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چکیده
اختالل رفتاری درکودکی موضوع بسیار مهمی است که میتواند زمینهساز اختالال  ت در سنین بزرگسالی
باشد .هدف پژوهش حاضر ،مطالعه اثربخشی بازی درمانی بی رهنمود بر کاهش اختالال ت رفتاری کودکان
پیش دبستانی بود .روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری پژوهش ،کلیه کودکان پیش دبستانی دارای اختالل رفتا ری در شهر کرمانشاه بود که با استفاده از
روش نمونهگیری در دسترس تعداد  22کودک با استفاده از پرسشنامه اختالل رفتاری کودکان پیش دبستانی
شهیم و یوسفی ( )1338انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش( 12نفر) و کنترل(12
نفر) جایگزین شدند 8 .جلسه بازی درمانی بی رهنمود به روش کداسن و شفر ( )2221برای گروه آزمایش
اجرا شد .در حالیکه گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد .در پایان مداخله ،هر دو گروه مجدد اً
با آزمون مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند .یافتهها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .نتایج نشان داد که بازی درمانی بی رهنمود بر کاهش اختالال ت رفتاری کوکان پیش دبستانی مؤثر
بود ( .)P<2/221بنابراین توصیه می شود که والدین ،مربیان و کارشناسان آموزشی برای کاستن از رفتارهای
مشکل آفرین کودکان از این شیوه آموزشی و درمانی بهره ببرند .همچنین پیشنهاد می شود که درمانگران و
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متخصصان کودک در کنار درمانهای پزشکی ،از مداخال ت بازی درمانی در کاهش مشکال ت رفتاری
کودکان استفاده کنند.

واژگان کلیدی :بازی درمانی بیرهنمود ،اختالالت رفتاری ،کودکان پیش دبستانی

مقدمه
اختالال ت رفتاری  ،1شرایطی است که در آن ،پاسخهای هیجانی و رفتاری در مدرسه با
هنجارهای فرهنگی ،سنی و قومی تفاو ت داشته باشد ،بهطوری که بر عملکرد تحصیلی فرد،
مراقبت از خود ،روابط اجتماعی ،سازگاری فردی ،رفتار در کالس و سازگاری در محیط
کار نیز تأثیر منفی بگذارد .اختالال ت هیجانی -رفتاری ،شامل پاسخهای قابل قبول کودک
یا نوجوان به عوامل تنشزای محیطی نمیشوند ،این اختالال ت بر اساس دادههای حاصل از
منابع مختلف در مورد کارکردهای هیجانی یا رفتاری فرد ،شناسایی میشوند و باید حداقل
در دو موقعیت متفاو ت ،که یکی از آنها مدرسه است ،بروز کنند (شورای کودکان
اس تثنایی  .)1111 ،2محققان دریافتهاند که اختالال ت رفتاری معموالً نخستینبار در سالهای
آغازین دوره ابتدائی مشاهده میشود و بین سنین  8تا  1۱سالگی به اوج خود میرسد و
بهطور قابل مالحظهای بر عملکرد تحصیلی و حرفهای کودکان و نوجوانان تأثیر منفی
میگذارد و احتمال ابتال به بیماریهای روانی (پاندینا ،بیلور ،هاروی ،کیف ،آمان و
گارابوی  ،)2223 ، 3ابتال به سوء مصرف مواد ،فعالیتهای بزهکارانه ،اختالال ت اضطرابی
و خلقی ،ناتوانی یادگیری ،اختالال ت عصبروانشناختی و اختالل شخصیت مرزی را
افزایش میدهد (گائونی ،بلک و بالدوین  .)1118 ،4اغلب کودکان و نوجوانان با
اختالال ت رفتاری ،احساسا ت منفی دارند و با دیگران بدرفتاری میکنند .در بیشتر موارد،
معلمان و همکالسیها ،آنان را طرد میکنند و در نتیجه فرصتهای آموزشی آنان
کاهش مییابد (براون و پرسی .)2223 ،۱

1. behavioral disorder
2. council for exceptional children
3. Pandina, Bilder, Harvey, Keefe, Aman & Gharabawi
4. Gaoni, Black & Baldwin
5. Brown & Percy
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میزان شیوع اختالال ت رفتاری در پژوهشهای متعددی مورد بررسی قرار گرفته است،
از جمله پژوهش هاالهان و کافمن  )1112( 1این میزان  6تا  ،%12مطالعه رجبی (،)1331
 %۱/43و پژوهش شمساسفندآبادی ،امامیپور و صدرالسادا ت ( %43/3 ،)1382برآورد
شده است .لذا پرداختن به مشکال ت رفتاری با توجه به شیوع و پ یامدهای حاصل از آن،
بسیار حائز اهمیت است.
اغلب درمانهایی که در مورد کودکان و نوجوانان با اختالل رفتاری صور ت میگیرد،
در چارچوب رویکردهای گوناگونی قرار دارند :دارودرمانی ،رفتاردرمانی ،رواندرمانی،
خانوادهدرمانی ،گروهدرمانی و بازیدرمانی (شکوهی یکتا و پرند .)1384 ،استفاده از
درمانهای غیردارویی مثل بازیدرمانی برای درصد قابل توجهی از کودکان مفید بوده
است .هرگاه زبان کالمی برای ابراز افکار و احساسا ت کودکان کفایت نکند ،درمانگران از
بازیدرمانی برای کمک به کودکان برای چیزی که آنها را ناراحت کرده است ،استفاده
میکنند (جیل  .)1111 ،2بازیدرمانی رویکردی با ساختار و مبتنی بر نظریهی درمان است
که فرایند یادگیری و ارتباط طبیعی و بهنجار کودکان را پایهریزی میکند (کارمیکاییل ،3
2226؛ لندرث 2222 ،4؛ اوکانر و شافر  .)1183 ،۱بازیدرمانی بهعنوان یک ارتباط بینفردی
پویا بین کودک و یک درمانگر آموزشدیده در فرایند بازیدرمانی توصیف میشود که
رشد یک ارتباط امن را برای کودک تسهیل می کند تا کودک از طریق بازی ،در
جست وجوی راههایی برای کاهش آشفتگیهای هیجانی خود باشد بهطوری که کودک
در طی تعامل با درمانگر ،پذیرش ،تخلیه هیجانی،کاهش اثرا ت رنجآور ،جهتدهی مجدد
تکانهها و تجربه هیجانی تصحیح شده را تجربه میکند (رینی 2222 ،6؛ ترجمه سازمند و
طباطبایینیا.)1382 ،

1. Halahan & Kaufmann
2. Gil
3. Carmichaeil
4. Landreth
5. O'conner & Schaefer
6. Reiny
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بازی وسیله ی بیان و ارتباط کودک است و به عقیده ی برخی از پژوهشگران بخش
مهمی از هر فرایند درمانگری را تشکیل میدهد (واتسون  .)2223 ،1بازی ،افکار درونی
کودک را با دنیای خارجی او ارتباط میدهد و باعث میشود که کودک بتواند اشیای
خارجی را تحت کنترل خود درآورد .بازی به کودک اجازه میدهد تا تجربیا ت ،افکار،
احساسا ت و تمایالتی را که برای وی تهدیدکننده هستند ،نشان دهد ( وتینگتون ،هاهن،
فوگوآویتلی ،پی ،کراسلی ،جانسون و همکاران .)2228 ،2
بازیدرمانی در درمان انواع اختالال ت کودکان ،مشکال ت رفتاری که ریشه اضطراب
دارند ،شب ادراری ،ناخن جویدن ،دروغگفتن ،پرخاشگری و در بسیاری از موارد مؤثر
ارزیابی شدهاست (گراهام 1118 ،3؛ هنسر ،میزلر و اُووز  .)2222 ،4بازیدرمانی بیرهنمود ،۱
نوعی از بازیدرمانی ،است که در آن ،به فرد اجازه داده میشود خودش باشد و خود را
بدون هیچگونه ارزیابی و یا اِعمال فشار نسبت به تغییر آن ،بلکه آنگونه که هست بپذیرد.
این گونه درمان ،از وضعی که فرد در آن قرار دارد ،شروع میشود و فرایند آن بر مبنای
شکلبندی کنونی و ترکیب ذهنی شخص ،پیگذاری میشود .اکسالین  6که به توانایی
کودک برای خودشکوفایی  3معتقد بود اظهار داشت :پایه و اساس بازیدرمانی پذیرش
بیقید و شرط کودک است؛ وی همچنین معتقد بود بازی شکل طبیعی کودکان برای
برقراری ارتباط است و کودکان از طریق بازی خود را بیان میکنند (موتساکس .)1113،8
از سویی ترکیب بازیدرمانی و گروهدرمانی ،یک فرایند روان شناختی اجتماعی است
که در آن کودکان از طریق ارتباط با یکدیگر در اتاق بازی چیزهایی را در مورد خودشان
یاد میگیرند .بازیدرمانی گروهی برای درمانگ ر فرصتی فراهم میکند که به کودکان
کمک کند تا یاد بگیرند تعارضا ت خود را حل کنند ( خدیوی زند و اصغری نکاح،
1. Watson
2. Wethinton, Hahn, Fugua-Whiteley, Pe, Crosloy & Johnnson et al
3. Graham
4. Hanser, Missler & Ovevs
5. non-directive
6. Axlin
7. self-actualization
8. Moustakas
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 .)1312هر چند پژوهشهای اندکی در زمینه بازیدرمانی از نوع بیرهنمود انجام شده
است ،اما به مطالعا ت مرتبط دیگری که از انواع دیگری از بازیدرمانی استفاده کردهاند،
اشاره میشود .برزگر ،پورمحمدرضای تجریشی و بهنیا ( )1311در پژوهشی که برای
مطالعه اثربخشی بازی بر مشکال ت برونی سازی در کودکان پیشدبستانی انجام دادند ،به
این نتیجه رسیدند که بازی بر کاهش مشکال ت برونی سازی ،پرخاشگری و نادیده گرفتن
قواعد در کودکان پیشدبستانی دارای مشکال ت رفتاری مؤثر بود.
مصطفوی ،شعیری ،اصغری مقدم و محمودی قرایی ( )1311در مطالعهای که برای
مشکال ت رفتاری کودکان بر روی مادران انجام دادند ،به این نتیجه اشاره کردند که
آموزش مهار تهای بازیدرمانی به مادران موجب کاهش مشکال ت رفتاری در کودکان
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است .آذر نیوشان ،بهپژوه و غباریبناب ()1311
در پژوهشی که بر روی دانشآموزان پسر کم توان ذهنی در دوره ابتدایی انجام دادند به
اثربخشبودن بازیدرمانی با رویکرد شناختی -رفتاری بر مشکال ت رف تاری این کودکان
اشاره کردهاند .ملک ،حسنزاده و تیرگری ( )1312در مطالعه ای که بر روی کودکان مبتال
به اختالل خواندن انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بازیدرمانی گروهی به شیوه
شناختی -رفتاری بر کاهش مشکال ت رفتاری کودکان مبتال به اختالل خواندن اثربخش بود.
صفری ،فرامرزی و عابدی ( )1313در پژوهشی که بر روی دانشآموزان مبتال به اختالل
نافرمان  1انجام دادند به این نتیجه اشاره میکنند که بازیدرمانی سبب کاهش نشانههای
اختالل نافرمانی در میان دانشآموزان میشود .زارع و احمدی ( )1386در مطالعهای به
بررسی اثربخشی بازیدرمانی به شیوه شناختی -رفتاری بر کاهش مشکال ت رفتاری
کودکان اشاره کردند .جاللی و مولوی ( ) 1381در بررسی تأثیر بازیدرمانی بر اختالل
اضطراب جدایی کودکان نشان دادند که بازیدرمانی باعث کاهش نشانههای اضطراب
جدایی در کودکان می شود .در این پژوهش نشان داده شد که بازیدرمانی در مرحله
پسآزمون و در مرحله پیگیری نشانههای اختالل اضطراب جدایی را کاهش داد .جنتیان،
نوری ،شفتی ،مولوی و سماواتیان ( ) 1383به بررسی تأثیر بازی در کاهش شد ت عالئم
1. disobedient disorder
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بیشفعالی دانشآموزان پسر پایه سوم و چهارم شهر اصفهان پرداختند .نتایج پژوهش آنان
نشان دادکه بازیدرمانی در مرحله پسآزمون باعث کاهش معنادار بیشفعالی با کمبود
توجه و نیز خطاهای پاسخدهی و افزایش معنادار زمان پاسخدهی شد .قدیری لشکاجانی
( )1333بازیدرمانی بی رهنمود را در کاهش اختالال ت رفتاری و افزایش رفتارهای مطلوب
مؤثر دانستند .جعفری ( ) 1313در پژوهشی که بر روی کودکان پیشدبستانی انجام داد به
اثربخشی بازیهای آموزشی ب ر رشد اجتماعی آنان اشاره میکند.
جونز  1و لندرث ( )2222تأثیر بازیدرمانی را در کودکان دیابتی که انسولین دریافت
می کردند با هدف کاهش عالئم اضطراب ،کاهش مشکال ت رفتاری ،هیجانی ،افزایش
سازگاری و رعایت رژیم غذایی بررسی کردند .نتایج نشان داد که با استفاده از
بازیدرمانی میزان اضطراب ،افسردگی و مشکال ت هیجانی وابسته به دیابت در این
کودکان کاهش یافت .گوهری ( )2212در پژوهشی به بررسی تأثیر بازیدرمانی بر روی
مشکال ت رفتاری کودکان پیشدبستانی پرداخت که نتایج مطالعه وی نشان داد که
بازیدرمانی در کاهش عالئم رفتاری آنان مؤثر بود.
از آنجایی که پژوهشهای بومی و منطقهای در کودکان پیشدبستانی دارای اختالل
رفتاری از اهمیت زیادی برخوردار است و از سویی استفاده از روشهای بازیهای درمانی
متنوع می تواند بر غنای اطالعا ت در خصوص رفع مشکل این کودکان بیفزاید ،لذا انجام
چنین پژوهشی ضروری به نظر میرسد .از سویی اقدام در جهت رفع اختالال ت رفتاری
کودکان پیشدبستانی می تواند موجب شود تا این مشکال ت در بزرگسالی ادامه نیابد.
همچنین پژوهشهای دیگری که در خصوص اثربخشی بازیدرمانی بر اختالال ت و
مش کال ت کودکان صور ت گرفته بیشتر از رویکردهای شناختی -رفتاری استفاده کرده است
و به نظر میرسد که کاربرد مفاهیم این رویکرد با توجه به سن پیشدبستانی تا حدودی
برای کودکان مشکل باشد ،لذا در این پ ژوهش از رویکرد بازیدرمانی بیرهنمود استفاده
شده است.

1. Jones
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فرضیه  :بازیدرمانی بیرهنمود بر کاهش اختالال ت رفتاری کودکان پیشدبستانی مؤثر
است.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری این پژوهش را کودکان پیشدبستانی دختر با اختالل رفتاری در شهر کرمانشاه
تشکیل دادند که به منظور انتخاب نمونه ،در پیشدبستانیهای دخترانه ،پرسشنامه مشکال ت
رفتاری کودکان پیشدبستانی شهیم و یوسفی ( )1338در مورد همه کودکان پیشدبستانی
اجرا شد و  22نفر از کسانی که مطابق با مالک پرسشنامه دارای اختالل رفتاری تشخیص
داده شده بودند ،انتخاب و بهصور ت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین
شدند .مالک های ورود به پژوهش وجود اختالل رفتاری با توجه به گرفتن نمره باال در
پرسشنامه اختالل رفتاری کودکان پیشدبستانی ،داوطلب شرکت در پژوهش و رضایت
والدین بود .سپس  8جلسه بازیدرمانی گروهی در طول دو ماه (هفتهای یک جلسه) به
مد ت  4۱دقیقه برای گروه آزمایش اجرا گردید ،تکنیکهای بازیدرمانی به کار گرفته در
این پژوهش برگرفته از تکنیکهای بازیدرمانی کداسن و شفر  )2221( 1بود .ولی گروه
کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد .البته هر دو گروه از لحاظ سنی و جنسیت همتا
شدند .برای تحل یل نتا یج از تحلیل کواریانس استفاده شد؛ نرم افزار مورد استفاده نیز در
پژوهش حاضر  SPSSنسخه  18بود .از ابزار زیر برای گردآوری اطالعا ت استفاده شد:
پرسشنامه اختالل رفتاری کودکان پیشدبستانی شهیم و یوسفی ( :)7318اینمقیاس شامل  24گزینه است که در یک طیف سه درجهای لیکر ت (هرگز ،بعضی اوقا ت و
بیشتر اوقا ت) تنظیم شده است ،این مقیاس دارای گویههای مثبت و منفی است که عبارا ت
منفی به صور ت معکوس نمرهگذاری میشوند .اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ برای نمره کل پرسشنامه  2/82و با استفاده از روش بازآزمایی  2/33گزارش شده
است ،همچنین روایی سازه پرسشنامۀ مشکال ت رفتاری کودکان پیشدبستانی از طریق

1. Kaduson & Schaefer
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تحلیل عاملی با چرخش واریماکس بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است (شهیم و
یوسفی .)1338 ،در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی پرسشنامه ی مذکور از طریق آلفای
کرونباخ  2/88به دست آمده است.
پروتکل درمان شامل  8جلسه بازیدرمانی بیرهنمود بود که برگرفته از روشبازیدرمانی کداسن و شفر ( )2221است.
جدول .1طرح بازیدرمانی بی رهنمود در درمان اختالالت رفتاری به روش کداسن و شفر
جلسا ت

محتوای جلسا ت

جلسه

برقراری ارتباط ،ذکر قوانین و مقررا ت مربوط درباره بازیها ،بازی کلما ت احساسی ،تکالیف برای

نخست

جلسه آینده

جلسه دوم

مرور تکالیف جلسه نخست ،بازی زندگی خود را رنگ بزن ،تکلیف برای جلسه آینده

جلسه سوم

مرور تکالیف جلسه قبل ،بازی با صندلی ها ،تکلیف برای جلسه بعد

جلسه چهارم

مرور تکالیف جلسه قبل ،بازی بلندکردن میلههای رنگی ،تکلیف برای جلسه بعد

جلسه پنجم

مرور تکالیف جلسه قبل ،بازی حباب سازی ،تکلیف برای جلسه بعد

جلسه ششم

مرور تکالیف جلسه قبل ،بازی زنگ ساعت ،تکلیف برای جلسه بعد

جلسه هفتم

مرور تکالیف جلسه قبل ،بازی حرکا ت آهسته ،تکالیف برای جلسه بعد

جلسه هشتم

مرور تکالیف جلسه قبل ،بازی بادکنک خشم ،اجرای پسآزمون

یافتههای پژوهش
نتایج مربوط به تحلیل توصیفی در جدول زیر گزارش شده است.
جدول .2میانگین و انحراف معیار سنی گروههای آزمایش و کنترل
شاخصهای توصیفی

گروهها
گروه آزمایش

گروه کنترل

میانگین

6

6

انحراف معیار

2/4

2/6

نمونهی پژوهش  22نفر با دامنۀ سنی  ۱/۱تا  6/۱سال و میانگین و انحراف معیار؛ 2/۱
 6±بود که میانگین سنی و انحراف معیار در گروه آزمایش؛  6± 2/4و در گروه کنترل؛
 6± 2/6بود (جدول.)2
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نتایج شاخصهای توصیفی مربوط به مشکال ت رفتاری در دو گروه آزمایش و کنترل
در جدول  3گزارش شده است.
جدول .3شاخص های توصیفی مربوط به مشکالت رفتاری
گروهها

متغیرها

مشکال ت رفتاری

کنترل

آزمایش

مراحل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

4۱/۱3

3/1

41/8۱

3/۱3

پسآزمون

34/43

2/13

41/88

3/26

جهت انجام تحلیل کواریانس ابتدا پیشفرضهای نرمال بودن نمرا ت و همسانی
واریانس ها مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی نرمالیت از چولگی و کشیدگی استفاده
شد و از آنجایی که نمره ی مشکال ت رفتاری در پیشآزمون( )2/43 ،2/23و
پسآزمون( )1/8 ،2/26در بازه نرمال( +2و  )- 2قرار داشت ،لذا توزیع نرمال دارد .برای
بررسی فرض برابری واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد ،با توجه به عدم سطوح
معناداری مشاهده شده( )2/8 ،2/3می توان نتیجه گرفت که همگنی واریانسها دربارهی
متغیر مشکال ت رفتاری برقرار میباشد.
پس از تعدیل نمرا ت پیشآزمون ،اثربخشی بازیدرمانی بر کاهش مشکال ت رفتاری
کودکان پیش دبستانی مورد بررسی قرار گرفت ،که با توجه به نتایج جدول 4
میزان F= 111/233به دست آمده در سطح معناداری  P<2/21حاکی از اثربخشی
بازیدرمانی بر کاهش مشکال ت رفتاری کودکان پیشدبستانی میباشد .با توجه به اندازه
اثر محاسبه شده اِتا و معنادار بودن آن نیز می توان گفت که  86/3درصد واریانس مشکال ت
رفتاری به وسیلهی متغیر مستقل بازیدرمانی تبیین میشود.
جدول .4خالصه تحلیل کواریانس نمرات مشکالت رفتاری
مجموع مجذورا ت

درجه آزادی

میانگین مجذورا ت

F

سطح معناداری

پیشآزمون

21/26

1

مجذور اِتا

شاخصهای آماری

21/26

4/۱۱

P<2/2۱

2/211
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گروه

314/43

1

314/43

خطا

121/1۱3

13

6/42

111/233

P<2/21

2/863

با توجه به نمودار  1می توان گفت که میزان اختالل رفتاری در گروه آزمایش بعد از
اعمال مداخله بازیدرمانی بیرهنمود کاهش یافتهاست ،در حالیکه در گروه کنترل چنین
کاهش معناداری مشاهده نمیشود.

نمودار .1مقایسه گروه آزمایش و کنترل در اختالل رفتاری

بحث و نتیجهگیری
پارهای از پژوهشگران با تأکید بر درمان زودهنگام مشکال ت در سنین پایین که خود
نوعی پیشگیری محسوب میشود ،نشان دادهاند که اگر این مشکال ت در سنین
پیشدبستانی و سالهای ابتدای کودکی شناسایی و درمان شوند تا حد زیادی تخفیف
مییابند و به بهبود عملکرد کودک در زمینههای مختلف منجر میشود (براتون ،ری ،رین
و جونز  .)222۱ ،1پژوهش حاضر برای بررسی اثربخشی بازیدرمانی بر کاهش مشکال ت
رفتاری کودکان پیشدبستانی شهر کرمانشاه انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که
بازیدرمانی بر کاهش مشکال ت رف تاری کودکان پیشدبستانی تأثیر معناداری داشت .نتایج
این مطالعه با پژوهشهای ملک و همکاران ( ،)1312صفری و همکاران(،)1313
1. Bratton, Ray, Rain & Jones
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جعفری( ،)1313برزگر و همکاران ( ،)1311مصطفوی و همکاران ( ،)1311آذر نیوشان و
همکاران ( ،)1311زارع و احمدی ( ،)1386جاللی و مولوی ( ،)1381جنتیان (،)1383
قدیری لشکاجانی ( ،)1333جونز و لندرث ( )2222و گوهری( )2212همسو میباشد.
در تبیین این رابطه می توان گفت از آن جایی که در این روش ،از تکنیکها و متدهای
خاصی مث ل بازی با صندلی ،بادکنک خشم و  ...استفاده می شود لذا هرکدام از آنها
می تواند به نوبه خود باعث کاهش بخشی از مشکال ت رفتاری در کودکان شود .مثالً
کودکان در حین بازی با کلما ت احساسی ،حالت دفاعی خود را برای بیان احساساتشان از
دست میدهند و فرصت بیشتری می یابند تا احساسا ت خود را بیان کنند و با انواع حاال ت
خلقی مثل خشم ،ترس و  ...بیشتر آشنا شوند .در جریان استفاده از این شیوه ،این فرصت در
اختیار کودکان قرار میگ یرد تا احساساتی که اجازه بیان آنها را در محیطهای دیگر
ندارند ،بدون ترس از پیامدهای آنها ابراز کنند و همچنین از طریق ایفای نقش ،احساسا ت
خود را بهتر کنترل کنند.
استفاده از تکنیک بازی با صندلی به کودکانی که تمایل به بازیهای انفرادی و
تکروی دارند موجب میشود تا مهار تهای اجتماعی آنان رشد کرده و باعث شود تا
برای شرکت در فعالیتهای گروهی بدون ارزیابیهای منفی از خود تشویق شوند .همچنین
از ویژگیهای دیگر این تکنیک ،تحرک زیاد میباشد که منجر به تخلیه انرژی کودکان
شده و از طریق بیان کلما ت و ارتباطهایی که در بازی با دیگران برقرار میکنند به کنترل
رفتارهای خود بپردازند.
استفاده از تکنیکی مثل حبابسازی نیز باعث میشود تا کودک به صور ت ذهنی بر بدن
خود آگاهی یاب د و در مواقع عصبانیت و اضطراب با استفاده از این تکنیک به کنترل خشم و
اضطراب خود پرداخته و آرامش را به خود بازگرداند .استفاده از تکنیک بادکنک خشم،
باعث میشود تا کودک راههای ابراز خشم و عصبانیت به شیوه در ست را بیاموزد و با تأثیر
خشم بر کارکردهای بدن بیشتر آشنا شود .استفاده از تکنیکهایی مثل رنگزدن زندگی و
میلههای رنگی موجب می شود تا کودک ابراز درست هیجانا ت خود را یاد بگیرند و
احساس شکست خود را از طریق رنگ ها ابراز کنند و بهتر بتوانند هیجانا ت خود را کنترل
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کنند .نهایتاً به نظر میرسد استفاده از مداخله بازیدرمانی گروهی بیرهنمود و به کارگیری
هر کدام از تکنیکهای آن می تواند به کاهش بخشی از مشکال ت رفتاری مثل خشم،
گوشهگیری ،ترس ،انزوا و  ...کمک کند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر می توان محدود شدن نمونه به کودکان دختر
پیش دبستانی اشاره کرد که در تعمیم نتایج باید جانب احتیاط را رعایت کرد .از دیگر
محدودیتها نیز اجرای برنامه مداخله ای توسط پژوهشگر بود که می تواند در سوگیری
نتایج تأثیرگذار بوده باشد .با توجه به ارزش و اهمیت بازی در ابعاد جسمانی ،درمانی،
آموزشی و اجتم اعی بازی و تأثیر آن در کاهش مشکال ت رفتاری کودکان توصیه میشود
که والدین ،مربیان و کارشناسان آموزشی با کاربرد این تکنیک آشنا شده و در کاستن از
رفتارهای مشکل آفرین کودکان از این شیوه آموزشی و درمانی بهره ببرند .همچنین پیشنهاد
می شود که درمانگران و متخصصان کودک در کنار درمانهای پزشکی ،از مداخال ت
بازیدرمانی در کاهش مشکال ت رفتاری کودکان استفاده کنند.
از بعد پژوهشی نیز پیشنهاد میشود که در مطالعا ت بعدی زمان اجرای مداخال ت بیشتر
شود و در پژوهشهای آتی اثربخشی بازیدرمانی گروهی بیرهنمود بر سایر اختالال ت
کودکان نی ز مورد مطالعه قرار گیرد.
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