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های اجتماعی اثربخشی آموزش دلبستگی محور مادران در افسایص مهارت

 کودکان

 داًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ؛1*ّبدی هحوذلَ

 اعتبدیبر داًؾکذُ علَم تزثیتی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ععیذ قٌجزی؛

 اعتبدیبر پضٍّؾکذُ خبًَادُ داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی هجتجی حجیجی؛

ّبی اجتوبعی ثخؼ هْوی اس حَسُ رؽذ فزدی اعت ٍ کوجَد آى در دراس هذت ضزثِ ؽذیذی ثِ کَدک : هْبرتهقذهِ

ّب در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت ٍ عِ هؤلفِ ای اس هْبرتّبی اجتوبعی ثیؾتز ثِ عٌَاى هجوَعِ پیچیذُکٌذ. هْبرتٍارد هی

-هذیزیتی، جزأت گیزی، خَدهغألِ، تصوین گیزد کِ ؽبهل ارتجبط، حلهؾبرکت، اثزاس ٍجَد ٍ هْبرت خَد را در ثزهی

کَدکبى پیؼ دثغتبًی ٍقتی ٍارد اس درصذ  05اًذ کِ ّب ًؾبى دادُؽَد. پضٍّؼٍرسی، تعبهل ثب ّوغبالى ٍ گزٍُ هی

ّبی اجتوبعی ثِ ٍضَح ًیبسهٌذ ّبی اجتوبعی هطلَة ّغتٌذ، ثِ ّویي خبطز هْبرتؽًَذ، فبقذ هْبرتهی کَدکهْذ

ّبی اجتوبعی هختلف در ّب ٍاثغتِ ثِ ثبفت ٍ هَقعیت خبؿ فزد اعت، سیزا هْبرتیبدگیزی ایي هْبرت .ثبؽذهیآهَسػ 

فزاٍاًی دارد،  تأثیزّبی اجتوبعی ّبی هختلف ٍ تکبلیف گًَبگَى حبیش اّویت اعت. یکی اس عَاهلی کِ ثز هْبرتهَقعیت

ّبی عبطفی ٍ رٍاًی ی گزایؼ اًغبى ثِ ایجبد پیًَذخبًَادُ ٍ ٍالذیي ثِ خصَؿ دلجغتگی هبدر اعت. دلجغتگدلجغتگی 

ّب احغبط ًؾبط، ٍ ثِ ٌّگبم اعتزط ای کِ اس تعبهل ثب آىثِ گًَِ ذار ثب افزاد ثخصَؿ در سًذگی اعت،قَی ٍ ارتجبط پبی

غبط ّب احغبط آراهؼ ثِ دعت آیذ. اگز ٍالذیي دارای عجک دلجغتگی ایوي ثبؽٌذ، ثِ ًیبسّبی کَدکؾبى حدر کٌبر آى

گذارد ٍ هٌجز ثِ افشایؼ تحَل ّبی اجتوبعی کَدک هیرٍد کِ تأثیز هثجتی ثز هْبرتٍ هیشاى پبعخگَیی ثِ اٍ ثبال هی

. ثِ ّویي خبطز پضٍّؼ حبضز ثب ّذف اثزثخؾی آهَسػ دلجغتگی هحَر هبدراى در گزددهیهْبرت اجتوبعی کَدک 

 دثغتبًی اًجبم گزفت. ّبی کَدکبى پیؼافشایؼ هْبرت

ٍ جبهعِ آهبری آى را توبم هبدراى کَدکبى پیؼ دثغتبًی هٌطقِ ثَد  ؽجِ آسهبیؾی یک پضٍّؼ پضٍّؼ حبضزرٍػ: 

اثتذا پظ اس کغت هجَس اس عبسهبى ثْشیغتی اعتبى تْزاى پزعؾٌبهِ  در دادًذ.یک ٍ دٍ اعتبى تْزاى تؾکیل هی

پزعؾٌبهِ اس  365اعتبى تْزاى تَسیع ٍ تعذاد  هْذکَدک هٌطقِ یک ٍ دٍ 32ّبی اجتوبعی گزؽبم ٍ الیَت در هْبرت

ّبی در هقیبط هْبرتّب ًوزُ آىهبدر کِ  25، تعذادspssافشار ًزمآٍری ؽذ، پظ اس ٍارد کزدى اطالعبت در هبدراى جوع

گزٍُ آسهبیؼ ٍ کٌتزل قزار ، اًتخبة ٍ در دٍ ثَدتز اس هیبًگیي یک اًحزاف هعیبر پبییي ،اجتوبعی کَدک فزم ٍالذ
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هبُ ثِ هبدراى گزٍُ  3ّفتِ ٍ ّز ّفتِ یک جلغِ ثِ هذت  8گزفتٌذ. عپظ آهَسػ دلجغتگی هحَر ٍالذیي ثِ هذت 

 آسهبیؼ آهَسػ دادُ ؽذ، ٍ یک هبُ ثعذ اس هذاخلِ ثزای هبًذگبری اثز هزحلِ پیگیزی ثِ عول آهذ. 

ًتبیج حبکی اس تفبٍت هعٌبدار هیبًگیي  اعتفبدُ ؽذ. گیزی هکزر چٌذگبًِّب اس آسهَى اًذاسُثزای تحلیل دادُّب: یبفتِ

آسهَى ٍ اس پظ آسهَى تب هزحلِ آسهَى تب هزحلِ پظّبی اجتوبعی گزٍُ آسهبیؼ ثب گزٍُ گَاُ در هزحلِ پیؼهْبرت

وبعی هَرد ّبی هْبرت اجتچٌیي تک تک هقیبطّن(. =²𝜂 ،5551,P<74.124F%=80) ثَدُ اعت ٪0پیگیزی درعطح 

-پذیزی، جزأتّبی: ّوکبری، هغئَلیتّبی اجتوبعی در سیز هقیبطتحلیل قزار گزفت کِ ًؾبى داد هیبًگیي هْبرت

 ٪0آسهَى افشایؼ یبفتِ ٍ ایي رًٍذ در هزحلِ پیگیزی ًیش در عطح آسهَى ًغجت ثِ پیؼٍرسی ٍ خَدکٌتزلی در پظ

هعٌبدار ًجَد. ثزای هقبیغِ سٍجی اس آسهَى ٪ 0ّب در عطح س سیز هقیبطاهب در گزٍُ کٌتزل ّیچ کذام ا ،پبیذار ثَدُ اعت

آسهَى افشایؼ داؽتِ ٍلی در هزحلِ آسهَى ًغجت ثِ پیؼتعقیجی ثًَفزًٍی اعتفبدُ ؽذ کِ ًؾبى داد هیبًگیي پظ

دٌّذُ آى ؾبىآسهَى هعٌبدار ثَدُ اعت کِ ایي ًآسهَى کبّؼ داؽتِ اعت اهب در هقبیغِ ثب پیؼپیگیزی ًغجت ثِ پظ

 ّبی اجتوبعی ًیش تأثیز هثجتی داؽتِ اعت. ّبی هْبرتاعت کِ آهَسػ دلجغتگی هحَر در سیز هقیبط

هطبلعِ حبضز ثب ّذف تعییي هیشاى اثزثخؾی رٍػ آهَسػ دلجغتگی هحَر هبدراى ثز افشایؼ  گیزی:ثحث ٍ ًتیجِ

ّبی اجتوبعی پضٍّؼ حبضز، حبکی اس افشایؼ هْبرتّبی دثغتبًی اًجبم ؽذ. یبفتِّبی اجتوبعی کَدکبى پیؼهْبرت

آسهَى ثَد ٍ ایي ثْجَدی در طَل سهبى هزحلِ پیگیزی ًیش اداهِ در گزٍُ آسهبیؼ در هقبیغِ ثب گزٍُ گَاُ در هزحلِ پظ

دّذ کِ آهَسػ ّبیی اعت کِ در ایي سهیٌِ اًجبم گزفتِ اعت. ایي پضٍّؼ ًؾبى هیداؽت، کِ ّوغَ ثب پضٍّؼ

چٌیي افشایؼ حغبعیت ٍ پبعخذّی هبدر ثِ هحَر هبدراى ثب افشایؼ رفتبرّبی اکتؾبفی در کَدکبى ٍ ّن دلجغتگی

ّبی اجتوبعی ًیبسّبی کَدک ثبعث آراهؼ رٍاًی در کَدک ٍ کبّؼ هؾکالت رفتبری ٍ عالهت رٍاًی ٍ افشایؼ هْبرت

تَاى رٍػ هٌبعجی اعت کِ اس طزیق آى هی گیزین آهَسػ دلجغتگی هحَر هبدراىًتیجِ هی ثٌبثزایيؽَد. کَدکبى هی

 ّبی هْبرت اجتوبعی را در کَدکبى ججزاى کزد ٍ ثبعث افشایؼ ایي هْبرت در کَدکبى ؽذ. کبعتی

 ّبی اجتوبعی، کَدکبى پیؼ دثغتبًی.: دلجغتگی، هْبرتلیذیک ُ ّبیٍاص
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