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محیت آموزشگاهی و درنهای ردتارهای ضداجتماعی یتا بزهکتاری
در نوجوانی و جوانی در صدر جدول نشانهشناستی قترار متیگیترد
[ .]9هرچند ممکف اس مشکال هیجانی و اجتماعی در سالهای
اولیه کودکی هنوز آن قدر شتدید و آزاردهنتده ن اشتند کته باعت
نگرانی والدیف و مربیان کودر شوندز اما مطالعتا در ایتف زمینته
حاکی از آن اس که هرچه مشکال و نشانههای آن زودرستتر و
در سنیف پاییف تر ظتاهر شتود بته پیامتدهای وختیمتتر و ستازش
نایادتگی بیشتر منجر خواهد شدز مجمو ایف متوارد متیتوانتد بتا
ایجاد مشکال دراوان برای خانوادهز اطرادیان کودر و ک جامعهز
هزینههای قاب توجهی را نیز بر آنهتا تحمیت کنتد [ .]8از ستوی
دیگرز کودکتانی کته دارای صتالحی هتای اجتمتاعیز استتقالل و
مهار های هیجانی هستندز از سالم روانی باالتری برخوردار بوده
و در مدرسه دانش آموزان مودقتری نیز میباشند؛ بنابرایف در حال
حاضر مهار ها و صالحی های هیجانی و اجتماعی به عنوان یکتی
از مهار های پیش نیاز برای آغاز آموزش رسمی اس که از آن هتا
بهعنوان آمادگی ورود به مدرسه یاد میشود [.]6
مربیانی که از نزدی با کودکان سروکار دارند گزارش کرده اند
که به طور خاص نگران آینده کودکانی هستند کته از قابلیت هتای
اجتماعی -هیجانی و انگیزه های کتادی برختوردار نیستتند چراکته
بسیاری از پژوهش ها نشان داده اندز پرخاشتگری پایتدار جستمانیز
میزان باالی شکست تحیتیلی و ردتتار ضتداجتماعیز همگتی بتا
مشکال هیجانی و ردتتاری دوره کتودکی همتراه بتودهانتد [.]11
بهرغم همه ایف یادتهها نگرانکنندهز پارهای از پژوهشتگران نیتز بتا
تأکید بر درمان زودهنگا ایف مشکال در سنیف پتاییف کته ختود
نوعی پیشگیری محسو متی شتودز نشتان داده انتد کته اگتر ایتف
مشکال در سنیف پیش از دبستان و در سالهای ابتدایی کتودکی
شناسایی و درمان شود تا حد زیادی تخفیر مییابتد و بته به تود
عملکرد کودر در زمینههای مختلر منجر میشود [.]11
روانشناسان برای پیشگیری از مشکال اجتماعی و هیجتانی
کودکان شیوههای گونتاگونی را در طتول ستالیان متعتدد طراحتی
کردهاند .برخی از روشها بر خود کودرز برخی بر والدیف و برختی
بر محیت آموزشی و خانواده متمرکز بوده است  .چنتدیف رویکترد
مهم برای آموزش مهار های اجتماعی -هیجانی وجود دارنتد کته
ع ارتند از :رویکرد کنشگرز رویکترد یتادگیری اجتمتاعیز رویکترد
شناختی ردتاری و رویکرد چند مدلی -تلفیقتی [ .]12ط تق نظتر
پیاژه کودکان تا ق از یازده سالگی توانتایی شتناختی الز بترای
تفکر انتزاعی را ندارند و تجربیتا ختود را از طریتق بتازی نشتان
میدهند [ .]13بازی ابزار ارت اط کودر و بهتریف وسیله برای بیان
احساستتا ز عواطتتر و تجربیتتا کتتودر استت و ازایتتفروز جتتز
جداییناپذیر مشاوره و درمان کودکان به شمار میرود [.]14
مخاطب اصلی بازی درمانگری کودر اس ز اما کودر بتدون
والدیف و خانواده هنوز واجد محدودیتی واحتد و مستتق نیست ز
ردتار والدیف و روابت موجود در خانواده عام تعییفکننده بسیاری
از ردتارها و حاال کودر اس  .یادتههای ی دراتحلی نیز نشتان
می دهد که مشارک والدیف در درایند درمان توجیهکننده بخشتی
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مقدمه
تحول اجتماعی -هیجانی ازجمله خطوط مهم تحولی هستتند
که بسیاری از روان شناسان معتقدند نحوه تحول آنها زمینتهستاز
تحقق عملکردهای دیگر در ستالهتای آینتده است [ .]1چنانچته
تأخیر تحولی در زمینههایی ماننتد شتناخ ز زبتان و مهتار هتای
حرکتی از مشکال جتدی در آینتده خ تر متیدهتدز تتأخیر و یتا
نارسایی در دستیابی بته مهتار هتا و صتالحی هتای اجتمتاعی و
هیجانی نیز میتواند عملکرد اجتمتاعی و بتیف دتردیز تحیتیلی و
شغلی و یا سالم روانی را بهطورکلی به خطر اندازد .پژوهشهتای
طولی مختلفی ازجمله پژوهش های طولی بیف مشتکال ردتتاریز
اجتمتتاعی و هیجتتانی ستتالهتتای اولیتته و ا تترا بلندمتتد آن در
سالهتای آتتی رابطته مهمتی را کشتر کترده انتد [ .]2منظتور از
صالحی و بهزیستی اجتماعی -عاطفی آن است کته کتودر بتر
ردتارهایی که س ب شتک گیتری تعامت هتای اجتمتاعی بتیف او و
دنیای بیرون می شتود مماننتد شترو و حفتا روابتت دوستتانه بتا
همساالن و بزرگساالنز ردتارهای تعاونی و همکاری) و نیز مدیری
هیجانها و احساسهای خود ممانند پرخاشتگری و تعتار ز نظتم
جویی و واکنشپذیری) تسلت یابد و به تحول حس مهار و ارزش
خود دس یابد [.]3
تحول صالحی اجتمتاعیز هیجتانی چتالش اصتلی کودکتان
خردسال اس که به کودکستان میروند و با خواسته های پیچیتده
معلمان و همساالن مواجته متیشتوند .کودکتان واجتد صتالحی
اجتمتتاعی توانتتایی گستتترش ارت تتاطهتتای الز بتتا بزرگستتاالن و
همساالن را برای مودقی در چهتارچو هتای علمتی و غیرعلمتی
دارنتتد [ .]4صتتالحی هتتای اجتمتتاعی و هیجتتانی یتت عامتت
حمای کننده محسو میشود کته متی توانتد از کتودر در برابتر
عوام تنیدگی زایی که با آنها روبرو میشودز حمای کند و متان
شک گیری مشکال هیجانی و ردتاری در سال هتای بعتدی شتود
[ .]5دل مشغولی وادر نس به معلوما و پیشرد تحییلی که بر
اساس نمره هتای آزمتونهتا ستنجیده متی شتودز اهمیت بنیتادی
مهار هتای اجتمتاعیز هیجتانیز انات اط شخیتی و دیگتر انتوا
مهار هتای غیتر شتناختی را کته متیتواننتد ضتامف مودقیت در
سال های بعتدی زنتدگی باشتند ازنظتر دور متیدارد .درحتالی کته
مهار های اخیر به میزان کارآمدی در مدرسه و مح کار مؤ رند و
تغییرپذیری آنها نیز بهمراتب بیش از بهره هوش اس [.]6
در حتتال حاضتتر بستتیاری از محققتتان اتفتتا نظتتر دارنتتد کتته
مهتتار هتتای اجتمتتاعی آمتتوختنی اس ت ز زیتترا کودکتتانی کتته در
محیتهای نامناسب بزرگ شده انتد از لحتاا اجتمتاعی ردتارهتای
نامعقولی دارند و قادر به ارت اط مؤ ر و مفید با دیگران نمتیباشتند
[ .]7ایف مشکال پایداری متوست تا زیادی را در طول زمان نشان
می دهد و ی عام اصتلی پتیش آگهتی بترای نادرمتانی در دوران
نوجوانی و جنای و خشون در دوران بزرگسالی اس [.]8
اشکال زودرس نشانههای هیجانی که از دومتیف ستال زنتدگی
قاب مشاهده اس ز بهصور بیقراریز نحسیز بدقلقیز گریهی زیاد
و لج ازی ظاهر می شودز در سال هتای بعتد در قالتب پرخاشتگری
جسمانیز تاادورزی و نخستیف شک های نقص قوانیف در خانته و
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از تفاو ا ربخشتی پتژوهشهتای مختلتر است [ .]15ازآنجاکته
خانواده به عنوان یکی از نهادهای اولیهز بیشتریف سهم را در درایند
اجتماعی شدن درزندان به عهده دارد لذا یکی از بهتریف مداخال
در حیطتته مشتتکال هیجتتانی و اجتمتتاعی کودکتتانز آمتتوزش
مهار هایی به والدیف اس که به کنتترل ردتتار از جانتب کتودر
منجر میگردد .با آموزش مهار های درمانیز والدیف میتواننتد در
حد درمانگر و شاید هم بیشتر از آن برای درزندانشان متؤ ر باشتند
[ 16و  .]17ازآنجاکه روش های درمانی خاص بزرگساالن در متورد
کودکان قاب اعمال نیس ز بازی ابزاری مناستب بترای درمتانگران
کودر جه مداخله در مشتکال ردتتاریز هیجتانی و اجتمتاعی
آن ها می باشد یکی از ایف شیوهها الگتوی بتازی درمتانی بته شتیوه
دیلیال 1اس [.]18
2
بازیدرمانی به شیوه دیلیال توست گورنی بهعنتوان برنامتهای
درمانی برای کودکان م تالبه مشکال هیجتانی پایته گتذاری شتد
[ .]19او سال ها شاهد ایف مستلله بتود کته بستیاری از مشتکال
کودکان ناشی از خطاهای والتدیف است و ایتف خطاهتا ریشته در
دقدان دانش والدیف در حوزه والدگری و نتو ارت تاط بتا کودکتان
دارد .او به رابطه والد و کودر اهمی بسیاری می داد بنابرایف ایتف
درضیه را ارائه داد که والدیفز میتوانند با برقراری جلسا بازی بتا
درزند خود به عامالن درمانی در زندگی آنها ت دی شوند[.]21
ایف شیوه مداخلهز روشی کوتاهمد و ترکی ی از بازیدرمانی و
خانوادهدرمانی میباشد و از بنیانهای نظری گوناگونی شک گردته
اس که از میان آنها میتوان به رویکردهای رشدز شیوههای روان
پویشتتیز ردتاردرمتتانیز آمتتوزش اجتمتتاعیز شتتناخ درمتتانی و
سیستم های ح مشکال بیف دردی و خانوادگی اشاره کرد .یکتی
از پرکاربردتریف و مؤ رتریف روشهای بازی درمانگری دیلیالز مدل
درمانگری لندرث اس  .لندرث بر اساس م انی نظری گورنیز یت
مدل درمانی دشرده را بهصور گروهی برای والدیف مطرح کرد.
ایف مدل درمانگری از ستخنرانیز بحت ز نقتش بتازی کتردنز
درایندهای گروهی و نظار بر جلسه های والدیف در خانه تشتکی
شده اس  .تأکید بر ادزایش حساسی والدیف به جهان کتودر بتا
استفاده از زبان ط یعی بازی اس  .والتدیف از طریتق نقتش بتازی
کردنز مهار هایی شت یه انعکتاس احستاسز ردتتار و همتدلی بتا
درزندان خود را می آموزند .ایف روش درمانی بر اساس چنتد اصت
منحیربهدرد پایه گذاری شتده است  :درمتان متمرکتز بتر ارت تاط
موجود بیف والد و کودر اس ز نه بر مشکلی خاص یا بر ی دترد.
والدیف بهعنوان شرکای مهم در درایند تغییر نگریسته متیشتوند و
درمانگرز والدیف را در امر یادگیری مهار ها و گرایشهتای جدیتد
توانا میبیند.
به طورکلی در ایف روش ی اعتقاد پایه ای به اهمیت والتدیف
در زندگی کودکان وجود دارد .هدف اصلی ایف بازیدرمتانی؛ درر
و پتتذیرش والتتدیف از درزنتتدان ختتود؛ حستتاس شتتدن بیشتتتر بتته
احساسا درزنتدان؛ آمتوختف ترغیتب بته مستلولی شخیتی در
والدیفز هدای خود و ادتزایش اعتمادبته نفتس در کودکتان؛ پیتدا
1 Fillial

Gorni

2
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کردن بینش در مورد خود و در ارت تاط بتا درزنتدان؛ تغییتر تیتور
آن ها در مورد درزندان و یادگردتف اصول و مهار های بازیدرمانی
می باشد .شاید بتوان گف هدف اصلی ایف شیوه درمانی کم بته
کودکان اس تا راهکارهای الگوبرداری و احساس مث ارزشمندی
خود و اعتمادبهنفس را ادزایش دهند [.]18
در مورد تفاو بازی درمانی دیلیال با بتازی درمتانی بته شتیوه
شناختی ردتاری می تتوان گفت بتازی درمتانی ردتتاری شتناختی
ترکی ی از تکنی های سنتی بازیدرمانی با تکنیت هتای ردتتاری
شتتناختی اس ت کتته مکتتانیز ا تتر آن از طریتتق اصتتالح تیتتورا
ناستازگارانه و تغییتتر عقایتتد و نگتترش صتور متتیگیتترد و تعامت
دوجان ه و پیچیده بیف شناخ ز هیجان و ردتار و محتیت را متورد
توجه قرار میدهد .در نو دیگری از بازیدرمانی که به بازیدرمانی
کودر محور شناخته می شود درمانگر نقش کلیدی در درمان دارد
و باید خالق شترایت مناستب بترای خودشتکودایی کتودر باشتد.
درمانگر باید داایی امفز پذیرنده و حمایتگر را به وجتود آورد کته
کتتودر در آن احستتاس راحتتتی کنتتد و بتتدون نگرانتتی دربتتاره
واکنشهای درمانگر به نشان دادن دنیای درونی خود بپتردازد؛ امتا
در بازی درمانی به شیوه دیلیال تمرکز به رابطه والد و کودر است
تا کودر بتواند در سایه ارت اط بتا والتدینش بته حت مشتکال و
تعارضا خود دس یابدز در ایف روش تهدید حاور بازی درمانگر
که میتواند به عنوان ی رقیب از سم والدیف دیده شتود حتذف
میگرددز همچنیف ایجاد ردتارهای مث در کودر درنتیجه تغییر
در رابطه والد -کودر شک میگیرد .ایف روش میتواند بتهعنتوان
ی روش پیشگیری و همچنیف درمانی بکار رود [ .]21یادتههتای
یت پتتژوهش نشتتان داد کتته بتتازیدرمتتانی بتته شتتیوه دیلیتتال بتتر
مهار های اجتماعی و هیجانی کودکان پیش دبستانی متؤ ر است
[ .]22در پژوهشی تأ یر بازی درمانی به شیوه دیلیتال را بته عنتوان
ی ابزار تقوی رابطه بیف پدر و مادر و درزندخواندهها بررسی کرد.
نتایج نشان داد که ایف شتیوه درمتانی باعت به تود روابتت ادتراد
خانواده میگرددز همچنیف در ایتف تحقیتق ذکتر شتده است کته
مهار های اجتماعی و ردتاری کودکان ادزایش یادته و تعام بتیف
ادراد خانواده باال میرود [18ز .]23
صاحب نظری دیگر به بررسی تأ یر بازیدرمانی به شیوه دیلیال
جه کسب اطالعا الز برای مداخال خانوادگی پرداخ  .نتایج
ایف تحقیق همپوشانی بازی درمانی بته شتیوه درزنتد درمتانی را بتا
مداخال خانوادهدرمانی نشان داد [ .]24صاحبنظریز به مطالعته
پدیدار شناختی در مورد بازی درمانی بته شتیوه دیلیتال پرداخت .
نتایج نشان داد که ایف روش باع تغییرا عمده ای در رابطه مادر
و درزندز به ود روابت اجتماعی کودرز توانمنتد ستازی در حمایت
گروهی و رشد هیجانی کودر میشود [.]25
در پژوهشی به تأ یر بازیدرمانی به شیوه دیلیال بر روابت پتدر
و مادر و کودکان پرداخته شد .نتایج تحقیق آنها نشان داد که ایف
شیوه باع توسعه روابتت پتدر و متادر و کوکتان متیشتود [.]26
صاحب نظری دیگر به بررسی تأ یر بازی درمانی مادران بر مشکال
ردتاری کودکان دارای ناتوانی یادگیری پرداخ  .نتایج ایف تحقیتق
نشان داد که ایف شیوه بازیدرمانی باع کاهش مشکال ردتتاری
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کودکان دارای ناتوانی یادگیری می شود [ ]27در پژوهشی دیگر به
بررسی تأ یر آموزش بازی درمانی م تنی بر رابطه والد -کتودر بته
مادران بر کاهش مشکال ردتاری هیجانی کودکان پرداختته شتدز
نتایج ایف تحقیق نشان داد ایف شیوه بتازی درمتانی باعت کتاهش
مشکال ردتاری هیجانی کودکان میشود [.]28
در حال حاضر بتازی درمتانگری بته شتیوه دیلیتال در درمتان
کودکان کاربرد بسیاری دارد و پژوهشهای بسیاری در خارج کشور
در م ورد ا ربخشی ایتف روش درمتانگری انجتا گردتته است ز امتا
ازآنجاکه در ایران در مقایسه با سایر کشورها پتژوهشهتای بستیار
اندکی در مورد ا ربخشتی ایتف روش انجتا شتده و ایتف روش در
کشور ما هنوز بسیار ناشناخته اس ز بنابرایف با توجته بته هتدف و
پیشینهز مسلله اساسی تحقیق ایف اس که آیتا بتازیدرمتانی بته
شتتیوه دیلیتتال بتتر مهتتار هتتای اجتمتتاعی -هیجتتانی دختتتران
پیشدبستانی مؤ ر اس ؟

روش
نوع پژوهش
ایف پژوهش بر حسب هدفز در دسته پژوهشهتای کتاربردی
قرار میگیرد .بهعالوهز بر حسب تحقیق ازجملته طترحهتای نیمته
تجربی از نو پیشآزمونز پسآزمتون و بتا گتروه آزمتایش و گتواه
اس .
آزمودنی
جامعه آماری
جامعهز نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری شام کلیتهی
دختران پیشدبستانی  5تا  6ساله شهر اصفهان در سال تحیتیلی
 94-93بود.
نمونه پژوهش
بهمنظور اجرای طرحز  31نفر از دختران پیشدبستانی  5تتا 6
ساله به همراه مادرانشان بهصور تیاددی انتختا شتدند .شتیوه
نمونهگیری ایف پژوهش تیاددی چندمرحلهای بود که در طی سته
مرحله صور گرد  .ابتدا از نواحی ششگانه آموزشوپرورش شهر
اصفهانز ناحیه  3بهصور تیاددی انتخا شد .سپس با مراجعه به
بهزیستی ناحیه ی انتخابیز چهتار مهتدکودر بتهصتور تیتاددی
برگزیده شدند.
برای غربالگری به والدیف همه کودکان پیش دبستانی دختر در
ایف  4مهدکودر نستخه ترجمته شتده ی پرسشتنامه ی غربتالگری
مهار های اجتماعی -هیجانی داده شتدز از بتیف  94کتودکی کته
کمتریف نمره را در مهار اجتماعی -هیجتانی داشتتند تعتداد 31
کودر انتخا شدند .مادران ایف کودکان به صور تیتاددی در دو
گروه  15نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند.
از ارزیتتابی مربیتتان و گتتزارش متتادران نیتتز جه ت شناستتایی
کودکانی که صالحی الز را در مهار هتای اجتمتاعی -هیجتانی
نداشتند استفاده شد .معیارهای ورود به ایف تحقیق جنس مؤن ز
گردتف نمره پاییف در پرسشنامهز عد وجود اختالل روانی در مادر
و کودرز عد برخورداری از هر درمان روان شناختی دیگر در مادر
و کودر و تحییال مادر باید از دیپلم به باال باشتد .متالرهتای

ابزارهای پژوهش
 )1پرسشتتنامه مهتتار هتتای اجتمتتاعی -هیجتتانی نستتخه
ترجمه شده :پرسشنامه غربالگری مهار های اجتمتاعی و هیجتانی
کودکان پیش دبستانی توست میلتر 1در ستال  1997ستاخته شتد
[ .]29ایف پرسشنامه توست دادستانز عسگریز رحیم زاده و بیتا
در 1389در ایتتران اعت اریتتابی و رواستتازی شتتد [ .]31پرسشتتنامه
Miller
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خروج در ایف تحقیقز عد شرک منظم در کالسهتای آموزشتیز
عد انجا تکالیر هفتگی و عد تکمی پرسشنامه در پیشآزمون
و پسآزمون بود.
در ایف تحقیق در گروه آزمایش مادران دیپلم  4نفرز دو دیپلم
 3نفرز لیسانس  8نفر شرک داشتتند و در گتروه کنتترل متادران
دیپلم  5نفرز لیسانس  9نفر و دو لیسانس ی نفر شرک داشتند.
گروه سنی مادران بیف  25تا  35سال بتود کته در گتروه آزمتایش
کمتریف سف مادر  23سال و بیشتتریف ستف  33ستال و در گتروه
کنترل نیز کمتریف سف مادر  25سال و بیشتریف ستف مربتوط بته
 36سال بود .مداخلهی بازی درمانی به شیوه دیلیال بر روی مادران
گروه آزمایش به اجرا درآمد .مکان انجا ایف تحقیق در سالف بازی
مهدکودر امید دردا واق در خیابان کشاورز در شهر اصتفهان کته
مکانی مناسب برای آموزش مادران بود برگزار شد .در جلسه اول و
دو دقت مادران حاور داشتند اما از جلسه ستو بچتههتا هتم در
جلسا حاور داشتند و مادران مفاهیم آموزشی یاد گردته شده را
روی آنها تمریف میکردند و درمتانگر اشتکاال آنهتا را برطترف
می کرد .روش آموزشی بکار ردته در ایف تحقیق بتر استاس کتتا
بازیدرمانیز هنر برقراری ارت اطز نوشته لندرث [ ]18بود.
بعد از پایان جلسا آموزشی که دقت بتر روی گتروه آزمتایش
انجتتا گردتت ز پتتسآزمتتون از هتتر دو گتتروه آزمتتایش و کنتتترل
مپرسشنامه مهار های اجتماعی -هیجتانیز نستخه ترجمتهشتده)
گردته شد .برای متغیر مستق مبازی درمانی بته شتیوه دیلیتال) 8
جلسه آموزش گروهی ترتیب داده شد .در هتر هفتته یت جلسته
آموزش دوساعته برگتزار متی شتدز تمتامی ایتف  15نفتر در گتروه
آزمایشز در جلسا آموزشی شرک متیکردنتد و تحت آمتوزش
متغیر مستق پژوهش قرار گردتند .جه رعای مالحظا اخالقی
در پژوهشز به شرک کنندگان در مورد هدف تحقیق توضتی داده
شدز همچنیف به آنان اطال داده شد که نتایج پژوهش بتهصتور
آماری و نتیجهگیری کلی منتشر خواهد شد و آنها اختیتار کامت
دارند که هر زمان که مای بودند از پژوهش ختارج شتوند .پتس از
اتما پژوهش در صور تمای می تواننتد در یت جلسته مشتاوره
جه تشتری نتتایج مداخلته درمتانی و نتتایج دتردی مربتوط بته
پرسشتنامهی ق ت و بعتتد از درمتان و بیتتان پیشتتنهادا تکمیلتتی
درزمینه به ود روند درمان شرک نمایند .به عتالوه جهت رعایت
اصول اخالقی به ادرادی که در گروه گواه بودند اطال داده شتد در
صور تمای می توانند پس از اجرای پس آزمونز بتا شترک در 8
جلسه آمتوزش گروهتی بتازی درمتانی دیلیتال از آمتوزش رایگتان
بهرهمند شوند .ممالحظه اخالقی برای گروه گواه).

شهرزاد عدیلی و همکاران

تأثیر بازیدرمانی به شیوه فیلیال بر مهار های اجتماعی -هیجانی...........

غربالگری اختالل های اجتماعی -هیجانی از لحاا روان ستنجی بته
شش زیر مقیاس مهار های ارت اطیز مهار های زندگی روزمترهز
ردتارهای دتزون کنشتی /بتی تتوجهیز ردتارهتای ستازش نایادتتهز
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جدول  .1خالصه جلسات درمان
رئوس مطالب
والدیف به معردی خود و خانوادههایشان و شرح ویژگیهای درزند خود میپردازند .اهداف درمانی توست درمانگر شرح داده میشود و تأکید آموزش در ایف جلسه بر
پیدایش حساسی درباره درزندان و دادن پاسخ همدالنه اس  .جلسه اول با دادن تکلیفی درباره آشنایی و شناخ هیجانهای کودر و دادن پاسخهای انعکاسی پایان
مییابد.
درمانگر در ایف جلسه بر آماده کردن والدیف برای نخستیف جلسه بازی در منزل تمرکز میکند .سپس با مرور جلسه ق لیز پاسخ همدالنه را از طریق نقش بازی کردن و
نمایش با جزئیا بیشتری آموزش میدهد بهطورکلی در ایف جلسه اصول اصلی بازی درمانگری والدینی به والدیف آموزش داده میشود .والدیف به اتا بازی میروند تا با
داای آن آشنا شوند .دهرستی از اس ا بازیهای مورد نیاز به والدیف ارائه میشود .زمان و مکانی مناسب برای برگزاری جلسا بازی در خانه توست والدیف انتخا
میشود .پس از ایف جلسهز والدیف جلسا بازی را با درزندانشان آغاز میکنند.
والدیف نخستیف جلسه بازی برگزار شده و مشکالتی که با آن برخورد کردهاند را برای درمانگر شرح میدهند .با مرور تکالیر جلسا ق ز در ایف جلسه بایدها و ن ایدهای
بازی به والدیف آموزش داده شد .بهعالوه والدیف میآموزند چگونهز پس از هر جلسه بازی به نوشتف شرح آن جلسه بپردازند.
ایف جلسه با مرور تکالیر جلسه ق ز گزارش والدیف از جلسا بازی و نشان دادن یکی از دیلمهای والدیف و نقد و بررسی آن آغاز میشود .در ایف جلسه چرایی و
چگونگی تعییف حدومرزها و اجرای آن کام تر از جلسا ق آموزش داده میشود.
گزارش جلسا بازی و دیلمهای والدیف با پیشنهادها و راهنماییهای درمانگر همراه میشود تمرکز آموزش در ایف جلسه بر چرایی اهمی حق انتخا دادن به کودر و
چگونگی اعمال ایف روش برای کاهش مشکال ردتاری کودکان اس  .ایف روش مکم روش محدودی گذاشتف اس که در جلسا ق لی آموزش داده شد.
در ایف جلسه ادراد گروه به نقد و بررسی بازی والدیف با یکدیگرز بهخیوص در مورد مهار های حق انتخا دادن و محرو کردن میپردازند .آموزش اصلی در ایف جلسه
بر اهمی اعتمادبهنفس و چگونگی ایجاد و ادزایش اعتمادبهنفس در کودر متمرکز اس
با بررسی و مرور تکالیر جلسه ق لیز روش ترغیب کردن بهجای تحسیف کردنز بهعالوه محدودی دادن بهصور پیشردته با کم تکنی حق انتخا آموزش داده
میشود .والدیف موقعی های مختلر را با تمرکز بر آموزش جدید نقش بازی میکنند .تکالیر جلسه معیف میشود .بهطورکلی درمانگر در جلسا آخر به نگرانیهای
والدیف درباره مشکال درازمد و بحرانی کودکان پاسخ میدهد.
گزارش کلی جلسا بازی از والدیف دریاد میشود .درمانگر اصول بازی درمانی دیلیال را مرور کرده و والدیف ارزیابی خود را در مورد ایف تجربه و نحوه تغییر خودز
درزندانشان و تغییر سایر والدیف را با یکدیگر در میان میگذارند .بهعالوه آنها تشویق میشوند تا نقش خود را بپذیرند و جلسا بازی را با کودر خود ارائه دهند.

در نسخه ترجمهشده دارسی ایف پرسشتنامه ضتریب همستانی
درونی ک مقیاس برابر  1/81و کمتریف و بیشتریف میزان آن برای
زیر مقیاسها به ترتیب برابر با  1/61منشانههای اضطرا جدایی) و
 1/77مردتار سازش نایادته -دتزون کنشتی) بتود .ادتزون بتر ایتفز
هم ستگیهای مث معنادار نمرههای پرسشنامه با نمرههای نظا
م تنی بر تجربه آشن اخ 1مسف  1/5تا  5سال) نیز حتاکی از روایتی
همگرای پرسشنامه در کودکان ایرانی بود .روایتی محتتوا و متالر
ایف پرسشنامه توست اشتن اخ و ادل بترور در ستال  1981متورد
تائید قرار گرد  .ضریب آلفای کرون اخ برای ک مقیاس اصلی برابر
با  1/86و برای زیر مقیاس های آن از  /.52ماضتطرا جتدایی) تتا
 1/77مردتارهای دزون کنشی) گسترده شده انتد .روایتی همگترای
پرسشنامه نیز از طریق هم ستگی مث و معنادار با نمره دهرس
ردتاری []31ز پرسشنامه غربالگری ردتاری تادلر [ ]32و مالرهای
تشخییی دی .اس .ا  – .تی .وی ]33[ 2.بهگونهای نیرومند متورد
تائید قرار گردته اس ؛
 )2خالصه جلسا درمان در جدول  1ارائه شده اس .
شیوه اجرای تحقیق
با توجه به طرح پتژوهشز برنامته ی هددمنتد آموزشتی بترای
آموزش به مادران برگزیده شده بهصور تیاددی طرحریتزی شتد.
آموزش شام دو بخش بود :ابتدا معردی و ارائه تعریر و شرحی از
هر ی از مهار ها و بخش دو انجا تمتریفهتای مربتوط بته آن
جلسا و انجا نمایش و نشان دادن دتیلم هتای آموزشتی الز بته
مادران و درنهای محتول ستاختف تکتالیفی در منتزل .ایتف دورهز
ASEBA
DSM TV

هش جلسه دوساعته بتود کته بته آمتوزش بتازی درمتانی دیلیتال
اختیاص داده شد.
شیوه تحلیل دادهها
بهمنظور تحلیت دادههتا از شتاخصهتای میتانگیف و انحتراف
معیارز وجه بررسی تأ یر مداخله صور گردته و کنتترل نمترا
پیش آزمون از تحلی کوواریانس استفاده شد .درنهای برای انجتا
عملیا آماری از نر ادزار «اس .پی .اس .اس »3.بهره گردته شد.
نتایج
جدول  2میانگیف و انحراف معیار گروههای آزمایش و کنتترل
را در پیشآزمون و پسآزمتون نشتان متیدهتدز نتتایج نشتان داد
میانگیف نمرا پیش آزمون گروه آزمتایش و گتروه کنتترل تقری تا
اختالدی ندارندز امتا میتانگیف نمترا پتسآزمتون گتروه آزمتایش
م )167/87به میزان قاب توجهی از میانگیف نمرا پسآزمون گروه
کنترل م )157/53ادزایش یادته اس  .جه کنترل ا ر پیشآزمون
و بررسی دقیقتر تأ یر متغیر مستق بر گروه آزمایشی و کنتترل از
تحلی کوواریانس استفاده شد .ابتدا پیشدر های الز در آزمون
کوواریانس مورد ارزیتابی قترار گردت  .نتتایج آزمتون پتیشدتر
همگنی ضرایب رگرسیون نشان داد ازآنجاییکه مقدار آماره  Fایف
آزمون برابر  1/79و سط معناداری برابر با  1/46و بزرگتتر از ./.5
بودز بنابرایف مفروضه همگنی شیب رگرسیون رعای شتده است .
جدول  3نتایج حاص از آزمون لویف را نشان میدهتد کته ستط
معناداری بهدس آمتده بتزرگتتر از  ./.5است ؛ پتس پتیشدتر

1
2

SPSS

131

3

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 5:37 IRST on Wednesday November 21st 2018

جلسه

اضطرا جداییز جامعهپذیری یا مهار های ارت اطی با همساالن و
ردتارهای تغذیه تقستیم و بتا  51گویته در مقیتاس پتنج امتیتازی
لیکر م =1هرگز تا  = 5همیشه) اندازهگیری میشود.

دوفالنامه علمی – پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) ،دوره  ،13شماره  ،2پیاپی  ،21پاییز و زمستان  ،1379صص.79-139 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 13, No. 2, Serial 25, Autumn & Winter 2015-2016, pp.: 97-104.

همگنی واریانسها تائیتد متیگتردد م Sigs = . /.5 >. /.9ز =2/24
.)F

جدول  4نتایج حاص از آزمون شاپیرو -ویل را نشان میدهد که
سط معنیداری بزرگتر از  ./.5اس پس پیشدر نرمال بتودن
نمرا تائید میگردد م Sigs = . /.5 >. /15و .)F=./91

متغیر

گروهها

مهار های
اجتماعی -هیجانی

گروه آزمایش
گروه کنترل

پیشآزمون
انحراف معیار
میانگیف
4/57
157/67
8/84
158/17

جدول  .3پیشفرض همگنی واریانس نمرات مهارتهای اجتماعی -هیجانی دختران پیشدبستانی با توجه به متغیرهای مورد مطالعه در آزمون لوین

متغیرها
مهار های اجتماعی -هیجانی

F
2/24

DF1
1

DF2
28

معناداری
./19

جدول  .4پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در پسآزمون با استفاده از آزمون شاپیرو -ویلک
معناداری
آماره
گروه
متغیرها
DF
./15
15
1/91
آزمایش
مهار های اجتماعی -هیجانی
./37
15
1/93
کنترل
جدول  .5تحلیل کوواریانس مقایسه نمرات پسآزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در مقیاس مهارتهای اجتماعی -هیجانی

پیشآزمون
گروه

مرب میانگیف
929/24
223/17

f
233/57
97/111

Df
1
1

نتتتایج جتتدول 5ز تحلی ت کوواریتتانس عاتتوی گروهتتی بتتر
مهار های اجتماعی -هیجتانی در مرحلته پتس آزمتون را نشتان
می دهد .نتایج بیان می کند که نمرا پتیش آزمتون مهتار هتای
اجتماعی -هیجانی رابطه معنی داری با نمرا پس آزمون دارد .بتا
حتتذف تتتأ یر ایتتف متغیتترز بتتیف میتتانگیف تعتتدی شتتده نمتترا
مهار های اجتماعی -هیجانی بر حسب عاوی گروهتی تفتاو
معنی داری وجود دارد ( .)p<./.1بدیف معنی که بازی درمانی بته
شیوه درزند درمانی بر مهار هتای اجتمتاعی -هیجتانی دختتران
پیشدبستانی مؤ ر اس  .لذا درضیه پژوهش تائید میگردد .میزان
تأ یر برابر  ./64متی باشتدز یعنتی  64درصتد از واریتانس نمترا
مهار های اجتماعی -هیجتانی در مرحلته پتس آزمتون ناشتی از
عاوی گروهی اس .
توان آماری آزمون  ./111حاکی از دق آماری بستیار بتاالی
ایف آزمون و کفای حجم نمونه اس  .میانگیف تعدی شده نمرا
مهار های اجتماعی -هیجتانی در مرحلته پتسآزمتون در گتروه
آزمایش م )164/87نشان از باالتر بودن ایف نمرا نس به گروه
کنترلم )158/15دارد.
ایف یادته به ایف معناس که درمان انجا شده بر روی گروه
آزمایشز مؤ ر بتوده و توانستته مهتار هتای اجتمتاعیز هیجتانی
کودکان را ادزایش دهد و ایتف ادتزایش از لحتاا آمتاری معنتادار
اس .
بحث و نتیجهگیری
هتتدف اصتتلی ایتتف پتتژوهشز بررستتی ا ربخشتتی آمتتوزش
بازی درمانی دیلیال بر مهار هتای اجتمتاعی -هیجتانی دختتران
پیش دبستانی بتود .یادتته هتای پتژوهش نشتان داد کته آمتوزش

معناداری
./113
./1111

اندازه ا ر
./89
./64

قدر آزمون
1/111
1/111

بازیدرمانی دیلیال بر ادزایش مهار های اجتماعی -هیجانی مؤ ر
اس  .یادته های ایف پژوهش با یادته هتای صتاحبنظتران زیتادی
همسو میباشد .نتایج ایتف پتژوهش بتا یادتته [34ز 35ز 36ز 27ز
38ز 37ز 38ز  ]39همخوان است  .ایتف هتم ستویی از آن جهت
اس که سیستم خانواده و ارت اط مادر -کودر بتهعنتوان عتاملی
اساسی در مهار های اجتماعی -هیجتانی در نظتر گردتته شتده
اس ز حیطه ای که جدیدا متورد توجته پژوهشتگران قترار گردتته
اس ز عد ارت اط صحی والد و کودر و س والدینی نامناسب
عام خطر اختیاصی برای عد مهار های اجتمتاعی -هیجتانی
می باشد .در ت ییف ایف درضیه میتتوان گفت ز مهتمتتریف دلیت
ادزایش مهار های اجتمتاعی -هیجتانی در کودکتان تغییتر نتو
ارت اط والد با کودر اس .
با تغییر ردتار والدز تغییر در ردتار کودر نیز به دن ال خواهد
آمد و بسیاری از مشکال هیجانی و ردتاری کودکان که ریشه در
تعامال پرخاشگرانه والدیف داردز به ود مییابتد [ .]41تغییتر در
نو نگرش والدیف نس به درزندانشان و س درزنتد پتروری از
دالی دیگر ایف تغییرا میباشدز داا و باد خشف خانواده و نیز
درزندپروری خشف باع بروز ادزایش ردتار ناسازگارانه در کودکان
میگردد؛ بنابرایف ط یعی به نظتر متیرستد کته بتا به تود بادت
خانواده و شیوه تعام اعاا با یکدیگر و مخیوصتا به تود تعامت
والدیف با کتودرز شتاهد کتاهش ردتارهتای ناستازگارانه کتودر
باشیم .ازآنجاکه می توان برخی از درایندهای ا ربخش درمتان کته
جز مهمی از بازی درمانگری اس را به بازی درمانگری دیلیال نیز
انتقال داد مانند برون ریزیز تخلیه هیجانی و بیان احستاسز ایتف
ا را تأ یر عمده ای در به ود رابطه کتودر بتا والتد متیگتذارد.
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در مرحله پیشآزمون و پسآزمون

پسآزمون
انحراف معیار
میانگیف
4/65
167/87
7/25
157/53
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کودکی که قتادر نیست در موقعیت هتای روزمتره زنتدگی ایتف
برونریزی های هیجانی را داشته باشدز می تواند در جریان بازی با
والد ایف موضو اتفا ادتد.
حاور والدیف و شناخ و پذیرش ایف احستاسهتا از ستوی
آنهاز تالش برای درر ایف احساسها و عد قااو یت جان تهز
س ب در هم شکستف بازداری و چرخه های ارت اطی معیو بتیف
والتتد و کتتودر و از بتتیف ردتتتف ردتارهتتای ناشایست در کتتودر
میگردد .بنابرایف عد آگاهی و بتی اطالعتی والتدیف از والتدگری
صحی عامت بستیاری از مشتکال کودکتان بته شتمار متیرود.
ازایف رو در روش بازی درمانگری والدینیز درمانگر بر آن اس که
با آگاهی رساندن به والتدیف درزمینته ایجتاد محیطتی سرشتار از
پتتذیرش و ختتالی از قاتتاو کتته ارت تتاط والتتد کتتودر را به تتود
می بخشدز زندگی کودر را بترای تحتول و حرکت او بته ستم
خودشکودایی مهیا کند .ایف شتیوه درمتانی بتا ادتزایش احستاس
ا رمندی در والدیف از میزان اضطرا آنها میکاهد و ایف کاهش
اضطرا خود باع بهتر عم کردن والدیف در مقابت ردتارهتای
ناسازگارانه کودکانشان متیشتود .الز بته ذکتر است کته نتتایج
پژوهش حاضر محدود به جامعه ای اس که در پتژوهش شترک
داشته اند و قاب تعمیم بته دیگتر جامعته هتای پژوهشتی نیست ز
همزمانی اتما جلسا با اتما سال تحییلی لذا امکتان پیگیتری
جه بررسی حفا نتایج مث درمتانی مقتدور ن تود .همچنتیف
عد وجود تحقیقا کادی در ایران در مورد بازی درمانی به شتیوه
دیلیال و ن ود تحقیقا کادی در مورد درمان های متفاو بر روی
مهار های اجتماعی -هیجانی برای مقایسه با نتایج ایف پتژوهش
از محدودی های عمده ایف تحقیق بود؛ بنابرایف مهمتریف کاربرد
ایف پژوهش متیتوانتد ا ربخشتی آن درزمینته کتاهش مشتکال
ردتاری کودکان و ادزایش مهار های اجتماعی مورد پسند جامعه
باشد.
ایف روش می تواند به منظور ادزایش مهار هتای اجتمتاعی-
هیجانی به والدینی که به مراکز درمانی مراجعه میکننتد توستت
درمتتانگرانی کتته بتتا کودکتتان کتتار متتیکننتتد یتتا روانشناستتان و
روانپزشکان آموزش داده شود .پیشتنهاد متی شتود بترای تعمتیم
بیشتر یادتههاز طرح در جامعه دختر و پسر نیز اجرا شود.
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