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Abstract
Background and Objective: Learning difficulties can cause negative consequences such as poor efficacy and loneliness in primary school
students. In fact, learning problems and disorders are not only related to negative academic consequences, but they can also negatively affect the
mental health and emotional well-being of primary school students. It is worth noting that Attention to academic problems and psychological
matters of primary school students is necessary to prevent problems in the future. Previous studies and research literature shows that play therapy
is an effective strategy, which can result in the empowerment of children. Cognitive Behavioral Play Therapy is an effective approach to play
therapy. Cognitive Behavioral Play Therapy is based on the principles of cognitive behavior therapy. Thus, the aim of current research was to
investigate the effect of Cognitive Behavioral Play Therapy on self- efficacy and loneliness of primary school students with learning difficulties.
Methods: This is a pretest-posttest control group quasi-experimental research. Population of study consisted of primary school students with
learning difficulties in Rasht-Iran in 2016. Convenience sampling ease used to recruit 36 participants. The research instruments were Sherer
General Self-Efficacy Scale and Usher Loneliness Scale. Both scales were used in this study are valid and reliable. The participants were
randomly assigned to experimental groups and and control groups in equal numbers. The inclusion criteria were voluntary participation and nonparticipation in other research programs simultaneously. The experimental group participated in 8 sessions of group training based on Cognitive
Behavioral Play Therapy. The control group received no intervention. Univariate analysis of covariance and multivariate analysis of covariance
(ANCOVA) was used to analyze the data.
Results: Kolmogorov-Smirnov test results showed the normality of the distribution of scores on both research instruments (p>0.05). Levene test
results confirmed the equality of variances assumption (p>0.05). The results showed that Cognitive Behavioral Play Therapy significantly
increased self- efficacy of primary school students with learning difficulties (p>0.01). It also significantly reduced loneliness of primary school
students with learning difficulties (p>0.01).
Conclusion: It can be concluded that Cognitive Behavioral Play Therapy improves self- efficacy and reduces loneliness of Primary school
students with learning difficulties. The results of current research are consistent with other conducted studies. In other words, Cognitive
Behavioral Play Therapy provides conditions that students directly and indirectly correct their irrational beliefs and learn behavioral skills. Thus,
they experience positive cognitive, emotional and social results. Cognitive Behavioral Play Therapy is recommended to improve self-efficacy
and reduce loneliness among primary school students with learning disabilities.
Keywords: Cognitive Behavioral Play Therapy, self- efficacy, loneliness, learning difficulties.
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چکیده
زمینه و هدف :مشکالت یادگیری میتواند موجب پیامدهای منفی همچون خودکارآمدی ضعیف و احساس تنهایی در دانشآموزان ابتدایی شود .هدف از پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی بازیدرمانی مبتنیبر شناختیرفتاری بر خودکارآمدی و احساس تنهایی دانشآموزان ابتدایی دارای مشکالت یادگیری بود.
روشبررسی :روش پژوهش از نوع شبهآزمایشی بوده و از طرح پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعٔه آماری این پژوهش را دانشآموزان ابتدایی دارای مشکالت
یادگیری شهههر رشههت در سههال  1۳۹۵تشههکیل داد .افراد نمونه در مرحلٔه اول بهطور نمونهگیری دردسههترس انتخاب شههدند .پس از تکمیل مقیاس خودکارآمدی عمومی شههرر و

مقیاس احساس تنهایی آشر و کسب حدنصاب الزم برای ورود به تحقیق ،بااستفاده از نمونهگیری تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل ( 1۲نفر برای هر گروه) قرار گرفتند.

گروه آزمایش در ۸جلسههٔه گروهی بازیدرمانی شههناختیرفتاری شههرکت کردند ،درحالیکه گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .دادههای جمعآوریشههده بااسههتفاده از نرمافزار
 SPSSنسخٔه  1۸و بهشیؤه تحلیل کواریانس تکمتغیره تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشههههان داد میان ین نمرٔه پیشآزمون خودکارآمدی و احسههههاس تنهایی در گروه آزمایش بهترتیب برابر با  ۳۲٫۳۳و  ۳۰٫۵۸و نمرههای پسآزمون در گروه آزمایش
بهترتیب  ۴۶٫1۷و  ۲۶٫۸۳اسهههت .همچنین میان ین نمرٔهپیشآزمون خودکارآمدی و احسهههاس تنهایی در گروه کنترل بهترتیب برابر با  ۳۲٫1۷و  ۳1٫۵۰و نمرههای پسآزمون در
گروه کنترل بهترتیب  ۳۵٫۳۳و  ۳۲٫۰۸ا ست .نتایج تحلیل کواریانس ن شان میدهد بازیدرمانی شناختیرفتاری بهطور معناداری موجب افزایش خودکارآمدی و کاهش اح ساس

تنهایی دانشآموزان ابتدایی دارای مشکالت یادگیری شده است (.)p>۰٫۰1

نتیجهگیری :باتوجه به اثربخ شی بازیدرمانی شناختیرفتاری پی شنهاد می شود از این شیوه آموز شی بهمنظور بهبود و ضعیت شناختی و روان شناختی دانشآموزان ابتدایی دارای
مشکالت یادگیری استفاده شود.
کلیدواژهها :بازیدرمانی شناختی رفتاری ،خودکارآمدی ،احساس تنهایی ،مشکالت یادگیری.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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۱

رفتاری سازنده بپردازد ( .)11در واقع بازیدرمانی یکی از راهبردهای

مقدمه

درمانی مناسب برای ورود به دنیای کودکان است تا بتوانند بهنحواحسن

امروزه ناتوانیها و مشکالت یادگیری در بین دانشآموزان شیوع

خود را بروزداده و تخلیٔه هیجانی را تجربه کنند .همچنین در حین بازی

چشمگیری پیدا کرده است .ناتوانیهای یادگیری 1یکی از مسائل مهمی

به یادگیری مهارتهای مهم زندگی دست پیدا کنند ( .)1۲مرور پیشینٔه

است که نهتنها زندگی تحصیلی دانشآموزان را تحتتأثیر قرار میدهد،

تحقیق نیز نشان میدهد ،بازیدرمانی شناختیرفتاری بر کاهش

بلکه زندگی روزمرٔه آنان را نیز بااخالل مواجه میسازد ( .)1ناتوانی

مشکالت و آشفت یهای دانشآموزان مؤثر است .بهطور مثال در

ریاضی میشود .همچنین ناتوانیهای یادگیری میتواند تأثیر سوء بر

معناداری بر کاهش اضطراب در کودکان دارد و میتوان از آموزههای

مهارتهای شناختی همچون توجه ،حافظٔه فعال ،سازماندهی،

مبتنیبر بازیدرمانی شناختیرفتاری در بهبود سالمت روان کودکان

برنامهریزی و استدالل منطقی بگذارد (.)۲

استفاده کرد ( .)1۳یافتههای پژوهشی دیگر نشان داد این نوع درمان

پیامدهای منفی ناتوانی و مشکلهای یادگیری محدودبه نکتههای باال

منجربه کاهش معنادار و ماندگار هراس اجتماعی و اضطراب عمومی

نمیشود بلکه میتواند بر کارآمدی و سالمت روانشناختی دانشآموزان

کودکان میشود ( .)1۴همچنین آموزش بازیدرمانی شناختیرفتاری

نیز تأثیر منفی درخور توجهی داشته باشد .بهطور مثال یافتههای یک

منجربه کاهش اضطراب ،تنش ،کمرویی و گوشهگیری اجتماعی

بررسی نشان داد دانشآموزانی که مشکالت یادگیری دارند ،درقبال خود

دانشآموزان میشود و میزان سالمتی و توانمندی روانشناختی آنان را

و تواناییهای خود بدبین میشوند و از خودارزشمندی و خودکارآمدی

افزایش میدهد ()1۳،1۵،1۶؛ بنابراین مشخص شد که دانشآموزان

کمتری رنج میبرند .مشکالت یادگیری بر اعتقاد آنها دربارٔه

دارای مشکالت یادگیری ازلحاظ خودکارآمدی ادراکشده و احساس

شایست یهایشان ،تأثیر منفی دارد ( .)۳خودکارآمدی به اعتقاد فرد

تنهایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .همچنین یکی از راهبردهای

درقبال تواناییهایش ،برای انجام درست تکالیف و کارها گفته میشود

مناسب بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی

( .)۴برخورداری دانشآموزان ابتدایی بهخصوص آنهایی که بهنوعی با

کودکان ،بازیدرمانی مبتنیبر آموزههای شناختیرفتاری است .باتوجه

یکی از مشکالت همچون ناتوانی یادگیری مواجه هستند ،کمک میکند

به مطالب گفتهشده ،هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی

که بهشیؤه کارآمدتر با مسائل بهوجودآمده مقابله کنند و در جهت

بازیدرمانی شناختیرفتاری در افزایش خودکارآمدی و کاهش احساس

بهترشدن وضعیت ،قدمهای سازنده بردارند ( .)۵یافتههای

تنهایی دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری بود.

پژوهشگران نیز نشان داده است که ارتباط مثبت و معنادار بین

خودکارآمدی با توانمندی شناختی ،هیجانی و بینفردی دانشآموزان

2

وجود دارد (.)۶

روش این پژوهش شبهآزمایشی از نوع پیشآزمونپسآزمون با گروه

بررسیهای انجامشده نشان میدهد عالوهبر خودکارآمدی،

کنترل بود .جامعٔه آماری این پژوهش را دانشآموزان دارای مشکالت

دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری ،از برخی مشکالت روانشناختی

یادگیری دختر مقطع سوم ،چهارم و پنجم ابتدایی ناحیٔه یک شهر رشت

و آشفت یهای هیجانی همچون افسردگی و احساس تنهایی نیز در رنج

در سال تحصیلی  1۳۹۵-1۳۹۶تشکیل دادند .در پژوهش حاضر ۲۴

هستند ( .)۷احساس تنهایی مانع از برقراری ارتباط مثبت و صمیمانه

دانشآموز که شرایط ورود به پژوهش را دارا بودند بهشیؤه نمونهگیری

بین فرد با سایر افراد مهم همچون همساالن و اعضای خانواده و

دردسترس انتخابشده و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل

کارکنان مدرسه میشود .این فقدان روابط اجتماعی میتواند زمینهساز

(هر گروه  1۲نفر) قرارگرفتند .نمونهگیری به این ترتیب بود که

آسیبپذیریهای بیشتر در دانشآموزان شود .مطالعهها نیز تأیید

پژوهشگر بهمنظور جمعآوری اطالعات ،پس از انجام هماهن یهای

کردهاند احساس تنهایی با عزتنفس کمتر ،افسردگی و حتی گرایش به

اداری و هماهن ی با مدیران محترم مدارس ابتدایی ناحیٔه یک رشت و

خودکشی ارتباط دارد ( .)۸همچنین بین احساس تنهایی با اُفت شدید

گرفتن مجوزهای الزم ،توانست به لیستی از اسامی دانشآموزان

دانشآموزان ارتباط معنادار وجود دارد (.)۹

دسترسی پیدا کند .این دانشآموزان بهدلیل مشکالت و ناتوانی و

یکی از راهبردهای مناسب بهمنظور بهبود خودکارآمدی و کاهش

اختالالت ،دارای پرونده بوده و به مرکز اختالالت یادگیری شهر رشت

احساس تنهایی در دانشآموزان با مشکالت یادگیری ،بازیدرمانی

ارجاع داده شده بودند .تعداد این گروه از دانشآموزان  ۳۸نفر بود .در

مبتنیبر شناختیرفتاری است .هدف از بازیدرمانی شناختیرفتاری

مرحلٔه بعد پژوهشگر با مراجعه به دانشآموزان دارای مشکالت

اعمال مداخلٔه شناختیرفتاری در بافت بازیدرمانی بوده و همچون

یادگیری ،پرسشنامههای تحقیق را در اختیار آنها قرار داد .از آنها

سایر مداخلههای شناختیرفتاری ،بهطور مستقیم ،مسئلهمحور و

خواسته شد که به همٔهسؤالهای پرسشنامه باتوجه به ویژگیهای

آموزشی است ( .)1۰بازیدرمانی شناختیرفتاری موقعیت مناسبی

خودشان ،صادقانه پاسخ دهند و ترجیحاً هیچ سؤالی را بدون پاسخ

برای دانشآموزان ابتدایی دارای مشکالت یادگیری فراهم میکند تا در

ن ذارند .همچنین به آنها اطمینان کافی داده شد که پاسخهایشان کامالً

آن دانشآموزان بتوانند افکار و رفتارهای خود را از طریق بازی به نمایش

محرمانه خواهد ماند.

بگذارند .رهبر گروه نیزمیتواند با تأکیدی که دو سازٔه شناخت و رفتار

از این میان ،تعداد  ۲۴نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشته و در

دارد به اصالح و تعدیل باورهای غیرمنطقی یا آموزش مهارتهای
learning disabilities

روش بررسی

1.

۲
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یادگیری باعث اخالل در خواندن ،نوشتن و یادگیری دروسی مثل

پژوهشی ،نتایج بیان کرد :بازیدرمانی شناختیرفتاری تأثیر قوی و

پرسشنامههای تحقیق نمرههای ضعیفتری کسب کرده بودند ،بهشیؤه

میشود و هر عبارت بین  1تا  ۵نمره میگیرد .در پژوهشی که در داخل

گروه  1۲نفر) بهطور تصادفی قرارگرفتند .الزم به ذکر است که شرایط

کرونباخ  ۰٫۸۴بهدست آمد (.)1۷

مؤنث ،شرکتنداشتن همزمان در سایر دورههای آموزشی و درمانی

برگزار شد؛ درحالیکه برای گروه کنترل مداخلهای صورت ن رفت.

کشور صورت گرفت ،پایایی این مقیاس بااستفاده از ضریب آلفای

نمونهگیری دردسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر

برای گروه آزمایش هشت جلسٔه بازیدرمانی مبتنیبر شناختیرفتاری

ورود به پژوهش شامل داوطلب شرکت در پژوهش بودن ،جنسیت

سرانجام بعد از پایان مداخلهها ،از هر دو گروه آزمایش و کنترل،

فردی و گروهی بود.

است و هم بهدلیل انجام یک کار پژوهشی است .بدین ترتیب موضوع

 1۰1تکنیک بازی درمانی ( )1۸است و گزینههای زیر را شامل میشود:

شناختیرفتاری استفاده شده است که براساس جلد اول و دوم کتاب

جلسههای بازیدرمانی ،هم بهجهت کمک به آنها تدارک دیده شده

اخذ رضایت آگاهانه مطرح شد و تمامی شرکتکنندگان با رضایت کامل

نقاشی شن .احساس داشتن مهارت یا حدی از تسلط و افزایش پیوند

اجرای پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل ،بهمنظور رعایت اصول

بازی با اعداد .تجربٔه شیؤه متفاوتی از یادگیری که میتواند موفقیت را

کودکان با یکدیگر؛

وارد پژوهش شدند .همچنین بعد از اتمام جلسههای آموزش گروهی و
اخالقی پژوهش ،برای گروه کنترل نیز جلسههای بازیدرمانی برگزارشد.

بههمراه آورد؛

در پژوهش حاضر افراد شرکتکننده به پرسشنامههای ذیل پاسخ دادند.

بازی لوبیای چشم بلبلی .مشورتکردن و صحبتکردن بهشیوهای امن

خودکارآمدی ،شرر و همکاران در سال  1۹۸۲ساختند که به موقعیت

خالقیت مبتنیبر همکاری .رشد مهارتهای اجتماعی و ارتباطهای

ه مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر :1این مقیاس را برای اندازهگیری

و غیرتهدیدآمیز با دیگران؛
مثبت با همساالن؛

خاصی از رفتار اختصاص نداشت .این مقیاس  1۷گویه دارد .هر گویه
دارای  ۵گزینه بهصورت کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است .این

بازی آدمک بیسکوییتی .درک بهتر و انسجام و یکپارچهکردن

 1۷و  ۸۵بوده و نمرٔه بیشتر نشان ر خودکارآمدی بیشتر است.

برچسبهای احساسی .ترکیبنمودن گفت و با فعالیتهای جذاب بر

احساسات؛

مقیاس براساس طیف لیکرت نمرهگذاری میشود .دامنٔه نمرهها بین

پایٔه بازی؛

پرسشنامٔه خودکارآمدی شرر عقاید فردی و توانایی فرد برای غلبهبر

موقعیتهای مختلف را اندازهگیری میکند .یافتههای یک بررسی در

بازی تاجگذاری پادشاه و ملکه .پیبردن بهنحؤه ن اه فرد به دنیا؛

ضریب آلفای کرونباخ در جامعٔه آماری دانشآموزان ابتدایی  ۰٫۹1است

دادههای جمعآوریشده بااستفاده از نرمافزار  SPSSنسخٔه  ،1۸بهشیؤه

داخل کشور نشان داد ،میزان پایایی این پرسشنامه بااستفاده از روش

(.)۳

بازی کولهپشتی مدرسه  .بیان احساسات ،نیازها و تجارب.

روش تحلیل کواریانس تکمتغیره ( )ANCOVAاستفاده شده است.

۲

ه مقیاس تنهایی آشر  :این مقیاس احساس کودک از تنهایی و نارضایتی

۳

اجتماعی وی را ارزیابی میکند .شامل  ۲۴ماده است ۸ .مادٔه آن مربوط

یافتهها

در پژوهش حاضر  ۲۴دانشآموز دارای مشکالت یادگیری شرکت

به سرگرمی و عالقههای کودک بوده و نمرهای به آن تعلق نمیگیرد .برای

کردند .میان ین سنی گروه آزمایش برابر با  11٫1۷و میان ین سنی گروه

این منظور آورده شده است که کودک در انجام آن احساس راحتی و

کنترل برابر با  11٫۲۵بود .در جدول  1اطالعات توصیفی متغیرهای

آرامش و آزادی بیشتر کند .به  1۶ماده نمره تعلق میگیرد و دامنٔه آن

پژوهش گزارش شده است.

بین  1۶تا  ۸۰است .این مقیاس براساس رتبهبندی لیکرت نمرهگذاری

جدول  .1میان ین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش بهتفکیک گروههای آزمایش و کنترل در پیشآزمون و پسآزمون
آزمایش
متغیر
خودکارآمدی

احساس تنهایی

پیشآزمون

کنترل
پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

میان ین

انحراف معیار

میان ین

انحراف معیار

میان ین

انحراف معیار

میان ین

انحراف معیار

۳۲٫۳۳

۲٫۰۶

۴۶٫1۷

1۰٫۲۳

۳۲٫1۷

1٫۸۵

۳۵٫۳۳

1٫۹۲

۳۰٫۵۸

۲٫۹۹

۲۶٫۸۳

۵٫1۶

۳1٫۵۰

۲٫11

۳۲٫۰۸

1٫۸۸

باتوجه به نتایج جدول ،میان ین نمرٔه پیشآزمون خودکارآمدی و

افزایش پیدا کرده و نمرههای پسآزمون احساس تنهایی گروه آزمایش

دست آمد.همچنین نمرههای پسآزمون خودکارآمدی و احساس تنهایی

پیشآزمون خودکارآمدی و احساس تنهایی در گروه کنترل بهترتیب

کاهش یافته است .همچنین باتوجه به نتایج جدول ،میان ین نمرٔه

احساس تنهایی در گروه آزمایش بهترتیب برابر با  ۳۲٫۳۳و  ۳۰٫۵۸به

در گروه آزمایش بهترتیب  ۴۶٫1۷و  ۲۶٫۸۳است .این نمرهها نشان

برابر با  ۳۲٫1۷و  ۳1٫۵۰به دست آمد .نمرههای پسآزمون

1

2

میدهد که نمرههای خودکارآمدی گروه آزمایش در مرحلٔه پسآزمون
. sherer self-efficacy scale

خودکارآمدی و احساس تنهایی در گروه کنترل بهترتیب  ۳۵٫۳۳و
. asher loneliness scale

۳
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همچنین برای دانشآموزان و والدین آنها توضیح داده شد که

پسآزمون گرفته شد .در پژوهش حاضر از پروتکل بازیدرمانی مبتنیبر

 ۳۲٫۰۸است .این نمرهها نشان میدهد که بین نمرههای پیشآزمون و

استفاده شد و نتایج این آزمون نشان داد که پیشفرض نرمالبودن توزیع

معناداری این تغییرها آزمون تحلیل کواریانس به کار گرفته شد .قبل از

برای بررسی مفروضٔه برابری واریانسها از آزمون لون استفاده شد و

بررسی نرمالبودن توزیع نمرهها از آزمون کولموگروفاسمیرنوف

واریانسها نیز دربارٔه متغیرهای پژوهش تأیید شد.

دادهها ،دربارٔه متغیرهای پژوهش در هر دو نوبت آزمون برقرار است.

پسآزمون گروه کنترل تفاوت چشمگیری وجود ندارد .برای بررسی

باتوجه به معنادارنبودن آزمون لون ،برقراری پیشفرض همگنی

اجرای آزمون تحلیل کواریانس ،پیشفرضهای آن بررسی شد .برای

متغیر
خودکارآمدی
احساس تنهایی

منبع تغییرات

F
۰٫1۵

۰٫۶۹۰

گروه

1۲٫۵۹

>۰٫۰۰1

۰٫۳۷

پیشآزمون

۲٫۵۷

۰٫1۲

۰٫1۰

گروه

1۳٫۳۸

>۰٫۰۰1

۰٫۳۸

پیشآزمون

مقدار p

اندازه اثر
۰٫۰۷

همانگونهکه در جدول باال دیده میشود ،تحلیل کواریانس نشان داد که

ارزیابی کنند .هر کدام از بازیهای مبتنیبر شناختیرفتاری که در

کنترل نمرههای پیشآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل ،معنادار است

گروه ،چندینبار ،بازی و تالشهای دانشآموزان را تشویق و تحسین

()F=1۲٫۵۹ ،p<۰٫۰۰1؛ بنابراین بازیدرمانی شناختیرفتاری بر

کردند .درنتیجه ،دانشآموزانی که بهدلیل مشکالت و ناتوانیهای

مؤثر بوده است .همچنین همانگونهکه در جدول باال دیده میشود،

بودند ،توانستند چندین باردر گروه احساس غرور و شعف کنند .این

پژوهش حاضر نیز استفاده شد .،طوری طراحی شدند که سایر اعضای

تفاوت بین میان ین نمرههای خودکارآمدی در مرحلٔه پسآزمون بعد از

یادگیری دچار برخی خودکمبینی و سایر مشکالت روانشناختی شده

افزایش خودکارآمدی دانشآموزان ابتدایی دارای مشکالت یادگیری
تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت بین میان ین نمرههای احساس

نکته آنان را ازجنبٔه بهزیستی ذهنی ،در موقعیت مثبتتری قرار داد و

گروه آزمایش و کنترل ،معنادار است ()F=1۳٫۳۸ ،p<۰٫۰۰1؛

کرده و اعتقاد و اعتماد به خودشان ارتقا یابد.

توانستند در قبال خود و تواناییهایشان ارزیابی مثبتتری را کسب

تنهایی در مرحلٔه پسآزمون بعد از کنترل نمرههای پیشآزمون در دو

درواقع مشکالت و ناتوانیهای یادگیری باعث میشود که دانشآموزان

بنابراین بازیدرمانی شناختیرفتاری بر کاهش احساس تنهایی

دانشآموزان ابتدایی دارای مشکالت یادگیری مؤثر بوده است.

4

در قبال خود و تواناییهای خود ،اعتقادات مثبتی نداشته باشند و

بهاحتمال بیشتری ممکن است از باورهای غیرمنطقی دربارٔه خود و

بحث

تواناییهای خود در رنج باشد ( .)۳بازیدرمانی مبتنیبر

پژوهش حاضر نشان داد که بازیدرمانی مبتنیبر شناختیرفتاری بهطور

شناختیرفتاری تأکید زیادی بر تأثیر ن رش و باورهای غیرمنطقی بر

معناداری باعث افزایش خودکارآمدی دانشآموزان ابتدایی دارای

افزایش پریشانیهای روانشناختی و آشفت یهای هیجانی کودکان

مشکالت یادگیری میشود .درارتباط با اثربخشی بازیدرمانی مبتنیبر

دارد .بازیدرمانی شناختیرفتاری موقعیتی را فراهم میکند که کودکان

شناختیرفتاری بر بهبود خودکارآمدی کودکان پژوهشهای مشابهی

به اجرای بازیها و فعالیتهایی بپردازند که در آن هر زمان افکار و

یافت نشد؛ اما میتوان یافتٔه پژوهش حاضر را با مطالعات مختلفی

باورهای غیرمنطقیشان بروز داده شود ،بازیدرمان ر بهصورت

همسو دانست که نشان دادهاند یکی از راهبردهای مؤثر بر بهبود مفهوم

سازندهای به اصالح این باورهای غیرمنطقی میپردازد و با افکار

خود و ارتقای عزتنفس و درنتیجه افزایش خودکارآمدی ،بازیدرمانی

منطقیتر جایگزین میکند ()1۲،1۰؛ درنتیجه رفتارهای سازگار و

مبتنیبر شناختیرفتاری است ( .)1۹،۲۰یافتههای پژوهشی همسو با

مثبت نیز بهبود پیدا میکند .همٔه این عوامل میتواند وضعیتی را فراهم

مطالعٔهحاضر نشان داد که بازیدرمانی مبتنیبر رویکرد شناختیرفتاری

کند که دانشآموزان باوجود برخی ناتوانیها و مشکالت ،از باورهای

باعث افزایش معنادار سطح عزتنفس کودکان بیشفعالی میشود

غیرمنطقی و خودکمبینی کمتری رنج ببرند .حتی دربارٔه خود و

( .)1۹بررسیهای دیگر نیز حاکیاز آن است که میتوان از طریق

تواناییهایشان اعتقاد و اعتماد پیدا کرده و درنتیجه باورهای

مداخلههای بازیدرمانی و درمان کمرویی و گوشهگیری کودکان ،میزان

خودکارآمدیشان افزایش پیدا کند.

عزتنفس و خودکارآمدی آنان را بهطور معناداری ارتقا داد که با

همچنین پژوهش حاضر نشان داد که بازیدرمانی مبتنیبر

پژوهش حاضر همسویی دارد (.)۲۰

شناختیرفتاری بهطور معناداری باعث کاهش احساس تنهایی

میتوان چنین استدالل کرد :بازیدرمانی مبتنیبر شناختیرفتاری

دانشآموزان ابتدایی دارای مشکالت یادگیری میشود .پژوهشهای

میتواند فضای خوشایندی را برای دانشآموزان به وجود آورد که

متعدد نیز نشان دادهاند بازیدرمانی مبتنیبر شناختیرفتاری ،باعث

بهصورت غیرمستقیم میزان عزتنفس و باورهای خودکارآمدیشان را

افزایش مهارتهای رفتاری ،افزایش مهارتهای اجتماعی ،افزایش

بهبود بخشد ( .)۲۰در حقیقت بازیدرمانی مبتنیبر شناختیرفتاری

سازگاری اجتماعی ،کاهش کمرویی ،کاهش گوشهگیری اجتماعی،

بهشیؤه گروهی فرصتهایی را برای دانشآموزان ابتدایی مهیا کرد که

افزایش سالمت روانشناختی و درنتیجه کاهش احساس تنهایی میشود

آنها بهطور واقعگرایانه و مثبت خود را ازطریق ارتباط متقابل با دیگران

۴
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جدول  .۲نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیره جهت بررسی تأثیر بازیدرمانی شناختیرفتاری در خودکارآمدی و احساس تنهایی

اجتماعی مثبت آنان افزایش پیداکرده و از احساس تنهایی و گوشهگیری

که با یافتههای پژوهش حاضر همسویی دارد (.)1۳،1۶

یافتههای پژوهشی همسو با یافتٔه پژوهش حاضر نشان داد که

کاسته میشود .آموزش مهارتهای ارتباطی و رفتاری که در موقعیت

بازیدرمانی شناختیرفتاری تأثیر قوی و معناداری بر کاهش اضطراب

گروهی بازیدرمانی و درخالل بازیهای انجامشده صورت میگیرد

شناختیرفتاری در بهبود سالمت روان کودکان استفاده کرد (.)1۳

مثبت تقویت میشوند .این آموزهها بهسایر موقعیتهای اجتماعی نیز

باعث افزایش تعاملهای سازندٔه فرد با دیگران شده و این تعاملهای

در کودکان دارد و میتوان از آموزههای مبتنیبر بازیدرمانی

تعمیم پیدا میکند.

یافتههای پژوهشی دیگر نشان داد مداخلههای مبتنیبر شناختیرفتاری

مطالعات دیگر تأیید کردهاند که بازیدرمانی بهشیؤه شناختیرفتاری در

شناختیرفتاری بر بهبود سازههای روانشناختی سایر گروهها که

درمان و کاهش کمرویی و گوشهگیری اجتماعی دانشآموزان ابتدایی

همچون دانشآموزان دارای مشکالت یادگیری ،از برخی ناتوانیها رنج

دانشآموزانی که از مشکالت و ناتوانیهای یادگیری رنج میبرند ،ممکن

بازیدرمانی شناختیرفتاری پیشنهاد میشود ازاین رویکرد برای بهبود

روانشناختی ،همچون افسردگی ،احساس تنهایی و گوشهگیری قرار

یادگیری استفاده شود.

احساس تنهایی ،پیشنهاد میشود درارتباط با اثربخشی بازیدرمانی

افزایش تعاملهای مثبت با همساالن مؤثر است ( .)1۴همچنین

میبرند ،پژوهشهای بیشتری صورت گیرد .باتوجه به اثربخشی

مؤثر است (.)1۵،1۶

خودکارآمدی و کاهش احساس تنهایی دانشآموزان دارای مشکالت

است بیشتر از سایر افراد درمعرض موقعیت تهدیدکنندٔه سالمت

گیرند ( .)۷،۹بازیدرمانی شناختیرفتاری تأکید بر تغییر و اصالح

۵

رفتارهای ناسازگار همچون رفتارهای گوشهگیرانه دارد .درمقابل،

نتیجهگیری

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بازیدرمانی شناختیرفتاری

رفتارهای سازگارانه را در آنها تقویت میکند و از موقعیتهای بازی

بهطور معناداری باعث بهبود خودکارآمدی و احساس تنهایی

استفادهکرده تا مهارتهای حل مسئله و سازگاری را آموزش دهد.

دانشآموزان با مشکالت یادگیری میشود .بازیدرمانی شناختیرفتاری

همچنین بازیدرمانی شناختیرفتاری تأکید زیادی بر درگیری کودک

با تأکیدی که بر مفاهیم شناختیرفتاری همچون اصالح باورهای

در درمان دارد .درمان ر با ارائٔه اقدامهای الزم ازنظر رشدی به کودک

غیرمنطقی و آموزش مهارتهای رفتاری ،در قالب بازیدرمانی دارد،

کمک میکند تا از درمان بهرمند شود .درواقع بازیدرمانی

میتواند پیامدهای مثبت و چشمگیری برای کودکانی که از مشکالت

شناختیرفتاری ،راهبردهایی را برای رشد انطباقیتر افکار و رفتارها

ناتوانکنندهای همچون مشکالت یادگیری رنج میبرند ،داشته باشد.

فراهم میآورد .راهبردهای جدیدی برای مقابلهبا موقعیتها و

احساسها آموزش میدهد و کودک قادر میشود شیوههای ناسازگارانه

6

ابتدایی ،بهواسطٔه تمرینها و دریافت بازخوردهای مثبت ازسوی سایر

پژوهش حاضر همکاری داشتند ،تقدیر و تشکر میشود.

مقابله را با راههای سازگارانهتر جایگزین کند ( .)1۸دانشآموزان

تشکر و قدردانی

از دانشآموزان و مسئوالن آموزشوپرورش شهر رشت که در اجرای

اعضای گروه و بازیدرمان ر که موقعیت گروهی بازیدرمانی فراهم
میکند ،در انجام درست این راهبردهای سازگار ،میزان تعاملهای

۵
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بر کاهش هراس اجتماعی و اختاللهای اضطرابی کودکان و درنتیجه

باتوجه به اثربخشی بازیدرمانی شناختیرفتاری بر خودکارآمدی و
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