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Abstract
Background and Objectives: Play is defined as any type of targeted physical or mental
activity which is done individually or in group and develops children needs. This study aimed
at effectiveness of play therapy on symptoms of emotional, behavioral and problem-solving
skills in children in foster care centers.
Material and Methods: The study population included all 7-10 years old children (a total of
1284) residing in foster care centers in Tabriz in 2017. A sample of 30 was selected by
convenience-random method and were divided in to experimental and control groups equally
(15 in each group). The research tools included play therapy package, computer-based
problem-solving test, and Children's Symptoms Questionnaire scale. Experimental group
received 10 play therapy sessions according to Hansen, Meissler, and Ovens protocol but
control group received no intervention. The scale of the problem and components
hyperactivity, conduct, behavior, disease, generalized anxiety, phobia, obsessive-compulsive,
post-traumatic stress and tick scale was Children's Symptoms Questionnaire scale. The
experimental group received 8 sessions each individually.
Results: Analysis of the data showed that play therapy promotes problem-solving, reduces
hyperactivity, conduct, abnormal behavior, generalized anxiety, phobia and tics (P<0.001), but
it had no significant impact on the obsessive–compulsive disorder of the subjects (P>0.005).
Conclusion: It can be concluded that play therapy is an effective method for behavioral and
emotional disorders and improves problem-solving performance.
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اثربخشی بازیدرمانی بر نشانگان هیجانی رفتاری و مهارتهای حل مسئله
در کودکان مراکز شبهخانواده
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چکیده

زمینه و اهداف :بازی بههرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که بهصورت فردی یا گروهی انجام پذیرد و موجب بروز نیازهای کودک شود،
گفته میشود .پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازیدرمانی بر نشانگان هیجانی-رفتاری و مهارتهای حل مسئله در کودکان مراکز شبهخانواده
انجام شد.
مواد و روشها :جامعه آماری شامل کلیه کودکان  7تا  10ساله ساکن مراکز شبهخانواده شهر تبریز در سال  1395بودند ،که تعداد آنها  1284نفر
بود .نمونه پژوهش  30نفر از جامعه آماری بود ،که بهصورت دردسترس انتخاب و بهصورت تصادفی  15نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه
کنترل جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش شامل پکیچ بازیدرمانی ،آزمون کامپیوتری حل مسئله و مقیاس عالئم مرضی کودکان بود .گروه آزمایش 10
جلسه بازیدرمانی طبق پروتکل هانسن ،میسلر و اوونز دریافت نمودند ،اما گروه کنترل هیچ مداخلهای را دریافت نکردند.
یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که بازیدرمانی باعث ارتقای حل مسئله ،و کاهش بیشفعالی ،سلوک ،رفتار مرضی ،اضطراب تعمیمیافته ،ترس
مرضی و تیک میشود ( ،)P<0.001اما در وسواس آزمودنیها تاثیری نداشته است (.)P>0.005
نتیجهگیری :بنابراین طبق یافتههای پژوهش نتیجه میشود که بازیدرمانی یک روش مؤثر برای کاهش اختالالت هیجانی-رفتاری و بهبود
عملکرد حل مسئله میباشد.
کلیدواژهها :بازیدرمانی ،هیجان ،رفتار ،حل مسئله
نحوه استناد به اين مقاله :جاللیدیزجی س ،کریمیثانی پ .اثربخشی بازیدرمانی بر نشانگان هیجانی-رفتاری و مهارتهای حل مسئله در کودکان مراکز شبهخانواده 1397؛ 124- :)2(9
.116
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مقدمه

کودکان بیسرپرست و بدسرپرست به افراد زیر هجدده سدالی
میگویند کده از حودور تربیتدی ،روانشدناختی و حمدایتی مدؤثر
والدین و زندگی در خانواده محروم هستند .فقدر ،فدوت والددین،
اعتیاد به مواد ،الکلیسم ،ابتالی والدین به بیماری العالج جسمانی
و یا اختالل روانی ،زندانی شدن ،غیبت یکی از والددین (معمدوالً
پدددر و مددادران خیابددانی) از عوامددل مددؤثر بددر بددیسرپرسددتی و
بدسرپرستی کودکان در جهان است ( .)1این کودکدان بدا معرفدی
مقام قوایی به سازمان بهزیستی سپرده میشوند .درواقع وقتدیکده
تمام تالشهای حرفهای درزمینه بازگشت کودک ندزد والددین یدا
خانواده جایگزین ،مدؤثر واقدع نشدود ،پدرورش کودکدان تحدت-
سرپرستی سازمان بهزیستی در مراکز شبهخانواده بهعندوان آخدرین
راهحل درنظر گرفته میشود (.)2
نیازهای روانشناختی کودکان مراکز شبهخانواده همدواره بده-
عنوان یکی از نخستین اولویتهای این مراکز مطدر بدوده اسدت
( .)1از مسائل روانشناختی این کودکان درزمینده رشدد اجتمداعی
حل مسئله میباشد .برای حل یک مسئله ابتدا فرد بایدد از ماهیدت
مسئله آگاه شود و این کار با ایجاد یک بازنمدایی ذهندی از مسدئله
آغاز میشود که به پیدا کردن راهحل برای مسئله ارائهشدده کمدک
میکند ( .)3تصور میشود که این بازنماییها براساس میزان درک
فرد از مسئله و تحتتاثیر دانش و تجربههای قبلی او استوار است
و این بازنماییهای ذهنی به تجربههای ثبتشده در حافظده فعدال
فرد بستگی دارد ( .)4حل مسئله ،نهتنها عالیترین شکل یدادگیری
محسوب میشود ،بلکه شامل فرایندی است که طی آن یادگیرندده
از راه ترکیب قواعد از قبل آموختهشده به یادگیری جدید نیز می-
رسد .حل مسئله تنها بهکارگیری قاعدهها ،تکنیکها ،مهدارتهدا و
مفاهیم یادگرفتهشده قبلی در یک موقعیدت جدیدد نیسدت ،بلکده
فرایندی است که یدادگیری جدیدد ایجداد مدیکندد .هنگدامیکده
فراگیرنده در برابر مسئلهای قرار مدیگیدرد بدا یدادآوری داندش و
تجربه خود میکوشد تا راهحلی پیدا کند و در فرایند تفکدرش در
واقع ترکیبی از قاعدههدا و مهدارتهدای یدادگرفتدهشدده خدود را
بررسی میکند ،که میتواند با وضعیت جدید منطبدق شدود و راه-
حل مسئله او باشد .بنابراین ،نهتنها مسئله موردنظر را حل میکندد،
بلکده یزهدای جدیددی را نیدز مدیآمدوزد ( .)3یکدی دیگددر از
مشکالت کودکدان در مراکدز شدبهخدانواده مشدکالت رفتداری و
هیجانی میباشد ( .)2مشکالت روانی -عاطفی -رفتاری کودکدان
و نوجوانان طی یک فرآیندی در راستای فرآیند تحدول شدناختی،
عاطفی و رفتاری آنان شکل میگیرد .بنابراین عوامدل نامناسدب و
ناکارآمد اولیه مرتبط با دوران کودکی سنگبنای پیدایش رفتارهای
مشکلساز و نابهنجار در کودکان ایجاد میکنند .برخدی از عوامدل
خانوادگی و ویژگیهای فردی و شخصیتی این کودکان -که البتده
اینها هم بیشتر برگرفته از عوامل خانوادگی میباشند -زمینهسداز و
شکلدهنده ریشههای اولیه رفتارهای مشکل میباشدد .در فرآیندد
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تحول روانی در دار وب تحدول شدناختی ،عداطفی و رفتداری
تغییراتی صورت میگیرد که ریشههای اولیه رفتارهدای مشدکل را
تقویت میکنند و همچنین موجدب اسدتمرار و تکدرار رفتارهدای
مشکل میگردد (.)5
دراینراستا ،بازیدرمانی یکی از روشهای اسدت کده باعدث
کاهش مشکالت هیجانی-رفتداری در کودکدان مدیشدود ( 6و.)7
پژوهش نصرتآبادی و همکاران ( )8نشان داد کده بدازیدرمدانی
منجربه کاهش اضطراب بیماران بستری مبدتال بده اخدتالل خلقدی
نمدیشددود .در پژوهشدی کدیم ( )Kimو اومیدز ( )9( )Omizoبدده
بررسی تاثیر بازیدرمانی کودکمحدور بدرروی دو کدودک مقطدع
ابتدایی مبتال به اختالل بیشفعالی به مدت  12جلسه پرداختند کده
نتایج بهدستآمده حاکی از کاهش نشانگان نقد توجدهب بدیش-
فعالی پس از پایدان جلسدات درمدانی بدوده اسدت .ری ( )Rayو
همکاران ( )10اثربخشی بازیدرمانی را بدرروی  60کدودک مبدتال
به اختالل بیشفعالی در  16جلسه موردبررسی قرار دادندد .نتدایج
بهدستآمده کاهش اضدطراب و فشدارهای عداطفی را نشدان داد.
همچنین بازیدرمانی اثر مثبتی برروی کاهش مشکالت رفتداری و
افزایش خودکارآمدی کودکدان مبدتال داشدته اسدت .در پژوهشدی
دیگر الهه ( )11( )Elaheبه بررسی تاثیر بازیدرمدانی بدر کداهش
مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالالت رفتاری پرداخت کده
نتایج حاصل نشانگر کاهش مشکالت رفتاری کودکان مبدتال پدس
از پایان جلسات بازیدرمانی بوده اسدت .کداترین ( )Katherinو
جانسون ( )12( )Jansonدر پژوهشی تاثیر بازیدرمانی را بدرروی
کودکان مبتال به اختالالت رفتاری موردبررسی قرار داد .یافتههدای
بهدستآمده بیانگر کاهش رفتارهای تکانشی و بهبود عدزتنفدس
بوده است .تحقیقات نشان میدهند که بیان غیرکالمی احساسدات
و اعمال تاثیر سریعتری نسبت به استفاده از کلمدات دارد و مدی-
تواند از طریق مداخالت حسی فعال گردد.
ازجمله اثرات منفدی اخدتالل رفتداری کودکدان مراکدز شدبه-
خانواده ،آسیب و تنش در روابط آنها بدا مراقبدان در مراکدز شدبه-
دولتی است بههمیندلیل ضرورت انجام این پژوهش برای کسدب
راهحلهایی در جلوگیری از بروز این آسدیبهدا ازسدوی محقدق
احساس میشود .ازطرفدیگر مطالعاتی که دراینراستا انجامشدده
و در باال به آنها اشاره شد ،عمددتا اثربخشدی بدازیدرمدانی را بدر
کودکان عادی یا مبتال به اختالالت زیستی انجام دادهاندد ،امدا بدر-
روی کودکان مراکز شبهخانواده انجام نشده است .درواقع نکتدهای
که ضرورت این پژوهش را توجیده مدیکندد ،بررسدی اثربخشدی
بازیدرمانی برروی افراد مراکز شبهخانواده است .ازاینرو در ایدن
پژوهش هدف محقق بررسدی تداثیر اثربخشدی بدازیدرمدانی بدر
نشانگان هیجانی-رفتاری و مهارتهدای حدل مسدئله در کودکدان
مراکز شبهخانواده بود.
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مواد و روشها

نوع پژوهش مطالعه مداخلهای شاهددار تصادفی بدود ،کده در
سال  1395انجام شد .جامعه آماری این پدژوهش شدامل کودکدان
دارای اختاللهای رفتاری-هیجانی  7-10سداله سداکن در مراکدز
شبهخانواده بود ،که در سال  1395در این مراکز ساکن بودند.
 30نفر از کودکان ساکن در مراکز شبهخانواده در شدهر تبریدز
بهعنوان نمونه و به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شددند و
سپس به روش تصادفی سداده بده دو گدروه  15نفدره آزمدایش و
کنترل تقسیم شدند (یعنی از بین  30نفر تصادفی بهصورت یکی-
درمیان ،یک نفر برای گروه آزمایش و یک نفر برای گدروه کنتدرل
انتخاب شدد) .تشدخی کودکدان دارای اخدتاللهدای رفتداری-
هیجددانی توسددط روانپزشددک و بددراسدداس معیارهددای راهنمددای
تشخیصی آماری اخدتالالت رواندی ،ویراسدت پدنجم و مصداحبه
بالینی توسط روانشناس انجدام شدد .رسدیدن بده ایدن تشدخی
(نداشتن بیماری روانی) ازطریق مصاحبه بدا روانشدناس ،بررسدی
اطالعات مندرج در پرونده کودک و مصاحبه با سرپرستان کدودک
توسط روانشناس بالینی شاغل در یکی از مراکز درمانی اخدتالالت
روانپزشکی کودکان صورت گرفت .پس از تشدخی و انتخداب
کودکان دارای اختاللهای رفتاری-هیجدانی و جلدب رضدایت از

آنها بدرای همکداری و همچندین اخدذ رضدایتنامده اخالقدی از
آزمودنیها ،پرسشنامههای نشانگان اختاللهای رفتاری-هیجدانی
و آزمون کامپیوتری حل مسئله در اختیار هدر دو گدروه کودکدان
قرار داده شد .در مرحله پیشآزمون برای مشدخ کدردن سدط
پایه نمرات آزمودنیها ،پرسشنامههدا بدین آنهدا پخدش شدد .در
مرحله دوم ،گروه آزمایش ،آموزشهای مرتبط با بسته آموزشی را
دریافت کردند ولی گروه کنترل ندین آمدوزشهدایی را دریافدت
نکردند .بعد از اتمام آمدوزش ،مجدددا از دو گدروه پدسآزمدون
گرفته شد و میدزان تغییدرات حاصدله در دو مرحلده بدا اسدتفاه از
روشهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بعد از گروهبندی ،در ابتدا از گروههای آزمایش و گروه کنترل
پیشآزمون بهعملآمد .سپس بسته آموزشی ،بعدد از تاییدد اعتبدار
محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه بهصورت مداخله
برروی گروه آزمایش اعمال شدد و گدروه گدواه ایدن آمدوزش را
دریافت نکردند .بعد از اتمدام جلسدات آموزشدی بدرای کودکدان
بالفاصله پسآزمون گرفتده شدد و نشدانگان رفتداری-هیجدانی و
آزمون حل مسئله کودکان در دو مرحله پیشآزمون و پس-آزمون
باهم مقایسه شد .و همچنین الزم به ذکر است که در این پژوهش
هیچ ریزشی وجود نداشته است.

بررسی معیارهای ورود در نمونه n= 30
گمارش تصادفی در گروه کنترل n=15

اجرای پیشآزمون در گروه کنترل n=15

عدماجرای مداخله برای گروه کنترل n=15

گمارش تصادفی در گروه آزمایش n=15

اجرای پیشآزمون در گروه آزمایش n=15

اجرای مداخله بازیدرمانی برای گروه
آزمایشn=15

اجرای پسآزمون در گروه کنترل n=15

اجرای پسآزمون در گروه آزمایش n=15

بهدلیل عدمدسترسی به آزمودنیها ،پیگیری اجرا نشد.
نمودار .1نمودار روش نمونهگیری و اجرای روش درمانی ()CONSORT
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ابزار

پرسشنامه عالئم مرضی کودکان ()CSI-4
پرسشنامه عالئم مرضی کودکان  CSI-4از ابزارهدای غربدال-
گری رایج برای اختاللهای روانپزشکی است که براساس مالک-
های راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی سداخته شدده
است .نسخه اولیه پرسشنامه را اسدپرافکین ( ،)Sparafcineالندی
( ،)Lunyیونیتات ( )Unitatو گادو ( ،)Gadoدر سدال  ،1984بدر-
اساس طبقهبنددی سدومین ویدرایش راهنمدای تشدخی آمداری
اختاللهای روانی تهیه کردند و بعددها ،بدهدنبدال تجدیددنظدر در
سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهدای رواندی
در سال  ،1987نسخه سوم ( )CSI-3Rآن نیز ساخته شد .تا اینکده
نسخه هدارم ( )CSI-4در سدال  1994بدا انتشدار داپ هدارم
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،با تغییرات انددکی
نسبت به نسخههای قبلی ،توسط گادو و اسدپرافیکن تجدیددنظدر
شد .آخرین نسخه ویرایش پرسدشنامده عالئدم مرضدی کودکدان
همان نسخه قبلی دارای دو فرم والد و معلم است .دو فرم والدد و
معلم به ترتیب حاوی  112و  77سؤال است و  8گروه اختالالت
رفتاری را دربرمیگیرد .برای پرسشنامه عالئدم مرضدی کودکدان،
دو شیوه نمرهگذاری طراحی شده است .این مقیاس در پدژوهش-
های متعددی بررسی و اعتبار و پایدایی و حساسدیت آن محاسدبه
شده است ،و شامل مؤلفههای بیشفعالی ،سلوک ،رفتدار مرضدی،

اضطراب تعمیمیافته ،تدرس مرضدی ،وسدواس ،اسدترس پدس از
سانحه و تیک بود .در پژوهش الهه ( )11اعتبار این پرسشنامه بدا
استفاده از روش تصنیف ،بدرای فدرم معلمدان 91ب 0و بدرای فدرم
والدین 85ب 0بهدستآمد ( .)2روایی و پایایی محتدوایی پرسدش-
نامه  CSI-4را  9نفر از روانپزشکان تاییدد کدردهاندد ( .)8و آلفدای
کرونباخ از طریق بازآزمایی 90ب 0تعیین شده است (.)8
آزمون برج لندن ()Tower of London
یکی از پرکاربردترین آزمدونهدای فیزیولدو ی عصدبی بدرای
تعیین توانایی حل مسئله و برنامهریزی میباشد .این آزمدون بدرای
اندازهگیری بهینه عملکرد حل مسئله و ویژگیهای حدل مسدئله و
حل مسئله با کمترین حرکدتهدای مدورد نیداز بدهطدور سدریع و
کارآمد مورداستفاده قرار میگیرد .بهعبارتدیگر در این آزمون کده
بهصورت کامپیوتری اجرا میشود یده سدری حلقدههدا و میلدههدا
وجود دارد که وظیفه آزمدودنی اسدت در کمتدرین زمدان ممکدن
همانند الگویی که به وی نشان داده میشدود ،حلقدههدا را داخدل
میلهها قرار دهد .اعتبار این آزمدون مدورد قبدول و 79ب 0گدزارش
شددده اسددت .در مطالعددات مختلف دی نی دز در ای دران ای دن آزمددون
مورداستفاده قرارگرفته است (.)13
پکیچ بازیدرمانی
محتوای پکیچ آموزشی استفادهشده در این پژوهش بهصورت
مختصر در جدول شماره  1درج شده است.

جدول  .1مراحل مداخله بازیدرمانی طبق پروتکل هانسن ( ،)Hansenمیسلر ( )Misslerو اوونز ))14( ،(Ovens
جلسه اول :اجرای پیشآزمون و تعیین ار وب جلسات.
جلسه دوم :هدفگیری (پرتاپ توپ در حلقه و بولینگ).
جلسه سوم :بازی تعادلی لیلی آپارتمانی و دارت .همچنین آزمودنیها میبایست آموزشهای جلسات قبل را تمرین کنند (هدف ،ایجاد مهارت
حرکتی و افزایش تمرکز).
جلسه هارم :راه رفتن روی یک پا ،حرکت روی تیرکهای وبی (هدف حفظ تعادل و هاهنگی حسی و حرکتی).
جلسه پنجم :کار با پازل ،لگو ،مگنتهای مغناطیسی .همچنین آزمودنیها میبایست آموزشهای جلسات قبل را تمرین کنند (هدف ایجاد مهارت
ظریف انگشتان دست و افزایش تمرکز).
جلسه ششم :کار با لونپوس و دوز فوایی انجام شود (هدف افزایش تجسم فوایی).
جلسه هفتم :بازیهای مربوط به حافظه مستقیم و معکوس؛ دانشآموز میبایست ابتدا به شمارش مستقیم اعداد درخواستی ازسوی آزمونگر
بپردازد و سپس اعداد جدید را بهشکل معکوس بیان کند (هدف کاهش رفتارهای تکانشی).
جلسه هشتم :بازی بشینوپاشو بهصورت مستقیم و معکوس؛ دانشآموز میبایست دستورات ناگهانی آزمونگر را فورا و بهصورت دستهجمعی
اجرا کرده و بعد از یادگیری آن را بهصورت معکوس انجام دهند و آموزشهای جلسات قبل را تمرین کنند (هدف تسلط بر مهارتهای آموخته-
شده قبلی).
جلسه نهم :بازداری شمدر شم؛ کودک دستهای خود را در دست آزمونگر قرار میدهد و به شمان او نگاه میکند .آزمونگر سؤال میپرسد
و تا وقتیکه او دستهای دانشآموز را فشار نداده است ،او نباید پاسخ بگوید .آموزشهای جلسات قبل را تمرین کنند.
جلسه دهم :جمعبندی و اجرای پسآزمون.
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جاللیدیزجی و همکار

نرمافدزار  SPSS19و بدا اسدتفاده از روشهدای آمدار توصدیفی و
استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

روش تجزيهوتحلیل اطالعات
برای طبقهبندی و نمایش دادهها ابتدا از آمار توصیفی اسدتفاده
شد .برای آزمون فرضیهها از آزمون تحلیل کوواریانس ندمتغیدره
استفاده شد .دادههای حاصل از متغیرهدای مدوردمطالعده ازطریدق

یافتهها

در جدول شماره  2ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیهای
پژوهش درج گردیده است.

جدول  .2توزیع فراوانی افراد شرکتکننده در پژوهش براساس سن
درصد فراوانی
6
8
12
4

سن آزمودنیها
 7ساله
 8ساله
 9ساله
 10ساله

بیشتر آزمدودنیهدا در محددوده سدنی  9سدال قدرار داشدتند.
همچنین برای مقایسه دو گروه از نظر سن و جنس آزمون  Tبده-
کارگرفته شد که نتایج نشان داد بین دو گروه از نظر سن و جدنس
تفاوتی وجود ندارد.
همانگونه که منددرجات جددول شدماره  3نشدان مدیدهدد،
گروههای موردمطالعه در متغیرهای موردمطالعه در مرحلده پدیش-
جدول  .3شاخ

آزمون تفاوتهای شدمگیری بدا یکددیگر نداشدتهاندد .دراکده
میانگین و انحراف استاندارد گروهها ،تقریبا بده هدم نزدیدک بدوده
است ،ولی در مرحله پسآزمون ،این کمیتها با واریانس بیشتری
مواجه شدهاند ،بهنحوی که میانگین و انحراف استاندارد گدروههدا
تغییر فاحش کرده است .از آزمون تحلیل کوواریانس نددمتغیدره
بهمنظور کنترل اثر پیشآزمون استفاده شد.

های مرکزی و پراکندگی نشانگان هیجانی-رفتاری و حل مسئله در مرحله پیشآزمون و پسآزمون در گروه آزمایشی و کنترل
پیشآزمون

متغیر

گروه آزمایش

پسآزمون
گروه آزمایش

گروه کنترل

گروه کنترل

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

حل مسئله

46ب13

84ب2

73ب14

34ب3

33ب17

53ب5

46ب14

15ب4

بیشفعالی

13ب20

89ب2

13ب21

34ب4

66ب17

75ب3

46ب20

81ب3

سلوک

20ب4

20ب1

93ب4

09ب1

93ب2

38ب1

80ب4

86ب0

رفتار

26ب18

18ب2

46ب19

03ب2

40ب13

99ب1

53ب19

16ب2

اضطراب تعمیميافته

60ب5

80ب1

00ب6

10ب2

80ب2

56ب1

00ب6

10ب2

ترس مرضی

93ب1

88ب0

60ب1

24ب1

80ب0

56ب0

53ب1

83ب0

وسواس

80ب1

01ب1

20ب1

77ب0

80ب0

56ب0

33ب1

74ب0

استرس پس از سانحه

46ب1

06ب1

20ب1

08ب1

66ب0

48ب0

33ب1

89ب0

تیک

53ب1

12ب1

26ب1

33ب1

60ب0

82ب0

20ب1

26ب1
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در راسددتای پاسددخ بدده سددؤال پددژوهش حاضددر ،از تحلیددل
کوواریانس ندمتغیره اسدتفاده گردیدد .همدانطورکده در جددول
شماره  4نشدان داده شدده ،بدازیدرمدانی تداثیر معندیداری روی
مؤلفههای بیشفعالی ،سلوک ،رفتار مرضی ،اضطراب تعمیمیافتده،

ترس مرضی ،استرس پس از سانحه ،و حدل مسدئله دارد ،امدا بدر
وسواس آزمودنیها تاثیری نداشته است.

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس ندمتغیره جهت مقایسه گروههای آزمایشی و کنترل در متغیرهای وابسته
منبع پراکندگی

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

P

حل مسئله

74ب127

1

74ب127

77ب14

001ب0

بیشفعالی

92ب10

1

92ب10

55ب7

013ب0

سلوک

29ب20

1

29ب20

03ب14

001ب0

رفتار

31ب152

1

31ب152

42ب70

001ب0

اضطراب تعمیمیافته

97ب48

1

97ب48

34ب67

001ب0

ترس مرضی

94ب3

1

94ب3

71ب13

002ب0

وسواس

536ب0

1

536ب0

16ب1

293ب0

استرس پس از سانحه

80ب2

1

80ب2

44ب8

009ب0

تیک

82ب3

1

82ب3

24ب14

001ب0

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بازیدرمدانی باعدث افدزایش
عملکرد حل مسئله و کاهش بیشفعالی ،سدلوک ،رفتدار مرضدی،
اضطراب تعمیمیافته ،ترس مرضی ،استرس پس از سانحه و تیدک
میشود ،که با نتایج پژوهش نصرتآبادی و همکاران ( ،)8کدیم و
اومیددزو ( ،)9ری ( ،)10الهدده ( ،)11کدداترین و جانسددون ()12
همخوانی دارد .ری و همکاران ( )10اثربخشی بازیدرمانی را بدر-
روی  60کودک مبتال بده اخدتالل رفتداری در  16جلسده مدورد-
بررسدی قددرار دادنددد .نتددایج بددهدسددتآمددده کدداهش اضددطراب و
فشارهای عاطفی را نشان داد .همچنین بازیدرمانی اثر مثبتدی بدر-
روی کاهش مشکالت رفتاری کودکان مبتال داشته اسدت .بدهنظدر
میرسد که آزمودنیها بهدلیل شرکت در جلسدات بدازیدرمدانی،
احساس مطلوبی کسب کرده باشند و این احساس باعث توجده و
دقت بیشتری در مورد مسائل مختلف شدده باشدد کده آنهدا ایدن
توجه را به سایر شرایط نیز تعمیم میدادند .همچنین بازیدرمدانی
باعث شده بود کده آزمدودنیهدا ،مقدداری از اندر ی خدود را در
جلسات بازی صرف نمایند .این صرف انر ی سبب کمتدر شددن
تکانشوری و بیشفعالی آزمودنیها در سداعات بداقیماندده روز
شده بود (.)5
در تبیین این یافتهها میتوان گفت ،بازی بهترین وسدیله بدرای
رشد و شکوفایی احساسات و بهترین راه برای پدرورش عواطدف
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اوست .درحین بازی است که او کیفیت بدروز عواطدف ،کنتدرل و
ارضای مناسب آن را یاد میگیرد .هر ند کودک میدان واقعیدت و
بازی تفاوت قائل نیست ،درعینحال صداقت کودکانه را در بدازی
بروز میدهد .احساسها ،تشویشها و اضدطرابهدای کدودک در
ضمنبازی حقیقی هستند ( .)1بازی کمک میکند تا کودک بتواند
با دسترسی به حقایق و واقعیدتهدای پیرامدونش ،بدا خویشدتن و
دیگران بهتر سازگار شود .هر ه کدودک بدازی و مشدارکت کندد
بیشتر درمییابد در ه سطحی از کدارآیی و ارزشدمندی اسدت و
ه توقع و انتظاری میتواند از محیط اطراف خدود داشدته باشدد.
پژوهشهای روانشناسی مؤیّد ایدن نظدر اسدت کده ،آغداز رشدد
خالقیت در کودکان دوره پیش از دبستان اسدت کده در آن ،بدازی
نقش عمدهای در شکوفایی استعدادها ایفا میکند .بازی جنبههدای
خالق شخصیت کودک را پرورش میدهد .بازی کدودک ،ممکدن
است بهصورت ابتکاری که عناصری از تقلیدد بزرگسداالن را نیدز
دربردارد صورت گیرد .نیروی خالقده کدودک از پیدروی و تقلیدد
آغاز میگردد .وی باید از این تمایل بهنحو احسنت سود جسدته و
با کسب مهارت ،رو استقالل و اعتمادبهنفس را در وی پدرورش
دهد .بنابراین ،بازی نقش عظیمی در ایجاد خالقیت در کودک ایفا
میکند ( .)12باتوجهبهاینکه بازی که از درون کودک نشدتت مدی-
گیرد ،بیانکننده پاسخ شخصی و واقعی او به محیطش میباشدد و
این که قابلیت و قدرتهای تخیلی کودک را بهمنصه ظهدور مدی-

جاللیدیزجی و همکار

 از جملده اینکده،پژوهش حاضر دارای محدودیتهدایی بدود
سنجش متغیرها با ابزارهای خودگزارشدهی صدورت گرفتده کده
- پیشدنهاد مدی.ممکن است با سوگیری پاسخدهندگان همراه باشد
گردد در مطالعات آینده از درمانهای روانشناختی دیگر ازجملده
رفتاری بدرای کودکدان شدبهخدانواده اسدتفاده-درمانهای شناختی
.شود

مالحظات اخالقی

پددس از بیددان اهددداف پددژوهش بددرای جامعدده نموندده کلیدده
مالحظات اخالقی مرسوم در مطالعات رعایت شده و مطالعده بدا
اخذ موافقت از جامعه موردمطالعه انجام گردیده است و نتدایج آن
.جهت استفاده به مراجع موردنیاز اعالم گردید

تضاد مناقع

.هیچگونه تواد منافع در بین نویسندگان این مقاله وجود ندارد

تقدیر و تشکر

نویسندگان بر خود الزم میدانندد از کلیده شدرکتکننددگان در
.پژوهش حاضر تقدیر و تشکر بهعملآورند

 از اضدطراب، اعتمادبهنفس کودک را افزایش میدهد، بازی،رساند
میکاهد و عدزتتنفدس و خودپندداری مثبدت و خودکارآمددی را
، ایجداد اسدتقالل، سدبب اجتمداعی شددن، بدازی،تقویت میکند
 اسددتحکام روابددط خددانوادگی و،آمددوزش مهددارتهددای ارتبدداطی
 کودک از طریدق بدازی بدا دیگدر،سهولت در دوستیابی میشود
 تنهایی خود را بهطور مطلدوبی از بدین مدیبدرد؛ بندابراین،کودکان
-باتوجه به کارکردهای مختلفی که بازی دارد و موردعالقه بدیشاز
 میتواند نقدش منحصدربدهفدردی در کداهش،اندازه کودک است
هیجانی کودکان مراکز شبهخانواده داشته باشدد-اختالالت رفتاری
.)7(

نتیجه گیری

- امدروزه بدازی.بازی از ارزش درمانی زیادی برخوردار است
درمانی جایگاه خود را در تشدخی مسدائل و مشدکالت رواندی
 متخصصان بازیدرمدانی بده.کودکان و درمان آنها پیدا کرده است
کمک این فن و تددارک اسدباب بدازیهدای ضدروری و تشدکیل
 رفتارهای آنان را زیرنظر میگیرندد و،جلسات بازی برای کودکان
- بده درمدان آنهدا مدی،ضمن بررسی ریشههای مشکالت کودکان
 نبایدد در بدازی، با تمام فوایدی که در بازی موجود است.پردازند
آن حد پیش رفت که بازی بهصورت تمام زندگی کودک درآید و
 بایدد بدازی.سایر فعالیتهای او را تحتالشعاع خدود قدرار دهدد
کودک بدهنحدوی ترتیدب یابدد کده او را از فشدارهای هیجدانی و
.روحی که خارج از توان اوست برکنار دارد
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