اثربخشی بازي درمانی گروهی بر پذيرش اجتماعی و
امید در كودكان مبتال به سرطان

رایحه صنعتگر
مریم اسماعیلی

دريافت99/60/31 :

کارشناسی ارشد گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،ایران
*

استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،ایران

پذيرش99/60/16 :

ایمیل نویسنده مسئولm.esmaili@edu.ui.ac.ir :

چکیده

مقدمه :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر بهبود پذیرش
اجتماعی و امید در کودکان مبتال به سرطان انجام شده است .روش :روش پتژوهش
نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و گروه گواه ،طرح پیشآزمون ،پت آزمتون و پیگیتری
یتکماهتته و جامعتته آمتتاری  03کتتود  8-03ستتا ه مبتتتال بتته ستترطان بیمارستتتان
سیدا شهدا شهر اصفهان سال  0030بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتختا
و به طور تصادفی در دو گروه آزمتایش ( 01نفتر و گتروه گتواه ( 01نفتر کاربنتدی
شدند ابزار پژوهش مقیاس پذیرش اجتماعی کودکان (فورد و روبین 0393 ،و امیتد
کودکان اشنایدر و همکاران ( 0339و نیز بسته آموزشی بازی درمانی گروهی مبتنتی
بر نظریههای راجرز و ندرث بود که در  03جلسه  33دقیقهای به گروه آزمایش ارائه
و دادهها با استفاده از آزمون تحلیل واریان مختلط تحلیل شد يافتهها :نتایج حاکی
از تأثیر آموزش بازی درمانی گروهی بتر پتذیرش اجتمتاعی ( P= 3/333 ،F= 9/90و
امید به زندگی ( P= 3/331 ،F= 3/10و پایداری این تأثیر در مرحلته پیگیتری بتود
نتیجهگیري :پرورش مهارت در دوران کودکی الزمهای اساسی برای برقراری ارتباط با
دیگران و جهان اطراف به شمار میرود؛ از این رو ،میتوان از بازی به عنوان یکتی
از علل ارتقاء مهارت پذیرش اجتماعی و امید به زندگی در کودکان برشمرد

كلیدواژهها :امید ،بازی درمانی ،پذیرش اجتماعی ،کودکان سرطانی

فصلنامه علمی

خانواده درمانی کاربردی
شاپا (ا کترونیکی 2403-2909
http://Aftj.ir

دوره  | 0شماره  | 2صص 021-043
تابستان 0033
نوع مقاله :پژوهشی

به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
درون متن:
(صنعتگر و اسماعیلی0033 ،
در فهرست منابع:
صنعتگر ،رایحه  ،و اسماعیلی ،مریم (0033
اثربخشی بازی درمانی گروهی بر بهبود پذیرش
اجتماعی و امید در کودکان مبتال به سرطان
فصلنامه خانواده درمانی کاربردی-043 : 2(0 ،
021

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| تابستان |1933

دوره | 3

شماره | 2

021

مقدمه
0

سرطان نوعی بیماری اس .که در آن سلولهای بدن در یک تومور بدخیم به طور غیرعادی
تقسیم و تکثیر میشوند و باف.های سا م را نابود میکنند؛ عل .دقیق این پدیده نامشخص
اس .و ی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا عوامل بیرونی همچون ویروس و مواد سرطانزا در بروز
آن مؤثر باشند؛ سرطان فقط بزرگساالن را درگیر نمیکند بلکه کودکان هم به این بیماری
مبتال میشوند (میکاییلی ،فتحی ،کنعانی و صمدی فرد 0038 ،بحرانهای ناشی از سرطان و
درمان آن با فشارهای جسمی و روانی متعددی همراه اس .که سبب از بین رفتن تعادل و
هماهنگی جسم و روان میشود که در نهای .منجر به تر درمان از سوی بیماران میشود
(قرباغی ،میرباقری و خزائلی 2308 ،مطا عات نشان داده اس .که ناراحتیهای جسمی و
عاطفی مربوط به سرطان و درمان آن میتوانند منجر به ایجاد مشکالتی برای سالم .روانی
کودکان مبتال شود (رو و هانسن-آبرومی2304 ،.
سرطان اطفال مشتمل بر گروهی از بدخیمیهاس .که هر یک اپیدمیو وژی -آسیبشناسی
و میزان مرگ و میر مخصوص به خود را دارند؛ این بیماری که تنوع بیشتری نسب .به بیماری
بزرگساالن دارد شایعترین عل .مرگ و میر سنین بین  0-01سا گی در کشورهای غربی اس.
(رو  ،هاس ،پرکین  ،هاوت ،هنلی و همکاران 2309 ،؛  1/9میلیون مرگ در دنیا در سال
 2339مربوط به سرطان بوده و پیش بینی میشود  03/0میلیون مرگ در سال  2323به د یل
سرطان رخ دهد (سازمان بهداش .جهانی 2308 ،ایران تقریباً باالترین رشد سرطان را در
جهان دارد ،سرطان دومین عامل مرگ و میر در ایران اس.؛ در ایران بر اساس او ین مطا عه
ملی بار بیماریها و آسیبها ،سرطانها در مجموع باعث از دس .رفتن  11234کود در هر
صد هزار نفر در سال  0082شدهاند (شجاعی ،گل پرور ،بردبار و آقایی 0038 ،اگر چه
سرطان ها در دوران کودکی شایع نیس.؛ اما دومین عل .مرگ و میر در کودکان زیر  04سال
اس( .قرباغی و همکاران 2308 ،کودکان در هر سنی که باشند دو احساس کلی؛ خشم و
گناه ،نسب .به این بیماری از خود بروز میدهند (مودی و کارو و 2303 ،از این رو ،سرطان
میتواند تأثیرات گستردهای بر سالم .روان و بهزیستی روانشناختی بیماران مبتال به سرطان
داشته باشد و روانشناسان به دنبال راهکارهایی برای کمک به این بیماران هستند؛ ذا در کنار
جنبههای عینى ،شناختى و عاطفى و روانشناختى نمىتوان از جنبههاى اجتماعى آن غافل
شد رابطه عوامل اجتماعى از جمله کیفی .روابط اجتماعى ،میزان حمای .اجتماعى توسط
فرد ،مشارک .اجتماعى ،پذیرش اجتماعى 2با سالم .توسط محققین بسیارى مورد توجه قرار

1. cancer
2. social acceptance
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گرفته اس .و موارد مذکور حاکى از اهمی .بعد اجتماعى در بیماران مبتال به سرطان اس.
(وایفن ،کوپر ،اندرسون ،گری ،گریگوری ،جونگمن و زرنیکوف2309 ،
پذیرش اجتماعی به معنای آن اس .که افراد تمایل دارند فردی دیگر را در گروه و روابط
خود قرار دهند؛ پذیرش اجتماعی در یک پیوستار رخ میدهد که از تحمل حضور فرد دیگر تا
دنبال کردن فعاالنه فرد به عنوان یک شریک ارتباطی در نوسان اس( .آریاپوران و عباسی،
 0033پذیرش اجتماعی موجب بروز رفتارهای مناسب و عملکرد اجتماعی مثب .در کودکان
میشود (اوبر ی و شون-.ریچل 2300 ،و باعث میشود که آنها از طرف همساالن مورد
تحسین و احترام قرار بگیرند (آریاپوران و عباسی 0033 ،کودکانی که مورد پذیرش قرار
میگیرند ،موفقی .تحصیلی و حرم .خود باالتری دارند (کارانجا 2301 ،؛ اما کودکانی که
پذیرش از طرف همساالن دریاف .نمیکنند ،مشکالت روانشناختی و تأخیر در رشد شناختی و
اجتماعی دارند و از حرم .خود کمتری برخوردارند (آنتونوپو و ،کایدمنو و کوواوا 2303 ،؛
همچنین پژوهشها نشان داده که دختران نسب .به پسران از پذیرش اجتماعی بیشتری
برخوردارند (گوکبو وت ،کوکبو وت و ینیاسیر 2309 ،اگر کودکان و نوجوانان در جمع خانواده
و همساالنشان فاقد پذیرش و جایگاه اجتماعی مطلو و منز  .متناسب با آنچه گمان میکنند
باشند ،کارکرد اصلی آنها یعنی رشد و پیشرف .دچار اختالل میشود از طرفی ،کود به این
د یل که درمییابد مورد توجه و پذیرش دیگران نیس ،.تمایل به انزوا و تنهایی پیدا میکند و
از میزان روابط بین فردی و ارتباطهای اجتماعی خود تا حد زیادی میکاهد (حسینخانزاده،
قلی زاده ،طاهر ،حیدری و مبشری 0039 ،؛ از این رو پذیرش اجتماعی بهعنوان بزرگترین و
قویترین نیرو برای مقابله موفقی.آمیز و آسان افراد ،در زمان درگیری با سرطان و شرایط
تنشزا شناخته شده اس.؛ که باعث حفﻆ همسانی اجتماعی ،تسهیل خود ارزشیابی ،پیوند با
اجتماع ،مقابله با احساس تنهایی ،احساس ناامیدی و افسردگی ،کاهش میزان بروز اختالالت
خلقی و افزایش رفاه و سالمتی و بقای طوالنیتر بیماران میشود (باستانی ،سیاح و حقانی،
0030
فراتر از پذیرش اجتماعی ،به د یل ماهی .تهدیدکننده بیماری سرطان ،در بسیاری از مواقع
پ از تشخیص قطعی سرطان و در روند درمان ،یکی از او ین سازههایی که تح .تأثیر این
بیماری قرار میگیرد ،امید به زندگی کودکان و خانوادههای آنها اس .امیدواری به عنوان
احتمال آیندهای بهتر در باف .و زمینهای مبهم و نامعین تعریف شده اس( .ها برت ،استوری و
ویلسون 2301 ،سطح امیدواری نه تنها در کودکان ،بلکه در افراد بزرگسال با طیف متنوعی
از پیامدها در ارتباط اس.؛ برای نمونه سطح امیدواری میتواند کیفی .زندگی ،عالقه به زندگی
و آینده ،معنای زندگی و تالش برای تغییر شرایط زندگی را به همراه آورد (شجاعی و همکاران،
 0038امیدواری در میان کودکان سرطانی و خانوادههای آنها نیز بر تالش و کوشش برای
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تغییر و مقابله با سختیها و دشواریهای مستتر در متن بیماری سرطان و درمان آن و بر
کیفی .زندگی این بیماران تأثیر به سزایی میگذارد (اسچو ر و سلیگمن 2301 ،پژوهشگران
بسیاری از روشهای گوناگون مداخله جه .کمک به کودکان مبتال به سرطان استفاده میکنند
که بازی درمانی یکی از مهمترین این روشها اس .بازی افکار درونی کود را با دنیای
خارجی او ارتباط میدهد و باعث میشود که کود بتواند اشیای خارجی را تح .کنترل خود
در آورد بازی به کود اجازه میدهد تا تجربیات ،افکار ،احساسات و تمایالتی را که برای او
تهدیدکننده هستند نشان دهد (کیو کا و موگا دا2304 ،
بازی درمانی یک مداخله پیشرفته و تکامل یافته برای کودکان اس .بازی و بازی درمانی از
زمره روشهایی اس .که نتایج مفید و قابلتوجهی به بار میآورد و به شیوه مثبتی به رفتارهای
هیجانی و تکانشی تعادل میبخشد (حسینخانزاده و همکاران 0039 ،؛ بازی درمانی استفاده از
بازی به عنوان یک درمان اس .که برای کاهش دادن پریشانی و ترس در کودکان استفاده
میشود (رمدانیتی ،هرمنینگسیه و موریاتی 2301 ،بازی درمانی گروهی (ترکیبی از بازی
درمانی و گروه درمانی ارتباط طبیعی بین دو درمان مؤثر اس .و یک فرآیند روانشناختی و
اجتماعی اس .که از طریق آن کودکان چگونگی ارتباط با دیگران را در اتاق بازی یاد میگیرند
(آتیواناپ ،.تایپیسوتیکول ،پوپیتایستاپورن و کاتکائیو 2301 ،بازی درمانی فرصتی فراهم
میکند که درمانگران به کودکان کمک کنند تا یاد بگیرند چگونه مشکالت را حل کنند (ال-
ناگر ،ابو-ا ماجد و ایبراهیم احمد 2309،اهداف کلی از مداخله بازی درمانی گروهی شامل
کمک به مشارک ،.خود شاهدی  ،مسئو ی ،.ابراز احساسات ،احترام گذاشتن ،پذیرفتن خود و
دیگران و بهبود رفتارهایی چون مهارتهای اجتماعی ،حرم .خود و کاهش افسردگی اس.
(حسینخانزاده و همکاران 0039 ،نتایج پژوهش شجاعی و همکاران ( 0038نشان داد که
تأثیر هنر بازی درمانی ،نیرومندتر و مؤثرتر از قصه درمانی در افزایش امیدواری و ادرا درد در
کودکان سرطانی بود همچنین نتایج پژوهش وفانوش و روشن ( 0039نشان داد که بازی
درمانی بر بهبود امید به زندگی و خودکارآمدی کودکان سرطانی  1تا  03سال مؤثر اس.
اسکارپونی و پسیون ( 2301به نقش برجسته بازی درمانی در کمک به کودکان سرطانی برای
غلبه بر مشکالت درد و بیماری و همچنین کارول ( 2302و فاوارا-اسکاکو ،اسمیرنه ،اسچیلیرو
و کاتا دو ( 2300نقش بازی درمانی را در تسهیل فرایند و روند درمانی همراه با درد کودکان
مبتال به سرطان در سنین  2تا  04سال را نشان دادند از این رو ،مبتال شدن به سرطان به
عنوان بحران و موقعیتی استرسزا در زندگی قلمداد میشود و پذیرش اجتماعی در کودکان را
خصوصاً در سنی که وارد اجتماع شدهاند و مقدمهی هوی .اجتماعی آنان رقم میخورد
دستخوش تغییرات جبرانناپذیری میکند ،ذا نیاز به توجه ویژه به این مسئله بیش از پیش
احساس می شود با توجه به اینکه بازی آن هم به صورت گروهی دارای بعد اجتماعی اس .و
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بازی در ذات خود ،باعث فرح بخشی و به طبع آن ایجاد امید به زندگی در کودکان مبتال به
سرطان میشود ،این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی فرضیههای زیر بپردازد:
 0بازی درمانی بر پذیرش اجتماعی و امید کودکان مبتال به سرطان در مرحله
پ آزمون مؤثر اس.
 2بازی درمانی در پذیرش اجتماعی و امید کودکان مبتال به سرطان در مرحله پیگیری
پایدار اس.
روش
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پ آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل
بود در این پژوهش جامعه آماری مورد مطا عه کودکان  03-8سا ه مبتال به سرطان بیمارستان
سیدا شهدا شهر اصفهان در فصل پاییز و زمستان سال  0030اس .نحوه انتخا
شرک.کنندگان به این صورت بود که پ از مراجعه به بیمارستان سیدا شهدا و هماهنگی با
مسئوالن بیمارستان و بخش ،فراخوانی با عنوان (از خانوادههای عالقهمند جه .شرک.
کودکشان در دورههای بازی دعوت به عمل میآید در تابلو اعالنات بیمارستان نصب شد پ
از ثب.نام کودکان ،بررسی شرایط شرک.کنندگان و توضیح در مورد دوره ،با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس ،به عل .نبود امکان استفاده از روش نمونهگیری تصادفی  03نفر
انتخا شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 9پسر 8 ،دختر و گواه ( 9پسر 8 ،دختر
قرار گرفتند و جلسه پیگیری پ از  0ماه اجرا شد
ابزار پژوهش
 .3مقیاس پذيرش اجتماعی كودكان .3این پرسشنامه توسط فورد و رابین در سال 0393
برای سنجش میزان نیاز کودکان به تأیید اجتماعی ساخته شد (سموعی ،باقرزاده و سبزواری،
 0084نسخه نهایی این پرسشنامه  09سؤال دارد که توسط سموعی و همکاران (0084
هنجاریابی شده اس .طیف پاسخگویی این پرسشنامه از نوع سه گزینهای بلی=  ،0تا حدودی=
 ،0خیر=  2و نمرهگذاری سؤالهای  3و  03معکوس اس .نقطه برش این پرسشنامه  09و نمره
باالتر نشان دهنده مقبو ی .اجتماعی بیشتر اس .اشخاصی که امتیاز بین  3تا  8را به دس.
میآورند و فاقد رفتارهای مورد پذیرش اجتماع هستند و احتماالً طرد میشوند نمرههای  3تا
 03نشانه پذیرش اجتماعی متوسط و مربوط به افرادی اس .که رفتارهای آنها با قواعد و
هنجارهای اجتماعی مطابق .دارد نمرههای  23تا  00نشان دهنده رفتار واقعی منطبق با قواعد
و هنجارهای اجتماعی و سازگاری باال اس( .شرفا دین 0083 ،در پژوهش شرفا دین
( 0083برای تعیین روایی و پایایی این پرسشنامه از روشهای روایی همگرا و آ فای کرونباخ
1 . Chidden Social Acceptance Scale

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| تابستان |1933

دوره | 3

شماره | 2

003

استفاده شد که میزان آن به ترتیب برابر  3/90و  3/91محاسبه شد در پژوهش دهقانی،
گلستانه و زنگویی ( 0039نیز ضرایب روایی همگرا و آ فای کرونباخ پرسشنامه پذیرش
اجتماعی به ترتیب  3/90و  3/92گزارش شد در پژوهش حاضر نیز ضریب آ فای کرونباخ برابر
با  3/81به دس .آمد
 .2مقیاس امید كودكان .3مقیاس امیدواری کودکان توسط اشنایدر ( 0331بر استاس نظریته
امید طراحی گردید مقیاس امیتدواری کودکتان دارای  2خترده مقیتاس تفکتر عتاملی و تفکتر
راهبردی و یک نمره امید کلی را مورد ارزیابی قرار میدهد هر خرده مقیاس امیدواری کودکان
دارای  0گویه اس .مقیاس امید برای کودکان و نوجوانتان  8تتا  01ستال قابتل کتاربرد است.
نمرهگذاری مقیاس امیدواری کودکتان بتر استاس طیتف یکترت همیشته= ،1اغلتب= ،1خیلتی
وق.ها= ،4بعضی وق.ها= ،0به ندرت= 2و هیچوق 0=.اندازهگیری میشود اشتنایدر بته منظتور
هنجاریابی مقیاس امیدواری کودکان همبستگی آن را با آزمون نیمرخ ختود ادراکتی کودکتان و
پرسشنامه سبک اسناد کودکان مورد بررسی قرار دادند و نتایج مثب .و معناداری به دس .آمد
در پژوهش اشنایدر ( 0331روایی همزمان مقیتاس امیتد بتا مقیتاس افستردگی بتک  -3/44و
همچنین اعتبار آن را از طریق باز آزمایی بعد از  0هفته  3/81گزارش کردهاند همچنین در ایران
اعتبار این مقیاس از طریق آ فای کرونباخ  3/93و از طریق بتاز آزمتایی  3/94بته دست .آمتد (نجتاتی،
اسماعیلیان و امانی 0030 ،در پژوهش حاضر ضریب آ فای کرونباخ برابر با  3/33به دس .آمد

 .1بسته آموزشی بازي درمانی .2جه .تدوین بسته آموزشی بازی درمتانی گروهتی رویکترد
کلی برای چیدمان بسته آموزشی کود محور و با دیدگاههای راجرز و ندرث بود به طوری که
برای انتخا بازیهای پذیرش اجتماعی از رویکترد هتارجی ،ستاندرز و دیکستون ( 0032در متورد
مؤ فههای مهارتهای اجتماعی و برای انتخا بازیهای امید از نظریه اشتنایدر ( 2333بته شترح زیتر
استفاده شد

جلسه اول در جلسه اول درمانگر به معرفی خود پرداخ .و بیشتتر ستعی کترد تتا ختود را بته
کودکان نزدیک کرده و رابطه حسنه برقها کند در این جلسه بیشتر درمانگر بتا زبتان کودکانته
سعی در برقراری جو صمیمانه بین خود و سایر کودکان کرد و کودکتان را تشتویق کترد ضتمن
برقراری ارتباط با همگروهیهای خود ،به هر شکلی که دوس .دارند و در هر زمان که احستاس
راحتی کردند خودشان را معرفی کنند
جلسه دوم در این جلسه بیشتر به بازیهای بومی و سنتی جه .بهرت شدن روابتط در گتروه
پرداخته شد در ابتدا جه .بهتر شدن روابط اعضای گروه ،خواسته شتد تتا هتر  0نفتر در یتک
گروه به بازی یک قل دو قل بپردازند و پ از آن به بازی یتک کالفته دو کالفته و کتش بتازی
1 . Children's Hope Scale
2 . Play therapy training package
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پرداخته شد پ از این بازیها در راستای تقوی .مهارتهای گروهی به بازی کردن کنار هم و
نحوه کنار آمدن و سهیم شدن در بازی و همچنین آموزش نحوه رعای .نوب .و اصتول و قواعتد
بازی گروهی و تقوی .مهارتهای تفکر راهبردی به بازی هف .سنگ و تیله بازی پرداخته شد
جلسه سوم در این جلسه برای تقوی .حتواس (بینتایی ،شتنیداری ،المسته و بترای برقتراری
ارتباط مؤثر ،تخصیص حاالت فیزیکی بتدن و چهتره در راستتای شتناخ .هیجانتات و واکتنش
مناسب نشان دادن به آن بازیهایی مثل قایم موشک ،گرگم به هوا ،چیستان و پتاتنومین اجترا
شد
جلسه چهارم در این جلسه از شتن بترای تخلیته هیجتانی و آرامتش و همچنتین از عروستک
حیوانات برای داستانگویی و گرفتن سرنخ از داستانها برای ایجاد گفتگو و وارد شدن به دنیای
درونی کود استفاده شد استفاده از داستانهای باز با محوری .مهارتهای اجتماعی و انتخا
بهترین راهحل در راستای تقوی .تفکر راهبردی و حل مستئله در هتر جلسته و ارتبتاط فکتر و
احساس از اهداف اساسی این جلسه بود
جلسه پنجم در این جلسه از کارتهای خرس گالسر با هتدف آشتنایی بتا هیجانتات مختلتف،
حاالت چهره استفاده شد همچنین در طول جلسه داستانگویی مرتبط بتا هتر هیجتان توستط
خود کود برای عملیتر کردن شناخ .این هیجانات در موقعی .مختلف روزمره و واکنشهای
متفاوت هر کود نسب .به هر هیجان ،صحب .دربارهی راهکارهای مفید در حین هر داستتان،
تقوی .مهارتهای مکا مه و بیان افکار و احساسات اجرا شد
جلسه ششم در این جلسه برای محسوستر کردن و یادیار هیجانات در موقعی.های مختلف و
راهکار برای کنترل هیجانات مثل فریاد کشیدن ،مسخره کردن ،پرتا کردن شتی ،،عصتبانی،.
از خطوط مختلف و رنگهای مختلف و نحوه کشیدنهای مرتبط با هر هیجان و موقعی .و رنگ
هر هیجان استفاده شد
جلسه هفتم در این جلسه از بادکنک خشم و کاردستی با متواد طبیعتی و بازیتافتی بتا هتدف
کنترل هیجانات و در نظر گرفتن عواقب ناشی از عصبانی ،.کتار بتا متواد طبیعتی مثتل ستنگ،
برگ ،چو باعث آرامش و تخلیه بار منفی هیجانات میشود ،استفاده شد در ادامه کودکان بته
صورت عملی یاد گرفتند که ساختن چیزی ح ابراز وجود را تقوی .کرده و اعتمادبتهنفت را
در آنها بیشتر می کند و اینکه از مواد بازیافتی چیزی بتوان درس .کرد ،تفکر واگرای کود را
تقوی .کرده که این تفکر برای انتخا راه حل با وجود موانع متعدد الزم اس.
جلسه هشتم در این جلسه با استفاده از عروسکهای نمایشی و پانتومیم به بیان داستانهتایی
توسط کودکان مرتبط با موضوعی که درمانگر داده بود پرداخته شد اجرای داستانها به صورت
نمایش ،استفاده از پانتومیم برای در بهتر هیجانتات و حتاالت چهتره و همچنتین استتفاده از
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عروسکهای نمایشی و مورد عالقه کودکان فضای شاد و پر از هیجتان را بترای کودکتان ایجتاد
کرد
جلسه نهم در این جلسه به بازی مار و پله با محوری .روابط اجتماعی (مار و نردبان پرداختته
شد همچنین در ادامته ایتن جلسته بته بتازی نقتش دیتد و بازدیتد بتا هتدف ایفتای نقتش در
موقعی .های مختلف اجتماعی پرداخته شد و به صتورت نتوبتی نقتش میهمتان و میزبتان بتین
کودکان تغییر میکرد
جلسه دهم این جلسه به مرور و تکرار بازیها به صورت گذرا پرداخته شد ستپ بته گفتگتو
راجع به بازیها و تجربه کودکان اختصاص داش .و از آنها خواسته شد هر مطلبی که آموختند
و هر چیز خوبی را که تجربه کردند به زبان آورند
شیوه اجرا .پ

از تصویب پروپوزال در معاون .پژوهشی دانشکده علتوم تربیتتی و روانشناستی

دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان  ،پژوهشگر به بیمارستان سیدا شهدا مراجعه کرد و پت
از جلب موافق .مسئو ین بیمارستان و پ از مراحل ثب .نام کودکان و اجرای آزمون پتذیرش
اجتماعی (توسط پژوهشگر سؤاالت خوانده میشد و کودکان پاسخ میدادند  03کود انتخا
شدند برنامه بازی درمانی با توجه به بررسی منابع نظری و پژوهشتی در متورد امیتد و پتذیرش
اجتماعی و شرایط کودکان مبتال به سرطان و تح .نظر متخصص بازی درمانی تهیته و تنظتیم
شد جلسههای آموزشی هفتهای یکبار و هر بار  33دقیقه برگزار شد شترک.کننتدگان قبتل و
بعد از جلسات بازیدرمانی در معرض پیشآزمون و پ آزمون و سپ یکبار دیگر بعد از اتمام
جلسات در معرض پیگیری پ از  0ماه قرار گرفتند داده ها با استفاده از آخرین نسخه بیست.
و چهارم نرم افزار اس پی اس اس و به روش تحلیتل واریتان مختتلط بتا انتدازهگیتری مکترر
تحلیل شد
يافتهها
میانگین سن شرک.کنندگان در گروه آزمایش  3/39و انحراف استاندارد  3/93و در گتروه گتواه
میانگین  3/30و انحراف استاندارد  3/93بود در گروه آزمایش  9پسر ( 41/9درصد و  8دختتر
( 10/0درصد و در گتروه گتواه نیتز  9پستر ( 41/9درصتد و  8دختتر ( 10/0درصتد حضتور
داشتند در گروه آزمایش  0نفر ( 23درصد کالس اول ابتتدایی 4 ،نفتر ( 29/9درصتد کتالس
دوم ابتدایی 1 ،نفر ( 43درصد کالس سوم ابتدایی و  2نفر ( 00/0درصد کالس چهارم ابتدایی
و در گروه گواه  4نفر ( 21/9درصد کالس اول ابتدایی 1 ،نفر ( 43درصد کتالس دوم ابتتدایی،
 2نفر ( 00/0درصد کالس سوم ابتدایی و  0نفر ( 23درصد کالس چهارم ابتدایی بودهاند
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جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد پذيرش اجتماعی و امید در دو گروه آزمايش و گواه
متغیر

گروه

پیشآزمون

پیگیری

پ آزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

پتتتتتتتتذیرش
اجتماعی

آزمایش
گواه

03/19
03/90

1/00
0/11

08/00
02/49

0/80
0/13

08/39
02/90

0/03
0/09

امید

آزمایش
گواه

1/13
1/23

0/13
2/20

8/43
1/33

0/41
0/80

8/81
1/90

0/14
0/38

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،میانگین نمرات پذیرش اجتماعی و امیتد در
گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون ،پ آزمون نسب .به گروه گواه تغییر داشته اس.
جدول  .2نتايج مفروضههاي پذيرش اجتماعی و امید در دو گروه
گروه

متغیر
پذیرش اجتماعی
امید

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

کو موگراف-اسمیرنف
z
معناداری
3/00
3/01
3/00
3/33

3/23
3/23
3/23
3/23

آزمون وین
F
معناداری

 Wموخلی
2

χ

معناداری

0/09

3/00

3/42

3/330

0/21

3/380

3/10

3/03

در جدول  2نتایج آزمون وین همگنی واریان های خطا را در دو گروه و نتایج آزمون موخلی
نیز شکل کروی ماتری واریان /کواریان متغیر وابسته را نشان میدهد نتایج آزمون
کلموگراف-اسمیرنف معنادار نیس.؛ بنابراین شرط توزیع طبیعی نمرهها رعای .شده اس.
جدول  .1نتايج تحلیل واريانس مختلط براي اثرات تعاملی و بین گروهی متغیرهاي پژوهش
منابع تغییرات
پذیرش
اجتماعی
امید

اجزاء

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجموع
مجذورات

نسبF .

سطح
معناداری

اندازه
اثر

مراحل مداخله
مراحل × گروه
گروه
مراحل مداخله
مراحل × گروه
گروه

041/83
010/12
230/09
02/83
21/91
09/82

0/29
0/29
0
0/01
0/01
0

004/88
029/01
230/09
3/49
03/83
09/82

**13/00
**11/14
**9/90
**01/31
**00/09
**3/10

3/330
3/330
3/333
3/330
3/330
3/331

3/18
3/93
3/08
3/01
3/14
3/21
*

P<3/31 **P<3/30
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نتایج جدول  0نشان میدهد که آموزش بازی درمانی گروهی بر نمره پذیرش اجتماعی (3/333
= Pبا اندازه اثر  3/08و نمره امید ( P= 3/331با اندازه اثر  3/21مؤثر بوده اس.
جدول  .4نتايج آزمون تعقیبی بنفرونی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري
متغیر

پذیرش اجتماعی

امید

مراحل

پ آزمون
پیگیری
پیگیری
پ آزمون
پیگیری
پیگیری

پیشآزمون
پیشآزمون
پ آزمون
پیشآزمون
پیشآزمون
پ آزمون

مقایسه مراحل گروه آزمایش

مقایسه مراحل گروه گواه

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

میانگینها
)(I-J

خطای
معیار

**2/00
*0/22
0/00
**0/49
**0/41
3/330

0/23
0/03
0/03
0/31
3/83
0/20

3/13
3/88
0/08
0/01
0/13
3/00

2/02
2/03
2/44
0/80
0/33
0/49
*

P<3/31 **P<3/30

در جدول  4مقایسه سه مرحله در گروههای آزمایش و گواه نشان میدهد که تفاوت هر متغیر
پژوهشی (پذیرش اجتماعی و امید در مراحل پ آزمون و پیگیری در قیاس با پیشآزمون،
معنادار و این تأثیر تا مرحله پیگیری پایدار مانده اس P=3/330( .در حا ی که مقادیر مذکور
در گروه گواه معنیدار نیستند (P=3/98
بحث و نتیجهگیري
نتایج پژوهش در خصوص پذیرش اجتماعی نشان داد که تکنیکهای بازی درمانی استفاده شده
بر افزایش پذیرش اجتماعی تأثیرگذار بودهاند به این ترتیب این فرضیه برای تأثیر بازی درمتانی
بر پذیرش اجتماعی کودکان سرطانی  8-03ستا ه در شتهر اصتفهان تأییتد متیگتردد ادبیتات
پژوهشی مشخصی در مورد اثربخشی بازی درمانی بر پتذیرش اجتمتاعی کودکتان سترطانی در
دسترس قرار نگرف .اما در تبیین نتیجه فوق متیتتوان نتتایج چنتد پتژوهش نستبتاً مترتبط را
بررسی نمود یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای شتجاعی و همکتاران ( ، 0038وفتانوش و
روشن ( ، 0039پستیون و استکارپونی ( ، 2301کتارول ( 2302و فتاوارا-استکاکو و همکتاران
( 2300همسو بود
به عنوان یک تبیین کلی در خصوص نتایج به دست .آمتده در هتر دو فرضتیه ایتن پتژوهش
می توان گف .با توجه به این که کودکان مبتال به سرطان ،با استرس و اضطرا زیادی مواجته
می شوند و باید زمان زیادی را در بیمارستان سپری کننتد یتا بته مکتانهتای درمتانی مختلتف
مراجعه نمایند ،ذا به نظر می رسد یکی از تکنیکهای مناسب برای بهبود روند درمان و افزایش
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پذیرش اجتماعی این کودکان ،بازی درمانی اس( .پستیونی و استکارپونی 2301 ،د یتل قتانع
کننده برای سودمند بودن این تکنیکها ،غیرکالمی و غیرمستقیم بودن آنهاس .که به کود
بیمار اجازه می دهد تا در محیطی امتن و آرام و بتدون مداخلته مستتقیم درمتانگر احساستات و
هیجانات منفی و پرخاشگرانه خود را تخلیه کنتد بته عتالوه بتازی درمتانگری بتا ایجتاد یتک
چارچو ارتباطی ایمنی بختش ،کودکتان را در بیتان درونتیتترین و عمیتقتترین تعارضتات و
مشکالت آنها یاری میدهد کودکتان در چنتین فضتایی متیتواننتد بتا بتاز پدیتدآوری مکترر
موضوع ها و مشکالت خود احساسات و هیجانات خود را برونریتزی کننتد ،بته شتناخ .جدیتد
برسند؛ که نتایج به دس .آمده احتمتال اینکته بتازی درمتانی بتر بهبتود مؤ فتههتای پتذیرش
اجتماعی و امید تأثیرگذار میباشند را نشان میدهد (کارول2302 ،
همچنین در تبیین این یافته میتوان گف .که کودکان در جریان بتازی قتادر متیشتوند تتا
شیوههای ناسازگارانه مقابله را با شیوههای سازگارانهتر جایگزین کنند و مهارتهتای مقابلتهای
مثب.تر را از طریق ا گوسازی و خودگویی مثب ،.به وسیله اسبا بتازیهتای گونتاگون ،یتاد
بگیرد و بیان کالمی احساسات را مدل سازی کنند به طور مثال در بتازی ،بتازی بتا رنتگهتا،
همچنین مهارتهای متنوع و سودمندی را در زمینههای مختلف شناختی (بازی داستانگویی ،
عاطفی (بازی بادکنک خشم و اجتماعی (بازی مار و پله به منظور برقراری ارتباط مناسب بتا
دیگران و حل مشکالت به شیوهای مؤثر فرا متیگیرنتد و در طتول جلستات درمتان بتا انجتام
فعا ی.های مختلف در ارتباط با سایر کودکان به تمرین این مهارتها پرداخته و بر آنها تسلط
مییابند .بنابراین احتمال این وجود دارد که قادر خواهند شد این مهارتها را به موقعیت.هتای
مشابه در زندگی واقعی تعمیم داده و با بهکارگیری آنها به حل مشکالت هیجانی و اجتمتاعی
خود بپردازند و رفتارهای نابهنجار ناشی از فقدان یا کمبود این مهارتهتا بتهتتدریج در آنهتا
کاهش یافته و یا حذف میشود (آنمیک و جئا2304 ،
از طرفی به این نکته نیز می توان اشاره نمود کته یکتی از متواردی کته بتا پتذیرش اجتمتاعی
رابطهای مستقیم و مثبتی دارد مهارت در ارتباط غیرکالمی اس ،.در ایتن دوره درمتانی ستعی
شد تا راههای برقراری ارتباط صحیح با دیگر کودکان و در بهتر هیجانتات و حتاالت چهتره از
طریق بازیهایی مانند عروسکهای نمایش ،پانتومیم ،تقوی .حواس و کارتهای خرس گالستر
به آنان آموزش داده شود ،آموزش هایی که شاید در شرایط واقعی زندگی کمتر بته آن پرداختته
شود با توجه به خوشایند بودن خود عمل بازی ،کود به شکل راح .تری این فرایند آمتوزش
را طی خواهد کرد و توانایی در حاالت فیزیکی بدن و هیجانات دیگران به دس .خواهتد آورد
که نتیجه نهایی کسب این توانایی ها ،مهارت در برقتراری روابتط ستا م و بهبتود عملکترد کلتی
خواهد بود (وفانوش و روشن 0039 ،و در نهای .ذکر ایتن نکتته ضتروری است .کته در کلیته
فعا ی .های طراحی شده در این پژوهش ،به نوعی به بحث هیجانات اعتم از شتناخ ،.تخلیته و
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کنترل پرداخته شد و واضح اس .که پرورش مهارت در این زمینته در کلیتهی ستنین و ا بتته
دوران کودکی الزمهای اساسی برای برقر اری ارتباط با دیگران و جهان اطراف به شمار متیرود،
ذا این نکته را نیز می توان به عنوان یکی از علل ارتقاء مهارت پذیرش اجتماعی پ از انجتام
اینگونه بازیها در قا ب گروه در این کودکان برشمرد
موازين اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضای .آگاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رازداری
رعای .شد با توجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامهها ضمن تأکید به تکمیل تمامی
سؤالها ،شرک.کنندگان در مورد خروج از پژوهش مختار بودند به آنها اطمینان داده شد که
اطالعات محرمانه میماند و این امر نیز کامالً رعای .شد؛ پ از اتمام پژوهش گروه گواه نیز
تح .مداخله درمانی قرار گرفتند
سپاسگزاري
از همه شرک.کنندگان در پژوهش ،مدیر سرطان بیمارستان سیدا شهدا شهر اصفهان و
همهکسانی که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند تشکر و قدردانی به عمل میآید
مشاركت نويسندگان
این مقا ه برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده اول بود که توسط معاون .پژوهشی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان به تصویب رسیده و به هزینه شخصی انجام شده اس .در
تدوین این مقا ه همه نویسندگان در طراحی ،مفهومسازی ،روششناسی ،گردآوری و تحلیل
دادهها ،پیشنوی  ،ویراستاری و نهایی سازی نقش یکسانی داشتند
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقا ه حامی ما ی و تعارض منافع ندارد
منابع
آریاپوران ،سعید  ،و عباسی ،مژگان ( 0033مقایسه عالئم اختالالت اضطرابی ،ابراز هیجان و
پذیرش اجتماعی در کودکان دارای تجربه طالق و مرگ وا دین با کودکان عادی فصلنامه
خانواده پژوهی280-213 : 12(01 ،
باستانی ،فریده  ،سیاح ،سمیه  ،و حقانی ،حمید ( 0030حمای .اجتماعی و ارتباط آن با امید در
مادران کودکان مبتال به وسمی مجله با ینی پرستاری و مامایی02-20: 0(0 ،

|009

اثربخشی بازی درمانی گروهی بر پذیرش اجتماعی و ...

| صنعتگر و اسماعیلی

| خانواده درمانی کاربردی

حسینخانزاده ،عباسعلی  ،قلی زاده ،ربابه  ،طاهر ،محبوبه  ،حیدری ،حسین  ،و مبشری ،فاطمه
( 0039اثربخشی بازی درمانی گروهی بر بهبود روابط بین فردی و پذیرش اجتماعی در دانش
آموزان با آسیب شنوایی فصلنامه روانشناسی افراد استثنائی0-23: 00(8 ،
سموعی ،راحله  ،باقرزاده ،هاجر  ،و سبزه واری ،مریم ( 0084سنجش پایانی پرسشنامهی
مقبو ی .اجتماعی دانش آموزان دبستانی شهر اصفهان دو ماهنامه تحقیقات علوم رفتاری،
02-1 : 0(2
شجاعی ،زهره  ،گل پرور ،محسن  ،بردبار ،محمدرضا  ،و آقایی ،اصغر ( 0038تأثیر هنر بازی
درمانی شناختی-رفتاری و قصه درمانی شناختی-رفتاری بر ادرا درد و امیدواری در کودکان
مبتال به سرطان مجله پرستاری کودکان49-03 : 0( 1 ،
شرفا دین ،هدی ( 0083رابطه اضطرا اجتماعی ،امیدواری و حمای .اجتماعی با احساس
ذهنی بهزیستی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی واحد علوم و تحقیقات خوزستان پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز
دهقانی ،یوسف  ،گلستانه ،سیدموسی  ،و زنگویی ،سیما ( 0039اثربخشی آموزش تنظیم هیجان
بر فرسودگی تحصیلی ،پذیرش اجتماعی و عواطف دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری فصلنامه
روانشناسی کاربردی082-010 : 2(02 ،
میکاییلی ،نیلوفر  ،فتحی ،افشین  ،کنعانی ،سارا  ،و صمدی فرد ،حمیدرضا ( 0038مقایسه
تکنیکهای انحراف فکر (تماشای کارتون و ساخ .حبا در کاهش درد ناشی از شیمی
درمانی در کودکان مبتال به سرطان مجله مراقب .سرطان01-20 : 0(0 ،
وفانوش ،مهدی  ،و روشن ،رسول ( 0031تأثیر بازی درمانی بر افزایش امید به زندگی و افزایش
خودکارآمدی در میان کودکان سرطانی  1تا  03سال کنفران بینا مللی روانشناسی ،مشاوره
و تعلیم و تربی ،.کد  COIمقا هICPCE01_206 :
نجاتی ،وحید  ،اسماعیلیان ،نسرین  ،و امانی ،امید ( 0030ویژگیهای روانسنجی و ساختار عاملی
مقیاس ناامیدی کودکان فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی با ینی91-19: 04(3 ،
هارجی ،اون  ،ساندرز ،کریستین  ،و دیکسون ،دیوید ( 0032مهارتهای اجتماعی در ارتباطات
میان فردی ترجمه :مهرداد فیروزبخ .و خشایار بیگی ،تهران :انتشارات رشد (انتشار اثر به زبان
اصلی0334 ،
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مقیاس پذيرش اجتماعی كودكان
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آیا تا به حال عصبانی شدهای که داد و فریاد راه بیندازی؟
آیا بعضی مواقع دروغ گفتهای؟
آیا تا به حال بچههای دیگر را کتک زدهای؟
آیا گاهی وق.ها به دیگران حرفهای زش .میزنی؟
آیا در مواقع ناراحتی ،وسایل را پرتا میکنی؟
آیا بهجای انجام تکا یف درسی کارهای دیگر را انجام میدهی؟
آیا تا به حال کارهایی که د  .نمیخواهد را انجام میدهی؟
آیا تا به حال چیزهایی خواستهای که وا دین .آنها را برای شما نخواهند؟
آیا همیشه به حرف وا دین .گوش میدهی؟
آیا همیشه دس.های .را قبل از غذا خوردن میشویی؟
آیا گاهی دیگران را مسخره میکنی؟
آیا گاهی کارهایی خواستهای انجام دهی که وا دین .مخا ف .کرده باشند؟
آیا تا به حال شده بازی دیگران را به هم بزنی و آنها را اذی .کنی؟
آیا تا به حال شده با دیگران برخورد کنی؟
آیا در مرتب کردن وسایل و باسهای .تنبلی میکنی؟
آیا دوس .داری به دیگران دستور دهی و آنها حرفهای شما را بشنوند؟
آیا اگر چیزی بخواهی پافشاری میکنی و بهزور میگیری؟
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مقیاس امیدواري كودكان
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من فکر میکنم کارهایم را به خیلی خو انجام میدهم
من میتوانم برای رسیدن به چیزهایی که در زندگی برایم اهمی.
زیادی دارند ،به راههای زیادی فکر کنم
من بهخوبی کودکان همسنم کار میکنم
وقتی مشکلی دارم ،میتوانم به راهحلهایی برای حل آن برسم
من فکر میکنم که کارهایی که در گذشته انجام دادهام ،در آینده
کمکم میکنند
حتی هنگامی که دیگران میخواهند تسلیم شوند ،من میدانم که
میتوانم راههایی را برای حل مشکلم پیدا کنم
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The effectiveness of group play therapy on
social acceptance and hope in children with
cancer
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Abstract
Aim: The current study aimed to investigate the effectiveness of group
play therapy to improve social acceptance and hope for children with
cancer. Method: This study was experimental and population was 108-years-old children with cancer in the Sydalshohada hospital of
Isfahan. 30 patients were selected for sampling and randomly divided
into two groups, test group (n = 15) and control group (n = 15).
Subjects Participated in 10 sessions of play therapy and 1-month
follow-up after completing the research tools, social acceptance of
children scale (Ford and Rubin, 1970) and Snyder hope of children
scale (Snyder et al., 1997). Result: The results showed that play
therapy training significantly increased the rate of social acceptance
(P=0.009, F=7.71) and hope (P=0.005, F=9.53) and these results were
stable in the follow-up phase. Conclusion: the results proved that we
can use play therapy in improving social acceptance and hope for
children with cancer.
Keywords: Play therapy, Social desirability, Hope, Children with
cancer
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