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 چکیده 
 یجامـعه آمار گرفت. چهارم انجام هیدانش آموزان دختر پا یبر اختالالت اضطراب یدرمان یباز ریتأث یبررس یبا هدف اصل قیتحق نیا

دانش  یا توجه به فراواننفر می باشد؛ که ب 28می باشد که تعداد آن ها  یعامل هیرق دهیموزان کالس چهارم شهآدانش هیشامل کل قیتحق

 بارتند از:رد استفاده عمو یشدند. ابزارها دهیهدفمند برگز یرینمونه و به روش نمونه گنفر به عـنوان جامـعه  6 دادآموزان مضطرب تع

( استفاده 1387الهه ) یدرمان یو مداخله پروتکل باز 84/0کرونباخ  یآلفا بی( با ضر1392و همکاران ) یپرسشنامه اضطراب کودکان قنبر

 هیاوزان دختر پانش آمد یبر اختالالت اضطراب یدرمان ی. بازدیاستفاده گرد  یتست تک نمونها یاز ت هاداده  لیو تحل هیشد. جهت تجز

 دارد.  ریچهارم تأث

 

 هارم.چ هیدانش آموزان دختر ، دانش آموزان پا ،یاختالالت اضطراب ،یدرمان یبازهای كلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
 

ریزی می شده و شکل می گیرد. اغلب دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه 

توجهی به مسائل و مشکالت عاطفی رفتاری در دوران کودکی و ها و اختالالت روانی در نوجوانی و بزرگسالی از بیناسازگاری

ای به پیشگیری و درمان شود. با پذیرش این واقعیت اخیراً توجه فزایندهعـدم هدایت صحیح در روندرشد و تکامل ناشی مـی

(. اختالالت دوران کودکی به دو طبقه اختالالت 1397شکالت و اختالالت دوران کودکی معطوف شده است )روتیوندغیاثوند، م

شده ترسیم می شود گروه اول مشکالتی هستند که در خود شخص وجود دارند مانند  4شده و برون سازی 3درون سازی

گروه دوم بیانگر تعارض ها و دیگران و انتظار های آنهاست مانند منفی گیری اجتماعی در حالی که اضطراب و افسردگی و کناره

 (.1397؛به نقل از روتیوندغیاثوند، 5،2019کاری و اختالل سلوک و تضاد ورزی )آرچنباچ و رسکورال

درصد شایع ترین مشکالت روانی دوران کودکی اختالالت اضطرابی  20تا  10برآوردها حاکی از آن هستند که بین 

(؛ عالوه بر این، اختالالت اضطرابی در دوران کودکی با خطرات و چالش ها بسیاری از جمله 2016، 6همکاران ند )کاستلو وهست

                                                         

 گروه آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش چالوس، برنامه ریزی درسی ارشد یکارشناس -1

 ، گروه آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش تهرانحسابداری یکارشناس -2
3 internalizing 
4 externalizing 
5 Achenbach & Rescorla 
6 Costello et al 
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-30آسیب های اجتماعی و تحصیلی را در پی داشته باشد. در حالی که درمان های ثابت برای کودکان مضطرب وجود دارد؛ 

شناختی رفتاری پشتیبانی می کنند، قادر به کاهش -رای آنها مدل های رفتاریکودکان مبتال به اختالالت اضطرابی که ب 40٪

 (.1،2016معنی دار عالئم اضطراب نیستند )زاکلین و همکارن

کودکان مبتال به اضطراب اغلب در معاشرت، عملکرد اجتماعی و درک خود از خود با مشکل دست و پنجه نرم می کنند. 

هستند، نگرانی بیش از حد معموالً به عالئم مختلف جسمی و روحی از جمله حالت تهوع، هنگامی که کودکان در این وضعیت 

(. همچنین وجود تمایل به تفکر منفی در 2،2019بی قراری، سردرد و حمالت وحشت آشکار می شود )چافولئاس و همکاران

سطح همساالن نتوانند خود عملکرد داشته کودکان ممکن است، آنها باور کنند که هیچ ارزشی ندارند، یا نگران باشند که در 

باشند. آنها همچنین احساس تنهایی می کنند، و ممکن است از قضاوت خانواده و دوستانشان بترسند. اگر افکار و عالئم منفی 

اضطراب بدون تغییر بمانند، کودک ممکن است کودکی ناخوشایندی داشته باشد که با بزرگ شدن عالئم اضطراب آنها را 

 ایش دهد.افز

 روانپزشکی شرایط ترینشدهشناخته کمتر و ترینرایج از برخی اضطرابی اختالالت کودکان، روان سالمت به توجه با

برند  می رنج اضطراب اختالل از کودکان از درصد شش از بیش و دختر، ویژه به نفر، یک نفر، ده هر از تقریباً. هستند

گوسش و ) است متغیر درصد 20 تا 12 بین اضطرابی اختالالت شیوع میزان کودکی،در سنین  برای. (3،2016)اسپورگایت

 اجتماعی هایانگ این. شودمی گرفته نظر در ذهنی ثباتیبی یا ضعف یک عنوان به اضطراب اوقات، اغلب. (4،2017همکاران

 تداوم را مشکل این که کند، منصرف خواستن کمک از را آنها والدین و اضطرابی اختالالت به مبتال کودکان بیشتر تواندمی

 به منجر اغلب که کند می ایجاد هایشان خانواده و مراجعان برای را توجهی قابل بار همچنین اضطرابی اختالالت. بخشدمی

 اضطرابی اختالالت .(2016شود)اسپورگایت، می پایین نفس به اعتماد و همساالن با روابط در اختالل مدرسه، از غیبت

 اختالالت مدیریت و تشخیص اصول) شود می فردی بین یا اجتماعی ای،حرفه عملکرد در ناتوانی یا اختالل به منجر همچنین

  (.2006 ،5اضطرابی

 می داده شخیصت ای فزاینده طور به و است جوانان و کودکان بین در اختالالت ترین شایع از یکی همینطور اضطراب

 بین ارتباط گسترده کنند. تحقیقات تجربه را توجهی قابل بالینی اضطراب توانند می نیز خردسال کودکان حتی که شود

 در کمی نسبتا طالعاتا حال، این با. است کرده بررسی را بزرگساالن و بزرگتر کودکان در اضطراب و تفسیر و توجه در سوگیری

 . دارد وجود خردسال کودکان در اضطراب در شناختی های سوگیری نقش مورد

 از مختلفی سطوح تواندمی فرد آن در که شود می شناخته ابعادی ساختار یک عنوان به اضطراب که است این مورد اولین

(. 6،9201بیستریتسکی و همکاران) است خاص اختالل یک بروز میزان دهنده نشان مجموع در که باشد داشته مختلف عالئم

 این دوم. شود می درمان و توصیف آن عالئم اساس بر تشخیص، وجود عدم یا وجود جای به آن بعدی ماهیت اضطراب انعکاس

 باال به سال 6 کودکان برای فقط هاروش این و دارد وجود ترکوچک کودکان برای ارزیابی برای کمی بالینی هایروش که است

 در استفاده برای معتبری هایروش حال، این با. کودکان برای اضطرابی اختالالت مصاحبه برنامه مثال برای هستند، معتبر

اسپنس و ) دبستانیپیش اضطراب مقیاس یعنی کند،می منعکس را هاآن اضطراب هاینشانه که دارد وجود ترکوچک کودکان

 بازتاب است،شده تأیید کودکان برای که بالینی ارزیابی معیارهای حتی که استشده داده نشان واقع، در. (7،2011همکاران

                                                         
1 Jacquelyn et al 
2 Chafouleas et al 
3 Spurgaitis 
4 Gosch et al 
5 Principles of diagnosis and management of anxiety disorders 
6 Bystritsky et al 
7 Spence et al 



 

 3 

 محدوده انتهای در کودکان با که هنگامی. هستند خوب سنجیروان فاقد اما دهند،می ارائه را شناسینشانه سطح از دقیقی

 ارزیابی و سازه ماهیت شده، تجربه عالئم سطوح حسب بر اضطراب توصیف که رسدمی نظر به بنابراین، شود.استفاده آنها سنی

 .(1،2018کند)ریونسکرافتمی منعکس ترکوچک کودکان در را آن معتبر

 بدان این(. 2018به نقل از ریونسکرافت،  2،1998موریس و همکاران )است  معمولی رشد از بخشی اضطراب و ترس

 مناسب کودکی دوران در خاصی مقاطع در رشد نظر از ماندن تنها از ترس یا حیوانات از ترس اجتماعی، اضطراب که معناست

 باقی سن مناسب مرز از فراتر آنها که هنگامی حال، این با. دارند گذرا و خفیف نسبتاً ماهیت هاترس این معمول، طور به. است

شود )بسدو و  ایجاد روانی شناسی آسیب مورد در هایی نگرانی است ممکن شوند،می توجهی قابل ناراحتی باعث یا مانندمی

 که است روانی سالمت مشکالت ترینشایع از یکی اضطراب دهدمی نشان که دارد وجود محکمی شواهد (.3،2011همکاران

 توانندمی اضطراب با مشکالت این دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی همچنین. دهدمی قرار تاثیر تحت را جوانان و کودکان

 و کودکان از %5/6 و بریتانیا در ساله 16 تا 5 کودکان از %3حدود  بالینی اضطراب زمان هر در. بمانند باقی زمان طول در

 (.2018دهد )ریونسکرافت، می قرار تاثیر تحت را جهان سراسر در نوجوانان

 

نقش هاى  هاى نمایشى و ایفاىآورد،خصوصاً بوسیله بازىکودک پیرامون سایر افراد اطالعاتى را بدست مىعالوه بر این 

کامالً  د و عقایدتوانند عملکرکودک درمیابد که دیگران مى گوناگون مانند:نقشهاى دکتر،پلیس،پدر و مادر.از همه مهمتر اینکه

 واسته هاىات و خمتفاوتى را داشته باشند.کودک در مورد خود اطالعاتى را کسب مى کند،چون در بازى هاى نمایشى ،احساس

ه کشف جدیدى دهد و با کسب هر مهارت جدید بدهدو با هر تجربه جدید کودک چهره دیگرى را نشان مىخود را نشان مى

گ خود ک و بزرکودک از لحاظ فیزیکى رشد مى کند و به کمک بازى عضالت کوچ نائل مى شود و تجربه اى را کسب مى کند.

ن درمانى روشى است که به کمک آبازى سباب بازى هاى متفاوت نیز این امر را تسهیل مى کند.اکند،استفاده از را تقویت مى

ین ارتباط ب رقرارىبشود تا با ناراحتى هایشان مقابله کنند و بازى به عنوان ابزارى براى به کودکان داراى مشکل کمک مى

که با  پندارد بازى فرآیندى استگیرد.این شیوه بر اساس فرضیه اى  استوار است که مىکودک و درمانگر مورد استفاده قرار مى

ازى باز طریق  ند.کودککجهانى فراتر از خود ارتباط برقرار مى استفاده از آن کودک نخست من را از غیر من جدا مى کند و با 

اکه  رد.از آنجهده داعبا محیط خود ارتباط برقرار مى کند.بازى درمانى وظیفه دشوار روان درمانى کودک را در متن بازى بر 

فاوت هنده این تدایستى انعکاس اندیشند و رفتار مى کنند،روش برخورد با آنان بکودکان به شیوه اى متفاوت از بزرگساالن مى

ا بتواند اده از آنهدرمانى روشهاى خود را با استفاده از تکنیک هاى بازى به بگونه اى برداشت کرده است که با استفباشد.بازى

 بصورت نمادین با کودک ارتباط برقرار نماید.

کودکان به عنوان پایه ود که از بازى هاى(ب1932کرد مالنى کالین)روان تحلیل گر دیگرى که در زمینه کودک فالیت مى

(اشاره 1938توان به دیوید لوى )درمانى مىکرد و از سایر پیشگامان بازىاى براى ترجمان خواسته هاى کودک استفاده مى

زى ها،و یا با کنند و آن را با اسبابرا انتخاب مى شوند،به روش خاص خود بازىکه به بازى درمانى فراخوانده مى کرد.کودکانى

ر نیست در کنند.در این زمان ارتباط میان دنیاى بازى و دنیاى واقعى مشخص و آشکاسایر وسایل موجود در محیط اجرا مى

 کنند.مى توان گفت کودکان در هر دو جهان زندگىواقع مى

و در آن حضورى کند که بر آن تسلط دارد به این دلیل است که کودک جهانى را خلق مىاهمیت بازى هاى خیلى

تواند آزاد و غیر محدود آورد که مىدرمانى محیط مناسبى را براى فعالیتهاى کودک فراهم مىکند،بازىقدرتمند را تجربه مى

                                                         
1 Ravenscroft 
2 Muris et al 
3Beesdo et al 
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تواند در مورد توانایى هاى کودک در زمینه تخیالت و کننده و در عین حال قابل کنترل باشد و بر این اساس درمانگر مى

 اعى آگاهى نسبى بدست آورد.ادراکات فردى و اجتم

شده است، که در آن مبلمان،دکوراسیون،اسباب شود،اتاقى که بصورت ویژه اى طراحىانجام مىبازى درمانى در اتاق بازى

رمانى دوند بازى ا در ربازى به کمک درمانگر براى ایجاد حالتهاى حسى مورد استفاده قرارمى گیرد.والدین نقش حائز اهمیتى ر

نان آه باشند و کنند تا درک درستى از اتفاقات زندگى کودک داشتدارند.درمانگران بصورت منظم والدین را مالقات مىبر عهده 

 رابراى درک درست بازى کودکانشان یارى دهند.

ر سنجیده بلکه رویکردى بسیا ازى درمانگر نیست،آزمون و خطاى ب درمانى رویکردى بر مبناى حدس،امروزه دیگر بازى

 کنند.بازى درمانىرشدى آن مشخص است و تحقیقات نیز به رشد آن کمک مى فلسفه آن کامالً روشن است و پایه هاى است.

نجام د ماهها اشوند.شایرویکردى براى کمک به کودکان براى مواجه و غلبه بر مشکالتى است که در زندگى خود با آن روبرو مى

 ر انتشار شده است.مقاله پیرامون این موضوع در مجالت معتب 2000شگاه تگزاس شود و مورد مطالعه قرار گیرد.تنها در دان

لط سازد،اقدام به خلق جهانى مى کند که بر آن تسدر هنگام بازى کودک خود مدیر و راهنما است و قاعده مى

وحى رر تکانه ها و فشارات درمانى کودک بصورت نمادین بکند.از طزیق بازىمیابد،مهارتهاى اجتماعى را از آن طریق بیان مى

وى راه حل آورد تا کودکان به بیان مشکالت خود بپردازند و به جست وجدرمانگر این فرصت را فراهم مى آید.خود فائق مى

 گیرى و رشد کودک است.یادبراىیند.بازى شیوه اى طبیعىمناسب اقدام نما

فرزندی بر -الدی ودرمانی مبتنی بر رابطهآموزش بازیحاکی از آن بود که ( 1398) پورنعمتو  حسینینتایج پژوهش 

نشان ( 1388)و هاشمی تایج تحقیق کمیجانی سال موثر است. همینطور ن 12تا  8کودکان ی در کاهش اختالل اضطراب جدای

، رفتاریالت اهش می دهد. اما اختالهیجانی را ک -داد که بازی درمانی اضطراب/ افسردگی دانش آموزان آزار دیده جسمانی

ا اینکه باهش نمی دهد و هیجانی را ک -پرخاشگری، گوشه گیری/ افسردگی و مشکالت توجه دانش آموزان آزاردیده جسمانی

ه تفاوت ی نبوده کاندازه بازی درمانی تاثیرگذار بوده است و درون گروه باعث کاهش این اختالالت شده است اما این تاثیر به ا

 اباختالالت اضطر رهدربا که یتبعات ژهیبو شده، انیب مالحظات به تیعنا به حال د؛معنادار شوروه ها از لحاظ آماری بین گ

 رند؟دا نقش وزان چهارمدانش آم یبر اختالالت اضطراب یدرمان یباز ایآ که شده آغاز یاصل سوال نیا با مطالعه نیا شد، اشاره

 

 وش پژوهشر -2
 هیرق دهیشهدبستان  چهارمی دانش آموزان کالس اختالالت اضطرابی را بر درمان یباز چون این پژوهش قصد تأثیر هت

 1400-1401 سال باشد؛ یک پژوهش شبه آزمایشی یک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون دری شهرستان چالوس میعامل

 به شد؛ استفاده دسترس در گیری روش نمونه از پژوهش این در. بودند نفر 28به تعداد  حاضر پژوهش آماری است. جامعۀ

 تمایل و کنندگان شرکت ورود های ی داشتند؛  مالکاختالالت اضطرابدانش آموزانی که دارای فروانی بیشتری در  که نحوی

. شدند بود، انتخاب یاختالالت اضطرابدانش آموزانی که دارای  نفر 6سپس . مطالعه بود در شرکت برای آگاهانه والدین رضایت

اضطراب کودکان پرسشنامه  از ها، داده آوری جمع برای .است و رازداری خصوصی پژوهش حفظ حریم اخالقی مالحظات

رایجترین پرسشنامه مورد استفاده در بررسی کودکان مبتال به این اختالل شناخته استفاده شد. ( 1392و همکاران ) یقنبر

اختالل » های مرضی باشد و نشانهال میسؤ 28دارای یک مقیاس سنجش اضطراب است؛ که شده است. این پرسشنامه 

)به عنوان یک هراس « ترس از آسیب جسمانی» ، «هراس اجتماعی»، «اختالل اضطرابی تعمیم یافته»، «اضطراب جدایی

ماده تشکیل شده است که  28دهد. این مقیاس از را در کودکان مورد ارزیابی قرار می« اختیاریبی -اختالل وسواس» خاص( و 

 28بندی کنند. از این ای لیکرت درجهدرجه 5شود براساس فراوانی رفتار کودک آنها را در یک مقیاس دین خواسته میاز وال

 -ماده مخصوص به وسواس 5ماده مربوط به هراس اجتماعی،  6ماده مربوط به اختالل اضطرابی تعمیم یافته،  5ماده، 
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ماده مربوط به اختالل  5)به عنوان یک هراس خاص( و در نهایت  مانیهای جسماده مربوط به ترس از جراحت 7اختیاری، بی

ماده، پرسشی باز پاسخ  28شود. پس از این زیرمقیاس، نمره کلی اضطراب محاسبه می 6اضطراب جدایی است. از مجموع این 

ای را تجربه کرده حادثه گذاری نمی شود، ولی اگر کودک چنینزا وجود دارد که نمرهدر مورد تجربه کودک از حوادث آسیب

ماده در نمره کلی  5شود. نمره این اند، دنبال میای را هدف قرار دادههای اختالل پس ضربهماده دیگر که نشانه 5باشد، با 

( جهت بررسی روایی سازه از 1392اند. قنبری و همکاران )شود و صرفاً برای توجه بالینی به این اختالل آورده شدهمحاسبه نمی

را تبیین کرد. همینطور میزان اعتبار  002/68روش تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریمکس استفاده نمود که واریانش 

 مشخص کرد. 89/0پایایی را 

ده نیز تی تک آماری مورد استفا روشاستفاده شده است.  1درمانی به شرح جدول بازیجهت مداخله نیز از پروتکل 

 ری قرار است.نمونه ای مورد بهره بردا
(1387)الهه: پروتکل مداخله بازی درمانی. 1جدول   

 جلسه اول

 

نوع فعالیت و 

بازی: معارفه و 

 برقراری ارتباط

 

ین در فاصله ب ده شدهشرح جلسه: ایجاد فضای امن و احساس آرامش برای کودکان، تشریح قوانین گروه اعضا متعهد به انجام تکالیف دا

ر عضای گروه دامک به کو پرهیز از تمسخر یکدیگر و بازگویی مطالب مطرح شده در گروه در خارج از گروه،  جلسات، رعایت اصل رازداری

ا ینهادی گروه ای پیشهجهت پیشبرد اهداف گروه، حضور به موقع و عدم غیبت هستند(، گرم کردن گروه و انسجام بخشی به گروه با بازی 

 .ر کباب ببر در گروه های سه نفرهبازی های عمومی نظیر اسم و فامیل، نون بیا

 د.تکلیف: هر یک از اعضای گروه برای جلسه بعد یک نقاشی خاطره انگیز بکشن

 جلسه دوم

 

نوع فعالیت و 

بازی: فعالیت های 

ترسیمی و 

 شناخت هیجانات 

 

اجع به آن د را رتکلیف جلسه قبل بررسی می شود و اعضای گروه خاطره ای که آن را نقاشی کرده اند، تعریف می کنند و احساس خو

 خاطره بازگو می کنند. 

ت ناوابط و هیجارمورد  اعضا نقاشی هایی با موضوعات روزمره زندگی به انتخاب خودشان ترسیم کنند، سپس برای آن داستان بسازند و در

 و افکار اشخاص موجود در نقاشی در گروه بحث کنند. 

 .تکلیف، هر یک از اعضای گروه حرف هایی را که در تنهایی با خودشان می زنند، بنویسند

جلسه 

 سوم

 

نوع فعالیت و 

بازی: کیف 

جادویی و کارت 

 هایش 

 

رف و یک ط ک طرف کارت ها عبارت های مثبتتعدادی کارت در کیف جادویی است، ی د.ابتدا تکلیف جلسه قبل، جمع آوری می شو

ود می ت به خکارت ها عبارت های منفی نوشته نوشته شده است، این جمالت عبارت های منفی رایجی هستند که کودکان بی سرپرس

وه دالیلی را کمک گخواند، احساسش را می گوید، ب گویند. هر کودک در گروه یک کارت بر می دارد. عبارت منفی را خطاب به خود می

گذارد با  رار میقپیدا می کند که عبارت منفی را زیر سؤال می برند سپس روی مثبت را می خواند، احساسش را می گوید و با خود 

 .... خودش مهربان باشد و

 .نویسدبید می دهد، نها امآتکلیف: هر یک از اعضای گروه حرف هایی را که دیگران به این کودکان می زنند و آنها را آزار می دهد یا به 

جلسه 

 چهارم

 

نوع فعالیت و 

بازی: فکر، 

 احساس، رفتار

 

ه ، جدولی تهیگویند با توجه به تکلیف جلسه دوم و فعالیت جلسه سوم، درمانگر از عبارات منفی اعضای گروه که خطاب به خودشان می

ای منفی، عبارات می باشد. درمانگر در ستون عبارت ه " عبارت های مثبت" و ستون "عبارت های منفی" کرده، این جدول شامل ستون

ی آن اند، نادرستمی خو منفی تقریبأ مشترک بین اعضای گروه را یادداشت کرده است، هر یک از اعضای گروه یکی از این عبارات منفی را

 .را زیر سؤال می برد و عبارت مثبتی را در مقابل آن می نویسد

ی است، آموزش رفتار( که از مفاهیم عمده در نظریه شناختی رفتار احساس فکر) ABC فهومد در این جلسه به اعضای گروه م

ا فکار مثبت یگونه اداده می شود و سعی می شود یا مطرح کردن رویدادهایی که به تجارب کودکان نزدیک است، به آن ها نشان دهیم چ

 .س منجر به رفتار مثبت یا منفی( می شودمنفی( منجر به احساس مثبت )یا منفی می شود و چگونه این احسا

و  این کودکان تجارب سپس به کودکان در گروه های دو یا سه نفره پاکت هایی داده می شود که در آنها وقایع کوتاهی که با توجه به

د د را در موراوت خوآشنایی با آنها، نوشته شده است؛ اعضای هر یک از گروه ها آن را در گروه می خوانند و هر گروه برداشت و قض

ه مل او برنامعساس و شخصیت آن واقعه و احساس او و عملی که احتماال انجام می دهد را بیان می کنند و گروه برای تغییر فکر و اح

 ریزی می کنند. سعی می شود کمی موقعیت را به طنز تبدیل کنند. 

فتار اس مثبت و ربه احس رویدادهای مختلف، در جدول افکار مثبتی که منجرتکلیف: هر یک از اعضای گروه جدولی تهیه کند و با توجه به 

 .مثبت می شود و افکار منفی که منجر به احساس منفی و رفتار منفی در وی می شود را یادداشت نماید

جلسه 

 پنجم

 

نوع فعالیت و 

بازی: تجارب لذت 

بخش و شکل 

 سازی خالق

رینند شکالی می آفاکت هم استفاده از گواش و انگشت در قالب گروه های دو یا سه نفره با مشار برای احساس من می توانم خالق باشم، با

 .می دهند ه نشانو راه های خوش بودن و با هم خندیدن را تجربه می کنند و برای دست ساخت های خود داستان می سازند و به گرو

وست نهایی ها، دتکردن  ح می کند از این تجربه چگونه می توانید برای پرسپس در بحث پایانی درمانگر به اعضای گروه این بحث را مطر

 ید؟ان بهره ببرق خودتیابی، هدیه دادن به دیگران، ایجاد نشاط و آرامش ذهن، فاصله گرفتن از افکار منفی و کشف استعدادها و عالی
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جمالتی را که دیگران در  او می گوید که در آن باید" نوانتکلیف: هر یک از اعضای گروه جدولی شامل دو ستون تهیه کند، ستون اول با ع 

جمالتی را  "ی گویممن م" مورد او )خصوصأ به عنوان یک کودک بی سرپرست( می گویند و او را آزار می دهد، بنویسد، و در ستون دوم

 .که در پاسخ به منطق نادرست جمله افراد می تواند بیان کند، یادداشت کند

جلسه 

 ششم

 

فعالیت و نوع 

بازی: بعضی ها 

 میگن، چی میگن

 

پرست را ودکان بی سرجارب کتاز اعضای گروه خواسته می شود افراد مشکل آفرین افرادی که بهانه گیرند، بی ادبند، ما را اذیت می کنند و 

ن، چی میگن؟. یواش من میگ بعضی ها میگن. چی میگن؟، به" ندارند( را در نظر بگیرند. همزمان با پخش آهنگی، کودکان در گروه شعر

ست دکروفون به را می خوانند و شینی مانند میکروفون را دست به دست می کنند، وقتی آهنگ قطع شد، کودک می "میگن، چی میگن؟

، می زند و ی کنندنقش افراد مشکل آفرین جامعه را ایفا می کند و حرف هایی راجع به کودکان بی سرپرستی که در مؤسسات زندگی م

 .گویند ابل میدکان و با تسهیل گری درمانگر نادرستی و بی اثر بودن منطق او را کشف می کنند و حرف های مثبتی را در مقکو

جلسه 

 هفتم:

 

نوع فعالیت یا 

بازی: کسانی 

هستند که مرا 

 دوست بدارند

 

ی دهد، مارشان قرار ر اختیدکودکان در گروه با تکنیک کوالژ و با استفاده از وسایلی که خود به همراه آورده اند و وسایلی که درمانگر 

ا آنها ببطه خود را هند راکاردستی هایی می سازند تا با رعایت مسائل ارزشی( به کسانی که آنها را دوست دارند یا به کسانی که می خوا

 بخشند، هدیه کنند. بهبود ب

 .رسیم کندارد، تتکلیف: هر یک از اعضای گروه، یک نقاشی از فصلی که در آن خاطرات خوشایندی از رویدادهای مطلوب زندگی اش د

جلسه 

 هشتم:

 

نوع فعالیت یا 

بازی: فصل های 

 زندگی من

 

قاشی، فصل ی های نابتدا کودکان با توجه به ویژگنقاشی هایی از چهار فصل که بدون رنگ هستند، بین اعضای گروه تقسیم می شود، 

ر فصل بحث های ه مورد نظر را حدس می زنند و سپس شروع به رنگ آمیزی نقاشی آن فصل می کنند. پس از آن درباره شرایط و ویژگی

ن آه مناسب با مواجه شیوهمی کنند، بعد رویدادهای مختلف زندگی خود در ماه گذشته با سال گذشته را به فصل های سال تشبیه کرده و 

 می کنند. را بحث

د، سپس ان تشبیه کنییز بدبه عنوان مثال ممکن است یکی از اعضا فوت یکی از والدین یا جدایی والدین را با توجه به ویژگی های فصل پا

یداد، صل و این روفاین  هات بینهمان گونه که در مورد شیوه مواجهه مناسب با شرایط فصل پاییز گفت و گو می شود، با استفاده از تشبی

های  ی گروه، عکسز اعضاادرباره چگونگی مواجهه مناسب با رویداد از دست دادن والد یا جدایی والدین نیز بحث می شود. تکلیف: هر یک 

 گروهی ای که با دوستان و همساالن خود دارند، با خود بیاورند.

جلسه 

 نهم:

 

نوع فعالیت یا 

بازی: نمایشگاه 

 یدوست

 

رکز گرفته مکن در کودکان سا در ابتدای جلسه، اعضای گروه عکس های گروهی خود که در سفر یا تفریح با دوستان و همساالن و دیگر

 مایند.نیف می اند، به سایر اعضا نشان می دهند، به یک سفر خیالی به گذشته دور یا نزدیک می روند و خاطره آن عکس را تعر

مانند یک  ی گروهیی از تعامل گروهی همساالن، به صورت نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود، سپس اعضاتعدادی تصویر از صحنه ها

ور طای گروه به ود اعضشکارگردان این صحنه ها را توصیف می کنند. سپس با الهام گرفتن از تصاویر و با تسهیل گری درمانگر، سعی می 

ای خود گروه آرزوه اعضای تکلیف ند و برای ادامه روابط دوستانه خود برنامه ریزی کنند.تخیلی از دوستی ها و دوستان خود فیلم تهیه کن

 را بنویسند.

جلسه 

 دهم

 

نوع فعالیت یا 

بازی: بر قالیچه 

رویا )اهدافی برای 

 آینده(

 

برای  یدوار گردد.گی امزند کودک را تشویق می کنیم که آرزوها و رویاهایش را را با واقعیت ترکیب کند و به تداوم هدفمند و لذت بخش

یط خود را شرا اطراف این کار تصور می کنند که بر قالیچه رویا نشسته اند و به سال های آینده سفر می کنند، سپس نمونه های موفق

برای  شود. ندی میجمع ب یکسانی با آنها داشته اند )بی سرپرستی و بدسرپرستی(، به هم معرفی می کنند. در انتهای جلسه، فعالیت گروه

 دست یابی به اهداف برنامه ریزی می شود.

 

در  پژوهش مسئلهبرای بررسی  اینمونهتست تکتیآزمون ضریب  باتجزیه و تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه 

 استفاده گردید. 24نسخه  1محیط بسته نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی

 

 یافته های پژوهش -3
 

 تأثیر دارد؟ چهارم پایهدختر  آموزان دانش اختالالت اضطرابی بر درمانیبازی بکارگیری

 

 

 

                                                         
1 Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 رمچها هیدانش آموزان دختر پا یبر اختالالت اضطراب یدرمان یباز: خالصه محاسبات پیش آزمون تی تک نمونه ای تأثیر 2جدول

 
 پس آزمون پیش آزمون

t سطح معنی داری محاسباتی 
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

ییاختالل اضطراب جدا  71/12 62/1 49/9 21/1 442/2  021/0  

- 24/0 21/16 81/0 46/16 اختالل اضطرابی تعمیم یافته 341/0  739/0  

-701/2 10/1 21/11 13/1 74/14 یهراس اجتماع  013/0  

 012/0 218/2 42/0 12/8 91/0 24/10 ترس از آسیب جسمانی

اضطراب اختالل  76/11 16/1 84/9 91/0 712/3 005/0 

 

 ؛ همانطور کهاستفاده شد تک نمونه ایاز آزمون تی  اضطراب اختالالتدرمانی بر بازیاثربخشی جهت بررسی تفاوت 

ر د های پژوهشمتغیرمحاسبه شده؛ همینطور بنابراین بین نمرات  پس آزمونو پیش آزمون گزارش می کند برای باال  جدول

عنی تفاوت م افتهی میتعم یاختالل اضطرابمتغیر  داشت ولی در خصوص آموزان جامعه نمونه تفاوت معنی داری وجوددانش 

  داری وجود نداشت.
 

 نتیجه گیری -4
 نقش چهارم هیادانش آموزان دختر پ یاختالالت اضطرابدرمانی بر بازیحاصل از پژوهش نشان دادکه  جینتا

ر تأثیر ر کل متغینهایت د تأیید نشد ولیکن در افتهی میتعم یاختالل اضطراباین مداخله برالبته در تأثیر دارد و  مؤثر

( همسو 1398) متحسینی و پورنع(، 1388) و هاشمی کمیجانی جیبا نتا افتهی نیو ا درمانی اثبات شد؛مثبت بازی

یر موران تأثآی دانش الالت اضطراباختبازی درمانی می تواند بر که  افتندیدر زیپژوهشگران ن نیبوده است چرا که ا

 مثبت بگذارند.

ورد م یها یازبنواع اشود.  یدر کودکان استفاده م یکاهش اختالالت اضطراب یبرا یموثر به عنوان مداخله ا یدرمان یباز

ختلف م یبحث ها ان درتو یرا م یدرمان یها یاستفاده بسته به نوع، سن و سطح رشد کودک کامالً متنوع است. انجام انواع باز

تالالت اخاهش تواند باعث ک یم ادیعالوه بر کاهش احساس اعت یدرمان ی. بازادبه کودکان د یپزشک ،یلیتحص ،یاجتماع

  شود. یکودکان مبتال به اختالالت اضطراب یلیعزت نفس و بهبود عملکرد تحص شیافزا ،ییکارا شیافزا ،اضطرابی

قرار  د استفادهدک مورکو یایدن یمناسب برا یرسانه مداخله ا کیتواند به عنوان  یم یماندر یمورد استفاده در باز یباز

هارت ه رشد مدر کاهش اضطراب در کودکان و کمک ب یشده است که باز ثابت است. یباز یها تیکه مترادف با فعال ردیگ

 کند، موثر است. یم تیمختلف که از رشد کودکان حما یها

 یبه ما تجرر فیضع یلیکه اضطراب مرتبط با عملکرد تحص یتواند در کودکان یم یدرمان یدهد که باز ینشان م نیا

به  یباز یهاتیعالف قیز طرکه ا یمتنوع یهاکه به رشد کودکان با مهارت ی. انواع مختلف بازردیمورد استفاده قرار گ زیکنند ن

 یتحرک-یحس یها ییاست به رشد توانا یو حس یکیزیف یها تیفعال شاملکه  ییها ی. بازکندیکمک م ند،یآیدست م

 یحس یها یازکه ب یاسکوتر و جعبه است، در حال کشا،یشامل توپ، طناب پرش، ر یکیزیف یها یباز کند. یکودکان کمک م

ها و  هر، مهرحباب دا یلوله ها ،یقیآالت موس ،یآب یها ی( شامل اسباب بازدنیچش ای دنییبو دن،ی)لمس، گوش دادن، د

است.  یچیو ق ریخم ،یرنگ، کاغذ رنگ ،یرنگ دادم ایشامل خاک رس  تیخالق تیتقو یبرا ییها یطناب ها و پازل است. باز

 یعروسک یهاو خانه مایپهوا ل،یبزرگسال، اتومب یهاقابل شستشو، لباس یهابا لباس ییهاشامل عروسک یاجتماع یهایباز

 یاوتمتف یایزام یدارا یباز یها یژگیبا توجه به و یها است. هر بازها و جعبهسازنده شامل بلوک یهایکه باز یاست، در حال

 باشد. یم زین
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