مقاله پژوهشی

Research Article

فصلنامه علمی مطالعات روانشناسی بالینی
دانشگاه عالمه طباطبائی

Quarterly of Clinical psychology studies
Allameh Tabataba’i University

سال دهم ،شماره  ،38بهار  ،99ص  119تا 143

Vol. 10, No. 38, Spring 2020

مقایسه اثربخشی درمان به کمک حیوان خانگی با بازی درمانی بر
اختالالت رفتاری کودکان دبستانی
محسن سیاوشی ،1نورعلی فرخی* ،2کورش گودرزی ،3مهدی روزبهانی

4

تاریخ دریافت98/08/09 :
تاریخ پذیرش99/05/07 :

چكیده
هدف از این پژوهش با هدف مقایسهههث اخرب دهههن درمام بث وان خانام با بن با باز درما ن در واهش
ابتالالت رفتار وندوام دبستا ن ا جام شد .روش پژوهش خاضر بث لحاظ هدف واربرد و بث لحاظ ماهات
ااث آزمای دن با طرح سث گروهن با پاشآزمنم پسآزمنم بند .جامعث آمار در این پژوهش عبارت بند از
ولاث دا شآمنزام پسههر دبسههتا ن مراجعث وننده بث هسههتث مدههاوره آمنزش و پرورش و مروز مدههاوره ماهام
شهرستام مالیر وث تد اص ابتالل رفتار داشتند .اعضا ان ث در این پژوهش در قالب گروه ونترل و دو
گروه آزمایش هرودام بث تعداد  15فر از ماام افراد دارا مالک ها ورود بث این پژوهش بث روش
تصادفن ا ت اب شد د .برا ارزیابن ابتالالت رفتار آزمند نها از پرسدنامث راتر (مقااس معلم) استفاده شد.
جلسهههات درمام بث وان خانام با بن برا گروه آزمایش  1بر اسهههاس محتنا پادهههنهاد پاریش-پالس
( )2016و فاین ( )2015در ده جل سث ارائث شد .محتنا جل سات باز درما ن برا گروه آزمایش  2بر ا ساس
باز ها پادنهاد ودا سن و شفر ( )2010در ده جلسث ارائث شد د .جهت آزمنم فر ضاثها از تحلال واریا س
ین راهث و آزمنم تعقابن تنون با رم افزار  SPSSاسههتفاده شههد .یافتث دههام داد د وث هر دو روش درمام در
واهش ابتالالت رف تار مؤخر هسهههت ند .دو روش در ما ن در واهش ابتالالت رف تار ت فاوت معنندار با
یکدیبر داشتند .با تنجث بث یافتثها پژوهش ،بث ظر منرسد باز درما ن و درمام بث وان خانام با بن ،در
واهش ابتالالت رفتار وندوام دبستا ن ،قش مهان داشتثا د.

واژگان كليدي :اختالالت رفتاري ،درمان به كمک حيوان خانگی ،بازيدرمانی
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مقدمه
در هر جامعث سهههالمت وندوام اهاات ویژها دارد و تنجث بث بهداشهههت روا ن آ ام وان
منوند تا از ظر روا ن و جسههان سههالم بنده و قش اجتااعن بند را بهتر ایفا ونند (قاعد اا
جهرمن ،هاتن و فرما نشهههرضهها .)2014 ،دورام وندون از مهاترین مراخل ز دگن اسههت وث
در آم شه صههات فرد پایثریز منشههند و شههکل منگارد .اغلب ابتالالت و اسههازگار ها
رفتار پس از این دورام اشن از وابند تنجث بث دورام خساس وندون و عدم هدایت صحاح
در رو د رشهههد و تکامل اسهههت .این بنتنجهن منجر بث عدم سهههازش و ا قباا با محا و بروز
ا حرافات گن اگنم در ابعاد م تلف برا وندک منبا شد (گا ا ،اتا شا و دل .)2010 ،1پس از
چندین دهث پژوهش در زمانث روام شنا سن مر ضن و بر بالف باور ابتداین ،دام داده شد وث
وندوام و نجنا ام از در معرض بقر ابتال بث ابتالل ها روا ن 2قرار دار د و در مجانع
بان  14تا  24درصهههد از وندوام و نجنا ام با ا ناع مدهههکالت و ابتالالت رفتار و هاجا ن
دسهت بث گریبا ند (ز

 .)2007 ،3پژوهشها ا جام شهده در فرهن

ها م تلف دهام داده
4

اسههت درصههد قابل تنجهن از وندوام سههنان مدرسههث و قبل از مدرسههث دچار ابتالل رفتار
هستند (هارلند ،ریجننلد ،بروگان ،ورلن-و هنرک و ورهنست .)2002 ،5در ایرام پژوهشها
بسههاار برا تعاان مازام شههانع ابتالالت رفتار صههنرت گرفتث اسههت وث تایی متفاوتن بث
د بال دا شتث ا ست .و دکنلن ( )1379در پژوه دن وث در ا ستام بن شهر ا جام داد ،دریافت وث
 16/84درصههد دا شآمنزام دوره ابتداین این اسههتام دارا ابتالالت رفتار هسههتند .در این
پژوهش م د ص شد وث مازام شانع در پ سرام ،با دتر از دبترام و در دا شآمنزام شهر ،
بادههتر از دا شآمنزام روسههتاین اسههت .مقدم و هاکارام ( )1381از مازام شههانع ابتالالت
رفتار را در بان دا شآمنزام دب ستا ن شهر ستام قروه 20/4 ،در صد برآورد وردها د .مهرابن
( )1384در پژوهدن وث در شهر اصفهام ا جام داد ،دریافت وث  13/2درصد دا شآمنزام دوره
1. Genna & Natacha & Dale
2. mental disorders
3. Zeng
4. behavioral disorders
5. Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove-Vanhorick, Verhulst
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ابتداین ،دارا معاارها تدهه اصههن ابتالالت رفتار هسههتند .هاجنان شههجاعن و هاکارام
( )1387مازام شههانع ابتالالت رفتار در دا شآمنزام ابتداین اسههتام فارس را  34/4درصههد
برآورد وردها د .تایی پژوهش غبار بناب و هاکارام ( )1388دام داده است وث مازام شانع
ابتالالت رفتار بر اسهههاس طبقثبند بالانن در مقااس ظام مبتنن بر تجربث  20/3درصهههد ،در
طبقث بالانن و  5/8ردصههد در طبقث مرز اسههت .تایی پژوهش جار و هاکارام ( )1394وث با
هدف بررسن شانع ابتالالت رفتار در وندوام ایرام ا جام شد ،دام داد وث  1/42درصد از
وندوام بث ابتالالت رفتار مبتال هسههتند .ابتالالت رفتار دبترام و پسههرام مسههاو اسههت
( 1/5درصهههد) و هاجنان شهههانع این ابتالل در وندوام شههههر  1/6درصهههد و در وندوام
روستاین  1/4درصد بث دست آمد .جلالاام و هاکارام ( )1391در پژوهش بند در زمانث شانع
ابتالالت رفتار در دا شآمنزام دبستا شهر هادام بث این تاجث رساد د وث  16/1درصد از
دا شآمنزام مبتال بث ابتالالت رفتار هسهههتند .وندوا ن وث بث ابتالل رفتار مبتال هسهههتند
هنجارها و معاارها اجتااعن را رعایت انونند ،رواب اجتااعن سهههالان دار د و رواب
عاطفن مثبتن را وث پاش شرط مهارت هادلن است تجربث انونند .اغلب وندوام و نجنا ام
با ابتالالت رفتار  ،اخسهههاسهههات منفن دار د و با دیبرام بدرفتار منونند .در بادهههتر منارد
معلاام و هاکالسهههنها ،آ ام را طرد منونند و در تاجث فرصهههتها آمنزشهههن آ ام واهش
منیابد (براوم .)2007 ،1از سهههن دیبر ا زوا اجتااعن این وندوام ،منجبات پرباشهههبر
هر چث بادهههتر آ ام را فراهم منآورد .مجان عث این عنا مل وند وام را در معرض بقر بروز
رفتارها ضهههد اجتااعن قرار مندهد (ولف و مش .)2006 ،2ابتالالت رفتار وندوام طاف
و ساعن شامل :باش فعالن ،پربا شبر  ،ا ضقراب ،اف سردگن ،ا سازگار اجتااعن و ابتالل
سلنک ا ست وث اازمند ت د اص و مدابلث زود هنبام ا ست (و سلر ،برگلن د ،دیالر ،جان و
مریکا س .)2005 ،3ارسههاین تنجث و باش فعالن ،یکن از شههای ترین ابتالالت دورام وندون
اسهههت وث قبل از هفت سهههالبن آشهههکار منشهههند و در  70تا  80درصهههد منارد ،باعی ایجاد
1. Brown
2. Wolfe & Mash
3. Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas
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مدههکالتن در دورام بزرگسههالن منشههند و هاجنان پاامدها قابل تنجهن بر ز دگن فرد و
اجتااعن بر جا منگذارد (ماتزا ،پامنر و پرا سد .)2005 ،1تایی مقالعات دام داده ا ست وث
ابتالالت رفتار وندوام منتنا د آخار طنال نمدتن بر سقح ونشور رفتار  ،ج ساا ن و
شههنابتن و هاجا ن بر جا گذارد (اسههاات ،وتسههن از و رام .)2011 ،2این ابتالالت بث قص
عالکرد در زمانثها م تلف تح صالن و با نادگن منجر من شند وث در هایت افت تح صالن
یا رفتارها بزهکارا ث را در پاش دارد و در صهههنرت عدم درمام تدهههدید بناهد شهههد (اینا ز،
منلت ،ویست و فرا ز.)2005 ،3
با تن جث بث این کث عنا مل م تلفن در ابتالل رف تار وند وام مؤخر هسهههت ند ،روش ها و
بر امثها آمنزشههن و درما ن متفاوتن را منطلبد .باز درما ن 4از جالث روشهاین اسههت وث
در بان ا ناع روش ها تنام ب دهههن بث ل حاظ ترباتن ،در ما ن ،آمنزشهههن و بث ویژه واهش
مدهههکالت رفتار ارزش زیاد دارد (هاالهام ،وافان و پنلن .)2015 ،5باز درما ن یکن از
روش ها درمام مدهههکالت رفتار وندوام اسهههت وث د اا درو ن و بارو ن وندک را بث
هادیبر مرتب منسههازد (جن و را  .)2016 ،6باز درما ن روشههن اسههت وث بث وسههالث آم،
ابزارها طباعن باام خالت وندک یعنن باز  ،بث عننام روش درما ن بث وار گرفتث منشهههند
(عا شنر و داللزادهبادگلن .)1397 ،باز افکار درو ن وندک را با د اا بارجن او ارتباط
مندهد و باعی من شند وث وندک بتنا د ا شاا بارجن را تحت ونترل در آورد

(وتانبتنم7

و هاکارام .)2008 ،بربن پژوهش ها اخرب دهههن تکنان ها م تلف باز درما ن را بر رو
وندوام دارا ابتالل رفتار و روا ن منرد بررسن قرار داد د؛ در این راستا تایی ین مقالعث

1. Matza, Paramore, Prasad
2. Smith, Katsiyannis, Ryan
3. Evans, Mullett, Weist & Franz
4. Play therapy
5. Hallahan, Kauffman, Pullen
6. Jayne, Ray
7. Wethinton
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دههام داد وث روش باز درما ن سههبب واهش ابتالالت رفتار وندوام باشفعالن منشههند
(دشهههتن .)2016 ،1تایی مقالعث آذر انشهههام ،بثپژوه و غبار بناب ( )1391خاون از تأخار
باز درما ن با رویکرد شهههنابتن رفتار بر واهش مدهههکالت رفتار دا شآمنزام وم تنام
ذهنن دبستا ن بند .تایی پژوهش عاشنر و داللزادهبادگلن ( )1397دام داد وث باز درما ن
بر واهش مدهههکالت رفتار وندوام پاشدبسهههتا ن تأخار دارد .تایی پژوهشها خاون از آم
اسهههت وث باز درما ن منتنا د باعی واهش معنندار در دههها ث ها ابتالل باش فعالن-
وابند تنجث (جعفر و هاکارام )2011،و
واهش برا ن ،اضقراب و افسردگن (استالااکر و ر 2015 ،؛ سالنا و هاکارام)2016 ،
وندوام شند .باز درما ن روشن منخر در درمام ابتالالت رفتار است (لندرث.)2012،یکن
دیبر از مدابالت درما ن وث شهاید بتنام آم را گن ثا باز درما ن دا سهت با این تفاوت وث
در آم بث جا و سالث باز یا خانا ات عرو سکن از خانا ات واقعن ا ستفاده من شند ،درمام بث
وان خانا ات با بن اسهههت .درمام بث وان خانا ات با بن یا  AATنعن مدابلث در
سهههالمت اسهههت وث با اسهههتفاده از ین خانام بث عننام جزئن از درمام ،منجر بث بهبند عالکرد
جسهههان ،اجتااعن ،هاجا ن و شهههنابتن منشهههند (برت ،گاال ن ،وامنسهههن ،پان ،وگالینن و
سههالاکنن .)2016 ،2این شههانه برا اولان بار تنسهه لنینسههن برا درمام وندوام و نجنا ام
دارا مدهکالت هاجا ن یا رفتار اسهتفاده شهد و از آم بث بعد مقالعات گن اگن ن برا دهام
دادم تاخار آم ا جام شده است ( اار و ال دا )2007 ،3وث باا بر تاخار  AATدر واهش اضقراب
(مالر و اینبرام2000 ،4؛ ال

 ،جا سههن ،ورتنر ،گالانات و ر  )2010 ،5درد (براوم ،اسههتا لر،

1. Dashti
2. Bert, Gualano, Camussi, Pieve, Voglino & Siliquini
3. Nimer & Lundahl
4. Miller & Ingram
5. Lang, Jansen, Wertenauer, Gallinat & Rapp
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اروسهههنم و پتانبل )2009 ،1افزایش وافات ز دگن و تعدیل دههها ث ها هاجا ن و رفتار
ابتالالت شهههدید روا ن (اسهههتفا ن ،مارتانن ،النر  ،گالانت و تا ن2015 ،2؛ اسهههتفا ن ،ماتانن،
باسن و تا ن )2016 ،3است .درمام بث وان خانام با بن ،نعن مدابلث درما ن م صنص با
ا ستفاده از خانا ات در منقعاتها بالانن گن اگنم برا وان بث افراد با م دکالت ج سان و
روا ن ا ست (وان

 ،واترز و ما بر .)2011 ،4این روش شکل ر شد یافتث درمام ا ست وث در

آم ا سام و خانام هر دو سند منبر د (آدامز ،)2010 ،5از تعامل رایی با خانا ات هاراه متفاوت
اسهههت و بااار و درمامگر با هدف تاجثگار درما ن ویژه در آم درگار منشهههن د (بروم و
هاکارام.)2009 ،
استفاده از خانا ات با بن م تلف ما ند س

 ،برگنش ،پر دهها و اسب در پژوهشها

علان مت عدد ،در زما نث تنامب دهههن و در مام ا ناع ابتالالت جسهههان و روا ن و در ه اث
گروهها سهههنن و در منقعات ها پژوهدهههن گن اگنم چنم با ث ،مدرسهههث ،وتاب ا ث ،مراوز
بهدار  ،مراوز تنامب دن ،بااارستام و ز دام دام داده است .این یافتثها پژوهدن خاون
از تایی مثبت استفاده از خانا ات در وار با افراد با ابتالالت جسان ،رفتار  ،ذهنن و روا ن بث
شههکل فرد و گروهن منباشههد (آسههکانم 6و هاکارام2007 ،؛ آلن ،بالسههکنویو و مندس،7
2002؛ ادواردز و بن2002 ،8؛ باراک ،سههاورا  ،ماواشههن و بنن2001 ،9؛ بروم 10و هاکارام،
2009؛ پروتان ،باینرتز و ایتریو.)2006 ،11
1. Braun, Stangler, Narveson & Pettingell
2. Stefanini, Martino, Allori, Galeotti & Tani
3. Stefanini, Martino, Bacci, & Tani
4. King, Watters, & Mungre
5. Adams
6. Ascione
7. Allen, Blascovich, & Mendes
8. Edwards, & Beck
9. Barak, Savorai, Mavashev, & Beni
10. Born
11. Prothmann, Bienert, & Ettrich
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با تنجث بث مقالب ،اگر در پن یافتن رو شن برا واهش م دکالت دورام وندون با شام،
بث ظر منرسههههد باز درما ن از مؤخرترین روش ها درما ن ابتالالت رایی دورام وندون
منباشد .هرگاه زبام والمن برا ابراز افکار و اخساسات وندوام وفایت کند درمامگرام از
باز درما ن اسههتفاده منونند .قدرت درما ن وث در باز درما ن هفتث اسههت بث طرا گن اگنم
منرد اسهههتفاده قرار منگارد و درمامگرام از طریق باز بث وندوا ن وث دارا مدهههکالت
رفتار هستند ،رفتارها سازگارا ثتر را منآمنز د.
با وجند پژوهش هاین وث ا جام گرفتث اسهههت AAT ،در ودهههنر ما تاوننم بث عننام ین
روش درما ن منرد پژوهش قرار برفتث است وث شاید دلال آم عنامل فرهنبن باشد چراوث در
اغلب پژوهشها ا جام شههده از سهه

اسههتفاده شههده اسههت .بث هاان دلال در این پژوهش از

هاسههتر (خانا ن ونچن و بسههاار زیبا و جذاب در ر

ها گن اگنم ازجالث سههفاد ،طالئن،

سههااه ،ورم و از با ناده جن دگام اسههت وث هاث چازبنار منباشههد) اسههتفاده منشههند .بنابراین
پژوهش خاضههر درپن یافتن پاسههخ این پرسههش اسههت وث آیا درمام بث وان خانام با بن در
مقایسث با باز درما ن منتنا د باعی واهش ابتالالت رفتار وندوام شند؟

روش پژوهش
پژوهش خاضر از ظر ماهات دادهها جا آور شده جزو مقالعات وان ،از خای هدف
جزو مقالعات واربرد و از ظر شههانه ،ین مقالعث تجربن اسههت .طرح بث وار رفتث در
پژوهش خاضر ،طرح پاشآزمنم و پسآزمنم با گروه ونترل منباشد .جامعث آمار در این
پژوهش عبارت بند از ولاث دا شآمنزام پسر دبستا ن مراجعثوننده بث هستث مداوره آمنزش و
پرورش و مروز مداوره ماهام شهرستام مالیر وث تد اص ابتالل رفتار داشتند .دلال ا ت اب
این جامعث این بند وث باز درما ن رو گروه وندوام اجرا منشند و این گروه بث طنر معانل
در مدارس قابل دسترس هستند.

126

فصلنامه علمی مطالعات روانشناسی بالینی ،سال دهم ،شماره سی و هشتم ،بهار 99

ان ث ما در این پژوهش در قالب گروه ونترل و دو گروه آزمایش هرودام بث تعداد پا زده
فر از ماام افراد دارا مالکها ورود بث این پژوهش بث روش تصادفن ا ت اب شد د و از هر
سث فر یکن بث روش تصادفن در گروه آزمایش  1و دیبر در گروه آزمایش  2و فر سنم در
گروه ونترل قرار گرفتند و برا گروهها آزمایش ده جلسث  45دقاقثا درمام در ظر گرفتث
شد .مالکها ورود بث طرح عبارت بند د از -1 :عدم فنبن خانا ات بث ویژه هاستر؛ -2
رضایت وتبن والدین؛  -3عدم آلرژ یا خساسات بث خانا ات؛  -4عدم سابقث تجربث درد اک
یا تروما با هاستر یا خانا ات مدابث؛  -5عدم سابقث خانام آزار ؛  -5بث دست آوردم خداقل
اره ول  13در مقااس ابتالل رفتار راتر .مالکها بروج از پژوهش عبارت بند د از:
داشتن ابتالل هاراه و هاجنان غابت باش از دو جلسث از جلسات درما ن.

ابزار
پرسههدههنامث راتر وث شههامل  5منلفث یا برده مقااس پرباشههبر و باش فعالن ،اضههقراب،
افسردگن ،اسازگار اجتااعن ،رفتارها ضد اجتااعن ،ابتالل وابند تنجث منباشد .این
پرسهدهنامث وث از  30سهنال تدهکال شهده اسهت رواین وپایاین آم تنسه ینسهفن ()1377
برر سن شده ا ست و قابلات اعتااد آزمنم مذونر با ا ستفاده از روش بازآزماین برابر 0/90
گزارش شده ا ست .رومزپنر ( )1374این آزمنم را وث بث و سالث بازآزماین بث فا صلث دوهفتث
محاسبث شده را  0/72گزارش ورده است (ینسفن.)1377 ،
این پرسدنامث تنس معلم وندک تکاال منشند و دارا دستنرالعال ویژها است.
بعد از تنضاح حنه ارهگذار  ،از معلم بناستث منشند تا عبارات پرسدنامث را مقالعث انده
و با در ظر گرفتن مداهدات بند از رفتار وندک در سث هفتث گذشتث پرسدنامث را در منرد
وندک ارهگذار وند.
بث هرسنال این پرسدنامث خداقل  0و خداوثر  2اره تعلق منگارد.
( )0رفتار وث تنصاف شده است در منرد وندک مصداا دارد.
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( )1رفتار وث تنصاف شده است تنها در منارد در منرد وندک مصداا دارد.
( )2رفتار وث تنصاف شده است وامال در منرد وندک مصداا دارد.
با تنجث بث این ارهگذار در پرسدنامث  30عبارتن دامنث ارات  0تا  60بناهد بند .چنا جث
وندون امتااز مساو یا بادتر از  ( 13ققث برش) داشت ،بث عننام ین فرد مبتال بث ابتالل
رفتار تلقن شد .این پرسدنامث بث  5زیر گروه طبقث بند شده وث هرگروه سناالت باصن
را در بر منگارد .زیر گروهها و عبارات مربنط بث آ ها عبارتند از:
-1پرباشبر وباش فعالن23-19-8-4-3-2-1 :
-2اضقراب و افسردگن26-24-21-9-7-6 :
 -3اسازگار اجتااعن30-29-15-14-13-5 :
-4رفتارها ضد اجتااعن28-27-25-20-16-15-12 :
-5ابتالل وابند تنجث22-18-17-11-10 :
رواین و پایاین آزمنم از در پژوهشها م تلف ،منرد تأیاد قرار گرفتث است .برا مثال راتر
( )1967هابستبن  0/89را برا پایاین بازآزماین بث فاصلث  13هفتث بث دست آورد.
در ایرام از رواین و پایاین این ابزار در پژوهشها م تلف تایاد شده است .برا مثال ینسفن
( )1377پایاین پرسدنامث را بث روش بازآزماین  0/90ورده است.
در جدول  1و  2طرح مدابلث باز درما ن و درمام بث وان خانام با بن دام داده شده
است .جلسات درمام بث وان خانام با بن بر اساس محتناها پادنهاد پاریش-پالس
( )2016و فاین ( )2015تهاث شد وث در زیر ارائث شده است.
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جدول ( :)1طرح مداخله درمان به کمک حیوان خانگی
جلسه اول

گرفتن شرححال کودک و اجرای فرم والد مقیاس راتر و ارزيابی مالکهای ورود

جلسه دوم

آشناسازی با روش درمان و مفهومسازی درمان به کمک حیوان خانگی.

جلسه سوم

ارائه گزارش از بازی با همستر در منزل ،صحبت درباره رفتارهای حیوان

جلسه چهارم

ارائه گزارش از بازی و نگهداری از همستر در منزل ،صحبت درباره رفتارهای حیوان و
صحبت درباره احساسات خود هنگام بازی و مراقبت از همستر
ارائه گزارش از بازی و نگهداری از همستر در منزل ،صحبت درباره رفتارهای حیوان و

جلسه پنجم

صحبت درباره احساسات خود هنگام بازی و مراقبت از همستر .صحبت درباره ويژگی و
صفات همستر مورد نظر.

جلسه ششم

ارائه گزارش به صورت گروهی ،صحبت با بچههای ديگر درباره همستر خود تبادل نظر.

جلسه هفتم

ارائه گزارش و صحبت درباره نوع و نحوه بازی کردن با همستر

جلسه هشتم

ارائه گزارش درباره حرفهايی که با همستر خود زده؛ و بیان احساس خود درباره اين صحبت کردن.

جلسه نهم

تهیه عکس از حاالت مختلف همستر و صحبت درباره آن حاالتها

جلسه دهم

مصاحبه بر اساس فرم والدينی

محتنا جل سات باز درما ن بر ا ساس باز ها پا دنهاد ودا سن و شفر (ودا سن و شفر،
 ،2010ترجاث صههابر و ووالن )1389 ،در وتاب برگزیده روشها باز درما ن تهاث شههد وث
در زیر ارائث شده است.
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جدول ( :)2طرح مداخله بازیدرمانی
جلسث اول

گرفتن شرحخال وندک و اجرا فرم والد مقااس راتر و ارزیابن مالکها ورود

جلسث دوم

باز درما ن با گِل مصننعن
پاره پاره وردم واغذ

جلسث سنم

1

2

جلسث چهارم

باز برج بدم

جلسث پنجم

باز بادوننها بدم

جلسث شدم

باز گرو گرو راه رفتن و تروا دم خباب

جلسث هفتم

باز روش دوربان یکبارمصرف

جلسث هدتم

گردش با ذرات بنداده
آب باز با تفن

جلسث هم
جلسث دهم

3
4

آب پاش در منزل

مصاخبث بر اساس فرم والدینن

یافتههاي پژوهش
در جدول  3ماا بان و ا حراف معاار ارات ابتالالت رفتار وندوام دام داده شده است.
جدول ( :)3يافتههای توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار آزمودنیها
پاشآزمنم
متغار
ابتالالت
رفتار

پسآزمنم

گروه

M

SD

M

SD

درمام بث وان خانام با بن

34

3/44

25/6

7/79

باز درما ن

35/06

4/86

21/33

5/35

ونترل

36/93

5/76

35/60

6/80

1. tearing paper
2. angry tower
3. balloons of anger
4. Stomping feet and bubble popping
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جدول ( )3دام مندهد وث ماا بان ارات آزمند نها گروه آزمایدن اول (درمام بث وان
خانام با بن) در پسآزمنم ،در مقایسهههث با مرخلث پاشآزمنم در هاث متغارها واهش یافتث
اسهههت .ماا بان ارات آزمند ن ها گروه آزمایدهههن دوم (باز درما ن) در پسآزمنم ،در
مقایسهههث با مرخلث پاش آزمنم در هاث متغارها واهش یافتث اسهههت .دادهها جدول ( )3دهههام
مندهههد وههث ماهها بان ارات آزمند نههها گروه ونترل بر بالف آزمند نههها دو گروه
آزمایدن ،در مراخل پس از مدابلث ،در مقایسث با مرخلث پاشآزمنم ،تغاار زیاد داشتث است.
برا بررسن مفروضث رمال بندم تنزی ارات ،بث دلال اینکث در هر گروه تعداد فرات
واتر از  50وجند دارد ،از آزمنم شاپارو استفاده شد .تایی بث دست آمده دام داد ارات هر
دو گروه در مراخل پاشآزمنم ،پسآزمنم رمال هستند (مقدار سقح معنندار ( )Pبادتر از
 0/05است).
فرضاث  :1روشها درما ن در واهش ابتالالت رفتار مؤخر هستند.
جهت بررسههن فرضههاث پژهش از آزمنم تحلال واریا س ین راهث اسههتفاده شههد .جهت تحلال
واریا س ین راهث از ابتالف ارات پاشآزمنم و پسآزمنم استفاده شد.
جدول ( :)4آزمون همسانی واريانسها در پیشآزمون و پسآزمون
متغارها وابستث

F

اره ابتالف

1/064

درجث آزاد  1درجث آزاد  2سقح معنادار
2

42

0/354

جدول ( )4تایی آزمنم لنین را دههام مندهد .آزمنم لنین پاش فرض تسههاو واریا سها را
دام مندهد .هاامطنر وث از قسات معنادار جدول فنا مداهده منشند ،واریا سها تفاوت
دارد و پاش فرض تأیاد منشند.
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جدول ( :)5نتايج آزمون آنووا
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
بین گروهی

1160/711

2

580/356

درون گروهی

2401/837

42

57/187

کل

3562/578

44

F
10/148

سطح
معناداری
0/001

هاا قنر وث در جدول ( )5مداهده منشند F ،بدست آمده ( )10/148دام مندهد وث ماا بان
ارات ابتالف سث گروه معنندار منباشد ( )P >0/05وث دام دهنده وجند تفاوت معنندار
بان ابتالف اره پاشآزمنم و پسآزمنم در گروه آزمههایش  ،1گروه آزمههایش  2و گروه
ونترل است .جهت مد ص وردم دقاقتر تفاوت جفتن ارهها از آزمنم تعقابن تنون استفاده
شد وث تایی آم در جدول زیر ارائث شده است.
جدول ( :)6نتايج آزمون تعقیبی توکی برای مقايسه میانگین گروهها
متغار

گروهها منرد مقایسث
درمام بث وان خانام با بن-باز -
درما ن

ارات
ابتالف

باز درما ن-گروه ونترل
درمام بث وان خانام با بن-گروه
ونترل

تفاوت

بقا

معنندار

ماا بانها

استا دارد

-5/32

2/76

0/142

-12/40

2/76

0/001

-7/06

2/76

0/001
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هاامطنر وث در جدول ( )6دام داده شده است ،تفاوت ماا بان ارات گروه آزمایش 1
(درمام بث وان خانام با بن) و گروه آزمایش ( 2باز درما ن) )-5/32( ،منباشد و این
مقدار معنندار انباشد ()P<0/05؛ یعنن ارات ابتالف پاشآزمنم و پسآزمنم دو گروه
آزمایش تفاوت معنادر با هم دار د؛ بنابراین بان اخرب دن دو روش باز درما ن و درمام بث
وان خانام با بن در واهش ابتالالت رفتار تفاوت وجند دارد.
هاجنان با تنجث بث جدول ( ،)6تفاوت ماا بان ارات گروه آزمایش (باز درما ن) و
گروه ونترل ( )-12/40منباشد و این مقدار معنندار منباشد ()P>0/05؛ یعنن ارات دو گروه
تفاوت معنادار با هم دار د و این بث معنا تأخار آمنزش باز درما ن بر واهش ابتالالت
رفتار منباشد.
با تنجث بث جدول ( ،)6تفاوت ماا بان ارات گروه آزمایش (درمام بث وان خانام
با بن) و گروه ونترل ( )-7/06منباشد و این مقدار معنندار منباشد ()P>0/05؛ یعنن ارات
دو گروه تفاوت معنادار با هم دار د و این بث معنا تأخار درمام بث وان خانام با بن بر
واهش ابتالالت رفتار منباشد.

بحث و نتيجهگيري
تایی بث دست آمده دام مندهد وث درمام بث وان خانام با بن بر واهش ابتالالت رفتار
اخرب ش بنده است و باعی واهش عالئم ابتالل رفتار در وندوام شده است .این یافتث با
تایی پژوهشها زا تس ( ،)2017سارا و هاکارام ( ،)2015سابرینا و هاکارام ( ،)2015والرا
( )2008هاسن منباشد .ریجرت ( )1998و اسکات ( )2003دریافتند وث درمام بث وان
خانا ات بر افزایش اعتااد بث فس مؤخر بنده است .فاین ( )2000گزارش داد وث وندوا ن وث
ین خانام با بن دار د ماکن است بادتر سبت بث دیبرام اخساس هادلن داشتث باشند.
لنین و بنهن ( )1986مقالعثا را ا جام داد د وث در آم دریافتند وث وندوا ن وث خانا ات
هاراه دار د اضقراب واتر

سبت بث وندوا ن دار د وث خانام با بن دار د .واورت،
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ویرم ،وات و لسنم )1985( 1دریافتند وث نجنا ا ن وث خانام با بن دار د امتااز اعتااد بث
فس باالتر سبت بث وندوا ن وث خانام با بن دار د ،دریافت منونند.
خانا ات با بن اختااالً باعی ترغاب اخساسات مثبت مثل افزایش اخساس شاد و
واهش اخساسات منفن در ش ص منشن د و هاجنان از ا جا وث وجند خانام با بن در
ز دگن افراد باعی واهش تنهاین ،فراهم آوردم اخساس امنات و اطاانام باطر منشند سبب
واهش افسردگن و اضقراب منشند .هاجنان اختااالً افراد دارا خانام با بن از ین سن
اوقات فراغت بند را با بهدار از خانا ات با بن سر منونند وث این امر بند ما از
آم منشند وث بربن آسابها

اشن از بقالت اوقات فراغت گریبام گار آ ام شند و این

امر بند ما از افزایش آساب روا ن آ ام منشند وث بث تب آم ،اضقراب واتر در آ ام
مداهده منشند .شاید در افراد دارا خانام با بن ،بهدار از خانا ات با بن بث عننام
ین شانه مقابلث با استرس عال منوند وث باعی منشند آ ام در قبال تنشها و چالشها،
بند را با خانام دستآمنز سرگرم منساز د و در واق سرگرم ساز بند بث خانا ات
با بن بث عننام ین شانه مقابلث با استرس عال من ااید .ینریجاک و ا درسنم ()2003
گزارش داد د وث وندوام دارا تااس منظم با خانا ات دارا سقنح باالتر از اعتااد بث
فس هستند وث ماکن است بث علت تنجث مثبت بدوم قاد و شرط خانا ات و گنش غارقابل
ا کار آ ها باشد .بجثها اغلب بث نبث بند از خانا ات با بن بند برا جلب خاایت اجتااعن
در زمامهاین وث مدکلن دار د ،استفاده ورده و اغلب از این خانام با بن برا باز وردم
آم هم در زمامهاین وث استرس دار د ،استفاده منونند .در مقالعث ربکا جا سنم (بث قل از
وار ر )2004 ،مد ص شد وث سقح هنرمنم سروتن ان (هنرمن ن وث با افسردگن مبارزه من -
وند) در تاجث تعامل با س

افزایش منیابد .جا سنم اظهار داشت «با دام دادم این فایده،

من تنام وان ورد وث درمام با وان خانام با بن از ظر پزشکن پذیرفتث شند و بث عننام
1 Covert, Whiren, Keith & Nelson
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مدابلث برا بااارام تجنیز شند» .وندوام با خانا ات با بن آشنا ،مدکالت رفتار واتر
در هنبام رفتن بث مدرسث دار د (ینریجاک و ا درسنم .)2003 ،شروع ین رابقث اجتااعن با
ین خانام ماکن است واتر از ین رابقث اجتااعن با ین ا سام ،تهدید وننده باشد .مهارت
ها پایثا یاد گرفتث شده با ین خانام ماکن است بث رواب ا سا ن منتقل شند و منجر بث
سازگار اجتااعن شند .برگنسنم (1989؛ بث قل از والرا )2008 ،معتقد بند وث داشتن خانام
با بن بث افزایش اعتااد بث فس وندک وان منوند .در ول هاراهن خانا ات تأخار مثبتن
را بر سالمت ا سامها دارد.
تایی بث دست آمده دام مندهد وث باز درما ن بر واهش ابتالالت رفتار اخرب ش
بنده است و باعی واهش عالئم ابتالل رفتار در وندوام شده است .این یافتث با تایی
پژوهشها عاشنر و داللزاده بادگلن ( ،)1397پارعباسن و صفرزاده ( ،)1397سانا (،)1396
صریحن و هاکارام ( ،)1394قدمپنر و هاکارام ( ،)1394وهریز ( ،)1392فتنخن (،)1392
رابانسنم و هاکارام ( ،)2017باگرلن ( )2004هاسن منباشد .باز درما ن سبب منشند وث
وندوام آگاهن بادتر سبت بث رفتارها و مدکالت بند پادا ونند و راهها مناسبتر برا
رف مدکالت باابند .باز با فراهمساز محاقن امن ،سبب ت لاث هاجا ن و واهش تنش و
باام آزاد عناطف و اخساسات وندک منشند .در واق باز درما ن بث عننام نعن مدابلث
وث فرض زیربناین آم تغاار در رفتار در تاجث ارتباط مؤخر وندک و درما بر است ،مدابلثا
مستقام است وث در آم درما بر بث وندک وان منوند بث باام اخساسات ،افکار و باروها
متضاد و معکنس بند بپردازد ،بدوم اینکث سرز ش یا ارزیابن منفن شند (داه 1و هاکارام،
.)2012
در بصنص مؤخر بندم باز درما ن بر رفتارها
واروردها

باز

درما ن برومریز

پرباشبرا ث ،از آ جا وث یکن از

هاجا ات است ،وندک منتنا د بث برومریز
1 Doh
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اخساسات منفن ،معکنس و پرباشبرا ث بند در محاقن امن بپردازد و از طریق هاان بروم-
ریز تنام تنظام هاجام بند را پادا منوند .شاید بتنام این عامل را مهمترین دستاورد
عاطفن باز درما ن دا ست ،چرا وث باام افکار و اخساسات بصنمت طلبا ث در محاقن امن
سبب درک بهتر وندک از بند و مندأ اراختن و عصبا اتش شده و با واهش اهنجار
رفتار

بث تنظام هاجا ن و واهش عالکرد امقلنب وندوام هاجنم دروغگنین،

پرباشبر و  ...منجر منشند .بث عبارتن ،تنظام هاجام از طریق مدیریت هاجامها و پاسخ
دهن مقتضن منقعاتها در واهش اضقراب ،افسردگن و برومریز بدم قش مؤخر دارد
(آزاد منش و هاکارام.)1395 ،
در تباان اخرب دن باز درما ن شنابتن رفتار بر واهش پرباشبر منتنام گفت
وث وندوام در باز درما ن منآمنز د وث رفتارشام ین ا ت اب است و بدین وسالث پاامد
رفتارشام را از ا ت اب منونند ،آگاهن از این امر در تقنیت رفتار بندونترلن بث آ ها وان
منوند .باز ین فعالات طباعن و لذتب ش است وث اساساً بث منزلث رشد شنابتن ،عاطفن-
اجتااعن و روا ن خروتن وندک است .در طنل باز

اروها م تلف ما ند چابکن ،تنجث

و درک رشد پادا ورده و ش صات وندوام شکل گرفتث و تغاارات بساار در ویژگنها
آ ها اتفاا منافتد .باز باعی افزایش خس ونجکاو و قدرت نآور منشند و هاجنان
باعی لاس اخساس خقاقن ش صات و تجربث واقعات منشند .باز این فرصت را برا
وندک فراهم منوند تا بتنا د تصنیر از د اا درو ن بند ارایث دهد و باام هاجا ات را
برایش تسهال منوند .عالکرد عاده باز درما ن خل وردم هرگن ث تعارضن در وندک
است وث با عالکرد منخر او در محا

تدابل منوند .باز درما ن محا

امنن را برا

وندوام فراهم منوند وث در آم وندوام بث تدریی هاجا ات ،تنشها ،اخساس اامنن،
پرباشبر و ترسها سرونب شده بند را ابراز ونند (وارلسنم و ارتن1999 ،؛ بث قل از
بهانن ،عاان و رضاین .)1397 ،ارتباط در اتاا باز

بث این صنرت است وث وندک
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اخساسات منفن بند را از طریق باز بث ین بزرگسال هادل (درما بر) باام منوند و آم
فرد اخساسات ارائث شده وندک را ا عکاس مندهد و منپذیرد .وقتن این اخساسات از طرف
درما بر پذیرفتث شد ،دیبر قدرت و شدت سابق را داشتث و اخرات آم بر رفتار وندک
واهش منیابد و بعد از این مرخلث عبارات مثبت شروع شده و با باز وندک م لنط شده
و وندک شروع بث یادگار مهارتها جدید منوند؛ بث عبارت دیبر منتنام گفت از
طریق باام اخساسات یا رفتارها پرباشبرا ث در اتاا باز و هاجنان با خضنر هادلن و
درک درما بر وث بث مراتب مهمتر از بروز رفتار پرباشبرا ث بث تنهاین است ،وندک یاد
منگارد وث با اازها بند بث شانه مناسب اجتااعن بربنرد وند .هاجنان در جریام باز
مهارتها ارتباطن وندوام رشد منونند و در چنان چهارچنبن منتنا ند بث باز پدیدآور
مکرر منضنع و رویدادها مهم بپرداز د ،اخساسات و هاجا ات بند را برومریز ونند ،بث
بانش جدید دست یابند و شانهها سازش یافتثتر خل مسالث را برگزینند (را و هاکارام،
 .)2009در عان خال ،باز درما ن با فراهمساز شرایقن وث در آم وندک منتنا د بث
آزمندم روشها م تلف خل مسالث منپردازد ،شرایقن را فراهم منسازد تا در آم وندک
تنا این بند برا تنسعث راه خلها بالا بث منظنر ارتقا مهارتها خل مسالث و واهش
رفتارها تکا دبرا ث را افزایش دهد و بدین ترتاب منجر بث تغاارات رفتار در او منشند
(ونر .)2014 ،1
تایی خاصل از تجزیث و تحلال دام داد وث مدابلثها مذونر ،علارغم اخرب دن بر رو
واهش ابتالالت رفتار وندوام ،از لحاظ مازام اخرب دن تفاوت معنندار با هم داشتند.
در تباان عدم تفاوت بان تایی باز درما ن و درمام بث وان خانام با بن منتنام گفت از
آ جا وث سازمامدهن و ا سجام در فرایند باز درما ن هفتث است ،لذا تاجث سری از آم خاصل
بناهد شد و با تنجث بث اینکث درمام بث وان خانام با بن بث نعن برا وندوام باز
1. Corey
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محسنب منشند ،منتنام تاجث گرفت وث از دید وندک تفاوتن بان این دو است و هر دو بث
نعن باز محسنب منشن د .جذاب بندم هر دو برا وندک ،فرصت ایجاد بالقات و ت لاث
تاام ا رژ ها ویژگن مهان است وث هر دو فعالات دارد .از محدودیتها این پژوهش منتنام
بث عدم پابار طنال ن مدت اخرات مدابالت منرد بررسن اعم از باز درما ن و درمام بث
وان خانام با بن اشاره ورد.
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