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Abstract
Aim: The purpose of this study was to investigate the
effect of cognitive-behavioral therapy games on
behavioral problems in children with Down syndrome.
Method: The present study was a semi-experimental
design with a post-test-pre-test design with a control
group. To select the research sample, 12 children with
Down syndrome (educational) were selected by random
sampling and randomly divided into two experimental and
control groups (each group was 6). Then, the teachers of
these children responded to the Conners' behavioral
questionnaire (Teacher's Form) (pre-test). In the next
stage, the experimental group received a cognitivebehavioral therapy during 10 sessions. Finally, the
teachers responded to the questionnaire. Data were
analyzed using SPSS software and covariance analysis.
Results: The results showed that cognitive-behavioral
therapy games are effective on behavioral problems
(conduct problems, hyperactivity and passive neglect) in
children with Down syndrome. Conclusion: Cognitivebehavioral therapeutic play therapy is an effective method
for reducing behavioral problems in students with Down
syndrome.
Keyword: Behavioral problems, play therapy, Down
syndrome.
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مقدمه
كودكان قشر عمدهای از جمعیت جهان را تشکیل ميدهند به طوری كه در كشورهای در حال توسعه ،سهم اين قشر از كل جمعیت
تقريباً به  01درصد ميرسد (نريماني ،سلیماني و ابوالقاسمي .)2932 ،در هر جامعهای سالمت كودكان و نوجوانان اهمیت ويژهای دارد
و توجه به بهداشت رواني آنان كمک ميكند تا از نظر رواني و جسمي سالم بوده و نقش اجتماعي خود را بهتر ايفا كنند .در اين
راستا ،شناخت صحیح ابعاد مختلف جسمي و رواني اين گروه سني و كوشش در راه تأمین شرايط مادی و معنوی مناسب برای رشد
بدني ،عاطفي و فکری آنان واضحتر از آن است كه احتیاج به تاكید داشته باشد (ملک ،حسنزاده و تیرگری.)2932 ،
از جمله گروه هايي كه نیاز به توجه دارند ،مبتاليان به نشانگان داون هستند ،نشانگان داون متداولترين اختالل كرومزومي مادرزادی
است كه همیشه كمتواني ذهني را به میزانهای مختلف (لینسي )1112 ،2و مشکالت رفتاری را به همراه دارد .سندرم داون نخستین بار
به وسیله پزشک انگلیسي ،دان در سال  2666بر اساس خصوصیتهای فیزيکي همراه با عملکرد رواني زير هنجار توصیف شد ،عقب
ماندگي ذهني خصوصیت عمده سندروم داون است كه اكثر آنان به گروه عقب مانده ذهني متوسط و شديد متعلق هستند و فقط
معدودی از آنها بهره هوشي باالتر از  01دارند .علت بیماری اختالل و نقص كرومزومي است .اين بیماران يک كرومزوم اضافي از
نوع شماره  12بیشتر دارند و به عبارت ديگر به جای دو عدد كرومزوم شماره  9 ،12عدد از كرومزوم نامبرده دارند (راجر و بیارد،1
 .)1112سندرم داون در سطح ژنتیک به وسیله سه كرومزوم ( 12تريزومي  )12و همچنین ويژگيهای فنوتیپي مانند معلولیتهای
فکری (خفیف تا شديد) ،پیری زودرس و خطر ابتال به زوال عقلي مشخص ميشود .شايعترين اختالل ژنتیکي مشاهده شده در حدود
 2درهر  632تولد زنده است (دانیلسون ،هنری ،میسر ،كارني و رونبرگ.)1126 ،9
بعضي از نشانههای فیزيکي و شرايط سالمتي سندروم داون شامل موارد زير است:
صورت پهن با چشمان مورب وبیني پهن و گرد ،انگشت خمیده و خیلي كوتاه و دستهای پهن و خیلي كلفت ،شکافهای پلکي مورب،
هیپوتوني كلي -رفلکس مورو ضعیف ،مشکالت قلبي ،گوش و بینايي و مشکل در اسکلت بندی و نقص در عملکرد تیروئید (پايگاه
بهداشت و رشد كودكان  .)1112 ،همچنین كودكان دارای نشانگان داون نسبت به افراد عادی مشکالت بیشتری را از خود نشان مي-
دهند .آنها ميتوانند به سرعت دچار ناكامي ،اضطراب و تنش شوند ،در اغلب اوقات مشکالت تحصیلي ،اين افراد را مستعد
مشکالت رفتاری ميكند و در نتیجه با افزايش مشکالت رفتاری ،مشکالت يادگیری تشديد ميگردد و موجب شکست فرد در
زمینههای مختلف ميشود (مرريک.)111 ،0
پژوهشهای مختلف نشان دادند كه كودكان دارای نشانگان داون مشکالت رفتاری مانند مشکالت توجه ،گوشهگیری ،اختالالت
وسواسي از جمله :مرتب كردن اشیاء و تکرار برخي از اعمال و حركات را از خود نشان ميدهند و با افزايش سن ،اضطراب،
افسردگي و گوشهگیری نیز افزايش مييابد (لوند .)2366 ،6بتي ،كابرا و اسپرا )1110( 2در تحقیقي نشان داد كه كودكان دارای
نشانگان داون در مقايسه با گروه عادی مشکالت رفتاری بیشتری مانند مشکالت ارتباطي ،اختالل خوردن ،اختالالت عاطفي و...از
خود نشان ميدهند .به عالوه اين كودكان از ديدگاه والدين در ارتباط با تغذيه ،خواب و آموزش توالت دچار مشکل بوده و در آيتم
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جامعه ستیزی نمره آنها درصد باالتری را نشان ميدادند .در پژوهشي فیلدر ،ماست ،كاترين و جینا )1116( 2به بررسي  1كودک
سندرم داون 19 ،كودک با اختالالت فراگیر رشد و  99كودک عادی پرداختند نتايج نشان داد كه مشکالت رفتاری در كودكان
دارای نشانگان داون نسبت به كودكان با اختالالت فراگیررشد كمتر و نسبت به كودكان عادی بیشتر ميباشد.
در واقع مشکالت رفتاری ،مشکالت فردی و اجتماعي فراواني را به وجود ميآورد .كودكان مبتال به اختاللهای رفتاری؛ خانواده،
آموزشگاه و اجتماع را با مسائل و دشواریهای گوناگوني مواجه ميكند و آنها را نیز در برابر آشفتگيهای رواني – اجتماعي دوران
نوجواني و حتي بزرگسالي آسیب پذير ميسازند (ملک و همکاران .)2932 ،از اينرو ،مشاوران ،روانشناسان و متخصصان آموزش و
پرورش برای كاهش مشکالت عاطفي و رفتاری اين كودكان ،روشهای اصالح رفتار و راهبردهای گوناگوني ارائه كردهاند .درمان
های غیردارويي همچون رواندرماني و مشاورهی كودكان ،با استفاده از شیوههای بازیدرماني ،برای درصد قابل مالحظهای از
كودكان ،نتیجهبخش بوده است .در واقع هرگاه زبان كالمي برای ابراز افکار و احساسات كودكان كفايت نکند ،درمانگران از بازی-
درماني برای كمک به كودكان ،استفاده ميكنند (جیل.)2332،1
بازیدرماني رويکردی با ساختار و مبتني بر نظريهی درمان است كه فرايندهای يادگیری و ارتباط طبیعي و بهنجار كودكان را پايه-
ريزی ميكند (كارمیخايیل1116 ،9؛ لندرس 1122 ،؛ اوكانر و اسچافر .)2369 ،0قدرت درماني كه در بازی درماني نهفته است به
طرق گوناگون مورد استفاده قرار ميگیرد .درمانگران طريق بازی به كودكاني كه مهارتهای اجتماعي يا عاطفيشان ضعیف است
رفتارهای سازگارانهتری را ميآموزند (پدروكارول و ردی .)1110 ،6رابطهی حسنهای كه بین درمانگر و كودک در طول جلسههای
بازیدرماني شکل ميگیرد ،تجربهی مهمي را كه برای درمان الزم است فراهم ميآورد (موستاكس .)2332 ،2در بازیدرماني ،اسباب
اسباب بازیها مثل كلمات كودک و بازی ،زبان كودک است .بازی برای كودكان مفید است چون موقعیت مناسبي برای تشخیص و
درمان فراهم ميكند .بازی بیشتر ناشي از انگیزهی دروني است تا انگیزهی بیروني و اين بازتاب درون كودک است .بازی موجب مي-
شود كه كودک احساسات و ارتباطات بیروني خود را بیان كند و همچنین باعث توسعه تمايالت ،مهارتهای ارتباطي و افزايش
شادی و سازگاری كودک با محیط اطرافش ميگردد (الندرس .)1122 ،تحقیقات مختلف ،تأثیر بازیدرماني را در زمینههای
اجتماعي ،عاطفي ،رفتاری و مشکلهايي كه به محرکهای تنشزای زندگي همچون طالق ،مرگ ،جابجايي ،بستریشدن در
بیمارستان ،سو استفادههای جنسي و جسمي و خشونت خانوادگي مربوط ميشود تأيید ميكند (پدروكارل و ردی.)1110،
از جمله روشهای مؤثر بازی درماني ،روش شناختي -رفتاری است .در اين روش همانند درمان بزرگسالها ،بر تأثیر باورها با
نگرشهای ناسازگارانه يا ناكارآمد تاكید ميشود .پیشفرض مورد استفاده آن است كه واكنش كودک به يک رويداد ،متأثر از
معاني و مضامیني است كه به رويداد نسبت ميدهد .به بیان ديگر ،پاسخهای عاطفي و رفتاری فرد به رويدادهای زندگي روزمره
تابعي هستند از اين كه چگونه اين رويدادها ادراک و يادآوری ميشوند .در اين روش چنین فرض ميشود كه آنها فاقد مهارتهای
رفتاری مناسب هستند يا باورها و محتويات شناخت ،يا استعدادهای حلمساله (فرايندهای شناختي) از جهاتي آشفته و مختل ميباشند
كه موارد اخیر ،نارساييهای شناختي يا تحريفهای شناختي را منعکس ميسازند .بازی درمانگران شناختي-رفتاری همواره سعي
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ميكنند از طريق تسهیل كسب مهارتهای رفتاری جديد و فراهم آوردن تجاربي كه تغییر شناختي را تسهیل ميكند ،به كودک و
نوجوان كمک كنند (اسپنس ،دونوان و برچمنتوساينت.)1111 ،2
بازی درماني شناختي-رفتاری ،در حین عبور كودک از مراحل متعدد درماني (مرحله آغازين ،مرحله ارزيابي ،مرحله میاني و مرحله
پاياني) انجام ميگیرد .بعد از آمادگي برای بازی درماني شناختي -رفتاری مرحله ارزيابي آغاز ميشود .درمانگر ،در مرحلهی میاني
نقشهی درمان را طراحي ميكند و درمان ،روی افزايش خودكنترلي كودک ،حسپیشرفت و يادگیری پاسخهای سازگارانهتر برای
رويارويي با موقعیتهای خاص متمركز ميشود .تعمیم و پیشگیری از عود و بازگشت در مرحلهی میاني بکار گرفتهميشود تا
كودک مهارتهای جديدی در مورد زمینههای گوناگون بیاموزد .در مرحلهیپاياني ،كودک برای خاتمهی درمان آماده ميشود
(نل2333 ،1؛ به نقل از زاعي و احمدی .)2966 ،در بازی درماني شناختي -رفتاری مداخلههای متعدد رفتاری و شناختي به كار گرفته
ميشود .از جمله اين مداخلههای رفتاری ميتوان از حساسیتزدايي منظم تصويرسازیذهني برانگیزاننده ،مديريتوابستگي تقويت
مثبت ،شکلدهي ،خاموشسازی و الگوسازی ،نام برد .از طرفي روشهایرفتاری كه معموالً در بازیدرماني شناختي -رفتاری
استفاده ميشوند با تغییر رفتار و روشهای شناختي با تغییر افکار ،سروكار دارند چون اينگونه تصور ميشود كه شناختهای
ناسازگارانه باعث رفتار همراه با ترس و اضطراب ميشوند ،فرض بر اين است كه تغییر در تفکر ،تغییر در رفتار را به همراه دارد.
درمانگر ،به كودک كمک ميكند تا شناختهای خود را شناسايي و اصالح كند و يا آنها را بسازد ،او عالوه بر كمک كردن به
كودک در شناسايي تحريفهای شناختي خود ،به او ياد ميدهد كه اين تفکر ناسازگارانه را با تفکر سازگارانه تعويض نمايد
(نل2333،؛ گاالگر ،رابین و مکكلوسکي.)111 ،9
بررسي پژوهشهای موجود نشان ميدهد كه در ايران ،پژوهشهای اندكي در مورد بازیدرماني با رويکرد شناختي-رفتاری بر
مشکالترفتاری كودكان سندرم داون صورت گرفتهاست .لذا با توجه به مطالب گفته شده و اينکه ،كودكان مبتال به سندرم قشر
آسیب پذيری در جامعه هستند ،بديهي است كه هر چه زودتر و سريعتر بتوان مشکالترفتاری كودكان را شناخت و با استفاده از
روشهای درماني آنها را كاهش داد ،امکان بیشتری وجود دارد تا از افت تحصیلي و بروز ناهنجاريهایرفتاری و عاطفي ،آنها
پیشگیری كرد لذا هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سؤال است كه آيا بازی درماني به شیوهی شناختي-رفتاری در كاهش مشکالت
رفتاری كودكان سندرم داون (مشکالت سلوكي ،بیش فعالي و بيتوجهي-انفعالي) تأثیر دارد يا خیر؟
روش
روش پژوهش نیمه آزمايشي از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه كنترل است .جامعه آماری پژوهش را كلیه كودكان پسر ( 3تا
 29ساله) مبتال به سندرم داون (آموزش پذير) مدرسه كودكان استثنايي امام علي (ع) شهرستان كاشمر در سال  30-36تشکیل دادند.
از اين جامعه تعداد  21نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند .و سپس بطور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين مي-
شوند (هر گروه  6نفر) .گروه آزمايش در معرض بازی درماني شناختي رفتاری قرار گرفت در حالیکه گروه كنترل هیچ مداخلهای را
دريافت نکرد .قبل و بعد از مداخله معلمان آنها به پرسشنامه مشکالت رفتاری رفتاری كانرز (فرم معلمان) پاسخ دادند .مالحظات
اخالقي در اين پژوهش كامالً رعايت شد ،به گونهای كه شركت كنندگان در زمینه محرمانه ماندن اطالعات ،اطمینان خاطر داده شد و
آنها با رضايت كامل ،پرسشنامهها را در محیطي آرام و بدون ذكر نام تکمیل كردند.
1

- Spence, Donvan & Berchman-Toussaint
- Knell
3
- Gallagher, M.H, Rabian & McCloskey
2
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ابزار

پرسشنامه مشکالت رفتاری کانرز (فرم معلمان) :اين پرسشنامه توسط كارنرز (2329؛  )2326ساخته شده است و كاربرد وسیعي
در زمینه های بالیني و پژوهشي كودكان دارد كه برای مشخص ساختن برخي عالئم و مشکالت رفتاری استفاده ميشود و همچنین
كاربرد وسیعي در غربالگری كلي برای اختالالت و مشکالت كودكي دارد .فرم بلند اين پرسشنامه دارای  93سؤال و فرم كوتاه آن
 16سؤال دارد و زير مقیاسهای مشکالت سلوكي ،بیش فعالي ،بيتوجهي –انفعالي را ميسنجد .پرسشنامهی قلم و كاغذی و فردی
است كه توسط معلم كودک پر ميشود .سوالها در يک مقیاس گزينهای ( =1به هیچ وجه =2 ،فقط كمي؛  =1تقريباً زياد و  =9بسیار
زياد) نمرهگذاری ميشود .ضرايب پايايي بین ارزيابان در مورد آموزگاران با استفاده از  CTRSبین  1/19تا  1/26گزارش گرديه
است (تیلور و سندبرک .)236 ،كانرز ضريب پايايي را به فاسله يک ماه از  1/21تا  1/32گزارش نموده است (كانرز.)2331 ،
ادلبرک و آخن (  )236پايايي را به فاصله دو ماه و چهار ماه به ترتیب  1/20و  1/66گزارش نمودند .ضريب پايايي كلي برروی 20
كودک ناسازگار به فاصله  1هفته  1/66به دست آمده .ضريب پايايي برای خرده مقیاس مشکالت سلوكي=  ،1/62بیش فعالي=،1/06
بيتوجهي-انفعال=  ،1/31شاخص بیش فعالي= ( 1/21قديری نشکاجاني.)2922 ،
روش اجرا :پس از اخذ مجوز از رياست محترم مدرسه كودكان استثنايي امام علي (ع) شهرستان كاشمر ،تعداد  21نفر از بین كلیه
كودكان  3تا  21ساله مبتال به سندرم داون اين مركز به عنوان نمونه انتخاب شدند .سپس به تصادف در دو گروه آزمايش و كنترل
جايگزين شدند .معلمان اين كودكان به پرسشنامه مشکالت رفتاری پاسخ دادند (پیش آزمون) و در مرحله بعد گروهآزمايش در ده
جلسه (هر جلسه  31دقیقه) در معرض بازی درماني شناختي-رفتاری (اين بازی درماني با استفاده از كتابهای كلیات بازی درماني
قزوينينژاد2962 ،؛ محمداسماعیل ( )2962و پژوهشهای جنتیان ،نوری ،شفتي ،مولوی و شماواتیان2962 ،؛ زارع و احمدی2966 ،
تهیه شده است) قرار گرفتند و در پايان مجدداً معلمان هر دو گروه به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند (پس آزمون) .محتوای پروتکل
درماني به اختصار در جدول  2ارائه شده است.
جدول ( )6محتوای پروتکل بازی درمانی شناختی-رفتاری
جلسه
2

1

موضوع فعالیتها
نمايش كارتون ،نقاشي
انگشتي

6

همکاری

هرعضو ،ترغیب كودكان در بیان ناراحتیهای فعلي خود ،پرداختن به ابعاد نشانههای رفتاری و

افزايش

بازی در پارک،
بازی در شهر بازی

تر) ،مجسمههای

مهارتهای

بررسي محاسن ارتباط با ديگران و انجام كار گروهي در مقايسه با انجام كار به تنهايي ،تقويت

ارتباط بین فردی و

نقش و جايگاه مهم افراد در فعالیتهای گروهي ،تقسیم كار و تسهیل امور در كارهای محل

گروهي (قسمت اول)

زندگي

افزايش مهارتهای
ارتباط
بین فردی و گروهي

شني

0

آشنايي و ترغیب

جسماني و شناختي كودكان

كار با شن(خشک و
9

هدف

محتوا
آشنايي درمانگر و كودكان با همديگر و فعالیتهای جلسات گروهي ،ارائه قوانین و وظايف

(قسمت دوم)

كار با سنگ ،رنگ

افزايش مهارت خود

آمیزی روی سنگ

آگاهي (قسمت اول)

عروسکهای
دستکشي

طناب

كشي،

تختة تعادل

توپ،

تقويت و آموزش مهارتهای ارتباط كالمي و غیر كالمي مثل گوش دادن و نحوة گفتوگوی
صحیح ،نحوة درخواست محترمانه از ديگران ،رعايت كردن حقوق ديگران خصوصاً در محل
زندگي مشترک

گردش و بازی،

مینيبوس ،وسايل

ايفای نقش

بازی پارک

پروژه ،ايفای نقش،
سخنراني و توضیحي

ويژگیهای ظاهری (مثل رنگ مو ،چشم ،رنگ پوست و  )...در جهت تقويت باور بي نظیر بودن

مجسم ،سخنراني و

افراد و افزايش اعتماد به نفس

توضیحي

افزايش مهارتهای
خود
آگاهي (قسمت دوم)

استفاده از خود گويیهای مثبت و اثر آن در احساس كودک ،آموزش روش بازسازی شناختي

(قسمت اول)

توضیحي و پرسش و پاسخ

شناخت ويژگیهای جسماني و عقالني هر فرد ،بررسي تفاوتهای ظاهری كودكان از نظر

بررسي و تقويت توانايیها و نقاط قوت هر كودک در مقايسه با گذشته خود و با هدف تقويت

افزايش مهارت مقابله

مشاهدهای

رنگ گواش،
تلويزيون و پخش

پروژه ،مشاهدهای،

احساس ارزشمندی او ،پرهیز از خود گويي های منفي و بررسي نقش آنه ا در احساس ناامیدی،

با هیجانهای منفي

روش
سخنراني،

ابزار

بارش مغزی،
مشاهدهای ،مجسم،
سخنراني و
توضیحي

شن و ماسه

سنگ

در

ابعاد

گوناگون ،چسب
عروسکهای
دستکشي جانوران و
انسان

كمک به كودكان در جهت شناسايي چهار احساس اصلي غم ،ترس ،شادی ،خشم و حالتهای
چهرهای و غیر كالمي آنها ،لزوم بیان تجارب هیجاني به شیوه صحیح ،آموزش مهارت خود
نظارتي در جهت شناسايي و ثبت هیجانهای مختلف در يک برنامه هفتگي و گزارش آن در
جلسههای بعد

بازی ،ايفای نقش

طناب ،توپ بي
خطرو تخته تعادل
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سفالگری ،رنگ

2

آمیزی روی سفال
اشکال هندسي،

6

3

21

افزايش مهارت مقابله
با هیجانهای منفي
(قسمت دوم)
افزايش مهارت مقابله

نقاشي حالتهای

با هیجانهای منفي

غم ،شادی و...

(قسمت سوم(

داستان گويي از

افزايش مقابله با

روی تصاوير میوه

هیجانهای

ها و...

(قسمت چهارم)

مرور تجارب هیجاني كودكان در طول هفته ،بررسي نشانهها و علل در تشخیص باورهای اشتباه
و مؤثر در عصبانیت ،بهره گیری از خودگويي مثبت در افراد ،استفاده از روش بازسازی شناختي
بررسي نشانهها و علل هیجان و احساس غم در افراد ،تعیین موضوعات غم در هر يک از
كودكان ،بهره گیری از خود گويي های مثبت در هنگام عصبانیت
بررسي نشانه هاو علل هیجان ترس در افراد ،تشخیص علل و باورهای اشتباه و مؤثر در ترس و

منفي

كار با كاغذ

افزايش مهارت حل

مچاله ،رنگي و

مسئله و تصمیم

سفید

گیری

نگراني ،تعیین موضوعات ترس در هر يک از كودكان ،آموزش مهارتهای مقابله با ترس
(حساسیت زدايي منظم و با استفاده از تصاوير مثبت و خوشايند كودكان)

پروژه ،مشاهدهای،
مجسم ،سخنراني و
توضیحي

گل كوزه گری،
رنگ و آب

پروژه ،مشاهدهای،

خط كش و شابلن،

مجسم ،سخنراني،

مداد و مداد رنگي،

پرسش و پاسخ و توضیحي

كاغذ و چسب

سخنراني و ايفای نقش،

تصاوير مرتبط با

توضیحي

موضوع داستان
باطله،

شامل آشنايي كودكان ب ا تصمیمهای روزانه در طول زندگي ،اهمیت مشورت با افراد قابل

پروژه ،مشاهدهای ،مجسم،

كاغذ

اعتماد در تصمیم گیری ،كم گرفتن از مربیان و سرپرست مركز آموزشي در حل مشکالت

سخنراني و توضیحي

كاغذرنگي

یافتهها
دادههای جمعیت شناختي نشان داد كه میانگین سن شركت كنندگان در گروه آزمايش ( 21/26 )±2/26و در گروه كنترل ( 21/01 )±2/1
بود؛ در هر دو گروه حداقل سن شركت كنندگان  3و حداكثر آنها  21سال ميباشد.
جدول ( )9شاخصهای توصیفی  -میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای مشکالت سلوکی ،توجه و ناپختگی ،پرخاشگری اجتماعی و
اضطراب و گوشهگیری
گروه
گروه آزمايش

گروه كنترل

كمترين

بیشترين

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون مشکالت سلوكي

3

02

99/01

26/26

پیش آزمون بيتوجهي -انفعالي

26/1

21

02

12

پیش آزمون بیش فعالي

1

6

9/99

2/01

پس آزمون مشکالت سلوكي

2

13

20/66

21/96

پس آزمون بيتوجهي-انفعالي

2

16

2 /69

21/21

پس آزمون بیش فعالي

1/11

9

2/01

2/1

پیش آزمون مشکالت سلوكي

21

01

99/26

20/66

پیش آزمون بيتوجهي انفعالي

22

01

16/69

20/20

پیش آزمون بیش فعالي

1

0

9/01

2/92

پس آزمون مشکالت سلوكي

22

3

91/26

2 /22

پس آزمون بي توجهي انفعالي

22

02

12/99

20/39

پس آزمون بیش فعالي

9

6

/99

2/12

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای مشکالت سلوكي ،بي توجهي انفعالي و بیش فعالي نشان
دهنده تغیراتي در میانگین نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون در گروهها است .به طوری كه میانگین نمرات متغیرها ،در گروه
آزمايش ،در مرحله پس آزمون ،از گروه كنترل كمتر است.
برای اجرای آزمونهای پارامتريک ابتدا پیش فرض نرمال بودن توزيع دادهها در گروهها با استفاده از آزمون گلوموگروف ـ
اسمیرنوف محاسبه گرديد .سطوح معني داری به دست آمده در همه متغیرها بیشتر از  1/10ميباشد .لذا پیش فرض برقرار است و
اجرای آزمونهای پارامتريک بالمانع ميباشد.
جدول (-)9آزمون گلوموگروف ـ اسمیرنوف
مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معني داری

1/196

21

1/161

پس آزمون مشکالت سلوكي

1/20

21

1/111

پیش آزمون بيتوجهي انفعالي

1/111

21

1/216

پس آزمون بيتوجهي انفعالي

1/2 2

21

1/111

پیش آزمون بیش فعالي

1/111

21

1/231

پس آزمون بیش فعالي

1/2 3

21

1/111

پیش آزمون مشکالت سلوكي
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در اين پژوهش برای آزمون فرضیهها از تجزيه و تحلیل كوواريانس استفاده شد .بدين منظور قبل از اجرای آزمون ،پیش شرطهای آن
بررسي شد .ابتدا پیش شرط تساوی واريانسها با استفاده از آزمون لوين بررسي شد .همانطور كه نتايج آزمون لوين نشان ميدهد در
تمام متغیرها ،پیش شرط تساوی واريانسها بر قرار است (جدول ـ .)P>1/10 0
جدول ( )1تساوی واریانسها  -آماره لوین برای آزمون تساوی واریانسها
مقدار F
مشکالت سلوكي
بي توجهي انفعالي
بیش فعالي

درجه آزادی 2

درجه آزادی 1

سطح معني داری

2

21

1/16

1/11

2

21

1/30

1/126

2

21

1/31

2/93

در ادامه پیش فرض يکساني شیب خط رگرسیون بررسي شد .بدين منظور از آزمون اثرات تعاملي متغیر گروه با پیش آزمون (گروه ×
پیش آزمون) استفاده شد .مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر مذكور در اين مورد نیز معنيدار نیست ،لذا شیب خط رگرسیون برای
گروههای آزمايش و كنترل يکسان است و استفاده از تحلیل كواريانس بالمانع است.
جدول ( )3آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون برای گروههای آزمایش و کنترل
مجموع

درجات

میانگین

مقدار

سطح

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

منبع تغییرات

معنيداری

مشکالت سلوكي

گروه × پیش آزمون

212/29

2

212/29

/ 2

1/16

بيتوجهي انفعالي

گروه × پیش آزمون

1/6

2

1/6

1/66

1/ 9

بیش فعالي

گروه × پیش آزمون

1/26

2

1/26

1/32

1/90

فرضیه  : 2بازی درماني شناختي ـ رفتاری بر كاهش مشکالت سلوكي كودكان مبتال به سندرم داون تأثیر دارد .
در آزمون اين فرضیه ،نتايج تجزيه و تحلیل كوواريانس نشان داد كه با حذف اثر پیش آزمو ن ِ مشکالت سلوكي،
به عنوان متغیر همپراش  ،اثر اصلي بازی درماني شناختي ـ رفتاری بر نمره ها ی پس آزمون معني دار است ؛ زيرا
پس از تعديل نمرات پیش آزمون ،اثر معني دار عامل عضويت گروهي همچنان وجود دارد (  .) P= 1 / 112میزان
تأثیر بازی درماني  1 / 2است  .نتیجه اينکه فرضیه صفر رد و فرضیه آزمايش تأيید م ي شود ؛ يعني بین نمره
مشکالت سلوكي افرادی كه تحت بازی درماني شناختي ـ رفتاری بوده اند و كساني كه تحت درمان نبوده اند
تفاوت معناداری وجود دارد به عبارتي پس از بازی درماني ،میانگین مشکالت سلوكي افراد گروه آزمايش  ،با
در نظر داشتن تأثیر پیش آزمون و نسبت به گروه كنترل ،كاهش يافته است .
جدول ( )1شاخص  -تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر نمره مشکالت سلوکی در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل
مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

مقدار f

پیش آزمون

29 6/11

2

29 6/11

9/19

1/112

عضويت گروهي

6 1/21

2

6 1/21

16/69

1/112

خطا

162/39

3

92/91

كل

3922

21

شاخص متغیر

معني داری

میزان تأثیر (اتا)
1/61
1/2

فرضیه  : 1بازی درماني شناختي ـ رفتاری بر كاهش مشکالت بي توجهي انفعالي كودكان مبتال به سندرم داون
تأثیر دارد .
در آزمون اين فرضیه نیز نتايج تجزيه و تحلیل كوواريانس نشان داد كه پس از تعديل نمرات پیش آزمون ،اثر
معني دار بازی درماني همچنان وجود دارد (  . ) P= 1 / 112میزان تأثیر آن  1 / 26است به عبارتي پس از بازی
درماني ،میانگین نمره بي توجهي انفعالي در گروه آزمايش به نحوه معني داری كاهش يافته است .
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جدول ( )3شاخص  -تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر مقدار مشکالت بی توجهی انفعالی گروه در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل
شاخص متغیر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

پیش آزمون

26 3/ 1

2

26 3/ 1

عضويت گروهي

26/66

2

26/66

3

2 /01

خطا
كل

291/2
2069

مقدار f
229/0
91/36

معني داری

میزان تأثیر (اتا)

1/112

1/31

1/112

1/26

21

فرضیه  : 9بازی درماني شناختي ـ رفتاری بر كاهش بیش فعالي كودكان مبتال به سندروم داون تأثیر دارد .
در آزمون اين فرضیه نیز نتايج نشان داد كه پس از تعديل نمرات پیش آزمون ،اثر معني دار بازی درماني
همچنان وجود دارد (  . ) P= 1 / 112میزان تأثیر آن  1 / 26است به عبارتي پس از بازی درماني ،میانگین نمره بیش
فعالي در گروه آزمايش به نحوه معني داری كاهش يافته است .
جدول ( )3شاخص  -تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر بیش فعالی در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش و کنترل
df
میزان تأثیر (اتا)
معني داری
میانگین مجذورات مقدار f
مجموع مجذورات
شاخص متغیر
پیش آزمون

0/616

2

0/616

2/

1/11

1/ 0

عضويت گروهي

11/01

2

11/01

16/60

1/112

1/26

خطا

2/11

3

كل

293

21

1/26

بحث و نتیجهگیری
اين مطالعه با هدف بررسي اثربخشي بازی درماني شناختي رفتاری بر مشکالت رفتاری كودكان مبتال به سندرم داون انجام شد .نتايج
نشان داد كه بازی درماني شناختي رفتاری بر مشکالت رفتاری (مشکالت سلوكي ،بیش فعالي و بي-توجهي -انفعالي) كودكان مبتال
به سندرم داون مؤثر است .نتايج اين تحقیق مطابق با نتايج پژوهش قادری ،اصغری مقدم و شعیری ( )2960است آنها در مطالعه خود
نشان دادند كه بازی درماني شناختي رفتاری باعث بهبود پرخاشگری كودكان مبتال به اختالل سلوک ميگردد .همچنین زارع و
احمدی ()2966؛ جنتیان و همکاران ( )2962در مطالعه ای به اين نتیجه رسیدند كه بازی درماني شناختي رفتاری در كاهش مشکالت
رفتاری كودكان مؤثر است كه با نتايج تحقیق حاضر همسو و هم جهت ميباشد .گاالگر ،رابین و مک كلوسکي )111 ( 2نیز نشان
دادند كه درمان شناختي رفتاری باعث كاهش هراس اجتماعي ،اضطراب و افسرگي ميگردد .آذرنیوشان ،بهپژوه و غباری بناب
( )2932به بررسي اثربخشي بازی درماني با رويکرد شناختي رفتاری بر مشکالت رفتاری دانشآموزان كم توان ذهني پرداختند ،نتايج
نشان داد كه استفاده از بازی درماني با رويکرد شناختي-رفتاری ،موجب كاهش معنيدار مشکالت رفتاری در دانشآموزان كم توان
ذهني شد.
تحقیقات ،همچون (پدرو و ردی1110 ،؛ ايوانز ،مولت و فرانز1110 ،؛ به نقل از ملک ،حسنزاده و تیرگری )2932 ،اثربخشي
مداخلههای شناختي -رفتاری را در درمان مشکالت رفتاری كودكان و درمان كودكاني كه مشکالت آنها به سبب محركهای تنش
زای زندگي همچون طالق ،مرگ ،جابجايي و حوادث ايجاد شده ،نشان داده است .مصطفوی ،شعیری ،اصغری مقدم و محمودی
( )2963طي تحقیق تأثیر آموزش بازی درماني مبتني بررابطه والد-كودک به مادران بر مشکالت رفتاری كودكان پیش دبستاني به اين
نتیجه رسیدند كه آموزش مهارتهای بازی درماني به مادران موجب كاهش مشکالت رفتاری كودكان گروه آزمايش نسبت به گروه
كنترل شده است .در مطالعهای ديگر كه توسط گاالگر ،رابین ،مک كلوسکي )111 ( 1صورت گرفته است نیز گروه درماني
- Gallagher, Rabian & McCloskey
-Gallagher, Rabian & Mc closkey
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شناختي -رفتاری كوتاه مدت در درمان هراس اجتماعي ،اضطراب و افسردگي كودكان مؤثر بوده است .گوبل ،هالواكس ،هوفر،
مولر ،مولنر 2و همکاران ( )1120در تحقیقي نشان دادند كه بازی درماني شناختي رفتاری بر اختالالت اضطرابي در كودكان مؤثر
است.
با توجه به اينکه نتايج به دست آمده از تجزيه و تحلیل دادهها و تأيید فرضیه پژوهشي به گونهايي با نتايج حاصل از پژوهشهای مشابه
همخواني دارد و از آنجا كه بازی درماني شناختي رفتاری روشي است كه به كودک فرصت ميدهد تا احساسات آزار دهنده و
مشکالت دروني خود را از طريق بازی بروز دهد و آنها را به نمايش درآورد و درمانگر نیز فرصتي را فراهم ميكند كه به كودک
كمک كند ،تا ياد بگیرد تعارضات خود را حل كند ،ميتوان گفت كه اين روش به مثابه يکي از روشهای درماني پذيرفته شده و
مورد تأيید است.
بازی درماني شناختي رفتاری از جمله مداخلههای پیشنهادی برای كودكان است كه طي آن درمانگر ميكوشد با بازی در كودک
انگیزه ايجاد كند ،او را فعال نمايد ،با او ارتباط برقرار كند و رفتارهای او را هدايت نمايد .در اين روش از تکنیکها و متدهای خاصي
مثل بازی شن ،كاغد ،توپ و ...استفاده ميشود كه هر كدام از اين شیوهها ميتواند به نوبه خود باعث كاهش بخشي از مشکالت
رفتاری در كودكان شود .مثالً كودک در حین بازی با كلمات احساسي ،حالت دفاعي خود را برای بیان احساساتشان از دست مي-
دهند و فرصت بیشتری دارند تا احساسات خود را بیان كنند و با انواع حاالت خلقي مثل خشم ،ترس و  ...بیشتر آشنا شوند .در جريان
استفاده از اين شیوه ،اين فرصت دراختیار كودكان قرار ميگیرد تا احساساتي كه اجازه بیان آنها را در محیطهای ديگر ندارند ،بدون
ترس از پیامدهای آنها ابراز كنند و همچنین از طريق ايفای نقش ،احساسات خود را بهتر كنترل كنند .استفاده از اين تکنیکهای بازی
موجب ميشود تا مهارتهای اجتماعي آنان رشد كرده و باعث شود تا برای شركت در فعالیتهای گروهي بدون ارزيابيهای منفي
از خود تشويق شوند .همچنین از ويژگیهای ديگر اين تکنیکها ،تحرک زياد ميباشد كه منجر به تخلیه انرژی كودكان از ويژگیهای
ديگر اين تکنیک ،تحرک زياد ميباشد كه منجر به تخلیه انرژی كودكان رفتارهای خود بپردازند .بازی به كودک راههای ابراز
خشم و عصبانیت ،ابراز درست هیجانات ،كنترل هیجانات به شیوه درست را ميآموزد .نهايتاً به نظر ميرسد استفاده از مداخله بازی
درماني شناختي رفتاری و بکارگیری هر كدام از تکنیکهای آن ميتواند به كاهش بخشي از مشکالت رفتاری كودكان مبتال به
سندرم داون كمک كند .از محدوديتهای تحقیق حاضر ميتوان به محدوديت در جامعه مورد تحقیق ،نمونه به صورت دردسترس
انتخاب شد كه بايد در تعمیم نتايج محتاطانه عمل كرد .با توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد ميشود راهکار تازهای در مورد اصالح رفتار
دانشآموزان مبتال به سندرم داون ميتواند تا حدودی مسائل اين دانشآموزان را كاهش دهد بنابراين برنامه بازی درماني ارائه شده
مي تواند الگوی مديران و برنامه ريزان آموزشي ،اولیاء و مربیان و مشاوران محترم قرار گیرد.
تضاد منافع
با توجه به اينکه اين پژوهش تحت حمايت مالي سازمان و يانهاد خاصي نبوده و همچنین ترتیب نويسندگان با رضايت طرفین نوشته
شده است و همچنین يافتههای اين پژوهش دقیق و شفاف ارائه شده است ،بنابراين تضاد منافع ندارد.
تشکر و قدردانی
بدين وسیله از ازمودنيهای اين پژوهش و مربیان محترم انها كه در طول پژوهش همکاری الزم را مبذول نمودند ،كمال تشکر را
داريم.

- Göbl, Hlavacs, Hofer, Müller &Müllner
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