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 1استادیار ،گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثربخشی برنامه بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر مشکالت رفتاری دانشآموزان
کمتوان ذهنی در شهر اصفهان انجام شد .پژوهش حاضر ،یک مطالعه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون و گروه شاهد بود.
در این پژوهش  22دانشآموز کمتوانی ذهنی  7تا  11ساله شرکت داشتند .آزمودنیها با روش نمونهگیری در دسترس از
مدرسه شهیدان نوری اصفهان انتخاب شدند .آنها به دو گروه  11نفری آزمایش و شاهد تقسیم شدند .گروه آزمایش ،برنامه
آموزشی بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری را در  7جلسه (هر جلسه  40دقیقه) دریافت کردند ،در حالی که به
گروه شاهد این آموزش ارائه نشد .ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر بود .اطالعات به دست
آمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس در نسخه  23نرم افزار بسته آماری در علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج نشان داد که برنامه آموزشی بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری اثر مثبت و معناداری بر مشکالت رفتاری
دانشآموزان کمتوان ذهنی داشت ( .)P<0/001بر اساس مجذور اتا میتوان عنوان کرد  69درصد تغییرات مشکالت رفتاری به
علت اثر مشارکت آزمودنیها در برنامه آموزشی بازیدرمانی گروهی است .با توجه به این که بازیدرمانی گروهی با رویکرد
شناختی رفتاری با نتایج مثبت و مؤثری همراه بود و باعث کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی شد .بنابراین
برنامهریزی برای اجرای این برنامه آموزشی اهمیت ویژهای دارد.
واژههای کلیدی :بازیدرمانی گروهی ،درمان شناختی -رفتاری ،مشکالت رفتاری ،کمتوانی ذهنی.
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 .1مقدمه
تاکنون تعاریف مختلفی از کمتوانی ذهنی یا ناتوانی هوشی1ارایه شده است ولی تعریف دقیق و روشن از آن
چندان ساده نیست؛ زیرا ناتوانی هوشی با شرایطی یکسان و به یک میزان و با علتهای مشابه و آثار همانند ،در همه
افراد کمتوانذهنی مشاهده نمیشود ] .[1در سال  2007انجمن عقبماندگیذهنی آمریکا2به انجمن ناتوانی هوشی و
تحولی آمریکا 3تغییر نام یافت .برای نخستین بار در همان سال ،واژه کمتوانی ذهنی را به جای عقبماندگیذهنی به
کار برد و کمتوانی ذهنی در گروه اختاللهای هوشی تحولی قرار گرفت .در حال حاضر ،واژه عقبماندگیذهنی منسوخ
و واژه کمتوانی ذهنی مورد تأیید همه مراکز علمی ،سازمانها و انجمنهای علمی از جمله انجمن روانپزشکی آمریکا
در پنجمین ویرایش تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی و سازمان بهداشت جهانی 4قرار
گرفته است ] .[2کمتوانی ذهنی به محدودیتهای اساسی در کارکرد هوشی (هوشبهر  70تا  75یا پایینتر) و رفتار
سازشی (رفتار سازشی بهصورت مهارتهای سازشی مفهومی ،اجتماعی و عملی بیان میگردد) در دوره تحول (قبل از
 18سالگی) اطالق میشود ] .[3معموالً مشکالت رفتاری5کودکان کمتوان ذهنی قابل توجه است و در این راستا به
برنامههای آموزشی خاصی نیاز دارند ].[4
در واقع مشکالت رفتاری کودکان با نحوه تعامل 6با والدین در ارتباط است و بر همدیگر به تاثیر میگذارند
] [5و از این طریق رفتار مشکلساز کودك موجب کاهش اعتماد به نفس مادر میشود ] .[6مشکالت رفتاری کودکان
به طور عمیقی بر روابط اعضای خانواده و تعامل آنها موثر است ] .[7یک تهدید جدی این است که کودکان کمتوان
ذهنی با افزایش سن به نحو نامحسوسی به برقراری روابط اجتماعی با همساالن عادی خود پاسخ مطلوبی نمیدهند و از
آنها فاصله میگیرند ،روابط اجتماعی آنها به تدریج محدودتر و مشکالت رفتاریشان بیشتر میگردد ] .[1از آن جایی
که روابط عاطفی و اجتماعی بر اساس ارتباط دوجانبه شکل میگیرد عالقه افراد نسبت به کسانی که مشکالت رفتاری
دارند یا تمایلی به برقراری ارتباط ندارند ،به مرور کمتر میشود ] .[8برخی متخصصان اعتقاد دارند میزان واکنشهای
هیجانی7نامطلوب در افراد کمتوان ذهنی چهار یا پنج برابر افراد عادی است ].[7
در سالهای اخیر به منظور کاهش مشکالت رفتاری کودکان کمتوان ذهنی ،برنامههای آموزشی متفاوتی
طراحی و تدوین شده است ] .[9یکی از مهمترین و موثرترین برنامههای آموزشی ،بازیدرمانی 8است که به لحاظ
تربیتی ،درمانی ،آموزشی و بهویژه کاهش مشکالت رفتاری ارزش زیادی دارد ] .[10با استفاده از بازی درمانی میتوان
مشکالت رفتاری کودکان را کاهش داد .چرا که ،بازیدرمانی رویکردی ساختارمند است که فرایندهای یادگیری و
ارتباط طبیعی کودکان را پایهریزی میکند ] [11و روشی است که بهوسیله آن ،ابزارهای طبیعی بیان حالت کودك
یعنی بازی ،بهعنوان روش درمانی وی بهکار گرفته میشود ] [12و به کودك کمک میکند تا فشارها و احساسات
خویش را کنترل کند ] .[13این نوع درمان در مورد آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه 9از جایگاه ویژهای

1
). Intellectual disability (ID
2
). American Association of Mental Retardation (AAMR
3
). American Association of Intellectual Developmental Disability (AAIDD
4
). Word Health Organization (WHO
5
. Behavioral problems
6
. Interaction
7
. Emotional reactions
8
. Play therapy
9
. Children with special needs
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برخوردار است ] .[14در بازی درمانی از رویکردهای مختلفی استفاده میشود یکی از آنها رویکرد شناختی

رفتاری10

است ] .[15در این رویکرد بر مشارکت کودك در درمان تأکید میشود .در بازیدرمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری
این امر از طریق مورد توجه قراردادن مواردی مانند کنترل خود و دیگران ،تسلط و پذیرش مسئولیت در قبال تغییر
رفتار و اکتساب مهارتهای اجتماعی عملیاتی میگردد .در این نوع بازیدرمانی از روشهایی مانند خودنظارتی11و
فنون مدیریت وابستگی12از جمله تقویت مثبت 13،شکلدهی 14،خاموشسازی15و سرمشقدهی16استفاده میشود که
رشد اجتماعی و بهبود مهارتهای اجتماعی در راستای کاهش مشکالت رفتاری از جمله اهداف نهایی آن هستند ].[16
در حوزه بررسی تاثیر آموزش بازیدرمانی بر ویژگیهای رفتاری و روانشناختی کودکان ،پژوهشهای مختلفی
انجام شده است .برای مثال ،یافتههای پژوهش هوشینا ،هوری ،گیانوپولو و سوگایا ] [17حاکی از آن بود که بازی
درمانی دیجیتالی باعث افزایش توجه و مهارتهای اجتماعی کودکان میشود .نتایج پژوهش لندرت ،ری و براتون ][18
بیانگر آن بود که بازیدرمانی تأثیر مثبتی بر روی رفتار و هیجانات کودکان دارد و یکی از مؤثرترین مداخالت در حیطه
مشکالت رفتاری و عاطفی کودکان است .در ایران نیز ،یافتههای پژوهش شیرودی آقایی ،امیرفخرایی و زارعی ][19
حاکی از آن بود که بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر کنشهای اجرایی و تعامل والد -کودك در کودکان با
اختالل نافرمانی مقابلهای اثرگذار است .همچنین ،نتایج مطالعه شجاعی ،گلپرور ،آقایی و بردبار ] [20نیز حاکی از آن
است که بازی درمانی شناختی رفتاری می تواند بر کیفیت زندگی کودکان مبتال به سرطان موثر باشد .فرنام ،سلطانی
نژاد و حیدری نیز ] ، [15در پژوهش خود نشان دادند که بازی درمانی شناختی رفتاری به طور معناداری موجب کاهش
اضطراب اجتماعی در کودکان با اختالل سلوك میشود .نتایج پژوهش صریحی ،پورنسایی و نیکاخالق ] [21نشان داد
که بازیدرمانی گروهی سبب کاهش مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی شد .یافتههای پژوهش جنتیان ،نوری،
شفتی ،مولوی و سماواتیان ] [22حاکی از آن بود که بازی درمانی شناختی رفتاری باعث کاهش معنادار عالئم
بیشفعالی و کمبود توجه دانشآموزان پسر  9تا  11ساله شد و مشکالت رفتاری آنها کاهش یافت.
در خصوص اهمیت و ضرورت این پژوهش میتوان عنوان کرد بازیدرمانی رویکردی ساختارمند است که
فرایندهای یادگیری و ارتباط طبیعی کودکان را پایهریزی میکند .متخصصان با استفاده از بازی به کودکانی که
مشکالت رفتاری زیادی دارند رفتارهای سازگارانهتری را اموزش میدهند ] .[23کودکان میتوانند از طریق بازیدرمانی
گروه ی با رویکرد شناختی رفتاری ،احساسات منفی و مثبت خود را آشکار سازند و تخلیه روانی شوند ] .[13در این
رویکرد ،اندیشههای ناهخوان همراه با مشکالت رفتاری شناسایی و اصالح میشوند .در حقیقت تغییراتی در فرایندهای
شناختی کودك به وجود میآید و بر بهبود مشکالت رفتاری آنها تاثیر مطلوبی میگذارد ].[24
با توجه به این که در آموزشوپرورش کودکان کمتوان ذهنی ،اکتساب مهارتهای اجتماعی موضوع مهم و
قابلتأملی است و بازیدرمانی در این حوزه اهمیت بسزایی دارد ،بنابراین آموزش بازیدرمانی با رویکرد شناختی
رفتاری به کودکان با نیازهای ویژه ،مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .به نظر میرسد که پژوهشهای
داخلی کمی در این زمینه انجام شده است و در بیشتر موارد به بررسی تأثیر بازیهای بومی و محلی به صورت کلی بر
10
. Cognitive-behavioral approach
11
. Self-monitoring
12
. Contiguity management
13
. Positive reinforcement
14
. Shaping
15
. Extinction
16
. Modeling
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مشکالت رفتاری کودکان پرداختهاند .آنچه این پژوهش را از پژوهشهای قبلی متمایز میسازد و بیانگر خالء پژوهشی
میباشد همین نکته است .بنابراین مساله اصلی این پژوهش ،بررسی اثربخشی بازیدرمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر
مشکالت رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی است.

 .2روش
پژوهش حاضر که از نوع مطالعات آزمایشی است از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه شاهد استفاده شد.
جامعه آماری این تحقیق از کلیه دانشآموزان کمتوان ذهنی مدارس استثنایی شهر اصفهان در سال تحصیلی -97
 1396تشکیل شده بود .نمونه مورد مطالعه شامل  22پسر کمتوان ذهنی  7تا  11ساله بود .آزمودنیها با روش
نمونهگیری در دسترس از مدرسه شهیدان نوری اصفهان انتخاب شدند .بهره هوشی آنها در دامنه  50تا  70و با
میانگین نمره هوشی آنها  62/27بود .آنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسطی قرار داشتند .الزم به ذکر
است که آزمودنیها به دو گروه  11نفری تقسیم شدند .بهدلیل استفاده از روش پژوهش آزمایشی ،حداقل حجم مطلوب
برای هر یک از گروهها  10نفر است ،البته در تعیین حجم نمونه به پیشینههای پژوهشی نیز توجه شده است .انتساب
گروهها به شاهد و مداخله نیز بهطور تصادفی صورت پذیرفت .مالك ورود به پژوهش داشتن کمتوانی ذهنی از نوع
آموزشپذیر ،مشغول ب ه تحصیل در مدارس استثنایی ،تمایل به شرکت در پژوهش و زندگی با والدین بود .معیارهای
خروج از مطالعه نیز داشتن هر گونه معلولیت دیگر غیر از کمتوانی ذهنی مانند ناشنوایی ،نابینایی ،اختالل کمتوجهی
بیشفعالی و اختالل هماهنگی حرکتی بر اساس پرونده تحصیلی ،عدم شرکت همزمان در برنامههای مداخالتی مشابه و
غیبت بیش از یک جلسه در برنامه مداخالتی بود .برای جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شده است:
پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر17:از این مقیاس برای ارزیابی مشکالت رفتاری کودکان استفاده میشود .این
پرسشنامه توسط مایکل راتر در سال  1975ساخته شده که دو فرم والدین (الف) و معلم (ب) دارد .فرم الف دارای 18
عبارت است و توسط والدین تکمیل میشود .فرم ب دارای  30عبارت است و توسط معلم تکمیل میگردد .در این
پژوهش از فرم والدین استفاده شد و مادران در حدود  20دقیقه با توجه به رفتارهای فرزندشان در دوازده ماه گذشته
به پرسشها پاسخ دادندد .نمرهگذاری به صورت صفر «اصالً درست نیست»« 1 ،درست نیست»« 2 ،تا حدی درست
است» میباشد .دامنه نمرهها بین صفر تا  36و نمره  13نقطه برش است .کودکانی که نمره  13یا باالتر بگیرند دارای
مشکل رفتاری شناخته میشوند .راتر و کاکس پایایی بازآزمایی و پایایی درونی این پرسشنامه با فاصله زمانی دو ماه
 0/74گزارش شده است .روایی پرسشنامه هم با استفاده از میزان توافق  0/76به دست آمد ] .[25عاشوری و داللزاده
بیدگلی ] [26در ایران نیز پایایی و روایی پرسشنامه مشکالت رفتاری را بهترتیب  0/70و  0/78گزارش کردند .در
پژوهش حاضر ،ضریب پایایی و روایی پرسشنامه مشکالت رفتاری بهترتیب  0/71و  0/75بود.
در اولین مرحله پژوهش پرسشنامه مشکالت رفتاری بهعنوان پیشآزمون اجرا شد .در مرحله بعدی ،برنامه
بازیدرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری توسط پژوهشگر در  7جلسه آموزشی  40دقیقهای طی هفتهای دو
جلسه و در حدود یک ماه در مدرسه شهیدان نوری به گروه آزمایش آموزش داده شد ولی به گروه شاهد این نوع
آموزش ارائه نشد .برنامه مداخالتی از اواسط بهمن سال  1396شروع و تا هفته آخر اسفند طول کشید .این برنامه
برگرفته از پژوهش موللی و همکاران ] [14و عاشوری و داللزاده بیدگلی ] [26است .محتوای جلسات آموزشی برای
گروه آزمایش در جدول  ،1ارائه شده است .در اجرای برنامه به ویژگیهای رفتاری و شناختی دانشآموزان کمتوان
ذهنی توجه شد ،به این طریق که رفتارهای آنها کنترل میشد تا حد امکان هیچ رفتار نابجا از طرف آنها مانع ادامه
برنامه نشود .همچنین محتوای برنامه با توجه به سطوح تحول شناختی و میزان توجه آنها تنظیم شده بود تا احساس
17
. Rutter child behavior questionnaire for parents
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خستگی نکنند و به برنامه مداخالتی توجه الزم را داشته باشند .برنامه مداخالتی بر روی افزایش خودکنترلی کودك،
آگاهسازی کودکان نسبت به نشانههای رفتارهای اجتماعی و یادگیری پاسخهای سازگارانه متمرکز بود.
جدول  .1هدف و محتوای جلسات بازیدرمانی گروهی در گروه آزمایش
جلسات

هدف

1

آشنایی و معارفه

2
3

افزایش مهارت خودآگاهی
بهبود مهارتهای حرکتی و
خودکنترلی
بهبود مهارت حلمسئله،
تصمیمگیری و مشارکت گروهی
تقویت همکاری و ابراز هیجان

6

آگاهی از نشانههای رفتارهای و
یادگیری پاسخهای سازگارانه
تقویت فعالیتهای مشارکتی و
ارتباط بینفردی و گروهی

4
5

7

محتوا
اعالم قوانینی مانند رعایت ادب در برخورد با دوستان و همکاری،
بازی توپ و سطل با شمارش گروهی
بازی پانتومیم ،بازی با اشکال هندسی بهصورت گروهی
نمایش فیلم ،بازی با نخ و مهره ،بازی بولینگ
بازی با لوگو و ساختن تفنگ ،خانه و ماشین ،شهرسازی به صورت
گروهی با لوگو.
لوگوی گروهی ،پخش آهنگ ،نمایش فیلم (مهارتهای زندگی /زود از
کوره در رفتن)
بازی با توپ ،بازی با توپ و سطل فیلم (مهارتهای زندگی /آداب
مهماننوازی) به همراه کلیپ (ترانه تمیز بودن)
بازی وسطی ،پخش کلیپ ترانه نمره  ،20تقدیر از دانشآموزان و
نظرخواهی از آنها

بعد از جلسات مداخله ،مشکالت رفتاری دانشآموزان هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه مشکالت رفتاری بار
دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت و نمرات آنها بهعنوان پس آزمون در نظر گرفته شد .به منظور رعایت مالحظات اخالقی
پژوهش ،پس از کسب رضایت کتبی از والدین آزمودنی ها در پژوهش و جلب همکاری کودکان ،پژوهش صورت گرفت.
به مدیران مدارس و والدین آزمودنی ها در این پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات استخراجشده بهصورت محرمانه
باقی بماند ،نتایج حاصل از پژوهش در سطح کلی گروه ها گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت در اختیار
روانشناسان و متخصصان تعلیموتربیت و مراکز آموزش کودکان کمتوان ذهنی قرار گیرد .دادههای به دست آمده قبل
و بعد از برگزاری جلسات آموزشی برای هر دو گروه با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت تحلیل دادهها از نسخه  23نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد.
 .3یافتهها
یافتههای توصیفی بیانگر سن آزمودنیها در گروه آزمایش با میانگین و انحراف استاندارد  9/67 ± 1/38و در
گروه شاهد با میانگین و انحراف استاندارد 9/59 ± 1/50بود .برای بررسی اثر متغیرهای کنترل پژوهش از جمله سن
آزمودنیها از آزمون آماری  tمستقل استفاده شد .نتایج نشا ن داد که بین گروه آزمایش و شاهد از نظر سن تفاوت
معناداری وجود ندارد ( .)P>0/05میانگین و انحراف معیار متغیرهای مشکالت رفتاری در دو گروه آزمایش و شاهد در
موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2ارائه شده است.
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار مشکالت رفتاری در گروه آزمایش و شاهد
متغیرها

موقعیت
پیش آزمون
پس آزمون

مشکالت
رفتاری

گروه شاهد

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

نرمالیتی

میانگین

انحراف معیار

نرمالیتی

16/64
12/22

2/94
2/43

0/25
0/11

16/52
15/98

3/08
2/71

0/32
0/18

با توجه به جدول  ،2مفروضه نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون آماری کلموگروف -اسمیرنوف
مورد تائید قرار گرفت ( .)P>0/05برای تعدیل اثر پیشآزمون و به علت وجود یک متغیر مستقل (بازیدرمانی گروهی با
رویکرد شناختی رفتاری) و یک متغیر وابسته (مشکالت رفتاری) از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تکمتغیری استفاده
شد .ابتدا مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و حاکی از آن بود که تعامل بین شرایط و
پیشآزمون معنادار نمیباشد ( P<0/18و )F=2/07؛ یعنی دادهها از همگنی شیب رگرسیون حمایت کرد .نتایج آزمون
لون نشان دهنده برقراری فرض همگنی واریانسها بود ( P<0/07و  .)F=0/69بنابراین مفروضههای آزمون آماری
تحلیل کوواریانس تکمتغیری برقرار است که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری نمره پسآزمون مشکالت رفتاری
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

پیشآزمون
گروه
خطا

17/61
125/47
43/02

1
1
19

17/61
125/47
2/26

نسبت

سطح
معناداری

مجذور
اتا

7/79
55/51

0/03
0/001

0/32
0/69

F

توان آماری

0/78
0/93

با توجه به نتایج جدول  ،3گروه اثر معناداری بر نمرات پسآزمون مشکالت رفتاری داشت ( P<0/001و
 .)F=55/51بر اساس مجذور اتا میتوان عنوان کرد که  69درصد تغییرات متغیر مشکالت رفتاری دانشآموزان
کمتوان ذهنی به علت اثر مداخله است یا از شرکت آنها در برنامه بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری ناشی
میشود.

 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر مشکالت رفتاری
دانشآموزان کمتوان ذهنی انجام شد .بررسی نتایج این پژوهش بیانگر آن است که آموزش بازیدرمانی گروهی با
رویکرد شناختی رفتاری منجر به کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی شد .این یافته با نتایج
پژوهشهای لندرت و همکاران ] [18مبنی بر اثربخشی مثبت بازیدرمانی بر رفتار و هیجانات کودکان؛ پژوهش صریحی
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و همکاران ] [21در خصوص تاثیر بازیدرمانی گروهی بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان پیشدبستانی؛ جنتیان و
همکاران ] [22و عاشوری و داللزاده بیدگلی ] [26در خصوص اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش
معنادار مشکالت رفتاری کودکان با اختالل کمتوجهی بیشفعالی همخوانی دارد.
در تبیین این یافته که بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری منجر به کاهش مشکالت رفتاری
دانشآموزان کمتوان ذهنی شد ،میتوان گفت بازیدرمانی سبب میشود تا کودکان آگاهی بیشتری نسبت به رفتارها و
مشکالت خود پیدا کنند و راههای مناسبتری برای رفع چنین مشکالتی بیابند ] .[13عالوه بر این ،در بازیدرمانی
گروهی با رویکرد شناختی رفتاری به کنترل خود و دیگران ،تسلط و پذیرش مسئولیت در قبال تغییر رفتار و اکتساب
مهارتهای اجتماعی تاکید میشود .همچنین ،در این نوع بازیدرمانی از روشهایی مانند خودنظارتی و فنون مدیریت
وابستگی از جمله تقویت مثبت ،شکلدهی ،خاموشسازی و سرمشقدهی استفاده میگردد ] .[14با توجه به این که
دانشآموزان کمتوان ذهنی در کنترل و پیشبینی رفتارها و واکنشهای هیجانی خود با مشکل مواجه هستند برای
نظم بخشی و مدیریت رفتارهای خویش به برنامه هدفمندی نیاز دارند که هم بر شناخت و تفکر توجه داشته باشد و هم
به رفتار جهت دهد ] .[1از آن جایی که برنامه بازیدرمانی اجرا شده این ویژگیها را داشت پس دور از انتظار نیست که
مشکالت رفتاری آزمودنیها کاهش یابد.
عالوه بر این ،در راستای تبیین نتایج این پژوهش میتوان عنوان کرد بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی
رفتاری بر این فرض استوار است که رفتار افراد به روشی که جهان را تفسیر میکنند ،بستگی دارد .به بیان دیگر ،ادراك
و تفسیر فرد از موقعیت ،پاسخ هیجانی و رفتاری او را به موقعیت تعیین میکند ] .[27برای آن که بازیدرمانی با این
دیدگاه مؤثر باشد باید فعالیتها ساختاریافته و هدفگرا باشد و کودك را برانگیزاند .در همین راستا ،مداخله حاضر هم
این ویژگیها را داشت؛ یعنی فعالیتها ساختارمند و هدفگرا بودند .با توجه به این که برنامه مداخالتی در این پژوهش
نیز این ویژگیها را داشت بنابراین بعید نیست که مشکالت رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی کمتر شود.
بهطورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش
مشکالت رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی مؤثر بود؛ چرا که بازیدرمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری راههای
جامعهپذیری را برای این دانشآموزان ذهنی مهیا میکند ،بهنحوی که آنها بهعنوان یک عضو مفید و سالم وارد جامعه
شوند و از گرایش به رفتارهای انحرافی مصون بمانند .بدینمعنا که دانشآموزان کمتوان ذهنی یاد میگیرند چگونه
تصمیمگیری کنند ،تفکر خالق و انتقادی داشته باشند ،چگونه احساس مسئولیتپذیری را در خود افزایش دهند و از
همه مهمتر چگونه نحوه رفتار مناسب با همساالن را یاد بگیرند ] .[3عالوهبراین ،بخش عمدهای از مشکالت
دانشآموزان کمتوان ذهنی که منجر به خودناتوانسازی در آنان میشود ،در ارتباط با عملکرد و رفتار در زندگی
شخصی و اجتماعی آنها است .این کودکان به این دلیل که نمیتوانند بهطور خودبهخودی و بدون کمک دیگران
مهارتهای اجتماعی را بیاموزند و نیازمند نشانه های موقعیتی ،فهم اهداف و درگیرشدن در تعامالت زندگی و تعامالت
اجتماعی هستند ] .[6آنها فقط در صورت برخورداری از آموزش مناسب خواهند توانست همانند همساالن عادی خود
به برخی از سطوح اکتسابی مهارتهای رفتاری دست یابند .چرا که آموختن از طریق بازی شامل نظمبخشی به عاطفه،
کنترل فشار روانی ،برقراری ارتباط ،کنترل احساسها و خودکنترلی میشود و از طرفی ساختار ارزشی ،رشد اخالقی و
خودکارآمدی را دربرمی گیرد و رشد خود ،رشد اجتماعی ،رشد هیجانی و رشد شناختی را تسهیل میکند و در نهایت،
موجب کاهش مشکالت رفتاری میگردد.
محدودیت هایی را که این پژوهش با آن مواجه بوده است عبارتند از :تأثیر متغیرهایی مانند سواد والدین و
وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها مورد بررسی قرار نگرفت ،به ویژگیهای شخصیتی کودکان توجه نشد ،حجم نمونه
کم بود ،از روش نمونهگیری در دسترس ا ستفاده شد و با توجه به محدودیت زمانی ،محقق برای اجرای آزمون پیگیری
فرصتی نیافت .بنابراین باید در تعمیم نتایج احتیاط کرد؛ لذا پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی به سن
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آزمودنیها و ویژگیهای شخصیتی آنها توجه شود ،سواد والدین و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها مدنظر قرار گیرد و
پژوهش های آتی با حجم نمونه بیشتر و اجرای آزمون پیگیری انجام شود .آخرین پیشنهاد پژوهشی این است که
آموزش بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری با سایر برنامههای آموزشی بر روی گروههای متفاوت اجر و
میزان اثربخشی آنها مقایسه شود.
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