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چکیده
مش:م  :اختالل اضطراب اجتماعی در کودکاان اجتنااب از رواباط اجتمااعی را در پای دارد و
میتواند به نارسایی کنش اجتماعی در بزرگسالی منتهی شود .این پاژوهش باا هاد تعیاین
اثربخشی بازی درمانی آدلاری بار مهاارت هاای اجتمااعی کودکاان دارای اخاتالل اضاطراب
اجتماعی انجام شد.
ر  :پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح سری های زمانی همراه با گروه کنتارل باود.
نمونه شامل  79کودک مبتال به اضاطراب اجتمااعی باود کاه باا توجاه باه مصااحبه باالینی
روانشناس و نمره برش در پرسشنامه اضطراب اجتماعی الیبویتز ( )7611به شیوه نمونه گیری
در دسترس انتخاب شده بودند .کودکان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گاواه تقسایم
شدند و گروه آزمایش  1جلسه بازی درمانی آدلری دریافات کارد درحاالی کاه گاروه کنتارل
مداخله خاصی دریافت نکرد .سنجش با استفاده از پرسشنامه مهارت های اجتمااعی گرشاام و
الیوت ( )7669در پنج مرحله پیش آزمون ،جلسات دوم ،چهارم ،ششم و پس آزمون انجام شاد
و دادهها با استفاده از تحلیل واریانس همراه با اندازهگیری مکرر تحلیل شدند.
یارت ها :نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در مهارتهای اجتمااعی
تفاوت ایجاد شده است ()F=93/09, P>9/97؛ آزماون تعقیقبای بان فرونای نیاز نشاان داد،
تفاااوت نمااره مهااارتهااای اجتماااعی بااین مراحاال  7و  7 )p=9/936( 3و  )p=9/991( 4و
همچنین  7و  0معنی دار است ( )p=9/999درحالی کاه ایان تفااوت در گاروه کنتارل وجاود
نداشت.
نتیه گیری :بازیدرمانی آدلری بر مهارتهاای اجتمااعی کودکاان دارای اخاتالل اضاطراب
اجتماعی اثربخش است و می تواند به عنوان یک درمان مکمل در کنار سایر درمان های دارویی
و روانشناختی به این کودکان ارائه شود.
کقما کقی:ی :بازی درمانی آدلری ،مهارت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی
 .7کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
 .9دانشیار گروه مشاوره ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران
* نویسنده مسئولy.rezapour@ardakan.ac.ir :
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Abstract
Introduction: Social anxiety disorder in children may
consequence in avoiding of social interactions and can lead to
social dysfunction in adulthood. This study aimed to determine the
effectiveness of Adlerian play therapy on social skills of children
with social anxiety disorder.
Method: The present study was a quasi–experimental time-series
design with a control group. The sample consisted of 10 children
with social anxiety that were selected by available sampling
method according to the clinical interview of the psychologist and
the cut-off score in the social anxiety questionnaire (Liebowitz,
1987). The children were randomly assigned into experimental and
control groups, and the experimental group received 8 sessions of
Adlerian play therapy, while the experimental group did not
receive any special intervention. The Data gathered using social
skills questionnaire (Gresham & Elliot, 1990) in five phases, pretest, 2th, 4th, 6th sessions and post-test, and analyzed using
analysis of variance with repeated measures.
Results: The results showed there was a difference between the
mean scores of the experimental and control groups in social skills
(P <0.01, F = 63.52); Bonferroni post hoc analysis also showed
that the difference in social skills scores between 1 and 3 (p =
0.039) 1 and 4 (p = 0.007) and 1 and 5 (p = 0.002) phases was
significant but this difference was insignificant in the control
group.
Conclusion: Adlerian play therapy is effective on social skills of
children with social anxiety disorder and can be offered as a
complementary intervention along with other medical and
psychological treatments to these children.
Keywords: Adlerian Play Therapy, Social Skills, Social anxiety
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مقدمه
اضطراب اجتماعي در کودکان ترس یاا اضاطراب محساوس یاا شادیدی اسات کاه در موقعیات
همساالن و نه فقط در مدت تعامل با بزرگساالن روی ميدهاد .کاود در مواجاه باا ایان گوناه
موقعیتها ،ميترسد که مورد ارزیابي منفي قرار بگیرد؛ به صورتي که موقعیتهای اجتماعي تقریباً
همیشه برای او ترس یا اضطراب ایجاد ميکنند و ممکن است اضطراب خود را با قشاقر ،،گریاه،
میخکوب شدن ،چسبیدن و یا جمع کردن خود در موقعیتهای اجتماعي نشان دهد (هالدورسون و
کریسول .)7112 ،1کود اغلب از موقعیتهای اجتماعي که ميترسد ،اجتناب ميکند و یا این که
این موقعیتها را با ترس یا اضطراب شدید تحمل ميکند .اجتنااب مايتواناد ،شاامل نارفتن باه
مهمانيها یا خودداری از رفتن به مدرسه باشد .ترس یا اضطراب به وجود آماده در موقعیاتهاای
مورد نظر با خطر واقعي ارزیابي منفي شدن یا پیامدهای چنین ارزیابي منفي باي تناساب باه نظار
ميرسد (هیرن و مکنالي .)7112 ،7افاراد مباتال باه اضاطراب اجتمااعي وقتاي کاه در معار
موقعیتهای اجتماعي قرار ميگیرند برانگیختگي فیزیولوژیکيشان افزایش مايیاباد .ایان افاراد،
آنها را به عنوان نشانهای از خطر یا اضطراب تفسیر ميکنناد و چناین تفسایری از برانگیختگاي
فیزیولوژیکي ،به افزایش عالئم اضطراب ،مانند تپش قلب بیشتر یا سرخ شدن منجر ميشاود و در
نتیجه ،برانگیختگي فیزیولوژیکي ممکن است نقاش مهماي را در ایجااد تارس در موقعیاتهاای
اجتماعي بازی کند (کهراریان ،مومني و یزدانبخش .)1931 ،این عالئم باید باه مادت شاش مااه
تداوم داشته باشد و باعث اختالل در عملکرد تحصیلي ،فعالیتهای اجتماعي یا روابط کود شود.
همچنین تشخیص شدید یا غیرمنطقاي باودن تارس فارد باه عهاده درماانگار اسات (انجمان
روانپزشکي آمریکا .)7119 ،9میزان شیوع اختالل اضطراب اجتماعي در طول زندگي فرد در جامعه
عمومي  4تا 11درصد ميباشد (اوهایون و شاتزبرگ .)7111 ،4اگرچه نوجوانان و بزرگساالن دچار
این اختالل ،متوجه هستند که ترسشان مفرط و یا غیرمنطقي است ولي این امار ممکان اسات در
مورد کودکان صاد ،نباشد (انجمن روانپزشکي آمریکا.)7119 ،
اختالل اضطراب اجتماعي دوری از روابط اجتماعي را در پي دارد و ميتواند به نارسایي کانش
اجتماعي و روان شناختي و حتي بروز شخصیت اجتنابي در بزرگساالي منتهاي شاود (کاالر و
ولز .)1331 ،1به همین دلیل باال بردن سطح مهارت اجتماعي و عملکرد اجتماعي بایاد در اولویات
کار قرار گیرد .مهارت های اجتماعي مانند همیاری ،جرأتورزی ،خودمهارگری و مسئولیتپاییری،
رفتارهای آموخته شده قابل مشاهدهای هستند که فرد را قادر ميسازند به طور موثری باا دیگاران
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تعامل داشته باشد و از واکنشهای نامعقول اجتماعي خودداری کند(گرشام و الیوت ،11331اسمیت
و تراویس .)7111،7امروزه داشتن مهارتهای اجتماعي رکن الزم و اساسي زندگي اجتماعي بوده و
فقدان آن ميتوند ،باعث آسیبهای فردی و اجتماعي در حیطههای متفااوت شاللي ،تحصایلي و
حتي خانوادگي گردد(جنگي ،افاروز ،اسادزاده و دالور .)1932،اضاطراب اجتمااعي کاود باعاث
ميشود مهارت اجتماعي الزمه را کسب نکند و در نتیجه عملکرد اجتماعي کود مختل ميشود.
عملکرد اجتماعي به توانایي فرد در مواجهه موثر با اهداف اجتماعي در موقعیات اجتمااعي خاا
اطال ،ميشود (نیکولز .)7119 ،بیماران دارای اضطراب اجتماعي ،در موقعیت های اجتماعي ،اغلب
تصاویر منفي و تحریف شده در ذهن دارند و از اینکه چطور در نظر دیگران جلوه کنند ،ميترساند؛
این تصورات منفي موجب ميشود تا بیماران اضطراب بیشتر و عملکرد ضعیفتاری داشاته باشاند
(یوسفي کلهخانه ،هاشمي نصرتآباد و علیلو .)1931 ،تصورات منفاي باه چناد دلیال تارسهاای
اجتماعي را نگه ميدارند .اول ،بیماران باور ميکنند که خودانگاره منفاي آنهاا بازتااب حقیقاي از
اینکه آنها به چه صورت در نظر دیگران ادرا ميشاوند ،هسات .دوم ،تصاورات منفاي موجاب
ميشود تا بیماران از رفتارهای ایمنيبخش استفاده کنند که در عملکرد اجتماعي آنها مداخلاه ماي
کند و موجب ميشود تا آنها در نظر دیگران کمتر دوستانه بهنظر برساند(هیار  .)7114 ،9ساوم،
خودانگاره منفي سوگیری تفسیری مثبت را متوقف ميکند (هیر و همکاران .)7114 ،این باعاث
ميشود وقتي که فرد دارای فوبي اجتماعي در هنگام مواجهه با نشانههاای اجتمااعي مابهم مثال
لبخند از طرف کسي که با او صحبت ميکند ،رو به رو ميشود تفسیر مثبت دربااره خناده نداشاته
باشد و بنابراین فرصت جهت سود بردن از بازخوردها را که ميتواند در ارزیابي دوبااره تارسهاا و
کاهش اضطراب به فرد کمک کند را کاهش ميدهاد .چهاارم ،تصاورات منفاي بازیاابي انتخاابي
خاطرات منفي را تسهیل ميکند (استوپا و جنکیس.)7112 ،4
شناسایي درمانهایي که باعث باال بردن عملکرد اجتماعي کودکاان دارای اخاتالل اضاطراب
اجتماعي ميشود ميتواند چشم انداز مناسبي پیش روی کودکان ،خانواده ها و مربیان آموزشي قرار
دهد و کیفیت زندگي کودکان را باال ببرد .یکي از درمانهایي که ميتواناد باعاث بهباود عملکارد
اجتماعي کود شود بازیدرماني آدلری است .بازیدرماني آدلری منطق ،رو و اساتراتژیهاای
بازی درماني را ،با مفاهیم و تکنیکهای روان شناسي آدلری ترکیب ميکند (مني-والن و کااتمن،1
 .)7113فرضیات زیر بنایي رویکرد آدلری به درمان شاامل ایان مفهاوم مايشاود کاه انساانهاا
موجوداتي اجتماعي هستند که به ارتباط و تعلق نیاز دارند .روان شناسي فردی همچنین معتقد است
که انسانها ظرفیت خال ،بودن در حل مشکالتي که با آن روبرو ميشوند دارند .مفهوم اساساي
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دیگر آدلر مفهوم سبک زندگي است ،سیستم منحصر بفردی از عقاید که مشاخص مايکناد فارد
چگونه فکر ميکند ،ارز گیاری ميکند و چکونه در مورد خود فکر ميکند (سوئني.)1332 ،1
آدلریها معتقدند که ناسازگاری اساسا در نتیجه عدم ارتباط با انسانهای دیگر و باورهای نادرست
در چرخه زندگي افراد است(انسباچر.)1311،7
بازیدرماني آدلری چهار مرحله دارد  :ایجاد رابطه ،بررسي سبک زندگي ،دستیابي به بیانش و
ارائه جهتدهي دوباره و آموز مجدد  .در طول مرحله اول بازیدرماني آدلری مشاور و کود با
یکدیگر همکاری ميکنند تا روابط ایمن و با اعتمادی را خلق کنند .کود و مشاور رهبری جلساه
را با یکدیگر تقسیم ميکنناد .هماانطاور کاه رواباط تقویات مايشاود ،در مرحلاه دوم ،مشااور
سبکزندگي کود را با جستجوی اهداف خیاليا  ،هدف ساو رفتاار  ،الویاتهاای شخصاي،
مشکل اصلي و رو های دیگر تعلق و معناا را در زنادگي بررساي مايکناد .معلماان و والادین
همچنین منابع خوبي از اطالعات هستند چون آنها ميتوانند برداشتي از رفتار روزانه و خا خود
داشته باشند که در جلسات فردی مشخص نیست .در مرحله سوم ،از طریق استفاده از فعالیتهای
هدایت شده ،مشاور به کود کمک ميکند تا نسبت به الگوهای رفتار ،افکار و احساسات بینش
پیدا کند .مشاور ممکن است از مداخالتي مثل نمایش عروسکي ،نقاشي یاا طراحاي ،نقاش باازی
کردن ،قصه گویي ،سینيشن استفاده کند .مشاوران از آماوز اساتعارهای بارای ارائاه اطالعاات
جدید در طول مرحله نهایي بازیدرماني آدلری استفاده ميکند .در اینجا است که کودکان فرصتي
برای تمرین رفتارهای اجتماعي سودمند را ميیابند و با افکار و احساسات جدید تمرین ميکنند که
تمام آنها درون روابط امن و حمایتي است .روند بازی و مهارت درماني درمانگر بازیدرماني آدلری
به کودکان اجازه ميدهد تا در  ،دیدگاه و رفتار متلییرشان را تمرین کنناد (مناي-والان ،کااتمن،
بالیس ،9تیلور .)7111،4شواهد نشان ميدهد که بازی درماني آدلری استراتژیهای عیني برای کار
با کودکان ،معلمان و والدین ارائه ميدهد تا به کودکان کمک کند که دیدگاهها و رفتارهای منفاي
خود را به خودانگاره و مهارتهای ارتباطي تبدیل کنند (کاتمن .)7171 ،همچنین اعتقااد بار ایان
است که بازیدرماني آدلری با تأکیدی که بر مفهوم امید دارد بر کمالگرایي و اضاطراب ناساازگار
کودکان مؤثر است (آکای و براتون .)7112 ،1همچنین شواهد نشان ميدهد بازیدرماني آدلری بار
رفتارهای بیروني(مخل کالسي) و مهارتهای اجتماعي ضعیف کودکان در طي مراحال مداخلاه و
پیگیری موثر بوده است (مني-والن و تیلینگ.)7111 ،
باتوجه به اینکه کودکان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعي در معر آسیب بیشتر هستند و
در صورت عدم رسیدگي به آنها در دوره نوجواني در خطر ناپختگي اجتماعي قرار دارند ،اختاللاي
1. Sweeney
2. Ansbacher
3. Bullis
4. Taylor
5. Akay & Bratton

0

اثربخشی بازیدرمانی آدلری بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختالل اضطراب اجتماعی ...

که درماندگي و اجتناب از روابط اجتماعي را در پي دارد و ميتواند به نارسا کنشوری اجتمااعي و
روان شااناختي و حتااي بااروز شخصاایت اجتنااابي در بزرگسااالي منتهااي شااود (بهشااتیان و
روزبهاني ،)1931،رسیدگي به مشکالت آنها در کنار درمانهای دارویاي اهمیات زیاادی دارد .باا
توجه به اینکه باال بردن سطح عملکرد اجتماعي کود با بازیدرماني به خصاو باازیدرمااني
آدلری درسرعت بخشیدن به درمان کمک ميکند و ممکن است بتواند مکمل درمانهای دارویاي
باشد ،بدین ترتیب این پژوهش باهدف تعیین اثربخشي بازیدرماني آدلاری در عملکارد اجتمااعي
کودکان دارای اختالل اضطراب اجتماعي انجام شد.
روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشي با طرح سریهای زماني همراه باا گاروه کنتارل باود .جامعاه
آماری این پژوهش شامل تمامي کودکان  1تا  2ساله مبتال به اضطراب اجتماعي که باه کلینیاک
خدمات مشاوره و روان شناسي ضیائي در شهرستان میبد مراجعه کرده بودند و با توجه به مصااحبه
بالیني روانشناس ،مشکو به اختالل اضطراب اجتماعي تشخیص داده شده بودند .با ایان وجاود،
پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه اضطراب اجتماعي الیبوتیز )1322( 1فرم والدین ،درصورتي کاه
فرد نمرهای بیشتر از نمره بر  11بدست ميآورد تشخیص قطعي این اختالل را مشاخص کارد.
نمونه مورد مطالعه شامل  11نفر از کودکان از جامعه آمااری ذکار شاده بودناد کاه باه شایوه در
دسترس و برحسب شرایط ورود باه پاژوهش انتخااب شاده و باه صاورت تصاادفي در دو گاروه
بازیدرماني آدلری(1نفر) ،گواه (1نفر) جایدهي شدند .حجم نمونه به این دلیل پایین انتخاب شاد
که دسترسي به کودکاني که دارای این نمره بر باال در پرسشناماه اضاطراب اجتمااعي بودناد
بسیار سخت بود و عمال تعداد بیشتری برای نمونهگیری بدست نیامد .با این وجود ،بارای ایانکاه
این نقص احتمالي تاحدی برطرف شود و مطالعه آزمایشي حاضر از اعتبار بیشتری برخوردار شاود،
از طرح سریهای زماني استفاده شد و چندین بار در طول آزمایش متلیرهای وابسته مورد سنجش
قرار گرفتند .مال های ورود به پژوهش شاامل دریافات تشاخیص اخاتالل اضاطراب اجتمااعي
براساس نمره بر اضطراب اجتماعي الیبویتز ،رضایت والادین ،دامناه ساني  1تاا  2ساال باود.
همچنین مال های خروج شامل دریافت سایر مداخالت روانشناختي همزماان ،عادم همکااری و
عدم تکمیل پرسشنامهها ،نداشتن سابقهای از سایر اختالالت روانشناختي و عادم حضاور بایش از
یک جلسه از جلسات آموزشي بود.

1. Liebowitz
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ابزارهای پژوهش
الف) مقیاس اضطراب اجتماعی کودک الیبویتز (فرم والد) :این مقیاس در سال 1322
توسط الیبویتز و به منظور ارزیابي اضطراب اجتمااعي کاود توساط والادین سااخته شاد .ایان
پرسشنامه  42گویه و  7خرده مقیاس (اضطراب-اجتناب) دارد و براساس طیف لیکرت  4درجه ای
(هیچ= ،1کم= ،1متوساط= ،7شادید= )9نمارهگایاری مايشاود (الیباویتز .)1322 ،ویژگايهاای
روانسنجي این مقیاس مناسب ارزیابي شده و آنرا یکاي از دقیاق تارین مقیااسهاای موجاود در
سنجش اضطراب اجتماعي دانستهاند(ماسایا-وارناز 1و همکااران .)7119 ،روای ساازه و همچناین
روایي افتراقي نسخه فارسي این مقیاس مورد تأیید قارار گفتاه اسات .پایاایي باازآزمون و آلفاای
کرونباخ این مقیاس در نمونه ایراني  1/22و  1/39بود .نمره بار نیاز  11مايباشاد (دادساتان،
صد،پور و اناری.)1921 ،
ب) پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت :این مقیاس توسط گرشام و
الیوت 7در سال  1331و به منظور سنجش مهارتهای اجتماعي کود طراحي شده است (گرشام
و الیوت .)1331 ،مقیاس مهارتهای اجتماعي شامل سه فرم ویژه ارزیابي توسط والدین ،معلماان
و دانشآموز است .هر یک از فرمهای مقیاس را ميتوان به تنهاایي یاا تاوأم باه کاار گرفات .در
پژوهش حاضر از فرم والد استفاده شد .فرم والدین دارای  93گویه در زمینه مهارتهای اجتماعي و
 11گویه در زمینه مشکالت رفتاری است .هر یک از گویههای این مقیاس دارای پاسخهاای ساه
نمره ای با گزینههای هرگز ،بعضياوقات و اغلباوقات است .برای نمرهگیاری در این پرسشنامه،
به گزینه هرگز نمره صفر ،به گزینه بعضي اوقات نمره یک و به گزینه اغلب اوقات نمره دو تعلاق
ميگیرد .هر چه نمره در مقیاس مهارتهای اجتماعي بیشتار باشاد کاود دارای مهاارتهاای
اجتماعي بیشتر و هرچه نمره پایینتر باشد کود دارای مهارتهاای اجتمااعي پاایینتار اسات.
ضرایب آلفای کرونباخ در نسخه اصلي پرسشنامه برای مهارتهای اجتماعي و مشکالت رفتاری،
 1/34و  1/22ميباشد (گرشام و الیوت .)1331 ،این پرسشنامه در یک نمونه ایراناي هنجاریاابي
شده است .روایي محتوایي و روایي سازه با استفاده از تحلیل عاملي اکتشافي و تأییدی مورد تأییاد
قرار گرفته است .آلفای کرونباخ این پرسشناماه در نموناه ایراناي  1/39بدسات آماد (عباساي و
خطیبي.)1931 ،
شیوه اجرا
برنامه مداخلهای به کار گرفته شده در این مطالعه برگرفته از پیشینه پژوهشهاای قبلاي (کااتمن،
7171؛ مني-والن و تیلینگ7111 ،؛ مناي-والان و همکااران7111 ،؛ کااتمن و جانساون)1339 ،
1. Masia-Warner
2. Gresham & Elliott
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توسط پژوهشگر با توجه به نشانهها و مشکالت اختالل اضاطراب اجتمااعي تادوین شاد .برناماه
بازیدرماني آدلری در هشت جلسه  41دقیقه ای توسط محقق انجام شد .پس از تصویب طارح در
کمیته پژوهشي دانشگاه و پس از کسب مجوزهای الزم جهت انجاام پاژوهش ،مراحال اخای کاد
اخال ،انجام شد .همزمان رضایت از مرکز مشاوره ضیایي شهرستان میبد جهت همکااری و ارائاه
کیس درماني انجام شد .رضایت والدین کودکان شرکتکننده در پژوهش نیز با استفاده از یک فرم
رضایتنامه کتبي اخی شد .شرکتکنندگان از بین مراجعکنندگان به مرکز و براسااس ماال هاای
ورود و خروج پژوهش انتخاب و به دو گروه آزمایشي و گواه جایگزین شدند .والد هردوگروه در طي
مراحل پیشآزمون و پاسآزماون عاالوهبار جلساه اول و آخار در جلساات دوم ،چهاارم و ششام
پرسشنامه مهارتهای اجتماعي گرشام و الیوت تکمیل کردند .گروه آزماایش هشات جلساه41 ،
دقیقهای بازیدرماني آدلری توسط پژوهشگر دریافت کرد و گروه گواه مداخلهای دریافات نکارد.
الزم به ذکر است که پس از انتخاب گروههای نهایي پژوهش ،رو و چگونگي اجرای کار بارای
تک تک والدین توضیح و رضایت آنها کسب شد .به منظور رعایت اصول اخالقي ،فارم موافقات
برای همکاری در پژوهش توسط والدین تکمیل شد و پژوهشگر به آنها این اطمیناان را داد کاه
کلیه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشي و نتایج پرسشناماههاا ،محرماناه بااقي خواهاد ماناد.
همچنین ،پس از پایان پژوهش برای شرکتکنندگان گروه گواه ،جلسات باازیدرمااني آدلاری باه
صورت رایگان انجام شد .پس از جمع آوری دادهها ،تحلیل دادهها با آزمون تحلیل واریانس همراه
با اندازه گیری مکرر توسط نرم افزار  SPSSدر ساطح معنااداری ( ،)1/11انجاام شاد .عناوان و
اهداف جلسات آموزشي برای گروه آزمایش در جدول شماره  1ارائه شده است.
جدول .0عنوان و اهداف جلسات بازی درمانی آدلری
جلسات

عنوان جلسه

جلسه اول

آشنایي و ایجاد رابطه ایمن

جلسه دوم

بررسي سبک زندگي()1

جلسه سوم

بررسي سبک زندگي()7

جلسااهچهااارم
و پنجم

دستیابي به بینش

اهداف جلسه
آشنایي و برقراری اعتماد ،آموز تقسم رهباری جلساه باین
کود و درمانگر ،همکاری و ایجااد فعالیاتهاای مشاتر ،
تشااویق خااود اکتشااافي و خااود رهنمااودی کااود  ،بیااان
احساسات ،بیان کردن محدودیتها در مورد کود به صورت
غیرقضاوتي ،تقویت حس اعتماد
بررسي محیط خانواده و مجموعه خانواده از لحاا شخصایت
والدین /رو والدگری /ارتباط ،بررسي سبک زندگي از طریق
خاطرات اولیه ،بررسي اهداف خیالي کود
بررسااي اهااداف خیااالي کااود  ،درنظاار گاارفتن هاادف
بدرفتاری(توجاه /قادرت /انتقاام /بايکفاایتي) ،اولویاتهاای
شخصي ،عالقه اجتماعي از لحا میزان وجود داشتن
آگاهي از پیامدهای رفتار ،افکار و احساسات ،آگاهي از شارایط
ایجاااد ،تشااویق در جهاات اصااالح اهااداف غلااط و اعتقااادات

1

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و دوم ،تابستان 9011
جلسات

عنوان جلسه

جلسه ششم

جهتگیری مجدد

جلسه هفتم
جلسه هشتم

اهداف جلسه
اساسي ،آگاهي از اهمیت عالقه اجتماعي در سالمت روان
بررسي گزینههای پیش رو و جاایگزین ساودمند بارای رفتاار
غلط ،خلق رفتار جایگزین ،مرتبط ساختن بینشهای برگرفته
از بازی به زندگي واقعي

جهتگیری مجدد با تأکیاد
بر تشویق ،دلگرمي ،امید
جهتگیری مجدد با تأکیاد
بر تقویت روابط اجتماعي و
عالقه اجتماعي

تقویت پییر

خود ،تشویق به تال

تقویت روابط اجتماعي ،پرور

و پیشرفت ،امیدواری

عالقه اجتماعي

در هر گروه سه دختر و دو پسر حضور داشات .میاانگین سان گاروه آزماایش  2/7 ± 1/21و
گروه گواه  1/1 ± 1/29بود .تحصیالت مادر در گروه آزمایش  7نفر دیپلم 7 ،نفر لیسانس و  1نفر
فو،لیسانس بود و در گروه گواه  7نفر دیپلم 1 ،نفر لیسانس و  7نفر فو،لیسانس باود .میاانگین و
انجراف معیار مهارتهای اجتماعي کود به تفکیک مراحل اجرای آزمون در جدول  7آورده شده
است.
جدول  .2میانگین و انحرراف معیار عملکرد اجتماعی در گروههای آزمایش و گواه در مراحل سنجش
گروه
آزمایش
گواه

مرحله اول
(پیش آزمون)
11/41±1/21
17/21±9/47

مرحله دوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

17/11±1/23
17/11±9/22

14/21±7/22
11/21±9/19

12/11±9/49
11/71±7/22

مرحله پنجم
(پس آزمون)
14/41±7/31
11/11±9/11

همچنان که مالحظه ميشود میانگین نمرات عملکرد اجتماعي در گاروه آزماایش در مراحال
پنجگانه سنجش با افزایش روبرو بوده ولي درگروه گواه کاهش نمرات این مولفه را شاهد هساتیم.
برای آزمون فرضیه پاژوهش و بررساي معنايداری ایان تلییارات از تحلیال واریاانس هماراه باا
اندازهگیری مکرر استفاده شد .به دلیل اینکه این آزمون از نوع آزمونهای پارامتریک ميباشد ابتدا
پیش فر های آن شامل نرمال بودن توزیع نمرات در گروهها ،همگني واریانسهای نمرات در دو
گروه (جدول  )9و همگني شیب خط رگرسیون مورد بررسي و تأیید قرار گرفت .غیر معنيدار بودن
مقدار آزمون کرویت موخلي (جدول  )9نشان داد که فر مبني بر همخواني ماتریس کوواریاانس
خطای مربوط به متلیرهای وابسته تأییاد مايشاود ( .)p<1/11در نهایات نتاایج آزماون تحلیال
واریانس یک طرفه ( )One-Way ANOVAبرای بررسي یکسان بودن نمارات گاروههاا در
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پیش آزمون نشان داد که تفاوت نمرات مهارتهای اجتماعي در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله
پیش آزمون غیرمعنيدار است (.)p<1/11
جدول  .3نتایج آزمون طبیعی بودن توزیع نمره ،همگنی واریانسهای دو گروه ،و کرویت موخلی
شاپیرو ویلک
معنيداری
Z

متغیر
عملکرد

1/319

اجتماعی

1/271

لون
معنيداری

F

1/929

1/141

کرویت موخلی
معنيداری
Χ2
W
1/913

11/31

1/774

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد کاه مقادار  F=11معنايدار اسات
( )p>1/11و ميتوان نتیجه گرفت که حداقل بین یکي از مراحل آزمون در گروه آزماایش نسابت
به گروه گواه ،تلییر نمرات معنيدار بوده است (جدول  .)4مقدار ضاریب اتاا partial η2=1/31
نشان ميداد که  31درصد از تلییرات نمرات در مراحل پنچگانه آزمون در گروه آزمایش را ميتوان
به برنامه مداخلهای بازی درماني آدلری نسبت داد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مداخله بازی درمانی آدلری در عملکرد اجتماعی
متغیر
بازی
درماني
آدلری

اندازه

منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات
مراحل
مداخله
مراحل ×
گروه
خطا

مربعات

آزادی

مربعات

نسبت
F

معنیداری

793/711

1/43

111/44

23/31

1/111

1/21

973/721

7/32

111/49

11/11

1/111

1/31

91/37

42

7/11

اثر

به منظور بررسي جزئیات تفاوت بین مراحل آزمون در گروه آزماایش و گاواه از تصاحیح بان
فروني استفاده شد که نتایج آن در جدول  1آورده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه مراحل بازیدرمانی در متغیر مهارتهای اجتماعی
گروه

بازیدرماني
گواه

مرحله  1و 7
تفاوت
معنيداری
میانگین

-9/111
1/211

1/114
1/111

مرحله  1و 9
تفاوت
معنيداری
میانگین

-1/211
1/111

1/193
1/111

79

مرحله  1و 4
تفاوت
معنيداری
میانگین

-2/211
1/111

1/112
1/222

مرحله  1و 1
تفاوت
معنيداری
میانگین

19/411
7/211

1/117
1/123
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همان طور که در جدول  1مشاهده ميشاود تفااوت باین مراحال  1و  1 )p=1/193( 9و 4
( )p=1/112و همچنین  1و  1معنيدار است ( .)p=1/117بدین معنيکه مداخله باازیدرمااني بار
عملکرد اجتماعي پس از مرحله سوم آزمون تاثیر معني داری داشته است .همچنین جادول تفااوت
میانگینهای مهارت اجتماعي در هیچیک از مراحل آزمون در گروه کنترل معنيدار نبود .نمودار ،1
وضعیت نمرات مهارت اجتماعي در گروه بازیدرماني و گواه را نشان ميدهد .این نمودار نیز نشان
ميدهد که روند نمرات عملکرد اجتماعي در گروه بازیدرماني با افزایش و در گروه گواه با کاهش
اندکي مواجه بوده است.

نمودار  .0وضعیت نمرات مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش و گواه

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشي بازیدرماني آدلری بر مهارتهای اجتمااعي کودکاان دارای
اختالل اضطراب اجتماعي انجام شد .براساس یافتههای این پژوهش مشخص شاد کاه ایان ناوع
بازی درماني در عملکرد اجتماعي کودکان دارای اضطراب اجتماعي تاأثیر دارد کاه باا یافتاههاای
پیشین همسو بود (مني-والن و تیلینگ7111 ،؛ مني-والن و همکاران7111 ،؛ فرنام ،سلطاني ناژاد
و حیدری1933 ،؛ عطایي ،هاشمي رزیني و حاتمي)7112 ،
در یک مطالعه تأثیر بازیدرماني بر عالئم اختالل اضطراب جدایي در کودکاان ماورد بررساي
قرار گرفت که یافته ها نشانگر کارآمدی بازی درماني بر کاهش عالئم اضاطراب جادایي کودکاان
بود (عطایي و همکاران .)7112 ،در پژوهشي دیگر اثربخشي بازیدرماني آدلری بر داناشآماوزاني
که رفتارهای برونيسازی باال و مهارت های اجتماعي ضعیفي داشتند ماورد بررساي قارار گرفات.
نتایج نشان داد که بازی درماني آدلری بر رفتارهای بیروني سازی (مخل کالساي) و مهاارتهاای
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اجتماعي ضعیف کودکان در طي مراحل مداخله و پیگیری اثرات درماني موثر تا بسیار موثر گیاشته
است (مني-والن و همکاران .)7111 ،در پژوهشي با عنوان بازیدرماني آدلری به عناوان ابازاری
برای مشاوران مدرسه ،به بررسي ابعاد بازی درماني آدلری و تاأثیر آن بار کودکاان پرداختاه شاد.
یافتهها نشان داد که بازی درماني آدلری استراتژیهای عیناي بارای کاار باا کودکاان ،معلماان و
والدین ارائه ميدهد تا به کودکان کمک کند که دیدگاهها و رفتارهای منفي خود را به خودانگاره و
مهارتهای ارتباطي تبدیل کنند (کاتمن و جانسون.)1339 ،
بازی وسیله ای برای بیان احساسات ،برقرای روابط ،توصیف تجربیات ،آشکار کاردن آرزوهاا و
خودشکوفایي است و چاون کودکاان غالباا قابلیات ارتبااط کالماي و شاناختي کمتاری در بیاان
احساسات خود ،دارند بازی برای آنها یک وسیله ارتباطي طبیعاي و عیناي بارای کناار آمادن باا
دنیاست .بدین منظور بازی یکي از ابزارهای سودمند و موثری است که مشاور و متخصص باالیني
و بازیدرمانگر را یاری ميدهد تا در فضایي مناسب و آزاد همراه با آرامش رواني به مجموعهای از
اطالعات بالیني جهت تشخیص دست یابد و بعد از تشخیص بالیني کاود  ،طارح مناساب را باه
منظور درمان از طریق بازی تهیه و اجرا نماید (تیلور و براتون.)7114 ،1
فرضیات زیربنایي رویکرد آدلری به درمان ،شامل این مفهوم ميشود که انسانها موجاوداتي
اجتماعي هستند که به ارتباط و تعلق نیاز دارند .بازیدرمانگرها معتقداند که وسیله طبیعاي ارتبااط
برای کودکان ،بازی و فعالیت است(مني-والن .)7171 ،بازیدرماانگر آدلاری از طریاق احسااس
امنیتي که برای کود ایجاد ميکند باعث مي شود که کود بدون پرده و آشکارا مشاکلش را از
طریق مفاهیم بازیدرماني بیان کند و در جهت تال برای رهایي آن باشد .بازیدرماانگر آدلاری
در مرحله دستیابي به بینش ،از طریق استفاده از فعالیتهاای هادایت شاده ،باه کاود کماک
ميکند تا نسبت به الگوهای رفتار ،افکار و احساسااتش بیانش پیادا کند(لنادرس ،ری و براتاون،7
7113؛ آشبای ،توبین و جین .)7171 ،9در این پاژوهش وقتاي باازیدرماانگر آدلاری در مرحلاه
دستیابي به بینش ،از طریق بازیها و داستانهای طراحي شده کود را با اضطراب و تصاورات
منفيا آگاه کرد آنگاه بازیدرمانگر و کود با کمک همدیگر از طریق بازیهای طراحي شده و
مطرح کردن داستان هایي با مشکل مشابه شروع به پیدا کردن رفتار جایگزین ميکنند کاه نتیجاه
آن کسب مهارت اجتماعي باشد .بعد از پیدا کردن رفتار جایگزین کود از طریق ایفای نقشي که
اجرا ميکند با مهارتهای اجتماعي جدید و اجتماع آشنا ميشود .در مرحله بعاد باه کماک باازی
درمانگر و والدین این رفتارها و مهارتهای جدید در زندگي واقعي اجرا ميشود .در اینجاا چاون
کود با آمادگي کامل وارد این مرحله ميشود و آماوز هاای الزم اجتمااعي شادن را در روناد

1. Taylor & Bratton
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3. Ashby, Tobin & Jin
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بازی درماني آدلری کسب کرده و عالقه اجتماعي پرور یافته و پییر خود تقویت شاده اسات
با اعتماد به نفس بیشتری وارد جامعه ميشود و در نتیجه عملکرد اجتماعي ا ارتقا ميیابد.
با توجه به یافتههای پژوهش مي توان نتیجه گرفت که بازیدرماني آدلری ميتواند به عناوان
یک رویکرد مکمل مناسب جهت بهبود مهارت های اجتماعي کودکاان دارای اضاطراب اجتمااعي
استفاده شود که ميتواند مورد توجه روانشناسان و روانپزشکان کود قرار گیرد .با ایان وجاود،
این پژوهش با محدودیتهایي نیز روبه رو بوده است .تعداد نمونه کم ،قابلیت تعمیمپییری نتایج را
کاهش داده است هرچند سعي شد با رویکرد سریهای زماني ،اعتبار پژوهش افزایش یابد .با این
وجود ،دسترسي بسیار سخت به نمونه و هم چنین فرآیند گروه بازی درماني آدلری که اجازه تعاداد
زیاد نمونه را نمي داد باعث شد از تعداد نمونه کمي در این پژوهش استفاده شود .از آنجایي که این
پژوهش تنها بر گروه سني  1تا  2سال انجام شد این موضوع ممکن اسات تعمایم یافتاههاا را در
گروه سني و تحصیلي باالتر یا پایین تر با مشکل مواجه سازد .برای مطالعات آتي پیشنهاد ميشاود
که ضمن رفع این محدودیتها ،تأثیر بازی درماني آدلری بر بهبود متلیرهای روانشناختي کودکان
با سایر اختالل های شایع مورد بررسي قرار گیرد .باتوجه به نتایج به دسات آماده در ایان مطالعاه
مبني بر اثربخش بودن مداخله بهکار گرفته شده پیشنهاد ميشود کاه از ایان رویآورد درمااني در
مراکز آموزشي دبستاني کشور توسط مشاوران مدارس و همچناین در عرصاه درماان کلینیکاي در
مراکز درماني و توانبخشي کودکان ،استفاده شود.
تقدیر و تشکر
این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه اردکان اسات .ایان پاژوهش
به شماره  IR.YAZD.REC.1399.017در کمیته اخال ،دانشگاه یزد به ثبت رسایده اسات .بادین
وسیله از کلیه شرکتکنندکان پژوهش و همچنین از زحمات آقای جالل فالح مدیر محترم موسساه خیریاه
بابالحوائج و مرکز مشاوره ضیایي شهرستان میبد تشکر و قدرداني ميشود.
تضاد منافع
هیچ گونه حمایت مالي از این پژوهش توسط نهاد یا موسساه خاصاي انجاام نشاده و نویساندگان
تعار منافعي را گزار نکردند.
منابع
 دادستان ،پریرخ؛ صالح صد،پور ،بهرام؛ اناری ،آسایه ( .)1921اخاتالل اضاطراب اجتمااعي و
نمایش درمانگری .فصلنامه روانشناسي تحولي.179-111 ،14 ،

73

اثربخشی بازیدرمانی آدلری بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختالل اضطراب اجتماعی ...













بهشتیان ،محمد و روزبهاني ،مرتضي .)1931( .پیشبیني اضطراب اجتماعي بر اسااس سابک
دلبستگي و نیازهای بنیادین روانشناختي .پژوهش های روان شناساي اجتمااعي-23 ,)74( 1 ,
.111
جنگي ،پریا؛ افروز ،غالمعلاي؛ اسادزاده ،حسان؛ دالور ،علاي .)1932( .مادل یاابي پیشارفت
تحصیلي براساس ترتیب تولد با میانجي گری هو معنوی ،مهارت های اجتماعي و خالقیات
در دانشآموزان .پژوهشهای روانشناسي اجتماعي.91-13 ,)91( 2 ,
عباسي اسافجیر ،علاي اصالر و خطیباي ،فرشاته ( .)1931هنجاریاابي سیساتم درجاهبنادی
مهارتهای اجتماعي گرشام و الیوت ( )1331برای کودکان پیش دبستاني شهر آمل .فصالنامه
روانسنجي.31-22 ،)7(1 ،
فرنام ،علي؛ سلطاني نژاد ،محمد سجاد؛ حیادری ،الهاه .)1933( .اثربخشاي باازی درمااني باا
رویکرد شناختي رفتاری در کاهش اضاطراب اجتمااعي کودکاان باا اخاتالل سالوکي .مجلاه
پرستاری کودکان.114-31 ،)4(1 ،
کهراریان ،الهه؛ مومني ،خدامراد؛ یزدانبخش ,کامران .)1931( .پیشبیني نشانههای حساسایت
اضطرابي با میانجیگری ذهنآگاهي بر اساس اضطراب اجتماعي دانشآماوزان .پاژوهش هاای
روانشناسي اجتماعي.111-23 ,)74( 1 ،
یوسفي کله خانه ،زهرا؛ هاشمي نصرت آباد ،تورج؛ علیلو ،محمود ( .)1931نقش سیساتم هاای
ملزی – رفتاری و تجربیات استرسزا در نشاانههاای اخاتالل اضاطراب اجتمااعي .فصالنامه
اندیشه و رفتار در روانشناسي بالیني.22-21 ،44 ،

 Agarwal, S. M., & Meany-Walen, K. (2019). Application of Adlerian play
therapy with multiracial children. International Journal of Play Therapy,
28(4), 207.
 Akay, S., & Bratton, S. (2017). The effects of Adlerian play therapy on
maladaptive perfectionism and anxiety in children: A single case design.
International Journal of Play Therapy, 26(2), 96-110.
 American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (DSM-5®). Washington DC: American
Psychiatric Pub.
 Ansbacher, H. L. R. R. (1956). The individual psychology of Alfred Adler,
New York, et al.(Harper Colophon Books) 1956.
 Ashby, J. S., Tobin, G. K., & Jin, M. K. (2020). Adlerian Play Therapy and
Adventure Therapy: Complementary Interventions for Comprehensive
Theory. The Journal of Individual Psychology, 76(2), 187-200.
 Atayi, M., Hashemi Razini, H., & Hatami, M. (2018). Effect of cognitivebehavioral play therapy in the self-esteem and social anxiety of students.
Journal of Research and Health, 8(3), 278-285.

74

9011  تابستان، شماره چهل و دوم،پژوهشهای روانشناسی اجتماعی



















Clark, D.M., & Wells, A.A. (1995). Cognitive model of social phobia. In
M. Liebowitz & R. G. Heimberg (Eds.), Social phobia: Diagnosis,
assessment, and treatment (pp. 69–93). New York: Guilford Press.
Gresham, F.M., & Elliott, S.N. (1990). Social skills rating system:
Manual. Circle Pines, MN: American Guidance Service.
Halldorsson, B., & Creswell, C. (2017). Social anxiety in pre-adolescent
children: What do we know about maintenance? Behaviour research and
therapy, 99, 19-36.
Heeren, A., & McNally, R. J. (2018). Social anxiety disorder as a densely
interconnected network of fear and avoidance for social situations.
Cognitive Therapy and Research, 42(1), 103-113.
Hirsch, C. R., & Clark, D. M. (2004). Information-processing bias in social
phobia. Clinical Psychology Review, 24(7), 799-825.
Hirsch, C. R., Clark, D. M., Mathews, A., & Williams, R. (2003). Selfimages play a causal role in social phobia. Behaviour research and therapy,
41(8), 909-921.
Kottman, T. (2020). Adlerian Play Therapy: A Personal and Professional
Journey. The Journal of Individual Psychology, 76(2), 162-175.
Kottman, T., & Johnson, V. (1993). Adlerian play therapy: A tool for school
counselors. Elementary School Guidance & Counseling, 28(1), 42-51.
Landreth, G. L., Ray, D. C., & Bratton, S. C. (2009). Play therapy in
elementary schools. Psychology in the Schools, 46(3), 281-289.
Liebowitz, M.R. (1987). Social phobia. Modern problems of
pharmacopsychiatry, 22, 141–173.
Masia-Warner, C., Storch, E. A., Pincus, D. B., Klein, R. G., Heimberg, R. G., &
Liebowitz, M. R. (2003). The Liebowitz social anxiety scale for children and
adolescents: an initial psychometric investigation. Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42(9), 1076-1084.
Meany-Walen, K. K. (2020). The Current State of Adlerian Play Therapy
Published Research. The Journal of Individual Psychology, 76(2), 176-186.
Meany-Walen, K. K., & Kottman, T. (2019). Group Adlerian play therapy.
International Journal of Play Therapy, 28(1), 1-12.
Meany-Walen, K. K., & Teeling, S. (2016). Adlerian play therapy with
students with externalizing behaviors and poor social skills. International
Journal of Play Therapy, 25(2), 64-77.
Meany‐Walen, K. K., Kottman, T., Bullis, Q., & Dillman Taylor, D.
(2015). Effects of Adlerian play therapy on children's externalizing
behavior. Journal of Counseling & Development, 93(4), 418-428.
Nichols, T.R. (2003). Adolescent social competence: An examination of
social skills, social performance and social adjustment with urban minority
youth. Unpublished Dissertation, Columbia University.
Ohayon, M. M., & Schatzberg, A. F. (2010). Social phobia and depression:
prevalence and comorbidity. Journal of psychosomatic research, 68(3),
235-243.

70

... اثربخشی بازیدرمانی آدلری بر مهارتهای اجتماعی کودکان دارای اختالل اضطراب اجتماعی
 Smith, S. W., & Travis, P. C. (2001).
Conducting social competence
research: Considering conceptual frameworks. Behavioral Disorders, 26(4),
360-369.
 Stopa, L., & Jenkins, A. (2007). Images of the self in social anxiety: Effects
on the retrieval of autobiographical memories. Journal of Behavior Therapy
and Experimental Psychiatry, 38(4), 459-473.
 Sweeney, T. J. (1998). Adlerian counseling: A practitioner's approach.
Philadelphia: Accelerated Development.
 Taylor, D. D., & Bratton, S. C. (2014). Developmentally appropriate
practice: Adlerian play therapy with preschool children. The Journal of
Individual Psychology, 70(3), 205-219.

79

