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چكيده
 اما، مطالعات مختلفی پیرامون اثربخشی بازیدرمانگری کودکمحور و بازیدرمانگری والدینی در بهبود اختالالت هیجانی و رفتاری کودکان انجام شده است:زمينه
 این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی این دو نوع درمان بر: هدف.در زمینه مقایسه اثربخشی بیشتر این دوروش بر نظریه ذهن پژوهشهای اندکی صورت گرفته است
 جامعه آماری را. پسآزمون سه گروهی بود-  نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون، روش: روش.سطوح نظریهذهن درکودکان دارای اختالل اضطراب جدایی انجام شد
 بر اساس مالکهای ورود و. نفر بود2992  تشكیل دادند که تعداد آنها0979-71 تمامی دانشآموزان دختر در پایههای پنجم و ششم شهر بابل در نیمسال تحصیلی دوم
 و گواه قرار گرفتند که هر گروه2  گروه آزمایش،0  نفر به شیوه در دسترس به ع نوان نمونه آماری انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش00 ،خروج
 آموزش بازی، گروه آزمایشی دوم، دقیقهای00  جلسه00 ) را در0707(  بازیدرمانگری کودکمحور با رویكرد اکسالین، گروه آزمایشی اول. نفر بود00 شامل
 النی و،) (اسپرافكینCSI-4(  ابزار پژوهش فرم (د) پرسشنامه عالئم مرضی کودکان. ساعته دریافت کردند2  جلسه01 ) را در0779،درمانگری والدینی (لندرث
 نتایج نشان داد هر دو: يافتهها. تحلیل شدSPSS  دادهها با تحلیل کوواریانس چندمتغیره و توسط نرمافزار.) بود0772( ) و پرسشنامه نظریه ذهن استیرمن0770،گادو
 بین اثربخشی دو گروه ازمایشی بازی درمانگری کودک محور و بازی درمانگری.مداخله در ارتقای سطوح نظریهذهن در کودکان دارای اضطراب جدایی مؤثر هستند
.)p< 1/10(  تفاوت معنادار نبود9  و2  اما بین دو گروه ازمایشی در سطح. تفاوت معناداری وجود داشت و بازی درمانگری والدینی مؤثرتر بودهاست0 والدینی در سطح
 نتایج نشان داد که میتوان آموزش بازیدرمانگری والدینی را جایگزین مناسب تری در بهبود سطوح نظریه ذهن و همچنین بهبود عالئم روانشناختی:نتيجهگيری
 و این مطالعه نیز تاییدی است بر این نكته که شناسایی و درمان به موقع این اختالل باید از فعالیتهای مهم.کودکان دچار اختالل اضطراب جدایی در نظر گرف ت
 بازی، بازیدرمانگری کودکمحور: واژه كليدها. برنامه ریزی برای پیشگیری و درمان این اختالل در اولویت است،متخصصین بهداشت روان کودکان باشد بنابراین
. کودکان، اختالل اضطرابجدایی، سطوح نظریه ذهن،درمانگری والدینی
Background: Various studies have been conducted on the effectiveness of filial-therapy and child-centered play in improving
children's emotional and behavioral disorders, but little research has been done to compare the effectiveness of these two
methods on theory of mind. Aims: The purpose of this study was to compare the effectiveness of these two types of treatments
on the levels of theory of mind. in children with separation anxiety disorder. Method: The method was quasi-experimental
with pretest and posttest in three groups. The statistical population consisted of all female students (2732 students) in the fifth
and sixth grades of Babol in the second semester (2018-2019). Based on the entry and exit criteria, 45 people were selected by
convenience sampling as a statistical sample and randomly divided into three experimental groups and control group, each
group consisting of 15 students. The first experimental group received child-centered play therapy with Axline approach
(1969) in sixteen 45-minute sessions, the second experimental group received filial therapy training (Landreth, 1993) in ten 2
hour sessions. The research instruments were Questionnaire (d), the children Symptoms inventory (CSI-4) and the Stearrman
Theory of Mind Questionnaire (1992). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance using SPSS. Result: The
results showed that both interventions Were effective in improving the levels of theory of mind in children with separation
anxiety disorder. Moreover, there was significant difference between the effectiveness of the experimental groups of filial
therapy and child-centered play therapy at level 1, and the filial therapy was more effective. But there was no significant
difference between the two experimental groups at levels 2 and 3 (p< 0/05). Conclusions: The results showed that parenting
play therapy training can be considered as a better alternative in improving the levels of mind theory as well as improving the
psychological symptoms of children with separation anxiety disorder; This study also confirms that timely identification and
treatment of this disorder should be one of the important activities of child mental health professionals so planning to prevent
and treat the disorder is a priority. Key Words: Child-centered play therapy, filial therapy, levels of theory of mind, separation
anxiety disorder, children.
Corresponding Author: m_najafi@semnan.ac.ir
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مقدمه

زمانی که مراقبتکننده آنها برای رفتن به محل کار خانه را ترک

اختالل اضطرابی نشاندهنده یكی از شایعترین اشكال آسیب

میکند ،یا حتی قبل از به خواب رفتن هنگام شب ،بیجهت ناراحت

شناسی روانی دوران کودکی است که با شروع زودرس و تأثیر

میشوند (آبو و دیگران .)2109 ،اختالل اضطراب جدایی در سنین

شدید بر خط سیر تكاملی فرد ،پیشبینی خطرپذیری برای اختالالت

مختلف به شكلهای مختلفی ظاهر میشود .کودکان کوچكتر

دوران بزرگسالی را افزایش میدهد (کارمسی ،گسی ،ماسیمتی ،شیر

بیشتر از رفتن به مدرسه ناخشنودند و گاهی آن را ترک میکنند.

دلوسو .)2100 ،تقریباً  0درصد کودکان تا دوره نوجوانی به یكی از

این کودکان ممكن است نگرانی یا ترسهای اختصاصی در مورد

اختالالت اضطرابی مبتال میشوند و  21درصد تا  00سالگی مشكل

تهدید قطعی نسبت به والدین ،خانه یا خود را بروز ندهند و

جدی پیدا میکنند (هادسون و راپی .)2100 ،اختالل اضطرابی در

اضطرابشان فقط در مواقعی بروز کند که جدایی را تجربه میکنند.

کودک ممكن است در یكی از اشكال اضطراب جدایی ،هراس

به تدریج با افزایش سن کودک اضطرابها پدیدار میگردند ،این

اجتماعی ،اختالل اضطراب تعمیمیافته ،اختالل آسیمگی یا بازار

اضطرابها بیشتر بازتاب نگرانی کودک از موضوعات خاصی بوده

هراسی یا بدون آن ،اختالل وسواسی اجباری و هراسهای

و یا به شكل نگرانی مبهمی از احتمال عدم وصال افرادی که به آنها

اختصاصی ظاهر شود .سطوح بالینی اضطراب در دوران کودکی،

دلبستگی دارند بروز میکند (گینزبرگ و دیگران.)2100 ،

بطور گستردهای بهعنوان یك عامل خطرساز برای رشد و توسعه

یكی از عواملی که با اختالالت اضطرابی در ارتباط است نظریه

اختالالت درونسازی بعدی گزارش میشود (گینزبرگ و دیگران،

ذهن 9میباشد (لی و ونتوال2101 ،؛ واشبورن ،ویلسون ،رز ،نیك و

 )2101و بطور گستردهای با خطر توسعه اختالالت خلقی بعدی،

هاکنس )2100 ،که عبارت است از توانایی نمود دادن وضعیتهای

سایر اختالالت اضطرابی و شكستهای تحصیلی مرتبط میشود که

ذهنی از قبیل باورها ،مقاصد ،خواستهها ،دانش و وانمود کردنها

با پیامدهای منفی قابل مالحظه در سازگاری شخصی ،تحصیلی و

و ...به خود و دیگران (اتكینسون ،اسلید ،پاول و لوی )2109 ،و

اجتماعی همراه است (برورین و موریس .)2109 ،یكی از انواع

درک این نكته که دیگران نیز باورها ،خواستهها و نیاتی متفاوت از

اختالالت اضطرابی ،اختالل اضطراب جدایی 0است که شامل ترس

ما دارند (ناوارو ،ساالزار و سرانو2121 ،؛ دستر ،ریزووکیلن.)2107 ،

یا اضطراب بیش از حد در رابطه با جدایی از خانه یا اشخاص دلبسته

این توانایی شامل سه سطح می باشد؛ سطح یك :نظریهذهن

است .این اضطراب بیش از آن است که از سطح رشدی فرد انتظار

مقدماتی ،یعنی بازشناسی عواطف و وانمود ،سطح دو :اظهار اولیه

میرود (پنجمین مجموعه تشخیصی و آماری انجمن روانپزشكی

یك نظریهذهن واقعی ،یعنی باور غلط اولیه و درک باور غلط و

آمریكا .)2109 ،2به گزارش  DSM 5نرخ شیوع  02ماههی اختالل

سطح سه :جنبههای پیشرفتهتر نظریه ذهن یا درک باور غلط ثانویه یا

اضطراب جدایی در میان بزرگساالن آمریكا  ٪1/7تا  ٪0/7است در

درک شوخی (درویشی ،علیلو ،بخشیپور ،فرنام و بهرامخانی،

کودکان ،نرخ شیوع  0تا  02ماهه حدود  ٪0تخمینزده میشود.

 .)0972نظریه ذهن در قلب روابط اجتماعی قرار دارد مانند درک

میزان شیوع اختالل اضطراب جدایی از کودکی تا نوجوانی و

اخالقیات ،کنایه ،شوخی ،دستانداختن ،دروغ ،اشتباه و فریب و. ...

بزرگسالی کاهش می یابد و در کودکان کوچكتر از  02سال از

(دستر و همكاران2107 ،؛ فلوریت ،گیونتی و میسون .)2121 ،یكی

همه بیشتر است .اختالل اضطراب جدایی میتواند در هر سنی

از عوامل تأثیرگذار بر عملكرد نظریه ذهن ،بیان افكار و مقاصد

آغاز شود .آغاز این اختالل روانی در نوجوانی و بزرگسالی کمتر

است و نظریه ذهن با مهارتهای تعامل اجتماعی و اطالعات عمومی

دیده شده است و بیشتر از کودکی آغاز میشود .کودکان مبتال به

نیز ارتباط دارد (صدیقی ،میكائیلی ،و عیسیزادگان.)0979 ،

این اختالل در موقعیتهایی که از شخصیتهای دلبستهی خود جدا

انصارینژاد ،موللی و ادیب سرشكی ()0971؛ اصغری شربیانی و

خواهند شد ،اجتناب میکنند .آنها قبل از موقعیتهای روزمره ،مانند

عطادخت ( )0971در پژوهش خود با عنوان نقش تئوری ذهن و
فراشناخت در پیشبینی ضعف نظمجویی هیجان در دانشآموزان

1.

anxiety disorder
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
)(DSM5
2.

theory of mind
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3.

سیده معصومه سیدیاندی و همكاران

مقایسه اثربخشی بازیدرمانگری کودکمحور و بازیدرمانگری...

پسر مبتال به اختالل فزونکنشی  /کمبود توجه نشان دادند نظریه

اهمیت بازی درمانگری در روند درمان اختالالت ،محدودیتهایی

ذهن و فراشناخت در ضعف نظمجویی هیجان کودکان مبتال به

در این روش مشاهده میشود .زیرا در فرآیند درمان کار با کودک

اختالل فزونکنشی  /کمبود توجه نقش مهمی دارند .پژوهش

طوالنی و زمانبر بوده و برای دستیابی به نتایج مثبت درمانی زمان

کاکاجویباری و همكاران ( )0970نشان داد که کودکان با افزایش

صرف میشود .از طرفی در فرآیند درمان طرف دیگر درمان که

سن در سیر تحولی خود به سطوح متمایزی از نظریهذهن دست می

والدین و خانواده کودک هستند در فرآیند درمان نقشی ندارند که

یابند .بولتر ،آگوستینو و اونزجفری )2100( ،و رسچیز و پریزپری یرا

در طوالنی شدن درمان و بازگشت اختالل بسیار مهم است زیرا

( )2119در پژوهشهایی ارتباط تواناییهای ارتباطی و نظریه ذهن

کودک بعد از درمان باید در جو خانواده و در ارتباط با والدین به

کودکان پیشدبستانی عادی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند

جریان عادی زندگی ادامه دهد ولی متأسفانه این عدم شرکت

که تفاوت معناداری در تواناییهای ارتباطی بین آزمودنیهایی که

والدین سیر قهقرایی در روند درمان را به دنبال خواهد داشت .بازی

به نظریهذهن دستیافته و آنهایی که دست نیافتهاند ،وجود دارد .در

درمانگری مبتنی بر ارتباط والد  -کودک )CPRT( 0نیز به دلیل

تحول نظریهذهن عوامل مختلفی دخالت دارند .گاه شرایط آسیبزا

تمرکز بر کودک میتواند روش مناسبی برای ارتباط با کودک

موجب بروز نقص در این توانایی فراشناختی پیشرفته میشود

باشد که از مبانی نظری راجرز اقتباس شده (نیك ،آبراهامز ،اگان،

(کاترین و وارنل )2107 ،بنابراین عدم ارتباط مؤثر و روابط

کلمن و هینر )2101 ،و برگرفته از روش فیلیال تراپی 2میباشد

اجتماعی نامناسب با همساالن (زینال و نیومن )2101 ،و یا ارتباط

(ونفلت )2100 ،که تمرکز اصلی آن بر بهبود رابطه والد  -کودک،

نادرست و سختگیرانه والدین با فرزندان و انتقال حس اضطراب به

درک و پذیرش عواطف کودک ،درک رفتارهای کودک ،کسب

آنان در ایجاد نقص در نظریه ذهن نقش دارد (ابرت .)2121 ،با

مهارتهای بازیدرمانگریکودکمحور و چگونگی ایجاد جوی

توجه به تأثیر نظریه ذهن به عنوان یك عامل تأثیرگذار بر اضطراب

غیرقضاوتی و پذیرندهاست (نیك ،آبراهامز ،اگان ،کلمن و هینر،

(هزل و مكنلی )2100 ،وشیوع باالی اختالل اضطراب جدایی و

 )2101و به دلیل ارتباط والدین با کودکان در روش درمانی مبتنی بر

ایجاد پیامدهای منفی و درازمدت بر تحول کودکان ،نیاز به درمان

روابط والد کودک ،آسیب روانشناختی و رفتاری در بین فرزندان و

مؤثر برجسته میشود .روانشناسان برای رفع مشكالت رفتاری

والدین کمتر میشود .این ارتباط سبب بهبود در رفتار کودکان،

کودکان ،شیوههای گوناگونی را در طول سالیان متعدد مطرح

مهارت رفتاری والدین وکیفیت ارتباط والد و فرزند میشود (زیمر-

کردهاند .برخی از روشها بر خود کودک ،برخی بر والدین و

ایبرگ ،کرین ،وب ،گارنر ،تیمر .)2107 ،در پژوهشهای مختلفی

برخی بر محیط آموزشی متمرکز بوده است .بارزترین شیوه تغییر

اثربخشی بازیدرمانگری کودکمحور و بازیدرمانگری والدینی

رفتار در کودکان ،به بازی درمانگری می رسد .این روش

بررسی و نتایج سودمندی حاصل شده است .یافتههای پژوهشی نیز

درگذشته بیشتر بر تعامل درمانگر با کودک متمرکز بوده است ،در

تأثیرات مثبت و معنادار بازیدرمانگری کودکمحور را در افزایش

حالی که برخی الگوها به آموزش این شیوه به والدین و تكیه بر آنها

رشد عاطفی و اجتماعی کودکان اوتیستیك (سالتر ،بامیش و

به عنوان واسطهای برای ترمیم و بهبود رفتارهای کودکان نزدیك

دیویس ،)2100 ،افزایش مهارتهای اجتماعی در دانشآموزان

شده اند .از روشهای مختلف بازیدرمانگری در مورد کودکانی

مبتال به اختالل یادگیری (هال ،)2100 ،بهبود روابط و تعامالت

که دچار آشفتگیهای عاطفی ،هیجانی و رفتاری هستند ،استفاده می

اجتماعی کودکان (کاریزالس ،)2100 ،کاهش اضطراب و نگرانی

شود ،شیوههایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت،

کودکان (استالماکر و رای2100 ،؛ تی سای2109 ،؛ اصلی آزاد و

بازیدرمانگری والدینی و بازیدرمانگری کودکمحور بود.

همكاران )0970،نشان دادهاند .در پژوهش یزدانی ( )0971با عنوان

بازیدرمانگری کودکمحور به عنوان یك برنامه تكامل مناسب،

اثربخشی بازیدرمانگری بر کاهش اضطراب دانشآموزان مدارس

از نظریه فردمحور برای کار با کودکان ایجاد شد (استالمارکر و

ابتدایی ،تعداد  91دانشآموز که دارای باالترین نمره اضطراب

ری )2100 ،که بر اساس رویكرد اکسالین ،توسط لندرث ()2117

1.

Child Parent Relationship Therapy
2. filial therapy

تدوین شدهاست .با توجه به پژوهشهای انجام شده و تأکید بر
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بودند انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه قرار

 1جلسه درمان گروهی شرکت کردند .نتایج نشان داد بین میانگین

گرفتند .گروه آزمایش  01جلسه مداخلة بازیدرمانگری را دریافت

های متغیر برون سازیشده و درونسازی شده دو گروه بازی

کرد و بر روی گروه گواه هیچ مداخلهای انجام نشد .نتایج نشان داد

درمانگری کودک محور و بازیدرمانگری والدینی تفاوت معنادار

که بازیدرمانگری بر کاهش اضطراب اجتماعی ،اضطراب جدایی،

وجود دارد ،به این معنا که روش بازیدرمانگری والدینی موجب

و اجتناب از آسیب در کودکان تأثیر مثبت و معناداری دارد و

کاهش بیشتر رفتارهای مشكالت درونیسازی و برونیسازی شده

میتواند در درمان اختالل اضطراب دانشآموزان دختر دوره ابتدایی

کودکان شده است .جایگزینی والدین به عنوان درمانگر و استفاده

اثربخشی داشته باشد .حیدری ( )0972پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر

از ارتباط عاطفی موجود بین والد و کودک در جهت درمان به

بازیدرمانگری بر عالئم اختالل اضطراب جدایی در کودکان  0تا 9

متخصصین کمك کرده است تا به نتایج بهتری دست پیداکنند .عدم

ساله انجام داد .بدین منظور تعداد  91کودک از مهدکودکها و

روابط والدکودک ،زمینه ساز و گسترش دهنده آسیبها است و

مراکز پیشدبستانی شهرستان شهریار را به عنوان گروه نمونه انتخاب

روابط والد کودک مبتنی بر بازی درمانگری سبب کاهش

نمود که با استفاده از پرسشنامه عالئم مرضی کودک (نسخه

اختالالت در بین خانوادهها ،والدین و کودک میشود ،و از

والدین) غربالگری شدند .نتایج حاکی از آن بود که بازیدرمانگری

مؤثرترین نوع ارتباط والد وکودک به شمار میرود (رفتری هلمر،

بر کاهش عالئم اضطراب جدایی کودکان مؤثر است .در مطالعه

مور ،کوین و پالمرید .)2100 ،با این وجود رواندرمانگران در

دیگری مقیمی ( )0970به بررسی اثربخشی آموزش تعامل والد -

اجرای این روش نیز عوامل متعددی را باید در نظرگیرند؛ از جمله:

کودک بر کاهش نشانگان اضطراب جدایی کودکان  0-9ساله

عدم سابقه بیماری روحی ،روانی ،عاطفی و جسمانی .بهطور مثال

پرداخت و نتیجه گرفت برنامه تعامل والد  -کودک ،می تواند به

والدینی که مبتال به اختالالت روانی جدی هستند مسلماً نمیتوانند با

کاهش نشانگان اضطراب جدایی در کودک منجر شود .در

فرزندانشان در جلسات بازی به طور همدالنه رفتار کنند و از این رو

پژوهشی که تختی ،شفیعآبادی ،کالنترهرمزی و فرخی ()0977

در برگزاری این جلسات با کودک موفق نخواهند بود (دانكر،

پیرامون اثربخشی برنامه مداخله ای تعامل والد  -کودک مبتنی بر

 )2109و همچنین عدم شرکت مرتب و مستمر والدین در جلسات،

مربیگری هیجان بر عالیم اختالل اضطراب جدایی کودکان انجام

زیرا اگر این روش برای والدینی که به هر دلیلی از جمله بیماری

دادند ،تعداد  91دانشآموز به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای

جسمی ،در اکثر جلسات آموزشی بازیدرمانی والدینی به طور

به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و

مؤثر شرکت نكنند ،اثربخش نخواهد بود .اما انتخاب یكی از این دو

کنترل ( 00نفر) قرار گرفتند و برنامه مداخلهای تعامل والد -

روش بازیدرمانی والدینی و کودکمحور در درمان مشكل

کودک مبتنی بر مربیگری هیجان صورت گرفت ،نتایج نشان داد

اضطراب جدایی کودکان نیاز به بررسی بیشتر دارد.

برنامه مداخلهای تعامل والد  -کودک مبتنی بر مربیگری هیجان به

با توجه به آنچه گذشت انتخاب یكی از این دو روش بازی

طور معناداری در کاهش ترس از رهایی ،ترس از تنهایی ،ترس از

درمانی والدینی و کودک محور در درمان مشكل اضطراب جدایی

بیماری و نگرانی از وقوع حوادث خطرناک مؤثر بوده و دانش

کودکان نیاز به بررسی بیشتر دارد .پیشینه پژوهشی در زمینه مقایسه

آموزانی که دربرنامه مداخلهای تعامل والد  -کودک مبتنی بر

این دو روش بسیار ضعیف است لذا با توجه به پیشینه پژوهشی بیان

مربیگری هیجان شرکت کردند نشانههای اختالل اضطراب جدایی

شده در هر زمینه ،مزایا و معایب این دو روش درمانی و با توجه به

کمتری داشتند .آقایی ،کاراحمدی و عسگری ( )0970و آقایی،

اینكه برخی مؤلفان روش بازیدرمانگری والدینی را در فرهنگ

عسگری ،بیات ( .)0970به مقایسه اثربخشی بازیدرمانگری

های شرقی ،به دلیل نقش بسیار مهم خانواده ،بسیار مؤثرتر از

کودکمحور و والدینی بر مشكالت دونیسازی و برونیسازی شده

فرهنگهای فردگرایانه غربی میدانند و از سوی دیگر باتوجه به

کودکان پرداختند بدین منظور  911کودک  1- 9سال به شیوه

شیوع اختالل اضطراب جدایی و اهمیت درمان این مشكل در دوران

تصادفی انتخاب شدند ،در گروه بازیدرمانگری کودکمحور ،هر

کودکی ،آزمون شیوههایی اثربخش که در مدت زمان کوتاه به

کودک در  00جلسه و در گروه بازیدرمانگری والدینی ،مادران در

درمان این اختالالت در دوران کودکی منجر شود و از لحاظ
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مقایسه اثربخشی بازیدرمانگری کودکمحور و بازیدرمانگری...

اقتصادی نیز به صرفه باشد از ضرورت قابل توجهی برخوردار است.

جدایی در ( DSM5با استفاده از مصاحبه بالینی ساختاریافته و فرم

با توجه به اهمیت درمان مناسب ،به صرفه و به هنگام کودکان دارای

خودگزارشی دانشآموزان ابتال به اختالل اضطراب جدایی در این

اختالل اضطراب جدایی ،انجام مداخالت آموزشی و درمانی با

پژوهش توسط روانشناس متخصص تأیید شد) .0 ،داشتن وضعیت

هدف بهبود نشانگان اضطراب جدایی ضروری و مهم به نظر می

جسمانی سالم و  .0رضایت کودک و والدین از شرکت کودک در

رسد .از این رو در مطالعه حاضر محقق در پی پاسخگویی به این

پژوهش .به عالوه ،مالکهایی نیز برای خروج نمونه ها از پژوهش

سؤال میپردازد که آیا بین میزان اثربخشی بازیدرمانگری کودک

در نظرگرفته شد از جمله .0 :وجود مشكالت خانوادگی بر اساس

محور و بازیدرمانگری والدینی بر بهبود سطوح نظریه ذهن

مصاحبه با مادر و  .2غیبت بیش از دو جلسه در دوره آموزش .پس

درکودکان دارای اختالل اضطراب جدایی تفاوت وجود دارد؟

از جایگزینی شرکتکنندگان در گروهها ،برای گروه آزمایشی

روش

اول ،بازیدرمانی کودکمحور در  00جلسه  00دقیقهای به شیوه

پژوهش حاضر در قالب یك طرح نیمهآزمایشی و به صورت

گروهی و هفتگی و با توالی دوبار در هفته به مدت دوماه و برای

پیشآزمون  -پسآزمون سه گروهی بود .جامعه پژوهش حاضر

گروه آزمایشی دوم ،آموزش بازیدرمانگری والدینی در  01جلسه

شامل کلیه دانشآموزان دختر دارای اضطرابجدایی مدارس

 2ساعته به شیوه گروهی و با توالی هر هفته یك جلسه برگزار

ابتدایی در پایههای پنجم و ششم شهرستان بابل بودند که که تعداد

گردید .2در طی ارائه مداخالت درمانی به گروههای آزمایشی،

آنها  2992نفر بود و در نیمسال تحصیلی دوم  0979-71مشغول به

آزمودنیهای گروه گواه ،مداخلهای دریافت نكردند .این مداخله بر

تحصیل بودند .ابتدا با هماهنگیهای الزم به مدارس ابتدایی دخترانه

اساس پژوهش حیدری ( )0972طراحی شده است .بازیدرمانگری

که حاضر به همكاری بودند مراجعه شد ،سپس با همكاری مشاور

کودک محور بر اساس رویكرد اکسالین ( )0707توسط لندرث

مدرسه و بر اساس پرونده دانشآموزان آن عده که مشكوک به

تدوین گردید .این جلسات طی شانزده جلسه  00دقیقهای و هر

اختالل اضطرابجدایی بودند شناسایی شدند و پس از تكمیل

هفته دو جلسه به مدت دوماه اجرا شد .اصول اساسی این روش

مالکهای تشخیصی اختالل اضطراب جدایی در پرسشنامه عالئم

عبارت است از ایجاد رابطه صمیمانه ،پذیرش بدون قید و شرط

مرضی اسپیرافكن و گادو کودکان فرم (د) نسخه والدین ،آنهایی که

کودک ،ایجاد احساس آزادی عمل ،انعكاس احساسات ،اعتماد و

نمره باالتر از خط برش  0را کسب نمودند ،انتخاب شدند .بعد از

احترام به کودک ،دادن فرصت هدایتگری به کودک ،صبور بودن

مصاحبه بالینی ساختاریافته و فرم خودگزارشی دانشآموزان ،اختالل

درمانگر ،ایجاد محدودیتهای الزم که برای باقی ماندن جلسه در

اضطراب جدایی کودکان توسط روانشناس متخصص تأیید شد.

عالم واقع ضروری باشد (الندرث0779 ،؛ اکسالین ،0709 ،نقل از

سپس با توجه به مالکهای ورود و خروج  00نفر به عنوان نمونه

استالمارکر و ری .)2100 ،پروتكل جلسات آموزش بازیدرمانگری

آماری انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش 0

والدینی که از نظریه الندرث ( )2111اقتباس شده است بر اساس

(بازیدرمانگری کودکمحور) ،گروه آزمایش ( 2بازیدرمانگری

کتاب "بهبود رابطه والد و کودک از طریق بازی :کتابچه راهنمای

والدینی) و گروه گواه قرار گرفتند .قبل از شروع مداخله روی

درمانگران "تألیف براتون ،لندرث ،بلكارد و کالم و ترجمه

تمامی دانشآموزان به عنوان پیش آزمون پرسشنامه نظریه ذهن اجرا

محمودی قرایی و همكاران ( )0970تدوین و تنظیم گردید .این

شد .همچنین مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از .0 :دامنه
سنی  02-00سال .2 ،دارا بودن نمره باالتر از خط برش در مالک

 . 2علت عدم برابری جلسات :چون یك گروه کودکان و یك گروه والدین

های تشخیصی اختالل اضطراب جدایی در فرم (د) سیاهه عالئم

بودند ،بخاطر عدم خستگی کودکان جلسات  00دقیقهای و دو بار در هفته برگزار

مرضی کودکان( )CSI-4(0اسپیرافكن و همكاران )0770 ،فرم

شد و برای والدین آموزش بازی درمانی صورت گرفت تا والدین بازی درمانی را
در منزل روی کودکان اجرا کنند .در واقع نمونه کودکان این والدین در منزل

والدین .9 ،مصاحبه تشخیصی با مادر بر اساس مالکهای اضطراب

بودند نه این والدینی که آموزش بازی درمانی والدینی دریافت کرده بودند .این
جلسات برای توجیه و تفهیم معنای بازی و منطق آن دراین گروه بود ،در نهایت

children symptom inventory-4

پس آزمون از کودکان این گروه از مادران به عمل آمد.

1.
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آموزش طی ده جلسه دو ساعته برای یكبار در هفته به مدت دوماه و

خودداری به عمل آمد .همچنین پس از اتمام جلسات درمانی،

نیم اجرا شد .پس از پایان جلسات درمانی ،مجددا هر سه گروه به

گزارشی از بازخورد مداخله به آزمودنیها داده شد ،در گروه گواه

پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .طرح پژوهشی مورد نظر در

نیز مهارت بازیدرمانگری والدینی آموزش داده شد .پرسشنامهها و

جلسه دانشگاه علوم پزشكی سمنان مورد بررسی قرار گرفت و با کد

اجرای شرح مختصری از طرح درمانی بازیدرمانگری کودک

شناسه ( )IR.SEMUMS.REC.1397.273مورد تصویب کمیته

محور در جدول  0و خالصهای از بازیدرمانگری والدینی در

اخالق واقع گردید .به منظور رعایت مالحظات اخالقی نمونه مورد

جدول  2ارائه شدهاست.

نظر با شمارههایی به عنوان کد مشخص شده و از ذکر نام آزمودنی
جدول .0شرح مختصری از محتویات جلسات بازیدرمانگری کودکمحور حیدری ()0972
عنوان جلسه

اهداف

محتوا

تكالیف

جلسه اول و دوم

کاهش حساسیت کودکان به اتاق بازی درمانی و آشنایی با
محیط ،درمانگر و سایر همگروهها

بازی معرفی و آشنایی با هم حین بازی

معرفی اعضا و آشنایی با هم

کاهش نگرانیهای درونی حین بازی گروهی

بیان قوانین و شناخت نسبت به بازی گروهی

بازی نقاشی در سینی شن

ترغیب کودک به صحبت و به سطح آوری کیفیت روابط
خود با دیگران و بالعكس
آشنایی با ماجراهای مختلف و راهحلهای مختلف حل
مسئله
بیان دنیای درونی کودک و درعینحال کاهش نیروهای

اجرای نمایش عروسكی و بیان عواطف و هیجانات مثبت و منفی
به وسیله عروسكها
مشارکت دادن ونظر خواهی از کودکان درباره بازیهای نمایشی
کودکان دیگر

طراحی نمایشی مابین حیوانات اسباب
بازی برای جلسه آینده
ارائه نقاط قوت و ضعف بازیهای
نمایشی
درآوردن نگرانی های خود به شكل

جلسه سوم و
چهارم
جلسه پنجم و
ششم
جلسه هفتم و
هشتم
جلسه نهم و دهم

دفاعی کودک و بینش نسبت به مشكل خود

خمیر بازی ،جهت ساختن و خراب کردن اشكال مختلف

خمیر بازی

جلسه یازدهم و
دوازدهم

تشویق کودک به گفتن داستان خود

گفتن داستان خود تا نگاهی به درون خود و رفتار دیگران داشته
باشد و یافتن دلیل احتمالی حوادث گذشته و بصیرت بر مشكل و
نگرانی

راهکار برای حل مشكالت پیش آمده

جلسه سیزدهم و
چهاردهم

آشنایی با راهكارهای مختلف

بررسی راه کارهای مطرح شده برای حل مشكالت پیش آمده در
جریان یك سفر خیالی

ارائه راه کارهای مختلف

جلسه پانزدهم و
شانزدهم

تعمیم آموختههای خود به محیط بیرون

انتهای مداخله آموزشی و آمادگی برای ترک جلسات درمانی

اجرای پسآزمون

جدول .2مختصری از محتویات جلسات بازیدرمانی والدینی (قرایی و همكاران)0970 ،
عنوان جلسه

اهداف

جلسه اول

آشنایی و اهمیت بازی با کودک

جلسه دوم

بیان اهداف جلسه بازی

محتوا
اهمیت بازی ،شرح اهداف درمانی و چگونگی دادن پاسخ همدالنه

تكالیف
تمرین مربوط به دادن پاسخهای احساسی

به کودک
بررسی تكالیف جلسه قبل ،آموزش اصول اصلی بازیدرمانی به
والدین تهیه وسایل بازی و آغاز جلسات بازی با کودک

تعیین زمان و مكان خاص برای بازی و تهیه
وسایل

جلسه سوم

آماده کردن مادران برای اولین جلسه بازی در
خانه

بررسی تكالیف جلسه قبل ،آموزش بایدها و نبایدهای جلسات بازی

مرور بایدها و نبایدهای جلسه بازی

جلسه چهارم

چرایی و چگونگی تعیین حد و مرزها

بررسی تكالیف جلسه قبل ،مراحل چندگانه حد و مرزسازی

جلسه پنجم

اهمیت شناخت احساسات

مروری بر تكالیف جلسات قبل ،چگونگی صحبت کردن با کودک

جلسه ششم

معرفی روشهایی برای کاهش مشكالت کودکان
در منزل

اجرای روشهایی برای کاهش مشكالت رفتاری کودکان

جلسه هفتم

هدف آموزش پاسخهایی که به ایجاد عزت نفس
کودکان منجر میشود

جلسه هشتم

آموزش روش تشویق بهجای تعریف و تمجید

جلسه نهم
جلسه دهم

ارجای آن در موقعیتهای واقعی

بررسی تكلیف جلسه قبل ،اهمیت اعتمادبهنفس و چگونگی افزایش
اعتمادبه نفس
اجرای روشهای محرومکردن و حق انتخابدادن در موقعیتهای
واقعی
محدودیتدادن بهصورت پیشرفته به کمك تكنیك حق انتخاب
مرور و جمعبندی جلسات
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تكمیل برگههای تمرین مراحل محدودیت
گذاری
مرور تكالیف جلسات قبل و تعیین فهرستی از
مهارتهای آموزش دیده
ارائه حق انتخاب (آموزش مسئولیتپذیری و
تصمیمگیری)
مطالعه و تمرین پاسخهای ایجاد کننده اعتماد
به نفس
مبحث تشویق در قبال تمجید
فهرست مهارتهای جلسه بازی
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ابزار

متخصصان مبنی بر صحت ترجمه و انطباق آن با متن اصلی مورد

سیاهه عالئم مرضی کودکان ( :0)CSI-4سیاهه عالئم مرضی

تأیید قرار گرفت( .عبدخدایی و صادقی.)0971 ،

کودکان مقیاس درجهبندی رفتار است که اسپیرافكین و گادو

پرسشنامه نظریه ذهن :2این پرسشنامه  91سؤالی توسط استیرنمن

( )0710به منظور غربال اختالالت رفتاری و هیجانی برای کودکان

( )0777ساخته شد .این آزمون  9خرده مقیاس دارد :خرده مقیاس

 0تا  02سال طراحی کردهاند .فرم والدین  001سؤال داردکه برای

اول« :نظریهذهن مقدماتی »9یعنی نظریهذهن سطح اول یا بازشناسی

 00گروه عمده و یك گروه اضافی اختالالت رفتاری تنظیم شده

عواطف و وانمود ،مشتمل بر  21سؤال؛ خرده مقیاس دوم« :اظهار

است .این اختاللها مشتمل بر اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی،

اولیه یك نظریهذهن واقعی »0یعنی یك نظریهذهن سطح دوم یا باور

اختالل سلوک ،اختالل اضطراب فراگیر ،هراس اجتماعی ،اختالل

غلط اولیه و درک باور غلط ،مشتمل بر  09سؤال و خرده مقیاس

اضطراب جدایی ،اختالل وسواس فكری و عملی ،هراس خاص،

سوم« :جنبههای پیشرفته نظریهذهن »0یعنی نظریهذهن سطح سوم یا

اختالل افسردگی اساسی ،اختالل افسرده خویی ،اسكیزوفرنی،

درک باور غلط ثانویه یا درک شوخی ،مشتمل بر  0سؤال.

اختالل رشدی فراگیر ،اختالل آسپرگر ،تیكهای صوتی و حرکتی،

آزمودنیها می توانند در خرده مقیاس اول ،نمره ای بین  1تا  ،21در

اختالل استرس پس از سانحه و اختاللهای دفع (محمداسماعیل و

خرده مقیاس دوم ،نمره ای بین  1تا  09و در خرده مقیاس سوم ،نمره

علیپور .)0910 ،برای شناسایی کودکان مبتال به اختالل اضطراب

ای بین  1تا  0و در کل آزمون ،نمره ای بین  1تا  91دریافت کنند.

جدایی از فرم (د) این پرسشنامه استفاده شد که دارای  01گویه( .از

نحوه نمرهگذاری بدین صورت است که به پاسخهای صحیح

پرسش  10تا  )70بود و فقط برای پاسخگویی والدین میباشد .این

آزمودنی نمره " "0و به پاسخهای غلط وی نمره "صفر" داده می

پرسشنامه دارای دو شیوه نمرهگذاری میباشد .اولین شیوه نمره برش

شود .از جمع سه خرده مقیاس باال یك نمره کلی برای نظریه ذهن

غربالکننده است که در یك مقیاس  0درجهای هرگز ،1-بعضی

بدست می آید .هر قدر این نمره باالتر باشد ،نشاندهنده این است

اوقات ،1-اغلب اوقات 0-و بیشتر اوقات 0-میباشد و نقطه برش ،از

که کودک به سطوح باالتر نظریه ذهن دست یافته است .ضرایب

حاصل جمع تعداد سؤالهایی که به عنوان اغلب یا بیشتر پاسخ داده

همبستگی خردهآزمونها با نمرهی کل آزمون نیز در تمام موارد

اند بهدست میآید نقطه برش این پرسشنامه  0میباشد .دومین روش

معنادار و بین  1/12تا  1/70متغیر بودهاست .پایایی آزمون بهوسیلهی

نمرهگذاری بر حسب شدت نشانههای مرضی در یك مقیاس 0

سه روش بازآزمایی ،آلفای کرونباخ و ضرایب اعتبار نمرهگذاران

درجهای هرگز ،1-گاهی ،0-اغلب 2-و بیشتر اوقات 9-نمرهگذاری

بررسی گردیدهاست .پایایی بازآزمایی بین  1/91تا  1/70متغیر بوده

میشود و از حاصل جمع نمرات هر سؤال ،نمره شدت بهدست می

و کلیه ضرایب در سطح آلفا ی  1/0معنادار بوده است .ثبات درونی

آید در پژوهش حاضر نمره بدست آمده از اضطراب جدایی

آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل آزمون و هر یك از

براساس روش اول و پژوهشهای مشابه محاسبه شدهاست یعنی نقطه

خردهآزمونها بهترتیب  1/11 ،1/92 ،1/10و  1/10محاسبه گردیده

برش که  0میباشد .روایی و اعتبار پرسشنامه در بررسیهای متفاوت

است .همچنین ضریب پایایی نمرهگذاران  1/71بدست آمد

توسط پژوهشگران مورد محاسبه قرار گرفته است .بر اساس گزارش

(قمرانی ،البرزی و خیر.)0910 ،

ارمیس که اعتبار پرسشنامه را به روش بازآزمایی و با فاصله زمانی 0

يافتهها

هفته روی  90پسر سنین  0تا  01سال اجرا کرده بود  1/92گزارش

بررسی اطالعات دموگرافیك آزمودنیها نشان داد دامنه سنی

شده است .در پژوهش سوج روایی پرسشنامه با فرم رفتاری کودک

شرکتکنندگان در پژوهش  00تا  02سال با میانگین  00/90و

آشنباخ و پرسشنامه تشخیصی کودکان همبستگی مثبتی نشان داد که

انحراف استاندارد  1/070بوده است .برای بررسی مقایسه اثربخشی

نشانه روایی سازه آن میباشد .در پژوهش توکلیزاده اعتبار فرم
والدین با روش بازآزمایی  1/10و روایی آن نیز با استفاده از نظر

children symptom inventory-4

2.

Theory of mind
3. Precursors of theory of mind
4. First manifestation of real theory of mind
5. More advanced aspects of theory of mind

1.
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دوره  ،21شماره ،79بهار(فروردین) 0011

مجله علوم روانشناختی

دو روش بازیدرمانگری والدینی و بازیدرمانگری کودکمحور بر

بنابراین تحلیل کواریانس چندمتغیری انجام شد و نتایج آن نشان داد

سطوح نظریهذهن از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد .در

تفاوت معناداری در ترکیب خطی متغیرها وجود دارد (،P= 1/110

جدول  ،9آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفكیك نوع

= 1/00 ، F=0/70اثر پیالیی) .بهمنظور مقایسه گروههای آزمایش و

آزمون و گروهها ارائه شده است .ابتدا پیشفرض نرمال بودن توزیع

گواه در تك تك متغیرهای وابسته از آزمون کواریانس تك متغیره

متغیرهای وابسته با استفاده از ازمون آزمون شاپیرو و ویلك بررسی

استفاده شد .در جدول  0نتایج تحلیل کواریانس تك متغیره برای

و تأیید شد )P> 1/10( .بهمنظور بررسی یكسانی ماتریس کواریانس

سطوح نظریه ذهن در پسآزمون به تفكیك گروههای آزمایش و

از آزمون امباکس استفاده شد .نتایج نشان داد که مفروضه یكسانی

گواه ارائه شدهاست .همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود

=،F

نتایج نشان داد که در همه متغیرها بین گروهها تفاوت معناداری

M= 21/20باکس) .مفروضه مناسب و متعارف بودن همبستگی

وجود دارد .در جدول  0مقایسه زوجی گروههای آزمایش وگواه

ترکیبی بین متغیرها از طریق آزمون کرویت بارتلت بررسی و تأیید

در پسآزمون ارائه شدهاست .مطابق با مندرجات جدول  ،0مقایسه

شد ( .)P= 1/110مفروضه همگنی شیب خطوط رگرسیون با عدم

دوبهدوی گروهها به لحاظ نمرات سطوح نظریهذهن نشان میدهد

تعامل اثر (متغیر مستقل * پیش آزمون) بررسی و تأیید شد

که دو گروه آزمایش در سطح  0تفاوت معناداری دارند و میزان

(= 1/21 ، F= 0/12 ، P= 1/09اثر پیالیی) به عبارتی تعامل بین اثر

تأثیر گروه آزمایش (2بازی درمانگری والدینی) بیشتر بودهاست .اما

اصلی گروه با پیشآزمونها معنادار نشد ( .)P< 1/10آزمون  Fدر

بین دو گروه ازمایشی بازی درمانگری کودکمحور و بازی

جدول  0نیز عدم تعامل گروهها با پیشآزمون را در هریك از

درمانگری والدینی در سطح دو و سه تفاوت معنادار نبود .بین هر دو

متغیرهای وابسته به طور جداگانه نشان میدهد .مطابق با نتایج جدول

گروه آزمایش با گروه کنترل در هر سه سطح نظریهذهن تفاوت

 ،0تعامل اثر گروهها با پیشآزمونها بر پسآزمونهای مربوطه

معنادار بود .همچنین این تفاوت بین میانگین گروه آزمایش 0

معنیدار نیست ( .)P< 1/10بهمنظور ارزیابی مفروضه یكسانی

(بازیدرمانگری کودکمحور) و گروه ازمایشی ( 2بازیدرمانگری

واریانسهای خطا از آزمون لون استفاده شد و سطح معناداری باالتر

والدینی) و گروه گواه در تمامی متغیرها معنادار است.

کوواریانس

میباشد

برقرار

(1/00

=،P

0/00

از پنج صدم محاسبه گردید لذا این فرض تأیید شد (.)p< 1/10
جدول .9آمارههای توصیفی متغیرهای سطوح نظریه ذهن به تفكیك نوع آزمون و گروهها
متغیرها

سطح 0

سطح 2

سطح 9

گروهها

پسآزمون (تعدیلشده)

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

بازیدرمانگری کودکمحور

9/29

0/70

00/00

1/07

بازیدرمانگری والدینی

0/01

0/70

00/10

1/90

گواه

1/19

2/20

1/00

1/92

بازیدرمانگری کودکمحور

9/11

0/11

9/00

1/00

بازیدرمانگری والدینی

0/09

0/00

9/00

1/01

گواه

9/09

0/01

0/10

1/01

بازیدرمانگری کودکمحور

2/99

0/00

9/01

1/20

بازیدرمانگری والدینی

2/09

0/10

9/92

1/21

گواه

2/29

0/01

2/20

1/29

جدول .0تعامل اثر گروه و پیشآزمون در هر متغیر وابسته به طور جداگانه
اثر
تعامل گروه *
پیش آزمونها

متغیر وابسته (پسآزمون)

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

سطح 0

09/02

2

0/00

1/11

1/02

سطح 2

00/00

2

9/10

0/90

1/21

سطح 9

1/02

2

1/20

1/92

1/99
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جدول . 0نتایج تحلیل کواریانس تك متغیره برای متغیرهای سطوح نظریه ذهن در پسآزمون به تفكیك گروههای آزمایش و گواه
متغیرها

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معناداری

سطح 0

201/070

2

020/270

09/77

1/110

سطح 2

00/11

2

22/01

0/19

1/100

سطح 9

00/00

2

9/11

9/00

1/112

جدول .0مقایسه زوجی گروههای آزمایش (0بازی درمانگری کودک محور) و آزمایشی ( 2بازی درمانگری والدینی) وگواه در پسآزمون
تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

متغیر

گروهها

-9/01

0/19

1/110

9/00

1/77

1/117

-/102

1/19

0/11

2/27

1/97

1/10

-1/90

1/97

0/11

0/01

1/99

1/110

گواه

سطح 0

0/09

0/01

1/110

گواه

سطح 2

2/91

1/11

1/197

گواه

سطح 9

0/09

1/02

1/119

گروه آزمایش 2
گروه گواه
(گروه آزمایش )0

گروه آزمایش 2

بازی درمانی کودکمحور

گروه گواه
گروه آزمایش 2
گروه گواه

(گروه آزمایش  )2بازیدرمانی
والدینی

سطح 0
سطح 2
سطح 9

* p<1/10

بحث و نتيجهگيری

اجتماعی میتواند موجب رشد نظریه ذهن در کودکان شود

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازیدرمانگری

(گرمابی و موللی )0972 ،زیرا تعامالت اجتماعی مثبت ،فرصت

کودکمحور و بازیدرمانگری والدینی بر سطوح نظریه ذهن

هایی را برای یادگیری بیشتر درباره ارتباط بین تفكر و رفتار بهوجود

درکودکان دارای اختالل اضطراب جدایی دانشآموزان شهر بابل

میآورند و درک فزآینده از ذهن خود و دیگران نیز ،منجر به رفتار

انجام شد .نتایج این بررسی نشانه وجود تفاوت معنادار از لحاظ

اجتماعی موفقیتآمیز میشود .همچنین نتایج حاکی از آن بود که

بهبود سطوح نظریه ذهن بین آزمودنیهای گروههای آموزشی در

روش بازی درمانگری کودکمحور بر سطوح نظریه ذهن در

مقایسه با گروه کنترل بود که این تفاوتها بیان کننده بهبود سطوح

کودکان دچار اضطراب جدایی تأثیر مثبت دارد؛ این یافته با نتایج

نظریه ذهن ،توانایی بازشناسی عواطف و وانمود (سطح یك نظریه

مطالعات دوگرتی ( ،)2101ابراهیمی ( ،)2117سالمان (،)2119

ذهن) ،درک باور غلط (سطح دونظریهذهن) و درک باور غلط

براتون و دیگران ( ،)2110کاکاجویباری و دیگران (،)0970

ثانویه و درک شوخی (سطح سه نظریه ذهن) در کودکان گروههای

انصارینژاد و دیگران ( ،)0971ادیب سرشكی و دیگران (،)0917

آزمایشی پس از مداخالت جلسات بازی درمانی است .طبق این

ادیب سرشكی ،نسائیان و دیگران ( ،)0972رسچیز و پریزپرییرا

یافته میتوان نتیجه گرفت که سازه شناختی تئوریذهن میتواند

( )2119و فینگ و دیگران ( )2111همسو بود .از آنجا که بیان افكار

متأثر از شرایط یادگیری محیطی باشد .یافتههای این پژوهش با

و مقاصد ،یكی از عوامل تأثیرگذار بر عملكرد نظریه ذهن است و

تحقیقات عبداهللزادهرافی و همكاران ( )0979انصارینژاد و

در بازی درمانگری کودکمحور کودکان در گروه درمانی به این

همكاران ( )0971لیو و همكاران ( )2101همسو بود .نتایج پژوهش

امر میپردازند می توان آن را یك روش مؤثر برای بهبود سطوح

ایشان نشان میدهد که رسش به تنهایی برای تحول نظریه ذهن

نظریه ذهن و به دنبال آن کاهش اضطراب دانست (واتسون.)2109 ،

کفایت نمیکند بلكه تجربه نیز میتواند برتحول آن مؤثر واقع شود

بهبود نظریه ذهن باعث میشود افراد بتوانند واکنش مناسبی در

(دستر ،ریزو و کیلن )2107 ،همچنین ثابت شدهاست که تعامالت

موقعیتهای استرسزا و اضطرابی مختلف نشان دهند و از واکنش

اجتماعی با والدین ،سایر بزرگساالن و همساالن به شكلگیری سریع

های نامناسب جلوگیری کنند (کشاورز ،کاکاوند و دشتدار،

تر تحول باور کاذب در کودکان منجر میشود ،بنابراین محیط

 .)0971کودکان مضطرب از نظر اجتماعی خجالتی ،مضطرب،
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گوشهگیر و دچار مشكالت هیجانیاند (ماندی،کانتر فورد ،الدز،

گردد و لذا با تغییر آن رفتارها میتوانند این عالئم روانشناختی

نیكوالس و پاتون .)2109 ،در اغلب موارد از جانب اطرافیان طرد

مخرب را تا حدودی بهبود بخشند به رفتارهای مثبت آنها بیشتر

میشوند در نتیجه فرصتهای آموزشی ،ارتباطی و اجتماعی آنان

توجه کرده و از رفتارهای ناسازگارانه آنها چشمپوشی میکنند

کاهش مییابد (کینگدالوینگ ،میسیونا ،رودریگز ،گرینوی و

(تیمر و دیگران .)2100 ،از طرفی ماهیت گروهی درمان باعث می

کرنی)2100 ،؛ بهبود نظریه ذهن در این کودکان توانایی درک

شود تا مادران اضطرابها و نگرانیهایشان و همچنین از موفقیت

افكار و احساسات دیگران را باال برده (اکانور و ایوانز )2107 ،باعث

هایشان مبنی بر شیوههای کنار آمدن با رفتار مضطربانه کودک ،با

پیش بینی بهتر موقعیتها و رفتارها شده (کاترین و وارنل )2107 ،و

یكدیگر به اشتراک گذاشته تا راههای سالمتری برای برقراری

تعامالت اجتماعی بهبود و مهارت های ارتباطیشان افزایش مییابد

ارتباط ،رشد روابط سازنده ،افزایش مقاومت و تسهیل احساسات

(بهادری و پناهی0979 ،؛ فرخی ،مصطفیپور و سهرابی0970 ،؛

پیدا کنند (رفتریهلمر و دیگران .)2100 ،عدم روابط والد کودک،

حسین ثابت ،نادر پیله ورد و سهرابی .)0970 ،لذا سازگاری در فرد

زمینهساز وگسترش دهنده آسیبهاست و روابط والد کودک مبتنی

بیشتر میشود و در موقعیتهای گوناگون پاسخ مناسبتری از فرد

بر بازیدرمانگری سبب کاهش اختالالت در بین خانوادهها والدین

سر میزند و به دنبال آن اضطراب کاهش مییابد (ازباران ،کالیونسو

و کودک میشود (امرسون و دیگران )2107 ،و از مؤثرترین نوع

و کوز.)2101 ،

ارتباط والد وکودک به شمار میرود (رودریگز ،روکا ،سرفیم،

پژوهشهای بسیاری تأثیر مثبت این دو روش بازی درمانی را

سانتوس و اسبهر .)2107 ،برنامه درمانی متمرکز بر والدین این

تأیید کردهاند .در پژوهش حاضر بازیدرمانگری والدینی در سطح

ویژگی متمایزکننده را نسبت به سایر برنامههای درمانی دارد که بر

 0نظریه ذهن ،یعنی آموزش مهارتهای ارتباطی و بازشناسی

اساس یك منطق منظم از توجه مثبت والدین و مدلسازی رفتار

عواطف و وانمود مؤثرتر از بازیدرمانگری کودکمحور بود که با

شجاعانه به عنوان راهكارهایی برای افزایش رفتارهای شجاعانه

پژوهش آقایی ،عسگری و دیگران ( ،)0970آقایی ،کاراحمدی و

کودکانشان استفاده میکند .در نقطه مقابل ،از کاهش تمرکز

دیگران ( ،)0970پینكاس و دیگران ( ،)2110مقیمی ( ،)0970کیافر

والدین بر رفتارهای مربوط به اضطراب و رفتارهای اجتنابی کودک

و دیگران ( )0979همسو بود و این پژوهشگران روش بازی

برای خاموشی این رفتارها استفاده میشود (سالتر و همكاران،

درمانگری والدینی را بر بهبود نشانگان اضطراب جدایی بسیار مؤثر

 .)2100با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،به طور کلی میتوان

ارزیابی نمودند؛ بهخصوص در فرهنگهای شرقی ،بازیدرمانگری

درمانهای مبتنی بر بازی به خصوص بازیدرمانگری والدینی را به

والدینی را بهدلیل نقش بسیار مهم خانواده ،مؤثرتر از فرهنگهای

عنوان یك راهکار آموزشی  -درمانی برای کاهش نشانههای

فردگرایانه غربی میدانند .در سطح  2و  9نظریه ذهن تفاوتی بین دو

اضطراب جدایی در کودکان استفاده نمود .بودن در کنار کودک

گروه آزمایشی مشاهده نشد .این نتایج نشان داده یكی از مهمترین

به تنهایی ثمری در برطرفکردن نیازهای عاطفی کودک ندارد ،چه

عوامل محیطی مؤثر در اختالل اضطراب جدایی ،یعنی رفتار والدین

بسا والدینی که در زمان و فضای مشترک با کودکانشان به سر می

است .بهدلیل ارتباط والدین با کودکان در روش درمانی مبتنی

برند اما با احساسات و نیازهای او بیگانهاند .برای ایجاد ارتباطی

برروابط والد کودک ،آسیب روانشناختی و رفتاری در بین فرزندان

مؤثر ،احساس امنیت و آرامشخاطر کودک ،زمان کافی و فراهم

و والدین کمتر میشود (رسك .)2107 ،این ارتباط سبب بهبود در

آوردن محیطی امن ،برای مشارکت هیجانی کودک با والد نیاز

رفتار کودکان ،مهارت رفتاری والدین وکیفیت ارتباط والد و فرزند

است .امروزه با توجه به وجود ویروس کرونا و ایجاد شرایط

میشود (زیمر  -گیمبرگ ،کرین ،وب ،گارنر و تیمر.)2107 ،

کرونایی ،مراجعه به مراکز بازیدرمانی برای کودکان و استفاده از

محتوای این جلسات درمانی به گونهای است که پذیرش و همدلی

ابزار بازی مشترک در این مراکز ،بالقوه خطرناک است؛ آموزش

والدین را با کودک افزایش میدهد( .زیمر و دیگران )2107 ،و

بازیدرمانگری والدینی به والدین میتواند روشی بسیار سودمند

والدین یاد میگیرند که چه رفتارهایی از سمت آنها میتواند

باشد تا در حد امكان در خانه بمانیم و از مزایای این روش بهره

موجب بروز عالئم اضطراب و همچنین تخریب عزت نفس کودک

ببریم .با توجه به این اصل مهم و حیاتی در بهبود بسیاری از
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مشكالت درونی و برونیسازی شده کودکان ،باز هم بسیاری از

منابع

خانوادهها آن را نادیده گرفته و بدان عمل نمیکنند .پژوهش حاضر

آقایی ،الهه؛ عسگری ،علی و بیات ،مریم ( .)0970مقایسه اثربخشی بازی

در واقع به نوعی تأکید بیش از پیش بر این اصل مهم و کاربردی

درمانگری کودکمحور و بازیدرمانگری والدینی برکاهش

نشانههای اختالالت برونیسازی شده درکودکان .فصلنامه

بود .درنهایت باوجود آنكه به نظر میرسد بازیدرمانگریوالدینی

مطالعات روانشناسی بالینی.010-029 ،)22(0 ،

در مقایسه با بازیدرمانگری کودکمحور شیوه مؤثرتری است ،اما

آقایی ،الهه؛ کاراحمدی ،مژگان و عسگری ،علی ( .)0970مقایسه

انتخاب این روش برای درمان اختالالت کودکان نیاز به بررسی

اثربخشی بازیدرمانی کودکمحور و بازیدرمانی والدینی بر

بیشتری از لحاظ موقعیت خانوادگی ،سالمتروانی والدین وشدت

کاهش اختالالت درونیسازیشده کودکان ،مجله تحقیقات

اختالل کودک دارد .چنانچه والدین ،خود دارای مشكالت بالینی

علوم رفتاری.917-920 ،)2(09 ،

باشند در مرحله اول باید والدین تحت درمان قرار گیرند.

ادیبسرکشی ،نرگس؛ نسائیان ،عباس؛ اسدیگندمانی ،رقیه و کریملو،

در روند پژوهش حاضر ،پژوهشگر با محدودیتهایی روبرو بود

مسعود ( .)0972تأثیرآموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همكاری،

که ممكن است بر کیفیت نتایج تأثیر گذاشته باشند .بدلیل

خویشتنداری و قاطعیت کودکان پسر اوتیستیك  02-9سال

پراکندگی آزمودنیها محدودیت در هماهنگ کردن مكان اجرای

ازدیدگاه مادران .فصلنامه افراداستثنایی.029-000 ،)00(9 ،

پژوهش و بدلیل اجرای پژوهش در نیمه دوم سال تحصیلی

اصغری شربیانی ،عباس و عطادخت ،اکبر ( .)0971نقش تئوری ذهن و

محدودیت زمانی در اجرا وجود داشت که منجر به عدم اجرای

فراشناخت در پیشبینی ضعف نظمجویی هیجان در دانش

آموزان پسر مبتال به اختالل فزونکنشی  /کمبود توجه .فصلنامه

آزمون پیگیری گردید.

علمی پژوهشی علوم روانشناختی.010-070 ،)90( 01 ،

با توجه به اندک بودن شمار پژوهشها در زمینه مسئله اضطراب

اصلی آزاد ،مسلم؛ عارفی ،مژگان؛ فرهادی ،طاهره و شیخمحمدی ،روح

جدایی کودکان ،پیشنهاد میشود این پژوهش روی کودکان پیش

اهلل ( .)0970اثربخشی بازیدرمانی کودکمحور بر اضطراب و

دبستانی (سنین  0تا  9ساله) نیز انجام گیرد .از طرفی نمونه مورد نظر

افسردگی کودکان دارای اختالل اضطراب و افسردگی در دوره

در پژوهش حاضر را دختران تشكیل داده بودند ،پیشنهاد می شود

دبستان .مجله روشها و مدلهای روانشناختی.90-71 ،)7(2 ،

این پژوهش روی نمونه پسر هم انجام شود .همچنین پیشنهاد میشود

امیر ،فاطمه؛ حسنآبادی ،حسین؛ اصغری نكاح ،سید محسن و طیبی ،زهرا

پیش از مداخله ،سالمتروان والدین و وضعیت زندگی زناشویی

( .)0970بررسی اثربخشی بازیدرمانی مبتنی بر رابطه والد -

آنان ارزیابی شده و درصورت وجود مشكالت زناشویی جدی یا

کودک بر سبكهای فرزندپروری .فصلنامه مشاوره و روان

عدم سالمتروان والدین این روش با دیگر روشهای سیستمی

درمانی خانواده.099-017 ،)0(0 ،

درمان کودک تلفیق شود بر اساس یافتههای پژوهش حاضر و با

انجمن روانپزشكی آمریكا ( .)2109راهنمای تشخیصی و آماری

توجه به نقش مؤثر والدین بر کاهش نشانگان روانشناختی اضطراب

اختالالت روانی ( .)DSM-5ترجمه یحیی سید محمدی ،تهران:
روان.

جدایی کودکان ،پیشنهاد میگردد جلسات درمانی و آموزشی به

انصاری نژاد ،سمیه؛ موللی ،گیتا و ادیب سرشكی ،نرگس (.)0971

خصوص برای مادران در مراکز پیشدبستانی و مدارس برگزار

اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش

گردد و منطق این نوع درمان برای والدین توجیه تا به نوعی از

آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر .پژوهش های روانشناسی

بسیاری اختالالت عاطفی ،هیجانی و رفتاری پیشگیری صورت

بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد.010-021 ،)2(0 ،

گیرد .همچنین پیشنهاد میشود با توجه به آموزش آسان و هزینه

بهادری ،اعظم و پناهی ،مهدی ( .)0979اثربخشی آموزش تكالیف نظریه

ناچیز و صرفه اقتصادی بازیدرمانی والدینی در کاهش عالئم

ذهن در افزایش سطح تعامل اجتماعی و ارتباط کودکان

اضطراب جدایی و بهبود سطوح نظریه ذهن ،آموزش این روش در

اتیستیك .نشریه جامعهشناسی آموزش و پرورش.29-91 ،7 ،

مراکز مشاوره بكار رود تا از بسیاری از مشكالت آتی کودکان

براتون ،سی.؛ لندرث ،جی.؛ بلكارد ،اس .و کالم ،تی ( .)0970بهبود رابطه
والد و کودک از طریق بازی :کتابچه راهنمای درمانگران .ترجمه

جلوگیری به عمل آید.

جواد محمودی قرایی و همكاران .تهران :نشر قطره.
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و ناامیدی کودکان با آسیب شنوایی .پژوهشهای مشاوره،

تختی ،معصومه؛ شفیعآبادی ،عبداهلل؛ کالنترهرمزی ،آتوسا و فرخی

.0-00 ،)00(00

نورعلی ( .)0977اثربخشی برنامه مداخلهای تعامل والد  -کودک

فرخی ،حسین؛ مصطفیپور ،وحید و سهرابی ،فرامرز ( .)0970تأثیر مداخله

مبتنی بر مربیگری هیجان بر عالیم اختالل اضطراب جدایی
کودکان .فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی.)70( 07 ،

مبتنی بر نظریه ذهن و آموزش مهارتهای اجتماعی بر نشانههای

کودکان مبتال به اختالل رفتار هنجاری .فصلنامه سالمتروان

خانجانی ،زینب؛ هاشمی ،تورج؛ پیماننیا ،بهرام و آقاگلزاده ،مریم

کودک.00-20 ،)2(0 ،

( .)0970رابطه کیفیت تعامل مادر  -کودک در اضطراب جدایی
و مدرسه هراسی در کودکان .مجله پزشكی ارومیه،)9(20 ,

قمرانی ،امیر؛ البرزی ،شهالوخیر ،محمد ( .)0910بررسی روایی و اعتبار
آزمون نظریه ذهن در گروهی از دانشآموزان عقب مانده ذهنی

.290-201

و عادی شهر شیراز .مجله روانشناسی.010-077 ،)2(01،

حسینثابت ،فریده؛ نادرپیلهرود ،مقصود و سهرابی ،فرامرز (.)0970
اثربخشی آموزش نظریهذهن بر بهبود نظریه ذهن و مهارتهای

کشاورز ،سمیه؛ کاکاوند ،علیرضا و دشتدار ،هانیه ( .)0971اثربخشی

اجتماعی دانشآموزان ناشنوا .فصلنامه روانشناسی شناختی،)0(0 ،

آموزش نظریه ذهن بر کاهش مشكالت هیجانی -

رفتاری-

.00-01

اجتماعی نوآموزان پیشدبستانی .مجله روانشناسی اجتماعی،

حیدری ،سمیرا ( .)0972بررسی تأثیر بازیدرمانی بر عالئم اختالل

.77-019 ،)00(09

اضطراب جدایی کودکان  0تا  9ساله .پایاننامه کارشناسی ارشد،

کیافر ،مریم سادات؛ امین یزدی ،سیدامیر و کارشكی ،حسین (.)0979

رشته روانشناسی و کودکان استثنائی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد

اثربخشی بازیدرمانی خانواده محور بر تعامل مادر  -فرزند و

تهران مرکزی.

میزان پرخاشگری کودکان پیشدبستانی .پژوهشهای روانشناسی
بالینی و مشاوره.9-01 ،)2(0 ،

حیدری ،طاهره؛ شاه میوه اصفهانی ،آرزو وفرامرزی ،ساالر (.)0971
مقایسه ابعاد نظریه ذهن در کودکان مبتال به اوتیسم و عادی  0تا

گرمابی ،مهدی و موللی ،گیتا ( .)0972توانشهای شناخت ،نظریه ذهن و

 01سال شهر اصفهان .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،

حافظه دیداری در کودکان کمشنوا .تعلیم و تربیت استثنایی.

.00-91 ،)00(02

.01-09 ،)2(09

محمداسماعیل ،الهه ( .)0917بازی درمانی :نظریه ها ،روشها و

درویشی ،نسا؛ علیلو ،مجید محمود؛ بخشیپور ،عباس؛ فرنام ،علیرضا و

کاربردهای بالینی .تهران :دانژه.

بهرامخانی ،محمود ( .)0972مقایسه نظریه ذهن در مبتالیان به

اختالل وسواسی  -اجباری و افراد بهنجار .فصلنامه تازههای علوم

محمداسماعیل ،الهه؛ علی پور ،احمد ( .)0910بررسی مقدماتی اعتبار و

شناختی.0-09 ،)0(00 ،

روایی و تعیین نقاط برش اختاللهای پرسشنامه عالئم مرضی
کودکان ( .)CSI-4کودکان استثنایی.297-200 ،)2(0 ،

شكفته ،سعیده؛ رفیعینیا ،پروین و صباحی ،پرویز ( .)0979مقایسه نظریه

مصطفوی ،سعیدهسادات؛ شعیری ،محمدرضا؛ اصغریمقدم ،محمدعلی و

ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریشگرا ،روان
رنجورگرا و عادی .تازه های علوم شناختی.0-1 ،)0(00 ،

محمودی قرایی ،جواد ( .)0971تأثیر آموزش بازیدرمانی مبتنی

صدیقی ،زهرا؛ میكائیلی ،فرزانه و عیسیزادگان ،علی ( .)0979بررسی

بر رابطه والد  -کودک مطابق با الگوی لندرث به مادران بر

اثربخشیآموزش مهارتهای اجتماعی ازطریق الگوی یادگیری

کاهش مشكالت رفتاری کودکان .دوفصلنامه روانشناسی بالینی و

مشاهدهای بندورا بر بهبود این مهارتها و نظریه ذهن دختران و

شخصیت شاهد.99-02 ،)9(07 ،

پسران پیشدبستانی .دوفصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی،

مقوم ،فاطمه؛ نصیریان ،منصوره و زارعی محمودآباد ،حسن (.)0970
بررسی اثربخشی آموزش بازیدرمانی مبتنی بر روابط والد -

.0-00 ،)0(9
عبدخدایی ،محمدسعید و صادقی ،آفرین ( .)0971بررسی میزان اضطراب

کودک بر میزان استرس ،اضطراب و افسردگی مادران با کودک

جدایی کودکان و اثربخشی بازیدرمانی با رویكرد رفتاری -

دارای معلولیت ذهنی خفیف .مجله دانشگاه علوم پزشكی

شناختی بر کاهش آن .مجله روانشناسی بالینی.7-01 ،)0(9 ،

مازندران.079-079 ،)000(29 ،

فرهادی ،وحید؛ دوست زاده ،مریم؛ سبزی ،ایوب و سبزی ،رضا (.)0970

مقیمی ،المیرا ( .)0970اثربخشی آموزش والد  -کودک بر کاهش

اثربخشی بازیدرمانی کودکمحور با رویكرد اکسالین بر تنهایی

نشانگان اختالل اضطراب جدایی کودکان  0تا  9ساله .پایاننامه
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