اثربخشی آموزش دلبستگی محور مادران در افسایص مهارتهای اجتماعی
کودکان
ّبدی هحوذلَ*1؛ داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
ععیذ قٌجزی؛ اعتبدیبر داًؾکذُ علَم تزثیتی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
هجتجی حجیجی؛ اعتبدیبر پضٍّؾکذُ خبًَادُ داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی
هقذهِ :هْبرتّبی اجتوبعی ثخؼ هْوی اس حَسُ رؽذ فزدی اعت ٍ کوجَد آى در دراس هذت ضزثِ ؽذیذی ثِ کَدک
ٍارد هیکٌذ .هْبرتّبی اجتوبعی ثیؾتز ثِ عٌَاى هجوَعِ پیچیذُای اس هْبرتّب در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت ٍ عِ هؤلفِ
هؾبرکت ،اثزاس ٍجَد ٍ هْبرت خَد را در ثزهیگیزد کِ ؽبهل ارتجبط ،حل هغألِ ،تصوینگیزی ،خَد هذیزیتی ،جزأت-
ٍرسی ،تعبهل ثب ّوغبالى ٍ گزٍُ هیؽَد .پضٍّؼّب ًؾبى دادُاًذ کِ  05درصذ اس کَدکبى پیؼ دثغتبًی ٍقتی ٍارد
هْذکَدک هیؽًَذ ،فبقذ هْبرتّبی اجتوبعی هطلَة ّغتٌذ ،ثِ ّویي خبطز هْبرتّبی اجتوبعی ثِ ٍضَح ًیبسهٌذ
آهَسػ هیثبؽذ .یبدگیزی ایي هْبرتّب ٍاثغتِ ثِ ثبفت ٍ هَقعیت خبؿ فزد اعت ،سیزا هْبرتّبی اجتوبعی هختلف در
هَقعیتّبی هختلف ٍ تکبلیف گًَبگَى حبیش اّویت اعت .یکی اس عَاهلی کِ ثز هْبرتّبی اجتوبعی تأثیز فزاٍاًی دارد،
دلجغتگی خبًَادُ ٍ ٍالذیي ثِ خصَؿ دلجغتگی هبدر اعت .دلجغتگی گزایؼ اًغبى ثِ ایجبد پیًَذّبی عبطفی ٍ رٍاًی
قَی ٍ ارتجبط پبیذار ثب افزاد ثخصَؿ در سًذگی اعت ،ثِ گًَِای کِ اس تعبهل ثب آىّب احغبط ًؾبط ٍ ،ثِ ٌّگبم اعتزط
در کٌبر آىّب احغبط آراهؼ ثِ دعت آیذ .اگز ٍالذیي دارای عجک دلجغتگی ایوي ثبؽٌذ ،ثِ ًیبسّبی کَدکؾبى حغبط
ٍ هیشاى پبعخگَیی ثِ اٍ ثبال هیرٍد کِ تأثیز هثجتی ثز هْبرتّبی اجتوبعی کَدک هیگذارد ٍ هٌجز ثِ افشایؼ تحَل
هْبرت اجتوبعی کَدک هیگزدد .ثِ ّویي خبطز پضٍّؼ حبضز ثب ّذف اثزثخؾی آهَسػ دلجغتگی هحَر هبدراى در
افشایؼ هْبرتّبی کَدکبى پیؼدثغتبًی اًجبم گزفت.
رٍػ :پضٍّؼ حبضز یک پضٍّؼ ؽجِ آسهبیؾی ثَد ٍ جبهعِ آهبری آى را توبم هبدراى کَدکبى پیؼ دثغتبًی هٌطقِ
یک ٍ دٍ اعتبى تْزاى تؾکیل هیدادًذ .در اثتذا پظ اس کغت هجَس اس عبسهبى ثْشیغتی اعتبى تْزاى پزعؾٌبهِ
هْبرتّبی اجتوبعی گزؽبم ٍ الیَت در  32هْذکَدک هٌطقِ یک ٍ دٍ اعتبى تْزاى تَسیع ٍ تعذاد  365پزعؾٌبهِ اس
هبدراى جوعآٍری ؽذ ،پظ اس ٍارد کزدى اطالعبت در ًزمافشار  ،spssتعذاد 25هبدر کِ ًوزُ آىّب در هقیبط هْبرتّبی
اجتوبعی کَدک فزم ٍالذ ،یک اًحزاف هعیبر پبییيتز اس هیبًگیي ثَد ،اًتخبة ٍ در دٍ گزٍُ آسهبیؼ ٍ کٌتزل قزار

1

hadimohammadlo5000@gmail.com

گزفتٌذ .عپظ آهَسػ دلجغتگی هحَر ٍالذیي ثِ هذت ّ 8فتِ ٍ ّز ّفتِ یک جلغِ ثِ هذت  3هبُ ثِ هبدراى گزٍُ
آسهبیؼ آهَسػ دادُ ؽذ ٍ ،یک هبُ ثعذ اس هذاخلِ ثزای هبًذگبری اثز هزحلِ پیگیزی ثِ عول آهذ.
یبفتِّب :ثزای تحلیل دادُّب اس آسهَى اًذاسُگیزی هکزر چٌذگبًِ اعتفبدُ ؽذً .تبیج حبکی اس تفبٍت هعٌبدار هیبًگیي
هْبرتّبی اجتوبعی گزٍُ آسهبیؼ ثب گزٍُ گَاُ در هزحلِ پیؼآسهَى تب هزحلِ پظآسهَى ٍ اس پظ آسهَى تب هزحلِ
پیگیزی درعطح  ٪0ثَدُ اعت (ّ .)F=74.124,P<5551 ،𝜂²=%80نچٌیي تک تک هقیبطّبی هْبرت اجتوبعی هَرد
تحلیل قزار گزفت کِ ًؾبى داد هیبًگیي هْبرتّبی اجتوبعی در سیز هقیبطّبیّ :وکبری ،هغئَلیتپذیزی ،جزأت-
ٍرسی ٍ خَدکٌتزلی در پظآسهَى ًغجت ثِ پیؼآسهَى افشایؼ یبفتِ ٍ ایي رًٍذ در هزحلِ پیگیزی ًیش در عطح ٪0

پبیذار ثَدُ اعت ،اهب در گزٍُ کٌتزل ّیچ کذام اس سیز هقیبطّب در عطح  ٪0هعٌبدار ًجَد .ثزای هقبیغِ سٍجی اس آسهَى
تعقیجی ثًَفزًٍی اعتفبدُ ؽذ کِ ًؾبى داد هیبًگیي پظآسهَى ًغجت ثِ پیؼآسهَى افشایؼ داؽتِ ٍلی در هزحلِ
پیگیزی ًغجت ثِ پظآسهَى کبّؼ داؽتِ اعت اهب در هقبیغِ ثب پیؼآسهَى هعٌبدار ثَدُ اعت کِ ایي ًؾبىدٌّذُ آى
اعت کِ آهَسػ دلجغتگی هحَر در سیز هقیبطّبی هْبرتّبی اجتوبعی ًیش تأثیز هثجتی داؽتِ اعت.
ثحث ٍ ًتیجِگیزی :هطبلعِ حبضز ثب ّذف تعییي هیشاى اثزثخؾی رٍػ آهَسػ دلجغتگی هحَر هبدراى ثز افشایؼ
هْبرتّبی اجتوبعی کَدکبى پیؼدثغتبًی اًجبم ؽذ .یبفتِّبی پضٍّؼ حبضز ،حبکی اس افشایؼ هْبرتّبی اجتوبعی
در گزٍُ آسهبیؼ در هقبیغِ ثب گزٍُ گَاُ در هزحلِ پظآسهَى ثَد ٍ ایي ثْجَدی در طَل سهبى هزحلِ پیگیزی ًیش اداهِ
داؽت ،کِ ّوغَ ثب پضٍّؼّبیی اعت کِ در ایي سهیٌِ اًجبم گزفتِ اعت .ایي پضٍّؼ ًؾبى هیدّذ کِ آهَسػ
دلجغتگی هحَر هبدراى ثب افشایؼ رفتبرّبی اکتؾبفی در کَدکبى ٍ ّنچٌیي افشایؼ حغبعیت ٍ پبعخذّی هبدر ثِ
ًیبسّبی کَدک ثبعث آراهؼ رٍاًی در کَدک ٍ کبّؼ هؾکالت رفتبری ٍ عالهت رٍاًی ٍ افشایؼ هْبرتّبی اجتوبعی
کَدکبى هیؽَد .ثٌبثزایي ًتیجِ هیگیزین آهَسػ دلجغتگی هحَر هبدراى رٍػ هٌبعجی اعت کِ اس طزیق آى هیتَاى
کبعتیّبی هْبرت اجتوبعی را در کَدکبى ججزاى کزد ٍ ثبعث افشایؼ ایي هْبرت در کَدکبى ؽذ.
ٍاصُ ّبی کلیذی :دلجغتگی ،هْبرتّبی اجتوبعی ،کَدکبى پیؼ دثغتبًی.

