد و مسلط بودن را با د
 ياحساسات مثبت به اشتراک گذاشته شده، در بازساز

9. Koehn & Kerns  
10. Strict 

11. Bowlby  

12. Parade, Leerkes & Blankson  
13. play therapy 

14. Money, Wilde & Dawson  
15. Bogoliubova-Kuznetsova  

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 ...محور بر کیفیت درمانی تعاملاثربخشی بازی

 

 2002 بهار(، 13، )2 ةشمار ،21، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 200

دارند  ينقش اساس شتريب تيبه امن يابيو دست يدلبستگ
          وهيش نی(. ا0911 ،يو عابد يپور، عاشوريزدانی)
شده است و  يزیرهیپا( 0112) 0جرنبرگ توسط يدرمانيباز
 مکانا نیا نیوالد بودن ریپذينيبشي)پ 0ساختار بُعد، 0 يدارا
 فكش به و گرفته فاصله نیوالد از كه دهديم كودک به را
 فعاليتي درگير )كودک  9مشتاقانه تعامل(، بپردازد طيمح

 و صميميت لذت، احساس كه شوديم خوشایند و جذاب
 0پرورش(، كندمي تجربه را گروه اعضاي با شدن یکي

كاوش كرد به  طيدر مح ي)كودک پس از آنکه به قدر كاف
 و( هاستآنآغوش گرم  ازمنديبرگشته و ن نیسمت والد

 را خود كه است یيهامهارت ازمندي)كودک ن 5متقابل تيفعال
 در(. 0100 ،2دريگ و كلمن گ،ي)وت است( بکشد چالش به
در  دفر نیمهمتر عنوانبه والد ،يدرمانيباز از وهيش نیا يط

 و كنديم شركت جلسات در فعال طوربهكودک،  يزندگ
(، دباش زين درمانگر ای مراقب تواندي)م والد همراه به كودک
(. 0101 ،و همکاران 1)سالو شوديم يجذاب يهاتيفعال ريدرگ
 نشان( 0101) و همکاران سالو پژوهش جینتاراستا،  نیا در
تعامل  تيفيك بهبود بر يتعامل شکل به يدرمانيباز كه داد
كوپلند و  ندامن،يل هوارد، لزيه. است مؤثركودک  -والد

به  يدرمانيباز ريتأث يبه بررس ي( در پژوهش0108) 8كراس
 والد-كودک تعامل و ياجتماع يهابر مهارت يتعاملسبک 
شان داد پژوهش ن يهاافتهی. پرداختند سميات به مبتلا كودكان

 و ياجتماع يهامهارت بر يمثبت ريتأث يدرمان برنامةكه 
اكر، پژوهش ت جینتا .دارد سميات به مبتلاوالد -كودک تعامل

 کردی( نشان داد كه رو0101)  1يهال و مورف لز،یو فر،يش
 ،يعاطف ،ياجتماع يهامهارت بهبود در داريمعن ريتأث يتعامل
 نوع نیا از استفاده با دارد؛ كودكان مسألهرفتار و حل  ميتنظ

حركت  ياهداف آموزش يراستا در يراحتبه معلم درمان،
 در كلاس درس ارتقا كودكان نيب يو دوست يهمکارنموده و 

   . ابدیيم
 و والد با كودک روابطدر  دلبستگي كيفيت نقش بر توجه با
در  محوريتعامل درمانيبازينوظهور  طهيح به تیعنا با

 نیا ريتأث كه است ازين يامطالعه به ،يرانیا يهاپژوهش
 والد اب كودک دلبستگي روابط كيفيت بر را يدرمان مداخله
 ريتأث نييتع هدف با حاضر پژوهش. دهد قرار يبررس مورد

 تگيدلبس روابط كيفيت بر محوريتعامل درمانيبازيمداخله 
 بازي اثربخشي صورت در. دیگرد نیتدو والد با كودک
 بهبود جهت مساعد ایيزمينه توانمي محورتعاملي درماني
 به يدلبستگ هايآسيب با كودكان دلبستگي روابط كيفيت

                                                                                                                                                                                                                               
1. Jernberg  
3. structure 

3. engagement 

4. nurture 
5. challenge 

 در .باشدمي ملزم زمينه نیا در پژوهش و آورد عمل
ت سوال اس نیبه ا یيمحقق در صدد پاسخگو حاضر مطالعه
 تكيفيبهبود  بر محوريتعامل درمانيبازيمداخله  ایكه آ
            دارد؟ ريتأث والد با كودک دلبستگي روابط
 روش
 تيو بر اساس ماه ؛يحسب هدف كاربرد بر پژوهشروش 

بود  يآزمودنتک نوع از يشیآزما ،هاداده يروش گردآور و
 مطالعه نیا در يجامعه آمار. شد استفاده ABكه از طرح 

     يدلبستگ يهابيآس باسال  8تا  5شامل كودكان 
شهر تهران در سال  يكز روانشناسامر به كنندهمراجعه
 نفر 01 كودكان این تعدادكه  بودند 0911 -0011 يليتحص
 يگروه ياجرا كرونا، يماريب ليدل به حاضر پژوهش در .بود

( يآزمودن)تک يگروهدرون يهاطرح از لذا نبود، ممکن
 يآزمودنتک يهاپژوهش در كودكان تعداد .دیگرداستفاده 

 هايآزمودن از يكوچک گروه يگاه و يآزمودن کی از

 مذكورصورت از جامعه  نیبد (.0911شود )دلاور، يم ليتشک
 هب داشتند را شیآزما به ورود طیشرا كه يكودكان از نفر 9

-کت       و با استفاده از طرح  شده نشیگز هدفمندصورت 
 آنان يرو بر محوريتعامل درمانيبازي مداخله AB يآزمودن
 تیشکا از عبارت پژوهش به ورود يهاملاک .دیگرد اجرا
 يلالاخت نمراتكسب  كودک، يدلبستگ خصوص در نیوالد

 مشاهدات و مصاحبه ،مارشاک يدر ابعاد فرم روش تعامل
 8-5 سني محدوده در كودک داشتن قرار پژوهشگر، ينيبال

 و خواندن جهت) والد پلمید حداقل سوادو داشتن  سال
والد،  يداشتن اختلالات مزمن روان خروج ملاک و بود؛ (نوشتن

 درمانيبازيمداخله  جلسات در كودک جلسه 0 از شيب بتيغ
قرار داشتن كودک به طور همزمان تحت  عدم و محوريتعامل

   بود. یيدرمان دارو ایمداخله مشابه 

    سنجش ابزار
 توسط فرم نیا :(MIM) 01مارشاک يتعامل روش فرم. 0

 هافتیساختار کيتکن کی و شده ساخته( 0108) مارشاک
و  ندهكنمراقبت نيروابط ب تيفيك يابیمشاهده و ارز يبرا

. باشديساده م نیتمر 09. فرم مذكور شامل استكودک 
 در يدلبستگ بُعدچهار  ناتیتمر نیا ياجرا قیدرمانگر از طر

 در كودک كه دینمايم يابیارز و نموده مشخص را كودک
-نیبد تا است شده مشکل دچار تيامن حلقة از بخش كدام
 رارق سنجش مورد را كودک كنندهمراقبت تيصلاح لهيوس
 :از عبارتند ابعاد نیا. دهد

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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. باشديم( 0 تا 0) نیتمر 0 شامل بُعد نی(: اS) ساختار بُعد( 0
و  نیبودن والد ریپذينيبشيپ ،مربوط به ساختار ناتیتمر
 درد. كنيم يرا بررس منیا گاهیپا کی جادیها در اآن یيتوانا

 طيمح کی و نموده نييتع را هاتیمحدود نیوالد بُعد نیا
 .دهديم بيترت را مناسب

 تا 5) نیتمر 2 شامل بُعد نیا(: E) مشتاقانه تعامل بُعد( 0
 بودن هماهنگ تعامل، به مربوط ناتیتمر. باشديم( 01
 به نسبت آنان يریپذتيمسئول و يجانيه لحاظ از نیوالد
نگام ه نیوالد بُعد نی. در اكنديم يابیارز را كودک جاناتيه

 .دیمانيم تعامل ريدرگ را كودک كودک، تيوضع با يهماهنگ
 ( 01 تا 00) نیتمر 1 شامل بُعد نیا(: N) پرورش بُعد( 9
در  نیوالد یيتوانا ،مربوط به پروراندن ناتی. تمرباشديم

كودک مانند تنش و  يتيو موقع يرشد يازهاين صيتشخ
 نیوالد ایاست كه آ نیدهنده اسنجد و نشانياسترس را م

 نیوالد عدبُ نیكودک باشند؟ در ا ياند پناهگاه امن براتوانسته
  برآورده را مراقبت و نيتسک توجه، يبرا كودک يازهاين
 .دینمايم

 تا 08) نیتمر 2 شامل بُعد نیا(: C) متقابل تيفعال بُعد( 0
 يهآگا متقابل، تيفعال به مربوط ناتیتمر. باشديم( 09
 عدبُ نیا در. كنديم يابیارز را كودک يرشد سطح از نیوالد
 اسبمن سطح به يابيدست يبرا را كودک يهاتلاش نیوالد
 .دینمايم قیتشو و تیحما رشد،

نوزاد، كودک  يچهار گروه سن يبرا ناتیتمرمجموعه  نیا
ست شده ا يو نوجوان طراح/ مدرسه يدبستانشينوپا، سن پ

كشد يطول م قهيدق 21تا  91به آن  یيو زمان پاسخگو
 (. 0101 ،ي)كل
 يتعامل روشفرم  ناتیاز تمر نیتمر 01 حاضر، پژوهش در

 بُعد ارچه رندهيمذكور دربرگ ناتی. تمردیانتخاب گرد مارشاک
در  نیر تمره يبرا يروابط دلبستگ تيفيبودند. ك يدلبستگ

چهره/عاطفه،  اني)ب تيوضع 8 يابیارز والد با تيسه موقع
 رهيخ گو،پاسخ رفتار ،يبدن/حالت يکینزدگفتگو،   تيفيك

 شیراگ ن،یتمر در ماندن يباق به شیگرا ،يزاري/بكردن نگاه
 تا 8 يگذارنمره با بودن، گوشیباز كمک، شنهادي/پكمک به
 اني)ب تيوضع 1 يابیارز با كودک تيموقع(، 01

فتار ر ،ي/حالت بدنيکیگفتگو، نزد تيفيچهره/عاطفه، ك
اندن در م يبه باق شیگرا ،يزارينگاه كردن/ب رهيپاسخگو، خ

 تا 1 يگذاركمک، با نمره شنهاديبه كمک/پ شیگرا ن،یتمر
 تعامل زاني)م تيوضع 0 يابیارز با دو هر تيموقع و( 95

( 01 تا 0 يگذارنمره با كردن، كنترل در تعادل و ياجتماع
 نیا در تعامل تيفيك يكل نمره. گرفت قرارمشاهده  مورد
و دامنه نمره  شده يبنددرجه 5 تا 0 از تيوضع هر يبرا فرم
 تيفيك دهندهنشان بالاتر نمرات كسب. بود 85تا  01 نيفرم ب

 از سپ حاضر پژوهش در. باشديم شتريب يروابط دلبستگ
 این در موجود ابعاد تمامي بردارنده در هايویژگي بررسي
 كودكان روانشناسي حوزه متخصصان از نفر 0 توسط فرم

 فرم يصور روایي اسلامي، آزاد دانشگاه شيراز واحد استثنایي
 سانيهم روش به پایایي. گردید تایيد مارشاک تعاملي روش
 والدین از نفر 91روي كرونباخ آلفا ضریب محاسبه با دروني
   .گردید حاصل 80/1 تا 19/1 بين
 ستيلچک این :(TBCي )تراپل يرفتار ستيلچک. 0 

 سنجش جهت كه است يامشاهده ابزار ينوع ساخته،محقق
 از مجزا جنبه دو و دهیگرد طراحي كودک يدلبستگ تيفيك
 نی. اهدديم نشان را شیخو فرزند با مادر نيب رابطه تيفيك

(، 9-0)عبارات  ساختار بُعد، 0بود و  هیگو 00ابزار مشتمل بر 
 و( 1-1)عبارات  پرورش(، 2-0)عبارات  مشتاقانه تعامل
      قرار سنجش مورد را( 00-01)عبارات  متقابل تيفعال
 يرفتار ستيلچک نیا طراحي از اصلي هدف. دهديم

 در يتراپل مداخله ياثربخش چگونگي مورد در اطلاعات كسب
 اساس بر ابزار نیا گذارينمره. بود مداخله و هیپا خط مراحل

 وقتچيه با یتقر= 0 يگذارنمره )با يادرجه 5 کرتيل فيط
 در 001 تا 00 از نمرات دامنه. بود( شهيهم با یتقر= 5تا 

 ابفرم  نیا یيمحتوا یيروا . در پژوهش حاضراست نوسان
ان كودك يروانشناس حوزه متخصصان از نفر 0 نظر از استفاده
 طلوبمو  يبررس يدانشگاه آزاد اسلام رازيش واحد یياستثنا

 بیضر محاسبه روش باآن  پایایي ضریبگزارش شد و 
 ساختار، ابعاد يبرا نیوالد از نفر 91 يرو كرونباخآلفاي
، 12/1 بيترت به متقابل تيفعال و پرورش مشتاقانه، تعامل
 دست به 81/1 آزمون كل يبرا و بود 58/1 و 25/1، 10/1
 ستيل چک نیمطلوب ا يدرون يهمسان ةنشان كه آمد
 مشاهده هنگام محقق توسط ليستچک این .بود يرفتار
  .گردید و والد تکميل كودک به مربوط فيلم
توسط  0911در سال  يدرمان برنامه نیا: يامداخله برنامه
-يتعامل درمانيبازيآموزش  جلسات. دیگرد يطراح یيذكا

اساس دستورالعمل جرنبرگ و بوث، مشتمل بر چهار  بر محور
ل بود. متقاب تيتعامل مشتاقانه، پرورش و فعال ساختار، بُعد

با  يدرمانيباز كتاببا استفاده از  يجلسات درمان يمحتوا
 جلسات .شد هيته( 0101 بوث، و)جرنبرگ  يروش تراپل

 روابط كيفيت بهبود هدفبا  محوريتعامل درمانيبازي
 وهيش با مداخله نیا. آموزش دیگرد يطراح والد با دلبستگي

 از فرن چند توسط برنامه نیا یيمحتوا یيروا و بود يرفتار
 وردم یياستثنا كودكان آموزش و يروانشناس متخصصان

 شرح 0 جدول . درشد دیيتأ و گرفته قرار كامل يبررس

      است: آمده طور خلاصهبه جلسات
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 محوريتعامل يدرمانيباز جلسات يمحتوا خلاصه. 0 جدول
 يدرمان برنامه يمحتو و اهداف جلسه عنوان جلسه

ا ب يو مصاحبه فرد معارفه 0
  اعضاء

 و يبستگدل بر يمبتن درمان منطق توضيح جلسات، نيقوان و درمان اهداف نييتب ن،یوالد با هياول رابطه و یيآشنا جادیا
 .آزمونشيپ ياجرا ،یيدئویدر مورد ضبط و حيتوض محور، يتعامل يدرمانيباز

 كودک -مادر هياول تعامل 0
 يبررس مادر، به جلسه ياجرا روند حيتوض ،يتراپل بُعدمادر در چهار  نشيب يابیاز روش تعامل مارشاک جهت ارز استفاده

 .محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام ،آزمونشيپ ياجرا كودک، يمنف يرفتارها مورد در مادر دگاهید

 .   آزمونشيپ ياجرا مادرانه، نشيب شیافزا پسخوراند، ارائه كودک، -مادر هياول تعامل یيویدیو مرور بازخورد ارائه 9

 يباز جلسات شروع 0
 يدرمان

 ها،تيالفع انجام به كودک كردن علاقمند كودک، در اعتماد حس جادیا درمانگر، و كودک نيب ریدلپذ ياتجربه و رابطه جادیا
 .محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام آزمون،پس ياجرا پسخوراند، ارائه

 ناتیرتم انجام پسخوراند، ارائه ،كنترل مقاومت كودک گران،ید و خود به نسبت كودک يمنف دگاهید دنيكش چالش به رشیپذ برابر در مقاومت 5
 .   محوريتعامل يدرمانيباز

 يدرمانيباز ناتیتمر انجام آزمون،پس ياجرا پسخوراند، ارائه كودک، حيصح يدلبستگ ريمس در شرفتيپ موانع یيشناسا موانع درک و یيشناسا 2
 .    محوريتعامل

 . حورميتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام ،درمانگر، ارائه پسخوراند رشیكودک، پذ ياعتراض يرفتارها و ينگران كاهش يدودل با يقبول و اعتراض 1

 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام آزمون،پس ياجرا ،يستگیشا احساس شیافزا ،يخودمراقبت يهایيتوانا شیافزا كردن اعتماد و كردن رشد 8

1 
 جلسة در مادر شركت

 درمان
 خورد،باز ارائهكودک،  يازهايبه ن يدهپاسخ يچگونگ كودک، -مادر يكلام ارتباط يبررس هماهنگ، يتعامل در نقش يباز

 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام

 جلسات يط در یيراهنما 01
 يدرمانيباز ناتیتمر انجام آزمون،پس ياجرا بازخورد، ارائهاو، درک نقش درمانگر،  يازهاين يرو تمركزمادر و  يآمادگ يبررس
 .محوريتعامل

00 
 يبرا نیوالد به كمک
 كودک مثبت درک

 ياندرميباز ناتیتمر انجام بازخورد، ارائه كودک، يازهاين با راستا هم نیوالد انتظارات حفظ كودک، رفتار از همدلانه درک
 . محوريتعامل

 نیوالد مشکلات درک 00
 ،بازخورد ارائه است، نیوالد مقاومت پشت آنچه درک كودک، و مادر روابط در يتعامل يهاطرحواره ضعف و قوت نقاط مشاهده

 .  محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام آزمون،پس ياجرا

09 
 يازهاين كردن برآورده
 نیوالد نشدة برآورده

 يدرمانيباز ناتیتمر انجام بازخورد، ارائه مادر، در تيامن و رشیپذ حس جادیا مادر، هياول يازهاين به همدلانه پاسخ و درک
 . محوريتعامل

00 
 جلسات گرفتن عهده به

 والدتوسط 
 كودک، تیریمد هنگام والد مشکل به بردنيپ دشوار، رفتار كنترل يبرا نیوالد به كمک بزرگسال، مراقبت نقش بر تمركز
 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام آزمون،پس ياجرا بازخورد، ارائه

05 
 يباز جلسات شروع
 والد توسط يدرمان

 ازخورد،ب ارائه ،كودک قوت نقاط بر والد تمركز والد، تیحما مورد در كودک به يبخشنانياطم ها،تيفعال در درگير نمودن مادر 
 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام منزل، در فيتکل دادن

02 
 جانب از والد رشیپذ

 كودک
 آزمون،پس ياجرا منزل، در والد فعال ينیآفرنقشاعتماد در كودک توسط مادر، ارائه بازخورد، تداوم  حس و نانياطم شیافزا

 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام

01 
 موانع درک و یيشناسا

 مادر توسط
سط مادر، رفع كودک تو يمنف دگاهید دنيچالش كش به و یيتوسط مادر، شناسا كودک حيصح يدلبستگ جادیا موانع يبررس

 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام منزل، در والد فعال ينیآفرنقشبازخورد، تداوم  ارائهمقاومت كودک توسط والد، 

08 
 اب يقبول و اعتراض كاهش
 والد كمک با يدودل

 فعال ينیآفرنقشمادر، ارائه بازخورد، تداوم  رشیو پذ تيامن شیتوسط مادر، افزا كودک ياعتراض يرفتارها و ينگران كاهش
 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام آزمون،پس ياجرا منزل، در والد

01 
 اعتماد و رشد شیافزا

 والد توسط كودک
 فعال ينیفرآنقشكودک، ارائه بازخورد، تداوم  يستگیاحساس شا شیكودک توسط مادر، افزا يخودمراقبت يهایيتوانا شیافزا
 . محوريتعامل يدرمانيباز ناتیتمر انجام منزل، در والد

01 
      و جلسات ختم
 والد يهانیتمر

 توسط هايباز ادامه از نانيو اطم كودک ياحتمال يسرخوردگ از يريجلوگ ،يقبل جلسات در شده ارائه مطالب يابیارز و مرور
 .آزمونپس ياجرا منزل، در والد فعال ينیآفرنقشارائه بازخورد، تداوم  مادر،

 .ندهیآ سمت به كودک تیهو و قوت نقاط دیيتأمادر و كودک،  نيرابطه ب يرو تمركز خداحافظي جشن 00

 پژوهش ياجرا وهيش
 يهاکينيكل به محقق دانشگاه، از مجوز كسب از پس

ر د ازيشهر تهران مراجعه نموده و اطلاعات مورد ن يروانشناس
 يارائه داد. پس از اعلام آمادگ هامورد هدف پژوهش به آن

 و ورود يهاملاک اساس كودک را بر 9تعداد  ن،يمسئول
 خذا آنان نیوالد از يكتب نامهتیخروج انتخاب كرده و رضا

 الدو با دکكو دلبستگي روابط كيفيتنمره  يريگاندازه. نمود

 مارشاک يتعامل روشاجرا شد. در آغاز فرم  يدو مرحله كل در
 روابط كيفيتنمره  و شده ليتکم محقق توسط( 0108)

 هدش يريگاندازه آزمونشيپ عنوانبه هايآزمودن دلبستگي
 ري. سپس متغدیگرد رسم آن ةیپا خط يمنحن و( A)مرحلة 
 تحت نظر محوريتعامل درمانيبازي همداخل يعنیمستقل 

 0)هر هفته  ياقهيدق 05 جلسه 00 بر مشتمل ،استاد راهنما
نمره  مجددا  ،يدرمانجلسه( اعمال شد. پس از اتمام جلسات 
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 نآزموپس عنوانبه هايآزمودن دلبستگي روابط كيفيت
آن به صورت نمودار  جی( و نتاB)مرحله  هشد يريگاندازه
-چک يمرحله بعد . دردیگرددر كنار نمودار اول رسم  يدوم

نوبت )سه  00( در ساختهمحقق)      يتراپل يرفتار ستيل
 قمحق توسط( مداخله مرحله در بار نُه ه،یبار در مرحله خط پا

 ياخلاق ملاحظات كردن تیرعا منظور به. دیگرد ليتکم
 اصول و شد يكدگذار هاآن يهاپرسشنامه ها،يآزمودن
 تیرعا كاملا  يرازدار و اطلاعات ماندن محرمانه مانند ياخلاق
گام به  يبراساس راهنما پژوهش يهاداده لي. تحلدیگرد

( 0101، 0)گست گست يآزمودنتک   يهاداده ليگام تحل

 يتيموقعدر دو سطح درون 0يدارید ليتحل روش و شد انجام
 و درون طراز، ای سطح شاخص سه اساس بر يتيموقعنيب و
 يبرا يبهبود درصد فرمول از. دیگرد انجام يریرپذييتغ

-مشاهده يابیارز ندیفرا .شد استفاده هاداده يآمار يمعنادار

 درمانيبازياز جلسات  يلمبرداريف لهيوسبه جلسات يا
 .   گرفت صورت محوريتعامل

 هاافتهی
-شركت             به مربوط يشناختتيجمع اطلاعاتابتدا،  در

 .است شده ارائه 0 جدول در پژوهش كنندگان

 يدرمان مداخله در كنندهشركت افراد يفيتوص يهاداده. 0 جدول
 سوم يآزمودن دوم يآزمودن اول يآزمودن مشخصات

 ماه 5 و سال 1 ماه 8 و سال 5 ماه 0 و سال 2 سن
 پسر دختر پسر جنس

 9 فرزند تک 0 فرزند تعداد
 0 0 0 تولد بيترت
 سانسيل پلمید سانسيل پدر لاتيتحص
 سانسيل سانسيل سانسيل فوق مادر لاتيتحص

 آزاد آزاد آزاد پدر شغل
 دارخانه يستیبهز كارمند مهيب كارمند مادر شغل
 91 95 91 پدر سن
 92 99 90 مادر سن

 يتراپل يرفتار ستيلچک در يآزمودن نمرات 0و  9 جدول در
. است آمدهدورة مطالعه  يط در مارشاک يتعامل روش فرم و
 يتعامل روش فرم از حاصل نمرات تغييرات ادامه، در

 از قبل در بهبودي درصد فرمول از استفاده با مارشاک

 يدرمانيباز مداخلة اعمال از بعد و( آزمون)پيش درمان
 .است شده داده نشان 0 جدول در( آزمون)پس محوريتعامل

 مداخله و هیپا خط در كنندگانشركت نمرات. 9 جدول
 هیپاخط 0 هیپا خط يآزمودن

0 
 هیپا خط
 9 

 مداخله
0 

 مداخله
2 

 مداخله
8 

 مداخله
01 

 مداخله
00 

 مداخله
00 

 مداخله
02 

 مداخله
08 

 مداخله
01 

 21 52 59 50 51 08 05 05 00 98 98 95 اول
 11 15 10 28 25 20 58 52 59 01 08 01 دوم
 10 21 20 20 51 50 59 50 01 02 00 00 سوم

 يدلبستگ تيفيك در يآزمودن يبهبود درصد زانيم. 0 جدول
 سوم يآزمودن دوم يآزمودن اول يآزمودن مراحل  هاپرسشنامه

 والد تيموقع
 011 018 015 آزمونشيپ

 990 909 905 آزمونپس

 كودک تيموقع
 010 080 018 آزمونشيپ

 912 081 018 آزمونپس

 هردو تيموقع
 00 91 98 آزمونشيپ

 10 19 10 آزمونپس

 مارشاک يتعامل روش فرم
 009 001 090 آزمونشيپ

 100 215 285 آزمونپس

 يبهبود درصد
 10/28 18/58 59/20 والد تيموقع

 51 12/51 51/51 كودک تيموقع

                                                                                                                                                                                                                               
1. Gast  2. Visual analysis 
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 01/12 01/11 01/81 دو هر تيموقع

 01/21 10/21 19/58 كل يدلبستگ تيفيك

 نمرات گردد،يم مشاهده 0 و 9 جدول در كه همانطور
 قابل رييتغ مداخله اعمال از بعد يآزمودن يدلبستگ تيفيك

 از يحاك 0 و 9 جدول در مندرج اطلاعات. نمود ياملاحظه
 ياهافتهی. است مداخله مرحله در يآزمودن سه نمرات شیافزا

 تيفيك در يبهبود درصد كه دهديم نشان 0 جدول

 ن،یبنابرا. باشديم معنادار و بوده درصد 51از شتريب يدلبستگ
 بر حورميتعامل درمانيبازيگرفت كه مداخله  جهينت توانيم

 ادامه، رد. است بوده مؤثركودک  يدلبستگ تيفيك شیافزا
 يلتراپ يرفتار ستيلچک روند خط و ثبات محفظه جینتا
.است آمده كنندهشركت سه هر يبرا

 

  
 011 گردد،يمشاهده م 2 و 0، 0كه در نمودار  همانطور 

 در هاداده درصد 011 و هیپا خط مرحله در هاداده درصد

 قانون براساس و داشته قرار ثبات محفظه در مداخله مرحله
 يعنی بود؛ باثبات زين هاداده رييتغ روند يدرصد 01-81

 آزمودني اول . ترسيم خط روند0نمودار  آزمودني اول . ترسيم خط ميانه و محفظه ثبات0نمودار 

 آزمودني دوم . ترسيم خط روند0نمودار  آزمودني دوم . ترسيم خط ميانه و محفظه ثبات9نمودار 

 آزمودني سوم . ترسيم خط روند2نمودار  آزمودني سوم محفظه ثبات. ترسيم خط ميانه و 5نمودار 

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 الهه ذکایی، سیامک سامانی، نادره سهرابی، بنفشه امیدوار

  

  201  |  2002 بهار(، 13، )2 ةشمار، 21، سال استثنایی توانمندسازی کودکان نشریة

 فتادنا اتفاق حال در ثابت رييتغ کی با هاداده رييتغ آهنگ
 تيموقع يدارید ليتحل از حاصل جینتا 2 و 5 جداول در .بود

ده نشان دا يتراپل يرفتار ستيلچک در مداخله و هیپا خط
 شده است.  

  
 يدلبستگ تيفيك ريمتغ در هايآزمودن يبرا يتيموقعدرون يهاليتحل. 5 جدول

 (B) مداخله مرحله (A) هیپا خط مرحله تي  موقع يتوال

 9 يآزمودن 0 يآزمودن 0 يآزمودن 9 يآزمودن 0 يآزمودن 0 يآزمودن يتي  موقع درون راتييتغ

 طراز -0
 25 51 51 01 00 98 انهيم 0-0
 99/25 99/58 00/51 22/08 99/09 91 نيانگيم 0-0
 59-11 01-10 00-21 08-01 00-02 95-98 راتييتغ دامنه 9-0
 09±25 00±0/51 01±51 1±8/01 8±0/00 1±2/98 ثبات محفظه 0-0
 باثبات باثبات باثبات باثبات باثبات باثبات ثبات محفظه راتييتغ دامنه 5-0

 طراز رييتغ -0
 +00 +00 +8 +5/1 +0 +5/0 ينسب طراز رييتغ 0-0
 +02 +00 +08 1 +0 +9 مطلق طراز رييتغ 0-0

 روند -9
 يصعود يصعود يصعود يصعود يصعود يصعود جهت 0-9
 باثبات باثبات باثبات باثبات باثبات باثبات ثبات 0-9

 يبهبود درصد -0
 95/20 85/29 02/20 - يآزمودن هر يبهبود درصد 0-0
 80/20 كل يبهبود درصد 0-0

 جهت و لقمط طراز رييتغ ،ينسب طراز رييتغ ن،يانگيم جینتا
 5در جدول  هايآزمودن يبرا يتيموقعدرون يهاليتحل در
 تيفيك ريمتغ در يآزمودن سه هر كه است آن از يحاك

      تنمرا يبهبود درصد ریمقاد. افتندی بهبود يدلبستگ

 شانن كنندهشركت سه هر يبرا يتراپل يرفتار ستيلچک

 وابطر كيفيت بر محوريتعامل درمانيبازيآموزش  كه دهديم
 . بود مؤثر والد با كودک دلبستگي

 يدلبستگ تيفيك ريمتغ در هايآزمودن يبرا يتيموقعنيب يهاليتحل. 2 جدول
 9 يآزمودن 0 يآزمودن 0 يآزمودن يتي  موقع نيب راتييتغ

 B B B تي موقع سهیمقا -0
A A A 

 روند راتييتغ -0

    جهت رييتغ 0-0
 مثبت          مثبت          مثبت    هدف به وابسته اثر 0-0
 باثبات به باثبات باثبات به باثبات باثبات به باثبات ثبات رييتغ 9-0

 سطح در رييتغ -9
 +1 +1 +1 ينسب طراز رييتغ 0-9
 +0 +0 +0 مطلق طراز رييتغ 0-9
 +01 +05 +00 انهيم رييتغ 9-9
 +21/02 +05 +00/09 نيانگيم رييتغ 0-9

 هاداده يهمپوش -0
 011/1 011/1 011/1 (PND) رهمپوشيغ يهاداده درصد 0-0
 1/1 1/1 1/1 (POD) همپوش يهاداده درصد 0-0

 
 

 همة يبرا PND شوديممشاهده  2 جدول در همانطوركه

 بودن مؤثر از يحاك كه باشديمدرصد  011 هايآزمودن

 تگيدلبس روابط كيفيت بر محوريتعامل درمانيبازيآموزش 
  .بود والد با كودكان
  يريگجهينت و بحث
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   درمانيبازي ياثربخش تبيين هدف با حاضر پژوهش
 انجام الدو با كودک يدلبستگ روابط تيفيك بر محوريتعامل

كه  داد نشان هاداده يدارید تحليل از حاصل . نتایجگرفت
 ابطرو تيفيك شیافزابر  محوريتعامل درمانيبازيمداخله 
 هايودنآزم بهبود سبب و بوده مؤثر والد با كودک يدلبستگ

 يهاهافتی با آمده دست به جهينت. است شدهدر مرحله مداخله 
 همکاران و سالو(، 0910) زادهيعل و لاقیييشهن ،يبهروز

 .       داردمطابقت  (0108) همکاران و هوارد لزيه و( 0101)
 دوران كه گفت توانيم آمده دست به جینتا نييتب در

 تيشخص آن در كه است يزندگ مراحل نیمهمتر از يكودك
 شدر مبناي بر كودكان پرورش و رشد. رديگيم شکل فرد
 ؤثرم ارتباط و شوديم زيیرهیپا يكودك دوران در ها،آن سالم

 مادر ان،يم نیا در. است فرزند پرورش يهامهارت از يکی
 و ميمستق رابطه كودک با كه است يتيشخص نينخست

 تکامل و رشد در كودک، با او تعامل نحوه و دارد تنگاتنگ
 ،خانواده بر حاكم يعاطف فضاي. دارد ياساس تياهم كودک
 نیا در. دارد فرد يبعد روابط نحوه در كنندهنييتع نقش
. دارند ديتأك يدلبستگ دهیپد بر رشد روانشناسان راستا،

 دکكو فيضع تیریمد و يمنف هايجانيه با توأم والدگري
 رد اختلال. شوديم كودک با والد روابط در اختلال به منجر
          جادیا و خود از يمنف هاييابیارز با يدلبستگ روابط

 يدلبستگ يريگشکل به توانديم كودک در اعتمادييب
 حاضر پژوهش در هايآزمودن ل،يدل نیبد. انجامديب منیناا

 من،یناا يدلبستگ سبک يريگشکل ليدل به كه دادند نشان
 كنش بر خود از برداشت نیا و گرفته كم دست را خود

 يلبستگد سبک چون. است گذاشته ريتأث والد با هاآن متقابل
 ودخ از يعاطف طرحواره بود، برجسته كودكان نیا در منیناا
 انتظارات و روابط برقراري در والد به اعتماد شامل والد، و

 نیا در كودكان واقع در. بود مختل تيميصم از كودک
 نیياپ سطوح خود، يابیارز از يمنف باورهاي ليدل به پژوهش
 بطمرت يشناخت ندهايیفرا نیرا تجربه نموده و ا نفسعزت

 وابطر تيفيك كاهش در يمهم نقش خود از يمنف يابیارز با
 جینتا با وهمس افتهی نیا. نمودند فایا والد با كودک يدلبستگ
. باشديم( 0910) زادهيعل و لاقیييشهن ،يبهروز پژوهش

 نقش رمطمئنيغ هياول يدلبستگ كه داشتند اذعان زين آنان
 .   دارد گرانید با ندهیآ تعاملات در يمنف
 کی محوريتعامل درمانيبازي ها،درمان نيب از راستا نیا در

. تاس يدلبستگ هینظر يمبنا بر محوررابطه يدرمان روش

. تاس كودک و نیوالد نيب سالم رابطه جادیا درمان نیا هدف
ا ب والدرابطه مادران آموخت كه  به محوريتعامل درمانيبازي

 نیكه ا رایز ؛او دارد يدر زندگ يمهم اريكودک نقش بس
 وهيش نیا شود.يم يروابط بعد يبرا یيبه الگو لیارتباط، تبد

 ابراز ایجاد مانند فرديبين تعاملات باعث درمانيبازي
 والد با كودک در حمایت و همدلي خاطر، تعلق احساسات،

 خویش خودمحورانة هايدیدگاه از آموختند مادران. دیگرد
 انشكودک چشم دریچة از را دنيا تا كنند سعي و روند فراتر
 هنگام پذیريانعطاف شیافزا موجب امر نیا. كنند نگاه

 تارساخ بُعد بر متمركز هايفعاليت در. شد كودک با تعامل
 نييتع و مناسب يطيمح جادیا با گرفتند فرا مادران
. هندد بيترت خود كودک يبرا منیا گاهیپا کی ها،تیمحدود
 يبررس امکان ينيبشيپ قابل طيمح نیا نمودن فراهم با آنان
 زين كودكان. آوردند فراهم را كودكان در طيمح كشف و

. شدند والد با كودک هايتعامل در نهفته معناي متوجه
 هايفعاليت در. افتی افزایش شانسازگاريسطح  ن،یبنابرا

 ار كودک آموختند مادران مشتاقانه تعامل بُعد بر متمركز
 با يانجيه لحاظ از و ندینما خوشایند و جذاب فعاليتي درگير
 يهاخواسته آنان. شوند هماهنگ كودک جاناتيه و تيوضع

 پرخاشگرانه رفتارهاي از نموده، بينيپيش را خود كودک
 به زين كودكان. نمودند عمل ترمنعطف و كرده خودداري
 صورت در و دهیگرد واقف مادر هايترجيح و هاخواسته
 يشتريب انعطاف با خود، هايترجيح و هاخواسته با تفاوت
 مشترک يهدف به رسيدن براي را شرایط و نموده برخورد

ادر با م پرورش، بُعد بر متمركز هايفعاليت در. پذیرفتنديم
  پذیرش و مهرآميز فيزیکي هايتماس دلسوزانه،مراقبت 

 در را ارزشمندي حس تجربه خود، كودک قيدوشرطبي
 دمانن هایيفعاليت در را خود عشق مادر. آورد وجود به كودک

 هب ستودن بوسيدن، گرفتن، آغوش در كودک، به دادن غذا
 يريگشکل سبب كودک مورد در هافعاليت. این داد نشان او
 جادای به منجر و دهیگرد خود از مثبت تصویري سازيدرون و

 ركزمتم هايفعاليت در آخر، در. شد كودک در امن دلبستگي
 پاداش اب همراه موفقيت حس كودكان متقابل تيفعال بُعد بر
 ادی انآن. كردند تجربه را شکست تلخ طعم هم گاهي البته و

 از ترمهم مادر با يباز از بردن لذت و همکاري كه گرفتند
 شیوخ هيجاني خودتنظيمي با نتيجه در. است بازي نتيجه

 برخورد ترمنعطف و آمده كنار تيفعال در مادر پيروزي با
 و سالو پژوهش به توانمي یافته این راستاي در. نمودند
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 اشاره (0108) همکاران و هوارد لزيه و( 0101) همکاران

 هبودب بر يتعامل شکل به يدرمانيباز داشتند اذعان كه كرد
 .     است مؤثركودک  -تعامل والد تيفيك
 بود،ن ممکن يگروه ياجرا كرونا، يماريب ليدل بهآنجا كه  از
 دیگرد استفاده( يآزمودن)تک يگروهدرون يهاطرح از لذا

ده مواجهه نمود. استفا تیرا با محدود جینتا يریپذميكه تعم
 موانع از رگید يکی توانديم زين يتراپل يرفتار ستيلچکاز 
 روهگ به يآمار جامعه كردن محدود. باشد جینتا يریپذميتعم
 يهاتیمحدود گرید از توانيم زين را سال 8-5 يسن

 با رابطه در گرفته انجام يهاپژوهش. برشمرد پژوهش
 است یيابتدا اريبس رانیا در محوريتعامل درمانيبازي مداخله

. دشو برطرف خلاء نیا نه،يزم نیا در پژوهش با است لازم و
 ر،تبزرگ نمونه حجم با ،يتصادف صورت به پژوهش انجام
 كه همشاب ستيلچکمختلف؛ و استفاده از  يسن يهاگروه در

 يراهکارها از توانديم شود؛ داده پاسخ كودک نیوالد توسط
 است ستهی. شاباشد يآت يهاپژوهش در تیمحدود رفع

 بهبود به خانه در يدرمان مداخله نیا از رييگبهره با مادران
 روانشناسانو  درمانگران. ندینما كودک كمک -والد تعاملات

-به درمان حيطه در محوريتعامل درمانيبازي از توانندمي

 دلبستگي بهبود  و دهيشکل و درمان براي ابزاري عنوان
 آموزش امر در مسولين .گيرند بهره كودک -والد ميان منیا
 هايكارگاه   تشکيل و درماني هايپروتکل طراحي با

 كيفيت اهميت از را نیوالد فرزندپروري، حوزه در آموزشي
 درمانيبازي نیا آموزش با و نموده آگاه كودک دلبستگي
 . دنیبرآ نیوالد فرزندپروري صحيح شيوه ارتقاي درصدد

 يقدردان و تشکر
این پژوهش  اجراي در كه تمامي افراد و مادراني از بدینوسيله
 شود.مي قدرداني و تشکر داشتند مشاركت

  منابع
 نيب (. رابطه0981) .ع .م بشارت، و .،ش پاكدامن، .،س پور،يبهزاد

 دختران در وزن به مربوط يهاينگران و يدلبستگ يهاسبک

 . 21-12 (،0)0 ،يرفتار علوم مجله. نوجوان
 رابطه(. 0910. )ي زاده،يعل و .،م لاق،یييشهن .،ن ،يبهروز

 عملکرد و یيگراكمال با همسالان و نیوالد به يدلبستگ

. لامیا شهر يدولت يهارستانيدب پسر آموزاندانش در يليتحص
  .09-51 (،01)1 ،يتيترب يروانشناس مطالعات مجله
 در يدلبستگ يندهایفرا (.0115. )و .ا ،يوالر و .م.،س جانسون،
 عذرا ،يبهرام فاطمه ترجمه .يدرمانخانواده و يدرمانزوج

 جوكار، مهناز ،يعشق روناک ،يبطلان دهيسع ،ياعتماد

 سایپر رضوان، وايش ،يوسفی ناصر ان،یارید محمدمسعود
  .دانژه: تهران (.0911) يصالح اعظمو  انیدینو يعل لفروشان،ين

. تراپلي روش با درماني بازي(. 0101. )ب.ف بوث، و.، م.آ جرنبرگ،
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 يهانشانه كاهش بر مادران محوريدلبستگ يگروه آموزش
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001 . 
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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 theraplay- 

focused 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 theraplay- 

focused 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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