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این مقاله تاثیر بازی درمانی بر کاهش خشونت دانش آموزان است .نتیجه این مقاله نشان می دهد که بازی درمانی روشی است
که به کودك فرصت میدهد تا احساسات آزار دهنده و مشکالت درونی خود را از طریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد
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مقدمه
کودکان قشر عمدهای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند به طوری که در کشورهای در حال توسعه ،سهم این قشر از کل
جمعیت تقریبا به  50درصد میرسد)نریمانی و همکاران (1391 ،در هرجامعه سالمت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه ای دارد
وتوجه به بهداشت روانی آنان کمک می کند تا از نظر روانی وجسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند .در این
راستا ،شناخت صحیح ابعاد مختلف جسمی و روانی این گروه سنی و کوشش در راه تأمین شرایط مادی ومعنوی مناسب برای
رشد بدنی ،عاطفی و فکری آنان واضحتر از آن است که احتیاج به تأکید داشته باشد)کوشا 1378 ،؛ به نقل از خدام و
همکاران.)1388،
یکی از مشکالت رفتاری که بسیاری از کودکان با آن مواجه هستند پرخاشگری است .پرخاشگری رفتاری است که هدف آن
صدمه زدن به خود یا دیگران میباشد .در این تعریف ،قصد و نیت حائز اهمیت است؛ یعنی یک رفتار آسیبزا در صورتی
پرخاشگری محسوب میشود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته
باشد)کریمی .)1382،از زوایه ی عصب زیست شناخت ی ،نظام عصبی و نظام غدد درون ریز به عنوان زیربنای فیزیولوژیکی
رفتارهای پرخاشگرانه مطرح شده اند)یورك .)1990،
مگارگی و همکاران( )1970پرخاشگری را به منزله ی یک پیامد غالب)اما نه اجتناب ناپذیر ( ناکامی در نظر می گیرند .
برکوویتز معتقد است رویدادهای آزاردهنده ،گرایش های پرخاشگرانه و گریز را فعال می سازند و این که کدام یک از این اعمال
به وقوع بپیوندد به سطوح باالتر فرآیندهای شناختی بستگی دارد.
استفاده از روش های درمانی در کاهش مشکالت رفتاری می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد یکی ازروش های مورد
استفاده در بهبودمشکالت رفتاری کودکان ،بازی درمانی است .بازی افکار درونی کودك را با دنیای خارجی او ارتباط می دهد و
باعث می شود که کودك بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود درآورد بازی به کودك اجازه می دهد تا تجربیات ،افکار،
احساسات و تمایالتی را که برای او تهدید کننده هستند ،نشان دهند)وتینگتون ،هان ،فوگوآویتلی و همکاران.)2008،
بیان مسئله
رفتارهای ضداجتماعی و پرخاشگری در زمرة شایع ترین علل ارجاع کودکان و نوجوانان به کلینیک های بهداشت روانی
هستند)ونبلز و سایمون .)2001،آنچه باعث توجه محققان به رفتارهای پرخاشگرانه شده ،اثر نامطلوب آن بر رفتارهای بین
فردی و همچنین اثر ناخوشایند آن بر حاالت درونی و روانی افراد است .عدم مهار رفتار پرخاشگرانه عالوه بر اینکه می تواند
باعث ایجاد مشکالت بین فردی و جرم شود ،درون ریزی را نیز به همراه دارد ،و باعث انواع مشکالت جسمی و روانی ،مانند
زخم معده ،سردرد و افسردگی می شود)الیس.)1998،
بازی درمانی رویکردی ساختارمند و مبتنی بر نظریه درمان است که فرآیندهای یادگیری و ارتباط سازگارانه و بهنجار کودکان
را پایه ریزی می کند)لندرث .)1390،در بازی درمانی به کودکان فرضت داده می شود تا
احساسات آزار دهنده و مشکالت درونی خود را از طریق بازی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد)اکسالین 1994،؛ به نقل از
ملک و همکاران .)1391،پژوهش های تحقیقات انجام شده در رابطه با روش ها و مداخله بازی درمانی در کاهش اختالل های
هیجانی و رفتاری کودکان ،هر کدام اثربخشی این روش را نشان داده اند .در مطالعه ای که توسط مک گیو ( )2000با عنوان
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بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش مشکالت رفتاری ،افزایش سازگاری عاطفی ،بهبود مفهوم و افزایش خود
کنترلی در شمال تگزاس با نمون های به  30نفر بر روی کودکان پیش دبستانی انجام شد نتایج پژوهش حاکی از آن بود که
تمایالت مثبت در رفتار کودکان ایجاد شد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
رفتار پرخاشگری در کودکان ،مشکل متداولی است که در همه جای دنیا نیاز به توجه فزایندهای دارد و تحقیق درباره ی راه
حل های مؤثر ،چالش بزرگی برای متخصصان و نظریه پردازان ایجاد کرده است)نیسمو ناهوم .)2009،پرخاشگری تأثیرات زیان
آوری بر فرایند رشد کودکان دارد .آنچه باعث توجه محقّقان به رفتارهای پرخاشگرانه شده ،اثر نامطلوب آن بر رفتارهای بین
فردی و همچنین اثر ناخوشایند آن بر حاالت درونی و روانی افراد است)آلیس  ، 1998 ،به نقل از هاشمی .)1389 ،پرخاشگری
رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران می باشد .در این تعریف قصد و نیت حائز اهمیت است؛ یعنی یک
رفتار آسی بزا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری یا به خودانجام
گرفته باشد)بارون .)1389،
پرخاشگری تأثیرات مخرّبی از جمله صدمه ،آسیب زدن ،حمالت آسیب زا به خود و دیگران ،مرگ غیر منتظره و رفتارهای پر
خطر را ممکن است به دنبال داشته باشد)جنتری.)2007،
بازی و اهمیت آن
کلمه بازی نزد عوام امری پیش پا افتاده و بی اهمیت جلوه می کند .بازی برای یک کودك شغل و کار اوست و به هیچ وجه از
این کار قصد اتالف وقت ندارد .کودك بوسیله ی بازی ،مهارت های خود را تکامل بخشیده ،به رویاهایش جامه واقعیت می
پوشاند .کودکی که درحال بازی است به هیچ وجه اتالف وقت نمی کند .بازی بهترین شیوه صرف وقت کودك و یکی از اساسی
ترین مراحل رشد آنهاست) قائمی.)1375،
اسپنسر( )1903می نویسد منظور از بازی خارج نمودن نیروی اضافی است بدین معنی که اگر کودك لگد میزند ،جیغ وفریاد
راه می اندازد برای این است که نیروی اضافی بدن خود را از این راه به مصرف می رساند)ریاحی .)1370،ازطرفی دیگر کودکی
که زیاد بازی می کند و انرژی فراوان دارد ،نشان می دهد که قادر به انجام کارهای بسیار دشوار هست هرچند بزرگترها از
درس او راضی نباشند)قائمی.)1375،
ارزش های بازی
بازی دارای ارزش و اهمیت زیاد است .کودك درسایه بازی نه تنها از نظر جسمانی قوی میشود بلکه فعالیت دیگر اعضای بدن
بوسیله بازی تسریع می شود .اثرات فوق العاده بازی را نمی توان درشکل گیری شخصیت کودك نادیده گرفت .بازی برای
تشکیل شخصیت سالم و یادگیری رفتارهای اجتماعی کودك الزم و حیاتی است)نجاتی.)1380،
به گفته ی میلی چامپ بازی به کودك کمک می کند که به یک انسان تبدیل شود و برای رسیدن به انسانیت وکسب ویژگی
های شخصیتی مطلوب ،باید تعادلی بین بازی و کار کودك برقرار شود)احمدوند.)1381،
بازی از لحاظ جسمانی موجب هماهنگی عضالت و اعضای بدن می شود و در نتیجه حرکات بدنی طفل را به بهترین وجه
ممکن شکل می دهد .بازی باعث نیرومندی کامل و رشد صحیح جسمانی می شود)جهانگرد.)1375 ،
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معموالً کودکان سالم از نیروی زیادی برخوردارند که آن را دربازی مصرف می کنند .از طرفی بسیاری از کودکان ضن رشد و
تکامل خود ،از بازی های پرتحرك به بازی های کم تحرك روی می آورند و به بازی های فکری می پردازند و از آنها لذت
بیشتری می برند.
بازی عاملی است برای تفکر و خالقیت کودك بسیاری از کودکان به هنگام بازی مخصوصاً بازی های دسته
جمعی نقشه هایی طرح می کنند و یا ابتکار و خالقیتی ازخود نشان می دهند تا بهتر و یا زودتر به نتیجه رسند .لذا بازی فرد
را برای زندگی بهتر درآینده آماده می کند .قواعد و اصول و مقررات بازی ها کودك را با روح قوانین و اصول اخالقی آشنا می
سازد و او را آماده می کند که اصول و مقررات زندگی اجتماعی را درك کند و مسایل انظباتی و اخالقی را به موقع بکاربندد .
بسیاری از اصول ارزشمند اخالقی و اجتماعی مثل تعاون ،همکاری ،وحدت ،ارزشمندی گروه و امثال آن را کودکان به هنگام
بازی لمس می کنند و می آموزند .ازسوی دیگر کودکان درخالل بازی ها ،بویژه بازی های آموزشی ،به مفاهیم ذهنی جدیدی
دسترسی پیدا می کنند و مهارت های بیشتر و بهتری را کسب می کنند .آنان به کمک بازی ،با رنگ های مختلف و شکل های
گوناگون و جهت های متفاوت آشنا می شوند و تجارب ارزنده ای بدست می آورند .بطور کلی بازی ،کودکان را از لحاظ روانی
شاداب و از لحاظ جسمی چست و چاالك و پرتحرك می کند.
بازی از لحاظ اجتماعی کودکان را موقع شناس و از نظر معنوی پایبند به اصول و مقررات و رعایت نظم عمومی بار می آورد .
لذا والدین و مربیان باید امکانات الزم را برای بازی های مفید کودکان فراهم کنند و به هیچ وجه کودکان رامنع نکرده و معتقد
باشند که شغل کودك مخصوصاً از  4 - 7سالگی بازی است )جهانگرد.)1375،
بازی درمانی
بازی کودك ،که وسیله ی طبیعی او برای بیان خود است ،موجب برانگیخته شدن افکار ،تجربیات و هیجانات او می گردد .به
همین دلیل ،ازبازی ممکن است در درمان کودکان همچون عامل مؤثری استفاده شود .بازی معانی و ارزش های زیادی برای
کودك دارد ،ازجمله این که اساس ًا بازی فعالیتی است که کودك درخالل آن درك می کند .درمی یابد ،می شناسد و احساس
راحتی می کند .بازی بخش تفکیک ناپذیری از دنیای کودك است ،روش او برای ایجاد و ارتباط ،وسیله ی او برای مبادله
وآزمایش است و کالً نوعی شناخت و تسلط برواقعیت های خارجی محسوب می شود.
معموالً دربازی درمانی کودکان ،استفاده ی بیش از یک نوع بازی ضرورت می یابد و کاربرد هریک از بازی ها هم دارای ارزش
تشخیص است و هم ارزش درمانی دارد .جهت دادن آگاهانه به فعالیت بازی موجب می شود که درمان دارای هدف ،معنی و
ارزش گردد)احمدوند.)1381،
ارزش درمانی بازی
بازی از ارزش درمانی زیادی برخوردار است .امروزه بازی درمانی جایگاه خود را در تشخیص مسایل و مشکالت روانی کودکان و
درمان آنها پیدا کرده است .متخصصان بازی درمانی ،به کمک این فن و تدارك اسباب بازی های ضروری و تشکیل جلسات
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بازی برای کودکان ،رفتارهای آنان را زیر نظر می گیرند و ضمن دسترسی به ریشه های مشکالت کودکان به درمان آنان می
پردازند.
کودکان ازطریق بازی ،احساسات ،ناکامیها و اضطراب ها و ترس های خودرا بیان می دارند .از این رو ،بازی برای درمانگران
وسیله ی مناسبی است تا به دنیای کودکان رخنه کنند و آنها را بیشتر و بهتر بشناسند و به مشکالت آنها پی ببرند .امروزه از
فن بازی درمانی به گونه ای افزاینده در دنیای پیشرفته برای تشخیص مسایل و مشکالت کودکان و درمان آنها استفاده می
شود)احمدوند.)1381 ،
اریکسون به جنبه ی درمانی توجه می کند به این معنا که بهترین روش همان بازی درمانی است به این صورت که کودك
ضمن بازی می تواند افکار و خواسته هایش را منعکس و بیان کند و درمانگر می تواند با توجه دقیق به نوع وکیفیت بازی های
کودکان مسایل او را دریابد وبه کاهش تنش او کمک کند)محمدی.)1384،
بازی درمانی از نقطه نظر روش شناختی موضوع
بازی درمانی ازنقطه نظر روش شناختی موضوع به دو گونه است روش مستقیم و روش غیرمستقیم.
درنوع اول)بارهبری (و درمانگر مسئولیت راهنمایی ،تفسیر چگونگی داده های درمان را برعهده می گیرند و در نوع دوم)بدون
رهبری (درمانگر می تواند این موضوع را به خود کودك واگذار کند.
بعبارتی بازی درمانی غیر مستقیم ،عبارت از این است که به کودك فرصت دهیم تا تجربه ی رشد خود را تحت دلخواه ترین
شرایط ممکن ،آزمایش کند .زیرا بازی ،وسیله ای طبیعی برای ابراز احساسها و عاطفه ها نزد کودك است و به این جهت ،این
فرصت دراختیار او گذاشته می شود تا توسط آن ،احساس های درونی خود را که ناشی از تنش ها ،ناکامی ها ،ناامنی،
پرخاشگری ،ترس ها ،آشفتگی ها و سردرگمی های اوست به نمایش بگذارد)اکسالین.)1369،
در درمان غیرمستقیم بر این اعتقاد تأکید دارد که بیمار در درون خود توانایی الزم برای حل مسایل هیجانی
مربوط به خود دارد .شیوه های این نوع درمان برای کودکان در درمان بزرگساالن نیز کاربرد پیدا کرد .درواقع ،درمان
غیرمستقیم با استفاده از تجارب کاری با مشکالت کودکان آغاز شد .از آنجائیکه کارل راجرز موجبات ظهور شیوه ی درمان
غیرمستقیم را فراهم آورد .ویرجینیااکسالین ،فلسفه ی بیمارمحوری راجرز را به سرعت و با موفقیت دربازی درمانی به کار برد .
نظریات خانم اکسالین ،هم چنان اساس و پایه ی بازی درمانی غیرمستقیم است)احمدوند.)1381،
پرخاشگری
پرخاشگری به عنوان یکی از ا ختالالت شخصیتی به مقدار طبیعی در افراد دیده می شود ،که تا حدودی تحت تاثیر فرهنگ و
مذ هب بوده و گاهی به عنوان یک اختالل شخصیتی مو جب آزار فرد و اطرافیان می گردد که اوج آن در سنین11 ، 6و 14
سالگی است .این پدیده روانی در میان پسران حدودا ده برابر بیشتر از دختران شایع می باشد)آیسنک.)1369 ،
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تعاریف گوناگونی در رابطه با پرخاشگری توسط افراد مختلف ارائه شده است ،برخی از این تعاریف در این مبحث ذکر شده
است  :پرخاشگری رفتاری که قصد بروز آن آسیب رساندن) بدنی یا کالمی (به فرد دیگر یا از بین بردن اشیاء است .دوالرد،
میلر ،دوب ،مورر ،سیارس(، )1939پرخاشگری را به عنوان یک رفتار متوالی در جائی که هدف ،آسیب رساندن به شخص دیگر
است تعریف می کنند)ریچارد  .)1990،از نظر تایدمن ( ،)2005پرخاشگری حالتی از رفتار در انسان و حیوان است که بر اثر
سازگاری فردی و فرهنگی شکل گرفته و به وسیله افراد هدایت می شود .پرخاشگری به معنای تحمیل یک محرك کالمی،
جسمی یا عملی بر روی شخص به وسیله دیگری می باشد .پرخاشگری یک نگرش یا فکر نیست لیکن یک رفتار است که به
صورت بحرانی در اعمالی با قصد صدمه زدن منعکس می شود) لئونز،ناشن .)1989،کاپالن و دیگران پر خاشگری را عبارت از
رفتاری می دانند که در جهت صدمه زدن یا آسیب رساندن به موجود زنده ای بروز کرده به گونه ای که این موجود قا ئدتا از
چنین رفتاری اجتناب می ورزد.
انواع پرخاشگری
برخی روانشناسان بین پرخاشگری خصمانه که تنها هدفش آسیب رساندن است ،با پرخاشگری وسیله ای که هدفش کسب
پاداشی جز رفع رنج طرف پرخاشگری است ،تفاوت قائلند.
پرخاشگری وسیله ای ،زد و خورد برای دفاع از خویش ،حمله به کسی که در حال دزدی است و دعوا کردن برای نشان دادن
قدرت وتسلط خویش را شامل می شود ،اما تمایز بین پرخاشگری خصمانه و وسیله ای کامالً آشکار نیست.آنچه ظاهراً موردی
از پرخاشگری خصمانه است ،ممکن است انگیزه های دیگری داشته باشد)الری.جی،الورز،ترجمه قوام الدین جلیلی.)1369،
بارون در سال  1977نیز دو نوع اصلی پرخاشگری را تعریف کرد:
الف) پرخاشگری خصمانه
ب) پرخاشگری وسیله
این دو نوع پرخاشگری را هم از روی پسوند هایشان و هم از نقطه نظر اهدافشان می توان از یکدیگر مجزا کرد به هر حال در
هر دو مورد قصد و نیت آسیب رساندن به دیگران است.اگر این مورد نباشد رفتار پرخاشگرانه نیست )بندورا.)1973،برای
افرادی که دارای پرخاشگری خصمانه هستند ،هدف اولیه آسیب رساندن به دیگران است .به هر حال هدفشان مشاهده رنج
بردن قربانی نیست ،اما بعضی دیگر از پاداشهای خارجی را با هدفهایشان دریافت می کنند.در ورزش ها این اهداف می توانند
پول ،پیروزی و یا شخصیت باشد.به عقیده پرخاشگر ،انجام پرخاشگری به عنوان وسیله ای برای به دست آوردن اهداف اولیه
است .کسب این اهداف رفتار پر خاشگرانه را تقویت می کند.مثالی که می توان برای پر خاشگری وسیله ای در ورزش آورد،
پایین کشیدن آرنج ها در ریباند بسکتبال ،تکل کردن در فوتبال که کمی نسبت به حد معمول آن محکمتر انجام می گیرد.در
اصطالحات آورده شده برای اعمال پرخاشگرانه ،تفاوتهای کوچکی بین دو نوع بد رفتاری وجود دارد.به هر حال پرخاشگری
خصمانه همیشه شامل عصبانیت می شود ،در حالیکه پرخاشگری وسیله ای ممکن است شامل عصبانیت نشود ،ریباند کردن در
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بسکتبال احتیاج به عصبانیت ندارد)نسبت به حریف(به هر حال پیامد پرخاشگری از یک الگوی یکسان و هماهنگ پیروی می
کند.در بعضی از موارد دو نوع پرخاشگری را نمی توان از یکدیگر جدا کرد ،برای مثال اگرپرتاب کننده توپ در بیسبال ،توپ را
سریع و محکم پرتاب کند ،چه کسی می تواند تعیین کند که پرخاشگری از نوع وسیله ای بوده یا پرخاشگری خصمانه؟ بطور
عمومی پرخاشگری خصمانه بر اساس هیجان تعریف می شود.اگر پرتاب کننده بخواهد نسبت به حریفش بطور وضوح عصبانی
باشد ،پرخاشگری خصمانه است واگر هدفش فقط برد تیم باشد ،او هرگز توپ را به حریفش پرتاب نمی کند،مگر اینکه این به
معنی قرار دادن فرد درموقعیت امتیازی باشد.در بعضی از موارد فقط خود پرتاب کننده می تواند بگوید که چه نوع از
پرخاشگری خصمانه یا وسیله ای اعمال شده است .نوع دومی از تقسیم بندی رفتار نیز وجود دارد که اغلب بر روی بی باکی
تکیه دارد .بطور معمول،زمانی که مربیان ،ورزشکاران خود را از انجام پرخاشگری منع می کنند ،آنها بطور واقعی به سمت رفتار
جسورانه کشیده می شوند .رفتار جسورانه شامل استفاده از نیرو های کالمی و جسمانی مناسب جهت رسیدن یک نفر به هدف
است.
نشانه های پرخاشگری
نشانه های پرخاشگری ،متعدد است از جمله این نشانه ها می توان به فحش دادن ،پرتاب اشیاء ،لگد زدن ،جنگ وستیز کردن،
شکستن اشیاءو ضربه زدن ،حمله به دیگران ،دروغگویی ،بر هم زدن نظم ،بر انگیختگی بیش از حد ،فرار از خانه و مدرسه،
نگاههای تند وخشن ،به هم فشردن دندانها و جیغ زدن ،اشاره کرد) صادقی و مشکبید .)1385 ،به طور کلی عالئم پرخاشگری
را می توان در دو دسته پرخاشگری با خود و پرخاشگری با دیگران طبقه بندی کرد .پرخاشگری با خود به صورت احساس
خستگی ،فرسودگی ،دوروغگویی ،نگاه های تند وخشن ،به هم فشردن دندان ها پیدایش چین و چروك در صورت ،با ال رفتن
ضربان قلب افزایش فشار خون ،حسادت ،گوشه گیری ،عصیان و حاالت دفاعی بروز می کند .پرخاشگری با دیگران به صورت،
سرزنش دیگران به هم ریزی نظم ،دزدی ،تخریب ،ضرب و جرح ،استهزای دیگران ،جنگ و ستیز نادیده گرفتن حقوق دیگران،
سلطه جو یی ،زمینه سازی برای ایجاد درگیری مشاهده می شود) رحمانی نیا.)1381،
خطرات پرخاشگری
پرخاشگری ممکن است موجب ایجاد خطر برای شخص پر خاشگر و دیگران شود و او را دچار آثار و عوارضی چون وجود
حالت نگران کننده ،تنفس سریع ونبض تند ،کند .که بسیار خطرناك است یعنی افراد در مواقع پرخاشگری ممکن است به
خود صدمه زده و جسم وروان خود را آزار دهند .همچنین اختالل در دستگاه گوارشی ،فشارهای وجدانی پس از اعمال
خشونت و فرسودگی بیش از حد بدن ،از مسائلی نیست که برای بدن مفید باشد از طرفی دیگر نیز با خطراتی مواجه هستند و
از طرف دیگر مورد صدمه قرار می گیرند .مثال کتک می خورند ،سرزنش می شوند ،مورد تحقیر واستهزاء قرار می گیرند و
عوارض منفی و زیانبار بسیاری را تحمل می کنند .شخص پرخاشگر آنگاه که عقده گشایی می کند ،چه بسا صدمه ای غیر قابل
جبران به افراد وارد کند و حتی موجب نقص عضو شود) صادقی و مشکبید.)1385 ،
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آثار مثبت پرخاشگری
قابل تایید است که پرخاشگری همیشه زیانبخش نیست ،گاهی آثار مثبت و فوایدی هم برای آن مطرح است .اصوال در نظام
افرینش و حکمت الهی هیچ غریزه ای ذاتا بد آفریده نشده است ،وهر چیز برای حفظ ورعایت مصالحی در انسان و حیوان وجود
دارد .خطر آفرینی آنها برای مواردی است که آن غریزه خاص ،تعدیل وتربیت نشود ویا از آن بر اساس ضوابط منطقی ومعقول
استفاده نگردد .در مورد پرخاشگری باید گفته شود وجود آن از جهات متعددی ضروریست که به بعضی از آنها در زیر اشاره می
شود:
 -1برای حفظ وجود و دفاع از خود
 -2برای حفظ و بقای نسل و نوع به خاطر نیاز به مبارزه با دشمن
 -3برای تا مین مو فقیت ها و وصول به اهدف مورد نظر
 -4برای حفظ نظم وبقای جامعه
 -5برای دفاع از سرزمین ،عقیده،مذهب و حفظ شرف خود.کنترل پرخاشگر

نتیجه گیری
بنابر مواردی که بیان شد بازی درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تأثیر مثبت و معنی دار دارد  .بازی درمانی شناختی
رفتاری کودکان ،به طور خاص برای کودکان سن پیش از مدرسه و کودکان سنین آغاز مدرسه طراحی می شود و با تاکید بر
مشارکت کودك در درمان و از طریق مورد توجه قرار دادن موضوعاتی چون کنترل ،تسلط و پذیرش مسوولیت در قبال تغییر
رفتار شخصی خویش ،ایجاد می گردد .در این روش همچون درمان های شناختی رفتاری با بزرگسال ها ،اعتقاد بر آن است که
رفتار انطباقی حاصل تعامل بین افکار ،احساسات و رفتار فرد است.
از آنجا که بازی درمانی روشی ست که به کودك فرصت میدهد تا احساسات آزار دهنده و مشکالت درونی خود را از طریق
بازی بروز دهد و آنها را به نمایش درآورد و درمانگر نیز فرصتی را فراهم میکند که به کودك کمک کند تا یاد بگیرد تعارضات
خود را حل کند.و در مسیر این تحقیق کلیه این تغییرات دیده میشد.
علی رغم اینکه بازی درمانی مبتنی بر رابطه مربی کودك هنوز تاثیر خود را در شرایط بومی کشور ما آشکار نساخته است،
جایگزینی درمانگر و استفاده از ارتباط عاطفی موجود بین درمانگر و کودك در جهت درمان ،به متخصصین کمک میکند تا به
نتایج مطلوبی دست پیدا کنند چرا که رابطه درمانگرو کودك همانند رابطه والد کودك ذاتی و فارغ از نژاد ،ملیت و قومیت
نیست.عواطف حاکم بر ارتباطات درمانگر کودك ،پدیده ای است که نیاز به صرف زمان و مهارت درمانگر و مربی در برقراری
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ارتباط عاطفی با کودکان دارد .مسئله دیگر آن است که در برناه مداخله ای حاضر ،بیشترین تمرکز بر برقراری رابطه و فعال
سازی کودك بوده است و ممکن است این مسئله ،اثربخشی در حیطه کاهش پرخاشگری را تحت تاثیر قرار داده است.
غباری بناب و نبوی( )1382در پژوهشی تأثیر ورزش صبحگاهی در کاهش تمایالت پرخاشگرانه  60دانش آموز  10الی 13
ساله کم توان ذهنی آموزش پذیر را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که تمایالت پرخاشگرانه گروه آزمایش در مقایسه
با گروه کنترل تحت تأثیر ورزش صبحگاهی به طور معناداری کاهش یافته است.
شجاعی و همتی( )1385تحقیقی با عنوان تاثیر ورزش صبحگاهی بر کاهش پرخاشگری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
انجام دادند .نتایج نشان دادند که اجرای برنامه ورزش صبحگاهی به طور معناداری پرخاشگری آزمودنی ها را کاهش داده است
و بعد از یک ماه پیگیری نیز آشکار شد که نتایج به دست آمده پایدار مانده اند .ورزش صبحگاهی در مدارس کودکان کم توان
ذهنی ،پرخاشگری آنها را کاهش می دهد.
درپژوهشی که توسط جنتیان و نوری ( )1385در مورد اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر شدت
عالئم اختالل بیش فعالی  /کمبود توجه انجام شد ،دریافتند که از بازی درمانی می توان به عنوان یک روش درمانی مؤثر برای
این کودکان استفاده نمود.
ذوالمجد و همکاران( ، )1386تحقیقی با عنوان تاثیر شن بازی درمانی بر رفتارهای پرخاشگرانه پسران انجام دادند .بدین
منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای یک دبستان به تصادف از میان دبستانهای منطقه  5تهران
انتخاب شد سپس با اجرای سیاهه پرخاشگری و تکمیل آن توسط معلمان 14 ،نفر از دانش آموزان پرخاشگر انتخاب و به طور
تصادفی در گروه های کنترل و آزمایش قرار گرفتند و روش شن بازی درمانی بر روی گروه آزمایش به مدت  6جلسه بطور
انفرادی اجرا شد .با استفاده از  Tتفاوت ،میانگین تفاضل نمره های پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری کودکان مورد مقایسه
قرار گرفت .نتایج نشان داد  Tمحاسبه شده در سطح  P<0.05معنادار و حاکی از کاهش سطح پرخاشگری کودکان در گروه
آزمایش بود.
در مطالعه ای که توسط زارع و احمدی ( )1386برروی کودکان  7تا  9ساله مرکز شبانه روزی شهید رضایی اقلید با نمونه ای
به حجم  6نفرانجام شد ،نتایج تحقیق گویای آن بود که جلسات بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی رفتاری موجب
کاهش مشکالت رفتاری شده است.
محمودی و آقاشاهی( )1393تحقیقی با عنوان تاثیر بازی درمانی گروهی برکاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر
شیراز انجام دادند .از نتایج تحقیق چنین برمی آید که شناسایی کودکان مبتال به پرخاشگری از سنین پایین تر ،منجر به
افزایش آگاهی در حیطه فراوانی انواع مشکالت و اختالالت رفتاری مرتبط با آن ،و ایجاد راهکارهای درمانی مؤثر می شود .از
آنجا که بازی درمانی گروهی می تواند باعث کاهش پرخاشگری در کودکان شود ،نیاز به تدوین و ارایه برنامه های ویژه حاوی
بازی درمانی گروهی برای پیشگیری و درمان ضروری به نظر می رسد.
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باگرلی و همکاران ( )2005بیان کردند که بازی درمانی بر یادگیری ،خودکنترلی ،مسئولیت ،ابراز احساسات ،احترام گذاشتن،
پذیرش خود و دیگران ،بهبود مهارت های اجتماعی ،عزت نفس ،کاهش افسردگی و اضطراب مؤثر است.
در مطالعه ای که توسط دانجر ( )2011بر روی  11کودك پیش دبستانی در شمال تگزاس انجام شد نتایج نشان داد که
استفاده از بازی درمانی به عنوان یک راه کار مداخله ای مؤثر برای کودکان دارای مشکالت زبانی ،رشد مهارت های زبان بیانی
دریافتی را بهبود نمی بخشد ،ولی باعث کاهش اضطراب در کودکان می شود.
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