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چکيده
اختاللهای برونی سازی شده با مشکالت زیادی همراه بوده و روشهای متعددی برای درمان کودکان مبتال
به این اختالل ارایه شده است .پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازی درمانگری کودک محور و
بازی درمانگری والدینی درکاهش مشکالت برونی سازی شده کودکان انجام شد .طرح پژوهش حاضر از
نوع سریهای زمانی با چند گروه است .پس از غربالگری اولیهی 133کودک  7-8ساله از دو مدرسه شهر
اصفهان 11 ،کودک  7-8ساله (مبتال به اختالل برونی سازی شده) به شیوه تصادفی چند مرحله ای به عنوان
گروه نمونه انتخاب شدند .به منظور تشخیص این اختالل از دو ابزار فرم سیاهه رفتاری کودک آیبرگ
(آیبرگ وراس )1978 ،و فهرست رفتاری کودک آخنباخ (آخنباخ و رسکورال )1331 ،استفاده شد .این
کودکان به تصادف در دو گروه مداخله بازی درمانگری کودک محور و والدینی قرار داده شدند .درگروه
بازی درمانگری کودک محور ،هرکودک در  11جلسه بازی درمانگری و درگروه بازی درمانگری والدینی،
مادران در  8جلسه درمان گروهی شرکت کردند .مادران کودکان گروه بازی درمانگری کودک محور در
پایان جلسههای چهارم ،هشتم ،دوازدهم و شانزدهم و والدین شرکت کننده در بازیدرمانگری والدینی در
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پایان جلسههای دوم ،چهارم ،ششم و هشتم ،باردیگر پرسشنامه آخنباخ راتکمیل کردند .به منظور تحلیل
دادهها از تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر استفاده شد .نتایج نشان میدهد ،بین میانگینهای متغیر
برونیسازی شده در دوگروه بازیدرمانگری کودک محور و بازی درمانگری والدینی تفاوت معنادار وجود
داشت ،بدین معنا که روش بازی درمانگری والدینی موجب کاهش بیشتر رفتارهای برونیسازیشده کودکان
شده است و این تفاوت در همه مراحل آزمون قابل مشاهده است .در نتیجه میتوان بازی درمانگری والدینی
را جایگزین مناسبتری برای بازی درمانگری کودک محور در کاهش مشکالت برونی سازی شده کودکان
در نظر گرفت.

واژگان کليدی :بازيدرمانگري کودک محور ،بازي درمانگري والديني ،مشكالت
برونيسازي شده

مقدمه

یکی از مشهورترین تقسیمبندیهای مربوط به اختاللهای رفتاری کودکان ،تقسیمبندی
آخنباخ و رسکورال ( )1331است که بر پایه بیش از سی سال پژوهش ،اختاللها را به دو

دسته کلی درونیسازیشده

1

و برونیسازیشده

1

تقسیم میکند .اختاللهای

درونیسازیشده بیشتر درونفردی و شامل مشکالتی همچون کنارهگیری از تعاملهای
اجتماعی ،بازداری ،اضطراب و افسردگی است .در مقابل ،اختاللهای برونیسازیشده
برونفردی است و به صورت فزونکنشی ،پرخاشگری ،تضادورزی ،نقض قواعد و قوانین
اجتماعی ظاهر میشود (آخنباخ و رسکورال .)1331 ،یافتههای پژوهشی نشان میدهد که
نشانههای برونیسازیشده پایداری قابل توجهی طی زمان دارد و در طول تحول به شکلهای
مختلف بروز میکند (بریدی و همکاران.)1331 ،
از اینرو ،با توجه به آسیبزا بودن و شیوع باالی مشکالت برونیسازی شده (غباری
بناب ،پرند ،فیروز جاه ،موللی ،نعمتی ،)1188 ،یافتن درمانهای مؤثر و راهبردهای پیشگیری
از گسترش مشکالت رفتاری کودکان در معرض خطر ،از جمله خطوط عمده پژوهشی در
این زمینه است .روشهای بسیاری برای درمان این اختاللها به کار میرود که بنا بر
پژوهشهای انجام شده ،در این میان بازی درمانگری 1یکی از پرکاربردترین و شاخصترین
1. internalizong disorder
2. externalizing disorder
3. play therapy
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این روشهاست (جانگسما ،پترسون ،مگلنیز ،برگویز )1331 ،و اثر بخشی آن به دفعات تأیید
شده است (باگرلی ،پارکر1335 ،؛ گارزا و براتون1335 ،؛ جعفری و همکاران.)1311 ،
با وجود این ،بازی درمانگری همچون دیگر روشهای درمانگری با محدودیتهای
غیرقابل انکاری رو به رو است .یافتههای دو فراتحلیل نشان میدهد ،در این روش
تعمیمپذیری نتایج به خارج از محیط درمان به دلیل عدم مشارکت والدین با مشکل مواجه
میشود و مشارکت والدین در فرایند درمان توجیهکننده بخشی از تفاوت اثربخشی
پژوهشهای مختلف است .افزون بر این ،بازیدرمانگری اغلب روندی کند و تدریجی دارد
و برای دستیابی به پیامدهای مثبت درمانی باید مدت زمان نسبتاً زیادی منتظر ماند .در حالی
که در بسیاری از موارد این مدت زمان طوالنی باعث میشود بسیاری از خانوادهها پیش از
رسیدن به نتیجه موردنظر درمانگر ،درمان را خاتمه دهند (براتون ،ری ،راینو جونز1335 ،؛
لیبالنس و ریچی.)1331 ،
در پاسخ به این محدودیتها ،به ویژه مشارکت خانواده در فرایند درمان ،روش
بازیدرمانگری والدینی 1به وجود آمده است .این رویآورد نظامدار ،در واقع ترکیبی از
بازیدرمانگری و رویکردهای خانواده -محور است .چنانچه دست کم یکی از علتهای
اصلی مشکالت کودک ،رابطه والدین و کودک در نظر گرفته شود ،بازیدرمانگری
والدینی سعی دارد از طریق اصالح روابط والد-کودک ،مشکالت کودکان را بهبود بخشد
(گورنی .)1331،در روش بازیدرمانگری والدینی هر دو سوی رابطه به نوبه خود تغییر را
تجربه خواهند کرد .والدین مهارتهای جدید را فرا خواهند گرفت و در رفتارشان با کودک
تغییر میدهند .به عبارت دیگر ،درمانگر به طور غیرمستقیم و از طریق والدین این تغییرات را
به حیطه کودک تسریع میدهد و کودک در یك فضای ارتباطی جدید که درآن پاسخهای
متفاوتی از والدین دریافت میکند و نیازهای عاطفی و روانیاش ارضاء میشود ،به تدریج
ناگزیر از تغییر در واکنشهای خود خواهد شد .در نتیجه با حضور فعال والدین در درمان،
آنچه در جریان درمان کودک به تنهایی رخ میدهد میتواند بسیار سریعتر محقق شود
(گارزا ،واتس ،کینثورثی.)1337 ،
1. filial therapy
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در واقع ،در بازیدرمانگری والدینی میتوان در مدت زمانی کوتاهتر و صرف هزینهای
کمتر اصول اصلی بازیدرمانگری را به والدین آموخت و امیدوار بود که با شرکتدادن
مستقیم آنها در درمان عالوه بر تسریع و تشدید روند تغییرات و بهبود اختالل در مراحل
مختلف اندازهگیری ،بر چالش تعمیم نیز غلبه کرد (تاپهم و ونفلیت .)1311 ،پژوهشهای
انجام شده نیز قابلیت این روش را در درمان مشکالت در فرهنگهای مختلف و برای درمان
طیف وسیعی از مشکالت تایید کرده است (لندرث و کیدرون1337 ،؛ تیو ،لندرث ،جوینر،
سلت1331 ،؛ براتون ،ری ،راین ،جونز1335 ،؛ سویینی و اسکورجا.)1331 ،
به رغم فرصتها و مزایای متعدد موجود در بازیدرمانگری والدینی ،برخی در مورد
این که والدین بتوانند نقش درمانگر را بر عهده گیرند ،تردید دارند و معتقدند والدین
کودکانی که مشکالت هیجانی جدی دارند ،به آموزش ،حمایت و نظارت دراز مدتتری
نیاز دارند .به عالوه از آنجا که بازیدرمانگری والدینی به صورت گروهی آموزش داده
میشود ،فرصت کندوکاو دقیق در مشکالت هر کودک فراهم نمیآید که در نتیجه ممکن
است درمان به هدفهای مورد انتظار خود دست نیابد (ونفلیت ،رایان و اسمیت.)1335 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،اگر چه مزایای بسیاری برای بازیدرمانگری والدینی قابل
تصور است و برخی مؤلفان آنرا در فرهنگهای شرقی،که خانواده نقش بسیار مهمی در
زندگی کودک دارد ،بسیار مؤثرتر از فرهنگهای فردگرایانه غربی میدانند (علیوند وفا و
اسماعیل ،)1311 ،اما به دلیل دغدغههای ذکر شده و عدم پژوهشهای گسترده در زمینه
مقایسه این دو روش ،هنوز نمیتوان با قطعیت کافی رویآورد والدینی را رقیب و یا
جایگزین مناسب بازیدرمانگری فردی دانست .بنابراین پژوهش حاضر برای یافتن پاسخ این
پرسش انجام شد که آیا میتوان بازیدرمانگری والدینی را نسبت به بازیدرمانگری کودک
محور روش مؤثرتری در درمان مشکالت برونیسازیشده کودکان دانست.
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روش پژوهش
طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر از نوع سریهای زمانی 1با چند گروه است (شکل  )1و
در زمره طرحهای شبه آزمایشی قرار دارد .در این نوع طرح امکان دو یا چند مقایسه ،وجود
دارد .رابطه بین متغیر مستقل و وابسته بنا بر اندازهگیریهای مکرر 1رفتار آزمودنی پیش از
ارایه متغیر مستقل و پس از ارایه آن مورد بررسی قرار میگیرد (هومن .)1183 ،طرح
اندازهگیریهای مکرر بدین دلیل مورد استفاده قرار گرفت که میتوان روند تغییرات رخ
داده در هر گروه را در جریان مداخله بررسی کرد .این امر بدین دلیل حایز اهمیت است که
در مقایسه دو روش درمانگری عالوه بر نتیجه نهایی ،آنچه در خالل جلسهها رخ میدهد نیز
میتواند معیار دیگری برای برای قضاوت و ارزیابی باشد و تصویر روشنتری از کل فرایند
مداخله در اختیار میگذارد.
E O1 X1 O2 X1 O3 X1 O4 X1 O5
C O1 X2 O2 X2 O3 X2 O4 X2 O5
شكل  .1طرح سريزماني پژوهش با دو گروه آزمايش و کنترل
 =Eگروه آزمایش =C ،گروه کنترل = X1 ،بازیدرمانگری والدینی  =X2بازیدرمانگری
کودکمحور  =Oاندازهگیری متغیر وابسته (برونیسازی شده)

شرکت کنندگان :جامعه آماری این پژوهش کودکان دختر و پسر پایههای اول و دوم
دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی  93-91بود .از این جامعه یك گروه نمونه متشکل از
 11کودک ( 8دختر و  4پسر) مقطع اول و دوم دبستان به روش تصادفی چند مرحلهای
انتخاب شدند که وضعیت اقتصادی -اجتماعی والدینشان متوسط بوده ،مادرانشان در رده
سنی بیست و پنج تا سی و پنج ساله قرار داشتند و سطح تحصیالت آنها لیسانس به باالتر
بود .برای انتخاب گروه نمونه در مرحله نخست ،از میان مناطق شهر اصفهان سه منطقه و در
مرحله بعد ،از هر منطقه دو مدرسه به تصادف انتخاب شد .در این مرحله برای غربالگری به
1. time-series designs
2. repeated measure
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همه والدین کودکان اول و دوم دبستان مدارس منتخب ،که شامل  133نفر میشدند ،فرم
فهرست رفتاری کودک آیبرگ 1ارایه شد .سپس بر اساس نمره مالک پرسشنامه ،تعداد 15
کودک در حیطه مشکالت برونیسازی شده قرار گرفتند .به منظور افزایش دقت انتخاب
گروه نمونه ،پرسشنامه آخنباخ )1331( 1نیز اجرا شد و سرانجام تعداد  15کودک بر اساس
نمره برش این پرسشنامه در مقیاس برونی سازی شده ( برای دختران نمره باالتر از  11و برای
پسران نمره باالتر از  )11نیازمند توجه بالینی تشخیص داده شدند .از این میان  11نفر حاضر
به همکاری شدند که به طور تصادفی به دو گروه بازی درمانگری کودک محور و بازی
درمانگری والدینی تقسیم شدند .پس از شکلگیری گروهها و پیش از شروع مداخله و به
فاصله تقریبی یك ماه پس از تکمیل پرسشنامه نخست ،از مادران خواسته شد فرم پرسشنامه
آخنباخ ( )1331را به عنوان پیشآزمون دوم تکمیل کنند .عدم شرکت دو کودک در تمامی
جلسهها به دلیل بیماری کودک و مسافت زیاد درگروه بازی درمانگری کودک محور و
غیبت بیش از اندازه دو مادر به دلیل افسردگی و مشکالت زناشویی حاد والدین در گروه
بازی درمانگری والدینی منجر به خارج شدن چهار کودک از ادامه فرایند درمانگری شد و
در انتها در هرگروه 1 ،کودک گروه نمونه را تشکیل دادند .پس از آن که یك تا دو جلسه
صرف آشنایی با کودک و خانواده وی پیش از شروع مداخله و به دست آوردن اطالعات
کامل از وضعیت آنها شد ،کودکان گروه بازیدرمانگری کودکمحور در  11جلسه و
والدین گروه بازیدرمانگری والدینی در  8جلسه شرکت کردند.
جدول  .1ويژگيهاي جمعیتشناختي گروه نمونه () N=12
متغیر

N

جنس

متغیر

n

شغل پدر

دختر

8

کارمند

4

پسر

4

شغل ازاد

8

سن کودک
7 -8
8 -9

بیکار
9

تحصیالت مادر

1

سیکل

3

1. Eyberg child behavior inventory
)2. CBCL (Child Behavior Checklist
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سن مادر
13-11
11-43
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دیپلم

7

13

فوق دیپلم

1

1

لیسانس

سن پدر

4

فوقلیسانس

13-11

5

دکترا

43-53

4

تحصیالت پدر

53-13

1

سیکل

1

دیپلم

4

فوق دیپلم
لیسانس

1

فوق لیسانس

4

مدت ازدواج
1-13
13-13

5
7

شغل مادر
شاغل

5

خانهدار

7

ابزارهاي پژوهش

 -1سیاهه رفتاری کودک آیبرگ :این پرسشنامه یك ابزار خودگزارشی و شامل 11
گویه است ،که توسط آیبرگ در سال  1978به منظور اندازهگیری رفتارهای مشکلساز
کودکان و نوجوانان  1 -11سال طراحی شده است (ویز ،الوجوی و النداهی .)1335 ،این
سیاهه توسط والدین در مقیاس  7امتیازی لیکرت از "هرگز" تا "همیشه" نمره گذاری
میشود .همچنین با درجه بندی هر ماده به صورت "بله" و "خیر" مشکل ساز بودن رفتارهای
کودک از دید والدین تعیین میگردد .این پرسشنامه شامل دو مقیاس شدت و مشکل است.
از حاصل جمع درجهبندی فراوانی رفتارها ،شدت رفتار و از جمع پاسخهای بله ،نمره مشکل
رفتاری مشخص میشود (حاجی سیدرضی .)1188 ،این پرسشنامه از روایی و اعتبار قابل
قبولی برخوردار است (کندال .)1331 ،اعتبار این پرسشنامه در ایران در یك نمونه  133نفری
از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس شدت برابر با  3/91و برای مقیاس مشکل برابر
با  3/91بهدست آمد .روایی سیاهه نیز پس از بررسی توسط پنج استاد روانشناسی قابل قبول
گزارش شد (حاجی سید رضی.)1188 ،
 -1نظام ارزيابي مبتني بر تجربه آخنباخ :برای سنجش مشکالت برونیسازیشده و
درونی سازی 1شده کودکان  1-18ساله تهیه شده است .این فرم مشکالت کودکان و
1. Internalizing
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نوجوانان را در دو بخش و در در هشت عامل یا بعد مضطرب /افسرده ،انزوا /افسردگی،
شکایتهای جسمانی ،مشکالت اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،نادیده گرفتن
قواعد و رفتارهای پرخاشگرانه ارزیابی میکند .از مجموع نمرههای دو عامل نادیده گرفتن
قوانین و رفتار پرخاشگرانه ،عامل مشکالت برونیسازی شده به دست میآید (آخنباخ و
رسکورال .)1331/ 1184 ،روش نمره گذاری بخش دوم به این طریق است که والدین
میبایست وضعیت فرزند خود را در هر ماده با انتخاب یکی از سه گزینه نادرست = ،3تا
حدی درست = ،1و کامال درست = 1مشخص کنند .برای نمرهگذاری بخش دوم،
مقیاسهای مبتنی بر تحلیل عاملی مالک قرار گرفت و پس از جمع نمرههای مواد تشکیل
دهنده هر مقیاس ،نمره مقیاس به دست آمد .این پرسشنامه از روایی و اعتبار قابل قبولی
برخوردار است (یانگ استرام ،یانگ استرام ،استار .)1335 ،در ایران ضرایب آلفای کرونباخ
برای مقیاسها و زیر مقیاسهای این پرسشنامه بین ( 3/87برای مقیاس برونیسازیشده) و
 3/71برای (مشکالت اجتماعی) و ضریب اعتبار بازآزمایی در فاصله بین  5تا  8هفته در دامنه
بین  3/97برای مقیاس برونی سازی شده و تا  3/19برای مقیاس مشکالت اجتماعی به دست
آمده است (مینایی.)1184 ،
شیوه اجرا :روش بازیدرمانگری کودک محور در هر هفته دو جلسه و هرجلسه به مدت
 45دقیقه در یکی از کالسهای مدرسه حسین امین برگزار شد .ساختار این دوره را میتوان
به طور خالصه اینطور بیان کرد:
 در ابتدای نخستین جلسه قوانین کلی اتاق بازی برای کودکان برشمرده شد .این قوانینشامل ،محدودیت زمانی ،ممنوعیت زد و خورد جسمانی با کودک دیگر و ممنوعیت تخریب
وسایل اتاق بازی بودند .به جز این سه قانون اولیه که تقریبا مورد پذیرش همه بازیدرمانگران
است ،محدودیتهای دیگر بر حسب موقعیت برای کودک وضع شد.
جلسه  1تا  :4صرف برقراری ارتباط بین کودک و درمانگر و محیط بازی شد .درمانگر
سعی داشت در طول این سه جلسه با استفاده از راهبردهای برقراری و تقویت رابطه مثبت،
چهارچوب ارتباطی پذیرنده ای که کودک در آن احساس امنیت و راحتی کند و بتواند به
تعمیق احساسهایش بپردازد ،ایجاد کند.
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جلسه  4تا  :11در طی این جلسات هر کودک بر حسب وضعیتی که در آن قرار داشت
و بنا به مشکل خود پیش رفت و به بازسازی صحنهها ،ایفای نقشهای معنادار و بازنمایی
مسایل و ارتباطهایش پرداخت .تمرکز اصلی در این ده جلسه ،سوق دادن کودک به سمت
تعمیق و فرو رفتن در زیربناییترین حالتها و احساسهایش بود .در این مسیر با استفاده از
فنونی مانند پذیرش کامل احساسها و رفتارهای کودک و بازتاب دادن آنها و تفسیر
حالتها و انگیزههای کودک ،به وی کمك شد تا به برونریزی امیال و کشانندههای منعشده
خود بپردازد و پس از تخلیه هیجانی راهحلهای جدیدی برای مسئله خود بیابد .بدون آنکه
سعی شود موضوعی بر کودک تحمیل شود و یا رفتار کودک به سمت خاصی هدایت شود،
تالش شد فرایندهای ذکر شده تسهیل و تسریع شوند.
جلسه 11تا  :11تمامی موضوعهای شکل گرفته و بیان شده از سوی کودک در طول
جلسههای پیشین تا رسیدن به سازشیافتگی نسبی و قابل قبول دنبال شدند .در این  4جلسه
رفته کودکان برای خاتمه درمان و پذیرش اتمام جلسهها آماده گشتند.
یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین روشهای بازی درمانگری والدینی مدل درمانگری
لندرث 1است .لندرث بر اساس مبانی نظری گورنی ( )1919یك مدل درمانی فشرده را برای
والدین مطرح کرد .لندرث و براتون ( )1331این مدل بازیدرمانگری والدینی را در ده جلسه
سازماندهی کردند و نام آن را مدل درمانگری رابطه والد -کودک 1نامیدند .این مدل
درمانگری از سخنرانی ،بحث ،نقش بازی کردن ،فرایندهای گروهی و نظارت بر جلسههای
بازی والدین در خانه تشکیل شده است .در گروه بازی درمانگری والدینی شش والد در
جلسههای سه ساعته برای یك بار در هفته و به مدت هشت هفته در سالن سخنرانی مدرسه
حسن امین شرکت داشتند .شرح جلسهها در ادامه خواهد آمد:
جلسه  :1والدین به معرفی خود و خانواده هایشان و شرح ویژگیهای فرزند خود
پرداختند .اهداف درمانی توسط درمانگر شرح داده شد و تاکید آموزش در این جلسه بر

1. Landreth, G. L.
)2. Child Parent Relationship Therapy (CPRT
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پیدایش حساسیت درباره فرزندان و دادن پاسخ همدالنه بود .جلسه اول با دادن تکالیفی
درباره آشنایی و شناخت هیجانهای کودک و دادن پاسخهای انعکاسی پایان یافت.
جلسه  :1در این جلسه درمانگر با مرور جلسه قبلی ،پاسخدهی همدالنه را از طریق نقش
بازی کردن و نمایش فیلم با جزییات بیشتری آموزش داد .والدین به اتاق بازی رفتند تا با
فضای بازی آشنا شوند .فهرستی از اسباب بازیهای مورد نیاز به والدین ارایه شد .زمان و
مکانی مناسب برای برگزاری جلسات بازی در خانه توسط والدین انتخاب و مشخص گشت.
درمانگر والدین را برای نخستین جلسه بازی آماده کرد.
جلسه  :3با مرور تکالیف جلسات قبل ،درمانگر در این جلسه بر بررسی نخستین جلسه
بازی در منزل تمرکز کرد .مهارت بازی با کودک و شمه ای از روش تعیین حدو مرزها از
مطالب این جلسه بود .والدین آموزش دیدند که چگونه پس از هر جلسه بازی به نوشتن شرح
آن جلسه بپردازند.
جلسه :4والدین دومین جلسه بازی را برگزارکرده و مشکالت این جلسه را برای درمانگر
شرح دادند .درمانگر با توجه به مشکالت آنها ،برای پاسخ سوالها از روش نقش بازی
استفاده کرد .در این جلسه والدین تعیین حد و مرزها و انتخاب گزینهها را با روش نقش بازی
تمرین کردند.
جلسه  5تا  :7در جلسه پنجم یك فیلم ویدیویی برای نمایش چگونگی آزادی عمل
دادن به بچهها پخش شد.در طی این جلسات حداقل یك بار باید فیلمی ضبط شده از جلسه
بازی یکی از والدین با کودکانشان ،نمایش داده شد و والدین در مورد درستیها و اشباهات
رفتار والد در فیلم ضبط شده ،نظر دادند .در طی تمامی این جلسات گزارش دادن جلسات
بازی توسط والدین و آموزش توسط درمانگر ادامه پیدا کرد .در جلسات آخر درمانگر به
نگرانیهای والدین در باره مشکالت دراز مدت و بحرانی کودکان پاسخ داد .تکنیكهای
افزایش عزت نفس ،ترغیب به جای تحسین و محدودیت دادن به صورت پیشرفته همراه با
حق انتخاب محتوای این جلسات بود.
جلسه  :8گزارش کلی جلسات بازی از والدین دریافت شد .درمانگر اصول بازی
درمانگری والدینی را مرور کرد و والدین ارزیابی خود در مورد این تجربه و نحوه تغییر خود
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و فرزندانشان و تغییر سایر والدین را با یکدیگر در میان گذاشتند .به عالوه آنها تشویق شدند
تا نقش خود را بپذیرند و جلسات بازی را با فرزند خود ادامه دهند.
در این پژوهش اجرای پرسشنامهها توسط کارشناس ارشد مشاوره و اجرای طرح توسط
مولف اصلی این مقاله (کارشناس ارشد روانشناسی) انجام شد .برای تشویق والدین به
مشارکت در گروه بازی درمانگری کودک محور ،درمانگر متعهد شد پس از پایان پژوهش
یك دوره بازی درمانگری والدینی برای این گروه اجرا کند .گروه دیگر نیز میتوانستند،
پس از پایان دوره از  4جلسه مشاوره رایگان بهرهمند شوند .مادران در گروه کودکمحور
در پایان جلسههای چهارم ،هشتم ،دوازدهم و شانزدهم و در گروه بازی درمانگری والدینی
در جلسههای دوم ،چهارم ،ششم و هشتم ،بار دیگر پرسشنامه آخنباخ را به عنوان پسآزمون
تکمیل کردند .تحلیل دادهها به منظور بررسی مساله اصلی پژوهش از طریق آزمون تحلیل
واریانس اندازهگیری مکرر انجام شد.

یافتههای پژوهش
مشخصههای توصیفی متغیر برونیسازی شده دو گروه بازیدرمانگری کودک محور و بازی
درمانگری والدینی در یك مرحله پیشآزمون و چهار مرحله پس آزمون در جدول  1نشان
داده شده است .همانگونه که در این جدول و شکل  1دیده میشود در هر دو گروه به طور
کلی میانگین مشکالت برونیسازیشده در طی جلسهها کاهش یافته ،اما میزان کاهش در گروه
بازیدرمانگری والدینی سریعتر و بیشتر بوده است .به عالوه نتایج به دست آمده از افرادی که
از دو گروه نمونه ریزش داشتند ،نشانگر کاهش قابل توجه میانگین رفتارهای برونی سازی شده
کودکان در طی پس آزمون اول و دوم در گروه بازی درمانگری والدینی و در طی پس آزمون
دوم به بعد در گروه کودک محور بود.
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جدول .2میانگین و انحراف استاندارد  5مرحله اندازهگیري
به تفكیک گروهها
بازیدرمانگری
زمان اندازهگیری

کودک محور

والدینی

پیشآزمون
M

17/81

11/53

SD

4/75

1/41

پسآزمون 1
M

18

11/11

SD

5/11

4/71

پسآزمون 1
M

11/11

14/11

SD

1/11

4/53

پسآزمون 1
M

11/11

11

SD

5/34

1/51

پسآزمون 4
M

17/11

5/11

SD

1/37

1/11
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کودک محور ------
والدینی

____
میانگین برونیسازی

نمودار .1میانگین رفتارهاي برونيسازيشده دو گروه بازيدرمانگري کودک محور و
والديني

به منظور بررسی این مطلب که آیا روند کاهش میانگین نمرههای رفتارهای
برونیسازیشده در مراحل پنجگانه آزمون بین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ آماری نیز
معنادار است از روش اندازه گیری مکرر استفاده شد .بررسی مفروضههای مدل نشان داد که
مقدار  Mباکس برای بررسی فرضیه برابری ماتریس کوواریانس مشاهده شده متغیر مستقل در
بین گروهها برابر با  11/114و با درجات آزادی به ترتیب برابر با  15و  431/1از لحاظ آماری
معنادار نیست ( .)p=3/184بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که از مفروضه مدلهای چندمتغیری
(نرمال بودن توزیع چندمتغیری) انحراف صورت نگرفته است .اما مشخصه کرویت موشلی
برای بررسی مفروضه مدلهای تكمتغیری برابر با  3/311با مجذورکای  18/1به دست آمد
که با درجه آزادی  9در سطح  3/31معنادار بود .از سوی دیگر برای مشخصه گرینهاوس
گیسر که به ویژه برای نمونههای کوچك و به عنوان یك تعدیل محافظهکارانه کاربرد دارد،
معنادار نبود ( .)p = 3/914از سوی دیگر ،مشخصه آزمون لون برای برابری واریانسهای خطا
نیز برای هر پنج آزمون محاسبه و به ترتیب برابر با  1/17 ،1/97 ،3/33 ،3/971و  1/11به دست
آمد که با درجات آزادی  1و  13هیچیك از لحاظ آماری معنادار نبود .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت که واریانسهای خطا برای متغیر وابسته در گروههای مورد مطالعه برابر است.
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جدول  .3خالصه نتايج تحلیل اندازههاي مكرر براي مقايسه میانگینهاي برونيسازي شده دوگروه
مورد مطالعه
MS

منبع پراش

Df

SS

گروه

1

841/75

841/75

خطا

13

757/11

75/71

گروه

F

بینآزمودنی
**11/11

درونآزمودنی

گروه ×
زمان
خطا

1

1984/51

1984/51

**141/39

1

131/83

131/83

**14/51

13

119/11

11/91
P<3/31 . *P<3/35 .

**

چنانکه در جدول  1مشاهده میشود مشخصه  Fبین آزمودنیها برای متغیر گروه برابر با
 11/11و از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به گونه کلی بین
میانگینهای متغیر برونیسازی دو گروه بازیدرمانگری کودک محور و بازیدرمانگری
والدینی تفاوت معنادار وجود دارد .مشاهده مقادیر جدول  1نشان میدهد که در همه مراحل
اندازهگیری میانگین گروه بازیدرمانگری والدینی کمتر از بازیدرمانگری کودک محور
است .از سوی دیگر ،مشخصههای  Fدرونآزمودنیها نیز هم برای گروه ( ) F=141/39هم
برای تعامل گروه و زمان (دوره اندازهگیری) ( )F =14/51معنادار است .بدین ترتیب میتوان
نتیجه گرفت که در همه مراحل اندازهگیری نیز بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد.

بحث و نتيجه گيری
نتایج پژوهش نشان داد ،هر دو روش بازیدرمانگری در کاهش مشکالت برونیسازیشده
کودکان مؤثر است .با این حال بازیدرمانگری والدینی بیش از بازیدرمانگری کودک
محور موجب کاهش این مشکالت شده است .پژوهشهای بسیاری از اثربخشی هر یك از
این دو روش به تنهایی حمایت کردهاند .بسیاری از پژوهشگران بازیدرمانگری را روش
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مؤثری در کاهش مشکالت برونیسازیشده کودکان معرفی کردهاند (ری1331،؛ جعفری
و همکاران .)1311 ،از سوی دیگر شواهد متعددی از اثربخشی بازیدرمانگری والدینی در
کاهش مشکالت رفتاری کودکان حمایت میکنند .برای مثال ،گروسکویك و گوتزه
( )1338بازی درمانگری والدینی کوتاه مدت را در کاهش مشکالت رفتاری کودکان و
افزایش همدلی و توجه مثبت اثربخش دانستند (گروسکویك و گوتزه.)1338 ،
چندین پژوهش بازیدرمانگری والدینی مدل لندرث را در کاهش مشکالت رفتاری
کودکان ،بهبود رابطه والد-فرزند ،کاهش و افزایش آگاهی والدین از امر والدگری مؤثر
گزارش کردند (تایلر و همکاران 1311؛ جانگ 133،و کانرز -هلت .)1313 ،افزون بر این
پژوهشها ،نتایج دو فراتحلیل درباره بازیدرمانگری حاکی از آن بود که میزان تأثیر
بازیدرمانگری با شرکت والدین در طرح درمان و طول دوره درمان در ارتباط است (براتون
و همکاران1331 ،؛ لی بالنس و ریچی.)1331 ،
بنابراین ،بر اساس یافتههای چندین پژوهش قبلی مبنی بر اهمیت حضور والدین در جریان
درمان ،یافتههای پژوهش حاضر تا حد زیادی هماهنگ و مؤید یافتههای قبلی است .با این
وجود ،در تنها پژوهشی که توسط اسمیت ( )1333در مقایسه بین این دو روش انجام شده ،
تفاوت قابلتوجهی بین اثربخشی این دو روش در کاهش مشکالت برونیسازیشده مشاهده
نشده است (اسمیت .)1333،نتایج این پژوهش ،با نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر
همخوانی ندارد .به نظر میرسد یکی از عوامل این ناهمخوانی آن است که اسمیت ()1333
نتایج اجرای بازیدرمانگری کودک محور را از مطالعه دیگری که چند سال قبل انجام شده
بود به دست آورده و با نتایج حاصل از اجرای بازیدرمانگری والدینی در پژوهش خود
مقایسه کرده بود .بدینترتیب ،عامل زمان و برخی متغیرهایی ناشناخته که کنترل آنها
امکانپذیر نبوده است ،میتواند تردیدهایی درباره صحت نتایج ایجاد کند و در نتیجه
نمیتوان تنها بر اساس این پژوهش عدم تفاوت دو روش را پذیرفت .از سوی دیگر ،شاید
بتوان نقش پررنگتر خانواده در جوامع شرقی نسبت به جوامع غربی را علت این یافته دانست.
در فرهنگهای شرقی که هویت فرد تا حد زیادی بر اساس خانواده و جایگاه وی در خانواده
تعریف میشود ،در نظر گرفتن خانواده معنای متفاوتی با فرهنگهایی دارد که بر هویت
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فردی و استقالل فرد حتی از سنین پایین پافشاری میکنند (خدایاری فرد ،رهم خدایاری فرد،
1337؛ سویینی و اسکورجا)1331 ،
در توجیه اثربخشی بیشتر بازی درمانگری والدینی نسبت به بازی درمانگری کودک
محور چندین تبیین میتواند مدنظر قرار گیرد:
در هر دو رویکرد والدینی و کودک محور ،کودک از مزایای ارتباط همدالنه با یك
بزرگسال بهره مند میشود .با این وجود با توجه به اهمیت ارتباط منحصر به فرد والد-
کودک (گارزا و همکاران ،)1337 ،شکلگیری این نوع ارتباط با والد که نزدیکترین فرد به
کودک در تمام گستره زندگی است -از اهمیت و مزایای بیشتری برخوردار است (گارزا
و بروهن .)1311 ،افزون بر این ،تسریع در برقراری رابطه والد-کودک از جمله مزایای دیگر
ایجاد رابطه همدالنه بین والد-کودک است .تسریع جریان درمان به این خاطر است که در
جریان بازی درمانگری کودک محور ،چند جلسه اول تنها به برقراری رابطه درمانگر و
کودک متمرکز است و حتی در برخی کودکان ،ایجاد این رابطه به زمان بیشتری نیاز دارد؛
در حالی که در بازی درمانگری والدینی این ارتباط از پیش وجود دارد و تنها باید بازسازی
شود .در نتیجه نسبت به ایجاد یك رابطه اعتماد آمیز جدید بین درمانگر و کودک ،مدت
زمان کمتری برای بازسازی رابطه بین مادر و والد نیاز است (گورنی .)1331 ،از سوی دیگر
در بازی درمانگری کودک محور تنها کودک است که تغییر میکند و ممکن است عدم
تغییر افراد دیگر خانواده نتایج تغییر رفتار کودک را نیز به مرور از بین ببرد .در حالیکه بر
اساس مبانی نظری بازی درمانگری والدینی ،مراجع نه کودک است نه والد ،بلکه رابطه بین
والد-کودک است که دچار مشکل شده است .این رویکرد یك نگاه سیستماتیك به
مشکالت دارد و بر آن است که با اصالح رابطه والد-کودک بسیاری از مشکالت کودک
را بهبود بخشد.
به عبارت دیگر یکی از پیامدهای این روش اصالح رفتار والدین است .در این روش
آگاهی والدین از آنچه که جزو ویژگیهای تحولی کودک محسوب میشود افزایش یافته
و نگرش آنها نسبت به رفتاری که تا پیش از آن به عنوان اختالل و مشکل شناخته میشد
تغییر میکند .بدیهی است که در نتیجه این تغییرات و نیز در پی افزایش توانایی و
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خوداثرمندی والدین ،بازخورد صحیح والدین نسبت به مسایل و مشکالت فرزندان حاصل
میشود (گورنی ،1914 ،لندرث و براتون .) 1331 ،عامل تاثیر گذار دیگر تغییر ادراک
کودک از والد و در نتیجه تغییر رفتار کودک است که در نتیجه تغییر رفتار والدین حاصل
میشود .با تغییر رفتار کودک و تغییر رفتار خانواده بسیاری از مشکالت برونیسازیشده که
ریشه در تعامالت پرخاشگرانه محیط دارد ،بهبود مییابد (ونفلیت .)1311 ،نکته قابل توجه
آن است که همه این آثار مثبت را میتوان در تعداد جلسههای نسبتاً پایینی شاهد بود .در
حالی که برطبق فراتحلیل براتون و همکاران ( ،)1335بازی درمانگری کودک محور بین
 13-15جلسه اثر بخش خواهد بود و تعداد جلسات پایینتر از اثربخشی آن میکاهد (براتون
و همکارن .(1335 ،بنابراین ،مسئله مدت زمان طوالنی و به دنبال آن هزینه باالی درمان که
مانع از تمایل والدین به شروع یا ادامه بازیدرمانگری میشود ،با وارد کردن والدین به عنوان
عامالن تغییر یا درمان تا حد زیادی قابل حل خواهد بود.
به عالوه بررسی دقیقتر کاهش میانگین رفتارهای برونی سازی شده کودکان در طی
جلسات منجر به درک بیشتر دالیل اثر بخشی بازی درمانگری والدینی میگردد .بر طبق
یافتهها هرچند میانگین رفتارهای برونی سازی شده کودکان در این گروه در تمام مراحل
پس آزمون کاهش یافت ،اما مقایسه میانگین هر مرحله با مرحله بعد تفاوت معنادار میانگینها
را تنها در فاصله پس آزمون اول و دوم و پس آزمون سوم و چهارم برجسته کرد .برای تبیین
این یافتهها باید به آنچه در فاصله جلسات بازی درمانگری والدینی رخ داده اشاره کرد .در
فاصله پیش آزمون تا پس آزمون اول ،به دلیل برگزار نشدن جلسات بازی والد با فرزند در
منزل و درنتیجه عدم ایجاد ارتباط همدالنه با کودک ،کاهش نشانهها مشاهده نمیشود .اما
در فاصله پس آزمون اول تا دوم دلیل کاهش سریع نشانهها ناشی از برگزاری جلسه بازی در
خانه توسط والدین است .با توجه به اهمیت ارتباط منحصر به فرد والد کودک ،برقراری یك
ارتباط همدالنه با والد از شدت نشانهها ی رفتاری کاسته است .از سوی دیگر ،در فاصله
پسآزمون دوم تا سوم ،جلسات آموزش والدین بر تکنیكهای حق انتخاب دادن،
محرومکردن و افزایش عزت نفس برای کاهش نشانههای رفتاری کودکان در جریان بازی
متمرکز بوده است .از آنجا که بر طبق مدل بازی درمانگری لندرث مهارتهای آموزش
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دادهشده برای حل مشکالت رفتاری کودکان ،در ابتدا در جلسات بازی تمرین میشوند و
در موقعیتهای خارج از جلسه بازی به اجرا درنمیآیند ،کاهش قابل توجه نشانهها در این
مرحله مشاهده نمیشود .سپس در پسآزمون سوم تا چهارم والدین مهارتهایی را که در
بازی آموختند به موقعیت های خارج از جلسه بازی تعمیم دادند .در نتیجه در طی جلسات
پایانی که والدین پس از چندین جلسه تمرین ،مهارتهای الزم را در برخورد با فرزند خود
به دست آوردند و آن مهارتها را در موقعیتهای زندگی روزمره اجرا کردند ،شیب کاهش
نشانهها افزایش یافت.
از سوی دیگر در بازیدرمانگری کودک محور در فاصله پسآزمون اول به دلیل
برونریزی هیجانات ،و برقراری ارتباط با درمانگر مشکالت برونیسازیشده کودکان تا
حدی افزایش یافته و در پسآزمونهای دوم ،سوم و چهارم کاهش تدریجی نمرهها مشاهده
میشود .در این میان طی جلسات آخر یا پس آزمون چهارم سیر نزولی نمرهها نسبت به
جلسات دیگر افزایش یافته است که میتوان آن را ناشی از نزدیك شدن به جلسات پایانی
درمان و در نتیجه بهبود اختاللهای کودک دانست.
نکته قابل توجه دیگر سوگیری اعتبار درونی پژوهش بود .در این پژوهش انتخاب
آزمودنیها به طور کامل تصادفی نبود و در آخر سعی شد کودکانی را در گروه نمونه قرار
دهیم که والدین متعهد به شرکت در تمامی جلسات شدند .به عبارت دیگر این مادران
مشتاقتر بوده و احتماال این اشتیاق مادران در درمان کودکان موثر بوده است .از جمله عوامل
منفی تاثیر گذار دیگر بر این اعتبار میتوان به افت آزمودنیها ،اجرای پیشآزمون اشاره
کرد.
از سوی دیگر اگرچه ابزارهای این پژوهش کامال پوشاننده مشکالت برونی سازی شده
کودکان بود ،اما ابزارهای آیبرگ و آخنباخ با یکدیگر همپوشانی داشتند .دلیل انتخاب
هردوی آنها کوتاه بودن تست آیببرگ و امکان اجرای آن برای غربالگری اولیه کودکان
دارای مشکالت برونیسازیشده در گروه وسیعتری از والدین و در مدت زمانی کوتاه بود.
به عالوه از آنجا که تست آخنباخ جامعتر بوده و مشکالت را به طور کامل مورد سنجش
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قرار میدهد این تست پس از غربالگری اولیه در همه مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای
سنجش مشکالت کودکان اجرا شد.
در اجرای این پژوهش برنامه مداخله طبق انتظار پیش رفت .به عالوه به جز چند والد که
در میانه راه شرکت در جلسات را رها کردند ،شرکت کنندگان دیگر همان ویژگیهایی را
داشتند که مد نظر پژوهشگر بود و میزان مشارکت آنها در طی زمان برگزاری پژوهش
رضایت بخش بود.
بنابر نتایج به دست آمده ،این پژوهش تلویحات مهمی را در زمینه درمان اختاللهای
برونی سازی شده در اختیار درمانگران قرار میدهد .بنابراین هدف این پژوهش در حیطه
کاربردی ،یافتن راهکار درمانی مؤثر برای مشکالت برونیسازیشده کودکان به طور خاص
و ارتقا بهداشت روانی در نخستین سالهای زندگی کودک به طور کلی است .یافتههای این
پژوهش کمك شایانی به درمانگران ،متخصصان بهداشت روانی ،مربیان و والدین در انتخاب
شیوه درمانگری و مواجهه با مشکالت کودک خواهد کرد .افزون بر کاربردهای مهم
مذکور ،پژوهش حاضر به مشخص کردن دقیق مرزهای دو رویآورد بازیدرمانگری کمك
خواهد کرد و راه را برای پژوهشهای بالینی با هدف وضوح تمایزها و افزودن دقت و
صراحت بیشتر در انتخاب روشهای درمانگری با توجه به مشکالت پیش رو هموار خواهد
ساخت.
در نهایت با وجود آنکه به نظر میرسد بازیدرمانگری والدینی در مقایسه با
بازیدرمانگری کودک محور شیوه مؤثرتری در کاهش مشکالت برونیسازیشده است،
انتخاب این روش برای درمان اختاللهای کودکان نیاز به بررسی موقعیت خانواده ،توانایی
و سالمت روان والدین و شدت اختالل کودک دارد .چنانچه والدین در مرز بالینی مشکالت
روانشناختی قرار داشته و یا دارای مشکالت شدید زناشویی باشند ،این روش مؤثر نخواهد
بود .به عالوه بررسی دقیقتر دالیل اثر بخشی بازی درمانگری والدینی مانند کاهش تنیدگی

1

و افزایش خود اثرمندی والدین 1از جمله مسایلی است که در این پژوهش بدون پاسخ باقی
1. parental stress
2. maternal efficacy
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ماندهاند .محدود بودن حجم نمونه ،اجرای پژوهش در یك گروه سنی محدودی از کودکان،
عدم استفاده از ابزارهای کیفی و عدم پیگیری پیامدهای درمانگری مهمترین محدودیتهای
این پژوهش بودند .اجرای این پژوهش در گروه وسیعتری از کودکان ،پیگیری نتایج و
اجرای بازی درمانگری کودکمحور در  13تا  15جلسه از پیشنهادات این پژوهش است .به
عالوه پیشنهاد میشود بازی درمانگری والدینی در گروه وسیعتری اجرا شده ،تاثیر متغیرهای
واسطهای مانند تنیدگی و خوداثرمندی والدین بر اثربخشی این روش سنجیده شود .همچنین
سالمت روان والدین و وضعیت زندگی زناشویی آنان در ابتدا توسط درمانگر ارزیابی شده
و در صورت وجود مشکالت زناشویی جدی یا عدم سالمت روان والدین این روش با دیگر
روشهای سیستمی درمان کودک تلفیق شود.
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