
 

 

1 
 

Autumn 2022. Vol 2. Issue 1 

*Corresponding Author: Mahlaga Jahani Zangir   

Address: Master in General Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University , Ardabil, Iran 

Tel: +89 (819) 8363699 

E-mail: mahleghajahani6102@gmail.com 

 

 

 

 

 

Mahlaga Jahani Zangir1*  ,Fereshteh Pourmohseni Koluri2  , Seyfullah Aghajani3  

1. Master in General Psychology, Department of Psychology, Payame Noor University , Ardabil, Iran. 

2.  Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran. 

3. Associate Professor, Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 0. Introduction

The Examination Effectiveness of Group Play Therapy on Emotional 

Literacy, Social Adjustment and Aggression Behavior in Aggression 

Students 

 

Citation:Jahani Zangir ,M ,Pourmohseni Koluri ,F ,Aghajani ,S . (2022) [The Examination Effectiveness 

of Group Play Therapy on Emotional Literacy, Social Adjustment and Aggression Behavior in 

Aggression Students].(Persian). Journal of school Counseling,2(1).1-18.  

:01066101/jsc.616600016100102 
 

Use your device to scan 
and read article online 

Received: 2222/21221 

Accepted:2222/8/32 

Available Online:2222/12/1 

Keywords: 

Group Play Therapy, 
Aggression Behavior, 

Emotional Literacy, 

Social Adjustment, 

Aggression Students 

 
  

Objective: The present study was conducted to investigate the effectiveness of group play 

therapy on emotional literacy, social adjustment and aggressive behavior of aggressive primary 

school students. 

Method: The current research is a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with 

a control group. The statistical population includes all aggressive elementary school students 

in Ardabil city, and 00 of these students were selected by the available sampling method and 

replaced in two experimental and control groups. Both groups answered emotional literacy, 

California social adjustment, and children's aggression questionnaires before and after the 

intervention. The experimental group participated in 9 group play therapy sessions and the 

control group did not receive any intervention. 

Findings: According to the findings obtained by using the statistical method of multivariate 

analysis of variance, group play therapy has lead to the reduction of aggression and, on the 

other hand, has increased social adaptation and emotional literacy in students. 

Conclusion: The results showed that group play therapy is an effective method in improving 

emotional literacy and social compatibility of aggressive students. 

 

 

ABSTRACT 

Research Paper 

ggression in children and adolescents is one of the serious social problems 

that has increased dramatically in recent years (World Health Organization, 

2018). Research shows that about 904 of elementary and middle school 

students show signs of bullying behavior, touching and harassing others at 

school (Hoffman, Knox and Cohen,2011). In addition, aggression is one of 

the main reasons for children to be referred to medical centers (Kazdin and 

Wiese, 2010). Aggression is a group of obvious social behaviors in which 

at least two people are involved and show physical or verbal annoying 

activities with the aim of harming the other (Bushman and Hesman,2010). 
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The role of emotion regulation in the emergence of aggressive behavior and the relationship 

between the lack of emotion regulation of anger and the occurrence of aggressive behavior has 

been given less attention. Emotions are a set of behavioral, experiential and physiological 

responses that occur when a person's evaluation indicates that he is in a position to achieve his 

goal. Emotion regulation refers to internal and external processes that are responsible for 

reviewing, evaluating and adjusting emotional reactions (Moss, Bang and Gross,2000).The 

term emotional literacy was used for the first time by Claude Steiner (1880,quoted by 

Aryapuran,2019). Emotional literacy includes the ability to understand, express and manage 

one's emotions and respond to the emotions of others, in a way that for us and others to be 

useful (Weir,2003;quoted by Aryapuran,2019). Recent researches in this field show that 

emotional regulation and emotional literacy are essential components in mental health and the 

inability to regulate emotions is associated with a set of behavioral problems and mental 

disorders such as substance abuse(Kahn and Demetrovis,2010). Deliberate self-injury (Baccolt, 

Parra, & Job-Shields,2008) and depression and anxiety (Sisler et al,2010) are related.Social 

adaptation means an individual's effort to adapt to the social environment or to change the 

surrounding environment in order to satisfy his motivational needs (Campbell,2008). In other 

words, social adaptation is harmonizing behavior in order to meet environmental needs, which 

often requires modification of impulses, emotions, or attitudes, and is referred to as a flow with 

which relationships between people cultural groups and elements should be in a satisfactory 

state (Spearman,2003; quoted by Bafghi,2018). 

Play is the primary and natural means of communication in children (Ross,2009) and according 

to play therapists (Ginsberg,2000) play plays a significant role in the development and 

cognitive, physical, social and emotional well-being of children. Pretend play is positively and 

meaningfully related to children's emotional and cognitive behavior, and through symbolic 

play, children express their experiences freely and without any environmental restrictions, and 

their sense of self-worth and self-acceptance increases. (Wilson and Ryan,2008). Play therapy 

can affect aggressive behavior and increase social adaptation of children by teaching emotion 

regulation skills and problem solving skills; Therefore, the present study seeks to answer this 

question, is group play therapy effective on aggressive behavior, social adjustment, and 

emotional literacy of students with aggression? 

 

6. Materials and Methods  

The current research is a semi-experimental one with pre-test-post-test and control group. In 

this plan, both experimental and control groups are measured twice. The first test was performed 

with a pre-test before the play therapy sessions and the second test was performed with a post-

test after the play therapy sessions.The population-statistics of this study included all students 

with aggressive behavior in the elementary school of Ardabil city, and the sample of the present 

study was 90 students who, according to the teachers of elementary schools in Ardabil city, had 

aggressive behavior. Among these students, the study sample was selected by available 

sampling method. Considering that in experimental researches,18samples are sufficient for 

each studied group, in the present study, in order to increase the external validity of the research 

and generalization of the findings, and to take into account the dropout of the 

subjects,20samples were used for each group. were chosen.Data analysis was done using 

descriptive indices such as mean and standard deviation and inferential statistics tests such as 

Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA) test. 
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California Social Adjustment Questionnaire: This questionnaire measures the personal and 

social adjustment profile of a person, which was first published by Thorpe, Clark, and Teakes 

in 1838 and revised in 1883, and includes 190 yes-no two-choice questions. 

Emotional Literacy Questionnaire:The emotional literacy tool was provided by Southampton 

Psychological Services (2003;quoted by Aryapuran,2018). This tool is an inventory that 

measures general emotional literacy and measures subscales such as self-awareness, empathy, 

motivation, self-regulation, and social skills in children aged 0 to 11 years. This tool has a list 

of teachers (20 items), parents (28 items) and students (28 items), in this research, the teacher 

form is used. 

Children's Aggression Questionnaire: The Aggression Questionnaire of Elementary School 

Children (Shahim,2018) is used to evaluate aggression. This questionnaire has 21 items and its 

scoring is done on a four-point Likert scale from "1 for rarely" to "9 for most days". 

Group Play Therapy: A group in this research is 8 in 80 minute group play therapy sessions 

that are conducted with aggressive students of the experimental group (20 people). 

 

3. Results 

In this section, descriptive indices such as the mean and standard deviation of the research 

variables, i.e. aggressive behavior, social adaptation and emotional literacy of the students of 

the two experimental and control groups and in the pre-test and post-test situations are 

presented.As can be seen in table (1), in the pre-test of the experimental group, the mean and 

(standard deviation) of aggressive behavior was 92/3 (8/13), social adjustment was 91/68 

(9/69), emotional literacy of students was 81/2 ( 9/19). In the pre-test, the mean and (standard 

deviation) of aggressive behavior of the control group is 92/9 (9/38), social adjustment is 91/68 

(9/69), emotional literacy of students is 91/08 (0/12) and in the post-test The experimental 

group's mean and (standard deviation) aggressive behavior is 26/8 (9/08), social adjustment is 

81/8 (9/01), emotional literacy of students is 69/88 (9/19). In the post-test of the control group, 

the mean and (standard deviation) of aggressive behavior is 91/2 (8/09), social adjustment is 

90/08 (0/89),emotional literacy of students is 82/08 (9/8). 

 

Table (0): mean and standard deviation of research variables 

Components Statistics 
Experiment Control 

Average Standard 

Deviation Average Standard 

Deviation 

Aggressive 

Behavior 
Pre Test 3/24 32/4 3/23 5248 

Post Test //28 52/3 3/2/ 32/3 

Social 

Adjustment 
Pre Test 3/2/8 52/3 3/2/8 /2// 

Post Test 8/23 52// 3/2/8 /285 

Emotional 

Literacy 
Pre Test 8/2/ 42// 8/2/ /25/ 

Post Test /5238 32/3 8/2/8 323 

 

In order to test the hypotheses of the research, the multivariate covariance analysis test was 

used to determine whether there is a difference between the groups and if there is a difference, 

whether it is due to the group play therapy program or the effect of the pre-test. And in order to 

use the multivariate covariance analysis test, its assumptions must be in place, among which 

we can mention the homogeneity of the variance-covariance matrix and the equality of the error 

variance of the dependent variables. 
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0.Conclusion:   

The first hypothesis: "Group play therapy is effective on students' emotional literacy." The 

results of the multivariate covariance analysis showed that group play therapy increases 

students' emotional literacy. Therefore, the first hypothesis of the research was confirmed. In 

explaining this finding, we can seek help from the viewpoints of game theorists. Perd Azan's 

psychodynamic theory has conceptualized playing as a way for children to communicate and 

express their inner desires. According to Freud's belief, playing allows children to control 

stressful events in their lives and thereby face negative experiences in their lives, such as the 

death of one of their parents, or going to the doctor. Also, Erikson believes that playing allows 

children to create a situation and a model to deal with their life experiences. 

The second hypothesis: "Group play therapy is effective on the social adjustment of students." 

The results of multivariate covariance analysis showed that the experimental group had a 

significant improvement in social adjustment after receiving the group play therapy 

intervention. In this study, during the play therapy sessions, the researcher taught Kokan 

communication skills, sincere and empathetic relationships, and teaching these skills improved 

children's compatibility with other children and established useful and effective relationships. 

To explain this finding in the framework of Bandura's(1882) theory, it can be said that by seeing 

those who have praiseworthy behaviors and listening to their words, through feedback, children 

realize the value of their actions and behavior and seek to increase conformity. And their 

efficiency will come. Play therapy provides the conditions for the child to correct his behavior 

by observing the correct behavior of other children and establish a better interaction with other 

children. 

The third hypothesis: "Group play therapy is effective on students' aggressive behavior." The 

results of multivariate covariance analysis showed that group play therapy has reduced the 

aggressive behavior of students. Aggressive children show less prosocial behaviors in relation 

to their peers (Cowell et al,2013). The internalization of this behavior in childhood will cause 

other behavioral problems. Takes. Play is a kind of enjoyable physical activity that is not 

mandatory and causes the child's satisfaction and causes the child to express his feelings and 

external communication, and also causes the development of desires, communication skills and 

increases the child's happiness and adaptation to the surrounding environment. Playing teaches 

children whose social or emotional skills are weak to develop more adaptive behaviors. 

 

1. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines:All applicable ethical guidelines and principles are 

considered in this study. 

Funding: No funding was received for this research from funding agencies in the public, 

commercial, or non-profit sectors. 

Authors' contributions: All authors wrote and edited the article. 

Conflicts of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported. 

 

 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 
 

 
  

 5 
 

  نویسندة مسئول*

 مهلقا جهانی زنگیر

 .رانیا ل،ینور، اردب امیشگاه پدان ،یگروه روانشناسکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،  نشانی:

 8363699 (819) 89+ تلفن:

 mahleghajahani6102@gmail.com:پست الکترونیک

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

  

 

 

 

 3یه آقاجانال فیس ،   2یکلور یفرشته پورمحسن ،  *1ریزنگ یمهلقا جهان

 .رانیا ل،ینور، اردب امیدانشگاه پ ،یگروه روانشناسکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،  ./

 .رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ی،گروه روانشناس اریدانش ./

 .رانی، ااردبیل، لیمحقق اردبیدانشگاه  ی،گروه روانشناس اریدانش .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  . مقدمه1

 ای داشته استرویههای اخیر افزایش بیپرخاشگری در کودکان و نوجوانان یکی از مشکلات اجتماعی جدی است که در سال

هایی ی و راهنمایی نشانهآموزان مقطع ابتدایاز دانش %/3ها حاکی از آنند که در حدود (. پژوهش8///، /سازمان بهداشت جهانی)

این بر(. افزون////، /هافمن، ناکس و کوهندهند )از رفتار قلدری، دست انداختن و آزار و اذیت دیگران را در مدرسه بروز می

ای از رفتارهای (.پرخاشگری دسته////، 4کازدین و ویزباشد )پرخاشگری، یکی از دلایل اصلی ارجاع کودکان به مراکز درمانی می

های آزارنده فیزیکی یا کلامی را با هدف آسیب زدن به اجتماعی آشکاری است که حداقل دو نفر در آن درگیر هستند و فعالیت

(. رفتار پرخاشگرانه رفتاری ذاتی و جزء خزانه رفتاری آدمی است که کودکان باید ////، 3بوشمن و هسمندهند )دیگری نشان می

                                                           
1 World Health Organization    
2 Hoffman,  Knox &  Cohen       

3 Kazdin & Weisz    
0 Bushman & Huesman    

-اثربخشی بازی درمانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش

 آموزان پرخاشگر
 

 پژوهشی-مقالة علمی

(. اثربخشی بازی درمانی گروهی بر سواد هیجانی، //3/قاجانی، سیف اله. )جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آ :استناد به مقاله

 /- /32/(/سازگاری اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان پرخاشگر. فصلنامه مشاوره ی مدرسه. )

:01066101/jsc.616600016100102 

 

 

برای مطالعه آنلاین مقاله، کد زیر 

 را اسکن نمایید.

 12/6/2042 تاریخ دریافت:
 04/8/2042 یرش:تاریخ پذ

 6/01/0010 تاریخ انتشار:
 

 رخاشگرانهپ رفتار و اجتماعی سازگاری، بر سواد هیجانی گروهی درمانی بازیپژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی  هدف:

 صورت گرفته است.                                دبستان پرخاشگر مقطع آموزان دانش

پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل همه  -ه آزمایشی با طرح پیش آزمونپژوهش حاضر از نوع نیم روش:

نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  /3دانش آموزان پرخاشگر مقطع ابتدایی شهراردبیل، که از بین این دانش آموزان 

عد مداخله پرسشنامه های سواد هیجانی، سازگاری شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و ب

جلسه بازی درمانی گروهی شرکت نموند و گروه کنترل  3اجتماعی کالیفرنیا و پرخاشگری کودکان را پاسخ دادند. گروه آزمایش 

 هیچ مداخله ای دریافت نکردند.   

 نجر بهمحلیل واریانس چند متغیره، بازی درمانی گروهی با توجه به یافته های به دست آمده با استفاده از روش آماری ت ها:یافته

 دانش آموزان گردیده است.در سواد هیجانی و اجتماعی سازگاری افزایش باعث دیگر جهتی از و پرخاشگری کاهش

 وزانآم دانش ماعیاجت وسازگاری سوادهیجانی بهبود در موثر روشی گروهی درمانی بازی کهنتایج نشانگر این بود  گیری:نتیجه

 .است پرخاشگر

 چکیده

 ها:کلیدواژه

 گااروهااای؛ درمااااناای بااازی

ی؛ سوادهیجان رفتارپرخاشگرانه؛

 اجتماااعی؛ دانش سااااازگاااری

 پرخاشگر آموزان

 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
https://www.crossmark.com/
https://orcid.org/0000-0002-2257-2101
https://orcid.org/0000-0001-8124-2658
https://orcid.org/0000-0001-9848-9016
http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en


 

 

 
 

 

6 

ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

 

ترمبلی و ) نندکرا کنترل میگرانه خودرگسالان رفتارهای پرخاشنمایند. همانگونه که بسیاری از بزیاد بگیرند که آن را کنترل 

(. بنابراین رفتار پرخاشگرانه در میان کودکان، فعالیتی اجتماعی است که هدف از ابراز آن دستیابی به اهداف اجتماعی 8///،/نگین

 (/33/)4باس و پری  اساس، مبتنی بر الگویاین(. بر////، /وال و فینکلدیدنسون، باشد )همچون کسب پذیرش از سوی دیگران می

افراد در مواجهه با استرس، طرد و مشکلات، تمایل دارند که به گونه پرخاشگرانه رفتار کنند. مبتنی بر این الگو، پرخاشگری دارای 

یای اطراف ای است مبنی بر اینکه دنامل افکار خصمانهباشد. مولفه شناختی پرخاشگری شهای شناختی، هیجانی و رفتاری میمولفه

نند. کهای خودخواهانه خود رفتار میکس در این دنیا صداقت ندارد، زیرا همه براساس انگیزهباشد و هیچکننده میدنیایی تهدید

گیختگی است و با بران مولفه هیجانی به احساس خشم اشاره دارد که پاسخ فرد به ناکامی، برانگیختگی یا اضطراب موقعیتی

فرد با  هایی همچون پرخاشگری فیزیکی اشاره دارد که طی آنباشد. مولفه رفتاری پرخاشگری نیز به فعالیتفیزیولوژیکی همراه می

ای درهم تنیده هستند و در کنار هم شود. این سه مولفه همچون زنجیرهقصد ایجاد درد در دیگری و صدمه زدن به وی مرتکب می

هایی که در شخص خودکارآمدی تحصیلی به تعداد مهارت (. 8///، 3میلانیاک و ویدامرفتار پرخاشگرانه را به دنبال دارند )بروز 

 های پژوهشی، پرسیدن سؤال در کلاسشود، بلکه به باورهایی همچون، مطالعه کردن، انجام فعالیتوجود دارد مربوط نمی

ت در های خوب، شرک، گرفتن نمرهآموزانراری روابط دوستانه با دیگر دانش، برقمعلمانآمیز با درس، ارتباط موفقیت

 های تحصیلیاشاره دارد که شخص این باور را دارد که تحت شرایط خاص و موقعیت موارد مشابههای کلاسی و بحث

رای حل مشکلات خویش بهره های مناسب بتوانند از راه حلها را انجام دهد. این افراد با کنجکاوی و تلاش میتواند آنمی

(. همچنین /33/؛ بندورا،434/اصغری و همکاران، ) ببرند و از خود مقاومت بیشتری برای حل مسائل تحصیلی نشان دهند

 های مختلف )دانشجویان، معلمان،در این زمینه  مطالعات دیگر نیز نشان دادند که بین خودکارآمدی و سلامت روان گروه

، مونشهاوزن؛ ون 433/عسکری زاده ماهانی، سلیمانی، ظفرنیا و میری،بت و معناداری وجود دارد )بزرگسالان( رابطه مث

اگرچه  (.////و همکاران،  /، تستا، کلندری، فدی، گاتینونویکاتل؛ ////و همکاران،  8برایونیگ، پی فیفر، گُرتیز، بوئر

خود جلب کرده است، اما نقش تنظیم هیجان در بروز رفتار  پژوهش در زمینه رفتار پرخاشگرانه توجه پژوهشگران بسیاری را به

ای ا مجموعههپرخاشگرانه و ارتباط میان عدم تنظیم هیجان خشم و بروز رفتار پرخاشگرانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هیجان

ی قرار حاکی از آن است که در موقعیتدهند که ارزیابی فرد ای و فیزیولوژیکی هستند که زمانی رخ میهای رفتاری، تجربهاز پاسخ

رزیابی و گردد که مسئول بازبینی، اتواند به هدف خود دست یابد. تنظیم هیجان به فرآیندهای درونی و بیرونی اطلاق میدارد که می

-ونی هیجان(. منظور از فرآیندهای درونی همان آگاهی از جنبه در////، /ماس، بانگ و گراسهای هیجانی هستند )تعدیل واکنش

  دارند.برها را درهاست و فرایندهای بیرونی، ابراز هیجان

( مورد استفاده قرار گرفت؛ او بیان کرد که 433/به نقل از آریاپوران،  /33/)3کلود اشتاینربرای اولین بار توسط 5واژه سواد هیجانی

 های آنها و توانایی بیان ویی همدردی و همدلی با هیجانها، توانایی گوش دادن به دیگران، تواناسواد هیجانی توانایی فهم هیجان

 یگران های دهای خود و پاسخ به هیجانعبارت دیگر، سواد هیجانی شامل توانایی فهم، ابراز و مدیریت هیجانهاست؛ بهابراز هیجان

 

                                                           
1 Tremblay & Nagin                                                                                                                            
2 Denson, DeWall & Finkel                                                                                                                             
3 Buss, & Perry                                                                                                                                                
0 Milaniak & Widom 
.                                                                                                    
              

ausen, Braeunig, Pfeifer, Göritz, & BauerVon Münchh  5 

Cattelino, Testa, Calandri,  Fedi,  & Gattino 6 
7 Mauss, Bunge & Gross                                                                                                 
8 Emotional literacy 
9 Claude Steiner 
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ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

؛ به نقل از آریاپوران، /33/(. اشتاینر )433/؛ به نقل از آریاپوران، 4///ویر، صورتی که برای ما و دیگران مفید واقع شود )است، به

کنار هم  کند و احساس دربخشد، امکان دوست داشتن بین افراد را فراهم میکند که سواد هیجانی روابط را بهبود میبیان می (433/

ود. شعیف میبه رابطه، عاطفه، عزت نفس و خلق و خوی ض کند. از دگر سو، ضعف در سواد هیجانی منجربودن را تسهیل می

د های شخصی و اجتماعی را به دنبال دارها، سازگاری تحصیلی و پیشرفت در جنبهگذاری هیجانکه توانایی شناخت و نامحالیدر

دهند که تنظیم هیجان و سواد هیجانی مولفه های اخیر در این حوزه نشان می(. پژوهش////، /جیمز و آشکانسای-جوردن، استون)

ای از مشکلات رفتاری و اختلالات روانی همچون سوء مصرف مواد روان بوده و ناتوانی در تنظیم هیجان با مجموعهاساسی در سلامت 

و  سیسلر( و افسردگی و اضطراب )3///شیلدز، -باکولت، پارا و جاب(، آسیب زدن عمدی به خود )////، /کان و دمتروویس)

اشد بها با رفتار پرخاشگرانه همبسته میدهد تنظیم ناسازگارانه هیجانکه نشان می ( رابطه دارد. شواهدی نیز وجود دارد////همکاران، 

 (.////، 4هلمز، کلیور و گودمنو فرد پرخاشگر قادر نیست به کنترل خشم خود بپردازد )

 ومنی،مارد )توان سازگاری درانسان ازجمله خصیصه هایی تلقی می شود که نقش اساسی در تأمین بهداشت روانی و جسمانی او د

رضا های خود را اای سالم برقرار و انگیزهمنداست که بتواند میان خود و محیط اجتماعی رابطه(. فرد زمانی از سازگاری بهره438/

سازگاری اجتماعی به معنی تلاش فرد برای وفق دادن خود با محیط اجتماعی و یا تغییر محیط اطراف به  (. بنابراین،4///، 3ایواکند )

منظور عبارت دیگر، سازگاری اجتماعی، هماهنگ ساختن رفتار به(. به3///، 8کمپبلارضای نیازهای انگیزشی خود است ) نفع

ود که با آن شعنوان جریانی یاد میهاست و بهها یا نگرشها، هیجانکردن نیازهای محیطی است که غالباً مستلزم اصلاح تکانهبرآورده

(. آنچه 438/؛ به نقل از بافقی، 4///، /اسپیرمنبخش برقرار باشد )و عناصر فرهنگی در وضعیتی رضایتها روابط میان افراد،گروه

برحالات  فردی و همچنین اثر ناخوشایند آنکه باعث توجه محققان به رفتار پرخاشگرانه شده است، اثرات نامطلوب آن بر رفتار بین

دهد که کودکان پرخاشگر معمولاً در خواندن نشانه های هیجانی، نشان می ها(. پژوهش/43/پادیاب،درونی و روانی فرد است )

درک دیدگاه طرف مقابل، سازگاری اجتماعی مشکل دارند. پرخاشگری و رفتارپرخاشگرانه برحالات درونی افراد و به تبع آن بر 

-غلب راه مکالمه و ارتباط کلامی موثر را نمی(. کودکان پرخاشگر ا438/شیخ الاسلامی ،گذارد )فردی تاثیر نامطلوبی میروابط بین

ای مثل درخواست، مذاکره و ها در انجام کارهای سادهکنند. ناتوانی آنهای مناسبی برای ابراز وجود استفاده نمیدانند و از روش

دد که گروجب میهای اجتماعی شدید مشود. این نقصشکوه و شکایت اغلب موجب ناراحتی دوستان، آشنایان و دیگر افراد می

بوالمعالی وموسی اها رابطه مستقیم دارد، پرخاشگرانه رفتار نماید )طور مکرر احساس ناکامی کند و نسبت به کسانی که با آنفرد به

کنترلی به کودکان پرخاشگرکمک خواهد کرد که خشم و رفتارهای پرخاشگرانه -های خود(. بنابراین آموزش مهارت/43/زاده،

(. مداخلات متعددی جهت کاهش رفتار پرخاشگرانه و بهبود توانایی ابراز هیجانات در ////، /رانن و رزنبامدهند )خود را کاهش 

رویکردهای محیطی که بر راهنمایی والدین و مراقبان -/بندی کرد: توان آنها را در دو دسته طبقهاند که میکودکان طراحی شده

ای هتاکید دارند و دسته دوم مداخلات نیز بر خود کودکان متمرکز شده و بر افزایش مهارتکودک متمرکز هستند و بر تنبیه و تقویت 

 های حل مساله و بهبود خود کنترلی شناختی، رفتاری و هیجانی کودکان تاکید دارند.اجتماعی و مهارت

ولیه و باشد. بازی ابزار ادک میدرمانی گروهی متمرکز بر کویک دساته از این مداخلات که بر کودکان متمرکز شاده اسات، بازی

( بازی در رشااد و تحول و بهزیسااتی ////، 3گینزبرگدرمانگران )( و به عقیده بازی3///، 5راسطبیعی ارتباط در کودکان اساات )

ناختی ششناختی، جسمانی، اجتماعی و هیجانی کودکان نقش بسزایی دارد. بازی وانمودی بگونه مثبت و معناداری با رفتار هیجانی و 

                                                           
1 Jordan., Aston-James & Ashkanasy                                                                                                                                             
2 Kun & Demetrovics          
3  Helms, Kliewer,  & Goodman 
0  Eva 
5 Campbell 

6 Spearman 
7 Ronen & Rosenbaum 
8 Russ 
9 Ginsberg 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
https://www.crossmark.com/


 

 

 
 

 

8 

ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

نند و ککودکان همبسته است و از طریق بازی نمادین، کودکان آزادانه و بدون هرگونه محدودیت محیطی، تجارب خود را ابراز می

(. از آنجا که ظرفیت توانایی برقراری 8///ویلسااون و رایان، یابد )ارزشاامندی و پذیرش خود در آنان افزایش می-احساااس خود

ماید تا به ابراز نند بزرگسااالان رشااد نیافته اساات، بازی بطور طبیعی شاارایطی را برای کودک فراهم میارتباط کلامی کودکان همان

اشمیت مردرمانگر ارتباط برقرار نماید و نیازها و امیال خود را بهتر ابراز نماید )احساسات و هیجانات خود پرداخته، با دیگران و بازی

فرصت  یابد. بازی،خوشایندی را بارها تکرار کرده و از این طریق فعالانه بر آن تسلط می(. کودک در بازی تجارب نا8///، /و بلفر

برد، کارطور انفرادی یا گروهی بهتوان آن را بهآورد و میهایی را برای ساازگاری با شرایط جدید برای کودک فراهم مییافتن راه

(. ////اسماعیل محمد،، احساسات هشیار و ناهشیارشان را آشکار سازند )دهد تا به واساطه بازیای که به کودکان اجازه میگونهبه

جتماعی شناختی و ادرمانی، یک فرآیند روانبازی درمانی گروهی پیوند طبیعی دو درمان موثر اسات. ترکیب بازی درمانی و گروه

ن کنند که به کودکارصاااتی را فراهم میگیرند و برای درمانگر فاسااات که در آن کودکان، چیزهایی را در مورد خودشاااان یاد می

 یادگیری، مشااارکت به کمک درمانی گروهی، بازی مداخله کلی (. اهداف////جونز، کمک کند تا تعارضااات را حل نماید )

 عزت اجتماعی، مهارتهای بهبود  و دیگران و خود پذیرفتن گذاشااتن، احترام احساااسااات، ابراز پذیری،مسااؤولیت شاااهدی، خود

ها، اثربخشی بازی درمانی را بر سازگاری تحصیلی، سوء (. در این راستا، پژوهش433/صاریحی، اسات ) افساردگی شکاه و نفس

عالی، فهای یادگیری، کمرویی، اوتیسم، سوگ، سوء رفتار جنسی، اختلال کمبود توجه2بیشرفتار فیزیکی، آشفتگی هیجانی، ناتوانی

توجه به (. بنابراین با 4///، /تسااایاند )، خودکارآمدی و عزت نفس پایین نشااان دادهطلاق والدین، ناتوانی جساامانی، لالی انتخابی

( مبنی بر افزایش بروز رفتار پرخاشاااگرانه در کودکان و تاثیر زیانبار آن بر سااالامت 8///) ساااازماان بهاداشااات جهاانیگزارش 

اشت، خاشاگرانه در دوران بزرگسالی افراد خواهد دروانشاناختی، اجتماعی، تحصایلی و فیزیولوژیکی آنان و پیامدهایی که رفتار پر

های حل مساله بر رفتار پرخاشگرانه و افزایش سازگاری اجتماعی های تنظیم هیجان و مهارتتواند با آموزش مهارتدرمانی میبازی

رفتار  ی برگروهیدرمانبازی آیاکه پی پاساااخ گویی به این مساااأله اسااات  درحاضااار پژوهش ترتیب کودکان تاثیر بگذارد؛ بدین

 موثراست؟ پرخاشگریمبتلا به اموزان دانشهیجانی  سواد وپرخاشگرانه، سازگاری اجتماعی 

  مواد و روش ها. 2

باشد. دراین طرح هر دو گروه آزمایش و پس آزمون و گروه کنترل می -طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون

گیرند. اولین سنجش با اجرای پیش آزمون قبل از انجام جلسات بازی درمانی و دومین سنجش با کنترل دو بار مورد سنجش قرار می

 آن در جدول زیر نشان داده شده است.دیاگرام که . یک پس آزمون بعد از انجام جلسات بازی درمانی انجام شد

 . دیاگرام طرح پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه کنترل و آزمایش1جدول 
 

 پیگیری پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون نوع جایگزینی وه هاگر

 R /T X /T 4T آزمایش

 R /T - /T 4T کنترل

( و نمرات پس آزمون سواد هیجانی، سازگاری اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه X، متغیر مستقل )در این پژوهش بازی درمانی گروهی

(/T.متغیر وابسته است )  

 

 

                                                           
1  Remschmidt & Belfer 2  Tsai 
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ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

آماری این پژوهش شامل شامل همه دانش آموزان دارای رفتار پرخاشگرانه مقطع ابتدایی جامعه گیری:ش نمونهجامعه، نمونه و رو

آموزانی بودند که به گفته معلمان مدارس ابتدایی شهر اردبیل، دارای نفر از دانش /3شهر اردبیل بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 

اینکه  گیری در دسترس انتخاب گردید. با توجه بهآموزان نمونه مورد مطالعه به شیوه نمونهشرفتار پرخاشگرانه بودند. از میان این دان

کند، در پژو هش حاضر جهت افزایش قابلیت اعتبار نفر نمونه برای هر گروه مورد مطالعه کفایت می 8/های آزمایشی در پژوهش

به  پرسشنامهها به صورت داده نفر انتخاب شدند. //ا، برای هر گروه هها و درنظر گرفتن افت آزمودنیبیرونی پژوهش و تعمیم یافته

 آوری شدند. وسیله ابزارهای زیر که در ادامه به توضیح مختصری از هرکدام پرداخته خواهد شد، جمع

( ارائه 438/ان، ؛ به نقل از آریاپور4///ساوتهمپتون،  ) شناختیابزار سواد هیجانی توسط خدمات روان پرسشنامه سواد هیجانی:

هایی از جمله خودآگاهی، همدلی، انگیزش، سنجد و زیرمقیاسشده است. این ابزار یک فهرست است که سواد هیجانی کلی را می

 8/گویه(، والدین ) //سنجد. این ابزار دارای فهرست معلمان )سال می //تا  /های اجتماعی را در کودکان خودتنظیمی و مهارت

 ///تا  8/های این مقیاس بین گویه( است، که در این پژوهش از فرم معلم استفاده شده است. دامنه نمره 8/موزان  )اگویه( و دانش

 (. در پژوهش4///ساوتهمپتون، دهنده سواد هیجانی بهتر کودکان است )های بالا در هر خرده مقیاس، نشانقرار دارد. نمره

 دست آمد.به /2//اخ کل مقیاس برابر با میزان ضریب آلفای کرونب (433/،آریاپوران)

 ثورب، که کندمی ریگیاندازه را فرد اجتماعی و فردی سازگاری نیمرخ پرسشنامه این کالیفرنیا: سازگاری اجتماعیپرسشنامه 

 شامل و گرفت قرار بازنگری و تجدیدنظر مورد 384/ سال در و کردند منتشر بار اولین برای 343/ سال در را آن تیکز و کلارک

 /3سنجد که در این پژوهش پرسشنامه دو بعد سازگاری شخصی و اجتماعی را می. است خیر-بلی نوع از ایگزینه دو سوال /5/

 یک هر که است مقیاس خرده / دارای اجتماعی سازگاری سوال مربوط به بعد سازگاری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.

 روابط اجتماعی، ضد علایق اجتماعی، هایمهارت اجتماعی، هایقالب هایعامل به مربوط اختصاصی رهنم / بنابراین. دارد سوال 8/

 به فرعی هایمقیاس هاینمره از کلی اجتماعی سازگاری عنوان به نمره یک و است اجتماعی روابط و خانوادگی روابط ای،مدرسه

اجتماعی  سازگاری مقیاس پایایی (، ضریب453/)فرستی و همکارانش نو( /45/ همکاری، و فرد خدایاری از نقل به)آید می دست

 و /5/2 تا /2// دامنه در آزمون فرعی هایمقیاس برای ضرایب این اند.کرده گزارش /3/2 تا /5/2را به روش آلفای کرونباخ بین 

 به دست آمده است.  /342 تا /3/2 آزمون کل برای

 رود.می به کار پرخاشگری ارزیابی ( برای458/ شهیم،دبستانی) کودکان پرخاشگری پرسشنامه پرسشنامه پرخاشگری کودکان:

برای اغلب  3"تا  "برای بندرت /"لیکرت از  ایگزینه گذاری آن بر روی مقیاس چهارگویه است و نمره// که دارای پرسشنامه این

 شیراز ارزیابی کرده است. وی ضریب شهر بستانید کودکان را برای آن روایی و پایایی (458/) شهیمگیرد. صورت می "روزها

 به و محور اصلی با عامل تحلیل از استفاده نیز با پرسشنامه روایی است. کرده گزارش /3/2پرسشنامه  کل برای را آلفای کرونباخ

 .کرد می ینتبی را واریانس درصد یک از بیشتر ویژه ارزش با عامل سه به استخراج منجر  هاگویه مایل چرخش آن دنبال

دانش  دقیقه ای  است که با /3جلسه بازی درمانی گروهی  3بازی درمانی گروهی دراین پژوهش منظوراز بازی درمانی گروهی:

دقیقه ای( بصورت هفتگی و هر هفته /3جلسه ) 3اجرامی شود. جلسات درمان که  به مدت  نفر(//آموزان پرخاشگرگروه آزمایش )

 (  انجام گرفت به قرار زیر بوده است.433/درمانی الهه محمد اسماعیل )جلسه مبتنی بر کتاب بازی /
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ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

 درمانی گروهی یخلاصه جلسات باز. 2جدول 

برقراری  جهت« جنگ توپ پنبه ای ونوازش باتوپ پنبه ای »ها بازی شناسايي افکار و احساسات بچه در اين جلسه پس از معارفه و جلسه اول

 اجراشد. هابا آن ارتباط بايکديگر

 به دانش آموزان انجام گرفت. با هدف بیان احساسات و بالابردن عزت نفس « تابلوی خلق» در این جلسه  جلسه دوم

 توسط درمانگر ودانش آموزان اجراشد. با هدف ایجاد تفاهم و همدلی «  نقاشی گروهی » در این جلسه جلسه سوم

 

با هدف اتخاذ تصمیمات گروهی، انجام فعالیت گروهی و خلق اثرهنری به کمک «  مک چیزهای به درد نخورخلق اثر هنری به ک »در این جلسه  جلسه چهارم

 انجام گرفت. همه ی افراد
 اجراشد. مثبت کننده با گفتن و شنیدن نظرهایبا هدف ایجاد اعتماد به نفس و فضایی امیدوار«  ده ثانیه »در این جلسه  جلسه پنجم

 .اجراشد های خودبه دیگرانبا هدف تمرین ابرازاحساسات و هیجان«  نیمکت هیجان »سه در این جل جلسه ششم

در زمینه مهار خشم هنگام قرار گرفتن در موقعیتی که که به وضوح ناعادلانه و مایوس با هدف تمرین  « بزرگ در مقابل کوچک» در این جلسه  جلسه هفتم

 .کننده است اجراشد

 با هدف کنترل خشم از طریق حل مساله انجام گرفت.   « چراغ قرمز راهنمایی» روش در این جلسه  جلسه هشتم

 با هدف افزایش توجه و بیان احساسات برگزار شد پس آزمون اجراگردید.«    بازی با صید احساسات» در این جلسه  جلسه نهم

 

های توصیفی همچون میانگین و انحراف ز شاخصها ادر این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل دادهها: وش تجزیه و تحلیل دادهر

های آمار  استنباطی همچون آزمون تحلیل کو واریانس چندمتغیری )مانکوا( استفاده شد. محاسبات آماری با استاندارد و از آزمون

 .انجام گردید SPSS /3استفاده از نرم افزار

  هایافته. 3

نحراف معیار متغیرهای پژوهش یعنی رفتار پرخاشگرانه، سازگاری اجتماعی های توصیفی همچون میانگین و ادر این بخش شاخص

 آزمون ارائه شده است.آزمون و پسآموزان دو گروه آزمایش و کنترل و در دو موقعیت پیشو سواد هیجانی دانش
 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش .3جدول 

 آماره مولفه ها
 کنترل آزمایش

 انحراف معیار میانگین نحراف معیارا میانگین

رفتار 

 پرخاشگرانه

 4825 /323 423/ /423 پیش آزمون

 323/ /23/ 325/ //82 پس آزمون

سازگاری 

 اجتماعی

 /2// /823/ 325/ /823/ پیش آزمون

 /852 /823/ 25// /328 پس آزمون

 سواد هیجانی 
 /5/2 /28/ 24// /28/ پیش آزمون

 323 /828/ 323/ 382/5 پس آزمون
 

 /423( مشااااهده می شاااود در پیش آزمون گروه آزمایش میانگین و)انحراف معیار( رفتار پرخاشاااگرانه 4همانطور که در جدول )

( می باشاااد. در پیش آزمون گروه کنترل 323/) /28/(، ساااواد هیجانی دانش آموزان  325/) /823/(، ساااازگاری اجتماعی423/)

 /823/(، سواد هیجانی دانش آموزان  325/) /823/(، سازگاری اجتماعی4825) /323فتار پرخاشاگرانه میانگین و )انحراف معیار( ر

(، سااازگاری اجتماعی 325/) //82( می باشااد و در پس آزمون گروه آزمایش میانگین و)انحراف معیار( رفتار پرخاشااگرانه/2//)

د. در پس آزمون گروه کنترل میانگین و)انحراف معیار( رفتار ( می باشااا323/) 382/5(، ساااواد هیجانی دانش آموزان  25//) /328

 ( می باشد.323) /828/(، سواد هیجانی دانش آموزان  /852) /823/(، سازگاری اجتماعی 323/) /23/پرخاشگرانه
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ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

تی بین وهای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری اساااتفاده گردید تا مشاااخص گردد که آیا تفاجهت آزمون فرضااایه

و  مونآزدرمانی گروهی اساات یا ناشاای از تاثیر پیشگروهها وجود دارد یا خیر و اگر تفاوتی وجود دارد آیا ناشاای از برنامه بازی

وان به تها میهای آن برقرار باشااد که از جمله این مفروضااهجهت اسااتفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری، باید مفروضااه

ه ترتیب ها بکوواریانس و برابری واریانس خطای متغیرهای وابسته اشاره کرد. جهت آزمون این مفروضه-یانسهمگنی ماتریس وار

 آمده است. 3و  4ها در جداول از آزمون باکس و آزمون لوین استفاده گردید که نتایج این آزمون

 
 هاای وابسته در گروهام باکس برای بررسی همگنی ماتریس کوواریانس متغیره Fنتایج آزمون  .4جدول 

Sig Df2 Df1 F Box s M 

3//2/ /532//3// 8 ///2/ 4/32/ 

دار نبوده اسااات و شااارط همگنی دهد که آزمون باکس برای هیچ یک از متغیرها معنینشاااان می (3) هاای موجود در جدولداده

 (.=F= ،3//2/Sig/2///های واریانس به درستی رعایت شده است )ماتریس
 ایج آزمون لوین جهت برابری واریانس های خطانت .5جدول 

 F df1 df2 Sig متغیرهای وابسته

 /2/// 45 / 3/28/ رفتار پرخاشگرانه 

 /2//8 45 / /43/2 سازگاری اجتماعی   

 /8342 45 / /3/2/ سواد هیجانی 

اساات، می توان گفت که  /82/رگتر از بز برای پس آزمون متغیرها Fدهد که سااطح معناداری آماره ( نشااان می8های جدول )یافته

ها ها در گروهواریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و تفاوتی بین آنها مشااهده نشده است. بنابراین شرط یکسانی واریانس

 برای متغیرهای وابسته وجود دارد. 

 از این آزمون بلامانع است. نتایج این آزمون جهتهای آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری، استفاده با توجه به برقراری مفروضاه

 های پژوهش در جداول ذیل آمده است.بررسی آزمون فرضیه
 نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند راهه بر روی متغیرهای پژوهش .6جدول 

 مجذور اتا df sigخطا  dfفرضیه F مقدار نام آزمون 
وه

گر
 

 /5382 /2/// 44 4 584283 /5382 اثر پیلایی

 /5382 /2/// 44 4 584283 /882/ لامبدا ویلکز

 /5382 /2/// 44 4 584283 33/28 اثر هتلینگ

 /5382 /2/// 44 4 584283 33/28 بزرگترین ریشه 

گروه بازی درمانی بر  بدسات آمده در خصاوص اثربخشی F( مشااهده می شاود که نسابت /براسااس اطلاعات مندرج در جدول )

؛  η Partial/=/5382دانش آموزان معنادار بدساات آمده اساات ) هیجانی اجتماعی، سااواد پرخاشااگرانه، سااازگاری رفتار ایمتغیره

///2/< P584283؛=Fگرانه، پرخاش (. این مساله مبین آن است که بازی درمانی گروهی حداقل بر یکی از متغیرهای پژوهش )رفتار

بود که حاکی از /5382ان( تاثیرگذاشته است. همچنین اندازه اثر بدست آمده برابر با دانش آموز هیجانی اجتماعی و سواد سازگاری

 درمانی گروهی است. درصد از تفاوت میان گروه آزمایش و کنترل مربوط به اثربخشی بازی 58آن است که تقریبا 
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ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

 نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چندراهه بر روی متغیرهای پژوهش .7جدول 

 مجذوراتا SS DF MS F P متغیر وابسته 

وه
گر

 

 /3452 /2/// //442/ /4//3/52 / /4//3/52 رفتار پرخاشگرانه 

 /48/2 /2/// 2/5//3 54//8482 / 54//8482 سازگاری اجتماعی   

 /532/ /2/// /32/4// //2/3//5 / //2/3//5 سواد هیجانی 

طا
خ

 

  2/5//4 48 /3//2//5 رفتار پرخاشگرانه 

 /5/28/ 48 3///582/ سازگاری اجتماعی   

 5/52/5 48 33/2/85 سواد هیجانی 

 

  Fکوچکتر است، بنابراین مقدار  /82/(، به دلیل آنکه سطح معناداری محاسبه شده از آلفای /های موجود در جدول )بر مبنای یافته

 ؛P </2///؛ η Partial/=/48/2اجتماعی ) (، سازگاریF =//442/؛ P </2///؛  η Partial/=/3452پرخاشگرانه) برای رفتار

3/2/5= Fدانش آموزان هیجانی ( و سواد (/532/=/η Partial  2///؛/> P 32/4//؛/= Fمعنادار می باشد؛ از این رو می توان ) 

انش د هیجانی واداجتماعی و افزایش س پرخاشاگرانه، بهبود سازگاری اظهار داشات که بازی درمانی گروهی موجب کاهش رفتار 

 گیرد.های پژوهش مورد تایید قرار میآموزان شده است. بنابراین فرضیه

 گیری. بحث و نتیجه4

 موزانآ دانش پرخاشگرانه رفتار و اجتماعی سازگاری، بر سواد هیجانی گروهی درمانی بازی اثربخشی بررسیهدف از پژوهش 

بازی درمانی گروهی بر سواد هیجانی دانش آموزان موثر "ل: فرضیه او بود. 38-/3 در سال دبستان پرخاشگر مقطع

درمانی گروهی موجب افزایش  سواد هیجانی های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بازییافته "است.

کان و (، ////)ز و همکاران میلهای شود. بنابراین فرضیه نخست پژوهش تایید گردید. این یافته با نتیجه پژوهشآموزان میدانش

(، 433/)برزگر بفرویی(، 433/)حصارسرخی و همکارانش  (،8///) /دانگر و لاندرث(، 8///)باگرلی وپارکر (، ////)همکاران 

های انجام شده کودکان با بازی یاد باشد. مبتنی بر پژوهش( همسو می438/)موسوی و کولایی  (،438/)رفعتی و همکاران شاه

(. 433/نجی ،گکه با دیگران تبادل اطلاعات داشته باشند، هیجانات خود را کنترل کنند و احساسات خود را بر زبان آورند ) گیرندمی

در تبیین این یافته می توان از (. ////،/هانتبازی هوشیارسازی و کلامی ساختن آن چیزی است که ناهشیار و غیر کلامی است )

عنوان روشی برای کودکان جهت برقراری پویشی بازی کردن را بهدد جست. نظریه پرد ازان روانپردازان بازی مهای نظریهدیدگاه

ند حوادث بتوان شود تا کودکاناند. به اعتقاد فروید بازی کردن باعث میارتباط و ابراز خواسته ها ی درونی مفهوم پردازی کرده

 کجربیات منفی زندگی خود مثل مرگ یکی از والدین، یا رفتن پیش پزشت وسیله بازای زندگی خود را کنترل نمایند و بدیناسترس

همچنین اریکسون بر این اعتقاد است که بازی کردن به کودکان اجازه می دهد تا به ایجاد موقعیت و مدلی برای مقابله مواجه گردند. 

ند. به همین ترتیب، کی در بروز عواطف تاکید میبیشتر از فروید بر اهمیت بازی بین فردوی همچنین . بپردازنددبا تجارب زندگی خو

 روان شناسان شناختی نیز بر اهمیت بازی کردن تاکید دارند اما تاکید آنها بیشتر بر جنبه های شناختی بازی است تا جنبه های احساسی 

 

 

 

                                                           
1 Baggarly & Jenkins 
2 Danger & Landreth 
3 Hunt   
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ماعی و رفتار پرخاشگرانه دانش مانی گروهی بر سواد هیجانی، سازگاری اجت  (. اثربخشی بازی در2042جهانی زنگیر، مهلقا؛ پورمحسنی کلوری، فرشته؛ آقاجانی، سیف اله. )

 . 2-92 .1(2)فصلنامه مشاوره ی مدرسه.   آموزان پرخاشگر.

 

 1، شماره 2، دوره 1041پاییز

الب زایش توان ابراز هیجانات در قاف توان گفت که بازی منجر به تخلیه هیجانی وآن.بر اساس دیدگاه های نظریه پردازان فوق می

 د.بیانی و نمادین می گرد

نتایج تحلیل کوواریانس  "آموزان موثر است.گروهی بر سازگاری اجتماعی دانشدرمانیبازی"فرضیه دوم: 

اشته دچندمتغیری نشان داد که گروه آزمایشی پس ازدریافت مداخله بازی درمانی گروهی بهبود معناداری در سازگاری اجتماعی 

باشد. بازی درمانی ( همسو می438/) رفعتیشاه(، 8///)براتون و ری (، 438/)حشمتی وهمکارانهای است. این یافته با نتایج پژوهش

وزد و بتواند به ها را بیاماست به کودکان کمک کند تا شیوه همکاری و ارتباط بادیگران و رعایت حقوق آنبه شیوه گروهی توانسته

فعتی، رشاهشکلات در حین بازی بردباری و صبوری نشان دهد و از این طریق مهارت ارتباط را در خود ارتقا بخشد )هنگام بروز م

ی های ارتباطشود که کودک احساسات خود رابیان کند و همین موضوع موجب گسترش تمایلات، مهارت(. بازی موجب می438/

(. در این پژوهش نیز در خلال جلسات ////،/گری و لاندراسشود )و افزایش شادی و سازگاری کودک با محیط اطرافش می

ها موجب های ارتباطی، روابط صمیمانه و همدلانه را به کوکان آموزش داد و آموزش این مهارتدرمانی، پژوهشگر مهارتبازی

بندورا نظریه  ن یافته در چارچوببهبود سازگاری کودکان با سایر کودکان و برقراری روابط مفید و موثر شده است. برای تبیین ای

ز طریق ها، اهای آنبرانگیز دارند و گوش کردن به حرفتوان گفت کودکان با دیدن کسانی که رفتارهای تحسینمی ،(1992)

فراهم  ادرمانی شرایطی رآیند. بازیمیپسخوراند، به ارزش اعمال و رفتار خود پی برده و درصدد افزایش سازگاری و کارایی خود بر

 کند تا کودک با مشاهده رفتارهای صحیح سایر کودکان به اصلاح رفتار خود پرداخته و تعامل بهتری با سایر کودکان برقرار نماید. می

انس نتایج تحلیل کوواری "گروهی بر رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان مؤثر است.درمانیبازی"فرضیه سوم : 

قات آموزان شده است. این یافته با نتایج تحقینی گروهی موجب کاهش رفتار پرخاشگرانه دانشدرماچندمتغیری نشان داد که بازی

ازی و س( که نشان دادند بازی درمانی به ویژه بارویکردهای انسان گرایانه بر کاهش مشکلات رفتاری درونی8///)و همکاران  /ری

مانیان، رحهای محققینی همچون ژوهش حاضر با نتایج پژوهشباشد. همچینین یافته پسازی کودکان موثراست، همسو میبرونی

گنجی و ( و 433/)صریحی و همکاران (، 433/)آریاپوران و اسکندری (، 438/)(، سرپولکی و نجفی 438/) فرخزاد و علیبازی

کاول دهند )خود نشان میکمتری از  4کودکان پرخاشگر در ارتباط با همسالان رفتارهای جامعه پسند باشد.( همسو می/43/)همکاران 

بازی نوعی فعالیت  .درونی شدن این رفتاردرکودکی عاملی برای ابتلا به سایرمشکلات رفتاری خواهدبود. میگیرد(. 4///و همکاران، 

 ارتباطات و احساسات کودک که شود می موجب بدنی لذت بخش است که اجباری نیست وموجب خشنودی کودک می شودو

 محیط با کودک سازگاری و شادی افزایش و ارتباطی مهارتهای تمایلات، ی توسعه موجب همچنین و کند بیان را بیرونی اش

 سازگارانه است رفتارهای ضعیف شان عاطفی یا اجتماعی مهارتهای که کودکانی به بازی طریق از می شوددرمانگران اطرافش

مدت مدیدی است که عصبانیت وخشونت به عنوان مشکل تلقی می آموزند. باتوجه به اثرات ناخوشایندرفتارپرخاشگرانه  را تری

گردیده ونیازبه بررسی های بالینی وقانونی دارد.محققان زیادی درپی یافتن تمهیدات وروش هایی برای پرخاشگری ودرمان آن بوده 

 ن اغلب دربان شقاهیاند.درمیان روش های مختلف درمان بازی به عنوان روش صحیح ودرست برای درمان کودک است،زیراکودکا

احساساتشان بامشکل روبرو هستند. از طریق بازی کودکان می توانند موانع را کاهش واحساسات خود را بهترنشان دهند. بازی به 

یاری کودکان می شتابد تا اینکه بتوانندمسائل خودرابه دست خویش و از طریق بازی های خودحل کنند.دراین روش به کودکان 

 اقع در و شود تا احساسات آزاردهنده ومشکلات درونی خودرا ازطریق بازی بروزدهند وآن هارابه نمایش بگذرانند.فرصت داده می 
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2 Ray 

3 Prosocial behaviou 
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بازی درمانی برای کودکان مانندمشاوره یاروان درمانی برای بزرگسالان است. عملکردنمادین بازی ازاین جهت مهم است که کودکان 

 هک نی خودرابیان کنند. ازآنجایی که بازی کودک وسیله طبیعی اوبرای بیان خوداسترایاری می کند به وسیله ی آن دنیای درو

موجب برانگیخته شدن افکار، تجربیات و تخلیه هیجانات می گردد و پژوهش های مختلف، تأثیربازی درمانی را در زمینه های 

یگرمشکل طرف د د. ازنتأیید می کنرا  ی شوداجتماعی، عاطفی، رفتاری و مشکل هایی که به محرک های تنش زای زندگی مربوط م

اصلی کودکان پرخاشگرتخلیه هیجاناتشان به صورت صحیح می باشداستفاده ازبازی می تواندشیوه ی خوبی برای به چالش خواندن 

 وگسترش نیرومندی خودکودک باشد.

 ها و پیشنهادات. محدودیت5

درمانی بر بهبود رفتار پرخاشگرانه، سازگاری اجتماعی و سواد امه بازیبخشی برنهای پژوهش عبارتند از؛ پیگیری اثرمحدودیت

رود که در پژوهش حاضر، پس از اتمام مداخله، اثربخشی برنامه پیگیری  شمار میهیجانی کودکان مورد مطالعه امری بسیار مهم به

صورت گرفته و نتایج آن قابل تعمیم به مقاطع  سال // تا /آموزان مقطع ابتدایی در دامنه سنی نگردید. این پژوهش برروی دانش

ا یکی دیگر هجو و نگرانی والدین در مورد علت تکمیل پرسشنامه و عدم صداقت آنان در تکمیل پرسشنامهوسنی دیگر نیست. پرس

، پیشنهاد نهای پژوهش حاضر بود. بنابراین با توجه به اثربخشی بازی درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری کودکااز محدودیت

شود در برنامه درسی مدارس ابتدایی گنجانده شود و بر اهمیت آن در بین آموزگاران تأکید شود. با توجه به ارزش و اهمیت بازی می

، مربیان و که والدین در ابعاد جسمانی، درمانی، آموزشی و اجتماعی و تأثیر آن در کاهش مشکلات رفتاری کودکان توصیه می شود

درمانی  آفرین کودکان از این شیوه آموزشی ورفتارهای مشکل موزشی با کاربرد این تکنیک آشنا شده و در کاستن ازکارشناسان آ

 بهره ببرند.

 .ملاحظات اخلاقی6

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکت

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.تأمین مالی در بخشهای این تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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 منابع

 . تهران: نشر ارجمند.پرخاشگری: ماهیت، علل وپیشگیری(. /43/و موسی زاده، زهره. )ابوالمعالی، خدیجه 
https://www.ketabcity.com/BookView.aspx?bookid=1680906 

 /ای و اختلال رفتار در کودکان درمانی گروهی بر علائم نافرمانی مقابله(. اثربخشی بازی438/آریاپوران، سعید و اسکندری،آرزو. )

 .33-33(، 3) /، نشریه پرستاری کودکانکاستی توجه. -فعالیساله دارای علائم بیش 3تا 
http://jpen.ir/article-1-188-fa.html 

. های یادگیری(. مقایسه ابراز هیجان، سواد هیجانی و خودکارآمدی اجتماعی در کودکان با و بدون ناتوانی433/آریاپوران، سعید. )

 ./-//(، /) 8، های یادگیریمجله ناتوانی

https://jld.uma.ac.ir/article_398.html 

پژوهش در یادگیری اموزان دختر. (. تاثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش433/برزگر بفرویی، کاظم. )
 .//-/4(، 3) 4، آموزشگاهی و مجازی

DOI:2001001010239868230138903080203 

(. سه اثربخشی بازی درمانی انفرادی و بازی 438/، سهیلا؛ رحمانیان، مهدیه؛ فرخزاد، پگاه و علیبازی، هوشنگ.  )ترابی مخصوص

لنامه مشاوره دو فصفعالی2نقص توجه. درمانی همراه با خانواده درمانی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال بیش
 .4/-/4(، /) 8، کاربردی

https://www.sid.ir/paper/219228/fa 

، حالت اضطراب بر گروهی درمانی بازی هایتکنیک (. اثربخشی438/حشمتی، رسول؛ اصل اناری، روح الله و شکراللهی، رقیه. )

 . /-3/: 3( 8)، ناتوانی یادگیری مجلهخاص.  یادگیری ناتوانی به مبتلا کودکان عمومی سازگاری سطح و مثبت احساسات

https://jld.uma.ac.ir/article_930.html 

آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش  (.433/. )اثربخشی  حصارسرخی، ربابه؛ طبیبی، زهرا؛ اصغری نکاح، سیدمحسن؛ باقری، نادر

 .4(5، )یفصلنامه روانشناسی بالین. هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دانش هیجانی، تنظیم

DOI:10022008/JCP.201002293 

 .بستانید کودکان در املاء اختلال و پرخاشگری بر رفتاری شناختی درمانی بازی (. اثربخشی438/سرپولکی، محمود و نجفی، بیتا. )

 . 4//-///: //(/، )فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

 https://doi.org/10022089/jpe.201608293 

(. اثربخشی بازی 438/وشنگ؛ بیگلریان، اکبر. )شاه رفعتی، فاطمه؛ پورمحمدرضای تجریشی، معصومه؛ پیشیاره، ابراهیم؛ میرزایی، ه

  .///-///(: 4)//، مجله توانبخشیسال مبتلا به اختلال اتیسم،  5تا  8درمانی گروهی بر ارتباط کودکان 

DOI:10021988/jrehab-1003200 

 

 .//-33 (:/و  /)3، شناختیروان هایپژوهش. دبستانی کودکان در ایرابطه و آشکار پرخاشگری .(458/سیما. )، شهیم

/fa66299https://www.sid.ir/paper/ 

نی پرخاشگری نوجوانان بزهکار بر اساس راهبردهای حل مسئله (. پیش بی438/شیخ السلامی، علی؛ اسدالهی، الهام و محمدی، نسیم. ) 

 . 3//-3//(: 4)3مهارت های ارتباطی. مجله سلامت اجتماعی،  و

https://doi.org/10022030/ch.v9i3016899 

(. اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مشکلات رفتاری کودکان 433/یی، غزل و نیک اخلاق، مهناز. )صریحی، نفیسه؛ سادات پورتسا

 . 48-/3(: 4/)/شناختی، -پیش دبستانی. فصلنامه روانشناسی تحلیلی

DOI: 20010010102922290601389060230900 

 تهران: ساوالان. DSM.- 8روانشناسی کودکان استثنایی براساس(. 433/گنجی، حمزه. )

https://www.adinehbook.com/gp/product/3/3///35/3/ref=aob 
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