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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختالل امالء کودکان
دبستانی انجام شد .روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح آن پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود .نمونه شامل
 24دختر و پسر دبستانی بین سنین  7تا  12سال بودند که به روش در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در دو
گروه  12نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند .مداخله بازی درمانی شناختی رفتاری به مدت  12جلسهی یک
ساعته بهصورت هفتگی به افراد گروه آزمایش آموزش داده شد .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه
پرخاشگری شهیم و آزمون محقق ساخته امالء استفاده شد .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد بازی
درمانی شناختی رفتاری موجب کاهش پرخاشگری کودکان گروه آزمایش در هر سه مؤلفه جسمانی ،رابطهای و
واکنشی شده بود .همچنین مداخله آموزشی موجب کاهش اختالل امالء در گروه آزمایش شده است .میتوان
نتیجه گرفت که بازی درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری و بهبود اختالل امالء کودکان دبستانی
روشی موثر است و در طرحریزی رویکردهای درمانی برای این گروه از کودکان میتواند امیدبخش باشد.

واژگان کلیدی :اختالل یادگیری ،بازی درمانی ،پرخاشگری ،اختالل امالء

مقدمه
کودکان قشر عمدهای از جمعیت جهان را تشکیل میدهند .در کشورهای در حال توسعه سهم
کودکان از کل جمعیت تقریبا به  55درصد میرسد .طی چند دهه گذشته عالقه به تحول
عاطفی -اجتماعی کودکان افزایش یافته است .پیش از این پژوهشگران بر این باور بودند که
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مشکالت کودکان ناشی از نارسایی تحولی آنها است و مشکالت را پشت سر خواهند گذاشت.
واقعیت این است که اگرچه فرایند تحولی که همواره با تغییرات سریع همراه است نمیتواند
دارای پایداری رفتاری باشد ،اما کامال روشن است که بسیاری از کودکان در سالهای نخستین
کودکی دارای مشکالت عاطفی و رفتاری هستند که در طی زمان و شاید تا دوران بلوغ و حتی
بزرگسالی نیز تداوم یابد (نریمانی ،سلیمانی و ابوالقاسمی1991 ،؛ گیمپل و هالند2552 ،1؛ به نقل
از برزگر .)1992 ،یکی از این مشکالت خشم و پرخاشگری است .پرخاشگری یک رفتار
آسیبرسان جسمی و هیجانی نسبت به دیگران است که بهطور تعمدی انجام میشود (باالرد،
راتلی ،فلمینگ و راشلی .)2554 ،2این مشکل از شایعترین مشکالت کودکان و نوجوانان و از
دالیل مهم ارجاع آنها به مراکز مشاوره و رواندرمانی به شمار میآید .پرخاشگری در سالهای
اولیه زندگی باعث به وجود آمدن مشکالت فردی (مانند خودپنداره ضعیف و عملکرد
تحصیلی ضعیف) و بین فردی (مانند طرد از سوی همساالن) در زندگی کودک میشود
(گودوین ،پیسی و گریس.)2559 ،9
در طول سالهای ابتدایی مدرسه در کودکان تغییرات مهمی ایجاد میشود؛ طوری که
استدالل آنها بهتدریج منطقیتر و توجه آنها سازگارانهتر میشود .همچنین دیدگاههای آنها از
رشد پیچیدهتری برخوردار میشود و مهارتهای خواندن و نوشتن را فرا میگیرند .در این میان
مشکلی که بعضی از کودکان با آن مواجه میشوند ناتوانی در یادگیری خواندن و نوشتن است
(کینزبورن و وارینگتون .)1994 ،4کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی اختالل
یادگیری را به عنوان یک نوع اختالل عصبی – رشدی در نظر میگیرد که مانع توانایی
یادگیری و یا استفاده از مهارتهای تحصیلی ویژه مثل نوشتن ،خواندن یا حساب میشود
(مالو .) 2519 ،5در میان اختالل یادگیری ،نوشتن و اختالل امالء یکی از بحثهای جالبی است
که مورد توجه بسیاری از متخصصان و روانشناسان قرار گرفته است .نوشتن توانایی پیچیدهای
1. Gimple & Holland
2. Ballard, Rattley, Fleming & Ashley
3. Goodwin, Pacey & Grace
4. Kinsbourne & Warrington
5. Malow
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است که نیازمند دامنهای از تواناییهای شناختی و زبانی است .فرایند نوشتن ممکن است در
وهله اول مرکب از امالء و دستخط باشد .یادگیری خواندن و نوشتن به آموزش و ادغام
تدریجی اطالعات در مورد آوردن کلمات بر روی کاغذ ،اصوات گفتار و معانی اینها و
پشتیبانی حافظه برای کلمات در ا مالء و خواندن نیاز دارد .اختالل در هر یک از این فعالیتها
ممکن است فرایند نوشتن را با مشکل مواجه سازد (سینگر و باشیر2554 ،1؛ اسنولینگ و هالم،2
.)2512
اختالل بیان نوشتاری نوعی ناتوانی یادگیری است که فرد با وجود داشتن هوش طبیعی و به
تناسب سن ،تجارب زندگی و سوابق تحصیلی در برقراری ارتباط نوشتاری مشکل داشته و
عموما بهطور قابل مالحظهای پایینتر از سطح طبیعی قرار دارد (سادوک و ویرجینیا .)2555 ،9با
توجه به اینکه نوشتن و امالء مستلزم داشتن مهارتهایی در زمینههای گوناگون است میتوان
نتیجه گرفت که ناتوانی در این زمینه نیز میتواند ناشی از نارسایی در بخشهای مختلف مربوط
به این تواناییها مانند نارسایی عصبی ،مشکالت بینایی یا شنوایی ،تحصیل ناکافی (ایزه،
آرنولدی ،بارتلینگ و اسکات-کرن ،)2512 ،4مشکل در ادراک شنوایی (اسکات-کرن و
برودر ،)2515 ،5نارسایی توجه دیداری و شنیداری (بوس ،تاینتوریر و والدویس2557 ،9؛
منگینی و همکاران ،)2515 ،7مشکالت واجشناختی و زبانی ،آگاهی واجی ،حافظه واجشناختی
و سرعت نامگذاری (لوییس ،فری باین و تیلر2552 ،8؛ پالزا و کوهن ،)2554 ،9اشکال در
حافظه دیداری ،شنیداری و حرکتی (ناتان2559 ،15؛ به نقل از سالمت ،مقتدایی ،کافی ،عابدی
و حسینخانزاده )1992 ،باشد .اگر مشکالتی از این قبیل در کودکان تداوم و شدت یابند،
1. Singer & Bashir
2. Snowling & Hulme
3. Sadock & Virginia
4. Ise, Arnoldi, Bartling & Schulte-korne
5. Schulte-korne & Bruder
6. Bosse, Tainturier & Valdois
7. Menghini & et al
8. Lewis, Freebainn & Taylor
9. Plaza & Cohen
10. Nathan
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موجب بروز ناهنجاریهای رفتاری و عاطفی برای دانشآموزان ،خانوادهها و جامعه و موجب
هدر رفتن سرمایههای انسانی و اقتصادی کشور میشود (آذرنیوشان ،بهپژوه و غباریبناب،
)1991؛ بنابراین تنها راه برای مقابله با این شرایط تشخیص و درمان بهموقع است .از میان
روشهای درمانی متفاوتی که برای کاهش پرخاشگری و بهبود اختالل امالء مطرح هستند،
بازی درمانی از شاخصترین و پرکاربردترین روشها است (ذوالمجد ،برجعلی و آرین،
 .)1989بازی جهان طبیعی کودک است و اجازه میدهد تا کودک از خالقیت خود استفاده
نماید و این در حالی است که کودک تخیل ،مهارت ،چابکی و قدرت عاطفی ،جسمی و
شناختی خود را رشد می دهد .کودکان از طریق بازی در مورد خود و دیگران چیزهایی را یاد
میگیرند و از این طریق در سنین پایین با جهان اطراف خود تعامل میکنند .بازی درمانی نیز
یک مداخله پیشرفته و تکاملیافته برای کودکان است .بازی و بازی درمانی از زمره روشهایی
است که نتایج مفید و قابل توجهی به بار میآورد و به شیوه مثبتی به رفتارهای هیجانی و
تکانشی تعادل میبخشد (برزگر ،1992 ،هومیر و موریسون2558 ،1؛ تکین و سیزر2515 ،2؛
گینزبورگ .)2557 ،9پژوهشهایی که در این زمینه توسط صباغیانراد و فتحی ()2514؛
حیاتی ،اسماعیلی ،نیکرو و فرامرزی ()2514؛ درزیرامندی ،دانشفر و شجاعی ()2512؛ رای،
بالنکو ،سالیوان و هولیمان)2559( 4؛ برزگر ،پورمحمدرضای تجریشی و بهنیا ()1991؛
ذوالمجد و همکاران ()1989؛ قادری ،اصغری مقدم و شعیری ( )1985انجام شد حاکی از این
بود که بازی درمانی در کاهش پرخاشگری موثر است .همچنین پژوهشهای خالدی،
5
ولیدیپاک ،میرخوان و عطایی ()2514؛ عبدی ،کرمی و حاتمی ()1991؛ پارکر و باگرلی
()2555؛ سالمت و همکاران ( ) 1992حاکی از این بود که این روش درمان بر بهبود اختالل
امالء نیز موثر است؛ زیرا بازی فرصتی را به کودکان میدهد تا احساسات خود را آزادانه بیان

1. Homeyer & Morrison
2. Tekin & Sezer
3. Ginsburg
4. Ray, Blanco, Sullivan & Holliman
5. Parker & Baggerly

اثربخشی بازي درمانی شناختی رفتاري بر پرخاشگري و اختالل امالء...

401 /

کنند و با استفاده از نمادها مشکالت خود را در واقعیت جبران کنند (بخشایش و میرحسینی،
.)1999
بازی درمانی شناختی رفتاری شامل مداخلههای مبتنی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری در
قالب بازی درمانی است .اساس این نظریه بر سیر تحول حسی مبتنی است .بر این اساس بازی به
عنوان یک روش کالمی و غیرکالمی در حل مشکالت مورد استفاده قرار میگیرد .این
رویکرد با بازی درمانیهای غیرمستقیم ،از قبیل درمانهای رابطهای که از هرگونه بحث مستقیم
اجتناب می ورزند ،متفاوت است .بازی درمانی شناختی موجب رشد افکار و رفتار سازگارانه
می شود .درمان شناختی رفتاری از طریق بازی درمانی به دنبال شناسایی افکار ناسازگارانه،
درک مفروضههای فکری و یادگیری بهمنظور اصالح باورهای غیرمنطقی است .تحول این
درمان حدود بیست و پنج سال پیش با بزرگساالن آغاز شد؛ اما به تازگی در مورد کودکان و
نوجوانان مورد استفاده قرار گرفته است .اساس این جهتگیری بر اهمیت تحریفهای شناختی
در سنین پیشدبستانی و دبستان است .با این حال تحوالت اخیر در بازی درمانی شناختی رفتاری
نشان میدهد که این رویکرد میتواند پاسخگوی نیازهای نوجوانان نیز باشد؛ با این تفاوت که
روشهای شناختی رفتاری در بزرگساالن بهگونه مستقیم و در کودکان بهطور غیرمستقیم از
طریق بازی قابل اجرا است .بهعنوان مثال استفاده از عروسکها و حیوانات دستساز میتواند
الگویی از راهبردهای شناختی جهت رویارویی با باورهای غیرمنطقی باشد .بازی درمانی
شناختی رفتاری رویکردی هدفمند ،دارای ساختار و مداخلهای مستقیم در چارچوب طبیعت
کودک است .ارزیابی عملگرایانه در این روش نتایج درمان را میسر میسازد و به لحاظ
ساختار به درمانگران در مفهومسازی مشکالت کودکان و نوجوان کمک میکند.
از آنجا که نوشتن یک ابزار ارزشمند برای برقراری ارتباط ،یادگیری و ابراز وجود است،
افرادی که مهارت کافی در نوشتن ندارند ممکن است در وضعیتی نامساعد قرار بگیرند و
ممکن است با فرصتهای محدود برای آموزش و اشتغال رو به رو شوند (گراهام و همکاران،1
 )2512و همچنین با توجه به این مساله که عدم سالمت کودکان و نوجوانان با نشانگان
1. Graham & et al
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پرخاشگری پیامدهای جبرانناپذیری برای فرد ،خانواده و اجتماع دارد ،توجه به سالمت و
بهداشت روان آنها بسیار مهم است؛ چرا که سالمت آنها موجب کارایی بیشتر و پیشرفت جامعه
می شود .بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که آیا بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری
بر کاهش پرخاشگری و بهبود اختالل امالء اثر دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی و طرح ان از نوع پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه بود.
جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر و دختر سه دبستان (یک دبستان پسرانه و
دو دبستان دخترانه) از منطقه دو شهر تهران تشکیل دادند .از میان جامعه مذکور تعداد 24
دانشآموز دارای اختالل امالء (با توجه به نظر معلم و مصاحبه بالینی) که در پرسشنامه
پرخاشگری باالترین نمرات را با توجه به نمره برش داشتند ،انتخاب و پس از دریافت رضایت
آگاهانه وارد فرایند پژوهش شدند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از دامنه سنی  7تا
 12سال و برخورداری از هوش طبیعی .مالک خروج نیز عبارت بود از غیبت بیش از دو جلسه
و وجود مشکالت جسمانی .تالش شد تا انجام پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنیها
مغایر نباشد و شرکتکنندگان در تمامی مراحل طراحی ،اجرا و گزارش پژوهش از بعد کرامت
انسانی ،احترام و تمامیت جسمانی و روانی مورد حفاظت قرار گیرند تا انجام پژوهش خلل یا
وقفهای در روند مراقبتهای پزشکی آزمودنیها ایجاد نکد .به منظور رعایت موازین اخالقی،
ظرکت کنندگان گروه گواه در لیست انتظار برای دریافت مداخله قرار گرفتند و پس از پایان
پژوهش 5 ،جلسه بازی درمانی را بهصورت دورهای دریافت کردند .در این پژوهش با در نظر
گرفتن یکسویه بودن آزمون و مبنا قرار دادن  𝛼=5/55 ، � =1/945و همچنین توان آزمون
 1-𝛽=5/84حجم کلی نمونه  24نفر برآورد شد.

پژوهش در دو دبستان پسرانه و دخترانه منطقه  2تهران اجرا شد .جهت انجام درمان
هماهنگیهای الزم با مسئولین مدارس و همچنین خانواده کودکان صورت گرفت .مداخله
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بازی درمانی شناختی رفتاری بهصورت گروهی در هفتهای یک جلسه طی ساعت  11تا 12
صبح به شرکتکنندگان گروه آزمایش آموزش داده شد .بدین منظور یک کودکیار و یک
روانشناس بالینی فرایند درمان را هدایت کردند .اجرای مداخله به مدت دوازده جلسه طول
کشید .اهداف ،محتوا و ابزار مورد استفاده در فرایند درمان در جدول  1ارایه شده است.
ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پرخاشگری رابطهای و آشکار و آزمون محقق ساخته امالء
بودند که در ادامه به توضیح هر کدام میپردازیم.
مقیاس پرخاشگري رابطهاي و آشکار :این پرسشنامه توسط شهیم ( )1989ساخته و
پایایی و روایی آن در کودکان شهر شیراز ارزیابی شده است .این مقیاس  21گویه در زمینه
پرخاشگری رابطهای و آشکار دارد و در طیف  4درجهای لیکرت نمرهگذاری میشود .مقیاس
پرخاشگری رابطهای و آشکار دارای سه زیر مقیاس پرخاشگری جسمانی ،پرخاشگری واکنشی
کالمی و بیشفعال و پرخاشگری رابطهای است .این پرسشنامه توسط معلم تکمیل میشود.
تحلیل عوامل با محور اصلی و چرخش مایل منجر به استخراج سه عامل با ارزش ویژه بیش از
یک گردید که پنجاه و نه درصد واریانس را تبیین مینماید و ضریب  KMOبرابر با  5/92و
آزمون بارتلت برای کرویت دادهها معنادار بوده است .ضریب همبستگی بین گویهها و نمره
کل مؤلفه پرخاشگری جسمانی از  5/47تا  5/82ضریب همبستگی بین پرخاشگری رابطهای و
نمره کل از  5/97تا  5/84و ضریب همبستگی بین گویهها و نمره کل مؤلفه پرخاشگری
واکنشی و بیشفعال از  5/2تا  5/99متغیر بوده است .نقطه برش برای تشخیص کودک
پرخاشگر در هر زیرمقیاس ،یک انحراف استاندارد باالتر از میانگین در نظر گرفته شده است.
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  5/91و بسیار مطلوب گزارش شده است .این
ضریب برای پرخاشگری جسمانی ،رابطهای ،واکنشی و بیشفعال به ترتیب  5/89 ،5/85و 5/89
گزارش شده است (شهیم.)1989 ،
آزمون محقق ساخته امالء :اختالل امالء بر اساس آزمون انجام گرفته توسط پژوهشگر از
دانشآموزان تعیین شده است .برای این منظور از دانشآموزان بر اساس مقطع تحصیلی و کتب
فارسی مربوطه ،آزمون امالء گرفته شد.
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در پژوهش حاضر از روش بازی درمانی هدفمند با رویکرد شناختی رفتاری مکتب سوزان
ام نل و روش سیستماتیک با عمل گرایی برای کاهش پرخاشگری و بهبود اختالل امالء
دانش آموزان استفاده شده است که در آن از ابزارهای آموزشی روش مونته سوری که امکانات
الزم برای تقویت همه حواس به جز چشایی و بویایی را فراهم میکند ،استفاده گردید .پس از
تعیین گروه آزمایش ،مداخله بهصورت گروهی اجرا شد .برای گروه آزمایش  15جلسه
بهصورت انفرادی و به مدت  2ساعت طی دو ماه ،آموزش بازی هدفمند برگزار گردید .الزم
به ذکر است ابتدا رضایت والدین برای بازی درمانی جلب شد .خالصه  15جلسه بازی درمانی
در جدول  1آمده است.
جدول  .1محتوای جلسات بازی درمانی
جلسات

محتوا

ابزار

تشخیص سطح کارکردی دانشآموزان ،آشنایی کودکان با یکدیگر،
1

تقویت ارتباط اعضا ،پیشرفت توازن و ثبات ،افزایش سطح آگاهی فضایی،
افزایش هماهنگی چشم و دست -چشم و پا ،افزایش آگاهی جنبشی و

تخته توازن

لمسی
یادگیری مهارتهای جدید و ارتباط بهنجار ،کسب اطالعات در مورد
2

خود و مشکالت خود ،پیشرفت توانایی تعقیب چشمی ،پیشرفت وضعیت

بازی ردیابی تیله بر روی سطح

جانبی و جهتیابی ،توانایی تمیز و رمزگشایی بینایی ،هماهنگی چشم و

شیبدار

دست
9

4

تخلیه انرژی و کمتر شدن رفتار تکانشی ،پیشرفت هماهنگی و چاالکی،
هماهنگی چشم و دست -چشم و پا
تمرکز درمان بر خودکنترلی ،افزایش دقت و تمرکز و تقویت انگشتان
دست

بازی تایر

بازی پیچ و مهره

آموزش راهکارهایی در مورد شیوههای ب رخورد با مردم ،آموزش مهارت-
5

هایی برای عملکرد روزانه دانشآموز ،پیشرفت ادراک بینایی تصویر و
زمینه ،تشخیص تفاوتها و شباهتها ،پیشرفت الگوهای نقل و انتقال در
هماهنگی چشم و پا

بازی نردبان-گام زدن

اثربخشی بازي درمانی شناختی رفتاري بر پرخاشگري و اختالل امالء...
دانشآموز اهمیت میزان موفقیت در اجرای یک تکلیف را در مییابد،
9

افزایش هماهنگی چشم و دست ،رشد خودپنداره و کمک به کودک در
پریدن از زمین

7

8

پیشرفت هماهنگی حرکات دست و تعادل ،پیشرفت تصور بدنی و
تنآگاهی ،پیشرفت مهارتهای توالی ،تداعی و تمیز شنیداری

شناختهای خود را شناسایی کنند ،کمک به شناسایی تحریفهای
شناختی و جایگزینی تفکر سازگارانه با تفکر ناسازگارانه
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بازی پالنجر (با پریدن اشیا مورد
نظر را لمس میکند)
بازی خم شدن (دست و پای
مورد نظر را باید بر روی اشکال
هندسی گفته شده قرار دهد)
بازی تنگرام (تصویر نشان داده
شده و فرد با کمک حافظه بینایی
باید تصویر را تکمیل کند)

پذیرش مسئولیت ،بیان تعامل بین افکار -احساسات و رفتار دانشآموز،
9

افزایش خودپنداره ،تخلیه انرژی و آگاهی فضایی ،پیشرفت هماهنگی چشم
و دست

بازی پرتابکننده پایی

افزایش و تقویت مهارت مقابله با هیجانات منفی و مهارت حل مسئله با
15

توجه به سن تقویمی ،پیشرفت انعطافپذیری ،پیشرفت قدرت ماهیچهها،

بازی تیوپ

پیشرفت عکسالعمل اجتماعی

یافتههای پژوهش
گروه نمونه در دامنه سنی  7تا  12سال قرار داشتند .آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش با
توجه به گروهها و دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2ارایه شده است.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش برای دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

آزمایش
پیشآزمون

میانگین

دیکته

انحراف معیار

واکنشی

میانگین

پرخاشگری

انحراف معیار

رابطهای

میانگین

پرخاشگری

انحراف معیار

جسمانی

پیشآزمون

میانگین

پرخاشگری

پسآزمون

پسآزمون

انحراف معیار

متغیرها

گواه

19/75

2/25

8/55

1/51

12/99

2/51

11/58

2/27

22/75

2/28

19/92

9/54

29/99

2/55

22/58

4/18

19

2/91

7/25

1/19

19/58

1/59

11/19

1/94

12/12

1/24

15/92

1/59

19

5/74

19/99

1/57

توزیع نمرات بر اساس شاخصهای میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون و پسآزمون
در جدول  2ارایه شده است .دادهها نشاندهنده وجود تفاوت بین نمرات پیشآزمون و
پسآزمون در گروه آزمایش هستند .به منظور بررسی اثربخشی بازی درمانی بر پرخاشگری از
تحلیل کوواریانس چندمتغیره و جهت بررسی تاثیر بازی درمانی بر شاخص امالء از آزمون
تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد .یکی از مفروضههای این آزمون برابری ماتریس
کوواریانس ها است که برای بررسی این مفروضه از آزمون باکس استفاده شد .نتایج این آزمون
هیچ نوع تخطی جدی از مفروضه را نشان نداد (.)M BOX=11/19,F=5/821 ,P>5/55
مفروضه دیگر همگنی واریانس خطا است که برای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده
شد .نتایج این آزمون نیز هیچ نوع تخطی از این مفروضه را نشان نداد (پرخاشگری جسمانی:
F=9/59,P>5/55؛ پرخاشگری رابطهایF=2/197,P>5/55 :؛ پرخاشگری واکنشی:
)F=5/895,P>5/55؛ اختالل دیکته .)F=9/271,P>5/55 :نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
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برای مقایسه میانگینهای پرخاشگری در پسآزمون با حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری
را در گروهها نشان داد (= 5/259,F= 8/125,P<5/551المبدای ویلکز) .برای بررسی دقیقتر
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام شد که نتایج آن در جدول  9ارایه شده است.
جدول  .3نتایج آزمون کوواریانس تك متغیره برای بررسی تفاوت گروهها در پرخاشگری با کنترل
پیشآزمون
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معنیداری

پرخاشگری جسمانی

29/799

1

29/799

9/59

5/511

پرخاشگری رابطهای

84/999

1

84/999

4/99

5/529

پرخاشگری واکنشی

29/95

1

29/95

19/99

5/545

با توجه به جدول  9در متغیرهای وابسته شامل پرخاشگری جسمانی ،رابطهای ،واکنشی و
دیکته تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد .بنابراین ،با توجه به آماره توصیفی و استنباطی
صورت گرفته ،بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری و بهبود اختالل امالء تاثیر دارد .همچنین
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره ( )F=8/21,P>5/51در مورد متغیر امالء نشان
میدهد که بازی درمانی بر شاخص کیفیت امالء موثر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش
پرخاشگری و بهبود اختالل امالء بود .نتایج نشان داد که بازی درمانی در مرحله پسآزمون
باعث کاهش پرخاشگری کودکان گروه آزمایش شده و توانسته اختالل امالء آنها را بهبود
بخشد .این یافته با یافتههای صباغیانراد و فتحی ( )2514همسو است .در پژوهش مذکور
اثربخشی بازی درمانی بر کاهش سه مؤلفه پرخاشگری جسمانی ،رابطهای و واکنشی در
کودکان  15تا  14ساله مشاهده شد .همچنین درزی رامندی و همکاران ( )2512در پژوهشی به
بررسی اثربخشی بازی درمانی بر کاهش دو مؤلفه پرخاشگری کالمی و غیرکالمی در کودکان
دارای نارسایی های عقالنی پرداختند .نتایج نشان داد که بازی درمانی بر کاهش هر دو مؤلفه
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پرخاشگری موثر بوده است .همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،پژوهش رای و همکاران
( )2559بر روی نمونهای مشتمل بر کودکان پیشدبستانی نشان داد که نمرات پرخاشگری
گزارش شده از سوی معلم و والدین کاهش معناداری را در پیگیری شش ماهه نشان دادند.
همچنین در پژوهش ذوالمجد و همکاران ( )1989تاثیر شنبازی بر شاخص کلی پرخاشگری
در پسران یازده ساله تهرانی معنادار گزارش شد.
از سوی دیگر درمان حاضر توانست میزان پرخاشگری کالمی را در کودکان گروه
آزمایش کاهش دهد که این یافته همسو با نتایج پژوهشهای گذشته است (براتون ،لندرث،
1995؛ تئو و همکاران ،)2515 ،همچنین یافتههای این پژوهش مبنی بر اثربخشی بازی درمانی
رابطهای بر کاهش میزان پرخاشگری رابطهای همسو با نتایج پژوهشهای پیشین است (تئو و
همکاران2552 ،؛ بدیهی ،2515 ،فولی ،هیگدان ،وایت ،2559 ،کینسوردی ،گرزا .)2515 ،مغایر
با یافتههای پژوهش حاضر ،پژوهش رجبپور ،مکوندحسینی و رفیعینیا ( )1995نشان داد که
بازی درمانی تاثیر معناداری بر کاهش پرخاشگری رابطهای دارد ،گرچه اذعان میدارند که
درمان مذکور توانسته است بر کاهش دو مؤلفه پرخاشگری کالمی و جسمانی موثر باشد.
برزگر و همکاران ( )1991در پژوهش خود تاثیر بازی درمانی در تعدیل مشکالت برونیسازی
کودکان را تایید کرده است .قادری ،اصغری مقدم و شعیری ( )1985در پژوهشی اثربخشی
بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان  8تا  11ساله را معنادار گزارش کردند.
از سوی دیگر نتایج یافته های این پژوهش نشان داد که بازی درمانی بر عملکرد
دانشآموزان دارای اختالل امالء اثر مطلوبی دارد .این نتایج با یافتههای خالدی و همکاران
( )2514همسو است .آنها در پژوهش خود دریافتند که بازی درمانی سبب بهبود عملکرد نوشتن
در دانشآموزان شده است .در این راستا عبدی و همکاران ( )1991در پژوهشی به بررسی
اثربخشی تقویت حافظه دیداری از طریق بازی درمانی بر کاهش خطاهای امالی دانشآموزان
با اختالل نوشتن پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که این مداخله سبب خود نظارتی
دانش آموزان بر فرایند نوشتن ،هدفمندسازی فعالیت و در نهایت یادگیری مهارت نوشتن
صحیح شده است .پارکر و باگرلی ( )2555نیز در پژوهشی مشابه از بازی درمانی جهت تعدیل
مشکالت نوشتن در کودکان با موفقیت استفاده کردند .همچنین ،سالمت و همکاران ()1992
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در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بازی درمانی شناختی رفتاری بر بهبود و توانبخشی
حافظه و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با ناتوانی یادگیری امالء اثربخش بوده است .این
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که این روش درمان بر بهبود اختالل امالء نیز موثر است؛ چرا
که بازی فرصتی را به کودکان میدهد تا احساسات خود را آزادانه بیان نموده و با استفاده از
نمادها مشکالت خود را در واقعیت جبران نمایند و برای آنها راهحل بیابند و موقعیتهایی را
که ممکن است با آن روبرو شوند از طریق بازی جبران کنند .بازی افکار درونی کودک را با
دنیای خارجی او مرتبط میسازد و باعث میشود که کودک بتواند اشیای خارجی را تحت
کنترل خود درآورد یا بتواند آنها را دستکاری نموده و تغییر دهد .همچنین بازی به کودک
اجازه می دهد تا تجربیات تهدیدکننده خود را نشان دهد (بخشایش و میرحسینی1999 ،؛ عبدی
و همکاران1991 ،؛ صباغیانراد و فتحی.)2514 ،
در تبیین اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش پرخاشگری میتوان گفت که
کودکان در بازی درمانی میآموزند که رفتارشان یک انتخاب است و بدین وسیله پیامد
رفتارشان را نیز انتخاب میکنند ،آگاهی از این امر در تقویت رفتار خودکنترلی به آنها کمک

میکند .بازی یک فعالیت طبیعی و لذتبخش است که اساسا به منزله رشد شناختی ،عاطفی –
اجتماعی و روانی – حرکتی کودک است .در طول بازی نیروهای مختلف مانند چابکی ،توجه

و درک رشد پیدا کرده و شخصیت کودکان شکل گرفته و تغییرات بسیاری در ویژگیهای
آنها اتفاق میافتد .بازی باعث افزایش حس کنجکاوی و قدرت نوآوری میشود و همچنین
باعث لمس احساس حقیقی شخصیت و تجربه واقعیت میشود .بازی این فرصت را برای
کودک فراهم می کند تا بتواند تصویری از دنیای درونی خود ارایه دهد و بیان هیجانات را
برایش تسهیل میکند .عملکر د عمده بازی درمانی حل کردن هرگونه تعارضی در کودک
است که با عملکرد موثر او در محیط تداخل میکند .بازی درمانی محیط امنی را برای کودکان
فراهم میکند که در آن کودکان بهتدریج هیجانات ،تنشها ،احساس ناامنی ،پرخاشگری و
ترسهای سرکوب شده خود را ابراز کنند (کارلسون و آرتو1999 ،1؛ جعفری ،محمدی،
1. Carlson & Arthur
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خانبانی ،فرید و چیتی2511 ،؛ درزی رامندی و همکاران2512 ،؛ توزندهجانی ،بهشتیان و
قاجاری2514 ،؛ گنجی ،ذبیحی ،خدابخش و کراسکیان .)1995 ،ارتباط در اتاق بازی به این
صورت است که کودک احساسات منفی خود را از طریق بازی به یک بزرگسال همدل
(درمانگر) بیان میکند و آن فرد احساسات ارایه شده کودک را انعکاس میدهد و میپذیرد.
وقتی این احساسات از طرف درمانگر پذیرفته شد ،دیگر قدرت و شدت سابق را نداشته و
اثرات آن بر رفتار کودک کاهش مییابد و بعد از این مرحله عبارات مثبت شروع شده و با
بازی کودک مخلوط شده و کودک شروع به یادگیری مهارتهای جدید میکند .به عبارت
دیگر می توان گفت از طریق بیان احساسات یا رفتارهای پرخاشگرانه در اتاق بازی و همچنین با
حضور همدلی و درک درمانگر که به مراتب مهمتر از بروز رفتار پرخاشگرانه به تنهایی است،
کودک یاد میگیرد که با نیازهای خود به شیوه مناسب اجتماعی برخورد کند .همچنین در
جریان بازی مهارتهای ارتباطی کودکان رشد میکنند و در چنین چهارچوبی میتوانند به باز
پدیدآوری مکرر موضوع و رویدادهای مهم بپردازند ،احساسات و هیجانات خود را برونریزی
کنند ،به بینش جدیدی دست یابند و شیوههای سازش یافتهتر حل مساله را برگزینند (رای و
همکاران2559 ،؛ برزگر و همکاران.)1991 ،
یافته دیگر پژوهش حاضر تایید اثربخشی بازی درمانی بر بهبود اختالل نوشتن یود .در تبیین
اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر بهبود اختالل امالء میتوان گفت همانگونه که
نوشتن مستلزم مهارتهایی در زمینههای گوناگون است نارسایی در نوشتن و اختالل امالء نیز
می تواند به نارسایی عصبی ،مشکالت بینایی یا شنوایی ،تحصیل ناکافی (ایزه و
همکاران ،)2512،مشکل در ادراک شنوایی (اسکات-کرن و برودر ،)2515،نارسایی توجه
دیداری و شنیداری (بوس و همکاران2557،؛ منگینی و همکاران ،)2515 ،مشکالت
واجشناختی و زبانی ،آگاهی واجی ،حافظه واجشناختی و سرعت نامگذاری (لوییس و
همکاران2552،؛ پالزا و کوهن ،)2554،اشکال در حافظه دیداری ،شنیداری و حرکتی
(ناتان2559،؛ به نقل از سالمت و همکاران )1992 ،مربوط باشد .اینطور فرض میشود
کودکانی که در امالء مشکل دارند ،نارساییهایی نیز در حافظه دارند که با روشهای بازی
درمانی شناختی رفتاری میتوان آنها را حل کرد و باعث بهبود عملکرد تحصیلی شد .شیوه کار
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در این روش این است که با اصول و روشهای معین سعی درمانگر بر آن است که بتواند همه
انواع حافظه را در فرد به کار بگیرد و باعث تقویت آنها شود .تقویت حافظه موجب بهبود
تقویت امالء در دانشآموز میشود .اگر حافظه دیداری این دانشآموزان تقویت شود آنها قادر
خواهند بود بر فرایند نوشتن خود نظارت کنند و این یعنی آنها قادر خواهند بود برای نوشتن
خود هدف تعیین کنند .این دانشآموزان با کمک فرد آموزشدهنده میتوانند خطاهای امالی
خود را تشخیص داده و الگوهای صحیح را دریافت کنند و با تمرین آنها را یاد گرفته و
بهموقعیتهای دیگر تعمیم دهند .به عبارتی بازی به کودکان کمک میکند تا شایستگیهای
جدیدی را که منجر به اعتماد به نفس آنها میشود و نیز باعث میشود تا با چالشهای آینده
روبرو شوند ،پرورش دهند (خالدی و همکاران2514 ،؛ سالمت و همکاران1992 ،؛ عبدی و
همکاران1991 ،؛ گینزبورگ.)2557 ،
بهطور کلی نتایج این پژوهش حاکی از این بود که بازی درمانی شناختی رفتاری در
کاهش پرخاشگری و بهبود اختالل امالء موثر بوده است و با توجه به اینکه کودکان این
سرزمین روزی تصمیمگیرندگان آینده خواهند بود ،در نظر گرفتن شاخصههای سالمت روانی
و انجام اقداماتی به منظور بهبود وضعیت سالمت آنها ضروری به نظر میرسد .یافتههای حاصل
از این پژوهش میتواند در مدارس و موسساتی که با کودکان با اختالل یادگیری سروکار
دارند مورد استفاده قرار گیرد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی اثر سایر روشهای بازی
درمانی و همچنین اثربخشی دیگر درمانها بر این اختاللها بررسی تا بهترین روش درمان
انتخاب شود .همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش پیگیری انجام نشده است پیشنهاد میشود
در پژوهشهای آتی به منظور بررسی ماندگاری اثر درمان دوره پیگیری هم در نظر گرفته شود.
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