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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی رفتاری بر پرخاشگری دانش آموزان کم توان 

این پژوهش از نظر روش شناسی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این  هوشی بود.

در شهر زنجان مشغول به تحصیل در مقطع 1397-1398پژوهش را کلیه دانش آموزان کم توان هوشی که در سال تحصیلی 

وز با کم توانی هوشی روش نمونه گیری در دسترس به عنوان دانش آم  30ابتدایی بودند، تشکیل دادند. دراین پژوهش تعداد 

نفر( 15(، این دانش آموزان در دو گروه آزمایش)1992پرخاشگریباسوپری) نمونه پژوهش انتخاب شدند . پس از تکمیل پرسشنامه

نی مبتنی بر روی دقیقه بازی درما 35جلسه  10نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. پس از آن گروه آزمایش در 15و کنترل)

آوردشناختی رفتاری را دریافت کرد دریافت کردند. در حالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکردند. بعد از پایان 

جلسات مداخله ای  ، مجددا پرسشنامه هردو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانسیک 

( استفاده شد. یافته ها نشان دادکه  تاثیر بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی رفتاری  موجب کاهش ANCOVAراهه )

پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی گروه آزمایش شده است. با توجه به یافته های این پژوهش می توان از  بازی درمانی 

 .ری دانش آموزان کم توان هوشی استفاده کردمبتنی بر روی آورد شناختی رفتاری در جهت کاهش پرخاشگ

: بازی درمانی، پرخاشگری،  شناختی رفتاری، کم توان هوشیکلید واژه ها  
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 مقدمه

1توان هوشیاصطالح کم 2توسط انجمن کمتوانیهای هوشی و تحولی آمریکا 2013که از سال  مورد استفاده قرار گرفته است،  

ایی که شامل عملکرد ذهنی و رفتارهای سازشی می شود  با محیط محدودیت روبرو افرادی را توصیف می کند که در حیطهه

3سالگی صورت گرفته باشد)گوپاالن 18هستند و تشخیص آن ها  در سالهای اولیه رشد؛ یعنی قبل از  (. راهنمای 2016، 

4های روانی )ویراست پنجم(تشخیصی و آماری اختالل 5تحولی-یکم توانی هوشی را جز اختالل های عصب  می داند، که در دوره  

ریزی،قضاوت، یادگیری تحصیلی و  مسئله، برنامه رشد شروع میشود و با کمبودهایی در توانایی ذهنی کلی، مانند استدالل، حل

یادگیری از تجربه مشخص میگردد. این کمبودها به اختالالتی در عملکرد انطباقی منجر میشود. بهطوری که معیارهای استقالل 

ی و اجتماعی در یک یا چند جنبه از زندگی روزانه مانند ارتباط،مشارکت اجتماعی و استقالل شخصی و رفتارهای سازشی شخص

6دچار نقصان میگردد. اختالالت این کودکان شامل اختالالت شناختی، عاطفی و مشکالت رفتاری است)انجمن روانپزشکی آمریکا  ،

2013.) 

ها ویژه شان  نسبت به کودکان عادی، مشکالت رفتاری بیشتری را نشان دهند، آن ودیتاین افراد همچنین با توجه به محد

رو های متعددی روبهها نشات  می گیرد، با شکستهای شناختی آنهای گوناگون که غالبا از محدودیتها به دلیل  محدودیت

های گوناگون خواهد بود. )انجمن اشگری به گونهها ناکامی است که خود سر آغاز پرخمی شوند و پیامد همه این عدم موفقبت 

7کم توان های ذهنی و تحولی آمریکا ،2013.) 

خالت استفاده از بازی یه عنوان یک روش درمانی درجهت  خصوصیات تحولی و شرایط کودکان ، همیشه بخشی از مدا

وانی بازی مناسب الوه ارتقای کیفیت و فرابه ع .(2018جانسون،(آموزشی، روانشناختی وتوانبخشی کودکان را در برگرفته است 

 هاست.موجب کاهش پرخاشگری کودکان  کم توان ذهنی شده و یک روش تاثیرگذار در پیشگیری و درمان این گونه رفتار

رفتاری است. در بازی درمانی -نوع بازی که در این پژوهش به کار برده شده است بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی

رفتاری مداخله های متعدد رفتاری و شناختی به کار گرفته می شود. از جمله این مداخله های -بر روی آورد شناختیمبتنی 

رفتاری به حساسیت زدایی منظم، تصویرسازی ذهنی برانگیزاننده، مدیریت وابستگی تقویت مثبت، شکل دهی، خاموش سازی 

اخت رفتاری که به طور معمول در بازی درمانی مبتنی بر روی آورد و الگوسازی می توان اشاره کرد؛ از طرفی روش های شن

رفتاری استفاده می شود، با تغییر رفتار و روش های شناختی با تغییر افکار سر و کار دارند. در این روش فرض بر این -شناختی

د تا شناخت های خود را شناسایی و است که تغییر در افکار، تغییر در رفتار را به همراه دارد. درمانگر به کودک کمک می کن

اصالح کند و یا آن ها را بسازد. او عالوه بر کمک کردن به کودک در شناسایی تحریف های شناختی خود، به او یاد می دهد که 

8این تفکر ناسازگارانه را با تفکر سازگارانه تعویض کند )گاالگر و همکاران اری بناب، ؛ به نقل از آذرنیوشان، به پژوه و غب2013، 

1391.) 

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی بازی درمانی گروهی به شیوه 1391در راستای پژوهش حاضر  ملک، حسن زاده و تیرگری)  

رفتاری بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل خواندن به این نتیجه رسیدند که بازی درمانی گروهی به  -شناختی

( 1391جب کاهش مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل خواندن می شود. آذرنیوشان و همکاران)رفتاری مو -شیوه شناختی

رفتاری بر مشکالت رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی دوره -در پژوهشی با عنوان اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی

رفتاری سبب کاهش معنادارا مشکالت رفتاری دانش آموزان -ابتدایی به این نتیجه رسیدند که بازی درمانی با رویکرد شناختی

رفتاری در -( در پژوهشی با عنوان اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی1394کم توان ذهنی می شود.کرمی و همکاران )

-تیاصالح سازش نایافتگی اجتماعی دانش آموزان دختر با کم توان ذهنی نشان دادند که روش بازی درمانی گروهی شناخ
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( در پژوهشی با 1394توان ذهنی موثر است. نجفی و سرپولکی)ان کمآموزدانشرفتاری در کنترل سازش نایافتگی اجتماعی 

رفتاری برپرخاشگری و واختالل امال در کودکان  دبستانی نشان دادندکه بازی درمانی  -عنوان اثربخشی بازی درمانی شناختی

بود امال کودکان دبستانی روشی موثراست و در طرح ریزی رویکرد درمانی می تواند شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری و به

-( در پژوهشی با عنوان اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی1396برای این کودکان امید بخش باشد. آفاقی و همکاران )

رفتاری بر مشکالت -ی درمانی شناختی رفتاری بر مشکالت رفتاری کودکان با نشانگان داون به این نتیجه رسیدند که  باز

( در پژوهشی 1999)9رفتاری )مشکالت سلوکی، بیش فعالی و بی توجهی انفعالی (کودکان با نشانگان داون مؤثر است. نل

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری همراه با تکنیک های همدلی، مواجهه و تفسیر در گروهی از کودکان مورد مطالعه قرار 

ه دراین میان کودکان با اختالل سلوک گروهی مجزا بودند و نتایج،  حاکی از کاهش معنادار میزان رفتارهای پرخاشگرانه داد. ک

( در پژوهشی نشان دادند که گروه درمانی 2004این گروه در مقایسه با گروه کنترل و دیگر گروه ها بود. و گاالگر و همکاران)

 کاهش هراس اجتماعی و مشکالت عاطفی تاثیر دارد. رفتاری بر -مبتنی بر رویکرد شناختی

رفتاری بر -ختیبا توجه به پیشینه پژوهش، این احتمال می رود که به کارگیری روش بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شنا

ش حاضر ت پژوهبر پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی که از اصلی ترین مشکالت  این کودکان است موثر باشد. آنچه اهمی

ورد شناختی آرا برجسته می سازد این است که نمی توان پژوهشی را یافت که به بررسی تاثیر بازی درمانی مبتنی بر روی 

بازی درمانی  رفتاری بر پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی پرداخته باشد. و بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینه

ری بر روی گروه دیگر انجام گرفته است. از این رو انجام پژوهش حاضر به دلیل پر کردن ارفت-مبتنی بر روی آورد های شناختی

هنی، ضرورت ذخال پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن  نتایج به دست آمده از آن درحوزه آموزش دانش آموزان کم توان 

اشگری دانش آموزان روی آورد شناختی رفتاری بر پرخدارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی درمانی مبتنی بر 

 کم توان هوشی است. 

 روش 

پژوهش را کلیه  این پژوهش از نظر روش شناسی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این

حصیل در مقطع ابتدایی بودند، در شهر زنجان مشغول به ت1397-1398دانش آموزان کم توان هوشی که در سال تحصیلی 

مونه پژوهش دانش آموز با کم توانی هوشی روش نمونه گیری در دسترس به عنوان ن  30تشکیل دادند. دراین پژوهش تعداد 

ها شامل  .مالک های ورود آزمودنینفره آزمایش و کنترل به شیوه تصادفی گمارش شدند 15انتخاب شدند  و در دو گروه 

ستفاده از اهوشی آموزش پذیر،مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی و مالک های خروج آزدمونی ها شامل  پسربودن، کم توان

رای سنجش بجلسه برنامه آموزشی بود.در این پژوهش  3برنامه  آموزشی مشابه، معلولیت حسی و حرکتی و غیبت متوالی در

 ان از ابزار زیر استفاده شد:آموزدانشپرخاشگری 

 پرسشنامه از آموزان دانش پرخاشگرانه رفتارهای سنجش برای پژوهش (:دراین1992باسوپری) شگریپرخا پرسشنامه

1باسوپری خشمدرکودکان)سیاهه پرخاشگری 0  آرنولدباسومارکپری توسط که سؤالی 29پرسشنامه  است. این شده ( استفاده

ار قر  سنجش مورد را وخصومت ی،خشمکالم فیزیکی،پرخاشگری پرخاشگری شامل پرخاشگری از است،چهارجنبه شده تهیه

(،نه 4(،تاحدودی شبیه من است)5شوند : کامالً شبیه من است ) ها روی مقیاس پنج درجه ایلیکرت ارزیابی می می دهد. پاسخ

به صورت  16و  9(. دوعبارت 1(،تا به شدت شبیه من نیست)2(،تاحدودی شبیه من نیست)3شبیه من است نه شبیه من نیست)

ه گذاری می شوند.. اعتبار پرسشنامه پرخاشگری ازراه سه روش آلفای کرونباخ، بازآزمایی و تنصیف مورد تحلیل معکوس نمر

های  درآنها به دست آمده است. روایی این پرسشنامه نیز ازراه شاخص 73/0و  78/0، 89/0قرارگرفته است که به ترتیب ضرایب

قرارگرفت. روایی همگرای پرسشنامه پرخاشگری بامحاسبه ضریب همبستگی روایی همگرا ، همزمان وتحلیل عوامل مورد بررسی 

بودند.  معنادار و متغیر 78/0تا  37/0کل پرسشنامه، تایید شد که این ضرایب میان  با های این پرسشنامه با یکدیگرو زیرمقیاس

( میان پرسشنامه 34/0بستگی)روایی همزمان  نیز با به کارگیری مقیاس آسیب روانی عمومی ، برآورد شد که ضریب هم

                                                             
9. Neil  
1 0Bass &Fairi 



پرخاشگری وآسیب روانی عمومی معنادار بود. نتایج تحلیل عوامل با استفاده ازروشهای مولفه های اصلی وچرخش 

پرسشنامه ازچهارعامل خصومت،پرخاشگری جسمانی، پرخاشگری کالمی وخشم تشکیل شده است.  داد که این واریماکس،نشان

(.  این پرسشنامه توسط 1395س کل را تبیین می کنند) زالپور،شهیدی،زرانی،مظاهریوحیدری، واریان %46این عوامل بیشتراز 

 گردد.والدین ویا معلمین کودک ) که شناخت خوبی ازکودک دارند ( تکمیل می

افت دقیقه بازی درمانی مبتنی بر روی آوردشناختی رفتاری را دری 35جلسه  10در این پژوهش گروه آزمایش در : شیوه اجرا

 کرد که به شرح زیر است:



 رفتاری-. خالصه جلسات بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی1جدول

 جلسه موضوع فعالیت ها هدف محتوا روش ابزار

رنگ 

گواش، 
تلویزیون و 

 پخش

سخنرانی، 

مشاهده ای 
توضیحی و 

 پرسش و پاسخ

آشنایی پژوهشگر و کودکان با همدیگر و فعالیت های 

، ارائه قوانین و وظایف هر عضو، جلسات گروهی
ترغیب کودکان در بیان ناراحتی های فعلی خود، 

پرداختن به ابعاد نشانه های رفتاری و جسمانی و 

 شناختی کودکان

آشنایی و 
ترغیب 

 همکاری

نمایش کارتون، نقاشی 
 انگشتی

1 

مینی بوس، 

وسایل 

 بازی پارک

گردش و بازی، 

 ایفای نقش

دیگران و انجام کار گروهی بررسی محاسن ارتباط با 
در مقایسه با انجام کار به تنهایی، تقویت نقش و 

جایگاه مهم افراد در فعالیت های گروهی، تقسیم کار 

 و تسهیل امور در کار های محل زندگی

افزایش 

مهارت های 
ارتباط بین 

فردی و 

گروهی 

 )قسمت اول(

بازی در پارک، بازی در 

 شهر بازی
2 

 شن، ساحل

یفای پروژه، ا

نقش، سخنرانی 
 و توضیحی

تقویت و آموزش مهارت های ارتباط کالمی و غیر 

کالمی مثل گوش دادن و نحوه گفت و گوی صحیح، 

نحوه درخواست محترمانه از دیگران، رعایت حقوق 
 دیگران خصوصا در محل زندگی مشترک

افزایش 

مهارت های 

ارتباط بین 

فردی و 
گروهی 

 )قسمت دوم(

تر(،  کار با شن )خشک و

 مجسمه های شنی
3 

سنگ در 

ابعاد 
گوناگون، 

 چسب

 پروژه،

مشاهده ای، 
مجسم، 

سخنرانی و 

 توضیحی

شناخت ویژگی های جسمانی و عقالنی هر فرد، 

بررسی تفاوت های ظاهری کودکان از نظر ویژگی 
های ظاهری )مثل رنگ مو، چشم، رنگ پوست و...( 

زایش در جهت تقویت باور بی نظیر بودن افراد و اف

 اعتماد به نفس

افزایش 

مهارت های 
خودآگاهی 

 )قسمت اول(

کار با سنگ، رنگ آمیزی 
 روی سنگ

4 

عروسک 
های 

دستکشی 

جانوران و 

 انسان

بارش مغزی، 
مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی و 

 توضیحی

بررسی و تقویت توانایی ها و نقاط قوت هر کودک در 
مقایسه با گذشته خود و با هدف تقویت احساس 

رزشمندی او، پرهیز از خودگویی های منفی و بررسی ا

نقش آن در احساس ناامیدی، استفاده از خودگویی 

های مثبت و اثر آن در احساس کودک، آموزش روش 
 بازسازی شناختی

افزایش 

مهارت های 

خودآگاهی 

 )قسمت دوم(

 5 عروسکهای دستکشی

طناب، توپ 

بی خطر، 
 تخته تعادل

بازی، ایفای 

 نقش

کودکان در جهت شناسایی چهار احساس کمک به 

اصلی غم، ترس، شادی، خشم و حالت های چهره ای 

و غیر کالمی آن ها، لزوم بیان تجارب هیجانی به 

شیوه صحیح، آموزش مهارت خود نظارتی در جهت 
شناسایی و ثبت هیجان های مختلف در یک برنامه 

 هفتگی و گزارش آن در جلسه های بعد

افزایش 

ه مهارت مقابل

با هیجان های 
 منفی

 )قسمت اول(

طناب کشی، توپ، تخته 

 تعادل
6 

گل کوزه 
گری، رنگ 

 و آب

 پروژه،

مشاهده ای، 
مجسم، 

سخنرانی و 

 توضیحی

مرور تجارب هیجانی کودکان در طول هفت، بررسی 
نشانه ها و علل در تشخیص باورهای اشتباه و موثر در 

اد، عصبانیت، بهره گیری از خودگویی مثبت در افر

 استفاده از روش بازسازی شناختی

افزایش 

مهارت مقابله 
با هیجان های 

 منفی

 )قسمت دوم(

سفالگری، رنگ آمیزی 

 روی سفال
7 

خط کش و 
شابلون، 

مداد و مداد 

رنگی، کاغذ 

 و چسب

 پروژه،
مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ و 

راد، بررسی نشانه ها و علل هیجان و احساس غم در اف

تعیین موضوعات غم در هر یک از کودکان، بهره 

 گیری از خودگویی های مثبت در هنگام عصبانیت

افزایش 
مهارت مقابله 

با هیجان های 

 منفی

 )قسمت سوم(

اشکال هندسی، نقاشی 

 حالت های غم، شادی و ...
8 



 توضیحی

تصاویر 
مرتبط با 

موضوع 

 داستان

سخنرانی و 
ایفای نقش، 

 توضیحی

و علل هیجان ترس در افراد، بررسی نشانه ها 

تشخیص علل و باور های اشتباه و موثر در ترس و 
نگرانی، تعیین موضوعات ترس در هریک از کودکان، 

آموزش مهارت های مقابله با ترس )حساسیت زدایی 

منظم و با استفاده از تصاویر مثبت و خوشایند  

 کودکان(

افزایش 

مهارت مقابله 
با هیجان های 

منفی )قسمت 

 هارم(چ

داستان گویی از روی 

 تصاویر میوه ها و ...
9 

کاغذ باطله، 

 کاغذ رنگی

 پروژه،

مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی و 
 توضیحی

شامل آشنایی کودکان با تصمیم های روزانه در طول 

زندگی، اهمیت مشورت با افراد قابل اعتماد در تصمیم 

 گیری، کمک گرفتن از معلمان مدرسه

افزایش 

مهارت حل 

سئله و م

 تصمیم گیری

کار با کاغذ مچاله، رنگی و 

 سفید
10 

 نتایج

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل رفتارپرخاشگرانه : توصیف آماری نمرات2جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله گروه متغیر

 رفتارپرخاشگرانه

 کنترل
 16.366 56.66 15 پیش آزمون

 16.795 55.38 15 زمونپسآ

 آزمایش
 15.598 58.22 15 پیش آزمون

 14.137 53.96 15 پسآزمون

های آمار توصییفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر رفتارپرخاشیگرانهبه تفکیک برای افراد گروه 2در جدول 

گردد ده شییده اسییت. همان طور که مالحظه میآزمایش و کنترل در دو مرحله سیینجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشییان دا

دهد. درحالی که در گروه آزمایش، میانگین نمرات گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمی

 شاهد کاهش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

 فرضیه
بر روی آورد شیییناختی رفتاری بر پرخاشیییگری دانش آموزان کم توان هوشیییی بررسیییی تاثیر بازی درمانی مبتنی منظور به   

ستفادهANCOVAتحلیل کواریانس )،ازآزمون های آماری نرمال بودن توزیع نمرات با  مفروضه آزمون این ازانجام شد. پیش ( ا

رگرسیونی مورد  خط شیب بودن نلوین و یکسا ازآزمون استفاده واریانسها با اسمیرنوف،همگنی -استفاده از آزمون کولموگروف

 بالمانع می باشد. کواریانس تحلیل بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه های فوق الذکر استفاده از آزمون
 رفتارپرخاشگرانه در گروه آزمایش وگروه کنترل مقایسه جهت کواریانس تحلیل : نتایج3جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  آزادی درجه  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.983 0.001 1535.966 6628.570 1 6628.561 پیش آزمون

 0.468 0.001 23.718 102.793 1 101.743 رفتارپرخاشگرانه

    4.316 26 116.531 خطا

     28 6785.230 کل

های آزمایش و کنترل، در مرحله ه نمرات رفتارپرخاشییگرانه در گروهنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسیی 3در جدول 

می  01/0است و سطح معنی داری آن نیز کوچکتر از  718/23بدست آمده برابر با  Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

تر بودن با توجه به پایین(. از این رو فرض صییفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اسییاس و p<01/0باشیید )



گرفت که بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شیییناختی رفتاری میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون، می توان نتیجه 

 موجب کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی شده است.

 بحث و نتیجه گیری

ورد شناختی رفتاری بر پرخاشگری دانش آموزان کم توان پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی درمانی مبتنی بر روی آ

هوشی انجام شد. نتایج در این پژوهش نشان داد که بازی درمانی مبتنی بر روی آورد شناختی رفتاری موجب کاهش پرخاشگری 

بازی درمانی  ( با عنوان اثربخشی1391دانش آموزان کم توان هوشی شده است. این یافته ها با پژوهش های ملک و همکاران )

( 1391رفتاری بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل خواندن، آذرنیوشان و همکاران )-گروهی به شیوه شناختی

رفتاری بر مشکالت رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی دوره ابتدایی، کرمی -با عنوان اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی

رفتاری در اصالح سازش نایافتگی اجتماعی دانش آموزان -نوان اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی( با ع1394و همکاران )

( با عنوان اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و واختالل 1394دختر با کم توان ذهنی،  نجفی و همکاران )

رفتاری بر مشکالت رفتاری -ربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی( با عنوان اث1396امال در کودکان دبستانی، آفاقی و همکاران )

( با عنوان اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری همراه با تکنیک های همدلی، مواجهه و 1999کودکان با نشانگان داون، نل )

ی مبتنی بر رویکرد ( تحت عنوان اثربخشی گروه درمان2004تفسیر بر پرخاشگری کودکان و گاالگر، رابیان و مک کالسکی

 رفتاری بر کاهش هراس اجتماعی و مشکالت عاطفی کودکان، همسو است.-شناختی

های مناسب و کاربردی برای کاهش رفتارهای درمانی یکی از تکنیککه بازیدر راستای تبیین این یافته ها می توان گفت:

درمانی غیرمستقیم بودن غیرکالمی بودن آن است نوع بازیترین ویژگی این پرخشگرانه کودکان و نوجوانان است، چراکه از اصلی

شود تا در محیطی آرام، امن و بدون تنش و بدون مداخله مستقیم بازی درمانگر رفتارهای که در آن به کودکان این اجازه داده می

  (.1389ریزی کنند )عبداللهی بقرآبادی و همکاران، پرخاشگرانه خود را تخلیه و برون

ای در های پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنسیت پسر و محدود بودن تعداد جلسات مداخلهمحدودیتاز جمله 

های آتی شود که در پژوهشپذیری نتایج احتیاط شود. پیشنهاد میدرمانی بود؛ بنابراین شایسته است که در تعمیمحوزه بازی

 داد جلسات بیشتری انجام شود.های بعدی با تعبه جنسیت توجه داشته باشد؛و پژوهش

 منابع

رفتاری بر مشکالت رفتاری دانش آموزان -(. اثر بازی درمانی با رویکرد شناختی1391آذرنیوشان، ب؛ به پژوه، ا؛غباری بناب، ب)

 .16-5(، 2)12فصلنامه کودکان استثنایی،  کم توان ذهنی در دوره ابتدایی.

رفتاری بر مشکالت رفتاری کودکان مبتال -. اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی(1396آفاقی، ی.؛ آهنگری، ا و طحان،  م )

 .41-31(، 31)8 فصلنامه روان شناختی تحلیلی شناختی، به سندرم داون.

فردی و پرخاشگری دردانشجویان دارای (. مقایسه مشکالت بین1395زالپور،خ،شهیدی،ش،زرانی،ف،مظاهری،م،حدری،م)

ها. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،سال پذیروافراد فاقد این رگهبین،آسیببیمارگون خودبزرگ های خودشیفتگیرگه

 ششم،شماره بیست ودوم.

درمانی بر کاهش پرخاشگری (، بررسی تأثیر شن بازی1389عبداللهی باقرآبادی، ق؛ شریفی درآمدی، پ و دولت آبادی، ش )

 .134-111(:1)6 عات روانشناختی،فصلنامه مطالدانش آموزان پسر ناشنوا، 

رفتاری در اصالح سازش  -(.اثربخشى بازی درمانى گروهى شناختى1394کرمی، جهانگیر؛ شفیعی، بهاز و حیدری شرف، پریسا)

 .30-21(،  113)3نایافتگی اجتماعی دانش آموزان دختر با کم توان ذهنی، فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی

(. اثربخشی بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی رفتاری بر کاهش مشکالت 1392پ تیرگری، ع)ملک، م؛ حسن زاده، ر و 

 .153-140(4)2رفتاری کودکان مبتال به اختالل خواندن فصلنامه ناتوانی یادگیری، 



(. اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختالل امالء در کودکان 1395نجفی، م؛ سرپولکی، ب )

 .117-101( 21)6 روانشناسی افراد استثنایی, دبستانی.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of behavioral therapy based on cognitive-behavioral 

outcome on the aggression of students with. This research was semi-experimental with pre-test and 
post-test design with control group. The study population consisted of all Mental retardationstudents 

who were studying in elementary school in Zanjan in the academic year 1398-1397. In this study, 30 

students with low Mental retardationwere selected as available research samples. After completing the 

Bass and Perry (1992) aggression questionnaire, these students were randomly assigned to two 
experimental groups (15 subjects) and control subjects (15 subjects). The experimental group then 

received 35 minutes of behavioral therapy based on cognitive-behavioral therapy in 10 sessions. 

While the control group did not receive such training. After the intervention sessions, the 
questionnaires of both groups were re-evaluated. One-way analysis of covariance (ANCOVA) was 

used to analyze the data. Findings showed that the effect of cognitive-behavioral play therapy based 

on behavioral cognition reduced the aggression of students with Mental retardationin the experimental 
group. According to the findings of this study, play therapy based on cognitive-behavioral findings 

can be used to reduce the aggression of studentswitMental retardation. 

Keywords: Play Therapy, Aggression, Behavioral Cognition, Mental retardation. 
 


