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Abstract
The aim of this research is Teaching play therapy based
on the parent – child relationship (Filial Therapy) to
mothers of preschool children and and its effects on
computers game addiction and aggression in their
children. Statistical population of this research includes all
mothers of preschool children with addiction to computer
games Were randomly assigned to either experimental or
control groups.The instrument used in this research were
addiction to commuter games questionnaire (Farhadi
(1395), (parents form), and Vahedi et al. (1999),
aggression scale of preschool children (parent form). The
participants in two stage of pretest and posttest were
answered to research instruments.The experimental group
subjected to 10 sessions (2 hour), filial therapy
education.The results of this research showed that, filial
therapy training to mothers were effective to reduce
addiction sign to computer games (p<0.01), children
aggression (p<0.05), verbal aggression (P <0.01), and
impulsive aggression (P <0.05).Accordingly focusing on
educations related to parents was recommended as a
strategy to reduce children’s extreme tendency to play
computer games.
Keywords: Play Therapy based on Child-Parent
Relationship, Filial Therapy, Addiction to Computer
Games, Preschool Children’s Aggression

مریم سلطانی
، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،دانشجوی دکتری روانشناسی
. ایران، اصفهان،)دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان
*فرهادی

هادی

 دانشگاه، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،استادیار گروه روانشناسی
. ایران، اصفهان،)آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان

چکیده
– هدف پژوهش حاضر آموزش بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد
کودک (فیلیال تراپی) به مادران کودکان پیشدبستانی و بررسی
تأثیر آن بر اعتیاد به بازیهای رایانهای و پرﺧاﺷـﮕری کودکان آنها
 جامعۀ آماری این پژوهش ﺷامل تمام مادران کودکان.بوده است
پیشدبستانی دارای اعتیاد به بازیهای رایانهای غربال ﺷده بود که به
 ابزار.صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند
مورد استفاده در این پژوهش ﺷامل پرسشنامۀ اعتیاد به بازیهای
) و مقیاسFarhadihadi, 2016( رایانهای (فرم والد) فرهادی
پرﺧاﺷﮕری کودکان پیشدبستانی(فرم والد) واحدی و همکاران
 آزمودنیها در دو مرحلۀ پیشآزمون و.) بودVahedi et al, 1999(
 گروه آزمایش در این.پسآزمون به ابزارهای پژوهش پاسخ دادند
 ساعته) دورۀ آموزﺷی فیلیالتراپی2( جلسه10پژوهش در معرض
 یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش فیلیالتراپی به.قرار گرفتند
) وP<0/01( بر کاهش نشانههای اعتیاد به بازیهای رایانهای،مادران
 پرﺧاﺷﮕری،)P<0/05( نیز بر کاهش پرﺧاﺷﮕری کودکان
.) مؤثر بوده استP<0/05( ) و پرﺧاﺷﮕری تکانشیP<0/01(کالمی
 تمرکز بر آموزﺷهای مرتبط با والدین به عنوان،بر همین اساس
راهکاری برای کاهش گرایش افراطی کودکان به بازیهای رایانهای
.توصیه میﺷود
، بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد –کودک:واژههای کلیدی
 پرﺧاﺷﮕری کودکان، اعتیاد به بازیهای رایانهای،فیلیالتراپی
.پیشدبستانی
farhadihadi@yahoo.com : نویسندۀ مسئول.*

98/06/24 :پذیرش

97/12/18 :وصول

 / 14دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

مقدمه

محققان در مورد کارکردهای منفی استفاده مفرط از

تحوالت سریع در فناوریهای نوین جهانی و افزایش بیش از

بازیهای رایانهای به کشفیاتی دست یافتهاند؛ نوع خانواده و

حد دسترسی کودکان و نوجوانان به محیطهای مجازی و

نگرش والدین در خانواده میتواند علت گرایش افراطی و نیز

گرایش کودکان به بازیهای رایانهای و توجه به آثار و

موجب اعتیاد به بازیهای رایانهای در نوجوانان شودYung, (.

پیامدهایی که محیطهای مجازی بر روان و رفتار کودکان

 .)1998خشونت ،بزهکاری ،جنایت و از بین بردن هر آنچه

میگذارند ،سبب نگرانیهایی دربارۀ اثرهای مخرب بر کسانی

فراروی آدمی است ،یکی از اساسی ترین موضوع های مﻄرح

که از بازیهای رایانهای استفادۀ افراطی میکنند ،شده است.

شده در بعضی از این بازیهاست ،بهگونهایکه بررسیهای

( )Formme, 2003با وجود تأثیرات مثبت بازیهای رایانهای

مختلف حاکی از آن است که مضمون اکثر این بازیها

بر خالقیت ،یادگیری ،تمرکز و افزایش برخی مهارتها در کودکان،

تخریب ،کشتن و پرخاشگری بر علیه دیگری است

برخی از پژوهشگران بر اثربخشی منفی بازیهای رایانهای تأکید

( .)Anderson, Bushman, Rothstein &et al, 2010میتوان

میکنند و معتقدند این بازیها گاهی پرخاشگری و خشونت را

گفت این وسایل ارتباطی ،بخش مهمی از زندگی روزانۀ افراد

نیز در کودکان و نوجوانان افزایش میدهند و آنها وابستگی و حتی

شده و به طور جدی فضای کار و تحصیل ،نظام خانواده و به

میکنند( Peykanian& farhadi,

دنبال آن کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است و این

 .)2017از سوی دیگر ،اعتیـاد بـه بـازیهـای رایانـهای سـبب

موضوع نگرانیهایی به همراه دارد؛ بنابراین بررسی و پژوهش

بـه خﻄـر افتـادن سالمت فیزیکی و روانی ،کاهش مهـارتهـای

بیشتر محققان این حوزه را بهویژه در زمینۀ تأثیرات منفی و

اجتمـاعی ،انـزوا و در خـود فرورفتگـی در کودکان

مخرب

افراد

مــیشــود( Zamani & Abedini , 2013؛.بنابراین این افراد در

میطلبد(.)Peykanian& Farhadi, 2018

اعتیاد بسیار به این بازیها پیدا

آن

بر

نظام

خانواده

و

ارتباطات

دنیای واقعی ،احساس تنهایی بسیاری میکنند .به همین علت،

از سوی دیگر ماهیت ارتباط والد کودك در سالمت روانی

افرادی که عزت نفس پایینتری دارند و احساس تنهایی بیشتری

کودکان در حال و آینده مهمترین نقش را دارد .ویژگیهای

میکنند گرایش بیشتری به فضای مجازی پیدا میکنند ( &Rezaei

والدین با مشکالت رفتاری کودکان و ارتقاء سالمتی کودکان

 .)Farhadi, 2018طبق گزارش والدین ،یکی از آسیبهای مرتبط

در ارتباط است (), Vachon,Vitaro, Wanner & et al,2004

با اینگونه اعتیاد ،اهمالکاری تحصیلی است؛ اهمالکاری از

و یکی از جدیدترین روشها در حیﻄۀ اصالح رفتار کودکان،

دیدگاه روانشناسی به معنای »به آینده محول کردن وظایف و

درمان مبتنی بر رابﻄۀ والد -کودك ()CPRTیا فیلیالتراپی

اموری که تصمیم به اجرای آن گرفته شده» است (2017

Eshghi,

&.)Farhadi

( )Child-parent relation therapyاست (

& Landreth

 )Bratton, 2006که درآن از بازی به عنوان مدیوم اصلی برای

گریفیتث ،ریچارد و وود ( Griffiths, Richard & Wood ,

تقویت روابط خانوادگی ،ایجاد ادراك و احترام بین فرزند و

 ،)2007در پژوهش خود اعتیاد به بازیهای رایانهای را

والدین و حل مشکالت کودك و خانواده استفاده میشود و در

زیرشاخهای از اعتیاد رفتاری و مشکالت رفتاری با ویژگیهای

واقع نوعی از خانوادهدرمانی است که به والدین میآموزد

فعال و غیر دارویی تعریف کردهاند .نتایج پژوهش ویدیانتو

چگونه جلسات بازی غیر هدایت کنندهای با کودکان خود

( )Widyanto, 2004نشان داد که میتوان اعتیاد به بازیها را با

داشته باشند تا بتوانند مشکالت خانواده را برطرف ساخته و

عواملی چون میزان خشونت و پرخاشگری پیشبینی کرد .نتایج

( & Drewes, Bratton

پژوهش (سید بدرالدین ،آرمان ،کاظمی و همکاران

تبدیل به والدینی مجرب شوند

( Arman,

 .)Schaefer, 2011بازیدرمانی والدین در اصل توسط گورنی

 )Kazemi, & Hassanzadeh , 2004نشان داد اشتغال بیش از

( )Guerney, 1964به عنوان برنامهای درمانی برای کودکان

حد به بازیها با افزایش سﻄح پرخاشگری و هیجان پذیری

مبتال به مشکالت هیجانی پایهگذاری شد .این برنامۀ خاص با

مرتبط است.

هدف رفع موانع بسیاری که مردم در جوامع روستایی با آن

اثربخشی فیلیالتراپی (بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد-كودک) بر اعتیاد به بازیهای رایانهای و پرخاشگری15 / ...

روبهرو میشوند و در مواجهه با دسترسی به مراقبتهای

رایانهای در خانوادهها ،مهد کودكها ،مراکز مشاورۀ کودك و

بهداشتی متخصص در معرض خﻄر قرار دارند ،به طور بالقوه

مدارس ابتدایی ،از این رو هدف پژوهش حاضر ،آموزش به

(Cooper & , 2019

والدین با توجه به شیوۀ درمانی فیلیالتراپی برای غلبه بر اعتیاد

 .)Oliaroتأکید اولیۀ بازیدرمانی مبتنی بر رابﻄۀ والد -فرزند

به بازیهای رایانهای وکاهش پرخاشگری کودکان است .بر

بر تقویت و افزایش رابﻄۀ والد -فرزند از طریق تجهیز والدین

همین اساس این پژوهش در پی پاسخ به این سؤاالت است.

به مهارتهای پایۀ بازیدرمانی کودكمحور قرار دارد که

 .1آیا بازیدرمانی مبتنی بر رابﻄۀ والد –کودك بر اعتیاد کودکان

مشخص شده است؛ این ارتباط یکی از ابعاد ضروری و

به بازیهای رایانهای تأثیر دارد؟

اثربخش در تسهیل توسعۀ روابط،اصالح مشکالت کودکان و

 .2آیا بازیدرمانی مبتنی بر رابﻄۀ والد –کودك بر پرخاشگری

جلوگیری از شکلگیری مشکالت آینده محسوب میشود.

کودکان و مؤلفههای آن (کالمی ،فیزیکی ،رابﻄهای و تکانشی)

( .)Landreth& Bratton, 2013مﻄالعۀ جدیدی که توفن،

تأثیر دارد؟

نتایج سالمتی را به ارمغان میآورد

وامپلر ،تیتوس و همکاران (2014

,

Tophen, Wampler,

 )Titus & et alانجام دادند ،حاکی از اثربخشی بسیار این روش

روش پژوهش

در والدین دچار تنیدگی و کودکان دارای مشکالت رفتاری

جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمام مادران کودکان

است ،به طوری که میتوان بهبود معناداری را در این خانوادهها

پیشدبستانی دارای اعتیاد به بازیهای رایانهای شهر اصفهان

پیشبینی کرد ( .)Carmichael, 2006از نظر مداخله در درمان

در سال تحصیلی  1395-1396و نمونۀ پژوهش شامل 30نفر

معتادان به بازیهای رایانهای از جمله تحقیقاتی که شده

از این مادران بود که به شیوۀ هدفمند انتخاب شدند بدین

Kaptsis,

صورت که ابتدا از میان مناطق مختلف شهر اصفهان ،منﻄقه 2

 )King & Delfabbro & et al, 2016است؛ در این مﻄالعه از

به عنوان منﻄقهای میانی از لحاظ اقتصادی –اجتماعی انتخاب

روش مداخالت درمانی همچون  CBTو خانوادهدرمانی در

و سپس شش مهد کودك از میان مهد کودكهای این منﻄقه به

درمان اعتیاد به این بازیها استفاده شده است .همچنین

صورت تصادفی انتخاب و سپس غربالگری بر روی 450

پژوهش گریفیتث و مردیس ()Griffiths & Meredith, 2009

کودك داوطلب انجام شد .تعداد  30نفر از کودکانی که اعتیاد

نگاهی دارد به برنامۀ  12مرحلهای رفتاری ،درمانشناختی-

شدید به بازیهای رایانهای داشتند انتخاب و از مادران آنها

رفتاری و مصاحبۀ انگیزشی .

تقاضا شد که در پژوهش حاضر شرکت کنند و سپس با توجه

پژوهش کاپیتسیس ،کینگ ،دلفابرو و همکاران (

با توجه به این نکته که تحقیقات قبلی ،تأثیر مثبت

به رعایت مالکهای ورود و خروج به صورت تصادفی در هر

بازیدرمانی را بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان تأیید

یک از دو گروه آزمایش و کنترل 15نفر قرار گرفتند و گروه

کردهاند ( )Oconnor & Braverman, 1997و اعتیاد به

آزمایش (مادران کودکان با اعتیاد به بازیهای رایانهای) در

بازیهای رایانهای و پرخاشگری نیز از جمله مشکالت رفتاری

جلسات آموزشی درمان فیلیالتراپی شرکت کردند .در این

در برخی از کودکان است و با علم به اینکه فیلیالتراپی اولین

پژوهش گروه آزمایشی  10جلسۀ  2ساعته آموزش

عضو خانواده از شیوه های بهبود روابط است (دروز،براتون و

بازیدرمانی(هر هفته دو جلسه) دیدند .پیشآزمون و

اسچافر ( )Drewes, Bratton& Schaefer , 2011و بسیاری

پسآزمون به ترتیب در جلسۀ اول و جلسۀ آخر آموزش اجرا

از مشکالت هیجانی ـ رفتاری کودك نتیجۀ اجتنابناپذیر فقر،

شد .ابزار پژوهش و روش جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای

جهل ،بدرفتاری و نابسامانیهای خانوادگی و کاستیهای

استانداردی بود که قبال پژوهشگران در ایران استفاده کرده

آموزشی ،پرورشی ،فرهنگی و اجتماعی است

( &Elahe

)Mohammad Ismail, 2004و همچنین با توجه به کاربرد
احتمالی این روش در بهبود اعتیاد کودکان به بازیهای

بودند.
ابزارهای پژوهش

 / 16دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

پرسشنامۀ محققساختۀ اعتیاد كودكان به بازیهای

میشود شامل یک نمرۀ کلی و چهار زیرمقیاس پرخاشگری

رایانهای(نسخۀ والدین) :این پرسشنامه را که شامل  13سؤال

کالمی ،پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری رابﻄهای و

است فرهادی ( )Farhadi,1396تهیه کرده است .کلیۀ

پرخاشگری تکانشی است .ضریب اعتبار آلفای کرونباخ در

سؤالهای آن بر اساس یک طیف لیکرت  5درجهای(=4همیشه

عاملهای چهارگانۀ پرخاشگری کالمی ،فیزیکی ،رابﻄهای و

=3،اغلب =2،گاهی =1،به ندرت =0 ،هرگز) نمرهگذاری شده

تکانشی به ترتیب  0/0،94/92، 0/93و0/88به دست آمده است

است .دامنۀ نمرات در این پرسشنامه بین صفر تا  52و نمرۀ

(.)Vahedi, Fathia , Hosseini Nasab& Moghadam, 2008

باالتر نشاندهندۀ اعتیاد بیشتر به بازیهای رایانهای است
ضریب پایایی این پرسشنامه  0/87است و میزان ضریب پایایی

شیوة مداخله

آن با روش همبستگی درونی آلفای کرونباخ  0/90به دست

آموزش فیلیالتراپی به مادران در زمینۀ اعتیاد به بازیهای

آمده که قابلیت اطمینان بسیاری را نشان میدهد.

رایانهای و پرخاشگری كودک

مقیاس پرخاشگری كودكان پیشدبستانی(فرم والد) :این

در این جلسات از بستۀ آموزشی «بهبود رابﻄۀ والد-کودك از

مقیاس پرسشنامهای  43سؤالی است با مقیاس رتبهبندی

طریق بازی» استفاده و به صورت گروهی اجرا شد .شیوۀ ارائه

لیکرت؛ این پرسشنامه را اولین بار واحدی و همکاران در سال

تعاملی بود (به طوری که نظرات و پیشنهادهای مادران در

 1387با بهرهگیری از پرسشنامۀ پرخاشگری کودکان دبستانی

فرایند جلسه دخیل بود) و در انتهای هر جلسه تکالیفی بر

شهیم و پرسشنامۀ پرخاشگری اهواز برای سنجش ابعاد

عهدۀ مادران گذاشته میشد .محتوای جلسات آموزش

مختلف پرخاشگری در کودکان سنین پیشدبستانی طراحی

فیلیالتراپی به مادران در جدول شمارۀ ( )1ارائه شده است.

کردند .این پرسشنامه که توسط مربی یا والدین کودك تکمیل
جدول شمارۀ  .1جلسات بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد-كودک
جلسات

شرح جلسات (بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد-كودک)

جلسۀ اول

بیان موضوعات پایه از قبیل تشویق و تقویت والدین ،همدلی با والدین ،عادی و طبیعی جلوه دادن مشکالت ارتباطی
والدین با فرزندانشان

جلسۀ دوم

تشخیص چهار احساس اصلی (شادی ،غم ،خشم و ترس) وآموزش پاسخدهی همدالنه به کودك

جلسۀ سوم
جلسۀ چهارم

آموزش چهار اصل بازی :کودك در جلسات بازی هدایتگر است ،توجه به احساسات کودك ،انعکاس ادراك والدین
از احساسات کودك ،قاطعیت در زمینۀ محدودیتها
آموزش بایدها و نبایدهای جلسات بازی

جلسۀ پنجم

آموزش مهارت محدودیتگذاری برای رفتارهای نامناسب

جلسۀ ششم

آموزش چگونگی صحبت با کودك ،فرورفتن در قالب نقش تخیلیای که کودك از والد خواسته است ،اهمیت شناخت
احساسات خود

جلسۀ هفتم
جلسۀ هشتم

جلسۀ نهم
جلسۀ دهم

آموزش روشهای حق انتخاب دادن
روشهای افزایش اعتماد به نفس نظیر فرصت دست و پنجه نرم کردن با مشکالت را به کودك دادن ،واکنش و بازخورد
به تجربۀ کسب شده توسط کودك ،سرزنش نکردن هنگام صدمه دیدن ،توصیف شرایط پرخﻄر و آسیبزا بدون
سرزنش
آموزش نحوۀ تشویق و تفاوت آن با تمجید
مرور مهارت حق انتخاب دادن ،محدود کردن و تشویق کردن ،آموزش عروسکبازی ساختاریافته برای والدین و تعمیم
محدودیتها به خارج از جلسۀ بازی

اثربخشی فیلیالتراپی (بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد-كودک) بر اعتیاد به بازیهای رایانهای و پرخاشگری17 / ...

یافتهها

چهار مؤلفۀ پرخاشگری کالمی ( ،)4/13پرخاشگری فیزیکی

نتایج جدول شمارۀ  2نشان میدهد میانگین نمرات کودکان در

( ،)4/46پرخاشگری رابﻄهای ( )3/93و پرخاشگری تکانشی

مقیاس اعتیاد به بازی رایانهای در گروه آزمایش در مرحلۀ

( )6/26نسبت به نمرات مرحلۀ پیشآزمون آنها کاهش یافته

پسآزمون ( )23/86نسبت به پیشآزمون این گروه کاهش یافته

است؛ بنابراین میتوان گفت فیلیالتراپی ،حداقل بر یکی از

است .همچنین میانگین نمرات کودکان گروه آزمایش در

متغیرهای وابسته اعتیاد به بازیهای رایانهای و پرخاشگری

مرحلۀ پسآزمون در نمرۀ کل مقیاس پرخاشگری ( )18/80و

تأثیر معناداری داشته است (.)P<0/001

جدول شمارۀ  .2میانگین و انحراف استاندارد گروههای كنترل و آزمایش در متغیرهای مورد مطالعه
كنترل

متغیرها

آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

33/60

34/40

32/86

23/86

انحراف استاندارد

4/96

5/60

4/98

6/22

میانگین

29/60

29/33

28/53

18/80

انحراف استاندارد

13/85

13/58

16/79

12/17

پرخاشگری

میانگین

8/00

7/93

6/66

4/13

کالمی

انحراف استاندارد

5/31

4/46

4/68

3/15

پرخاشگری

میانگین

7/13

6/80

6/60

4/46

فیزیکی

انحراف استاندارد

4/86

4/98

4/04

3/37

پرخاشگری

میانگین

6/93

6/20

6/33

3/93

رابﻄهای

انحراف استاندارد

3/53

3/96

4/40

2/96

پرخاشگری

میانگین

7/60

8/26

9/00

6/26

تکانشی

انحراف استاندارد

4/61

4/81

6/36

4/97

اعتیاد به بازی

پرخاشگری

نتایج جدول شمارۀ  3نشان میدهد ،تفاوت نمرات

اعتیاد به بازی و  41درصد از تفاوتهای فردی در پرخاشگری

آزمودنیها در اعتیاد به بازی رایانهای ( )F=41/219و

در مرحلۀ پسآزمون به تفاوت بین دو گروه مربوط است .با

پرخاشگری کودك ( )F=18/457بین گروه آزمایش و گروه

توجه به این نتایج میتوان گفت که فیلیالتراپی منجر به کاهش

گواه ،پس از حذف اثرات پیشآزمون معنادار است (.)P<0/01

اعتیاد به بازیهای رایانهای و پرخاشگری در کودکان شده است.

اندازۀ اثر بیانگر آن است که  61درصد از تفاوتهای فردی در
جدول  .3نتایج تحلیل كوواریانس مربوط به مداخلهدرمانی بر اعتیاد به بازی و پرخاشگری كودک در دو گروه
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متغیر

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

519/841

1

519/841

29/384

گروه

729/216

1

729/216

41/219

خﻄا

459/96

26

17/69

منابع تغییرات

اعتیاد به بازی

توان

F

سطح معناداری

اندازۀ اثر

0/000

0/531

0/999

0/000

0/613

1/000

آزمون

پیشآزمون

3619/771

1

3619/771

95/430

0/000

0/786

1/000

گروه

700/090

1

700/090

18/457

0/000

0/415

0/985

خﻄا

986/21

26

37/93

پرخاشگری

خالصۀ نتایج تحلیل کوواریانس جدول شمارۀ  4نیز نشان

21درصد از تفاوتهای پرخاشگری تکانشی در پسآزمون به

میدهد که از میان چهار مؤلفۀ مقیاس پرخاشگری کودکان،

تفاوت بین دو گروه مربوط و برای متغیر مستقل به حساب

تفاوت در میانگین نمرۀ دو مؤلفۀ پرخاشگری کالمی (P<0/01

آمده است .با توجه به این نتایج میتوان گفت بازیدرمانی

 )F=14/90,و پرخاشگری تکانشی ()F=6/59 , P<0/05

مبتنی بر رابﻄۀ والد-کودك ،منجر به کاهش میزان پرخاشگری

آزمودنیهای تحت درمان بین گروه آزمایش و گروه گواه ،پس

کالمی و تکانشی و بهطور کلی کاهش پرخاشگری در کودکان

از حذف اثرات پیشآزمون معنادار است .اندازۀ اثر بیانگر آن

پیشدبستانی شهر اصفهان شده است.

است که  38درصد از تفاوتهای پرخاشگری کالمی و
جدول شمارۀ .4نتایج تحلیل كوواریانس(مانکوا) تفاوت دو گروه آزمایش و كنترل در پرخاشگری و مؤلفههای آن
متغیر

منابع تغییرات

پرخاشگری
کالمی

پرخاشگری
فیزیکی

پرخاشگری
رابﻄهای

پرخاشگری
تکانشی

بحث و نتیجهگیری

مجموع

میانگین

F

P

اندازۀ اثر

توان آزمون

پیشآزمون

179/47

1

179/47

45/44

0/000

0/65

1/00

گروه

58/86

1

58/86

14/90

0/001

0/38

0/95

خﻄا

94/78

24

3/94

مجذورات

df

مجذورات

پیشآزمون

205/02

1

205/02

30/65

0/000

0/56

1/00

گروه

24/17

1

24/17

3/61

0/069

0/13

0/44

خﻄا

160/53

24

6/68

پیشآزمون

124/59

1

124/59

18/66

0/000

0/43

0/98

گروه

23/03

1

23/03

3/45

0/075

0/12

0/43

خﻄا

160/16

24

6/67

پیشآزمون

158/30

1

158/30

21/21

0/000

0/47

0/98

گروه

49/21

1

49/21

6/59

0/017

0/21

0/69

خﻄا

179/06

24

7/46
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نتایج این پژوهش نشان داد که درمان فیلیالتراپی ،میزان اعتیاد

 .)Cochranدر این روش با آموزش مراحل سهگانۀ تعیین

به بازیهای رایانهای و پرخاشگری کودکان را کاهش میدهد

محدودیت (پذیرش احساسات کودك ،صحبت در مورد تعیین

و با وجود اینکه پژوهشی دربارۀ اثربخشی فیلیالتراپی بر

حدود و تعیین انتخاب های جایگزین ) به والدین و نیـز دادن

اعتیاد به بازیهای رایانهای یافته نشد اما پژوهش حاضر با

حق انتخاب به کودکان و تکنیکهای پاسخدهی همدالنه،

تعدادی از پژوهشهای پیشین دربارۀ تأثیر این روش بر دیگر

افزایش عزت نفس (با توجه نشان دادن به کودکان ،عزت نفس

مشکالت رفتاری کودکان هم محوری نشان داد و از آنجایی

آنها تقویت شده و حس خود باوری و مسئولیتپذیری در آنها

که اعتیاد به بازیهای رایانهای زیرمجموعهای از مشکالت

ایجاد میشود) ،ترغیب به جای تحسین در این آموزشها به

رفتاری کودکان است ،میتوان گفت که نتیجۀ این تحقیق به

آنها میآموزد که احساسات و هیجانات خود را به صـورتی

طور غیرمستقیم با یافتههای توفن وهمکاران ( Tophen & et

قابـل قبـول ابـراز نمـوده و خودکنترلی را در خود پرورش

 ،)al, 2014ری و همکاران ( ،)Ray, 2009ادوارز،لندنرو وایت

دهند و از این رو میتوان انتظار داشت که زمان بازیهای

( Guerney,

رایانهای کودکان تحت کنترل درآمده و در نتیجه مشکل اعتیاد

 ،)1964براتون و لندرث ()Landreth&Bratton, 1995

آنها به این بازیها کاهش یابد؛ بنابراین مراقبتهای پیشگیرانه

( &Mostafavi

( Sugaya,

( ،)Edwards,Landner &White, 2007گورنی
مﻄابقت دارد .همچنین مصﻄفوی و همکاران

و مداخلۀ زودهنگام به طور فزایندهای مهمند

 )et al, 2009در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش

 .)Shirasaka, Takahashi & et al, 2019از آنجا که این روش

مهارتهای بازیدرمانی به مادران ،موجب کاهش مشکالت

اجازه می دهد کودکان از طریق گفتار نمادین و ایمن،

رفتاری میشود .نتایج پژوهش نشان داد که نقش والدین و

احساسات خود را به طور کامل ی ابراز کنند و پاسخ های

بهخصوص مادران در کاهش مشکالت رفتاری کودکان از

ا نعکاسی والدین به آنها باعث می شود که اطمینان حاصل

جمله اعتیاد به بازیهای رایانهای و پرخاشگری بسیار مهم و

ک نند که از سوی والدینشان درك می شون د و از احساسات،

برجسته است .در تبیین اثربخشی این درمان بر کاهش میزان

خواسته ها و نیازهای آنها حمایت می شود در نتیجه

اعتیاد کودکان به بازیهای رایانهای میتوان گفت این برنامۀ

احساس خشم کودکان کاهش می یابد .طبیعی است که با

آموزشی بر یک اصل مهم تأکید میکند و آن نقش والدین در

تغییر سـبک فرز نـ دپـروری و بهبود بافتـار خـانو اده و

بهبود مشکالت کودك است .به کارگیری این روش در تعامل

شـیوۀ تعامـل اعضـا بـا یکـ دیگر و مخصوصاً بهبود تعامل

با کودکان از جنبههای مختلف میتواند بر مشکالت آنها مؤثر

والدین با کو دك ،شاهد کاهش رفتا ر پرخاشگران ۀ کو دکان

باشد .وارد کردن والدین به فرایند درمان با آموزش فیلیالتراپی

باشیم.

و اصول و قواعد آن ،سبب آگاهی از ماهیت مشکل کودك

در پایان با توجه به نتایج پژوهش های پیشین مبتنی بر

میشود؛ بنابراین از بسیاری از قضاوتهای سوگیرانه جلوگیری

تأثیرمثبت فیلیال تراپی بر مشکالت رفتاری کودکان و میزان

میکند و مهارتهای رفتاری مناسبی در زمینۀ مشکالت رفتاری

آسیب اعتیاد به بازی های رایانه ای در کودکان و

کودکان فراهم میکند .این برنامۀ خاص ،به طور بالقوه نتایج

پرخاشگری ناشی از آن می توان امید داشت که با به

سالمتی را به ارمغان میآورد .بدین ترتیب ،از این برنامه

کارگیری این روش در خانواده  ،مهد کودك ها و مراکز

میتوان در هر جای جهان که در آن دسترسی به مراقبتهای

مشاور ۀ کودك و ...بتوان به سوی سالمت روان جمعیت

بهداشتی بهخصوص برای کودکان به چالش کشیده میشود،

آیندۀ کشور گام برداشت.

استفاده کرد ()Cooper& Oliaro, 2019؛ بنابراین این درمان
والدین برای دختر یا پسر است که در آن مشاور به والدین
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