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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation.
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Aims: The purpose of this study was to compare the effectiveness of child-
centered play therapy and (CPRT) on the affective styles in children suffering 
from separation anxiety disorder. Method: The research method was semi-
experimental with pre-test and post-test and control groups. The statistical 
population of this study consisted of all female students with separation anxiety in 
the fifth and sixth grades of primary schools in city of Babol, of whom 45 of these 
students were selected via random sampling, and were randomly divided into three 
groups: experimental group-1, experimental group-2 and control group. The first 
experimental group received child-centered play therapy with Axline approach in 
sixteen 45-minute sessions, and the second experimental group were taught 
(CPRT) ten 2-hour sessions. The research instruments were questionnaire (form d) 
of the children Symptoms Inventory (Sprafkin, Lani & Gadow, 1994) and the 
Affective Style Questionnaire (Hofmann & Kashdan, 2010) . Covariance was used 
to analyze the data. Findings: The results showed that both interventions play an 
effective role in improving the affective styles in children with separation anxiety 
disorder. Moreover, there was a significant difference between the effectiveness of 
(CPRT) and child-centered play therapy and the (CPRT) was more effective in 
improving the affective styles there (p< 0/05). Conclusions: CPRT training can be 
considered as a more suitable alternative in improving the affective styles as well 
as in improving the psycho-cognitive symptoms of children with separation 
anxiety disorder. 
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درمانی مبتنری برر رابطره محور و بازیدرمانی کود هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی هد :
پررژوهش : ایررن روش هررای عرراقفی در کودکرران دارای اخررتال  اضررطراب جرردایی بررود. بررر سرربککررود  -والررد
آموزان دختر مبرتال آزمایشی با قر  پیش آزمون و پر آزمون با گروه کنتر  بود. جامعه پژوهش دانشنیمه

نفرراز آنران بودندکره ابتردا  48هرای پرنجم و ششرم در شرهر بابرل بودنرد، نمونره به اضطراب جدایی در پایه
و گررروه کنتررر  قرررار  3شگررروه آزمررای 1بصررورت هدفمنررد و سررپر برره صررورت تصررادفی در سرره گررروه آزمررایش

ای و  دقیقرره48جلسرره  16محررور بررا رویکرررد اکسررالین را در درمررانی کررود گرفتنررد. گررروه آزمایشرری او ، بررازی
سرراعته دریافررت  3 جلسرره 11کررود  را در -درمررانی مبتنرری بررر رابطرره والرردگررروه آزمایشرری دوم، آمرروزش بررازی

گرررادو، کردنرررد. ابرررزار پرررژوهش فررررم )د( پرسشرررنامه عالئرررم مرضررری کودکررر و  (1774ان )اسرررپرافکین النررری و 
هررا بررا تحلیررل کوواریررانر چنرردمتغیره بررود. داده( 3111هررای عرراقفی )هررافمن و کاشرردان،  پرسشررنامه سرربک

های عاقفی درکودکان دچار اضرطراب  نتایج نشان داد هر دو مداخله در ارتقای سبک ها:یافتهتحلیل شد. 
گرروه آزمایشری تفراوت معنراداری وجرود داشرت و آمروزش برین اثربخشری دو جدایی مؤثر هستند. همچنین 

 .(>18/1p(اسررتهررای عرراقفی مررؤثرتر بررودهدر بهبررود سرربک کررود -درمررانی مبتنرری بررر رابطرره والرردبررازی
ترری در  را جرایگتین مناسرب کرود -مبتنری برر رابطره والرددرمرانی  تروان برنامره آمروزش برازی می گیری:نتیجه

ی کودکران مبرتال بره اخرتال  اضرطراب جردایی شرناخت روانبهبرود عالئرم  های عاقفی و همچنرین بهبود سبک
 .درنظر گرفت

کلیتتدی:  واژه هررای کررود ، سرربک-درمررانی مبتنرری بررر رابطرره والرردمحررور، بررازیدرمررانی کررود بررازیهتتای 
 جدایی، کودکانعاقفی، اختال  اضطراب
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 مقدمه
های شخصرریت در نتیجرره رشررد و نمررو ظرراهر  هررا ماننررد هررر یرره از جنبررهعواطررف انسرران

یرس، مونزانیردا، بروزی و جسروس می کامل در او وجود ندارنرد )ر ، 1شوند و در آباز به صورت 
کودکررران در رونرررد تحرررول خرررود مشرررکالت رفتررراری و هیجرررانی 2632 خاصررری پیررردا ( بیشرررتر 
کره برهمری خرراطر فشرارهای رشرد و منطبرق شردن بررا انتظرارات والردین و جامعره اسررت کننرد 
کرره می2631و همکرراران،  2)ژوان کرررده و از  (. از عوامررل مهمرری  کودکرران را تررثمین  توانررد رشررد 

ایجاد مشرکالت عراطفی، اجتمراعی و رفتراری جلروگیری نمایرد، عشرق، احسراس امنیرت، 
کودک د ر محیگ آموزشی و خانوادگی و پرهیز از به وجرود آمردن اضرطراب و شادی و بازی با 

گیلردا و راوس گرچره برخری از تررس2632، 3فشار روانی است )امرسون، ا هرا هرا و اضرطراب(. 
کودکی بهنجار محسوب می شوند اما بع ی از ایرن مشرکالت اضرطرابی در طرول در دوران 

از اخررتالالت . (2631، 4شررییر و دلوسرروزمرران نسرربتًا پایدارنررد )کارماسرری، جسرری، ماسرریمتی، 
کودکرران،  کره ترررس یررا اضررطراب برریش از حررد در  اسررت 5اخررتالل اضررطراب جررداییشرایع در 

)انجمرررن روانرزشرررکی شرررود رابطررره برررا جررردایی از خانررره یرررا اشرررخا  دلبسرررته را شرررامل مررری
کرره احتمررال جرردایی وجررود دارد برره طررور  (.6،2631آمریکررا چنررین اضررطرابی در هررر مرروقعیتی 
کرره مسررتلزم جرردایی دارد تررا از موقعیررتشررود و فرررد را بررر آن مرریبرانگیخترره مرریشرردید  هررایی 

کنررد )بیتنررر و آنگولررد تررداوم آن سرربب اخررتالل قابررل مالحظرره و  (2637، 7هسررتنداجتناب 
(؛ 2636، 8و همکرراران  شررود )فررولییبررالینی یررا تخریررب عملکرررد اجتمرراعی و تحصرریلی مرری

که از جهرات رشردی، شخصریتی وبیرره بنابراین اختالل مذکور عالوه بر صدم ات بسیاری 

                                
1.  Reis, Th., Monzanida, M., Buzi, N., & Jesus, J. 
2.  Xuan, X., Chen, F., Yuan, Ch., Zhang, X., Luo, Y., Xue, Y., & Wang, Y. 
3.  Emerson, L., Ogielda, C. & Rowse, G. 
4.  Carmassi, C., Gesi, C., Massimetti, E., Shear, M., & Dell’Osso, L. 
5.  Separation anxiety disorder. 
6.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM5). 
7.  Bittner A. & Angold A. 
8.  Foley, D.  
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کودک می کرودک بر  گذارد، تثایرات نامطلوبی در رابطه او با والدین و سرایر اع رای خرانواده 
 (.2632، 1)رودریگز، روکا، سرافیم، سانتوس و آزبار نیز خواهد داشت

کررره یکررری از ویژگررریشرررواهد نشررران مررری هرررای اصرررلی اخرررتالل اضرررطراب جررردایی، دهرررد 
کرره اشرراره دارد برره تنظرریم تجربرره، 2631و همکرراران،  3ترراتزک) اسررت2هررای عرراطفیسرربه  )
احساسرررات و راه سرررازگاری و پاسرررخ دادن بررره تجربیرررات زنررردگی )مرررارکوس، مرررونتیرو، ابرررراز

برر ایرن اسراس افرراد م رطرب هنگرام روبررو شردن برا هیجانرات  (؛2631، 4کاناوارو و فونسرکا
شرروند و در بهبررود یت هیجرران بررا مشررکل مواجرره مرریکررار بررردن راهبردهررای مرردیرمنفرری در برره

کمتررری نشرران مرری کررارایی  دهنررد )وندرلینررد، میلگرررام، باسررکین سررامر، مجرردد خلررق منفرری 
هرای عراطفی ( وکمتر از سبه6،2633؛ سالتر، رئومر، تال، روکرو منین2626، 5کالرک و جورمن

کررره برانگیزاننرررده  هرررایی( و ازموقعیرررت2626، 7کننرررد )آرجریرررو و لررریسرررازگار اسرررتفاده مررری
کاشردان 2626، 8هیجانات شدید است اجتناب میکنند )بلور، خروزه و رزمرن  9(. هرافمن و 

کررار بردنررد و آن را برره هررای عرراطفی را برره جررای روش( سرربه2636) هررای تنظرریم هیجررانی برره 
کردنرد. ویژگریطبقره 12و تحمرل 11، سرازگاری10کراریهرای پنهرانسربه هرای سرربه بنردی 

کرررردن یرررا اجتنررراب از پنهانکررراری شرررامل  برررازداری و دیگرررر راهبردهرررای معطررروف بررره مخفررری 
کره قادرنرد در هیجانات بعد از ظهور آنهاست. سبه سازگاری به معرفی افرادی مری پرردازد 

کارگیرنررد و بهتررر قادرنررد تررا  حررل مسررائل سازشرری اطالعررات هیجررانی را بدسررت آورنررد و برره 
کننررد. سررومین مطررابق الزامررات بافررت و محرریگ، تجربرره و ابررراز هیجررا نی را تعرردیل و تنظرریم 

                                
1.  Rodrigues, L., Rocca, A., Serafim, A., Santos, D., & Asbahr, R. 
2.  affective styles. 
3.  Totzeck, CH.  
4.  Marques, R., Monteiro, F., Canavarro, M., & Fonseca, A. 

5.  Vanderlind, M., Millgram, Y., Baskin-Sommers, A., Clark, M., & Joormann, J. 

6.  Salters-Pedneault, K., Roemer, L., Tull, T., Rucker, L., & Mennin, S. 
7.  Argyriou, E., & Lee, A. 

8.  Bloore R., Jose, P., & Roseman, I. 
9.  Hofmann, G., & Kashdan, B. 
10.  concealing. 
11.  adjusting. 
12.  toleration. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118314811#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118314811#!
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118314811#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118314811#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718301125#!
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کرره در پاسررخ برره برانگیختگرری ناشرری از تجربرره هررای سرربه )تحمررل( ویژگرری افرررادی اسررت 
کررنش نشرران میدهنررد، اینهررا در مقابررل فشررار و پریشررانی  هیجررانی راحررت و بیررر دفرراعی وا

های عاطفی مر ار برا سرالمت (. طبق تحقیقات سبه3122تحمل باالیی دارند )کارشکی،
کلوسرررتر، موسرررکویز و برررولمیجرروان )کررر کارآمرررد برررا  ( و سررربه2626، 1ریس،  های عررراطفی نا
( ارتبرا، 2،2626های رفتراری و اخرتالالت روانری )ون برورن،الرک و بررتای از دشواری دامنه

کررارکرد او در محرریگ موفقیررتدارد. سرربه کرره  آمیررز هررای عرراطفی مرر ار برره فرررد اجررازه میدهررد 
زا بتوانرد رفتارهرای متناسرب برا ی هیجرانی مشرکلربهشدن با یه تجباشد و هنگام مواجه

گیرررد )گرتررز و تررول کررار  کرره از سرربه2636، 3هرردفش را برره  کسرری  هررای عررراطفی (. در مقابررل 
کارامد استفاده می زا نمیتوانرد رفتارهرایش را کند، هنگام روبرو شدن با یه تجربره مشرکلنا

کره بتوانرد بره اهردافش در محریگ برسرد )تیمر کند  گروردنطوری تنظیم  کانگرا و  ( و 2626، 4ر، 
کمبیش تنظیمری از آشرکار شردن تجربره هیجرانی تنظیمی هیجان دارد؛ در بیشتنظیمی و 

کررم2632، 5شررود )اتلررو، رنررا، منررین و فرسررکوجلرروگیری مرری تنظیمی،رفتارابلررب قابررل ( و در 
 (.  6،2626تفکیه از هیجان نیست )اورتنر و پنکم 

هررای مختلفرری برررای درمرران اخررتالل گران از درمرراندرمررانبررا توجرره برره ایررن عوامررل روان
کررهاضررطراب جرردایی اسررتفاده مرری در همرره روشررهای درمرران از فرررد مبررتال برره اخررتالل  کننررد 

کرره ضررمن ابررراز نگرانرری هررا، احساسررات و افکررار خررود، اضررطراب جرردایی خواسررته میشررود 
کنررار آمرردن بررا نگرانرری کررافی و مناسررب برررای چگررونگی  مواجرره بررا  هررا، نرروع برخررورد ومهررارت 

که در این پژوهش مورد استفاده قررار گیرد. شیوهها و افزایش اعتماد به نفس را فراترس هایی 
کرررودکبرررازیو  7کرررودک-درمرررانی مبتنررری برررر رابطررره والررردگرفرررت، برررازی برررود.  8محررروردرمرررانی 

                                
1.  Kraiss, J.,Klooster, P., Moskowitz, J., & Bohlmeijer, R. 
2.  Van Beveren, M., Clercq, B., & Braet, C. 
3.  Gratz, L., & Tull, T. 

4.  Timmer-Murillo, S., Kanga, K., & Gordon, N. 

5.  O’Toole, M., Renna, M., Mennin, D., & Fresco, D. 
6.  Ortner, C., & Pennekamp, P.  
7.  child parent relationship therapy (CPRT). 
8.  child-centered play therapy. 
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کودکبازی کنرد پیرروی مری1محوریهای نظری متمرکز بر درمان مراجعمحور از سازهدرمانی 
کررارل راجرررزمحرروری برردان اطررالق مرریروزه درمرران مراجررعکره امرر ( مطرررا 3213)2شررود و توسررگ 

کسررالین ( از همکرراران راجرررز ایررن اصررول را تحررت عنرروان 3252)3شررده اسررت. ویرجینیررا ا
کررودکبررازی کررار برررد )محمداسررماعیل، درمررانی  کودکرران برره  کرره در 3112محررور در مررورد   )

کاهشکاهش انواع مشکالت درون گزارش شده سازی شده، و  )براترون  استاضطراب م ار 
کرررودک مررری (.2630، 4و دافرررو هرررای خرررود اعرررم از افکرررار و توانرررد درونمایرررهدر فراینرررد برررازی، 

)شریرودآقایی،  هرا، بره دیگرران انتقرال دهردبرازیهیجانات را با استفاده از نمادها و اسباب
برخرری از محققرران نیزبررر نقررش خررانواده، سرربه فرزنرردپروری،  (.3122امیرفخرایرری و زارعرری، 

اضررطراب و افسررردگی والرردین و رفتارهررای نادرسررت والرردینی در سرربب شناسرری و درمرران 
کررده کیرد  کره هرگونره آسریب در رابطره اولیره مراقبران و انرد و نشران داده کودکان م رطرب تث

کودکرران دارای اضررطراب والرردین توانررد عواقررب شرردیدی در پرری داشررته باشررد.  کودکرران می
دهنرد. جدایی در مورد فرزندانشان احساس ناامنی دارند و این نراامنی را بره آنهرا انتقرال مری

کررودک احسرراس برریایررن رفتررار موجررب مرری کنررد )کرراظمینی، سرررهری شرراملو، شررود  کفررایتی 
آمرروزش والرردین در زمینرره الگوسررازی، تشررویق و افررزایش (. 3127مشررهدی و مرردرس بررروی 

کرودک میتوانرد تعمریم ایرن مهرارتهای مهارت هرا را بره دنیرای واقعری تازه آموختره شرده بره 
کرودک روشری -والرددرمانی مبتنی برر ارتبرا، بازی (.2632)امرسون و همکاران، افزایش دهد 

کره در آن تمرکرز برر  آیردبره شرمار مری 5کوتاه مدت و ترکیبی از بازی درمانی و خرانواده درمرانی
کررودک اسررت و تررالش مرریرابطرره عرراطفی موجررود بررین  شررود تررا والرردین بررا یررادگرفتن والررد و 

کودکهای بازیشیوه کودکران محور، بتوانند جانشرین خروبی بررای برازیدرمانی  درمرانگران 
کنند )کچررول، یانرگ، برائر و سرلیح ، 6خود باشند و محیگ امن و سالمی را برای آنها فراهم 

2632  .) 

                                
1.  client center therapy. 
2.  Rogers. 
3.  Axline, V. 
4.  Bratton, C., & Dafoe, C. 
5.  filial therapy. 
6.  Catchpol, R., Young, A., Baer, S., & Salih, T. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088761851930091X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088761851930091X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088761851930091X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088761851930091X#!
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کررودکهررای مختلفرری ااربخشرری بررازیدر پرژوهش درمررانی والرردینی محررور و بررازیدرمرانی 
( با عنروان بررسری 3122پژوهش حیدری )بررسی و نتایپ سودمندی حاصل شده است.در 

کودکان تثایر بازی کرودک  16سراله،  7ترا  1درمانگری بر عالئم اختالل اضطراب جدایی در 
کز پیشاز مهدکودک گروهها و مرا نمونه انتخاب و برا  دبستانی شهرستان شهریار را به عنوان 

کی  کودک )نسخه والدین( بربالگری شدند. نترایپ حرا استفاده از پرسشنامه عالئم مرضی 
کرره بررازی کودکرران مرر ار اسررت. نتررایپ از آن بررود  کرراهش عالئررم اضررطراب جرردایی  درمررانی بررر 
کرررراهش اضررررطراب ( بررررا عنرررروان ااربخشرررری بررررازی3121پررررژوهش یزدانرررری ) درمررررانگری بررررر 

کررراهش اضرررطراب اجتمررراعی، تررردایی نشررران داد برررازیآمررروزان مررردارس ابدانرررش درمرررانی برررر 
کودکرران تررثایر مثبررت و معنرراداری دارد. مقیمرری  اضررطراب جرردایی و اجتنرراب از آسرریب در 

کرراهش نشررانگان اضررطراب -( برره بررسرری ااربخشرری آمرروزش تعامررل والررد3125) کررودک بررر 
کودکان گرفت برنامه تعامل والد 0-7جدایی  توانرد بره  دک، میکو -ساله پرداخت و نتیجه 

کرره  کررودک منجررر شررود. در پژوهشرری  شررفیع ، تخترریکرراهش نشررانگان اضررطراب جرردایی در 
-ای تعامررل والررد ااربخشرری برنامرره مداخلرره( پیرامررون 3122) فرخرری و کالنترهرمررزی، آبررادی

کودکرانکودک مبتنی برمربیگ  انجرام دادنرد، ری هیجان بر عالیم اختالل اضرطراب جردایی 
گیرری تصرادفی خوشره 16تعداد  ای بره عنروان نمونره انتخراب و بره دانش آموز به روش نمونه 

کنتررل ) گرروه آزمرایش و  گرفتنرد و برنامره مداخلره 31طور تصادفی در دو  ای تعامرل نفرر( قررار 
گرفرت، نترایپ نشران داد برنامره مداخلرهکودک مبتنی بر مربیگری هیجان صو -والد ای رت 

کراهش تررس از رهرایی، -تعامل والد  کودک مبتنی بر مربیگری هیجان به طور معناداری در 
کم اربوده و آمروزانی دانرش ترس از تنهایی، ترس از بیماری و نگرانری از وقروع حرواد  خطرنرا

کردنررد  کررودک مبتنرری بررر مربیگررری -ای تعامررل والرردکرره دربرنامرره مداخلرره هیجرران شرررکت 
کمترررری داشرررتند. آقایی،کاراحمررردی و عسرررگری نشرررانه هرررای اخرررتالل اضرررطراب جررردایی 

کرودک( به مقایسره ااربخشری برازی3125( وآقایی، عسگری، بیات )3125) محرور و درمرانی 
کودکان پرداختنرد بردین منظرور   166والدینی بر مشکالت درونی سازی و برونی سازی شده 

http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C
http://psychologicalscience.ir/browse.php?a_id=760&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://psychologicalscience.ir/browse.php?a_id=760&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
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گروه برازیسال به ش 1- 7کودک  کرودکیوه تصادفی انتخاب شدند، در  محرور، هرر درمرانی 
گررروه بررازی 30کررودک در  گروهرری  1درمررانی والرردینی، مررادران در جلسرره و در  جلسرره درمرران 

کردنررد، نتررایپ نشرران داد برین میررانگین سررازی شررده و درونهررای متایررر بررون سررازیشررکت 
گروه بازی کودک محور و بازیشده دو  والردینی تفراوت معنرادار وجرود دارد،  درمرانیدرمانی 

کرره روش بررازی کرراهش بیشررتر رفتارهررای مشررکالت برره ایررن معنررا  درمررانی والرردینی موجررب 
کودکران شرده اسرت. برا ایرن وجرود روانو برونی سازیدرونی درمرانگران بایرد در سرازی شرده 

کرره برره دالیررل  اجرررای بررازی درمررانی والرردینی عوامررل متعررددی را درنظرگیرنررد زیرررا والرردینی 
گسررترشمختلررف خررود دچررار اضررطراب هسررتند، مرری کننررده تواننررد  دهنررده و یررا تسررهیل 

کودکران  کودکان خود باشند بنابراین بررسی و درمان مشکالت  مشکالت هیجانی، رفتاری 
کنرد. توسگ والدین می  خردمات افرزون روز گررایش توجره بره براتواند چرخه درمان را مختل 

 مرداخالت انجام و ریزیها برنامه و گیریها تصمیم که تمامی ورمح درمانگر رویکرد از درمانی

کیردی و محرور خرانواده خردمات سرمت بره اسرت عهرده درمرانگر برر  در سیسرتم کره تا

 برا و گرردد می تر مشرخش و رویکررد برارزتر ایرن اهمیرت دارد، وجرود آن برر درمرانی بهداشرتی

کره افرزایش  اینکه به توجه کرودکی و زمرانی  اارات درمرانی مرداخالت ممکرن اسرت در اوایرل 
گردد، نسبت به سرایر دوران زنردگی تواند منجر به تاییرات رشدی وسیعحجم نورونها می تر 
تواند پایداری بیشتری داشته باشد بنابراین شناسایی زود هنگرام و آزمرودن بیشتر بوده و می

رسرد )بیتنرر و آنگولرد، کودکران خردسرال الزم بره نظرر مری هرای متناسرب برا سرن بررایدرمان
هرای شررقی، درمانی والدینی را در فرهنگ(. با توجه به اینکه برخی م لفان روش بازی2637

داننرد و از به دلیل نقش بسیار مهم خانواده، بسیار م ارتر از فرهنگهرای فردگرایانره بربری مری
کررره در زمینررره مقایسررره ایرررن دو روش  هرررای بسررریار انررردکی وجرررود دارد درمرررانی پرررژوهشآنجا

همچنین با توجه به مزایا ومعایب این دو روش درمانی، انتخاب یکی از ایرن دو روش برازی 
کررودک محررور در درمرران مشررکل اضررطراب جرردایی -درمررانی مبتنرری بررر رابطرره والررد کررودک و 

ی بررسرری ایررن کودکرران نیرراز برره بررسرری بیشررتر دارد از ایررن رو در مطالعرره حاضررر محقررق در پرر
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کره برین میرزان ااربخشری برازی کرودک محرور و برازیفرضیه اسرت  درمرانی مبتنری برر درمرانی 
هرای عراطفی درکودکران دارای اخرتالل اضرطراب جردایی کودک بر بهبود سربه-رابطه والد

   تفاوت وجود دارد.

 روش پژوهش
ون آزمرپرس -آزمرونپژوهش حاضرر در قالرب یره طررا نیمره آزمایشری و بره صرورت پریش
کلیررررره دانرررررش گروهررررری برررررود. جامعررررره پرررررژوهش حاضرررررر شرررررامل  آمررررروزان دخترررررر دارای سررررره 

کره در جدایی مردارس ابتردایی در پایرهاضطراب هرای پرنجم و ششرم شهرسرتان بابرل بودنرد 
هرای الزم بره ابتردا برا همراهنگیمشاول به تحصیل بودند.  21-27نیمسال تحصیلی دوم 

کرره حاضررر برره همکرراری بودنررد مراجعرره شررد، سرررس بررا همکرراری  مرردارس ابترردایی دخترانرره 
کرررره مشررررکوک برررره اخررررتالل مشرررراور مدرسرررره و بررررر اسرررراس پرونررررده دانررررش آمرررروزان آن عررررده 

کهررای تشخیصرری اخررتالل اضررطراب جرردایی بودنررد شناسررایی شرردند و پررس از تکمیررل مال
گرادو ) کودکران فررم )د( 3215اضطراب جدایی در پرسشنامه عالئم مرضری اسرریرافکن و   )

که نمره باالتر از خگ برش آ نسخه والدین، کسب نمودند، انتخراب شردند. 5نهایی  بعرد  را 
یافته و فرم خودگزارشی دانش آموزان، اختالل اضرطراب جردایی از مصاحبه بالینی ساختار

کودکرران توسررگ روان کهررای ورود و  در ایررن  شررناس بررالینی تثییررد شررد. سرررس بررا توجرره برره مال
گررروه نفررر برره عنرروان نمونرره آمرراری انتخرر 51خررروج  اب شررده و برره صررورت تصررادفی در سرره 
کودک)بازی 3آزمایش گرروه آزمرایشدرمانگری  گرروه -درمرانی والرد)برازی 2محرور(،  کرودک( و 

گرفتنررد. قبررل از شررروع مداخلرره روی تمررامی دانررش آمرروزان برره عنرروان پرریش آزمررون  گررواه قرررار 
ارت برود هرای ورود بره پرژوهش عبرهای عاطفی اجرا شد. همچنین مرالکسبهپرسشنامه 

کهررررای  5دارا بررررودن نمررررره برررراالتر از خررررگ برررررش -2سررررال،  32-33دامنرررره سررررنی -از:  در مال
کودکران )اسرریرافکن  تشخیصی اختالل اضطراب جدایی در فرم )د( سیاهه عالئم مرضی 

یافررررت تشررررخیش اضررررطراب پررررس از مصرررراحبه  -1( فرررررم والرررردین 3225و همکرررراران،  در
داشرتن وضررعیت  -DSM 5هرای اضرطراب جردایی در  تشخیصری برا مرادر برر اسراس مررالک

کررودک در پررژوهش. برره عررالوه،  -1جسررمانی سررالم و  کررودک و والرردین از شرررکت  رضررایت 
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کهایی نیز برای خروج نمونه وجرود مشرکالت  -3ها از پژوهش در نظرگرفته شرد از جملره:  مال
ش. پرس از بیبرت بریش از دو جلسره در دوره آمروز -2خانوادگی بر اسراس مصراحبه برا مرادر 

گروهجایگزینی شرکت گروه آزمایشی اول، بازیکنندگان در  کودکها، برای  محرور در درمانی 
گروهی و هفتگی و با توالی دوبار در هفته بره مردت دومراه و دقیقه 51جلسه  30 ای به شیوه 

گررروه آزمایشرری دوم، آمرروزش بررازی سرراعته برره شرریوه  2جلسرره  36درمررانگری والرردینی در برررای 
گردیررد. در طرری ارائرره مررداخالت درمررانی برره  گروهرری و بررا ترروالی هررر هفترره یرره جلسرره برگررزار 
گرواه، مداخلرههرای آزمایشری، آزمرودنیگروه گرروه  یافرت نکردنرد. ایرن مداخلره برر هرای  ای در

کرودک محرور برر اسراس  بازی( طراحری شرده اسرت. 3122اساس پژوهش حیردری ) درمرانی 
کسررالین ) گردیررد( توسررگ لنرردر  تررد3202رویکرررد ا اصررول اساسرری ایررن روش عبررارت . وین 

کرودک، ایجراد احسرراس آزادی  اسرت از ایجراد رابطره صرمیمانه، پرذیرش بردون قیرد و شرر، 
کررودک، دادن فرصررت هرردایت گری برره  عمررل، انعکرراس احساسررات، اعتمرراد و احترررام برره 

کرره برررای برراقی مانرردن جلسرره در  کررودک، صرربور بررودن درمررانگر، ایجرراد محرردودیت های الزم 
کسرررالین، 3221م واقرررع ضرررروری باشرررد )النررردر ، عرررال ؛ نقرررل از اسرررتالمارکر و ری، 3257؛ ا
کرره-درمررانی مبتنرری بررر رابطرره والرردپروتکررل جلسررات آمرروزش بررازی (.2631 از نظریرره  کررودک 

کترراب اسررت  ( اقتبرراس شده2666النرردر  ) کررودک از طریررق "بررر اسرراس  بهبررود رابطرره والررد و 
کتابچررره راهنمرررای درمرررانگران  کرررالم و ترجمررره ترررث"برررازی:  لیف براترررون، لنررردر ، بلکرررارد و 

گردید. پرس از پایران جلسرات درمرانی، 3123محمودی قرایی و همکاران ) ( تدوین و تنظیم 
گروه بره پرسشرنامه هرای پرژوهش پاسرخ دادنرد. بره منظرور رعایرت مالحظرات مجددا هر سه 
کررد مشررخش شررده و از ذکررراخالقرری نمونرره مرروردنظر بررا شررماره نررام آزمررودنی  هررایی برره عنرروان 

کرودکخودداری به عمل آمد. شرا مختصرری از محتروای جلسرات برازی محرور در درمرانی 
ارائره شرده اسرت. پروتوکرل برازی  2ای از بازی درمانی والردینی در جردولو خالصه 3جدول 

گررروه آزمایشرری  کررودک محررور روی دانررش آمرروزان  و پروتوکررل بررازی درمررانی مبتنرری بررر  3درمررانی 
کودک روی  گروه آزمایشی والد   اجرا شده است. 2والدین 
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 محوردرمانگری کودک. محتوای جلسات بازی1جدول
عاوان 
 جلسه

 تکالیف محتوا اهداف

جلسه اول 
 و دوم

کودکرررررران برررررره محرررررریگ،  کرررررراهش حساسرررررریت 
 اتاق بازی درمانی و درمانگر

بررررازی معرفرررری و آشررررنایی برررررا 
 هم حین بازی

معرفرررری اع ررررا و آشررررنایی بررررا 
 هم

جلسه سوم 
چهارمو   

 درونی حین بازی  کاهش نگرانی
بیرررررررران قرررررررروانین و شررررررررناخت 

 بازی
 نقاشی در سینی شن

جلسه 
پنجم و 
 ششم

کرررررودک بررررره صرررررحبت و بررررره سرررررطح  تربیرررررب 
کیفیت روابگ خود با دیگران  آوری 

اجررررررررررای نمرررررررررایش و بیررررررررران 
عواطرررف مثبررررت و منفررری برررره 

 وسیله عروسه ها

طراحررررررررری نمایشررررررررری بررررررررررای 
 جلسه آینده

جلسه 
هفتم و 
 هشتم

حلهرررررای مختلرررررف آشرررررنایی برررررا ماجراهررررراوراه
 حل مسئله

مشرررررررارکت و نظررررررررر خررررررررواهی 
دربرررررررررراره بررررررررررازی نمایشرررررررررری 

 کودکان دیگر

ارائرررره نقررررا، قرررروت و ضررررعف 
 های نمایشیبازی

جلسه نهم 
 و دهم

کرررررراهش نیروهرررررررای  بیرررررران دنیررررررای درونررررررری و 
کررررودک و بیررررنش نسرررربت برررره مشررررکل  دفرررراعی 

 خود

خمیرررررررررررر برررررررررررازی، جهرررررررررررت 
کرررررررردن  سررررررراختن و خرررررررراب 

 فاشکال مختل

هرررررررای خرررررررود  درآوردن نگرانی
 به شکل خمیر بازی

جلسه 
یازدهم و 
 دوازدهم

گفتن داستان خود  تشویق به 

نگرررررررراهی برررررررره درون خررررررررود و 
رفترررار دیگرررران و یرررافتن دلیرررل 
گذشررررته  احتمررررالی حررررواد  

 و بصیرت بر مشکل

 کار برای حل مشکالتراه

جلسه 
سیزدهم و 
 چهاردهم

 آشنایی با راهکارهای مختلف
کارهرررررای مطررررررا بررسررررری راه 

شررررده برررررای حررررل مشررررکالت 
 پیش آمده

کارهای مختلف  ارائه راه 

جلسه 
پانزدهم و 
 شانزدهم

 های خود به محیگ بیرون تعمیم آموخته
انتهرررررای مداخلررررره آموزشررررری و 
آمرررادگی بررررای تررررک جلسرررات 

 درمانی
 آزموناجرای پس
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 کودک-مبتای بر رابطه والد درمانی. محتوای جلسات بازی2جدول
عاوان 
 تکالیف محتوا اهداف جلسه

کودک جلسه اول شررررررررا اهرررررررداف درمرررررررانی و  آشنایی و اهمیت بازی با 
چگرررررررررررونگی دادن پاسرررررررررررخ 

کودک  همدالنه به 

تمرررررررررین مربررررررررو، برررررررره دادن 
 های احساسی پاسخ

بررسی تکالیف جلسره قبرل،  بیان اهداف جلسه بازی جلسه دوم
اصرررررررررول اصرررررررررلی  آمررررررررروزش
درمانی بره والردین تهیره  بازی

وسایل بازی و آباز جلسرات 
 بازی 

تعیررین زمرران و مکرران خررا  
 برای بازی و تهیه وسایل

کردن مادران برای اولرین جلسره  جلسه سوم آماده 
 بازی در خانه

بررسررررری تکرررررالیف، آمررررروزش 
 بایدها و نبایدهای بازی

مرررررررور بایرررررردها و نبایرررررردهای 
 بازی

جلسررررررررررررررررره 
 چهارم

چرایررررری و چگرررررونگی تعیرررررین حرررررد و 
 مرزها

بررسی تکالیف، مراحل حرد 
 و مرزسازی

های تمرررررررین  تکمیررررررل برگرررررره
گذاری  مراحل محدودیت 

جلسررررررررررررررررره 
 پنجم

مررررررررررروری بررررررررررر تکررررررررررالیف،  اهمیت شناخت احساسات
کودک  چگونگی صحبت با

تعیررررررررررررررررررین فهرسررررررررررررررررررتی از 
 های آموزش دیده مهارت

جلسررررررررررررررررره 
 ششم

کررررررراهش  معرفررررررری روشرررررررهایی بررررررررای 
کودک   در منزلمشکالت 

اجرررررررررای روشررررررررهایی برررررررررای 
کرررراهش مشررررکالت رفترررراری 

 کودکان

ارائرره حررق انتخرراب )آمرروزش 
پررررررررررررررررذیری و مسررررررررررررررررئولیت

 گیری(تصمیم
جلسررررررررررررررررره 

 هفتم
پاسرخهایی بررای ایجراد عرزت  آموزش

کودک   نفس 

بررسررررری تکلیرررررف، اهمیرررررت 
نفس و چگررررونگی  برررره اعتماد

 به نفس  افزایش اعتماد

هررای مطالعرره و تمرررین پاسررخ
کننده   به نفساعتمادایجاد 

جلسررررررررررررررررره 
 هشتم

جای تعریرررررف و  آمررررروزش تشرررررویق بررررره
 تمجید

هررررررررررررررررررای  اجرررررررررررررررررررای روش
کرررررررررررررررردن و حررررررررررررررررق  محروم

دادن در  انتخررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب
 های واقعی  موقعیت

مبحررررررش تشررررررویق در قبررررررال 
 تمجید

صررررورت  دادن به محرررردودیت های واقعی ارجا به موقعیت جلسه نهم
کمرره تکنیرره  پیشرررفته برره 

 حق انتخاب

هرای جلسره  فهرست مهارت
 بازی

بندی جلسات مرور و جمعجلسه دهم

 



 319 .......................................... ... کود  -درمانی مبتنی بر رابطه والد محور و بازی درمانی کود  مقایسه اثربخشی بازی

 

 ابزارهای پژوهش 
کودکککککان  کودکرررران مقیرررراس (: CSI-4)1سککککیاهه عالرککککم مرضککککی  سرررریاهه عالئررررم مرضرررری 

گررادو )درجره کرره اسررریرافکین النرری و  ( برره منظررور بربررال اخررتالالت 3225بنرردی رفتررار اسررت 
کودکان  کرده 32تا  1رفتاری و هیجانی برای  سر ال داردکره  336والردین اند. فرم سال طراحی 

گروه اضافی اختالالت رفتاری تنظریم شرده اسرت. ایرن اختاللهرا  33برای  گروه عمده و یه 
گیرر، مشتمل بر اختالل نارسایی توجره/بیش فعرالی، اخرتالل سرلوک، اخرتالل اضرطراب فرا

هررراس اجتمرراعی، اخررتالل اضررطراب جرردایی، اخررتالل وسررواس فکررری و عملرری، هررراس 
سررردگی اساسری، اخررتالل افسررده خرویی، اسررکیزوفرنی، اخرتالل رشرردی خرا ، اخرتالل اف

گیررر، اخررتالل آسررررگر، تیرره هررای صرروتی و حرکترری، اخررتالل اسررترس پررس از سررانحه و فرا
کودکرران مبررتال برره 3113پررور، هررای دفررع )محمداسررماعیل و علرریاخررتالل (. برررای شناسررایی 

کرره دارای جرردایی از فرررم )د( ایررن پرسشررنامه اسررتفاده اخررتالل اضررطراب گویرره .)از  36شررد 
باشرد. ایرن پرسشرنامه دارای دو ( بود و فقگ بررای پاسرخگویی والردین مری21تا  10پرسش 

کننده  -3باشد. گذاری میشیوه نمره روش نمره شردت عالمرت.  -2روش نمره برش بربال 
کررره در یررره مقیررراس در پرررژوهش حاضرررراز شررریوه نمرررره بررررش بربرررال  5کننرررده اسرررتفاده شرررد 

باشررد و نقطرره مرری 3-و بیشررتر اوقررات 3-، ابلررب اوقررات6-، بع رری اوقررات6-هرگررزای درجرره
کرره برره عنرروان ابلررب یررا بیشررتر پاسررخ دادهبرررش، از حاصررل جمررع تعررداد سرر ال انررد هررایی 

 در پایرایی پرسشرنامه و روایریباشرد. مری 5آیرد؛ نقطره بررش ایرن پرسشرنامه دسرت مریبره

اسرت. ایرن پرسشرنامه در  گرفتره قرار محاسبهمورد  پژوهشگران توسگ های متفاوت بررسی
یابی شرد. پرس  0-32آموز دانش 3315توسگ محمداسماعیل روی  3110سال ساله هنجار

از بررسرری ویژگیهرررای روانسررنجی سررریاهه از جملرره پایرررایی برره روش بازآزمرررایی، همبسرررتگی 
ایرری درونرری، همسررانی درونرری و روایرری شررامل: روایرری محترروا، روایرری وابسررته برره مررالک و رو

کره ضررایب اعتبرار فررم والرد سریاهه بره روش بازآزمرایی برا فاصرله  تفکیکی نترایپ نشران داد 

                                
1. children symptom inventory-4. 
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بررررای  70/6بررررای اخرررتالل هرررراس اجتمررراعی ترررا  22/6اخرررتالل از  33زمرررانی دو هفتررره بررررای 
کره بره اسرتمنا  اخرتالل هرراس اجتمراعی همگری در سرطح   63/6اختالل سلوک بررآورد شرد 

کررودک بررا معنررادار بودنررد. از سررویی هم سررانی درونرری نمرررات شرردت سرریاهه عالئررم مرضرری 
کرونباخ برابر  گویره 76/6استفاده از آلفای  کی از همبستگی میان  که حا هرا و سراختار است 

گویررره هرررای مقیررراس اسرررت. در بررسررری محتررروایی، وجرررود اظهارنظرهرررا و زیربنرررایی یکسررران 
برا حیطره مرورد  CSI-4داوریهای مثبت متخصصان در مرورد همگرونی و مناسربت محتروای

سررنجش، روایرری محترروایی سرریاهه را برره مثابرره ابررزار شناسررایی و بربررال اخررتالل رفترراری و 
کودکان مورد تثیید قرار می دهد. بررای تعیرین روایری مرالک نیرز، انطبراق نمررات هیجانی در 

/ در همره 16دهنرده درصرد حساسریت براالتر از این مقیراس برا تشرخیش روانرزشره نشران
کرونبرررراخ سررررت. پایررررایی خرررررده مقیاسررررها ا ایررررن پرسشررررنامه را پژوهشررررگر برررره روش آلفررررای 

یراد آن در ایرران به72/6 دست آورد. روایی آن بر اساس پذیرش، مقبولیرت و مرورد اسرتفاده ز
 مورد تثیید است. 

های عراطفی توسرگ هرافمن و  پرسشرنامه سربه :1(ASQهای عکاطفی ) پرسشاامه سبک
گردید، این  2010کاشدان در سال سر ال اسرت و پاسرخگویی بره  26پرسشنامه شامل تنظیم 

ای از اصراًل در مرورد مرن درسرت نیسرت ترا بینهایرت در درجره 1آنها بر اساس طیف لیکرت 
شرررود. پرسشرررنامه دارای سررره م لفررره یرررا خررررده مقیررراس مرررورد مرررن درسرررت اسرررت انجرررام مررری

گرراپنهان یش فررد بره کاری، سازگاری و تحمل است. امتیراز براالتر در هرر بعرد نشران دهنرده 
کارشرررکی  آن سررربه می باشرررد و بررررعکس. ویژگیهرررای روانسرررنجی ایرررن پرسشرررنامه توسرررگ 

کرونبراخ خررده مقیاسرهای 3122) گرفت و پایرایی آلفرای  ( در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار 
کراری  کرل برابرر  16/6و تحمرل  71/6، سرازگاری 76/6پنهران  گرزارش شرده و  13/6و پایرایی 

کرونبرراخ یرری سررازه تحلیررل مولفررههررای روادر مجمرروع شرراخش هررای اصررلی و پایررایی آلفررای 
کرونبرراخ خرررده مقیرراسرضررایت هررای بخررش برروده اسررت. در پررژوهش حاضررر پایررایی آلفررای 

                                
1.  Affective Style questionnaire. 
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کررل برابررر 72/6و  77/6، 71/6کرراری، سررازگاری و تحمررل برره ترتیرربپنهرران  71/6و پایررایی 
 دست آمد.به

 هایافته
کننرردگان در هررا ررسرری اطالعررات دموگرافیرره آزمررودنیب نشرران داد دامنرره سررنی شرررکت 

 بوده است. 521/6و انحراف استاندارد  10/33سال با میانگین  32تا  33پژوهش 
های توصیفی متایرهرای مرورد مطالعره بره تفکیره نروع آزمرون و ، آماره1درجدول شماره

 است.ها ارائه شدهگروه

گروهبه  های توصیفی متغیرهای سبکهای عاطفی. آماره3جدول  هاتفکیک نوع آزمون و 

 هاگروه متغیرها
 آزمون)تعدیل شده(پس پیش آزمون

 استانداردانحراف میانگین استانداردانحراف میانگین

 سازگاری
کودکبازی  71/6 12/21 75/1 11/31 محوردرمانی 

(CPRT)71/30 71/2 22/27 12/6 
 77/6 11/26 02/2 16/31 گواه

 کاریپنهان
کودک بازی  73/6 22/31 17/3 31/21 محوردرمانی 

(CPRT) 26/16 67/1 25/31 75/6 
 73/6 77/27 57/1 27/31 گواه

 تحمل

کودکبازی  11/6 11/30 32/2 21/32 محوردرمانی 
(CPRT) 56/36 13/1 02/31 06/6 
 11/6 05/31 57/1 27/31 گواه

 

بررررر متایرهررررای سررررازگاری، بررررازی درمررررانی برررررای بررسرررری مقایسرررره ااربخشرررری دو روش 
یانس چند متایره اسرتفاده شرد. ابتردا پریشپنهان کوار هرای فررضکاری و تحمل از تحلیل 

یرع متایرهرای وابسرته یعنری  گرفت و پریش فررض نرمرال برودن توز این آزمون مورد بررسی قرار 
کررراری و )P ,51 =df ،36/6=k-s=26/6سرررازگاری، )  (P ,51=df ،1/32=k-s=60/6(و پنهررران 

منظور بررسی یکسرانی مراتریس بررسی و تایید شد. به(P ,51=df ،32/6=k-s=60/6تحمل)
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یانس از آزمون ام یرانس  باکسکوار کووار کره مفروضره یکسرانی  استفاده شد. نترایپ نشران داد 
(. مفروضرره همگنرری شرریب p ،10/31 =(031/1151 ،227)F=51/6باشررد )برقرررار مرری

بررسرری و تاییررد شررد  تعامررل ااررر )متایررر مسررتقل * پرریش آزمررون(خطررو، رگرسرریون بررا عرردم 
(72/6=P ,06/6=F , 37/6 برره عبررارتی )گررروه بررا پررریش =ااررر پیالیرری تعامررل بررین ااررر اصررلی 

گروه5در جردول )F آزمرون(. P> 61/6ها معنرادار نشرد )آزمون هرا برا پریش  ( نیرز عردم تعامرل 
  دهد. گانه نشان میآزمون را در هریه از متایرهای وابسته به طور جدا

گانه4جدول گروه و پیش آزمون در هر متغیر وابسته به طور جدا  . تعامل اثر 

 متغیر وابسته اثر
 )پس آزمون(

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 سطح معااداریF مجذورات

گروه  تعامل 
 آزمونهاپیش

 55/6 116/6 05/7 2 27/31 سازگاری
کاری  01/6 51/6 15/1 2 73/0 پنهان 
 12/6 27/6 06/5 2 23/2 تحمل

 
گروه5مطابق با نتایپ جدول ) هرای مربوطره ها بر پس آزمرونها با پیش آزمون (، تعامل اار 

  (.P> 61/6معنادار نیست )
یابی مفروضه یکسانی واریانسبه های خطا از آزمون لون استفاده شرد و سرطح منظور ارز

(. بنرابراین p>61/6گردید لذا ایرن فررض تاییرد شرد )معناداری باالتر از پنپ صدم محاسبه 
یانس چندمتایری انجام شد و نتایپ آن نشان داد تفاوت معناداری در ترکیرب  کوار تحلیل 

منظرور مقایسره =اارر پیالیری(. برهP = ,21/33=F , 27/6 663/6)خطری متایرهرا وجرود دارد 
گررواه در ترره ترره متایرهررای وابسررته از گررروه یررانس ترره متایررره هررای آزمررایش و  کوار آزمررون 

یرانس تره متایرره بررای متایرهرای سرازگاری،  1استفاده شد. در جدول  کوار نتایپ تحلیل 
کاری و تحمل در پس گروهپنهان  گواهآزمون به تفکیه   ارائه شده است. های آزمایش و 
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کواریانس چاد متغیره5جدول  برای متغیرهای سازگاری،  . نتایج تحلیل 
کاری و  گروهتحمل در پسپاهان  گواهآزمون به تفکیک   های آزمایش و 

مجموع  متغیرها
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 توان آماری اتا معااداری Fآماره 

 22/6 51/6 663/6 37/31 331/315 2 210/161 سازگاری
پنهان 
 کاری

673/3651 2 611/125 27/75 663/6 72/6 22/6 

 22/6 57/6 663/6 62/37 37/71 2 151/310 تحمل
 

که در جردول همان کره در همره متایرهرا برین مشراهده مری 1گونه  شرود نترایپ نشران داد 
برا  گرواه و آزمرایش هرایگرروه زوجری مقایسه 0ها تفاوت معناداری وجود دارد. در جدولگروه

 است.آزمون ارائه شدهدر پس فرونیاستفاده از آزمون بن

گروهاستفاده از آزمون بنزوجی با  . مقایسه6جدول کودک محور( و )بازی1آزمایش هایارونی  درمانی 
 آزموندر پس گواه و کودک(-درمانی مبتای بر رابطه والد)بازی2آزمایشی

تفاوت  متغیر هاگروه
سطح  معااداری استانداردخطای میانگیاها

 سطح باال پایین

)گروه آزمایش 
3) 

بازی درمانی 
 کودک محور

گروه 
 -12/3 -52/7 662/6 37/3 -57/5 سازگاری 2آزمایش 

گواه  56/1 - 35/6 65/6 33/3 01/2 گروه 
گروه 
پنهان  2آزمایش 

 کاری

01/1 67/3 665/6 660/3 10/0 

گواه  -11/0 -10/33 663/6 667/3 15/1 گروه 
گروه 
 -32/6 -12/5 62/6 10/6 -10/2 تحمل 2آزمایش 

گواه  71/5 01/6 660/6 135/6 02/2 گروه 

)گروه آزمایش 
2 )(CPRT) 

 60/36 35/5 663/6 31/3 36/7 سازگاری گواه

پنهان  گواه
 کاری

11/32 67/3 663/6 22/31- 15/2- 

 22/7 -17/2 663/6 102/6 61/1 تحمل گواه
61/6 p< * 
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نمررات متایرهرای  لحراه بره هراگرروه دوی به دو ، مقایسه0جدول مندرجات مطابق با
گررروه آزمررایش تفرراوت معنرراداری در سررازگاری، پنهانکرراری و تحمررل نشرران مرری کرره دو  دهررد 

گروه آزمرایشپس بیشرتر بروده اسرت. همچنرین ایرن تفراوت برین  2آزمون داشته و میزان تثایر 
گروه آزمایش گروه ازمایشی 3میانگین  گواه در تمامی متایرها معنادار است. 2و  گروه   و 

 :گیری نتیجهبحث و 
کررودکحاضررر بررا هرردف مقایسرره ااربخشرری بررازیپررژوهش  درمررانی محررور و بررازیدرمررانی 

هرررررای عررررراطفی درکودکررررران دارای اخرررررتالل کرررررودک برررررر سررررربه-مبتنررررری برررررر رابطررررره والرررررد
جدایی دانش آمروزان شهرسرتان بابرل انجرام شرد. نترایپ ایرن بررسری نشرانه وجرود اضطراب 

گرروههای عراطفی برین آزمرودنیتفاوت معنادار از لحاه بهبود سبه هرای آموزشری در هرای 
کرره ایررن تفرراوت کنترررل بررود  گررروه  کننررده ارتقررای سرربهمقایسرره بررا  در  هررای عرراطفی،هررا بیرران 

گررروه هررای آزمایشرری پررس از مررداخالت جلسررات بررازی درمررانی اسررت و همچنررین کودکرران 
که می درمرانی مبتنری برر هرای مبتنری برر برازی بره خصرو  برازیتوان درمرانروشن ساخت 

کرراهش نشررانه -ودک را برره عنرروان یرره راهکررار آموزشرریکرر-رابطرره والررد هررای درمررانی برررای 
کودکان استفاده نمود.    اضطراب جدایی در 

که در قسمت یافتره گردیرد، تحلیرل داده همانگونه  هرا برا اسرتفاده از تحلیرل ها مالحظره 
کررره برررازی یرررانس چنررردمتایره نشررران داد  کرررودک محرررور برررر زیرمقیررراسکووار هرررای درمرررانی 

عاطفی، تحمل، پنهانکاری وسرازگاری، اارربخش اسرت. نترایپ ایرن پرژوهش برا های سبه
گرفتره همسوسرت. از جملره آنهرا مری کره در ایرن زمینره صرورت  تروان برره تحقیقرات مشرابهی 

؛ 3121پرور، ؛ محمدپور و اسماعیل1،2630مطالعه نتایپ مطالعات سالتر، بامیش و دیویس
کیرررافر و همکررراران، 3125مقیمررری،  ؛ تیلرررور و همکررراران، 3126بی شرررگفتی، ؛ سرررهرا3121؛ 

کرررد2636 کرره بررازی درمررانی، 3112و مولرروی ) جاللرری .؛ اشرراره  یافتنررد  ( در مطالعرره خررود در

                                
1.  Salters- Pedneault, K., Beamish, W., & Davies, M. 
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کاهش داد. یزدانی ) گروه آزمایش را  ( نیرز بره ایرن نتیجره 3121اختالل اضطراب جدایی در 
که بازی بخشری داشرته آمروزان اارتوانرد در درمران اخرتالل اضرطراب دانرشدرمانی مریرسید 

( و اصررررلی آزاد و 3125(، آقررررایی و همکرررراران )3122باشررررد. نتررررایپ پژوهشررررهای حیرررردری )
( 2630سررالتر و همکرراران،) ( نیررز همسررو بررا نتیجرره پررژوهش حاضررر اسررت.3123همکرراران )

کودکررران  کرررودک محرررور برررر رشرررداجتماعی و رشرررد عررراطفی  پژوهشررری برررا ترررثایر برررازی درمرررانی 
که یافتهخردسال مبتال به اوتیسم در استر های این پژوهش تاایرات مثبرت الیا انجام دادند 

کودکرران اوتیسرتیه نشرران داد. در تبیررین  و معنراداری در افررزایش رشرد عرراطفی و اجتمراعی 
کودکران دارای اخرتالل اضرطراب  کودک محرور برر سربکهای عراطفی  ااربخشی بازی درمانی 

کودکرران م ررطرب ابلررب در بیررانجرردایی مرری کرره  گفررت، از آنجا شررفاهی احساسررات  ترروان 
کررررده و درمرررانی مررریوسررریله برررازیشررروند برررهخرررود برررا مشرررکل مواجررره مررری کرررم  تواننرررد موانرررع را 

کودکان م طرب ابلب نمیاحساساتشان را راحت که  تواننرد اعمرال تر ابراز نمایند. از آنجا
کیفیرررت  کننرررد درنتیجررره  کررره ناشررری از اضرررطراب اسرررت تنظررریم  و احساسرررات و افکررراری 

( امررا در پررژوهش حاضررر 2631قرررار خواهرردگرفت )ترراتزک و همکرراران،  روابطشرران تحررت تررثایر
طرری جلسررات بازی،کودکرران، حررین بازیهررای نمایشرری و پررانتومیم در مررورد چگررونگی بیرران و 
گذاشررتند و  ابررراز احساساتشرران آمرروزش دیدنررد و همینطررور احساسررات خررود را برره اشررتراک 

کردنرد و بطرور روش عینرری بره ایررن تجربره دسررت هرای مختلرف بررروز احساسرات را مشرراهده 
کرره عرردم ح ررور والرردین مسرراوی بررا آسرریب دیرردن یررا بررروز مشررکالتی برررای آنرران یررا  یافتنررد 

کررودک والدینشرران نمرری گفررت بعررد از جلسررات آمرروزش بررازی درمررانی  شررود. در تبیررین بایررد 
کررودک انجررام شررد، طرری  کرره طرری جلسررات بررازی درمررانی بررا  محررور و در نتیجرره بازیهررایی 

کنتررل هیجرانی مناسرب را آموختره و توانسرتند تعامالت اجتماعی ب ا همسراالن، آزمودنیهرا 
گیرنرد.  هرای اضرطراب، روشجای توجه بره نشرانهبه مناسربی بررای ابرراز هیجاناتشران بکرار 

کودک محور یه شیوه طبیعی برای نشران استفاده از خمیر حین بازی دادن مشرکل  درمانی 
کرره برررای تخلیرره و برون گرفررت؛ بررا لمس ریررزی انرررژی کررودک بررود  کررردن و  مررورد اسررتفاده قرررار 
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کررودک تبرردیل برره اشخاصرری در داسررتان وی می شررکل کرره  دادن برره خمیررر در دسررتان  شرردند 
کرره محسرروس اسررت و از ایررن طریررق قررادر برره  نشرران کررودک بررود  دهنده قسررمتهایی از مشررکل 

گاهانرره یررا نررا آ هررا، نگرانیهررا و اضطرابشرران می هررا، ترس بیرران بم گاهانرره شرردند و برره صررورت آ
کراهش می هرای عراطفی نقطه نظرات خود را ارائه و تنش دادنرد. همچنرین آزمودنیهرا  خود را 

کمرره پژوهشررگر برره شناسررایی  کرررده و بررا  کرره سرراخته بودنررد داسررتان تعریررف  در مررورد آنچرره 
گفتگرو و سراخته کلری  های  مشکالت درونری خرود پرداختره و برر آن تسرلگ یافتنرد. محتروای 

کرررودک نسررربت بررره تررررس از دسرررت دادن، نگرانررری از دهند هرررا، نشررران آزمودنی ه دلمشررراولی 
آسیب دیدن اع رای خرانواده و ایجراد ف رایی بررای امنیرت بیشرتر شخصریتهای خمیرری 
کوچرره  کنررار دوسررتان دیگرشرران بصررورت عروسررکهای خمیررری  گرراهی خررود را در  داشررت. 

کررره می نشررران می کی از اعتماد دادنرررد  کمررره نفس پرررایین آزمرررودنی باشرررد؛  بررره توانرررد حرررا برررا 
بررا  پژوهشررگر آزمررودنی نقررا، مثبررت خررودرا شناسررایی و خودتوصرریفی مثبررت انجررام شررد.

گویی در جلسات بازی درمانی برای آشکار نمودن شخصیت مرورد عالقره  تکنیه داستان 
سررراز آزمرررودنی و علرررت انتخررراب آن شخصررریت خرررا ، پژوهشرررگر بررره موضررروعات مشرررکل

هرا و نحروه ترتیرب ویژگری مثبرت شخصریتآزمودنی پری بررده و پیرامرون آن بحرش و بره ایرن 
هرا برر محریگ و اطرافیران مطررا شرد و راه حلهرای احتمرالی مطررا و بررسری تثایر این ویژگی

  شد.
کررودکاز دیگررر تررثایرات مثبررت بررازی گروهرری اسررت. -درمررانی  محررور، بررازی در محرریگ 

که فراتر از جلسات آموزشری و یرا  گروهی به سبب پویایی اختصاصی خود  درمران درمانهای 
تررر و پایرردارتری بررر افررراد میگررذارد )فرهررادی، دوسررت زاده، باشررد، تررثایرات وسرریعفررردی مرری

گروهی بازی (.3120سبزی و سبزی،  کودکان در قالب فعالیتهای  گرفتن  درمانی منجرر قرار 
کررودک مرری (؛ و در 3120زارع، پورشررهریاری رحیمرری چنگیررز،شررود )برره از بررین رفررتن مقاومررت 

گراه می کرره ایرن مشرکل را دارنرد و همرین همردلی برررای شرون گرروه آ د فقرگ خودشران نیسرتند 
کننده است )تاتزک و همکاران،  آن کمه  گرویی در جلسرات 2626ها  (. با تکنیه داستان 
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بررازی درمرررانی بررررای آشررکار نمرررودن شخصررریت مرررورد عالقرره آزمرررودنی و علرررت انتخررراب آن 
ده و پیرامررون آن سرراز آزمررودنی پرری برررشخصرریت خررا ، پژوهشررگر برره موضرروعات مشررکل

هرا برر محریگ و هرا و نحروه ترثایر ایرن ویژگریبحش و به ایرن ترتیرب ویژگری مثبرت شخصریت
اطرافیرران مطرررا شررد و راه حلهررای احتمررالی مطرررا و بررسرری شررد. مطالعرره و اجرررای ایررن 

کرره در نتیجرره اجرررای موفقیررتهررا نشرران مرریبرنامرره هایی و ایجرراد  آمیررز چنررین برنامررهدهررد 
گررررم و مطلررر وب برررا درجررره بررراالیی از همکررراری، سرررطح توانرررایی تنظررریم هیجرررانی محیطررری 
شرود )زارع یابد و سبب بهبود عملکرد رفتاری و اجتمراعی آنران مرییادگیرندگان افزایش می

 ذهنری تجربره درازمردت، هیجانرات در از اجتنراب و کرردن پنهران(. 3120و همکراران، 

کراهش میدهرد و شردت را منفری هیجانهرای ارتبرا، دارد  مسرثله حرل مر ار عملکررد برا 
 منرابع صرحیح مردیریت از مرانع عراطفی پنهانکراری، (. سربه2631)اریگرز و همکراران، 

 برازداری پنهانکراری برا عراطفی سربه دارای شرود؛ افررادمری و بیرونری درونری استرسرزای

 نره و میکننرد ایجراد را مثبرت هیجانهرای ابرراز شررایگ نره خرود، هیجانهرای کردن ومخفی

 حرل توانرایی کراهش برا بنرابراین میکننرد فرراهم را منفری هیجانهرای لوفصر حرل امکران

هسرتند  خرود بلرگ تصرمیمات مردت کوتراه مزایرای دنبرال بره آنهرا صررفاً  سرازنده، مسرثله
یلو و همکاران،  دهرد ترا فعالیتهای مربو، به برازی بره آنهرا ایرن امکران را مری (؛2626)تیمرمور

کننررد و انگیزه هررای نررامطلوب را برره رفتارهررای قابررل قبررول  بتواننررد احساسررات خررود را ابررراز 
کننرد )واتسرون،  کره در مقابرل فشرارها و مشرکالت تحمرل  (.2637اجتماعی تبدیل  افررادی 

کننرد و دهند، هیجانات خود را به همان صرورت اولیره حفرز و تحمرل مریباالیی نشان می
مانرررد و احسررراس درمانررردگی بیشرررتری اد بصرررورت شررردید بررراقی مررریهیجانرررات در ایرررن افرررر

کوترراهکننررد. پنهررانمرری مرردتی دارد و در کررردن هیجانررات و اجتنرراب از آنهررا، صرررفا مزایررای 
شرود دهد. سبه عاطفی پنهانکاری مانع از آن مریدرازمدت هیجانات منفی را شدت می

بیرونرری بوررردازد و عملکرررد  کرره فرررد بتواننررد برره مرردیریت صررحیح منررابع استرسررزای درونرری و
منطقی داشته باشند. اما افراد متعلق به سبه سازگاری قادرند در حرل مسرائل، اطالعرات 
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کننرد و  گیرند و مطابق با موقعیت، ابرازهیجاناتشان را تنظریم  هیجانی بدست آورده و بکار 
کمتر نیاز به اجتناب از موقعیتها و محرکهای آزاردهنده پیدا می که کندر نتیجه  ند. از آنجا

هرای اضرطراب انگیرز مطررا شرد و در ها اهمیرت اجتنراب نکرردن از موقعیرت در این برنامره
کاربرد  گردید، پس از  درمرانی بازیخصو  مواجهه با موقعیتهای جدایی آموزشهایی ارائه 

کودکران هنگرام دوری از والردین کرودک -مبتنی بر ارتبا، والد کرودک محرور  و برازی درمرانی 
کرررده و برردون پریشررانی از والرردین خررود جرردا شررده و موقعیتهررای احسرراس امن یررت بیشررتری 

 کردند.جدایی را تحمل می
کرررودک برررا هرررای عمرررده در برررازییکررری ازدبدبررره کرررودک محرررور، مواجررره شررردن  درمرررانی 

درجریرران پررژوهش حاضررر بررا اسررتفاده از تکنیرره سررفرخیالی، از آزمررودنی  اش اسررت.زنرردگی
کنررد شررد تررا یرره تجربرره ناخوشررایخواسررته کنررد، سرررس تشررویق شررد تررا احسرراس  ند را تصررور 

توانررد بررر چنررین مرروقعیتی تسررلگ یابررد. بررا ایررن روش آزمررودنی توانسررت نسرربت برره چگونرره مرری
کره  کند؛ به دنبال آن پژوهشگر نیرز مراحلری  که برایش ترسناک بوده احساس تسلگ  حوادای 

کره در ن کررد  کنرد را برجسرته  هایرت آزمرودنی احسراس آزمودنی توانسته بود برر موقعیرت بلبره 
کرده و به بروزعواطف و ترسش بورردازد کنترل  کنتررل اتفراق بیفترد  قدرت و  و وقتیکره حرس 

کاسته می کودک   (.2626، 1شود )درایمن و هیمبرد از شدت تنش 
یرانس  ها از طریق تحلیرل ها مالحظه شد، تحلیل داده قسمت یافته همانطورکه در کووار

که کرد  که مبتنی بر رابطه والدآموزش بازی درما چندمتایره مشخش  برر باشرد   کودک -نی 
نترایپ های عاطفی،تحمل، پنهانکاری وسرازگاری، اارربخش اسرت. های سبهزیرمقیاس

هررررای عرررراطفی بررررین ایررررن بررسرررری نشررررانه وجررررود تفرررراوت معنررررادار از لحرررراه بهبررررود سرررربه
گروهآزمودنی کره ایرن تفراوتهای  کنترل بود  گروه  کننرده هرا بیران های آموزشی در مقایسه با 

گروه های عاطفی،ارتقای سبه کودکان  های آزمایشی پس از مداخالت جلسرات برازی در 
که می درمانی است های مبتنی بر بازی به خصرو  توان درمانو همچنین روشن ساخت 

                                
1.  Dryman, M. & Heimberg, R. 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1247e966372fef576bccd07fde02bcd9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1247e966372fef576bccd07fde02bcd9
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4c515c011012288893156e7204191a17
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4c515c011012288893156e7204191a17
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4c515c011012288893156e7204191a17
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درمرانی  -تروان بره عنروان یره راهبررد آموزشریکودک را مری-درمانی مبتنی بر رابطه والدبازی
کررراهش عالیرررم  کودکررران اسرررتفاده نمرررود.بررررای  ایرررن یافتررره برررا نترررایپ  اضرررطراب جررردایی در 

کیررافر و همکرراران، 3125؛ مقیمرری، 3121پررور، مطالعررات محمرردپور و اسررماعیل ؛ 3121؛ 
کره مبتنری برر 2636؛ تیلرور، 2631؛ دانکرر، 3126سهرابی شرگفتی،  ؛ همسرو برود. برازی درمرانی 

کررره دارای تررروان بررره عنررروان برنامررکرررودک باشرررد را مرری -رابطرره والرررد کودکرررانی  ه درمرررانی بررررای 
کرد )دانکر، مشکالت هیجانی هستند پایه گنجی و همکاران، 2631گذاری  کیرافر 3125؛  ؛ 

( در پرژوهش خرود نشران دادنرد برازی 3121پور ) محمدپور و اسماعیل(. 3121و همکاران، 
کررودک شررد-درمرانی مبتنرری برر رابطرره والررد ه و کرودک باعررش ایجرراد تعامرل مثبررت بررین والرد و 

کراهش نشرانه درمرانی قابرل اجررا  و ی هعنوان یره برنامر تواند به می های اضرطراب  مر اربرای 
گیرررررررد. کودکرررررران مرررررورد اسررررررتفاده قررررررار  دوسررررررت و عباسررررری، طرررررراهر نشرررررا، جررررردایی در 

یافتند تعامل والد3112شعرباف )آقامحمدیان کاهش اضرطراب جردایی -( نیز در کودک با 
( و مقیمرری 3122هررای تخترری و همکرراران )پررژوهش کودکرران رابطرره مسررتقیمی دارد. نتررایپ

کودکران در روش بره( نیز با نتایپ پژوهش حاضر همسوست. 3125) دلیرل ارتبرا، والردین برا 
کرررودک، آسررریب  ی و رفتررراری در برررین فرزنررردان و شررناخت رواندرمررانی مبتنررری برررر روابررگ والرررد 

کمترررر شرررده  شررران بررررای ابرررراز هرررای درونررریو از میرررزان برررازداری هیجرررانی و مقاومرررتوالررردین 
کاسته می از احساسرات همچنین این رویکرد  .(3121)کیافر و همکاران، شود احساسات 

 (.3126)مصررطفوی و همکرراران، کاهررد  منفرری والرردین و تنیرردگی مرررتبگ بررا ایفررای نقررش می
هررای والرردینی بتوانررد نقررش مهمرری در بهبررود سرربهرسررد بررازی درمررانیبنررابراین برره نظررر مرری
در تبیین ااربخش بودن آموزش برازی درمرانی مبتنری  هیجان داشته باشد.عاطفی و تنظیم 
کودکان دارای اختالل اضطراب جردایی مری -بر رابطه والد تروان کودک بر سبکهای عاطفی 

کرودک -بازی درمانی والرد طی جلسات آموزشیگفت،  کرودک ارتباطرات اشرتباه والردین برا 
گردیرررد زا مهرررای اضرررطرابخرررود زمررران روبررررو شررردن برررا محررررک شرررخش اصرررالا و برطررررف 

کرره در نهایررت بررا ایجرراد مرزهررا، و کودکرران آمرروزش داده شررد  چگررونگی اجرررای مرزهررایی برررای 
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کردنرد کنرار ایرن آمروزشکودکان عشق و امنیرت بیشرتری احسراس  کره جهرت ؛  هرا تکرالیفی 
کننده برودبیان احساسات به مادران داده می کمه  همچنرین بره علرت مطررا . شد بسیار 

کید بر ارتبا، هیجرانی و ایجراد و شدن تفاوته کشف آن از سوی مادر، تث کودکان و  ای فردی 
کرودک در جریران برازی  کرردن میرل  تداوم بخشیدن به آن در جریان برازی، همچنرین دنبرال 

کررل ارتبررا، عرراطفی مررادر کررودک و در  کنترررل و هرردایت  فرزنررد موجررب بهبررود رابطرره -بجررای 
گردید. ایجاد حلقه-والد گسرترش آن و اصرالا ایرن های ارتبرافرزند  طی برین مرادر و فرزنرد و 

درمرانی روابگ باعش ایجاد چنرین پیامردی شرد. ح رور مرادران در جلسرات آموزشری برازی
کرررده بررود تررا مررادران پاسررخهای انطبرراقی و راهکررار علمرری و مرر ار برخررورد بررا  فرصررتی ایجرراد 

کم برر ایرن برن گروهی حا کودک خود را بیاموزند. همچنین فرایند  امره بسریار تثایرگرذار مشکل 
گرروه، احساسرات و هیجاناتشران را  کودکران مشرکل دار دارنرد در قالرب  که  بود زیرا والدینی 

گونه کسب میبه  گاهی بیشتری   نمایند. ای همدالته منعکس میکنند درنتیجه بینش و آ
مشررخش  های عرراطفی در پررژوهش حاضررر هررای سرربه بررا توجرره برره نمرررات زیررر مقیاس 

گروه آزمایش تفاوت معناداری در پس آزمون با همدیگر دارند و نشان که دو  داده شرد  گردید 
کرودککرودک مر ارتر از برازی -بازی درمانی مبتنری برر رابطره والرد کره برا  محرور بروددرمرانگری 

کاراحمرردی و همکرراران )3121پررژوهش آقررایی، عسررگری و همکرراران ) (، 3125(، آقررایی، 
کیافر و همکراران )3125(، مقیمی )2661پینکاس و همکاران ) ( همسرو برود و ایرن 3121(، 

را برررر بهبرررود نشرررانگان  کرررودک -مبتنررری برررر رابطررره والرررددرمرررانگری پژوهشرررگران روش برررازی
( بررره مقایسررره 3125یرررابی نمودنرررد؛ آقرررایی و همکررراران)اضرررطراب جررردایی بسررریار مررر ار ارز

کررودکااربخشرری بررازی کرره درمررانی  محررور و والرردینی پرداختنررد و برره ایررن نتیجرره رسرریدند 
گرذارتر از روش  کرودک را بره عنروان شریوه -توان بازی درمانی مبتنی بر رابطه والردمی ای ترثایر 

کودکرران ومشرکالت کرراهش اضرطراب  کرودک محررور برر  درونرری سرازی شررده در  برازی درمررانی 
گرفت.  نظر 
کودکرران پیرامررون اضررطراب و جرردایی از  کررودک،-مبتنرری بررر رابطرره والررددرمررانی در بررازی

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ce393b2bb9e835f9d5b30fd818c52d54
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ce393b2bb9e835f9d5b30fd818c52d54
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کردنررد و احساسررات خررود را هنگررام جرردایی از مررادر بررروز والدینشرران بررا آنهررا صررحبت مرری
کودکرران در مررورد جرردایی از والرردین خررود  دادنررد؛مرری ایررن فراینررد برره برررون ریررزی احسرراس 
کرودک را  کودک -کرد. مداخله بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کمه کره  بره به ایرن علرت 

دهرد، مرورد پسرند والردین و  صورت مستقیم در معرض درمان و مراجعه به درمانگر قررار نمی
کرررودک را کرررار برررا  کرررافی بررررای  کررره بررره والررردین قررردرت و مهرررارت  فرررراهم  کرررودک اسرررت چررررا 

کنترررل بررر شرررایگ و اجبررار برررای تاییررر در مراجعرره  کنررد می بنررابراین احسرراس از دسررت دادن 
کمتررر خواهررد شررد کرره میو ایررن  کننررده  هررای رشرردی دوران  توانررد چالش امتیرراز ویررژه را دارد 

کودکی و میزان نزدیکی و دلبستگی بره مراقرب اولیره را آشرکار سرازد و موجرب ارتقرای رابطره 
کودکان و مقاومت های درونری شران بررای ابرراز  مادر و فرزند شود و از میزان بازداری هیجانی 

کاسته شود )کیافر و همکراران،  کنرد ترا  شررایطی را فرراهم می (. همچنرین3121احساسات 
کمه آن روش تری را برای ایجاد ارتبرا،، رشرد روابرگ سرازنده، افرزایش  های سالم کودکان به 

کننرد نترایپ نشران داده یکری از مهرم  .مقاومت در برابرر مشرکالت وتسرهیل احساسرات پیدا
دلیررل -ترررین عوامررل محیطرری مرر ار در اخررتالل اضررطراب جرردایی، رفتررار والرردین اسررت. برره

کودکرران در روش کررود ارتبررا، والرردین بررا  کرره مبتنرری بررر روابررگ والررد  ک اسررت، آسرریب درمررانی 
کرراهششررناخت روان ایررن  .(2632یابررد )رسرره،  می ی و رفترراری در میرران فرزنرردان و والرردین 

کودکان، مهرارت رفتراری والردین وکیفیرت ارتبرا، والرد و فرزنرد  ارتبا، سبب بهبود در رفتار 
گردنر و تیمر  -)زیمرشودمی کرین، وب،  های هیجرانی وکاهش آشفتگی( 2632، 1گیمبرد، 

برا ایرن شریوه، توانرایی و شایسرتگی تربیتری  (.2630دنبال دارد)تیمر و همکراران،  کودک را به
کرودک  والدین تقویت می کره سربب ایجراد اضرطراب در  کودک  شود و روابگ متقاطع مادر و 

کاهش می می کراهش  شود  کرودک نیرز  کرودک، اضرطراب  یابد و با افزایش روابگ مکمرل مرادر 
گرجی،  یابد )درستیان، می کودکران،  (.3122فرحبخش و  این ارتبا، سبب بهبود در رفترار 

گیمبررد و همکراران،  -)زیمرشرودمهارت رفتاری والدین وکیفیرت ارتبرا، والرد و فرزنرد مری

                                
1.  Zimmer-Gembeck, M., J., Kerin, L., J., Webb, J., H., Gardner, A., A., & Timmer, S. G. 
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کرودک، –درمانی مبتنی بر رابطره والرد که در جریان بازی کرد (. در تبیین میتوان عنوان2632
خود برقرارکنند، این عامرل در افرزایش  مادران یاد میگیرند چگونه ارتبا، مستقیم با فرزندان

کرره برقررراری رابطرره درمررانی سررزایی دارد. کررارکرد ارتبرراطی والرردین وکودکرران تررثایر برره از آنجررا 
کررودک، در  کودکرران اسررت، رابطرره عرراطفی موجررود میرران والررد و  عنصررری مهررم در درمررانگری 

درمررانی، والرردین هررای آیررد و بررا آمرروزش مهررارت فراینررد درمرران امررری تاایرگررذار برره حسرراب می
تواننررد درحررد درمررانگر و شرراید هررم بیشررتر از آن برررای فرزندانشرران مرر ار باشررند )چرریس، مرری

 -درمرران مبتنرری بررر رابطرره والررد دالیررل دیگررر ترراایر (. از2632، 1اپلیررارد، لنررت، مرروفی و مررورای
کودکان، ارتبا، عاطفی مادر کودک درباره مشکالت فرزنرد و اصرالا آن، -عاطفی و رفتاری 

کرودک اسرت  کنتررل و هردایت  کودک در جریران برازی بره جرای  کردن میل  همچنین دنبال 
گشرت. کودکران  کودک افکرار و احساسرات که موجب اطمینان خاطر و احساس امنیت در 

شرود و در  کنرد و بیشرتر مطلرع میمییخود را در این مورد و سایر نگرانی هرایش را بررون ریرزی
کررافی برررای برخررورد مناسررب بررا  کنررار آن، برره صررورت مسررتقیم و بیرمسررتقیم مهارت هررای 

کنار آمدن با نگرانری  گیررد  فررا می هرایش راترسهای خود، اعتماد به نفس و توانایی تحمل و 
کرودک را  و منجر به بهبود سبه کاهش سرطح اسرترس واضرطراب والردین و  های عاطفی و 

تواننررد جررایگزین مناسرربی برره عنرروان درمررانگر،  لنرردر  معتقررد اسررت، والرردین میشررود.  می
کودکان خود باشند و با  کودک دست یابنردبرای  در ایرن .آموزشم ارو مفید در ارتبا، با رفتار 

کودک هنگرام برخرورد برا محرک درمان سعی بر آن که تعامالت اشتباه والدین با  هرای  است 
یگررز و همکرراران، شررود )رو اضررطراب آورکشررف و اصررالا (. توانمنرردکردن والرردین در 2632در

کودکان، سهم بسریاری در تصرمیم گیرری درسرت و مراقبرت زمینه درمان اختالالت رفتاری 
کودکشران فرراهم مری کره مبتنری برر رابطره والردبهینره از  کرودک  -آورد. مداخلره برازی درمرانی 

کررامال ااسررت، در محرریگ خانرره انجررام مرری کررودک شررود بنررابراین یرره محرریگ  مررن و آرام برررای 
کمر برسرد. در برازی درمرانی مبتنری برر رابطره والردفراهم می کرودک بره حردا -شود ترا عملکررد 

                                
1.  Chase, R. M., Appleyard Carmody, K., Lent, M., Murphy, R. & Murray, K.  
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کرودک اسرت. ایرن مسرئله منجرر بره افرزایش  کید بر هدایتگری جلسات توسگ خود  کودک تث
کررودک مرریحررس مسررئولیت کنررار تعیررین پررذیری در  کررودک در  گررردد. دادن حررق انتخرراب برره 
کررودک تقویررت محرردودیتهای ضررر کنترررل و مسررئولیت را در  وری در ایررن زمینرره، احسرراس 

کودک بهتر مریمی کنتررل نمایرد، اینگونره بره کند و در نتیجه  توانرد رفتارهرای نابهنجرارش را 
 تواند عنلکرد منطقی داشته باشد.کند و میخود و توانمندیهایش اتکا می
که بیان شد، یافته هرا د و سودمند برودن ایرن تکنیرهها مفیها و نتایپ پژوهشهمانطور 

گونرهدسرتکنند. نتایپ برهرا تثیید می هرای مشرابه، ای برا نترایپ حاصرل از پرژوهشآمرده بره 
کیفیرت همخوانی دارد.  یرادی، بسرتگی بره  کودکان و نوجوانان بره میرزان ز پیشرفت عاطفی 

کررودک و والرردین دارد. گررران رابطره  قیمررت نیررازی نیسررت. لزومررا برررای بررازی مفیرد برره وسررایل 
کره در مراحرل مختلرف برازی، روش گونی  پدران و مادران باید توجه داشته باشند  گونرا هرای 

کره آزادانره و  کودک امکاناتی بدهند  که باید به  گردد و نیز همیشه به یاد داشته باشند  اتخاذ 
گررردد. تنهررا در ا یررن مبتکرانرره فعالیررت نمایررد تررا اسررتعدادهای نهفترره اش برره درسررتی شررکوفا 

کرره بررازی می توانررد باعررش انگیررزش، نشررا،، فعالیررت، ابتکررار و خالقیررت در  صررورت اسررت 
کمرره میکودکرران شررود.  کررودک،  بررازی موجررب همانندسررازی بررا بزرگترهررا شررده و  کرره  کنررد 

کنررد؛ همچنررین  شررود طرری  سرربب میشکسررت و پیررروزی را در حررد خررود بطررور واقعرری تجربرره 
کودکرران مررورد توجرره والرردین خررود  گرفترره و احسرراس ارزشررمند بررودن و در جریرران بررازی،  قرررار 

کننررد. کرره مرری نهایررت عررزت نفررس  هررای ترروان درمرراننتررایپ پررژوهش حاضررر روشررن سرراخت 
کررودک را برره عنرروان یرره -درمررانی مبتنرری بررر ارتبررا، والرردمبتنرری بررر بررازی برره خصررو  بررازی

کرراهش نشررانه -راهکررار آموزشرری کودکرران اسررتفاده درمررانی برررای  هررای اضررطراب جرردایی در 
کودکان با اختالل اضطراب جدایی در ایجاد ارتبا، بین افکار، احساسات و اعمرال نمو د. 

درمرانی روشری مناسرب بررای ابرراز هیجانرات و خود با دشواری مواجه هستند بنابراین برازی
کودکران مری باشرد. از عوامرل مهرم در رونرد درمران اضرطراب جردایی تنظیم هیجانی در این 

کرره در ایررن رویکرررد درمررانی  کودکرران، نحرروه تعامررل والرردین و دیگررر اع ررای خررانواده اسررت 
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کودکان به اصالا الگوهای رفتراری نادرسرت  والدین با یادگیری اصول صحیح رفتار با این 
کرودک بره تنهرایی امرری در برطررف کنرار  کنند. بودن در  کمه  کرردن نیازهرای عراطفی آنان 

که در زمان و ف ای مشترک  کودکانشان سررری مریکودک ندارد، چه بسا والدینی  کننرد -با 
انرد لرذا بررای ایجراد ارتبراطی مر ار، احسراس امنیرت و اما با احساسرات و نیازهرای او بیگانره

کافی و فراهمآرامش کودک، زمان  کرودک خاطر  آوردن محیطی امن، برای مشارکت هیجرانی 
کرودک در مواجهره برا شررایگ اضرطرابی از راهکارهرای  آموزشری با والد نیاز است. همردلی برا 

کلرری -ارائره شررده در جلسرات آموزشرری بررازی درمرانی مبتنرری بررر رابطره والررد کررودک برود. بطررور 
کودک و نوجوان دارای اختالل اضرطرابی نقرش بسریار مهمری در  حمایت صحیح والدین از 

مقابلره برا اضرطراب مهرارتی  بهبود وضیت ایرن افرراد و هماهنرگ شردن برا ایرن شررایگ دارد.
کره نیازمنرد تکررار و تمررین اسرت ترا بره صرورت رفتراری اابرت می کودکران ایرن  باشد  درآیرد. 

هررای  تررر بررا موقعیت برنررد و در مرردت زمرران طرروالتی بکررار می ها را در درازمرردت بهتررر شرریوه
گستردهروبرومی شوند و ت جدایی بیشتری کرار  الش  ای در مواجه با مهار ایرن موقعیتهرا و بره 

خواهنررد داشررت. بررا توجرره برره ایررن اصررل مهررم و حیرراتی در  بررردن از ایررن راهکارهررا و راهبردهررا
کودکررران، بررراز هرررم بسررریاری از  بهبرررود بسررریاری از مشرررکالت درونررری و برونررری سرررازی شرررده 

گرفته و بدان عمل نمیخانواده کیرد کنند. پژها آن را نادیده  وهش حاضر درواقرع بره نروعی تث
کرراربردی بررود. درنهایررت برراوجود آنکرره برره نظررر مرری رسررد برریش از پرریش بررر ایررن اصررل مهررم و 

کررودککررودک درمقایسرره بررا بررازی-درمررانی مبتنرری بررر ارتبررا، والرردبررازی محررور شرریوه درمررانی 
کودکان نیاز به بررسی  بیشرتری م ارتری است، اما انتخاب این روش برای درمان اختالالت 
کرودک دارد برا وجرود  .از لحاه موقعیت خانوادگی، سرالمت روانری والردین وشردت اخرتالل 

کمترر مرورد توجره قررار -درمانی مبتنی بر رابطه والدمزایای فراوان رویکرد بازی کودک در عمل 
گراهی و ها آن را نادیده می گیرد و بسیاری از خانوادهمی که از جمله دالئل آن فقردان آ گیرند 
کرراربردی در ایررن زمینرره اسررت. در رونررد پررژوهش حاضررر، محرردودیتآمرر کررافی و  هایی  وزش 

که از بین آنها می توان بره محردودیت در اجررای آزمرون پیگیرری بره دلیرل عردم وجود داشت 
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کررددسترسی به شرکت هرای پرژوهش حاضرر و برا توجره بره برر اسراس یافتره .کنندگان، اشاره 
کراهش نشرانگان کودکران، پیشرنهاد شرناخت روان نقش مر ار والردین برر  ی اضرطراب جردایی 

کررز پرریش دبسررتانی و مرری گررردد جلسررات درمررانی و آموزشرری برره خصررو  برررای مررادران در مرا
گردد و منطق این نوع درمان برای والدین توجیه تا بره نروعی از  کز سالمت برگزار  مدارس و مرا

گیررررد . همچنرررین بسررریاری اخرررتالالت عررراطفی، هیجرررانی و رفتررراری پیشرررگیری صرررورت 
 اخرتالالت دوران سرایر برا ارتبا، در رویکرد این از آتی پژوهشهای در که گردد پیشنهاد می

 و قرارگرفتره بیشرتر بررسری و تحلیرل مرورد آن و نترایپ ااربخشری ترا شرود اسرتفاده کرودکی
گرردد رویکرد این از جامعتری دیدگاه صررفه برودن و برههمچنرین برا توجره بره مقررون .حاصرل 
نسربت بره سرایر  کرودک-درمانی مبتنی بر رابطه والدبودن تمرینهای رویکرد بازی مدتکوتاه

کز درمرانی، بهزیسرتی، بهداشرتی و مردارس توسرگ اولیرای رویکردها پیشنهاد می شود در مرا
کیفیرت زنردگی، بره عنروان روشری مر ار امر،  کرودک و افرزایش  در درمان بهبود روابگ والدین و 

 .بکار برده شود
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 .3517-3521(، 21) 32، یشناخت روان
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