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درمان مشکالت کودکان ،پژوهش حاضر با هدف تلفیق دو مدل خانوادهدرمانگری و بازیدرمانگری برای درمان
مشکالت برونیسازیشده کودکان بر پایه پژوهش کیفی و تحلیل محتوا انجام شد.
روش :اطالعات الزم برای تدوین محتوا ،فنون و ساختار مدل تلفیقی از دو منبع به دست آمد .نخست ،رویکردهای
اصلی خانوادهدرمانگری و بازیدرمانگری مرور شد و مفاهیم و مؤلفههای اصلی و نیز فنون هر رویکرد استخراج شد و
اشتراکهای بین رویکردها به دست آمد .در مرحله بعدی ،با  10نفر از متخصصان حیطه خانواده و کودک 14 ،کودک
مبتال به مشکالت برونیسازیشده و والدین آنها در مورد علل و عوامل خانوادگی مشکالت برونیسازیشده و نیز
آنچه باید در مداخله مورد توجه قرار گیرد ،مصاحبه شد.
نتایج :با استفاده از اطالعات به دست آمده مدل بازیدرمانگری خانوادگی در قالب  8جلسه تدوین شد که در بخش
نخست هر جلسه کل خانواده و در بخش دوم والدین بدون حضور کودک شرکت داشتند .محتوای جلسههای خانواده
ارتقای خودپیروی و تفکیک خود در اعضا ،صمیمت خانواده و اصالح شیوههای مختلف پیامرسانی و بهبود تعامل
اعضا ،مدیریت هیجان خشم و اعمال انضباط و محتوای جلسه والدین آشنا کردن والدین با ویژگیها و نیازهای کودک،
برخی مهارتهای ارتباط با کودک (کالمی ،غیرکالمی ،زمان کیفی) و ایجاد هماهنگی بین والدین بود .مهمترین فنون
مورد استفاده در این شیوه تلفیقی ،بازی ،فعالیت و نمایش بهعنوان قالب اصلی ،پرسشگری ،بازتاب دادن احساسات و
رفتار ،نامگذاری مجدد ،ردگیری و هدایت از راه پیروی بودند.
بحث و نتیجهگیری :فعالیتها و بازیهای مورد استفاده در هر جلسه و نیز محتوای هر جلسه به تفکیک معرفی
شدهاند .مبنای تلفیق ،ویژگیهای مدل بازیدرمانگری خانوادگی طراحی شده و شباهتها و تفاوتهای آن با
رویکردهای مشابه مورد بحث قرار گرفته است.
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مقدمه
پژوهشها نشان دادهاند كه رواندرمانگري به سمت
رويكردي يكپارچه در درمان پيش ميرود [ .]1عوامل
مختلفي موجب شكلگيري جنبش يكپارچهسازي و گسترش
آن شده است كه از آن ميان ميتوان به تعداد زياد نظريهها و
رويكردها در مشاوره و رواندرمانگري و ناكافي بودن هر يک
از رويكردها به تنهايي در درمان همه مراجعان و مشكالتشان،
فقدان موفقيت هيچ از يک از رويكردها در تبيين مناسب
آسيبشناسي رواني و شخصيت و نيز رشد و اهميت
درمانهاي كوتاهمدت و متمركز اشاره كرد .يكپارچهسازي از
نارضايتي از يک رويكرد درمانگري به تنهايي آغاز ميشود و
با اشتياق به نظر افكندن به خارج از مرزهاي يک رويكرد
بهمنظور فهميدن اينكه چه چيزي ميتوان از شيوههاي ديگر
آموخت ،همراه ميشود .نتيجه نهايي چنين وضعيتي تقويت
اثربخشي ،كارآمدي و قابليت كاربرد رواندرمانگري است [.]1
نياز به تلفيق و يكپارچهسازي رويكردهاي درماني در
درمانگري كودک بهطور قابل توجهي احساس ميشود .براي
مثال ميتوان به درمان مشكالت برونيسازي كودكان اشاره
كرد .مداخلههاي خانوادهمحور يكي از مهمترين شيوههاي
درمانگري مشكالت برونيسازي كودكان است كه اثربخشي
آنها در پژوهشهاي متعددي به اثبات رسيده است [.]3 ،2
با اين حال ،انتقادهاي چندي نيز به مداخلههاي خانوادگي
وارد شده است .براي مثال مشخص شده است در درمان
بسياري از مشكالت كودک تنها مادر درگير و در درمان حاضر
مي شود .معموالً در اين شرايط مادر كمک و حمايت كمي از
طرف همسر خود دريافت ميكند ،در نتيجه انجام وظايفي كه
در خالل آموزش والدين به او واگذار ميشود ،دشوار ميگردد
[ .]4از اين رو ،اغلب توصيه ميشود در درمانهاي اختاللهاي
رفتاري مؤلفههايي كه منجر به دريافت حمايت اجتماعي
بيشتر مادر از طرف همسر و يا ديگران ميشود ،گنجانده شود
[ .]2افزون بر اين ،در مواردي كه در شيوه انضباطي و اعمال
روشهاي تربيتي بين والدين ناهماهنگي جدي وجود دارد،
حضور يكي از والدين به تنهايي كافي نيست و بايد هر دو والد
وارد فرايند تغيير و درمان شوند [ .]5مسئله قابل توجه ديگر،
كنار گذاشتن كودكان در بسياري از جلسههاي درمانگري
خانوادگي است .به اعتقاد برخي خانوادهدرمانگران نه تنها
رفتار والدين بر كودک تأثير ميگذارد بلكه ويژگيها و
رفتارهاي كودک نيز والدين را متأثر ساخته و آنها را وادار به
واكنش متقابل ميكند [ ،]4از اين رو حتماً بايد كودكان را
نيز در جلسههاي درمان وارد كرد.
با اين حال ،نتيجه پژوهشهاي مختلف نشان ميدهد كه
اغلب خانوادهدرمانگران يا بهطوركلي كودک را در جلسههاي
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درمانگري وارد نميكنند و يا اگر وي را ميپذيرند ،اغلب از
شركت دادن فعال وي در روند كار خودداري ميكنند و
كودكان بيشتر در نقش يک شنونده منفعل باقي ميمانند [،6
 .]9 ،8 ،7اين مسئله به خصوص در مورد كودكاني كه
مشكالت رفتاري يا برونيسازي دارند در مقايسه با كودكاني
كه مشكالت هيجاني يا درونيسازي (مثل ،اضطراب و
افسردگي) دارند رايجتر است و كودكان دسته اول بهاحتمال
بيشتري از جلسه كنار گذاشته ميشوند [ .]10 ،9كنار
گذاشتن كودكان برخالف مفروضههاي اصلي رويكردهاي
سيستمي زيربناي خانوادهدرمانگري و تأكيد خانواده-
درمانگران پيشرو در مورد ضرورت وارد كردن كودكان در
جلسههاي خانوادگي است [ .]11متفاوت بودن وهله تحولي
كودک از بزرگساالن دليل ديگري است كه حضور همزمان
كودک و والدين را در جلسه درمان دشوار ميسازد زيرا يافتن
شيوهاي كه هم براي كودک قابل فهم باشد و هم براي والدين
بيش از اندازه ابتدايي و پيشپاافتاده به نظر نرسد ،براي
بسياري از درمانگران چالش مهمي محسوب ميشود [ .]10با
آنكه بسياري از خانوادهدرمانگران ضرورت حضور كودک در
جلسهها را ميپذيرند اما مهارتهاي الزم براي تعامل با كودک
(مانند بازي ،شوخي ،استفاده از تمثيل و غيره) را نميدانند.
در اين صورت مبناي تصميمگيري بسياري از خانواده
درمانگران براي وارد كردن كودكان در جلسه درمان راحتي
آنها با كودک و ترجيحهاي شخصي آنهاست [.]12
در مقابل رويكردهاي خانوادهمحور و خانوادهدرمانگري،
رويكردهاي بازيدرمانگري قرار دارند كه اغلب والدين را از
درمان كنار ميگذارند .به باور بيلي و سوري [ ،]13حذف
والدين از درمان به معناي تحميل همه بار مشكل بر دوش
كودک است و بدين معناست كه در چهارچوب خانواده تنها
كودک واجد مشكل است و ميبايست تغيير كند .در اين موارد
درمان موجب تقويت رابطه درمانگر و كودک ميشود در حالي
كه مسئله اصلي ارتباط معيوب والدين و كودک است .به باور
برخي ديگر از مؤلفان ،ديدن كودک در درمان به تنهايي
موجب ناديده گرفتن عوامل بافتاري و رابطهاي ميشود كه در
بسياري از موارد نقش مهمي در علتشناسي مشكالت كودک
دارد .بدينترتيب تمركز در درمان بر حذف نشانهها خواهد
بود تا عوامل ايجادكننده نشانهها .مسئله قابل توجه ديگر در
اين زمينه آن است كه حتي در صورت درمان موفق فردي،
نميتوان نسبت به بهبود مشكالت ارتباطي كودک در خانواده
و نيز ادامه يافتن دستاوردهاي كسب شده در آينده اطمينان
داشت زيرا احتماالً عوامل ايجادكننده و يا ابقا كننده بافتاري
مشكل هنوز پابرجا هستند [.]14
نتايج دو پژوهش فراتحليل در زمينه بازيدرمانگري [،15
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هر دو روش و نيز خألهايي كه رواندرمانگران در درمان
مشكالت كودكان با هر يک از اين دو روش با آن مواجه مي-
شوند ،در سالهاي اخير سبب شكلگيري انديشههايي براي
تلفيق اين دو رويآورد شده است .بازيدرمانگري خانوادگي3
حركتي براي پوشش دادن خألها و كمبودهاي هر يک از دو
رويآوردهاي خانوادهدرمانگري و بازيدرمانگري و در عين
حال استفاده از ظرفيتهاي هريک است .به رغم آنكه از
مباحث مربوط به ضرورت و زمينههاي شكلگيري
بازيدرمانگري خانوادگي بيش از دو دهه ميگذرد ،اين
رويكرد هنوز به سوي يک مدل درمانگري يكپارچه پيش
نرفته است و تنها به معرفي پراكنده برخي ابداعها و بازيهاي
قابل استفاده براي والدين و كودک محدود مانده است .در
نتيجه در بهكارگيري اين روش سؤالها و ابهامهاي زيادي
مطرح است .نخست آنكه جايگاه كودک ،والدين و درمانگر
مشخص نيست .آيا بايد والدين و كودک در همه جلسهها و يا
تنها در برخي جلسهها با هم حضور داشته باشند؟ براي مثال
با آنكه برخي از خانوادهدرمانگران طرفدار شركت دادن
مستقيم كودكان در فرايند خانوادهدرمانگري هستند اما در
عين حال نسبت به حضور كودک در برخي از مباحث
خانوادگي هشدار دادهاند و معتقدند پرداختن به مسائل حل-
نشده قبلي وراي مسائل كودک ،مسائل زناشويي ،در ميان
گذاشتن برخي موضوعات با كودک كه نيازمند هماهنگي بين
والدين است يا گسستگي زياد بين اعضا بايد در جلساتي بدون
حضور كودک انجام شود [.]13
تعيين دقيق بازي و فعاليتهايي كه براي والدين و
كودک بهطور همزمان قابل استفاده باشد ،نحوه كاربرد
مناسب و بهجاي فعاليتها وراي سليقه ،ترجيحهاي شخصي
و يا خالقيت درمانگر[ ]10و از همه مهمتر شيوه بهكارگيري
بازيها در فرهنگ خانوادههاي ايراني مسائل قابل توجهي
است كه اين پژوهش به دنبال روشن كردن آن است .در
نهايت بايد ساختار و چهارچوب شيوه بازيدرمانگري
خانوادگي از جمله تعداد تقريبي جلسهها ،ترتيب حضور
هريک از اعضا در جلسه ،نحوه و ترتيب طرح موضوعها،
بازيها و فعاليتهاي مورداستفاده براي هر موضوع تعيين
شود.
روش
نوع پژوهش

براي دستيابي به مدل تلفيقي بازيدرمانگري خانوادگي
از شيوه تلفيق بر اساس عوامل مشترک 4استفاده شد .منطق
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 ]16نيز نشان داد از ميان متغيرهاي مورد بررسي ،تنها تعداد
جلسههاي بازيدرمانگري و شركت والدين در طرح درمان
بهعنوان مؤلفههاي اثرگذار بر ميزان اثربخشي معنادار هستند.
بدين معنا كه هرچه دوره درمانگري طوالنيتر و تعداد
جلسهها بيشتر باشد و نيز والدين در فرايند بازيدرمانگري
دخيل شوند ،اثربخشي بازيدرمانگري افزايش مييابد .اين
يافتهها سبب گرايش بيشتر به رويكردهايي شد كه از والدين
بهره بيشتري در درمان ميبرند .يكي از اين رويكردها بازي-
درمانگري والديني ]17[ 1است .در اين شيوه والدين اصول
اصلي بازيدرمانگري كودکمحور را فراميگيرند و تحت
نظارت درمانگران زمانهايي را براي كاربرد اين اصول در بازي
با فرزند خود اختصاص ميدهند .با اينكه در اين شيوه والدين
در فرايند بازيدرمانگري بهطور مستقيم درگير هستند اما
كودک حضور مستقيمي و بيواسطهاي در درمان ندارد بلكه
كسي است كه درمانگر و والدين در مورد او صحبت ميكنند
[ .]18از اين رو با آنكه بازيدرمانگري والديني كمک شايان
توجهي به بهبود ارتباط والد و كودک ميكند و مشكالتي كه
احتماالً ناشي از ارتباط معيوب والد و كودک است را برطرف
ميسازد اما مجال پرداختن به پوياييهاي درون خانوادگي
(براي مثال رابطه بين والدين و يا والدين و ساير فرزندان را
ندارد) و نيز مواردي كه الزم است صداي كودک بهطور
مستقيم شنيده شود را ندارد.
در يک مدل ديگر با نام درمان مبتني بر دلبستگي كل
خانواده ]19[ 2كه به تازگي ارائه شده است همه اعضاي
خانواده در درمان حضور دارند و تسهيل ارتباط و بهبود
پيوندهاي عاطفي بين اعضا ،صميمت ،حمايت و مراقبت
مهمترين محورهاي درمان در نظر گرفته شدهاند .اين مدل
بهطور خاص براي خانوادههايي كه سرپرستي فرزندي را به
عهده گرفتهاند طراحي شده است ،از اين رو همانگونه كه از
نامش پيداست بر دلبستگي بهعنوان مهمترين عامل براي
ايجاد پيوند فرزند جديد در خانواده تأكيد شده است .اين مدل
را ميتوان ماحصل گسترش مدل بازيدرمانگري مبتني بر
دلبستگي به سطح خانواده دانست كه محدود بودن آن به
بهبود پيوندهاي دلبستگي مجالي براي پرداختن به
موضوعهاي مهم ديگري در حيطه مشكالت برونيسازي
(مانند انضباط و قانون) را ندارد .بدين ترتيب ،با وجود آنكه
شواهد مستحكمي در اثربخشي درمانهاي خانوادهمحور و
كودکمحور (بازيدرمانگري) در دست است اما هريک داراي
نارساييهايي قابل توجهي هستند كه دامنه اثرگذاري آنها را
در بسياري از موارد محدود ميكند [ .]14انتقادهاي وارد به
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جدول .1ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه کودکان

جنس
دختر
پسر
سن
8-6
10-8
< 10
ترتيب تولد
تک فرزند
اول
دوم
آخر
تحصيالت پدر
ديپلم
ليسانس
تحصيالت مادر
ديپلم
ليسانس

آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه اماري اين پژوهش را متخصصان
و درمانگران حيطه خانواده و كودک شاغل در شهر تهران در
سال  92و نيز كودكان  11-6ساله مبتال به مشكالت بروني-
سازي و والدين آنها كه در سال  92به مراكز مشاوره كودک
يا مطب روانپزشک كودک مراجعه كرده بودند ،تشكيل
دادند.
ب) نمونه آماری :از جامعه متخصصان و درمانگران 10 ،نفر
بهصورت غيرتصادفي (داوطلبانه) انتخاب شدند و مصاحبه
ساختارنايافتهاي با آنها انجام شد .از اين تعداد  6نفر استاد
دانشگاه و  4نفر درمانگر بودند كه بين  5تا  23سال سابقه
كار داشتند .از جامعه كودكان مبتال به مشكالت برونيسازي
نيز  14كودک كه در فهرست رفتاري كودک( 1فرم والدين)
در مقياس برونيسازي نمرهشان در محدوده باليني بود
( )T>68و در مصاحبه باليني انجام شده توسط روانشناس
باليني كودک يا روانپزشک كودک ،مشكالت برونيسازي
آنها محرز بود ،به شيوه غيرتصادفي براي انجام مصاحبه
انتخاب شدند .حجم گروه نمونه بر اساس قاعده اشباع 2تعيين
شد بدين معنا كه بعد از آنكه سه مصاحبه آخر يافته جديدي
به يافتههاي قبلي نيفزود ،نمونهگيري پايان يافت .ويژگيهاي
جمعيتشناختي گروه نمونه كودكان در جدول  1قابل
مشاهده است.

)Child Behavior checklist - (CBCL
saturation
psychoanalytic
Bowen
humanistic
experiential

8
6

%57
%43

7
6
1

%50
%43
%7

7
4
2
1

%50
%28
%14
%7

7
7

%50
%50

4
10

%28
%72

ابزارهای پژوهش
بهمنظور گردآوري دادههاي الزم براي تدوين مدل
درمانگري تلفيقي براي درمان مشكالت برونيسازي كودكان،
از چهار منبع به شرح زير استفاده شد:
مرور رویکردهای اصلی خانوادهدرمانگری و
بازیدرمانگری :از بين رويكردهاي خانوادهدرمانگري
رويكردهاي روانتحليلگري ،3بوون ،4انساننگر ،5تجربهنگر،6
ساختارنگر ،7راهبردنگر ،8سيستمي ميالن 9و شناختي-
رفتاري و از بين رويكردهاي بازيدرمانگري ،رويكردهاي
روانپويشي ،مبتني بر دلبستگي ،10آدلري ،روابط
موضوعي ،11كودکمحور ،12والديني ،گشتالتي و شناختي-
رفتاري از حيث مؤلفهها و مفاهيم اصلي و نيز فنون درمانگري
مورد بررسي قرار گرفتند و پس از خالصهسازي و جمعبندي
مفاهيم و فنون هر رويكرد ،همگراييهاي بين رويكردهاي
خانوادهدرمانگري و بازيدرمانگري به دست آمد.
الف) مصاحبه با متخصصان :مصاحبه با متخصصان
بهصورت ساختارنايافته و از دو بخش اصلي تشكيل شده بود:
نخست بررسي علل و عوامل مرتبط با مشكالت برونيسازي
در خانوادههاي ايراني و دوم ويژگيهاي خانوادههاي ايراني كه
بايد در درمان مدنظر قرار گيرند .هر مصاحبه بهصورت
انفرادي و در مدت زماني بين  30تا  80دقيقه انجام شد.
ب) مصاحبه با کودکان :مصاحبه با كودک ابتدا

1

7

2

8

strategic
structural
9 Milan systemic model
10 theraplay
11 object relation
12 child-centered

3
4
5
6

54

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 8:57 IRST on Monday November 19th 2018

اين روش آن است كه مشابهتها در مؤثر بودن درمان بسيار
مهمتر از عوامل منحصربهفرد است كه موجب تمايز بين
رويكردها ميشود و نتيجه آن دستيابي به درمانهاي مؤثرتر
و مقرون به صرفهتر است [ .]1بدين منظور يک مطالعه
اكتشافي بر پايه طرحي كيفي به ويژه از نوع تحليل محتوا به
كار گرفته شد تا مباني نظري و عملي رويكردهاي
بازيدرمانگري و خانوادهدرمانگري از يکسو و عوامل و زمينه-
هاي شكلدهنده مشكالت برونيسازي كودكان و نيز
ويژگيها و تعاملهاي خانوادههاي اين كودكان و انتظارات از
درمان با در نظر گرفتن جنبههاي فرهنگي از سوي ديگر
استخراج شوند و مورد بررسي محتوايي قرار گيرند.

متغير

n

%

طراحی مدل تلفیقی بازیدرمانگری خانوادگی برای درمان مشکالت برونیسازیشده .........

از يكديگر (گسستگي يا بيگانگي) ،نياز به تفكيک خود و
خودپيروي ،شيوههاي مختلف تعامل ،ارتباط يا پيامرساني
بين اعضا و شناسايي قواعد حاكم بر خانواده مفاهيم مشتركي
هستند كه در بسياري از رويكردها درباره آن صحبت شده
است.
جدول  .2مفاهیم اساسی خانوادهدرمانگری

نيازها

با هم بودن و
صميميت
خود 21و
تفكيک
3
خودپيروي 4
خود فاش سازي و

بوون ،ساختارنگر ،انساننگر
بوون ،ساختارنگر ،انساننگر و
تجربهنگر
انساننگر و تجربهنگر

احساسات 5

بيان
فرافكني خانواده

انتقال چندنسلي
فرايندها

بوون ،روان پويشي

6

بوون ،روان پويشي

جايگاه فرد در خانواده
گسلمبدأ
7
عاطفي
نحوه تعامل اعضا و
رساني
شيوههاي پيام
8
كاركردهاي مكمل
قواعد حاكم بر خانواده
شناختي

كاركردها

قدرت
مثلثسازي

10

خرده نظامها
مرزها

بوون
راهبردنگر ،ساختارنگر ،سيستمي،
شناختي -رفتاري ،انساننگر ،روان-
ساختارنگر ،روان پويشي
پويشي
سيستمي ،راهبردنگر ،انساننگر،
تجربهنگر
شناختي -رفتاري

12

بوون
ساختارنگر ،انساننگر
ساختارنگر ،انساننگر

13

انعطافناپذيري
ائتالف و تباني

9

بوون ،ساختارنگر

11

سازمانمرتبهاي
ساختار

بوون ،روان پويشي

ساختارنگر ،راهبردنگر

نظام عاطفي خانواده

14

ساختارنگر
ساختارنگر
ساختارنگر ،انساننگر

چنانكه در جدول  3ديده ميشود رويكردهاي مختلف در
بسياري از موارد فنون مشتركي را به كار ميگيرند .براي مثال
ميتوان استفاده از بازي ،نمايش و مجموعهاي از فعاليتهايي
كه نيازمند تحرک بدني هستند را در رويكردهاي ساختارنگر،
راهبردنگر ،تجربهنگر و انساننگر به وضوح مشاهده كرد.
نامگذاري مجدد مشكل در خدمت حفظ نظام خانواده فني
است كه رويكردهاي پيامرساني و راهبردنگر ،رويكرد
سيستمي ميالن و رويكرد ساختارنگر از آن استفاده زيادي
ميكنند.

نتایج
پس از مرور رويكردهاي خانوادهدرمانگري و
بازيدرمانگري ،مفاهيم و فنون اصلي استخراج شد كه در
جدول  2تا  5آورده شده است .در ادامه نيز يافتههاي حاصل
از مصاحبه با متخصصان ،والدين و كودكان در جدول  6و 7
قابل مشاهده است.
همانگونه كه در جدول  2قابل مشاهده است نياز به با
هم بودن و صميمت (و يا وحدت و انسجام) در برابر دور بودن
intimacy
differentiation of self
autonomy
self-disclosure
family projection
multigenerational transmission
emotional cutoff

مقوله

مفهوم

رويكردها

رويكردهاي راهبردنگر ،ساختارنگر ،انساننگر و تجربهنگر

1

8

2

9

complementarity
family emotional system
10 triangulate
11 sub-system
12 boundaries
13 hierarchical organization
14 coalition

3
4
5
6
7
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بهصورت ساختارنايافته با هدف بررسي ادراک كودک از
رفتارهاي خود و ارتباط با ساير اعضا انجام شد و سپس
مصاحبهاي ساختاريافته شامل خودپيروي و وضعيت انضباط
و وضع قوانين و ابعاد مختلف آن انجام شد .مصاحبه با كودک
پيش از مصاحبه با والدين انجام شد و بهطور متوسط بين 25
تا  60دقيقه به طول انجاميد.
ج) مصاحبه با والدین :مصاحبه با والدين ابتدا بهصورت
ساختارنايافته با هدف بررسي ادراک والدين از علل مشكالت
برونيسازي فرزندشان و نيز انتظارات و خواستههاي آنها از
درمان انجام شد .در گام بعدي مصاحبهاي ساختاريافته انجام
شد كه سؤاالت آن از بررسي پيشينه نظري مرتبط با مشكالت
برونيسازي و نيز مصاحبه با متخصصان به دست آمده بود.
اين بخش شامل خودپيروي و وضعيت انضباط و وضع قوانين
و ابعاد مختلف آن بود .مصاحبه با والدين با حضور هر دو والد
انجام شد و بهطور متوسط بين  45تا  90دقيقه به طول
انجاميد.
د) فهرست رفتاری کودک :اين مقياس كه توسط
والدين تكميل ميشود داراي گويه  112و  8عامل است كه
مجموع نمره عامل ناديدهگرفتن قوانين و رفتار پرخاشگرانه
عامل مرتبه دوم مشكالت برونيسازي را تشكيل ميدهد.
نمرهگذاري مقياس در طيف سهدرجهاي (از نادرست =  0تا
كامالً درست =  )2انجام ميشود .اين مقياس از اعتبار و روايي
بااليي در نسخه اصلي برخوردار است [ .]20در نمونه ايراني
ضرايب آلفاي ناديده گرفتن قوانين ،رفتار پرخاشگرانه و عامل
برونيسازيشده به ترتيب برابر با  0/79 ،0/82و  0/87قرار
دارد .اعتبار آزمون – بازآزمايي (در فاصله بين  5تا  8هفته)
نيز براي سه عامل مذكور به ترتيب برابر با  0/94 ،0/89و
 0/97بود [.]21
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نيز بهطور مشترک تالش ميكنند با ردگيري مضامين،
ارزشها و نمادهاي هر خانواده راهي را براي شناخت الگوها و
قواعد خانواده و نيز تغيير خانواده بگشايند.
جدول  .3فنون اصلی خانوادهدرمانگری

رويكردها

فنون
بحث كردن

بوون ،روانپويشي

پيوستن به خانواده

1

نمايش و بازي نقش
بازگويي 2و نامگذاري مجدد
3
مشكل
ردگيري 4نمادهاي زندگي خانواده
مداخالت تناقضي

5

پرسشگريچرخهاي

6

ساختارنگر
ساختارنگر ،راهبردنگر ،شناختي-
رفتاري ،انساننگر و تجربهنگر
ساختارنگر ،راهبردنگر ،سيستمي،
شناختي-رفتاري
ساختارنگر ،راهبردنگر ،انساننگر ،تجربه
نگر
راهبردنگر ،سيستمي و ساختارنگر
سيستمي

تجويز مراسم خانوادگي

سيستمي ،راهبردنگر ،ساختارنگر

آموزش مهارتها

شناختي -رفتاري ،راهبردنگر

قرارداد درماني

7

سرمشقدهي
مواجهه و اغراق
تفسير

جدول  .4مفاهیم اساسی بازیدرمانگری
رويكرد
مفاهيم
رفع تعارضهاي اصلي و مكانيسمهاي دفاعي
روانتحليلگري ،آدلري
سازشنايافته
روانتحليلگري
كاهش اضطراب
روانتحليلگري ،گشتالتي
يكپارچه كردن جنبههاي مختلف روان
حس تعلق و اهميت (نحوه غلبه كودک بر
آدلري
احساس كهتري)
ادراک كودک از واقعيت (يا زمينه پديداري 9روابط موضوعي ،آدلري ،روانتحليل-
گري ،گشتالت ،كودکمحور
يا سبک زندگي كودک)
10
روابط موضوعي
انطباق با كودک
روابط موضوعي
دستيابي به ثبات موضوع
روابط موضوعي ،كودکمحور،
استقالل و خودپيروي
گشتالت ،والديني
ساختار( 11قوانين ،مرزها و نظم در كارهاي
روابط موضوعي ،مبتني بر دلبستگي
روزمره)
چالش (نياز كودک به غلبه بر چالش و
مبتني بر دلبستگي
پذيرفتن خطر)
12
روابط موضوعي ،مبتني بر دلبستگي
مراقبت
درگيربودن عاطفي( 13پذيرش بيقيد و
دلبستگي ،روابط موضوعي ،كودک-
شرط ،پاسخگو بودن هيجاني ،صميميت و
محور ،آدلري ،والديني
نزديكي)
دلبستگي ،روابط موضوعي ،والديني
بهبود پيوند والد و كودک
تماس( 14بودن در لحظه با همه بخشهاي
گشتالت
ارگانيزم)
گشتالت ،كودکمحور ،روانتحليل-
خودآگاهي
گري
15
گشتالت ،كودکمحور
خود توانمندسازي
16
شناختي-رفتاري ،گشتالت
خودمراقبتي
شناختي-رفتاري
شناخت و اصالح افكار ناكارآمد
آموزش مهارتهاي مقابله ،اجتماعي ،مقابله
شناختي-رفتاري ،آدلري
و حل مسئله
شناختي-رفتاري ،كودکمحور،
17
خود نظارتگري
گشتالت

شناختي -رفتاري
تجربهنگر ،انساننگر ،شناختي-رفتاري

8

تجربهنگر ،انساننگر
روانپويشي

چنانكه در جدول  4ديده ميشود ،به رغم تفاوتهاي
مفهومي رويكردهاي مختلف بازيدرمانگري ،غير از رويكرد
شناختي -رفتاري كه كامالً رهنمودي و ساختاريافته به
حساب ميآيد در ساير رويكردها بر برداشت كودک از واقعيت
و ادراک وي و نيز پذيرش كودک و پاسخگويي هيجاني به
وي تأكيد شده است .از زاويهاي ديگر ميتوان در سرتاسر
نظريههاي بازيدرمانگري دو دسته هدف كلي را بازشناسي
كرد .در هدف نخست ،كوشش ميشود فضايي براي كودک
فراهم شود كه بتواند آزادانه جنبههاي مختلف خود را كشف
كند .در اينجا بر خودپيروي و خوداكتشافي تأكيد زيادي مي-
شود .هدف دوم ،بهبود ارتباط با دنياي بيرون است كه به
گونههاي مختلف دنبال ميشود .يا مشخصاً بر بهبود رابطه با
والدين تأكيد ميشود و از والدين نيز كمک گرفته ميشود
(مانند نظريه مبتني بر دلبستگي و نظريه والديني) و يا تالش
ميشود از طريق اصالح چهره دروني والدين ،رابطه كودک با
افراد بيروني ترميم شود (مانند نظريه روابط موضوعه) و يا

در جمعبندي فنون مورداستفاده هر يک از رويكردهاي
بازيدرمانگري كه در جدول  5قابل مشاهده است،
بيشتريناشتراک بين رويكردها در استفاده از شيوههاي
مختلف هنري و بياني ،فنون استعاري ،بازتاب دادن و رديابي
موضوعها و مضامين بازي بود.
مصاحبه با متخصصان :در مصاحبه با متخصصان درباره
علل مشكالت برونيسازيشده كودكان (جدول  ،)6شش

1

10

joining
reframing
relabeling
tracing
paradoxical intervention
circular questioning
therapeutic contracts
encounter and exaggeration
phenomenal field

attunement
structure
nurturing
engagement
contact
self-enhancing
self- nurturing
self-monitoring

2
3
4
5
6
7
8
9

56

11
12
13
14
15
16
17
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سعي ميشود كودک با يادگرفتن نحوه پاسخ دادن به
محرکهاي بيروني و نيز يادگيري برخي مهارتها و قابليتها
با دنياي بيرون سازگار شود مانند آنچه در مدل شناختي-
رفتاري يا آدلري دنبال ميشود.

طراحی مدل تلفیقی بازیدرمانگری خانوادگی برای درمان مشکالت برونیسازیشده .........

مقوله كلي به دست آمد كه در اين ميان مقوله عوامل ارتباطي
بيشترين فراواني و مقوله عوامل مربوط به كودک كمترين

مریم بیات و همکاران

فراواني را داشتند.

جدول  .5فنون بازیدرمانگری

فنون
سرمشق دهي
تقويت رفتار
پسخوراند دادن نقاط مثبت و قوت خانواده
بازتاب دادن 2احساسها
نامگذاري مجدد مشكل
تكاليف خانگي
رديابي ،مشاهده الگوها و مضامين بازي
3
ترغيب
4
محدوديت گذاري
پرسشگري
شيوههاي هنري و بياني 5مانند انواع نقاشيها
تفسير
6
داستانگويي دوجانبه
7
استعاره
بازي نقش
8
بازيهاي ساختيافته
9
دعوت
ايجاد ثبات در رفتارها و بازخوردها
10
گفتگوي مثبت با خود
مشاركت در بازي كودک
11
برونريزي
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رويكرد
شناختي-رفتاري ،والديني
شناختي-رفتاري
مبتني بر دلبستگي
كودکمحور ،آدلري ،روابط موضوعي ،روانتحليلگري ،والديني
مبتني بر دلبستگي
مبتني بر دلبستگي ،والديني
آدلري ،روابط موضوعي ،كودکمحور ،روانتحليلگري
آدلري
كودکمحور ،روابط موضوعي ،والديني
آدلري
آدلري ،گشتالت ،كودکمحور ،شناختي-رفتاري ،روانتحليلگري
آدلري ،گشتالت ،روانتحليلگري
آدلري ،گشتالت
آدلري ،گشتالت ،روانتحليلگري ،شناختي-رفتاري
آدلري ،شناختي-رفتاري
آدلري ،شناختي-رفتاري
روابط موضوعي
روابط موضوعي
گشتالت ،شناختي-رفتاري
كودکمحور
گشتالت ،روانتحليلگري ،روابط موضوعي ،كودکمحور

1

جدول  .6مقولهبندی عوامل به دست آمده از مصاحبه با متخصصان

مقوله

عوامل مربوط به كودک

عوامل ارتباطي

عوامل مربوط به والدين

زيرمقوله

فراواني

سختمزاجي

3

اختالل بيتوجهي/فزونكنشي

4

پايين بودن كميت و كيفيت تعامل والد و كودک

12

توقف رشد شخصي

عدم شناخت نيازهاي ارتباطي كودک

8

وقف فرزند شدن

فقدان وضوح و ثبات نقشهاي والديني

6

قرار گرفتن كودک بين والدين

3

شيوههاي والدگري آموخته شده

دلبستگي ناايمن
افسردگي
كمالگرايي
كمتحمل و تحريکپذير بودن
فزونحمايتگري
خستگي و فرسودگي

4
5
5
9
3
7
2

آشفتگي سلسله مراتب/مرزهاي مبهم
قدرت در دست كودک
عدم همخواني زوجين
نامتوازن بودن نقشها و مسئوليتها

فقدان هويت مستقل

modeling
reflecting
encouragement
limit setting
expressive
mutual story telling

مقوله

فقدان مهارتهاي فرزندپروري

بازخوردها و باورهاي والدين

ساختار خانواده

زيرمقوله

فراواني

انضباط و قاطعيت

5

حل مسئله

3
1
2

تعريف والد خوب بودن

2
4
5
4
5
7

1

7

2

8

metaphor
games
9 invitation
10 positive self-talking
11 abreaction

3
4
5
6
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جدول  .7مقولههای به دست آمده از مصاحبه با والدین و کودک

مقوله

زيرمقوله
**

تعامل غيركالمي (لحن صحبت و حالت چهره)
پايين بودن تعامل كالمي

*

عدم ثبات و پيشبينيپذير بودن رفتار والدين
*

نياز به حقوق برابر

**

گذراندن وقت كيفي با والدين

*

احساس ناديده گرفتهشدن
رابطه

عدم احترام نزد ديگران

*

*

اعتماد

عدم درک درست نيازها ،ويژگيهاي كودک
**

بيحوصلگي ،درگيريهاي ذهني و خستگي رواني

8

12

4

-

4

-

3

-

-

9

-

8

-

4

فقدان حريم شخصي

10

11

محدوديت انتخابهاي شخصي

7

8

واداركردن كودک به انجام برخي امور

8

10

واكنشهاي منفي والدين در قبال استقالل و آزادي كودک

5

9

بازخورد منفي به قانون

11

-

نامشخص ،متغير يا نامتناسب بودن پيامد سرپيچي يا تبعيت از قانون

12

13

نامتناسب بودن تعداد قوانين

-

7

شيوه نادرست وضع قوانين (عدم وضوح و شفافيت)

-

11

مبناي نامناسب وضع قوانين

-

10

-

9

*

ناتواني در كنترل خشم

مقايسه كودک با شرايط خود

*

قاطعيت

عدم نفي ديگري در حضور كودک

*

-

3

*

-

4

-

6

-

10

حمايت از ديگري در حضور كودک
عدم همخواني والدين

8

-

11

*

انضباط

9

-

6

فقدان وقت مفيد والدين براي خود

خودپيروي

9

8

12

*

ويژگيهاي والدين

14

11

*

تعديل موضع والد ديگر (تكميل نقش ديگري)
*

نامتوازن بودن مسئوليتها

* موارد حاصل از مصاحبه اکتشافی (ساختارنایافته) با کودک یا والدین

كمترين جلسهها به دست آيد .در نهايت تعداد مطلوب جلسه-
ها بين  6تا  10جلسه ذكر شد.
مصاحبه با والدین و کودکان :نتيجه مصاحبه با والدين
و كودكان در جدول  7قابل مشاهده است .چنانكه ديده مي-
شود زيرمقولههاي رابطه (شامل تعامل غيركالمي ،پايين بودن
تعامل كالمي ،عدم ثبات و پيشبينيپذير بودن رفتار والدين،
نياز به حقوق برابر و گذراندن وقت كيفي با والدين)،
خودپيروي (شامل فقدان حريم شخصي ،واداركردن كودک به

در مورد قسمت دوم مصاحبه ،همه متخصصان معتقد
بودند بايد ابتدا روي پدر و مادر كار كرد و زماني را صرف
دادن اطالعات ،آموزش برخي مهارتهاي اوليه ،تغيير و اصالح
بازخوردها و باروهاي والدين و يا ايجاد برخي تغييرات
ساختاري و كاركردي در خود والدين و رابطه آنها كرد و
سپس كودكان را در درمان وارد كرد .در عين حال همه
متخصصان بر اين نكته متفقالقول بودند كه تعداد جلسههاي
مداخله بايد كوتاه باشد و تالش شود بيشترين نتايج در
58
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**

فراواني پاسخ كودكان

فراواني پاسخ والدين

طراحی مدل تلفیقی بازیدرمانگری خانوادگی برای درمان مشکالت برونیسازیشده .........

نياز به با هم بودن و صميمت ،نياز به تفكيک خود و
خودپيروي و شيوههاي مختلف تعامل ،ارتباط يا پيامرساني
بين اعضا سه مفهومي مشتركي است كه در بسياري از
رويكردها درباره آن صحبت شده است .در بين نظريههاي
بازيدرمانگري نيز در اغلب رويكردها بر پذيرش كودک،
پاسخگو بودن هيجاني و صميميت تأكيد شده است و دست-
كم دو هدف كلي افزايش خودپيروي و خوداكتشافي كودک
و نيز بهبود ارتباط كودک با دنياي بيرون و اعضاي خانواده و
افزايش سازشپذيري را در اغلب رويكردها ميتوان مشاهده
كرد .اين شباهت مبنايي براي تلفيق در نظر گرفته شد بدين
معنا كه تفكيک خود و خودپيروي و بهبود ارتباط اعضاي
خانواده با هم از طريق افزايش صميميت و اصالح شيوههاي
پيامرساني و رابطه بينفردي محورهاي مفهومي اصلي درمان
در نظر گرفته شد.
مؤلفههاي استخراج شده از مصاحبهها از دو زاويه بررسي
شد :نخست ،مواردي كه در صحبتهاي والدين و كودک
بهصورت اكتشافي حاصل شدند .اين موارد از آنجا حائز اهميت
بودند كه نشاندهنده ادراک افراد از مشكالتشان و علل آنها
بود .اين ادراکها چه درست و چه نادرست منعكسكننده
واقعيت فاعلي از ديدگاه كودک يا والدين بود كه مبناي رفتار
يا عمل قرار ميگيرد و ميتوان چنين فرض كرد كه تغيير در
رفتار هر فرد و نيز روابط و مناسباتي كه منجر به شكلگيري
و تداوم مشكل ميشوند بدون درنظرگرفتن درک آنها از
موضوع قابل دستيابي نخواهد بود []24 ،23 ،22؛ بنابراين
همه مواردي كه در بخش مصاحبه ساختنايافته از ديد
كودک و والدين آنها استخراج شد وارد مدل درماني شدند
كه در مورد كودكان شامل بيشتر مؤلفههاي مربوط به رابطه
(لحن صحبت ،حالت چهره ،تعامل كالمي ،احساس ناديده
گرفته شدن ،احترام نزد ديگران ،اعتماد ،نياز به حقوق برابر،
عدم ثبات و پيش بينيپذير بودن رفتار والدين) و خستگي
و بيحوصلگي والدين و براي والدين دربرگيرنده برخي مؤلفه-
هاي مربوط به رابطه (فقدان وقت كيفي با كودک ،محدوديت
ارتباط كالمي ،نياز كودک براي خوب حرف زدن با او) ،برخي
از ويژگيهاي والدين (مانند بيحوصلگي ،درگيريهاي ذهني
و خستگي رواني؛ فقدان وقت كيفي شخصي؛ ناتواني در
كنترل خشم ،مقايسه كودک با شرايط خود) ،عدم همخواني
والدين بر سر موارد تربيتي (قاطعيت ،عدم نفي ديگري در
حضور كودک ،حمايت از ديگري در حضور كودک ،تعديل
موضع والد ديگر -تكميل نقش ديگري ،-نامتوازن بودن
مسئوليتها) بود.
دوم ،بررسي عوامل مشترک به دست آمده از مصاحبه با
هر سه گروه متخصصان ،والدين و كودكان كه شامل گذراندن

بحث و نتیجهگیری
در طراحي اين مدل درمانگري از بين انواع شيوههاي
تلفيق از رويكرد عوامل مشترک استفاده شد .بدين منظور
مفاهيم و فنون مشترک رويكردهاي مختلف خانوادهدرمانگري
و بازيدرمانگري استخراج شد و در ارتباط با عوامل به دست
آمده از مصاحبهها قرار گرفت تا با ويژگيهاي خانوادههاي
ايراني هماهنگ شود و به بيشترين مشكالت و انتظارات افراد
از درمان پوشش دهد .در نهايت محتوا ،فنون و ساختار مدل
بازيدرمانگري خانوادگي به شرح زير تدوين شد:
محتوا :براي تدوين محتوا از يافتههاي حاصل از استخراج
مفاهيم نظري خانوادهدرمانگري و بازيدرمانگري و نيز
مصاحبه با متخصصان ،كودكان و والدينشان استفاده شد.
همانطور كه در بررسي مفاهيم خانوادهدرمانگري ديده شد،
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انجام برخي امور) و انضباط (شامل بازخورد منفي به قانون،
نامشخص ،متغير يا نامتناسب بودن پيامد سرپيچي يا تبعيت
از قانون) فراوانترين مواردي بودند كه بسياري از كودكان در
بخش اول مصاحبه به آنها اشاره كردند.
در مصاحبه با والدين نيز برخي زيرمقولههاي رابطه
(شامل تعامل غيركالمي ،پايين بودن تعامل كالمي ،گذراندن
وقت كيفي با والدين) ،ويژگيهاي والدين (شامل بيحوصلگي،
درگيريهاي ذهني و خستگي رواني ،فقدان وقت مفيد والدين
براي خود و ناتواني در كنترل خشم) ،همه زيرمقولههاي
خودپيروي ،انضباط (شامل نامشخص ،متغير يا نامتناسب
بودن پيامد سرپيچي يا تبعيت از قانون ،نامتناسب بودن تعداد
قوانين ،شيوه نادرست وضع قوانين (عدم وضوح و شفافيت)،
مبناي نامناسب وضع قوانين) عدم همخواني بين والدين (در
زمينههاي قاطعيت و نامتوازن بودن مسئوليتها) فراوانترين
موارد بودند .در مورد انتظارات از درمان ،والدين اغلب خواهان
آن بودند كه همزمان هم با كودک و هم با خودشان كار شود.
در مورد علت مشكالت كودک اطالعات دقيق و سپس در
مورد نحوه رفتار با كودک راهكارهاي مشخص داده شود.
بسياري از والدين مايل بودند كودک نيز حتماً در فرايند
درمان شركت داده شود و روانشناس كودک را نيز ببيند و
همكاري او را جلب كند .تعداد كمتري از والدين نيز ترجيح
ميدادند تنها با كودک كار شود و معتقد بود چنانچه كودک
تغيير كند و سازگارتر شود ،آنها نيز ميتوانند روابطشان را
تنظيم كنند .بيشتر والدين اعالم كردند از انجام فعاليت و
بازي در جلسهها استقبال خواهند كرد به شرط آنكه
فعاليتهاي دشواري نباشد و دقيقاً بدانند از آنها چه انتظاري
ميرود .در نهايت بيشتر والدين مناسبترين تعداد جلسهها را
بين  5تا  10جلسه اعالم كردند.

مریم بیات و همکاران
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مباحث هر جلسه ،تكاليف خواسته شده را در خانه و تا زمان
جلسه بعدي انجام دهند.

وقت كيفي با والدين از عوامل مربوط به رابطه و بيحوصلگي،
درگيريهاي ذهني و خستگي رواني و ناتواني در كنترل خشم
از مؤلفههاي مربوط به ويژگيهاي والدين ،تعداد قوانين و
پيامد سرپيچي از قوانين از مؤلفههاي مربوط به انضباط بودند.
افزون بر اين لحن صحبت و ميزان تعامل كالمي ،دو موردي
بودند كه در گفتههاي والدين و كودكان مشترک بودند اما
متخصصين اشاره واضح و مشخصي به آنها نكردند .عوامل
مشترک از آنجا قابل توجه هستند كه نشانگر همسوييها و
اشتراک ديدگاه افراد است .به خصوص آن بخش از عوامل
مشترک بين والدين و كودک ميتواند ديدگاه و برداشت
مشترک هر دو طرف مسئله را از يک موضوع نشان دهد .در
يک فضاي ارتباطي ،هر فردي برداشت خود را وارد ميدان
ميكند و بر اساس برداشت و ذهنيت خود رفتار طرف مقابل
را درک و به آن واكنش نشان ميدهد []26 ،25؛ بنابراين
يكي از نقاط آغاز درمان هماهنگ كردن برداشت افراد ،نزديک
كردن ديدگاه آنها به يكديگر و يا دست كم كمک به افراد
براي درک واقعيت از ديدگاه طرف مقابل است .اين مرحله
ميتواند گاهي بسيار سخت و طوالني باشد و زمان زيادي را
از مداخله به خود اختصاص دهد .در اين زمينه ،اتكا بر روي
عوامل مشترک از ديدگاه والدين و كودک بهعنوان دو سر
تعاملي ناهموار و پرچالش ميتواند نقطه مناسبي براي مداخله
در نظر گرفته شود كه زمان زيادي براي هماهنگ شدن دو
طرف بر سر موضعي واحد را طلب نميكند [.]28 ،27
فنون :فنون مشترک رويكردهاي مختلف كه قابليت
تركيب با يكديگر و بهكارگيري همزمان را داشتند در جدول
 8معرفي شدهاند .فنون مورد استفاده بيشتر از چهار رويكرد
اصلي خانواده درمانگري ساختارنگر ،راهبردنگر ،رفتارنگر و
سيستمي و رويكردهاي بازيدرمانگري كودکمحور ،آدلري و
مبتني بر دلبستگي اقتباس شده است .قالب اصلي جلسه
بازي ،فعاليت يا نمايش است كه از آن براي بازسازي تعارض
خانواده و وانمود كردن نشانهها و واكنشهاي هر يک از افراد
خانواده در برابر آن و نيز شيوه اصالح آنها و يا آموزش
مهارتهاي جديد استفاده خواهد شد .همه فنون ذكر شده
در جدول  8نيز در خالل بازي يا نمايش به كار گرفته مي-
شوند .براي حفظ ارتباط با كودک و قابل فهم كردن
موضوعها ،در جلسههاي خانوادگي از جمالت كوتاه و كامالً
عيني و مثالهاي مناسب و ملموس و استعارههاي مناسب
براي بحث در مورد موضوعهاي مختلف استفاده ميشود و
همواره توجه ميشود كه ارتباط كودک با روند جلسهها از
دست نرود و سطح زباني جلسه فراتر از ظرفيت كودک نباشد.
در انتهاي هر جلسه نيز تكاليفي براي هريک از اعضا يا كل
خانواده تعيين ميشود و از اعضا خواسته ميشود در ادامه

جدول  .8فنون بازیدرمانگری خانوادگی

بازتاب دادن
احساسات و رفتار
توجه به تغييرات
كوچک رفتار
اعضا و
پسخورانددادن

ايجاد رابطه درماني ،كمک به اعضا براي حساسبودن به
حالتهاي خود (خودآگاهي) و ساير اعضا (همدلي)
كمک به اعضا براي حساس بودن و شناخت تغييرات خود
و ساير اعضا -به چالش كشيدن الگوهاي تكراري بين اعضا
و تسهيل و تسريع تغييرات

پرسشگري

ايجاد بينش نسبت به روابط و رويدادها -به چالش كشيدن
الگوهاي ارتباطي تكراري

بازگويي و
نامگذاري مجدد

تغيير نگرش و تفسير افراد درباره مسئله

پيوستن به
خانواده

ايجاد ارتباط درماني با خانواده و پذيرفته شدن در آن-
حفظ خانواده در فضاي درماني تا دستيابي به هدفهاي
موردنظر

ردگيري نمادها و
مضامين خانواده
و هدايت از راه
پيروي

كاهش مقاومت خانواده ،هماهنگي بيشتر با خانواده و
پذيرفته شدن در آن -حفظ خانواده در فضاي درماني تا
دستيابي به هدفهاي موردنظر

استعارهها

بيان برخي مفاهيم بهصورت عيني و قابل فهم

بازيها و
فعاليتهاي
ساختيافته

پرداختن به موضوع يا مفهومي خاص بهصورت عيني و
قابل فهم و يا آموزش و تمرين يک مهارت در قالب بازي

بازيهاي ساختيافته در هر جلسه بسته به هدف و
موضوع جلسه طراحي و يا از منابع ديگري اقتباس شدهاند
(جدول  .)8در طراحي و انتخاب اين فعاليتها چندين مالک
مورد توجه قرار گرفته است :نخست آنكه فعاليتهاي فرافكن
به دليل آنكه نيازمند تجربه و آموزش زيادي است ساير
استفادهكنندگان از اين روش نميتوانند در كوتاهمدت بر آنها
مسلط شد؛ بنابراين تالش شد فعاليتهايي انتخاب شوند كه
اغلب ساختارمند بوده و اجراي آنها نسبتاً ساده باشد .دوم
آنكه ،دغدغه قابليت استفاده آسان از اين بسته درماني در
موقعيتها و چهارچوبهاي مختلف سبب شد فعاليتها و
بازيهايي طراحي و انتخاب شوند كه نيازمند وسيله و
تجهيزات خاصي نبوده و يا تنها به وسايل بسيار سادهاي مانند
كاغذ ،مداد رنگي و قوطي نياز داشته باشند كه در همه مراكز
مشاوره و كلينيکها يافت ميشوند .سوم آنكه فعاليتها و
بازيها متناسب با فرهنگي ايراني انتخاب و طراحي شدند و
پس از اجرا بر روي چند خانواده و اطمينان از تناسب آنها با
خانوادههاي ايراني در مدل قرار گرفتند.
ساختار :از آنجا كه در عوامل به دست آمده ،بسياري از
متغيرها مربوط به والدين بود كه بهطور مستقيم يا
غيرمستقيم بر مسائل كودک تأثير ميگذارند ،ضرورت وجود
جلسههايي با والدين و بدون حضور كودک بهمنظور كار بر
روي اين موارد اجتنابناپذير مينمود .در مصاحبههاي انجام
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فن

موارد استفاده

طراحی مدل تلفیقی بازیدرمانگری خانوادگی برای درمان مشکالت برونیسازیشده .........

چنانچه در مرور رويكردهاي خانوادهدرمانگري ديده شد بهبود
ارتباط ،شيوههاي پيامرساني ،افزايش صميمت و باهم بودن
اعضا و ترغيب خودپيروي بهطور مشترک در اغلب رويكردها
تكرار شده است و ميتوان مشكالت مختلف را در چهارچوب
آنها مفهومپردازي كرد و در درمان روي آنها متمركز شد.
در مقابل برخي از محتواها بهصورت اختصاصي محدود به
مشكالت برونيسازي بودند كه در اين پژوهش شامل انضباط،
هيجان خشم و نحوه كنترل آن بود .در حيطه فنون نيز
مواردي مانند پرسشگري چرخهاي ،شناسايي و بازخورد دادن،
برچسب مثبت زدن ،بازتاب دادن فنون كلي بودند كه در همه
جلسات و براي بهكارگيري اين مدل در مورد مشكالت مختلف
دوره كودكي قابل استفاده هستند .برخي از استعارههاي
استفاده شده در اين مدل و بازيهاي ساختيافته با هدف و
موضوع مشخص بهصورت اختصاصي براي مشكالت بروني-
سازي طراحي شد .با در نظر گرفتن اين موارد ،ذكر دو نكته
ضروري به نظر ميرسد :نخست آنكه در اجراي اين مدل
درمانگري ترتيب و ميزان تأكيد بر موضوعهاي مطرح شده در
جلسات براي همه خانوادهها الزاماً يكسان نخواهد بود .انتخاب
موضوعها و محتواهايي كه بايد در هر جلسه بدان پرداخته
شود بر اساس ارزيابي اوليه هر خانواده امكانپذير ميشود.
براي مثال ممكن است در يک خانواده تعامل غيركالمي و در
خانوادهاي ديگر شيوههاي پيامرساني معيوب و متناقض از
اولويت بيشتري برخوردار باشد .به رغم اين تفاوتها بايد به
اجراي سه مرحله اصلي پايبند بود :مرحله اول ،ايجاد ارتباط
درماني با همه اعضا و نيز روشن شدن علل مشكالت؛ مرحله
دوم ،بهبود ارتباط اعضا ،افزايش صميمت و اصالح شيوههاي
پيامرساني و در مرحله آخر مسئله انضباط ،ساختار و قانون.
مرحله اول ضامن حضور همه اعضا در درمان و نيز مشخص
شدن موضوعها در ادامه و هدفمند شدن جلسات بعدي مي
شود .همچنين تمركز بر بهبود رابطه مقدم بر مسئله انضباط
خواهد بود و به نظر ميرسد پرداختن به موضوعهاي مربوط
به حيطه انضباط را تسهيل خواهد كرد .دومين نكته قابل
توجه آن است كه ميتوان پيشبيني كرد كه پرداختن به
برخي از موضوعها در بعضي خانوادهها بيش از زمان پيش
بيني شده در مدل به طول انجامد .براي مثال اين احتمال
وجود دارد پرداختن به موضوع كنترل خشم بيش از يک يا
دو جلسه به درازا كشد .اين مدل قابليت آن را دارد كه بسته
به شرايط و نياز هر خانواده و ارزيابي درمانگر تا بيش از هشت
جلسه اجرا شود .در اين صورت درمانگر بايد در انتخاب و
طراحي بازيها و فعاليتها انعطاف و خالقيت داشته باشد.
در نهايت در بايد به ويژگيهاي بازيدرمانگري خانوادگي
طراحي شده و شباهتها و تفاوتهاي آن با رويكردهاي
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شده با متخصصين نيز ،تأكيد بر نقش والدين و شروع مداخله
بر روي آنها مورد توافق همگاني بود؛ اما برگزاري جلسههاي
مجزا براي والدين پيش از وارد كردن كودكان به دليل افزايش
تعداد جلسهها در تقابل با خواسته بسياري از والدين و توصيه
اغلب متخصصين مبني بر كوتاه بودن طول درمان و تعداد
جلسهها بود .نكته قابل تأمل ديگر آن بود كه برگزاري چندين
جلسه با والديني كه براي مشكالت فرزندشان مراجعه كرده-
اند ،مرجع و كانون مشكل را بهطور غيرمستقيم از كودک و يا
روابط موجود در خانواده به والدين منتقل ميكند .اين مسئله
ميتواند با اصول خانوادهدرمانگري مبني بر ديدن نقش همه
اعضا و تعاملهاي آنها در شكلگيري مشكالت و معضالت
خانوادگي در تناقض قرار گيرد [ .]30 ،29 ،14از سوي ديگر
در برخي از موارد والدين نسبت به اين وضعيت دچار ابهام
ميشوند و توجيه ضرورت وجود جلسههايي براي پرداختن به
مسائلي كه شايد از ديد آنها ربط مستقيمي به مسائل كودک
ندارد ،دشوار مينماياند .در نتيجه ساختار جلسهها بهصورت
 8جلسه و هر جلسه شامل دو بخش تعريف شد :در بخش
نخست هر جلسه ابتدا كل خانواده وارد فضاي درمان شوند و
بازيها و فعاليتهاي مشترک مربوط به هر بخش را دنبال
كنند .در اين بخش كل خانواده درگير خواهد بود و تمركز بر
بهبود ارتباط و يا مطرح كردن مهارتهايي است كه مخاطب
آنها همه اعضاي خانواده هستند .در بخش دوم ،والدين بدون
حضور كودک در فضاي درمان حضور دارند .در اين بخش دو
كار انجام ميشود ،نخست مرور آنچه در قسمت نخست
گذشت و تكميل مباحث مطرح شده در صورت لزوم (زيرا
حضور كودک مجال گفتگو و بحثهاي كالمي را محدود مي
كند) و دوم مواردي مربوط به ويژگيهاي والدين كه بهطور
مستقيم يا غيرمستقيم بر مشكالت كودک تأثيرگذارند؛
بنابراين اين بخش بيشتر مبتني بر صحبت كردن و در صورت
لزوم انجام برخي فعاليتهاي ساده خواهد بود .ديدن كل
خانواده در ابتدا امكان مشاهده بهتر الگوهاي ارتباطي و
سبکهاي عاطفي خانواده را فراهم ميكند و كاربرد فنون
ردگيري نمادها و مضامين زندگي خانواده و هدايت از راه
پيروي را ممكن ميسازد .درمانگر ميتواند با استفاده از
مثالهاي عيني كه از مشاهده رفتار خانواده به دست آورده
است مباحث موردنظرش را مطرح كند .اين امر خواسته
والدين مبني بر ارائه راهكارهاي عيني و دقيق را تأمين مي
كند.
در طراحي اين مدل بايد بين دو دسته محتوا و فنون
كلي و اختصاصي تمايز ايجاد كرد .محتوا و فنون كلي كه
محدود به مشكل خاصي نيستند بدين معنا كه در بسياري از
آسيبشناسيهاي كودكي قابل بررسي هستند .براي مثال
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بازيدرمانگري والديني و درمان مبتني بر دلبستگي كل
خانواده اشاره كرد .در بازيدرمانگري خانوادگي كودک بهطور
مستقيم در درمان حضور دارد و امكان دريافت ادراک كودک
از روابط خانوادگي و احساسها و ديدگاهش در مورد مسائل
مختلف وجود دارد .ايجاد زمينهاي براي كودک در بيان
خودش ميتواند والدين را در فهم بهتر مشكالت و مسائل
كمک كند و زمينهاي براي ارتباط متقابل بيشتر فراهم كند.
اين مورد يكي از تفاوتهاي عمده اين مدل با بازيدرمانگري
والديني است كه در آن كودک حضور مستقيم و بيواسطهاي
ندارد و همواره از او بهعنوان شخص سوم صحبت ميشود .اين
مسئله ميتواند بر تشخيص دقيق كانون مشكل و جلب
همكاري كودک در روند تغيير و درمان تأثيرگذار باشد.
يكي ديگر از ويژگيهاي مدل بازيدرمانگري خانوادگي
امكان بررسي مشكالت كودک در چهارچوب و بافت كل
خانواده است .به دليل آنكه خانواده در درمان شركت ميكند
امكان مشاهده و بررسي پوياييهاي درونخانوادگي كه تنها
محدود به روابط والد و كودک نيست و بهطور مستقيم يا
غيرمستقيم بر مشكالت كودک تأثيرگذار است ،وجود دارد.
در نتيجه صورتبندي مشكالت كودک ميتواند همهجانبهتر
و دقيقتر باشد .اين مورد يكي ديگر از تفاوتهاي اين مدل با
بازيدرمانگري والديني است كه در آن بيشتر بر رابطه والد و
كودک تمركز ميشود .در اين مدل تعارضها و اختالفهاي
والدين با يكديگر ،فرافكنيها ،مثلثسازيها ،ائتالفها يا
تبانيها ممكن است بهراحتي مجال بروز نيابند و يا در صورت
آشكار شدن ،امكان پرداختن به آنها مورد توجه قرار نگرفته
است.
امكان مشاهده خانواده از نزديک و در جريان تعامل يا
انجام يک فعاليت يكي ديگر از مزاياي بازيدرمانگري
خانوادگي ،است كه ميتواند فرايند تشخيص را دقيقتر و
متعاقب آن طرحريزي درمان را اختصاصيتر و ثمربخشتر
كند .اين مسئله در هر دو مدل بازيدرمانگري والديني و
درمان مبتني بر دلبستگي كل خانواده نيز مورد توجه قرار
گرفته است .از سوي ديگر حضور والدين در درمان نيز فرصتي
براي مشاهده رفتار و تعامل درمانگر با كودک را فراهم مي
كند .اين امكان هنگام آموزش يک مهارت و يا نحوه مواجهه
درمانگر با يک رفتار مشكلساز حائز اهميت است زيرا در
برخي موارد به رغم تالش درمانگران براي آموزش نحوه
برخورد با كودک ،والدين در عمل نميتوانند بهخوبي از عهده
انجام آنچه فراگرفتهاند برآيند .در بسياري از رويكردهاي
روانآموزشي و درماني مشاهده رفتار هدف اولين گام آموزش
و ايجاد تغيير در نظر گرفته ميشود .از اين رو در مدل درمان
مبتني بر دلبستگي كل خانواده و برخي از انواع
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بازيدرمانگري والديني بر ايجاد فضايي براي آنكه والدين
رفتار درمانگر در قبال كودک را مشاهده كنند ،تأكيد شده
است.
سرانجام بايد يكي از ويژگيهاي قابل توجه اين مدل را
در نظر گرفتن عوامل فرهنگي در طراحي اين مدل دانست.
يافتههاي حاصل از مصاحبهها دادههايي را در اختيار گذارد
كه منعكسكننده حيطه ،دامنه و عوامل زمينهساز مشكالت
برونيسازي در فرهنگ ايراني بود .افزون بر اين دغدغهها و
انتظارات والدين از درمان وجه ديگري از تفاوتهاي فرهنگي
در حيطه درمان را روشن ساخت و در نهايت اجراي مقدماتي
فعاليتها و بازيها موجب برخي تغيير و تعديلها در مدل
نهايي شد كه به نظر ميرسيد نتيجه آن با فرهنگ خانواده
هاي ايراني سازگارتر است .بدينترتيب اميد است كه در نظر
گرفتن عوامل فرهنگي در طراحي مدل از ابتدا سهولت كاربرد
و اثربخشي بيشتر اين مدل نسبت به مدلهايي كه بدون در
نظر گرفتن چنين عواملي ترجمه و مورد استفاده قرار مي
گيرند را در پي داشته باشد.
در پايان بايد يادآور شد فنون كلي و بسياري از محتواها
و فنون معرفي شده در اين مدل در درمان مشكالت مختلف
كودكان قابل استفاده است اما همانطور كه گفته شد برخي
از محتواها و فنون مختص مشكالت برونيسازي شده بودند و
استفاده از آن براي ساير مشكالت دوره كودكي مستلزم در
نظر گرفتن نشانهها و يا برخي از عوامل اختصاصي مربوط به
آن مشكالت است .از سوي ديگر اين مدل براي سنين  6تا
 12سال طراحي شده است ،در نتيجه استفاده از آن براي
سنين پايينتر محدوديت دارد و نيازمند در نظر گرفتن
ويژگيهاي سني و منطبق كردن بازيها و فعاليتها با سنين
موردنظر است.
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