
 

یش سالمت روان والدین کودک بر افزا-اثربخشي مداخالت گروهي مبتني بر رابطه والد
 سال 11-6کمبود توجه سن  /کودکان مبتال به اختالل بيش فعالي

  نسرین محمودی

 نشناسی و آموزش کودکان استثناییدانشجوی دکترای روا
 رقيه موسوی

 علوم تربيتی دانشگاه شاهد استادیار گروه 
 

 چکيده
 انشناسان وتوجه رو ای فزاینده موردبه گونه اخيرا اختالل نقص توجه وبيش فعالی یکی از اختالالت شایع است کهمقدمه: 

 د.اندازپژوهشگران قرار گرفته است. این اختالل به سبب ماهيت آن سالمت روان والدین را به مخاطره می
یش افزابر کودک( -مبتنی بر رابطه والدگروهی محور )آموزش شناختی خانوادهمداخالت روان پژوهش حاضر،هدف  هدف: 

 کمبود توجه بود. /ساله مبتال به اختالل بيش فعالی 11تا  6کودکان  سالمت روان والدین
ترکيبی )دارو -2نی، دارودرما -1 گروهسه تجربی با استفاده از طرح پيش آزمون و پس آزمون با در یک مطالعه شبه روش:

روش صورت بود توجه، بهکم /کودک مبتال به اختالل بيش فعالی 30مادران خانواده محور،  -3و  درمانی و خانواده محور(
س مدار سپس ،مناطق آموزش و پرورش شهر تهرانميان  دفی ازا، به صورت انتخاب تصایای چندمرحلهنمونه گيری خوشه

 10 به مدتحور مو خانواده ترکيبیگروه تقسيم شدند. گروه  سهو به ر دانش آموزان مدرسه انتخاب شده و در آخ منطقه
 مت روان سالها به وسيله مقياس قرار گرفت. آزمودنیدک کو-آموزش مبتنی بر رابطه والدجلسه تحت آموزش برنامه گروهی 

ورد وواریانس مکوش تحليل رها با استفاده از بعد از مداخله( مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادهو  قبل از مداخلهمرحله ) 2ر د
 تجزیه و تحليل قرار گرفت.

 ینمت روان والدسالمعنادار  افزایشمنجر به ودک ک-مبتنی بر رابطه والدنتایج نشان داد که اجرای برنامه آموزشی  ها:یافته
 شده است.و خانواده محور  ترکيبیگروه و نقص توجه  بيش فعالیکودکان مبتال به 

روان  در افزایش معنادار سالمته همراه دارودرمانی )روش ترکيبی( بکودک -مداخالت مبتنی بر رابطه والد گيری:نتيجه
ک وش برای کمز این راشود درمانگران والدین کودکان مبتال به  اختالل بيش فعالی و نقص توجه موثر است؛ لذا پيشنهاد می

 به این گروه از والدین استفاده نمایند.
 

و  وجهتکمبود  /، اختالل بيش فعالیودکک -آموزش مبتنی بر رابطه والدمحور، شناختی خانوادهمداخالت روان کليد واژه:
 سالمت روان والدین.



 

 مقدمه 
در دو دهه اخير به دالیل گوناگون از سوی بسياری از محققان و متخصصان کودکان استثنایی توجه بسياری نسبت به وضعيت 

های رفتاری و ترین اختاللاز شایع 1اختالل کمبود توجه/بيش فعالیکودکان بيش فعال معطوف شده شده است. 
این  (.Bussing, & et al, 2012) کودکی شناخته شده استنوروبيولوژیکال )عصب زیست شناختی( است، که در دوران 

 & Tophen) های بی توجهی، بيش فعالی و تکانشگری توصيف شده استفراگير و پایدار است و با ویژگی اختالل بيش از حد

et al, 2011.)  شده است و درصد در کودکان مدارس ابتدایی در مرحله پيش از بلوغ گزارش  5تا  3این اختالل با شيوع
(. Kilic, & Sener, 2005) درصد تخمين زده اند 6تا  3برخی از پژوهشگران شيوع این اختالل را در ميان کودکان دبستانی 

 ,Talaei & et al) باشدمیدرصد  2/15درصد و در پسران دبستانی  3/12در کودکان پيش از دبستان ایرانی  ADHDشيوع 

مورد مطالعه قرار  1390تا  1375های مقاله را از سال 16( 1394و همکاران،  ارجمندی)در یک پژوهش فراتحليل  .(2010
ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد ميزان شيوع اختالل نقص  12تا  7آموز دانش 14891دادند. در این تحقيق 

در کودکان پسر  ADHDهر چند تشخيص  باشد.درصد می 8توجه و بيش فعال بر اساس توافق والدین و معلمان در کل 
 (.Young & Gudjonsson, 2005)بيشتر است، اما ميزان تشخيص در بزرگسالی در زنان و مردان مساوی است 

کودکان مبتال به بيش فعالی و کاستی توجه اغلب  DSM2-5تشخيصی و آماری اختالالت روانی ویراست پنجم  بق راهنمایط
کنند، بدون تمام پردازند، وسایل خود را گم میپردازی میرسانند، به خيالشده را به اتمام نمی دهند، تکاليف معينگوش نمی

نظم شوند، غالبا بیدقت ارزیابی میبينند از این رو بیپردازند، بعضی جزئيات را نمیکردن یک فعاليت به فعاليت دیگری می
کنند، به زودی هایی که مستلزم تالش ذهنی مستمر است اجتناب میبوده و قادر به سازماندهی نيستند، از انجام دادن کار

توانند دهند، هميشه درحال جنب و جوش هستند، نمیها و پاهای خود را تکان میشود، معموال دستحواسشان پرت می
که به کلينک ارجاع داده  ADHDاکثریت کودکان مبتال به کنند. منتظر نوبت بمانند و معموال کارهای دیگران را متوقف می

محمد خانی ، انی و رشدی گزارش شده است )اند در عملکرد تحصيلی مشکل داشته و غالبا در آنان مشکالت رفتاری، هيجشده
کند. گستره علل، در برگيرنده عوامل وراثتی، شخصيت و شواهد علمی قویا بر وجود زیربنای زیست شناختی اشاره می (.1388

يش و پس از تولد و تفاوت در ساختارهای مغزی و احتماال تفاوت در وضعيت شيميایی مغز و در نتيجه متفاوت مزاج، عوامل پ
بودن ساختارهای مغزی از نظر ميزان فعاليت است، که با عوامل محيطی )مانند فرزندپروری والدین، محيط تقویتی یا تنبيهی 

 (. 1391و عوامل تربيتی( در تعامل هستند )مير نسب، 

(Pelham, 1999( )Cunningham & Boyle, 2002)  (Gillberg, 2003)  و(Parker, 2004 ) توافق دارند که
مادران دارای کودک مبتال به اختالل نقص توجه و بيش فعال پریشانی و اضطراب بيشتری را نسبت به والدین کودکان عادی 

کان دیگر اضطراب، دمواجه هستند، زیرا این کودکان بيشتر از کوبا مشکالت متعددی ADHD مادران کودکان کنند. تجربه می
دهند. به نظمی را نشان میآميز، عدم رعایت قوانين، عزت نفس پایين، کنترل غرایز پایين و بیپرخاشگری، رفتارهای خصومت

والدین کنترل کافی بر کنند، و به سبب اینکه عنوان مثال بسياری از مادران که تمام وقت خود را با کودک سپری می
نظمی، ناتوانی در به تعویق انداختن ارضاء نيازهای خود انگيختگی و تکانشگری، رفتارهای خصومت آميز و پرخاشگری، بی

                                                           
1 . Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
2 - Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition 



 
شوند. در نتيجه والدین کنند، گاهی هم در نشان دادن احساسات خود دچار شرم و گناه میندارند، گاهی احساس خشم می

های فراوانی روبرو هستند و به دليل عدم آمادگی برخی از والدین، احساس فعال خود با چالششبرای تربيت فرزندان بي
شود و اکثر والدین بدون آموزش و آمادگی الزم در مسير تربيت فرزندان ها تجربه میدرماندگی و نااميدی، به وضوح توسط آن

بعالوه این والدین ممکن است مشکالت کودک را به (. 1383د، کنند )عالقبند رانهند و از طریق آزمون و خطا عمل میگام می
نقایص خود در ارتباط با عدم شایستگی در سرپرستی کودک نسبت دهند، این نتاج معموال همراه با خود سرزنشی است و 

-خانواده(. 1385دار دارای باورهای غير واقع بينانه در مورد کودک و خودشان هستند )محمد اسماعيل، والدین کودکان مشکل

ای نيستند، مصرف کنند که والدین شایستهکنند و احساس میهای کودکان بيش فعال فشارهای والدینی بيشتری را تجربه می
یکی از مداخالت  .(.Mash & Barkley, 2003)شود. یابد، و همچنين افسردگی والدین بيشتر میالکل در والدین افزایش می
شده است که از انواع حمایت  3CPRTکودک  –های گروهی مبتنی بر رابطه والد آموزش ADHDدرمانی کودکان مبتال به 

PMT4 اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر کاهش مشکالت برونی سازی شده ، مشکالت رفتاری به مطالعات متعدد، . است
نشی و انفجاری در کودکان را گزارش کرده رفتاری و رفتارهای تکا -ویژه پرخاشگری و نادیده گرفتن قواعد، مشکالت هيجانی

،  Foulkrod, & Davenport,2010)) (Paone, & Douma, 2009( )؛1388بيرامی، ) (؛1388همکاران،  )دادستان و اند
(Muro & et all, 2006( ، )Kagan, & Landreth, 2006 ) و(Baggerly, & Jenkins, 2009) ( .Landreth, 2006) 

شود. تمرکز در این روش ها میمعتقد است این روش سبب قدرت بخشيدن به والدین و کاهش احساس گناه و نااميدی در آن
والد، موجب درک و پذیرش دنيای عاطفی کودک از سوی والدین، کسب نگرشی -درمانی، عالوه بر بهبود رابطه کودک

نش و آگاهی والدین نسبت به خود در ارتباط با کودک و لذت بردن از واقعبينانه و صبورانه نسبت به خود و کودک، افزایش بي
ای است که فرض زیربنایی آن این است که عامل تغيير در درمان که منجر به بازی درمانی مداخله شود.نقش والدینی می

ت که به دليل ماهيت ای مستقيم اسشود، ارتباط کودک و درمانگر است. همچنين بازی درمانی مداخلهها میکاهش نشانه
مداخالت (. Stulmaker & Ray, 2015)شود سازی و در نتيجه افزایش اثربخشی مداخله میسازانه منجر به عينیدرون

( متمرکز بر بهبود رابطه والد و کودک از طریق بازی بوده و بر این فرض استوار CPRTکودک )-گروهی مبتنی بر روابط والد
 .(Landreth,2002, 2006)گردد از طریق بازی موجب بهبود مشکالت رفتاری و عاطفی کودک میاست که بهبود این رابطه 

ان کودکلدین روان وا افزایش سالمت مدت برایروش درمانی موثر، کارآمد و کوتاهبا در نظر گرفتن این اطالعات، شناسایی 
کودک را  ط والد واثير روش درمانی بهبود ارتبالذا پژوهش حاضر بر آن است تا ت ضروری به نظر می رسد. ADHD مبتال به

 را مورد آزمایش قرار دهد. ADHD مبتال بهطریق بازی در افزایش سالمت روان والدین کودکان   از

 تحقيق روش

. است بنيادی تمطالعا جزء هدف نظر از و آزمایشی نيمه هایپژوهش جزء ها داده آوری جمع شيوه نظر از حاضر پژوهش
 .باشدمی آزمایشی و کنترل گروه دو با آزمون پس و آزمون پيش نوع از مطالعه این در رفته بکار طرح

 گيری نمونه روش و نمونه جامعه،

                                                           
3 _ Children  Parent Relation Training 
4 - Parents Management Training 



 
در این . است رانشهر ته توجه کمبود /فعالی بيش اختالل دارای ساله 11 تا 6 کودکان مادران کليه شامل پژوهش جامعه

هران به ورش شهر تای استفاده شده است. ابتدا از ميان مناطق آموزش و پرچندمرحلهای از روش نمونه گيری خوشه پژوهش
صادفی ته طور بطور تصادفی یک منطقه انتخاب شد. سپس از ميان مدارس ابتدایی پسر آن منطقه یک مدرسه ابتدایی پسر 

ت باالتری بدست آورده آموز که نمرادانش 30آموزان انتخاب شده، در نهایت پس از اجرای پرسشنامه کانرز ميان والدین دانش
ر گروه آموزش والدین نف 10نفر گروه آموزش والدین،  10نفری ) 10آزمودنی به سه گروه  30انتخاب شدند. در نهایت  ،بودند

 نفر گروه دارودرمانی( تقسيم شدند.  10به همراه دارودرمانی و 
ه همراه دارودرمانی و نفر گروه آموزش والدین ب 10نفر گروه آموزش والدین،  10آزمودنی ) 30 پژوهش در اینحجم نمونه:. 

 نفر گروه دارودرمانی( وارد مطالعه شدند. 10
 آموزشي برنامه محتوای

ای کودک همدلی و پذیرش از جانب والدین بر کودک و ایجاد-محتوای این جلسات آموزشی مبتنی بر بهبود روابط والد
 جلسه آموزشی است شامل:  10برنامه عملی آموزش در این روش درمانی، شامل است. 

آن شامل اهميت بازی، قوانين و نحوه اجرای جلسات بازی والدین با کودک در منزل است. بایدها و  جلسات اول و دوم
و زمان بازی با کودک معرفی های مورد نياز در جلسات، مکان شود و نوع اسباب بازینبایدهای جلسات بازی آموزش داده می

گویی انعکاسی والدین نسبت به احساسات و عواطف و هيجانات شامل آموزش شيوه پاسخ جلسات سوم و چهارم گردد.می
جلسات  پردازد.های آموخنه شده به والدین در ارتباط با بازی کودک میعمدتا به مرور مهارت جلسه پنجم کودک است.

گذاری برای رفتارهای نامناسب کودکان یا سرپيچی از قوانين بازی و آموزش دادن به آموزش مهارت محدودیت ششم و هفتم
های مجددا به مرور تمرین جلسه هشتم حق انتخاب به کودک در قبال اطاعت یا سرپيچی از قوانين اختصاص داده شد.

-پردازد. پاسخهای خارج از جلسه بازی میها به موقعيتآنهای آموخته شده در جلسات قبل و تعميم مربوط به اجرای مهارت

دهد از جمله مسائل دیگر مورد بحث در این جلسه هایی که کودک انجام میهای تقویت عزت نفس در قبال رفتارها و تالش
تگی و تعميم ها و تاکيد بر ادامه جلسات بازی به صورت هفبه رفع مشکالت عمده والدین در برخی مهارت جلسه نهماست. 

 جلسه نهایي گویی نيز یکی از تمرینات مورد بحث در این جلسه است.بازی و قصهشود. عروسکها پرداخته میبيشتر مهارت
شود. اند، پرداخته مینيز به بيان نقاط قوت والدین نسبت به جلسه اول، مرور مشکالت اوليه والدین و بهبودهایی که پيدا کرده

ای برای ادامه پيگيری جلسات گروهی والدین و ارتباط با بخشی روش مذکور برای والدین و تنظيم برنامهنظرسنجی در باب اثر
 (.2006، 5درمانگر در صورت نياز، از جمله موضوعات دیگر مورد بحث در جلسه پایانی هستند )لندرث

 هاابزارهای گردآوری داده

 رفتند.گبه بالينی توسط روانپزشک و روانشناس قرار مصاحبه بالينی: در این پژوهش آزمودنی ها مورد مصاح -1

 و است شده بندیدرجه 3 تا 0 از ليکرت مقياس در که است سوال 26 شامل پرسشنامه این: والدین فرم کانرز پرسشنامه -2
 پایایی زانرـک. دهدمی قرار سنجش مورد والدین سوی از را آزمودنی تمرکز عدم و توجهی بی و فعالیبيش چون مورادی

                                                           
5 - Landreth 



 
 ستا هشد ارشگز85/0 شناختی موـعل موسسه یسو از پرسشنامه ینا رعتباا ندادهنمو ارشزـگ90/0 را سمقيا ینا
 (.1384 اده،عليز)

 رسشنامهپ این. نمود تنظيم را عمومی سالمت پرسشنامه بار اولين (Goldberag, 1972):  عمومی سالمت پرسشنامه -3
 اولين ار پرسشنامه سئوالی 28 فرم (Goldberag & Hilly, 1979). است سئوالی 12 و 28 ، 30 ،60 هایفرم صورت به
 هاینشانه) قياسزیرم چهار شامل پرسشنامه این. کردند طراحی آن بلند فرم برروی عاملی تحليل روش اجرای طریق از بار

 چهار عمومی سالمت پرسشنامه مواد تمام. است( افسردگی و اجتماعی کارکرد در اختالل خوابی،بی و اضطراب جسمانی،
 تا صفر از فرد هر کل نمره. است( 3 و 2 ،1 ،0) صورت به ليکرت ساده مدل از استفاده گذارینمره روش و هستند ایگزینه

 روش سه از فادهاست با را پرسشنامه اعتبار( 1380) تقوی. است باالتر عمومی سالمت بيانگر کمتر نمره. بود خواهد 84
 همچنين. آورد دستب را 90/0 و 93/0 و 70/0 اعتبار ضرایب ترتيب به و نمود؛ بررسی کرونباخ آلفای و تنصيفی بازآزمایی،

 همبستگی ریبض که نمود محاسبه  ميدلکس بيمارستان پرسشنامه با همزمان اجرای طریق از پرسشنامه این همزمان روایی
 . آمد بدست 55/0

 هاداده تحليل روش
 هاهعایت مفروضای هستند، با رفاصلههای گردآوری شده در مقياس تحقيق با توجه به این که دادهبرای بررسی هدف 

 پردازش و تجزیه و تحليل شدند. ،های آماری توصيفی و استنباطی زیرروش
ون و آزمشدر پي های سه گروهانحراف استاندارد جهت نشان دادن اختالف ميانگين در قسمت آمار توصيفی از ميانگين و

آزمون يشا طرح پب پيش تجربیهای پژوهش و روش تحقيق که از نوع آزمون و در قست آمار استنباطی با توجه به فرضيهپس
آزمون  و (ANCOVAهای آماری، از روش تحليل کوواریانس تک متغيره )آزمون با گروه کنترل بود، برای تحليل دادهپس –

 د.های چندگانه بنفرونی استفاده شمقایسه
 در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. 23SPSSابزار تحليل داده ها:  نرم افزار ورژن 

 
 یافته ها

-وم یافتهر بخش دهای توصيفی دهای حاصل از این پژوهش در دو بخش ارائه شده است. در بخش اول، ابتدا یافتهیافته

 .بيان شده است ها و آزمون فرضيههای استنباطی حاصل از تحليل داده
 بخش اول: یافته های توصيفي

این پژوهش در  کنندگان درشرکتمادران نفر از کودکان  30های جمعيت شناختی حاصل از گروه نمونه نشان داد که داده
بيشترین است.  52/1با انحراف استاندارد   53/8کنندگان سال بودند. ميانگين سنی فرزندان شرکت 11تا  6های سنی رده

 سال است. 8راوانی سن کودکان شرکت کنندگان در پژوهش ف

ار توصيفی های آمهای آن با استفاده از روشهای پژوهش متغيرهای سالمت روان و مولفهتوصيف داده 1در جدول 
 گيرد. )ميانگين و انحراف استاندارد( صورت می

 
  1جدول 



 
قص نچار اختالل کودکان د های سالمت روان در والدینمتغيرهای وابسته سالمت روان و مولفههای توصيفی )ميانگين و انحراف استاندارد( مشخصه

 توجه و بيش فعال  در مراحل پيش آزمون و پس آزمون.

 آزمونپس آزمونپيش متغيرها هاگروه
M SD M SD 

 2/7 65 4/8 5/70 سالمت روان دارودرمانی
 4/7 4/54 9 68 سالمت روان ترکيبی

 خانواده محور
 5/8 6/64 8 5/74 سالمت روان

 7/2 17 4/2 2/19 مشکالت جسمانی دارودرمانی
 5/2 3/11 4/3 2/17 مشکالت جسمانی ترکيبی

 3 5/16 9/2 3/19 مشکالت جسمانی خانواده محور
 8/4 7/11 5 14 اضطراب دارودرمانی

 9/3 6/8 4 3/14 اضطراب ترکيبی
 3 8/13 7/2 17 اضطراب خانواده محور
 4/3 6/19 5/3 8/21 کارکرد جسمانی دارودرمانی

 3/3 2/16 2 21 کارکرد جسمانی ترکيبی
 3 8/15 7/2 21 کارکرد جسمانی خانواده محور
 5 3/16 2/5 4/15 افسردگی دارودرمانی

 2/3 3/13 7/3 7/15 افسردگی ترکيبی
 7/3 5/18 5/3 4/17 افسردگی خانواده محور
 = انخراف استانداردSD= ميانگين و Mتوجه نمادهای: 

 

حله يانگين در مرها بيشتر از مشود نمره ميانگين در مرحله پيش آزمون در گروه، مالحظه می1همانطور که در جدول 
متغيرهای  ر هر کدام ازتر دالزم به ذکر است نمرات پایين ها در گروه ترکيبی آشکارتر است. این تفاوتباشد. آزمون میپس

 دهنده سالمت روان باالتر است.های آن نشانسالمت روان و مولفه
 

 بخش دوم: یافته های استنباطي
مگنی د از: ههای اساسی است که عبارتناستفاده از آزمون تحليل کوواریانس مستلزم رعایت کردن برخی از مفروضه

ب یج به ترتيرفت. نتاگها مورد بررسی قرار مفروضهواریانس، پایایی همپراش و همگنی شيب رگرسيون. قبل ازتحليل کواریانس 
 در ادامه ارائه شده است.

 
 استفاده شد. 6در پژوهش حاضر به منظور آزمون همگنی واریانسها از آزمون لون مفروضه همگني واریانسها:

 
 2جدول 

 آزمون لوین به منظور بررسی فرض همگنی واریانسها 
 داریسطح معنی درجه آزادی دوم درجه آزادی اول F متغيير وابسته
 84/0 2 27 7/2 سالمت روان

                                                           
6- Levene’s Testhtsvn'd 

 



 
 3/0 2 27 251 مشکالت جسمانی

 09/0 2 27 6/2 اضطراب
 15/0 2 27 1/2 کارکرد جسمانی

 48/0 2 27 75/0 افسردگی
 

در هر یک  Fقدارم زیرا دهد بين متغيرهای پژوهش همگنی واریانسها برقرار است.نشان می 2نتایج آزمون لون در جدول 
 دار نيست. از متغيرها مربوط به آزمون لوین معنی

 
تقل و تحليل کواریانس بر این فرض است که باید ضریب رگرسيون بين متغير مس مفروضه همگني شيب رگرسيون:

 همپراش )پيش آزمون( معنادار نباشد. 
 های پيش آزمون و متغير مستقل  همگنی شيب رگرسيون  نمره تحليلتایج ن 3 جدول

 SS MS  ُ F Df Sig متغير 

 07/0 2 9/2 9/21 8/43 سالمت روان

مشکالت 
 28/0 2 33/1 23/3 46/6 جسمانی

 789/0 2 24/0 512/0 02/1 اضطراب

 08/0 2 2 8/21 69/43 کارکرد اجتماعی

 314/0 2 2/1 68/0 36/1 افسردگی

 = سطح معناداریsig= درجه آزادی و df= ميانگين مجذورات، MS= مجموع مجذورات،  ss توجه نمادهای:

رای حليل کوواریانس بتوان از تها معنادار نيست. لذا میاز متغير برای هریک Fنشان داده شده است که مقدار  3در جدول 
 ه است.متغيری در این پژوهش آمدخالصه نتایج تحليل کوواریانس تک  4ها استفاده کرد. در جدول تحليل داده

  4جدول 
 های پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایشی ، با نمره پيش آزمون )همپراش(کوواریانس نمرهتحليلخالصه نتایج 

 SS Df MS F Eta منبع متغير

وان
ت ر

الم
س

 

 86/0 13/163** 1386 1 1386 پيش آزمون
 59/0 4/19** 2/165 2 4/330 گروه
   5/8 26 9/220 خطا

نی
سما

ت ج
کال

مش
 

 67/0 6/52 ** 8/130 1 8/130 پيش آزمون
 6/0 3/19 ** 9/47 2 9/59 گروه

   48/2 26 7/64 خطا



 

اب
طر

اض
 

 879/0 9/188** 8/379 1 8/379 پيش آزمون
 542/0 4/15 ** 4/15 2 9/61 گروه
   01/2 26 2/52 خطا

عی
تما

 اج
کرد

کار
 

 38/0 9/15 ** 7/104 1 7/104 پيش آزمون
 255/0 4/4 ** 18/29 2 3/58 گروه
   6/6 26 8/170 خطا

گی
سرد

اف
 

 966/0 8/728 ** 8/415 1 8/415 پيش آزمون
 53/0 6/4 ** 35/8 2 7/16 گروه

   6/14 26 8/14 خطا

ب، کارکرد سالمت روان، مشکالت جسمانی، اضطرا هریک از متغيرهای پيش آزموندر  F مقدار، 4با توجه به جدول 
مقدار  نادار است.مع 01/0در همه متغيرها در سطح  Fآورده شده است و نشان داده شده است که مقدار  اجتماعی و افسردگی

و  38/0ماعی ، کارکرد اجت87/0 ، اضطراب67/0 ، مشکالت جسمانی86/0متغير وابسته سالمت روان واریانس تبيين شده 
 باشد.می 96/0 افسردگی

و  4/4 اعی، کارکرد اجتم4/15، اضطراب 3/19، مشکالت جسمانی 4/19سالمت روان برای متغيرهای مستقل  Fآزمون 
 شکالت جسمانی، م59/0 سالمت روان معنادار است. مقدار واریانس تبيين شده 01/0که در سطح  است 6/4برابر افسردگی 

 .است 53/0 و افسردگی 25/0، کارکرد اجتماعی 54/0 ، اضطراب6/0

 5جدول 
 ها تفاوت ميانگين و خطای انحراف از ميانگين گروه

 متغير
 و ترکيبی خانواده محور خانواده محوردارودرمانی و  دارودرمانی و ترکيبی

 خطای ميانگين ميانگين خطای ميانگين ميانگين خطای ميانگين ميانگين
 37/1 -7/4* 33/1 48/3 314/1 18/8* سالمت روان

 738/0 -62/3* 705/0 67/0 735/0 3/4* مشکالت جسمانی
 65/0 -76/2* 66/0 53/0 63/0 28/3* اضطراب

 14/1 543/0 15/1 22/3* 16/1 68/2 کارکرد اجتماعی
 34/0 40/1* 34/0 -3/0 33/0 -7/1* افسردگی

 * P 0>/05توجه نماد: 
ميانگين تر از نپایي (4/54ميانگين نمرات گروه ترکيبی )در متغير سالمت روان، دهد، نشان می 5و  1اطالعات جدول 

ن نمرات ميانگين گروه يباما معنادار است.  05/0( بوده و در سطح 5/64) خانواده محورو ميانگين گروه  (65گروه دارودرمانی )
 هتر از روشبترکيبی  شود. لذا روشاز لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نمی خانواده محورو ميانگين گروه  دارودرمانی

 است.  خانواده محوردارودرمانی و 



 
( و ميانگين 17انی )تر از ميانگين گروه دارودرم( پایين3/11ميانگين نمرات گروه ترکيبی )در متغير مشکالت جسمانی، 

انی و ميانگين گروه معنادار است. اما بين نمرات ميانگين گروه دارودرم 05/0( بوده و در سطح 5/16) خانواده محورگروه 
 رانواده محوخمانی و شود. لذا روش ترکيبی بهتر از روش دارودراز لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نمی خانواده محور

 است.
( و ميانگين گروه 7/11تر از ميانگين گروه دارودرمانی )ن( پایي6/8در متغير اضطراب، ميانگين نمرات گروه ترکيبی )

ده خانوايانگين گروه مو  ن نمرات ميانگين گروه دارودرمانیمعنادار است. اما بي 05/0( بوده و در سطح 8/13) خانواده محور
 است.  ورنواده محخا شود. لذا روش ترکيبی بهتر از روش دارودرمانی واز لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نمی محور

تر از ميانگين ( پایين8/15) خانواده محور( و ميانگين گروه 2/16ميانگين نمرات گروه ترکيبی )در متغير کارکرد اجتماعی، 
 خانوادهيانگين گروه و م ترکيبیمعنادار است. اما بين نمرات ميانگين گروه  05/0( بوده و در سطح 6/19گروه دارودرمانی )

 انی است. دارودرم بهتر از روشو خانواده محور شود. لذا روش ترکيبی از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نمی  محور
گروه  ( و ميانگين3/16تر از ميانگين گروه دارودرمانی )( پایين3/13ميانگين نمرات گروه ترکيبی )در متغير افسردگی، 

اده خانوميانگين گروه  نادار است. اما بين نمرات ميانگين گروه دارودرمانی ومع 05/0( بوده و در سطح 5/18) خانواده محور
 است.  ورنواده محخاشود. لذا روش ترکيبی بهتر از روش دارودرمانی و از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نمی محور

 بحث
 ، (Chan,& et al 2014)، (1396)افشار و همکاران  ،(1396) و همکاران مقوم هایهای پژوهش حاضر با یافتهیافته

(Timer, 2012)( ،Lindo& et al, 2012)  و(Tophen, 2011) .همسو است 
کودک  –آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد ( در پژوهش خود تحت عنوان بررسی اثربخشی 1396)مقوم و همکاران 

، بر ميزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران با کودک دارای معلوليت ذهنی خفيف، برنامه بازی درمانی را (خانواده محور)
کودک، سبب کاهش معناداری در ميزان  –آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد اجرا کردند. نتایج نشان داد، درمان 

اثربخشی برنامه فرزند در پژوهشی با عنوان  (1389) رانو همکا جعفریمادران شده است. استرس، اضطراب و افسردگی 
برنامه فرزند پروری مثبت در  ، دریافتندکمبود توجه /کودکان مبتال به اختالل بيش فعالی پروری مثبت بر سالمت روان مادران

( در 1396) و همکارانافشار، . کمبود توجه موثر است /ارتقاء سالمت روان مادران دارای کودک مبتال به اختالل بيش فعالی
، بر کاهش (خانواده محورکودک ) –مبتنی بر رابطه والد  پژوهش خود تحت عنوان بررسی اثربخشی آموزش بازی درمانی

کودک،  –آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد استرس والدگری و افزایش خوداثرمندی والدینی مادران، نشان داد، درمان 
های هر دو مقياس والدینی و کودکی استرس والدینی به استثنای خرده مقياس پذیرندگی، اثربخشی معناداری داشته در مولفه

بازی درمانی مبتنی بر آموزش نشان دادند که (Chan,& et al 2014)و در کل سبب کاهش استرس والدینی شده است. 
ها موثر است. عواطف حاکم بر ارتباط ی بر کاهش افسردگی آنبه مادران با کودکان دارای معلوليت ذهن کودک –رابطه والد 

شود. کودک می-والدین و ترميم ارتباط والد کودک بر شرایط والدین تاثير گذاشته و سبب کاهش ميزان اضطراب-والد
(Timer, 2012)  والدین، آسيب به دليل ارتباط  کودک –آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد نيز نشان داد روش درمانی

آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه پژوهشی دیگر با عنوان  شود.شناختی و رفتاری در بين فرزندان و والدین کمتر میروان
انجام شد، نتایج نشان  (Lindo& et al, 2012)، کشف ادراکات والدین از مداخله، فرایند و اثربخشی توسط کودک –والد 

کنند، استرس والدین را کاهش داده و احتماال داد حمایتی که در طول جلسات والدین از جانب همتایان و درمانگر دریافت می
آوری والدین در برابر مشکالت رفتاری کودکّ با ایجاد حس خودکنترلی و بهبود سطوح تاب -با بهبود کيفيت روابط والد

بينی نيز در پژوهش خود تحت عنوان پيش( Tophen, 2011) شود.تری میخاذ راهکارهای منطقیکودکان، موجب ات



 
 کودک-روش درمانی آموزش گروهی مبتنی بر رابطه والدی بازی درمانی، نشان دادند که دستاوردهای والد و کودک از برنامه

بازی درمانی مبتنی با عنوان درمان فشرده پژوهشی  (Kidron & Landreth,2010) شود.موجب کاهش استرس والدین می
-نهکودک -روش درمانی آموزش گروهی مبتنی بر رابطه والدبا والدین انجام دادند. نتایج نشان داد که  کودک –بر رابطه والد 

  شود.میها دهد، بلکه منجر به تعامالت همدالنه والدین با کودکان و پذیرش بيشتر آنتنها سطح استرس والدین را کاهش می
دران کودکان ، مشکالت روانی و اجتماعی ماودک ک-مبتنی بر رابطه والدآموزش گروهی اند که برنامه این مطالعات نشان داده

ه کن کودکانی . والدیرا کاهش داده و در حفظ سالمت روان این مادران موثر بوده است اختالل بيش فعالی و نقص توجهدارای 
 (sanders, 2002)دچار یا در خطر مشکالت رفتاری و هيجانی هستند، اغلب کمتر به نقش والدگری خود اطمينان دارند 

، فرمنداشند )بید میارتهای جدآموختن مهدانند که روش کنونی آنها در کنترل فرزندشان مؤثر نيست و بنابراین مشتاق و می
مر انند و همين بيمی (. والدین با حضور در کارگاه آموزشی، شيوه های مطلوب فرزند پروری و تعامل با کودک را آموزش1385

الت کهش مشسبب کاهش مشکالت کودک و مشکالت ارتباطی بين والدین و کودک می شود. این امر نيز در نهایت سبب کا
 گردد.روان مادران می سالمت

و بهبود موجب استرس، اضطراب و افسردگی والدین شود، تواند می ،بيش فعالتوجه/  داشتن فرزند دارای اختالل نقص
-آموزش گروهی مبتنی بر رابطه والدروش درمانی در شود. دگی و آرامش روانی والدین میوهای این اختالل موجب آسنشانه

، شودنيستند این امر باعث کاهش احساس گناه والدین میمشکالت رفتاری کودکشان عامل یابند که والدین درمی ،کودک
مدیریت رفتار کودکان موجب داشتن کنترل در  هستند، لذاخود خود درمانگر کودک  بينند کهآموزش میبخصوص والدین 

والد، موجب درک و -وه بر بهبود رابطه کودکتمرکز در این روش درمانی، عالشود. کاهش درماندگی و اضطراب والدین می
پذیرش دنيای عاطفی کودک از سوی والدین، کسب نگرشی واقعبينانه و صبورانه نسبت به خود و کودک، افزایش بينش و 

 کودک مشکل به نسبت والدین نگرش شود.لذت بردن از نقش والدینی میآگاهی والدین نسبت به خود در ارتباط با کودک و 

 مهمی اطالعات فرزندشان، اختالل مورد در والدین به تا است ضروری دليل، همين به. باشد مؤثر درمان فرایند در ندتوامی

 .کرد درمان توانمی را کودک مشکالت از بسياری اینکه و نيستند اختالل ایجاد علت که بدانند باید والدین د.شو داده آموزش
 به مبتال کودک ،دارای والدین اغلب که چرا است آن گذاریرتأثي در مهم امری خانواده محور روش بر حاکم گروهی فرایند

ADHD، همدالنه ایگونه به و تعدیل گروه قالب در آنها هيجانات و احساسات و هستند مشکل دچار خود کودک با تعامل در 

کودک بر شرایط والدین -ارتباط والدعواطف حاکم بر  .شودمی کسب بيشتری بينش و آگاهی نتيجه در و شده داده انعکاس
. حمایتی که در طول جلسات والدین شودکودک می-والدین و ترميم ارتباط والد تاثير گذاشته و سبب کاهش ميزان اضطراب

کودکّ با  -کنند، استرس والدین را کاهش داده و احتماال با بهبود کيفيت روابط والداز جانب همتایان و درمانگر دریافت می
-آوری والدین در برابر مشکالت رفتاری کودکان، موجب اتخاذ راهکارهای منطقیجاد حس خودکنترلی و بهبود سطوح تابای

و حمایتی که در به فرایند گروهی در این روش درمانی  وابسته نوعی به توانمی را مادران روان سالمت افزایششود. تری می
 افزایش، والد و کودک بين رابطه بهبود ،بيان نقاط قوت والدین در جلساتو کنند جلسات از همتایان و درمانگر دریافت می

 والدین احساس کنترل و افزایش درک و بينش نسبت به ماهيت این اختالل، به اختالل کودک نگاه نوع تغيير و کودک پذیرش
پذیرش و و در نهایت  یا سرپيچی از قوانين اری برای رفتارهای نامناسب کودکگذو افزایش مهارت محدودیت رفتار کودکبر 

  . گرفت نظر دردرک دنيای عاطفی و هيجانی کودک  کودک و و افکار انعکاس احساسات
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