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Abstract
The goal of this study was to investigate the effect of collaborative mother-child play
training on symptoms if emotional problems in cluding separation anxiety, generalized
anxiety, phobia, depression and social phobia in male elementary school students of
Isfahan. therefore in a quasi-experimental design with a control group and pretest – post
test & follow up assessment, 32 male students with high scores in emotional problems
were selected from Region 3 of Isfahan primary schools and were assigned randomly to
two experimental and control groups (n1=n2=16). The mothers of the experimental group
received eight weekly sessions of training
based on participation of mothers and
playing with the children. While the control group received no intervention and remained
in the waiting list. The two groups were evaluated by parent form of Child Symptoms
Check- list (CSI-4).The results of analysis of covariance showed that intervention with
mother-child playing reduced 90.3% of symptoms of emotional problems in post test and
follow up (p<0.05).Based on these findings, it can be concluded the mother-child playing
is suitable for reducing symptoms of emotional problems.
Key words: collaborative parent–child training, emotional problems, male elementary school
students.
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هدف از اجراي این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش روابط والد–فرزند بر میزان مشکالت هیجانی ،شامل اضطراب
جدایی ،اضطراب منتشر ،ترس مرضی ،افسردگی و ترس اجتماعی دانشآموزان پسر دورۀ ابتدایی است .بر این اساس
در قالب یک مطالعۀ نیمهتجربی همراه با گروه کنترل و با ارزیابی بهصورت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري ،تعداد
 33دانشآموز پسر داراي نمرۀ باال در دستۀ مقیاسهاي مشکالت هیجانی  CSI-4از مدارس ابتدایی ناحیۀ سه شهر
اصفهان به شیوۀ خوشهاي گزینش شدند و براساس مالکهاي ورودي پژوهش انتخاب و به شیوۀ تصادفی به گروه
هاي آزمایش و کنترل گمارده شدند ( .)n1=n2=61مادرانِ آزمودنیهاي گروه آزمایش ،یک دورۀ هشتجلسهاي
آموزش بازي مشترک مادر و کودک بهصورت هفتگی دریافت کردند؛ درحالیکه آزمودنیهاي گروه کنترل چنین
مداخلهاي دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند .آزمودنیهاي دو گروه با استفاده از فرم والد چکلیست
مرضیِ کودکان ( )CSI-4ارزیابی شدند .نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد ارائۀ مداخلۀ بازي مشترک مادر-
کودک باعث کاهش عالئم انواع مشکالت هیجانیِ بررسیشده در آزمودنیها در مرحلۀ پسآزمون و پیگیري شده
است ( .)p<5/50براساس یافتههاي پژوهش ،این نتیجه به دست میآید که ارائۀ مداخلۀ مبنی بر آموزش بازي
مشترک مادر-کودک در کاهش مشکالت هیجانی مؤثر بوده است و از این روشِ مداخلهاي میتوان براي کاهش
مشکالت هیجانی کودکانِ مبتال استفاده کرد.
واژههای کلیدی:آموزش روابط والد-کودک ،مشکالت هیجانی ،دانشآموزان پسر دورۀ ابتدایی
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موشکافی و ارزیأابی یأا تحقیأر و تمسأخر مأیکننأد

مقدمه
نگرانی دربارۀ سالمت روان کودکان و تأثثیر آن

(تویت و استین .)3553 3،ترس مرضی عبارت اسأت

بر رشد و عملکرد کودک ،همزمان بأا افأزایش میأزان

از ترسی غیرمنطقی کأه موجأب اجتنأاب آگاهانأه از

شیوع اختالالت روانیِ تشخیص پأییر ،در سأال هأاي

موضأأوع ،فعالیأأت یأأا موقعیأأت هأأراسآور مأأیشأأود

اخیر به طور چشمگیري افزایش یافته است .بر همأین

(سادوک ،سأادوک .)6331 ،تأشش قلأب ،بأیقأراري،

اساس متخصصان بر اهمیت ارزیابی و درمأانِ بموقأ ِ

خستگی ،بی خوابی و تنگی نفس از عالئأم اضأطراب

اخأأتالالت روانشأأناختی تثکیأأد مأأیکننأأد .ازآنجاکأأه

منتشر به شمار میآید (سادوک ،سادوک.)6331 ،

الگوهاي هیجانی و رفتاري در بزرگسأالی دشأوارتر

یکی از روش هاي استفاده شده در بهبود مشکالت

تغییأأر مأأیکننأأد ،تشأأخیص هرچأأهزودتأأر مشأأکالت

هیجأأانی کودکأأان ،بأأازيدرمأأانی اسأأت (تامشسأأون و

سالمت روان در کأودکی یکأی از مسأائل پیشأگیرانۀ

رودلف .)6333 ،ارائۀ بازيدرمانی بهمنزلۀ یأک روش

بهداشأأت همگأأانی اسأأت (تیگأأز .)3565 6،درواقأأ

درمانی ،بأر آن دسأته از نظریأههأا مبتنأی اسأت کأه

حأأداقل دو درصأأد از دانأأشآمأأوزان ابتأأدایی بأأه

میگویند بازي عأالوهبأر جنبأۀ فراغتأی و تمرینأی و

اختاللهاي هیجانی مبتالیند (ابوالقاسأمی نریمأانی و

وقت گیرانی ،کارکرد اصالحی و تغییر رفتار نیز دارد؛

کیأأامرثی .)6331 ،افسأأردگی و انأأواع اضأأطرابهأأاي

زیرا کودکان به کمک بازي احساسأات ،ناکأامیهأا و

شأأای در دوران کأأودکی ،شأأامل اضأأطراب جأأدایی،

اضطراب هاي خود را بیان می کننأد (محمداسأماعیل،

اضطراب منتشأر ،تأرس مرضأی و تأرس اجتمأاعی،

 .)6333کودکأأان بأأهدلیأأل پأأایینبأأودن سأأطک تفکأأر

نمونأأههأأایی از ایأأن مشأأکالت هیجأأانی بأأه حسأأاب

انتزاعی ،قادر بأه بیأان هیجانأات و احساسأات خأود

مأأیآینأأد .اخأأتالل افسأأردگی بأأا خل أ افسأأرده یأأا

نیستند .سرکوب و نداشتن مهارت در بیان احساسات،

تحریک پییر در کودکان و نوجوانان در بیشتر روزهأا

به ویژه از نوع منفی آن ،بهداشت روانی کأودک را بأه

و سأأاعتهأأاي روز مشأأخص مأأیشأأود (سأأادوک،

مخاطره می اندازد؛ بنأابراین بأازي ابأزاري اسأت کأه

سادوک .)6331 ،اضطراب جدایی شامل نشأانه هأایی

کودک به یاري آن خود را بیأان مأیکنأد (لنأدرت و

مانند ناراحتی هاي مفرط جدایی مثل نگرانی شأدید و

همکاران.)3551 ،

مأأداوم از محأأرومشأأدن و آسأأیبدیأأدن ،تأأرس و

بازي افکار درونی کودک را با دنیأاي خأارجی او

درمانأأدگی از جأأدایی ،شأأکایتهأأاي جسأأمانی،

ارتباط می دهد و باعث می شود کودک بتوانأد اشأیاي

کأأابوسهأأاي مکأأرر ،تأأرس از مدرسأأه و مشأأکالت

خارجی را کنترل کند .بازي به کودک اجازه مأی دهأد

مربوط به خواب است که بایأد حأداقل چهأار هفتأه

تجربیات ،افکار ،احساسات و تمایالتی را که براي او
3

وجود داشته باشد (لطفی کاشأانی و وزیأري)6335 ،؛

تهدیدکنندهاند ،نشأان دهأد (وتینگتأون و همکأاران،

همچنین ترس اجتماعی حالتی است که با یک تأرس

 .)3553شأأافر ( )3555درخصأأو

اثأأرات درمأأانی

پایدار و ثابت ،غیرمنطقی و شدید توصیف مأیشأود؛

بازي بر کودکان معتقد است در هم شکستن مقاومأت

ترسی که در آن شخص احساس میکند دیگران او را

در کأأودک ،ایجأأاد لیاقأأت و توانأأایی ،تفکأأرخال ،
2

1- Tiggs

- Toit and Stein
3- Wethinton et al
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پاالیش ،تخلیۀ هیجانی ،ایفأاي نقأش ،خیأال پأردازي،

( )3553در تحقیقی تثثیر بازي درمانیِ کوتأاه مأدت را

آموزش نمادین ،ایجاد و ارتقاي رابطأه و دلبسأتگی،

بر اضطراب و افسردگی کودکانی کأه زلزلأۀ چأین را

هیجان مثبت و غلبه بر تأرسهأاي مربأوط بأه دوران

تجربأأه کردنأأد ،بررسأأی کأأرد .نتأأایج پأأژوهش او

رشد از فواید بأازي درمأانی بأراي کأودک محسأوب

نشاندهندۀ کاهش چشمگیر میزان اضأطراب ،فوبیأا و

میشود (تامشسون و رودلف .)6333 ،والأدین هأم در

احتمال خطأر خودکشأی پأس از بأازيدرمأانی بأود.

بازي درمانی به درک و پییرشی مطلوب در ارتباط بأا

رضایی و همکاران ( )6336در پژوهشی نشأان دادنأد

رفتار کودک دست مییابند (لندرت.)3553 6،

بازيدرمانیِ شناختی-رفتاري با مشأارکت والأدین در

برنامأۀ درمأان ارتبأاطیِ والأد-کأودک)CPRT( 3

کاهش ترس اجتمأاعی کودکأان کأاربرد دارد .نتأایج

ازجمله روش هاي درمانیِ پیشنهادشده بأراي اصأال

پأأژوهش حأأاتمی و همکأأاران ( )6336نشأأأان داد

رفتار کودکان است .روش میکور مبتنی بر این فرض

بازيدرمانی موجب کاهش نشأانههأاي افسأردگی در

اساسی است که احتماالً ارتباط قأويِ طبیعأی و ذاتأی

کودکانِ افسرده میشأود .کادوسأان ( )6331توانسأت

بین والدین و کودک (آنچه درمانگران ندارنأد) کلیأد

در پژوهشأأی اثأأر بأأازيدرمأأانیِ فأأردي را در بهبأأود

اثربخشأأیِ بیشأأتر و نتأأایجِ پایأأاي درمأأان در روش

رفتارهاي فزون کنشی و تنظیم رفتارهاي هیجأانی در

آموزشی مبتنی بر رابطۀ والد-کودک اسأت (لنأدرت،

کودک بیشفعال را تثیید کنأد .عبدخأدایی و صأادقی

 .)3551در ارتباط با اثربخشی درمأانهأاي مبتنأی بأر

( )6335هأم نشأان دادنأأد بأازيدرمأأانی بأا رویکأأرد

بازي بر مشأکالت هیجأانی کودکأان ،پأژوهشهأایی

شناختی-رفتاري باعث کأاهش اضأطراب جأدایی در

انجأام شأده اسأت؛ بأراي مثأال لنأدرت و همکأأاران

آزمودنیهاي گروه آزمایش میشود .جاللی و مولأوي

( )3553بیان میکنند بأازيدرمأانیِ کأودکمحأور بأر

( )6333در پژوهشأأأی کأأأاهش اضأأأطراب جأأأدایی

رفتار و هیجانات تثثیر مثبتأی دارد .بأاگرلی)3553( 3

آزمأأودنیهأأا را در مرحلأأۀ پأأسآزمأأون و پیگیأأريِ

اثربخشی بازي درمانیِ گروهأی بأر اعتمأاد بأه نفأس،

بازيدرمانی نشان دادند .جاللأی و همکأاران ()6333

افسردگی و اضطراب کودکان بأی خانمأان را بررسأی

در پژوهش خود بیان کردند بأازي درمأانی بأه شأیوۀ

کرد و افزایش چشأمگیر اعتمأاد بأه نفأس و کأاهش

شناختی-رفتاري روش مناسأبی بأراي درمأان تأرس

1

1

اضطراب و افسردگی را نشان داد .گاالگر و همکاران

اجتمأأاعی در کودکأأان محسأأوب مأأیشأأود .اگأأاوا

( )3551مطالعأأهاي دربأأارۀ اثربخشأأی گأأروهدرمأأانیِ

( )3551نشان داد بازيدرمانی مداخلۀ درمانیِ مأؤثري

شأأناختی-رفتأأاريِ کوتأأاهمأأدت در درمأأان هأأراس

براي کودکان آسأیبدیأده و کودکأانی اسأت کأه بأه

اجتمأأاعی انجأأام و نشأأان دادنأأد ایأأن روشِ درمأأانی

اختالل استرس پس از سانحه مبتال شدهاند.

عالوه بر کاهش هراس اجتمأاعی ،میأزان اضأطراب و

مرور مطالعات فو بیأانگر آن اسأت کأه اگرچأه

0

نقش بازي درمانی بأه منزلأۀ مداخلأه اي بأراي کأاهش

افسردگی را نیز کأاهش مأی دهأد .جأی یأون شأین

مشکالت هیجانی-رفتاري کودکان بأه اثبأات رسأیده
1

- Landreth
2- children- Parent- relationship teaching
3- Baggerly
4- Gallagher et al
5- Jiun Shen

است ،این مداخله از آن حیث که عمأدتاً بأا حضأور
6- Ogava
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کودک یا همتایان کودک انجام می شود ،والد کودک با

دانشآموزان پسأر دورۀ ابتأدایی شأهر اصأفهان مأؤثر

کودک در تعامل نیست و از هیجانها و احساسهأاي

است.

کودک آگاهی چندانی نمأی یابأد ،اثرگأیاري خأود را
به طور مطلوب نشان نمی دهد .این در حالی است کأه
فرایند بازي درمانی وقتی با حضور والد و به خصو

روش پژوهش
این پژوهش از نوع نیمه تجربأی بأا گأروه کنتأرل

کودک انجام مأی شأود ،مأیتوانأد پیامأدهاي درمأانی

همراه با ارزیابی به صورت پیش آزمون ،پأس آزمأون و

خوبی براي کودک داشته باشد .مثالً مشکالت رفتاري

پیگیري و مدت زمان آن یکماهه بود .جامعأۀ آمأاري

و تعامالت مادر–کأودک را بأا شأناختی کأه مأادر از

این پژوهش کلیۀ دانش آموزان پسر دورۀ ابتدایی شهر

رفتار و احساس کودک به دست می آورد ،از یک سأو

اصفهان در سأال تحصأیلی  6333-6336بأود .روش

و احساس صمیمیت و یادگیري مثبتی کأه کأودک از

نمونه گیري در این پژوهش خوشهاي اسأت؛ بأه ایأن

حضور و تعامل با مادر در فرایند بازي کسب می کند،

صورت که به روش خوشهاي از بین نواحی پنجگانأۀ

از سوي دیگر بهبود بخشد .ازاین رو هأدف پأژوهش

شهر اصأفهان ،ناحیأۀ سأه انتخأاب و سأشس از بأین

حاضر بررسی اثربخشی آموزش روابط والأد -فرزنأد

دبستان هاي این ناحیه ،چهار دبستان پسأرانه گأزینش

بر میأزان مشأکالت هیجأانی ،شأامل تأرس مرضأی،

شدند .در هر مدرسه هم از بین کالسهاي پایۀ اول و

اضأأطراب منتشأأر ،تأأرس اجتمأأاعی ،افسأأردگی و

دوم هر مدرسه ،چهار کالس به تعداد  633نفر بهطور

اضطراب اجتماعی در دانشآموزان پسر دورۀ ابتأدایی

تصادفی انتخاب و سشس همۀ دانشآموزان این چهأار

شهر اصفهان است؛ بنابراین فرضیه هاي ذیل متناسأب

کالس از نظر داشتن مشکالت هیجانی بأا اسأتفاده از

با هدف پژوهش تدوین شد:

فرم معلم مقیاس چک لیست عالئأم مرضأی کودکأان

 -6آموزش روابط والد-فرزند بر میزان مشأکالت

( )CSI-4ارزیأأابی شأأدند .بأأر ایأأن اسأأاس تعأأداد 33

هیجانی دانش آموزان پسر دورۀ ابتأدایی مأؤثر اسأت؛

دانشآموز که براساس فرم والد  CSI-4داراي نمأرات

 -3آموزش روابط والد-فرزند در کاهش عالئم ترس

بأأاالي مشأأکالت هیجأأانی و مأأالکهأأاي ورودي

مرضأأی در دانأأشآمأأوزان پسأأر دورۀ ابتأأدایی شأأهر

پژوهش ،شامل عملکرد هوشی متوسط (بأاالتر از 30

اصفهان مؤثر است؛  -3آموزش روابط والد-فرزند در

درصد یا بیشأتر) در محأور دوم سیسأتم تشخیصأی،

کاهش عالئم افسأردگی در دانأش آمأوزان پسأر دورۀ

نداشتن بیماري جسمانی شدید ،زندگی با پدر و مادر

ابتدایی شهر اصفهان مؤثر است؛  -1آمأوزش روابأط

و محدودۀ سنی بین شش تا ده سال بودند ،بهصورت

والد-فرزند در کأاهش عالئأم اضأطراب جأدایی در

هدفمند انتخاب شدند .این  33دانشآموزِ پسأرِ داراي

دانشآموزان پسأر دورۀ ابتأدایی شأهر اصأفهان مأؤثر

مشکالت هیجانی در مرحلۀ دوم به طور تصأادفی بأه

است؛  -0آموزش روابط والد-فرزند در کاهش عالئم

گروه آزمایش و کنتأرل گمأارده شأدند (.)n1=n2=61

ترس اجتماعی در دانأش آمأوزان پسأر دورۀ ابتأدایی

براي مادرانِ آزمودنیهاي گأروه آزمأایش ،یأک دورۀ

شهر اصفهان مؤثر اسأت؛  -1آمأوزش روابأط والأد-

آموزشی بازي مشأترک بأا کأودک بأه مأدت هشأت

فرزنأأأد در کأأأاهش عالئأأأم اضأأأطراب منتشأأأر در

جلسه و هر جلسه نود دقیقه بهصورت هفتگأی ارائأه

اثربخشی آموزش روابط والد -فرزند بر میزان مشکالت هیجانی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی19/

شد؛ درحالی که مادران گروه کنترل در لیسأت انتظأار

بهبود ارتباط تثکید کند .در هر جلسه یک بازي ارائأه

قرار گرفتند و چنین مداخلهاي دریافت نکردند.

و بهصورت عملی انجأام مأیشأد و مأادران مو أف

محتواي این جلسأات کأه محقأ آن را براسأاس

بودند در منزل هم تا جلسۀ بعد حداقل سه یأا چهأار

نظریههاي بازي درمانی و درمان مبتنی بر تعامل مادر-

مرتبه این بازي را بهطور مشترک با فرزند خود انجأام

کودک تنظیم کرده بود ،شامل دو جلسأه آمأوزش بأه

دهند؛ همچنین میتوانستند بأه سألیقۀ خأود آن را تأا

مادران بهمنظور آشنایی بیشتر با عالئم کودک مبأتال و

حدودي تغییر دهند.

آموزش مهارت هایی براي بهبود رابطۀ والد-فرزنأدي

پس از اتمام دورۀ آموزش ،مجدداً از مأادران هأر

در منزل بود؛ عالوه بر ایأن از جلسأۀ سأوم بأه بعأد،

دو گروهِ آزمایش و کنترل فرم والأد  CSI-4بأهمنزلأۀ

آموزش برخی از بازيها به والدین ارائه شد تا بهطور

پس آزمون به عمل آمد و یک ماه پأس از آن ،مأادران

مشترک با فرزنأد خأود انجأام دهنأد .ایأن بأازيهأا

با هماهنگی تلفنی ،مجدداً پرسشنامۀ میکور را بأراي

باتوجه به اهداف تحقی انتخاب شد؛ بهگونهاي کأه از

پیگیري تکمیل کردند .خالصۀ جلسأات آموزشأی در

یک سو ساده و کمهزینه باشأد و از سأوي دیگأر بأر

جدول شمارۀ  6آمده است.

کاهش عالئم مشکالت هیجانی و افزایش مهارتهاي
خودکنترلی ،تعامأل مثبأت ،توجأه ،تخلیأۀ هیجأان و
جدول شمارۀ  .1خالصۀ جلسات آموزشی
جلسه
6
3
3
1
0
1
1
3

فعالیتها
معارفه و اجراي پیشآزمون ،ایجاد اعتماد در والدین ،صحبت با والدین ،تعریف بیاعتنایی مقابلهاي در کودکان و
نشانهها و پیامدهاي آن ،تعریف بازي مادر-کودک و گفتوگو دربارۀ نقش بازي در رشد و تحول کودک
آموزش نحوۀ برخورد با رفتارهاي بیاعتنایی کودک در روند بازي ،نقش بازي در رشد کأودک ،نقأش بأازي بأا
مادر در بازيهاي کودکان ،تمرین بازي مشترک مادر-کودک (بازي با کودک براساس اصل پیرويکردن)
گفتوگو دربارۀ بازي حبابسازي و کاربرد آن ،آموزش بازي حبابسازي به مادران براي اجأراي آن بأازي بأا
فرزندانشان
گفتوگو دربارۀ بازي قوطی نگرانی و کاربرد آن ،آموزش بازي قوطی نگرانی به مادران براي اجراي آن بازي بأا
فرزندانشان
گفت وگو دربارۀ بازي بادکنک خشم و کاربرد آن ،آموزش بازي بادکنک خشم به مادران براي اجراي آن بازي با
فرزندانشان
گفت وگو دربارۀ بازي کلمات احساسی و کاربرد آن ،آموزش بازي کلمات احساسی به مادران بأراي اجأراي آن
بازي با فرزندانشان
گفتوگو دربارۀ بازي جاسوس و مثمور هشیار و کاربرد آن ،آموزش بازي جاسوس و مثمور هشأیار بأه مأادران
براي اجراي آن بازي با فرزندانشان
گفتوگو دربارۀ بازي گروپگروپ راهرفتن ،آموزش بازي گروپگروپ راهرفتن بأه مأادران بأراي اجأراي آن
بازي با فرزندانشان
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ابزار گردآوری دادهها

بأأراي مؤلفأأهه أاي بررسأأیشأأده شأأامل -6 :اخأأتالل

ال ف ) پرسففشنامففۀ عالئففم مرضففی کودکففان

افسردگی اساسی؛  -3اخأتالل اضأطراب جأدایی؛ -3

( :)CSI-4این پرسأشنامأه از ابزارهأاي غربأالگري

ترس هاي مرضی؛  -1تأرس مرضأی اجتمأاعی و -0

رایج براي تشخیص شای ترین انأواع اخأتالالت روان

اضطراب منتشر ،بهترتیب  5/11 ،5/33 ،5/10 ،5/31و

پزشأکی در کودکأأان بأأوده کأأه عبأأارات آن براسأأاس

 5/30بود.

مالک هاي چهارمین ویأرایش راهنمأاي تشخیصأی و

ب) پرسشنامفۀ اطالعفات جمعیف

شفناختی:

آمأأاري اخأأتالالت روانأأی( )DSM-IVتأأدوین شأأده

به منظور جم آوري اطالعأات فأردي و دموگرافیأک

است .این پرسشنامه باتوجه به اهمیت مناب اطالعات

آزمودنی ها برگۀ اطالعات فردي طراحی گردید که در

متعأأدد داراي دو فهرسأأت والأأدین و معلمأأان اسأأت.

آن سن ،میزان تحصیالت والدین ،وضعیت اقتصأادي

پرسشنامۀ مرضی کودکان ( )CSI-4شأامل فهرسأت

خانواده و سایر اطالعات فردي براي ترسأیم تصأویر

عالئم هفده اختالل رفتأاري و هیجأانی ازجملأه-6 :

جمعیتشناختی آزمودنیها تهیه و استفاده شد.

اختالل اضطراب تنشی؛  -3اختالل افسردگی اساسی؛

درنهایت پس از نمره گیاري تمام پرسشنامأههأا،

 -3اختالل اضطراب جدایی؛  -1تأرس هأاي مرضأی

دادههأأا وارد نأأرمافأأزار آمأأاري  SPSS-20شأأد و بأأا

؛  -0افکار وسواسی؛  -1اعمأال وسواسأی؛ -1

استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره اهداف

اختالل اسأترس پأس از ضأربه و  -3تأرس مرضأی

پژوهش ارزیابی شد .در این تحلیأل ،گأروههأا در دو

اجتمأأاعی اسأأت (سأألیمان نأأژاد ،6311 ،بأأه نقأأل از

سطک دریافت و عدم دریافت مداخله بأهمنزلأۀ متغیأر

مهرابی.)6331 ،

مسأأتقل ،نمأأرات پأأسآزمأأون و پیگیأأري مشأأکالت

خا

مطالعات محدودي درزمینۀ پایأایی و اعتبأار ایأن

هیجانی به منزلۀ متغیرهاي وابسته و نمرات پیشآزمون

پرسشنامه انجام گرفته اسأت؛ ازجملأه در مطالعأه اي

در نوع میکور به همراه تحصأیالت والأدین و طبقأۀ

که گریسون و کارسأون بأر فأرم  CSI-3-Rآن انجأام

اجتماعی-اقتصادي خانواده به منزلۀ متغیر کنترل لحاظ

دادنأأأد« ،حساسأأأیت» آن بأأأراي اخأأأتالل کمبأأأود

شدند .بهمنظور پرهیأز از طأوالنیشأدن جأدولهأاي

توجه/بیش فعالی  11درصد به دسأت آمأد؛ همچنأین

آمأأأاري ،نتأأأایج حاصأأأل از تحلیأأأل کووراریأأأانس

گادو و اسشرافکین حساسیت ایأن پرسأشنامأه را در

تحصیالت و سن والدین و طبقۀ اجتماعی-اقتصأادي

فهرست معلم  03درصد و ویژگی آن را  33درصد به

در این پژوهش ارائه نمیشود.

دست آوردند .در تحقیأ کالنتأري ،نشأاطدوسأت و
زارعی ( )6335نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از
روش تصنیف بأراي فهرسأت معلمأان  5/36و بأراي
فهرست والدین  5/30محاسبه شد (به نقل از مهرابی،
 .)6331از این ابزار در مطالعۀ حاضر بهمنظور ارزیابی
شدت عالئم بیش فعالی و کمبود توجه اسأتفاده شأد؛
همچنین ضریب آلفاي محاسبه شده در ایأن پأژوهش

یافتهها
بررسی نمونه هاي پژوهش نشان داد میانگین سنی
آزمودنی هاي گروه آزمایش  3/63و گروه کنترل 3/55
سال بأود؛ همچنأین میأانگین سأنی پأدرها در گأروه
آزمایش  31/13و در گروه کنتأرل  31/10و میأانگین
سأأنی مادرهأأا در گأأروه آزمأأایش  33/33و در گأأروه

اثربخشی آموزش روابط والد -فرزند بر میزان مشکالت هیجانی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 19/

کنترل  36/13بود .در گروه آزمأایش  13/3درصأد و

کنترل داراي تحصیالت لیسانس بودند 13/0 .درصأد

در گأأروه کنتأأرل  13/3درصأأد مأأادران وضأأعیت

مادران گروه آزمأایش و  13/3درصأد مأادران گأروه

اجتماعی-اقتصادي خأود را متوسأط و  01/3درصأد

کنتأأرل داراي تحصأأیالت لیسأأانس و  63/3درصأأد

مادران گروه آزمأایش و  01/3درصأد مأادران گأروه

مادران گروه آزمأایش و  63/0درصأد مأادران گأروه

کنتأأرل وضأأعیت اقتصأأادي خأأود را خأأوب گأأزارش

کنترل داراي تحصیالت کارشناسی ارشد بودند63/3 .

کردند .عالوه بر این  30درصد پأدران آزمأودنیهأاي

درصد مأادران آزمأودنی هأاي گأروه آزمأایش و 1/3

گروه آزمایش و  31/0درصأد پأدران آزمأودنی هأاي

درصد مادران گأروه کنتأرل داراي تحصأیالت دکتأرا

گروه کنترل داراي تحصأیالت دیأشلم و  13/3درصأد

بودند.

پدران گأروه آزمأایش و  01/3درصأد پأدران گأروه
جدول شمارۀ  .2شاخصهای توصیفی نمرات مشکالت هیجانی آزمودنیها برحسب مرحله و گروه
گروه

آزمایش

گروه
کنترل

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

6/63

3/16

5

5

5/130

5/305

63

3/06

1/05

3/33

1/31

3

اضطراب جدایی

61/13

3/61

1/10

1/33

1/31

1/63

ترس اجتماعی

3/31

6/36

6/10

6/63

6/05

6/53

اضطراب منتشر

3/05

3/11

0/36

3/13

0/01

3/31

ترس مرضی

6/51

3/05

%310

0/55

5/131

5/113

افسردگی

3/63

1/56

1/05

3/01

1/10

3/30

اضطراب جدایی

61/13

3/31

63/31

3/53

63/36

3/33

ترس اجتماعی

3/13

6/53

3/36

6/51

3/30

6/63

اضطراب منتشر

3/01

3/63

3/31

3/51

3/31

6/31

ترس مرضی
گروه

پیشآزمون

پیگیري

افسردگی

همان طور که در جدول شمارۀ  3مشاهده می شود،
میأأانگین نمأأرۀ تأأرس مرضأأی ،اخأأتالل افسأأردگی،
اضطراب جدایی ،ترس اجتماعی و اضأطراب منتشأر
آزمودنیهاي گروه آزمایش در مرحلأۀ پأسآزمأون و
پیگیري کاهش یافته است.
استفاده از آزمون  Fبهمنزلأۀ آزمأونی پارامتریأک
مستلزم رعایت برخی پیشفرض هأاي آمأاري اسأت.
این پیشفأرضهأا شأامل -6 :توزیأ نرمأال نمأرات
متغیرهاي وابسته؛  -3همسأانی واریأانسهأاي متغیأر

وابسته و  -3یکسانی مأاتریس واریأانس -کواریأانس
میشود (مولوي.)6331 ،
 -6توزی نرمال براي نمأرات متغیرهأاي وابسأته:
اساس این پیش فرض بر این است که فرض میشأود
توزیأأ نمأأرات در جامعأأه نرمأأال اسأأت و اگأأر در
گروه هاي نمونه کجی و کشأیدگی حاصأل شأده ،بأه
دلیل انتخاب تصادفی افراد بوده است (همأان) .بأراي
آزمأأون ایأأن پأأیشفأأرض از آزمأأون کولمأأوگرف-
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اسمیرنف استفاده شد .نتأایج ایأن آزمأون در جأدول
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرن
گروهها

آزمایش

گروه کنترل

برای فرض نرمالبودن دادهها در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری
پسآزمون

متغیرها

گروه

شمارۀ  3ارائه شده است.
پیگیري

آماره

درجۀ آزادي

معناداري

آماره

درجۀ آزادي

معناداري

عالئم ترس مرضی

3/53

61

5/556

3/61

61

5/556

عالئم افسردگی

5/061

61

5/303

5/131

61

5/313

عالئم اضطراب جدایی

5/131

61

5/016

5/133

61

5/013

عالئم ترس اجتماعی

6/61

61

5/613

5/131

61

5/005

عالئم اضطراب منتشر

5/051

61

5/315

5/111

61

5/151

عالئم ترس مرضی

6/11

61

5/553

6/13

61

5/550

عالئم افسردگی

5/015

61

5/333

5/031

61

5/330

عالئم اضطراب جدایی

5/013

61

5/336

5/033

61

5/311

عالئم ترس اجتماعی

5/301

61

5/335

5/115

61

5/110

عالئم اضطراب منتشر

5/133

61

5/013

5/353

61

5/033

در ایأأن پأأیشفأأرض از آزمأأون کولمأأوگرف-

 -3همسانی واریانس ها :براي سنجش فرض تسأاوي

اسأأمیرنف اسأأتفاده شأأد .نتأأایج آزمأأون نشأأان داد

واریانسهاي نمرات متغیرهاي وابسته آزمون لوین بأه

پیشفرض نرمالبأودن بأراي متغیرهأاي پأژوهش در

کار رفته و نتایج این آزمون در جدول شمارۀ  1ارائأه

مرحلۀ پس آزمون و پیگیري بهجز نمرات متغیر تأرس

شده است.

مرضی در گروه کنترل و آزمایش براي سأایر متغیرهأا
تثیید میشود و توزی آنها نرمال است (.) p<5/50
جدول شمارۀ  .1آزمون لوین بهمنظور بررسی پیشفرض برابری واریانسها برای متغیرهای وابسته
متغیر وابسته
عالئم ترس مرضی
عالئم افسردگی
عالئم اضطراب جدایی
عالئم ترس اجتماعی
عالئم اضطراب منتشر

مراحل

آمارۀ لوین

درجۀ آزادي 6

درجۀ آزادي 3

معنیداري

پسآزمون

63/11

6

35

5/556

پیگیري

63/06

6

35

5/556

پسآزمون

5/153

6

35

5/111

پیگیري

5/331

6

35

5/031

پسآزمون

3/11

6

35

5/633

پیگیري

5/331

6

35

5/316

پسآزمون

5/350

6

35

5/101

پیگیري

5/535

6

35

5/333

پسآزمون

5/331

6

35

5/013

پیگیري

6/31

6

35

5/300

اثربخشی آموزش روابط والد -فرزند بر میزان مشکالت هیجانی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 11/

همانطور که در جدول شمارۀ  1مشاهده میشود،

کواریانس چنأدمتغیري ،برابأريِ مأاتریس کواریأانسِ

بین واریانس گروه ها از لحاظ تمام متغیرهاي وابسأتۀ

مشأأاهدهشأأده بأأراي متغیرهأأاي وابسأأته در تمأأام

پأأژوهش بأأهجأأز عالئأأم تأأرس مرضأأی در مرحلأأۀ

گروههاست .نتایج آزمون  Mباکس بهمنظأور اطمینأان

پس آزمون و پیگیري تفاوت معناداري وجأود نأدارد؛

از عدم تخطی از مفروضۀ یکسانی ماتریس واریانس–

ازاینرو فرض تساوي واریانسهأا تثییأد مأیشأود و

کواریانس در جدول شمارۀ  1ارائه شده است .مطأاب

میتوان از آزمون پارامتریک استفاده کرد.

با این جدول از مفروضۀ میکور تخطی نشأده اسأت.

 -3یکسانی ماتریس واریانس-کواریانس :یکی دیگأر
از پأأیشفأأرضهأأاي الزم بأأراي اسأأتفاده از تحلیأأل
جدول  .5نتایج آزمون مفروضۀ یکسانی ماتریس واریانس-کواریانس
مرحله

Box’s M

F

درجۀ آزادي 6

درجۀ آزادي 3

سطک معنیداري

پسآزمون

36/63

6/66

60

3063/05

5/331

پیگیري

33/33

6/31

60

3133/13

5/363

جدول  .6تحلیل کوواریانس چند متغیره اثربخشی بازی مشترک مادر-کودک بر مجموع مشکالت هیجانی
منب

متغیر

مرحلۀ

ضریب المبداي

تغییرات

وابسته

ارزیابی

ویکس

پسآزمون

5/666

63/11

پیگیري

5/533

31/03

گروه

F

درجۀ آزادي

درجۀ آزادي

فرضشده

خطا

1/555

61/555

5/555

0/555

60/555

5/555

معنیداري

اندازۀ اثر

توان

()%

آماري

33/3

6/555

35/5

6/555

همانطور که جدول شمارۀ  1نشأان مأیدهأد ،بأا

معنی داري وجود دارد .بر ایأن اسأاس نتیجأه گرفتأه

کنترل رابطۀ معنادار نمأرات پأیش آزمأون بأا نمأرات

می شود که ارائۀ مداخله مبنی بر بازي مشترک مأادر-

پس آزمون و پیگیأري مشأکالت هیجأانی ()p<5/50

کأأودک باعأأث کأأاهش  33/3درصأأد عالئأأم انأأواع

تفاوت میانگینِ تعدیل شأده کأه از کسأر اثأر نمأرات

مشأأکالت هیجأأانی بررسأأیشأأده در آزمأأودنیهأأا در

پیش آزمون از روي نمرات پس آزمأون و پیگیأري بأه

مرحلۀ پس آزمون و و  35درصد این عالئم در مرحلۀ

دست می آید ،دو گروه آزمأایش و کنتأرل در مراحأل

پیگیري شده است؛ بنابراین فرضیۀ اول پژوهش تثیید

پس آزمون و پیگیري معنادارند ( )p<5/50و بین گروه

می شود .توان هاي آماري هم حأاکی از دقأت آمأاريِ

آزمایش و کنترل در مجموع متغیرهاي وابسته تفأاوت

عمدتاً زیاد و کفایت حجم نمونه است.
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جدول شمارۀ  .1تحلیل کوواریانس مقایسۀ عالئم مشکالت هیجانی آزمودنیها برحسب گروه در مرحلۀ پسآزمون
در ویرایش آخر ،این ستون مرحله ارزیابی را حذف کرده بوم؛ چون در عنوان جدول آمده اس
منب
تغییرات

مجموع

درجۀ

میانگین

مجیورات

آزادي

مجیورات

عالئم ترس مرضی

5/105

6

5/105

1/35

عالئم افسردگی

13/10

6

13/10

3/63

5/551

13/13

6

13/13

1/31

5/516

36/3

63/31

6

63/31

5/555

15/0

5/333

35/33

6

35/33

5/555

31/0

6/555

عالئم ترس مرضی

3/11

6

3/11

5/555

03/3

5/333

عالئم افسردگی

61/13

6

61/13

3/31

5/650

66/5

31/0

650/03

6

650/03

1/33

5/561

33/5

5/151

61/33

6

61/33

5/555

13/3

5/333

16/13

6

16/13

5/555

33/1

6/555

متغیر وابسته

عالئم اضطراب
پیشآزمو

جدایی

ن

عالئم ترس
اجتماعی
عالئم اضطراب
منتشر

عالئم اضطراب
گروه

جدایی
عالئم ترس
اجتماعی
عالئم اضطراب
منتشر

اندازۀ اثر

توان

()%

آماري
5/001

F

معنیداري
5/515

36/1
33/3

5/363
5/006

/03
31
/31
630
/33
31

/11
33
/13
30

نتایج تحلیأل کوواریأانس چنأدمتغیره منأدر در

عالوه بأر ایأن بأا کنتأرل رابطأۀ معنأادار نمأرات

جدول شمارۀ  1نشان داد با کنترل رابطه هاي معنأادار

پیش آزمون ،پس آزمأون عالئأم افسأردگی ()p<5/50

نمرات پیش آزمون با نمرات پس آزمون ،عالئأم تأرس

تفاوت میانگین هاي تعدیل شأدۀ عالئأم افسأردگی دو

مرضی ( )p<5/50تفاوت میانگینِ تعأدیل شأده کأه از

گروه آزمایش و کنترل در مرحلۀ پس آزمأون معنأادار

کسر اثر نمرات پیش آزمون از روي نمرات پس آزمون

نیسأأت ()p≥5/50؛ همچنأأین باتوجأأهبأأه انأأدازۀ اث أرِ

به دست می آید ،دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل

مشاهده شده ،این نتیجأه حاصأل مأی شأود کأه ارائأۀ

پس آزمون معنادارند ()p<5/50؛ همچنأین انأدازۀ اثأر

مداخلۀ آموزش بازي مادر-کودک باعأث کأاهش 66

نشاندهندۀ آن است که ارائأۀ مداخلأه باعأث کأاهش

درصأأد از عالئأأم افسأأردگی آزمأأودنیهأأا در مرحلأأۀ

 03/3درصد از عالئم تأرس مرضأی آزمأودنی هأا در

پس آزمون شده است؛ بنابراین فرضیۀ سأوم پأژوهش

مرحلۀ پس آزمون شأده اسأت؛ ازایأن رو فرضأیۀ دوم

مبنی بر تثثیر آموزش روابط والأد-فرزنأد در کأاهش

پژوهش مبنی بر تثثیر آموزش روابط والأد-فرزنأد در

عالئم افسردگی در دانشآموزان تثیید میشود.

کاهش عالئم ترس مرضی در دانش آموزان نیأز تثییأد
میشود.

بأأا کنتأأرل رابطأأۀ معنأأادار نمأأرات پأأیشآزمأأون،
پس آزمون عالئم اضطراب جدایی ( )p<5/50تفأاوت

اثربخشی آموزش روابط والد -فرزند بر میزان مشکالت هیجانی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 13/

میانگین هاي تعدیل شدۀ عالئأم اضأطراب جأدایی دو

پنجم پژوهش مبنی بأر تأثثیر آمأوزش روابأط والأد-

گروه آزمایش و کنترل در مرحلۀ پس آزمأون ارزیأابی

فرزنأأأد در کأأأاهش عالئأأأم تأأأرس اجتمأأأاعی در

معنادار است ()p<5/50؛ همچنین باتوجه به اندازۀ اثأرِ

دانشآموزان تثیید میشود.

مشاهدهشده ،این نتیجه بأه دسأت مأیآیأد کأه ارائأۀ

گفتنأأی اسأأت بأأا کنتأأرل رابطأأۀ معنأأادار نمأأرات

مداخلۀ آمأوزش بأازي مأادر-کأودک باعأث کأاهش

پأأیشآزمأأون ،پأأسآزمأأون عالئأأم اضأأطراب منتشأأر

33درصدي عالئم اضأطراب جأدایی آزمأودنی هأا در

( )p<5/50تفاوت میأانگین هأاي تعأدیل شأدۀ عالئأم

مرحلۀ پس آزمون شده است .چنین است کأه فرضأیۀ

اضطراب منتشر دو گروه آزمایش و کنترل در مرحلأۀ

چهارم پژوهش هم مبنی بر تثثیر آموزش روابط والد-

پس آزمون ارزیابی معنادار است ()p<5/50؛ همچنأین

فرزنأأأد در کأأأاهش عالئأأأم اضأأأطراب جأأأدایی در

با در نظر گرفتن اندازۀ اثرِ مشأاهدهشأده ،ایأن نتیجأه

دانشآموزان تثیید میشود.

حاصل میشود که ارائۀ مداخلۀ آموزش بأازي مأادر-

عالوه بأر ایأن بأا کنتأرل رابطأۀ معنأادار نمأرات

کودک باعث کاهش  33/1درصد از عالئأم اضأطراب

پأأیشآزمأأون ،پأأسآزمأأون عالئأأم تأأرس اجتمأأاعی

منتشر آزمودنی ها در مرحلۀ پس آزمأون شأده اسأت؛

( )p<5/50تفاوت میأانگین هأاي تعأدیل شأدۀ عالئأم

بنابراین فرضیۀ ششم پژوهش مبنی بر تأثثیر آمأوزش

ترس اجتماعی دو گروه آزمایش و کنتأرل در هأر دو

روابط والد-فرزند در کاهش عالئم اضأطراب منتشأر

مرحلأۀ ارزیأابی معنأأادار اسأت ()p<5/50؛ همچنأأین

در دانشآموزان تثیید میشود .بهمنظور پرهیز از اطالأۀ

اندازۀ اثرِ مشاهده شده به این نتیجه منتهی میشود کأه

کالم ،نمرات پیش آزمون بااینکأه رابطأۀ معنأاداري بأا

ارائۀ مداخلۀ آموزش بازي مادر-کودک باعث کأاهش

عمأأدۀ متغیرهأأاي وابسأأته داشأأتند ،حأأیف شأأدند.

13/3درصدي عالئم ترس اجتمأاعی آزمأودنی هأا در

توان هاي آماري هأم از دقأت آمأاريِ عمأدتاً زیأاد و

مرحلۀ پس آزمون شده است؛ به ایأن ترتیأب فرضأیۀ

کفایت حجم نمونه حکایت میکنند.

جدول شمارۀ  .8تحلیل کوواریانس مقایسۀ عالئم مشکالت هیجانی آزمودنیها برحسب گروه در مرحلۀ پیگیری
منب تغییرات

پیش آزمون

گروه

متغیر وابسته

مجموع مجیورات

درجۀ آزادي

میانگین
مجیورات

اندازۀ
F

معنیداري

اثر

توان آماري

()%

عالئم ترس مرضی

5/611

6

5/611

5/310

5/310

51/1

5/613

عالئم افسردگی

16/11

6

16/11

63/16

5/553

13/3

5/333

عالئم اضطراب جدایی

11/13

6

11/13

1

5/530

30/5

5/115

عالئم ترس اجتماعی

60/63

6

60/63

36/31

5/555

01/3

5/333

عالئم اضطراب منتشر

13/61

6

13/61

33/13

5/555

33/3

6/555

عالئم ترس مرضی

3/11

6

3/11

61/36

5/556

11/1

5/311

عالئم افسردگی

31/63

6

31/63

1/03

5/561

33/3

13/6

عالئم اضطراب جدایی

30/60

6

30/60

1/31

5/561

33/5

5/133

عالئم ترس اجتماعی

63/51

6

63/51

30/31

5/555

03/1

5/331

عالئم اضطراب منتشر

13/33

6

13/33

35/33

5/555

36/3

6/555
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نتایج تحلیأل کوواریأانس چنأدمتغیره منأدر در

این عالئم در مرحلۀ پیگیري شده است؛ چنین اسأت

جدول شمارۀ  3نشان داد با کنترل رابطه هاي معنأادار

که فرضیۀ چهارم پژوهش نیز مبنی بأر تأثثیر آمأوزش

نمرات پیش آزمون بأا نمأرات پیگیأري عالئأم تأرس

روابط والد-فرزند در کاهش عالئم اضطراب جأدایی

مرضی ( )p<5/50تفاوت میانگینِ تعأدیلشأده کأه از

در دانشآموزان تثیید میشود.

کسر اثر نمرات پیش آزمون از روي نمرات پس آزمون

کنترل رابطۀ معنادار نمرات پیش آزمون و پیگیأري

به دست می آید ،دو گروه آزمایش و کنترل در مرحلۀ

عالئم ترس اجتماعی ( )p<5/50نیأز نشأان مأیدهأد

پیگیري معنادار است ()p<5/50؛ همچنین انأدازۀ اثأر

تفاوت میانگین هاي تعدیل شدۀ عالئم ترس اجتمأاعی

نشأأان مأأیدهأأد ارائأأۀ مداخلأأه باعأأث کأأاهش

دو گروه آزمایش و کنترل در هر دو مرحلأۀ ارزیأابی

11/1درصدي ایأن عالئأم در مرحلأۀ پیگیأري شأده

معنادار است ()p<5/50؛ همچنین باتوجه به اندازۀ اثأرِ

است؛ ازاین رو فرضأیۀ دوم پأژوهش مبنأی بأر تأثثیر

مشاهدهشده ،این نتیجه بأه دسأت مأیآیأد کأه ارائأۀ

آموزش روابط والد-فرزنأد در کأاهش عالئأم تأرس

مداخلۀ آموزش بازي مادر-کودک باعث کاهش 03/1

مرضی در دانشآموزان تثیید میشود.

درصد از این عالئم در مرحلأۀ پیگیأري شأده اسأت؛

عالوه بأر ایأن بأا کنتأرل رابطأۀ معنأادار نمأرات

ازاین رو فرضیۀ پنجم پژوهش مبنی بر تأثثیر آمأوزش

پیش آزمون ،پس آزمأون عالئأم افسأردگی ()p<5/50

روابط والد-فرزند در کاهش عالئم ترس اجتماعی در

تفاوت میانگین هاي تعدیل شأدۀ عالئأم افسأردگی دو

دانشآموزان تثیید میشود.

گروه آزمأایش و کنتأرل در مرحلأۀ پیگیأري معنأادار

همچنین با کنترل رابطۀ معنادار نمرات پأیش آزمأون و

است ()p<5/50؛ اما در مرحلأۀ پأس آزمأون معنأادار

پیگیأأري عالئأأم اضأأطراب منتشأأر ( )p<5/50تفأأاوت

نیست؛ همچنین باتوجه بأه انأدازۀ اثأرِ مشأاهدهشأده،

میانگین هاي تعدیل شأدۀ عالئأم اضأطراب منتشأر دو

نتیجۀ بهدست آمده حاکی از این امأر اسأت کأه ارائأۀ

گروه آزمایش و کنتأرل در مرحلأۀ پیگیأري ارزیأابی

مداخلۀ آموزش بازي مادر-کودک باعث کاهش 33/3

معنادار اسأت ( )p<5/50و انأدازۀ اثأرِ مشأاهده شأده

درصد ایأن عالئأم در مرحلأۀ پیگیأري شأده اسأت؛

نشان می دهد ارائۀ مداخلۀ آموزش بازي مادر-کأودک

بنابراین فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بأر تأثثیر آمأوزش

باعأأث کأأاهش  36/3درصأأد ایأأن عالئأأم در مرحلأأۀ

روابط والأد-فرزنأد در کأاهش عالئأم افسأردگی در

پیگیأأري شأأده اسأأت؛ بأأدین ترتیأأب فرضأأیۀ ششأأم

دانشآموزان تثیید میشود.

پژوهش هم مبنی بر تثثیر آموزش روابط والد-فرزنأد

بأأا کنتأأرل رابطأأۀ معنأأادار نمأأرات پأأیشآزمأأون و

در کاهش عالئأم اضأطراب منتشأر در دانأشآمأوزان

پیگیري عالئأم اضأطراب جأدایی ( )p<5/50تفأاوت

تثیید می شأود .بأراي پرهیأز از اطالأۀ کأالم ،نمأرات

میانگین هاي تعدیل شدۀ عالئأم اضأطراب جأدایی دو

پیش آزمون بااینکه رابطۀ معناداري با عمدۀ متغیرهأاي

گأروه آزمأایش و کنتأرل در هأر دو مرحلأۀ ارزیأأابی

وابسته داشتند ،حیف شأدند .تأوانهأاي آمأاري هأم

معنأأأادار اسأأأت ()p<5/50؛ همچنأأأین انأأأدازۀ اثأأرِ

حاکی از دقت آماري عمدتاً باال و کفایت حجم نمونه

مشاهدهشده بیانگر این نتیجه است کأه ارائأۀ مداخلأۀ

است.

آموزش بازي مادر-کودک باعث کأاهش 33درصأدي
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بحث و نتیجهگیری

مشکالت این گونه کودکان تا حدودي به دلیل روابأط

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش

نامناسب مادر-کودک و محیط خانوادگی آشفته است.

بأأازي مشأأترک مأأادر-کأأودک بأأر کأأاهش مشأأکالت

اگر در این زمینه به مادران آموزش هایی داده شود ،در

هیجانی دانش آمأوزان پسأر در شأهر اصأفهان اسأت.

مشکالت کودکانی که مورد مداخله قأرار مأی گیرنأد،

نتایج پژوهش نشان می دهأد آمأوزش بأازي مشأترک

کاهش معناداري مشاهده خواهد شد.

مادر-کودک باعث کأاهش مشأکالت هیجأانی ،نظیأر

همچنین دربارۀ اثربخش بودن آموزش والد-کودک

ترس مرضی ،اضأطراب جأدایی ،تأرس اجتمأاعی و

بر کاهش اضطراب منتشر ،اضطراب جأدایی و تأرس

اضطراب منتشر در آزمودنیها در مرحلۀ پسآزمون و

مرضی آزمأودنیهأا مأیتأوان نتیجأه گرفأت :چأون

پیگیري مأیشأود؛ ایأن آمأوزش بأراي افسأردگی در

بازي هاي ساختاردار باعث افزایش اضطراب کودکأان

مرحلأأۀ پأأسآزمأأون معنأأادار نیسأأت؛ امأأا در مرحلأأۀ

مبتال به این اختالل میشود ،در این زمینه انتخاب نوع

پیگیري معنادار است .این پژوهش درواقأ اثربخشأی

بازي به کودک محول مأیشأود و مأادر بیشأتر نقأش

درمانِ مبتنی بر رابطۀ والأد-کأودک را بأر مشأکالت

همراه یا دنباله رو کودک را ایفا می کند؛ به این ترتیأب

هیجانی کودکان بررسی می کند .نتایج تحقی  ،کأاهش

محیط بازي انعطاف پیأدا مأی کنأد و کأودک متوجأه

معنأأاداري را در مشأأکالت هیجأأانیِ بررسأأیشأأده در

می شود در این محیط هیچ رفتاري مورد سرزنش قرار

کودکان نشان داده است؛ بنابراین یافته هأاي پأژوهش

نمأأیگیأأرد و اضأأطراب او بأأه ایأأن صأأورت کأأاهش

حاضر با نتایج تحقیقات لندرت و همکأاران (،)3553

مییابد.

باگرلی ( ،)3553جأی یأون شأین ( ،)3553گأاالگر و

دربارۀ اثربخشی آموزش والد-کأودک بأر کأاهش

همکأأاران ( ،)3551عبدخأأدایی و همکأأاران (،)6335

افسردگیِ آزمودنیها نیز این نتیجه حاصأل مأیشأود:

حأأاتمی و همکأأاران ( ،)6336جاللأأی و همکأأاران

در میان عوامل موجِد افسأردگی ،عوامأل اجتمأاعی و

( ،)6333عبأأأدلی و همکأأأاران ( ،)6333رضأأأایی و

خانوادگی نقش برجستهتري دارنأد .بأازيدرمأانی در

همکاران ( ،)6336از لحاظ اثربخشی درمانهاي مبتنی

برون فکنی هیجانات منفیِ تحمیل شده ناشی از شرایط

بر بازي یا نقش والأدین در فراینأد بهبأود مشأکالت

محیطی ،به ویژه زمانی که مادر نیز نقش فعأالی در آن

هیجانی کودکان ،همخوانی دارد.

بازي دارد ،در کاهش هیجانهاي منفی و بأرونریأزي

در تبیین معنادارنبودن تفاوت دو گروه در مرحلأۀ

آنها در شرایطی امن و بأدون ارزیأابی نقأش مأؤثري

پس آزمون و معناداربودن آن در مرحلۀ پیگیأري بایأد

خواهد داشت .کودک نیز در جریان بازي با مادر خود

گفت افسردگی نسبت به سایر اخأتالالت رفتأاري در

تجربه هاي سخت و آسیبزاي گیشأته را دوبأاره بأه

برابر درمان مقاوم تر اسأت و در ایأن اخأتالل اثأرات

نمایش می گیارد تا درک درستتري از آنها به دسأت

درمان در بلندمدت نمایان و بهبودي با تثخیر حاصأل

آورد و تسلط بیشتري بر آینده داشته باشد.

میشود؛ همچنین علت همسویی پأژوهش حاضأر بأا

بازي درمانی در مقایسه با سایر روشهاي درمأانی

سایر پژوهشها در این است که بازيدرمانی شأیوهاي

که بأراي کودکأان بأه کأار بأرده مأیشأود ،از امتیأاز

مؤثر و کاربردي براي حل مشأکالت کودکأان اسأت.

عمأأدهاي برخأأوردار اسأأت و آن امتیأأاز ،جأأیابیت
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بازي درمانی است .براي تبیأین ایأن امأر بایأد توجأه

داشأأته باشأأند (بأأه نقأأل از مختأأاري و اخأأوان تفتأأی،

داشت که شرکت مادرانِ کودکانِ مبأتال بأه مشأکالت

.)6331

هیجانی در جلسات آموزشی ،همراه با توضیک ماهیت

والد و کودک از طری بأازي بأا یکأدیگر ،شأیوۀ

و علأأت مشأأکالت کأأودک ،باعأأث افأأزایش دانأأش،

جدیدي از با هم بودن را تجربه مأیکننأد کأه باعأث

مهارت ،اعتماد به نفس ،خودکارآمدي و خوش فکري

بهبأأود اعتمأأاد ،شأأادي دوجانبأأه و شأأکلگیأأري

والدین در تربیت کودکانشان می شود و شناخت هأاي

انعطاف پییري براي ترمیم مشکالت احساسی میشود

نادرست آنها را دربأارۀ خأود و فرزندانشأان اصأال

(رمضانی .)6333 ،بازيدرمانی مبتنی بر ارتباط والأد-

می کند (سندرز .)3550 6،از سوي دیگر اهداف تمامی

کودک به دلیل تمرکز بر کودک ،روشی مناسب بأراي

سطو درمانی این روش ،بأر افأزایش خودکفأایی و

ارتباط با کودک در نظأر گرفتأه مأیشأود (لنأدرت و

خودکارآمدي والدین در کنترل رفتأار کودکأان مبتنأی

همکاران.)3553 3،

است و از طری آموزش هأاي والأدین بأراي ارتقأاي

باتوجهبه نتایج پژوهش ،میزان مشأکالت هیجأانی

تحول کودک ،حس صالحیت اجتماعی و خودکنترلی

آزمودنیهاي گروه آزمایش در مرحلۀ پیگیأري نیأز از

میسر میشود (سندرز و همکاران .)3555 3،در تبیأین

نمرات گأروه کنتأرل کمتأر و تفأاوت بأین دو گأروه

این نتایج باید گفت آموزش والدین ،بهویژه مأادر کأه

معنادار بود ( .)p<5/50این مسئله نشان می دهد ارائأۀ

بیش از دیگأران بأا کأودک در ارتبأاط اسأت ،بیشأتر

مداخلۀ بازي مشترک مادر-کودک در طول زمأان نیأز

اوقات خود را با کودکش مأیگیرانأد و عمأدهتأرین

منجر به کاهش مشأکالت هیجأانی کودکأان شأده و

تأأثثیرات را بأأر او مأأیگأأیارد ،مأأیتوانأأد در کأأاهش

تداوم داشته است .تداوم نتایج اینگونه تبیین میشود:

مشکالت هیجانی کأودک مأؤثر باشأد؛ زیأرا در ایأن

مادران بازيهاي آموختهشده را یاد گرفتنأد و بعأد از

صورت مادر مسیر تعاملی مطلوب و سازندهاي به نأام

جلسات آموزشی نیز آنها را به کأار بردنأد ،ایأن امأر

بازي را در رابطه با کودک فرا می گیرد و بر آن اساس

باعأأث ادامأأهیأأافتن رونأأد بهبأأود کودکأأان و کأأاهش

عمل میکند؛ همچنین بأین مأادر و کأودک رابطأهاي

مشکالت هیجانی آنها شد؛ همچنین پأژوهش حاضأر

قوي وجود دارد که نمیتوان آن را در ارتباط کودک-

داراي محدودیت هایی بود که در ادامأه بأه برخأی از

درمانگر یافت .این امر مهم به والد اجازه می دهأد بأا

آنها اشاره میشود:

کودک خود همراه شود ،در آزادسازي هیجانأاتش بأه

 -6این پژوهش فقأط در جامعأۀ داراي محأدودۀ

او کمک کنأد و از طریأ بأروز هیجانأات بأه شأیوۀ

سنی پایۀ اول تا سوم دبستان ( 1-3سال) انجأام شأده

مناسب ،آنها را کاهش دهد .همانطور کأه فارشأتاین

است و تعمیم نتایج به سایر گروه هاي سأنی بایأد بأا

( )6331بیان میکند ،هنگأامی کأه آگأاهی درسأتی از

احتیاط انجام پییرد؛  -3تثثیر این پژوهش فقأط روي

مشکالت کأودک بأه والأدین داده مأیشأود ،مأادران

دانشآموزان پسر بررسی شد؛ بنابراین تعمیم نتایج بأه

سازوکارهاي مناسبی از خود نشان می دهند تأا بأدون

دانشآموزان دخترِ داراي مشأکالت هیجأانی بایأد بأا

دخالت احساساتشان با فرزندان خود برخورد منطقأی

احتیاط انجام شود؛  -3در ایأن پأژوهش روش بأازي

1- Sanders
2
- Sanders et al

3- Landreth et al
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مشترک مادر-کودک صرفاً با گروه کنترل مقایسه شده

بگیارند و از او راهنمایی بگیرند .روانشناس بایأد در

و در آن سایر روش هاي درمانی استفاده نشده اسأت؛

طول این مدت ،تمام کارها و روند اجراي بازي مأادر

زیرا امکان مقایسأۀ اثربخشأی ایأن مداخلأه بأا سأایر

با کودک در منزل را نیز زیر نظر داشته باشد تا مادران

روش هاي درمانی وجود نداشت؛  -1پژوهش حاضأر

کار را نیمهکاره رهأا نکننأد و در انجأام بأازي هأا بأا

تنها با حضور مادران آزمودنیها انجأام شأد و پأدرها

فرزندانشان تا انتهأا همکأاري کننأد .عأالوه بأر ایأن

در آن حضأأور و مشأأارکت نداشأأتند؛  -0در ایأأن

پیشنهاد میشود در پژوهشهأاي بعأدي ،روانشأناس

پژوهش امکان مشاهدۀ بازي مادر-کأودک در جریأان

بأأازي مأأادر-کأأودک در منأأزل را نیأأز مشأأاهده کنأأد.

بازي در منزل وجود نداشت.

باتوجهبه اینکه پژوهش حاضر فقط بأر روي کودکأان

در آخر پیشنهاد میشأود از شأیوۀ بأازي مشأترک

پسرِ داراي مشأکالت هیجأانی انجأام شأده اسأت و

مادر-کودک به منزلۀ یک روش عملی ،در دسأترس و

مشکالت مأیکور در میأان دختأران نیأز شأیوع دارد،

کم هزینه به منظور کاهش عالئم مشکالت هیجأانی در

انجام چنین پژوهش هایی دربأارۀ دختأران و بررسأی

کودکان استفاده شود و این شیوه بأه مأادران و حتأی

اختالالت هیجانی در آنها بهمنظور تعمیمپییري بیشتر

پدران و دیگر اعضاي خانواده نیز آمأوزش داده شأود

نتأأایج پأأژوهش پیشأأنهاد مأأیشأأود .پژوهشأأگران در

تا خود آنها در قالب مجموعه فعالیت هاي خوشایندي

مطالعات بعدي می توانند اثربخشی این مداخلأه را در

به نام بازي به اصال رفتأار کأودک مبأتال بشردازنأد؛

دانشآموزان پسرِ مبتال به اختالالت هیجانی در سأنین

همچنین باتوجهبه یافتههاي تحقی پیشأنهاد مأیشأود

کمتأأر و یأأا در مرحلأأۀ عالئأأم اولیأأۀ ایأأن اخأأتالالت

این گونه فعالیت ها حتی در مراکز آموزشأی-تفریحأی

ارزیابی کنند.

که براي کودکان طراحی میشود ،با مشارکت مأادر و

در پایان ،محققان بر خود الزم می دانند از زحمات

پدر یا مشارکت مربیان انجام پأییرد .یافتأه هأاي ایأن

و همکاري هاي مسئولین محترم مدارسی که در انجأام

تحقی نشان می دهد بازي مشترک مادر-کودک باعث

این مطالعه نقش داشتند و همچنین ادارۀ کل آمأوزش

کاهش شأدت عالئأم مشأکالت هیجأانی مأیشأود؛

و پرورش استان اصفهان و ناحیأۀ سأه شأهر اصأفهان

ازایأأنرو بأأه کلیأأۀ روانشناسأأان ،روانپزشأأکان و

کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند.

متخصصانِ مربوط پیشنهاد میشود کأه از ایأن برنامأۀ
آموزشأأی بأأهمنزلأأۀ مداخلأأۀ انتخأأابی بأأراي درمأأان
اختالالت و مشکالت رفتاري کودکان اسأتفاده کننأد؛
عالوه بر این به نظر میرسد روش درمانیِ یادشده بأه
دلیأأل اثربخشأأی الگأأوي پأأژوهش در کأأاهش عالئأأم
مشکالت هیجانی ،بأراي درمأان خأانواده هأاي داراي
فرزند مبتال به این اختالالت نیز مفید باشد؛ همچنأین
پیشنهاد می شود ارتباط روانشناس با مادران در طأول
جلسات آموزشی حفظ شود تا اگر در این زمینه براي
مادران مشکلی پیش آمد ،آن را با روانشناس در میان

منابع
ابوالقاسمی ،عباس؛ نریمأانی ،محمأد و کیأامرثی ،آذر
( ،)6331بررسأأی میأأزان شأأیوع و هأأمابتالیأأی
اختالل هاي رفتاري در دانش آموزان دورۀ ابتأدایی
و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی ،علم و فنأاوري،
)3( 1؛ .63-61
تامشسأأون چأأارلز؛ رودلأأف ل و لینأأدا ب (،)6333
مشاوره با کودکان ،ترجمۀ جواد طهوریان ،تهران:
رشد.
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جاللی ،سلیمه؛ کاراحمدي ،مژگان؛ مولوي ،حسین و

عبدخدایی ،محمدسعید و صادقی اردوبأادي ،آفأرین

آقایی ،اصغر ( ،)6333تثثیر بازي درمأانی گروهأی

( ،)6335بررسی میزان اضطراب جأدایی کودکأان

به شأیوۀ شأناختی-رفتأاري بأر تأرس اجتمأاعی

و اثربخشأی بأازيدرمأانی بأا رویکأرد رفتأاري-

کودکان  0تا  66سال ،تحقیقات علوم رفتأاري3 ،

شناختی بر کاهش آن ،روانشناسی بالینی)63( 1 ،؛

()3؛ .663-651
جاللأأی ،سأألیمه و مولأأوي ،حسأأین ( ،)6333تأأاثیر

.03-06

لطفی کاشانی ،فر و وزیأري ،شأهرام ( ،)6335روان

بازي درمانی بر اختالل اضطراب جدایی کودکأان،

شناسی مرضی کأودک ،تهأران :ارسأباران ،چأاپ

روانشناسی)1( 61 ،؛ .315-333

پنجم.

دادستان ،پریرخ ( ،)6336روانشناسی مرضی تحأولی:

مختاري ،لیال و اخوان تفتی ،محمد ( ،)6331بررسأی

از کودکی تا بزرگسالی .جلد اول ،تهران :سأمت،

تأأاثیر نگأأرش والأأدین بأأر خودپنأأداره و رشأأد

چاپ دهم.

اجتماعی کودکان داراي ناتوانی یادگیري .تعلیم و

دروز ،آتنأأأا ( ،)6333ترکیأأأب بأأأازيدرمأأأانی بأأأا
رفتاردرمأأانی شأأناختی ،ترجمأأۀ غأأزال رمضأأانی،
تهران :وانیا.
رضایی ،زینب؛ پیوسته گر ،مهرانگیز و قدیري ،فاطمأه
( ،)6336اثربخشی بازي درمانی شناختی-رفتأاري
بأأه همأأراه مشأأارکت والأأدین در کأأاهش تأأرس
اجتماعی کودکأان ،علأوم رفتأاري)1( 1 ،؛ -300
.316
زارعشور ،افسانه؛ فالحی ،مسعود؛ کاشأانی نیأا ،زهأرا؛
بیگلریأأان ،اکبأأر و باباشأأهابی ،رونأأاک (،)6333
بررسأأی تأأثثیر بأأازيدرمأأانی گروهأأی بأأر میأأزان

افسردگی کودکان مبتال به سرطان ،علوم پزشأکی
دانشگاه کردستان)3( 61 ،؛ .11-13

سادوک ،ویرجینا و سادوک ،بنیامین ( ،)6331خالصۀ
روا نپزشکی بأالینی ،جلأد سأوم ،ترجمأۀ حسأن
رفیعی و فرزین رضاعی ،تهأران :ارجمنأد ،چأاپ
پنجم.

سیف نراقی ،مریم و نأادري ،عأزتاهلل ( ،)6335روان
شناسی کودکان عقأب مانأده ذهنأی و روش هأاي
آموزش آنها ،تهران :سمت ،چاپ ششم.

تربیت استثنایی.36-33 ،31 ،

محمداسماعیل ،الهه ( ،)6333بازيدرمانی (نظریههأا،
روشها و کاربردهاي بالینی) ،تهران :دانژه ،چأاپ
سوم.
مولوي ،حسین ( ،)6331راهنماي عملی

SPSS-13-14

در علوم رفتاري ،اصفهان :پویش اندیشه.

مهرابأأی ،حسأأینعلی ( ،)6331بررسأأی میأأزان و نأأوع
اختالالت رفتاري در کودکان شش تا یأازده سأالۀ
مدارس ابتدایی شهر اصفهان ،سأازمان آمأوزش و
پرورش استان اصفهان :شوراي تحقیقات.
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