
18

Spring 2021. Vol 10. Issue 1

* Corresponding Author:
Maryam Salehi, PhD.
Address: Department of Motor Behavior and Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
E-mail: maryam_salehi@yahoo.com

1. Research Institute of Knowledge and Cognitive Intelligence, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
2. Department of Motor Behavior and Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3. Department of Behavioral and Cognitive Sciences in Sports, Faculty of Sports and Health Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4. Physical Education Research Institute, Imam Hossein (AS) University, Imam Hossein (AS) University, Tehran, Iran.
5. Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

Amin Amini1, *Maryam Salehi2, Faeze Tohidi Tabar3 , Iman Bakhshoodehnia4 , Khadije Salmani5

Citation Amini, A., Salehi, M., Tohidi Tabar, F., Bakhshoodehnia, I., Salmani, Kh. [Effectiveness Group Games in Prevention 
Of School Anxiety and Improve Educational Self-Thought Students (Persian)]. Journal of School Psychology and Institutions. 
2021; 10(1):18-31. https://doi.org/10.22098/JSP.2021.1125

 : https://doi.org/10.22098/JSP.2021.1125

Use your device to scan 
and read the article online

Objective The purpose of this study was to determine the effectiveness of group games in preventing 
school anxiety and improving the self-concept of primary school children. A quasi-experimental study 
was conducted in two groups (pre-test and post-test). 
Methods The statistical population consisted of all 12 to 13 year old school children in Tehran in 2015-16 
that 30 students were selected by stratified sampling. Self-concept questionnaire related to Sanchez 
school, demographic checklist and school anxiety scale were used. Data analysis was performed using 
covariance analysis. 
Results The results showed that these scores were significantly correlated with school anxiety and ac-
ademic self-concept, which were controlled by covariance analysis. According to the results of group 
games, there is a significant difference between school anxiety and academic self-concept scores in the 
control and experimental groups (P≤0.05). 
Conclusion The results of this study include implications for future research on the application of learning 
and study strategies in preventing school anxiety and improving students' self-concept.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

nxiety disorder is one of the most com-
mon mental disorders in children and 
adolescents. Many children with anxi-
ety disorders and those who experience 

milder anxiety symptoms at an early age will continue to 
have adjustment problems until adolescence and adult-
hood. Self-concept is also a set of ideas, perceptions and 
feelings that a person has about himself, and as a result of 

A
self-communication experiences with his environment and 
the evaluations he makes, self-concept is formed and ex-
panded. Meanwhile, the feedback and opinions of others 
also play an important role in the formation and develop-
ment process of self-concept. Self-concept seems to play an 
important role in school anxiety disorder. This means that 
students with strong self-concept experience less school 
anxiety than students with weak self-concept. On the other 
hand, play therapy is associated with balancing emotional 
and aroused behaviors with a unique help for children in 
establishing. Therefore, considering the importance of con-
trolling anxiety levels at an early age, the question arises 
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whether group games are effective in reducing school anxi-
ety and improving children’s self-concept? Timely inter-
vention and change of the child’s maladaptive behaviors 
in this critical period, increases social skills and popularity 
among peers and adults and prepares the child for accepting 
school educational responsibilities. Because school anxiety 
is related to the attention-cognition domain of movement, it 
is inevitably more important to improve or eliminate disor-
ders in these areas. As mentioned, anxiety disorders affect 
people’s performance in their lives and daily activities, edu-
cation and employment, communication and social skills, 
self-esteem and self-confidence, and self-concept. If left 
untreated at an early age, these disorders can lead to more 
serious problems later in life. For this purpose, in the pres-
ent study, the effect of a group training and practice course 
on reducing the symptoms of school anxiety and improving 
self-concept has been investigated.

2. Materials and Methods

The research design is quasi-experimental with pre-test-
post-test with a control group. Statistical sample from all 
sixth grade students aged 13 to 12 years old in Tehran by 
stratified sampling method and based on Morgan table 30 
people were randomly selected and 15 people in the ex-
perimental group and 15 people in the control group. The 
inclusion criteria were the age of children between 12 and 
13 years, satisfaction in research cooperation and physical 
disability and exclusion criteria, the presence of obvious 
physical, sensory-motor disorders and parents’ disapproval 
to participate in the study or continue. It was giving. The 
instruments of the present study included a demographic 
checklist, school anxiety scale, and school-related self-con-
cept questionnaire. 

The group games used in this study were performed dur-
ing 8 one-hour sessions. These games are taken from Ad-
ams (2006) educational package. This package includes 
group games and is written for elementary school students. 
Part of this educational package includes activities to ac-
commodate students of all ages and skill groups. In this 
research, a collection of play performances with puppets 
or cloth puppet toys, singing (group anthem) with simple 
poems, imitation of animals, we are a train game, balloon, 
balloon, bass, balloon, balloon Pumpkin, ground jigsaw 
puzzles, jigsaw puzzles, playing cards and brick walls 
were implemented. After randomly selecting the subjects 
and replacing them, the pre-test (school anxiety scale and 
academic self-concept) was performed and the independent 
variable, which was group games in this study, was taught 
group games in 8 sessions. The test and the game were per-
formed by a coach who was not aware of the objectives of 
the research; And in that sense, the research is one-sided.

At the end of the game sessions, school anxiety test and 
re-education self-concept were performed for both experi-
mental and control groups. All data collected from students 
and their teachers were analyzed by analysis of covariance 
with SPSS v. 20 software.

3. Results

The results of the present study showed that group games 
have a significant difference in school anxiety scores and 
group academic self-concept as group games explain 75% 
of changes in school anxiety and 70% of changes in aca-
demic self-concept in the experimental group.

4. Discussion

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of 
group games in preventing school anxiety and improving 
the self-concept of primary school children. According to 
the results of group games, there is a significant difference 
in the scores of school anxiety and academic self-concept 
of control and experimental groups, in a way that group 
games explain 75% of changes in school anxiety and 70% 
of changes in academic self-concept. Explaining the find-
ings of the present study, it can be said that play is the key 
to a child’s physical and mental health and the natural right 
of every child, which causes the child to play thoughts, 
experiences, strengths and weaknesses, how to interact in 
social environment and emotional concerns. Show yourself 
the giver and in other words the most comprehensive form 
of expression of the child. In general, group play therapy is 
suitable for children with social problems and maladapta-
tion (such as school anxiety). 

In fact, during play, children’s communication and social 
skills evolve, and in such a framework, they can express 
their feelings and emotions by repeatedly recurring impor-
tant topics and events, gain new insights, and more adaptive 
ways. Choose problem-solving expression. In continuation 
of this discussion and conclusion to reduce school anxiety 
for children and promote optimal self-concept in them, it 
can be suggested that the group play enhancement program 
increases positive emotions, effective coping strategies, 
reduces negative emotions, reduces anxiety and promotes 
self-concept. Peer relationships and self-perception. There-
fore, educating teachers and parents to create the ability to 
recognize the extent and cause and anxiety of school and 
provide appropriate strategies to adapt to school anxiety. 
Improving children’s self-concept can be one of the effec-
tive ways to control anxiety and self-concept and self-per-
ception in primary school children.
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هدف هدف پژوهش بررسی اثربخشی بازی های گروهی در پیش گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی بود. نتایج 
نشان داد که این نمرات دارای همبستگی معناداری با نمرات اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی بوده است که با تحلیل کوواریانس 

این اثر کنترل  شده  است. 

روش ها روش پـژوهش نیمـه تجربی و طرح آن به  صورت دوگروهی )گروه آموزش و کنترل( همراه با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. 
جامعه آماری آن متشکل از همه کودکان دختر دبستانی 12 تا 13 ساله شهر تهران در سال 1394-1395 بود که سی نفر از دانش آموزان 
به  صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. از پرسش نامه خودپنداره  مربوط به مدرسه سنچندر، چک لیست جمعیت شناختی و مقیاس 

اضطراب مدرسه استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. 

یافته ها با توجه به نتایج بازی های گروهی، این بازی ها تفاوت معناداری در نمرات اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی گروه های کنترل 
و آزمایش ایجاد کرده است. به  نحوی  که بازی های گروهی 75 درصد از تغییرات اضطراب مدرسه و 70 درصد از تغییرات خودپنداره 

 .)P≤0/05( تحصیلی را تبیین می کند

نتیجه گیری نتایج این پژوهش، برای تحقیقات آینده در زمینه کاربرد بازی های گروهی در پیش گیری از اضطراب مدرسه و بهبود 
خودپنداره دانش آموزان تلویحاتی را دربر دارد.

کلیدواژه ها: 
بازی های گروهی، 
اضطراب مدرسه، 

خودپنداره تحصیلی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 02 تیر 1395

تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1396
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

کودکان بخش زیادی از زندگی خود را در بازی و فعالیت های 
گروهی و اکتشافی می گذارنند. درواقع بازی، دنیای کودک و مرکز 
از  زیادی  باعث می شود کودک ساعات  توجه کودک است که 
روز را سرگرم این فعالیت باشد. اطالعات زیادی در مورد خود 
بیاموزد  روان شناختی خود  و  ویژگی های جسمانی  و  و محیط 
)بورست و ویچستروم1، 2016(. این بازی ها اصواًل بازی های شاد 
و نشاط آوری هستند که عالوه بر لذت و تعامل با محیط گاهی با 
یک آموزش برنامه ریزی شده همراه هستند )لین و چن2، 2016(. 

1. Bjørseth &Wichstrøm
2. Lin & Chen

بازی نه تنها برای رشد  ابعاد بازی کودکان،  به دلیل اهمیت 
حرکتی و روانی کودک، بلکه کلید سالمتی کودک و یک روش 
صحیح برای درمان کودک است. بازی درمانی می تواند به کودکان 
کمک کند تا شیوه های سازگاری با محرک های تنش زا را یاد بگیرند 
و راهبردهای جدیدی را برای پرورش حس تسلط و موفقیت در 
موقعیت های اجتماعی در رابطه با همساالن و خانواده بیاموزند 
)تایگس3، 2010(. محققان به انواع بازی درمانی ها اشاره کردند که 
عبارت اند از بازی های انفرادی و گروهی. اهمیت بازی های گروهی 
این است که کودک باید آن ها را به  صورت گروهی انجام دهد و 
در نتیجه هماهنگی و همکاری با گروه را نیز در این فرایند یاد 

3. Tiggs

1.  پژوهشکده دانش و هوش شناختی، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران، ایران.
2. گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3. گروه علوم رفتاری و شناختی  در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
4. پژوهشکده تربیت بدنی، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران، ایران.

5. گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران

مقاله پژوهشی

اثربخشی بازی های گروهی در پیش گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی
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می گیرد )کیسون و موئی4، 2015(. از خصوصیات بازی گروهی 
می توان به امکان تالش و فعالیت بیشتر و شناخت ویژگی های 
مثبت و منفی رفتار کودک در گروه اشاره کرد )نولن و همکاران، 
بازی در گروه  مترجمان؛ رفیعی و ارجمند، 1392(. همچنین 
نگرانی کودک را کاهش می دهد، زیرا سبب می شود او دریابد 
که کودکان دیگر نیز مشکالتی مشابه او دارند. به  طورکلی برای 
کودکانی که مشکالت و ناسازگاری های اجتماعی دارند شرکت در 
بازی درمانی گروهی مناسب است )الفتس5 و همکاران، 2009(. 
بازی درمانی  گروهی، ترکیبی از بازی درمانی و گروه درمانی و یک 
فرایند روانی اجتماعی است که در آن کودکان از طریق ارتباط 
با یکدیگر در اتاق بازی، موضوعات زیادی را در مورد خودشان 
به  تا  نیز فرصتی فراهم می شود  یاد می گیرند و برای درمانگر 
کودکان کمک کند چگونه تعارضات را حل کنند. اهداف کلی از 
مداخله بازی درمانی گروهی، کمک به مشارکت یادگیری، پذیرش 
و  خود  پذیرفتن  گذاشتن،  احترام  احساسات،  ابراز  مسئولیت، 
دیگران و بهبود رفتارهایی چون مهارت های اجتماعی، حرمت 
 .)13-21  :2017 )بویدوب6،  است  پرخاشگری  وکاهش  خود 
پژوهش های متعدد نشان داده  است که بازی درمانی گروهی منجر 
کاهش  همکاران، 2016(،  و  )توماچ7  خودپنداشت  افزایش  به 
اضطراب جدایی )شعاع کاظمی، مومنی جاوید، ابراهیمی تازه کند، 
شاملو راد و غالمی، 2012( و افزایش اعتماد به خود )اصغری نکاح، 

کمالی و جانسوز، 1394( در کودکان می شود.

اختالل اضطراب8 یکی از رایج ترین اختالالت روانی در کودکان 
و نوجوانان تلقی می شود. بسیاری از کودکان مبتال به اختالل های 
اضطرابی و آن هایی که نشانه های اضطراب را در حد خفیف تری 
تا دوران نوجوانی و بزرگ سالی  پایین تجربه می کنند  در سن 
همچنان مشکالت مربوط به سازگاری خواهند داشت. در واقع 
میلر9، 2014(.  و  )نگریروز  دارد  اختالل اضطرابی، سیر مزمن 
این اختالالت در نیمی از کودکان مبتال هشت سال یا بیشتر 
ادامه می یابند. دختران تقریبًا دو برابر پسران نشانه های اضطرابی 
را نشان می دهند و این تفاوت تا شش سالگی وجود دارد )َمش 
به  مبتال  کودکان  از  بسیاری  وولف10، 1389: 290-212(.  و 
اختالل های اضطرابی در یک دوره  زمانی یا در زمان های مختلف 
دوره  رشد، به بیش از یک مورد از اختالل های اضطرابی دچار 
 DSM-IV2 اساس  بر   .)1394 شربتی،  و  )نریمانی  می شوند 
کودکان ممکن است به یک یا چند اختالل اضطرابی مبتال شوند، 
مانند اختالل اضطرابی فراگیر، اختالل اضطراب جدایی و سایر 

4. Cason & Mui
5. Loftus
6. Boyd Web
7. Tomaj
8. Anxiety disorder
9. Negreiros & Miller
10. Mash & Wolfe

اختالالت اضطرابی )مثل مدرسه هراسی یا اضطراب مدرسه( و 
پردازش  در  تحریف  یادگیری،  سوابق  خانوادگی،  عوامل  غیره. 
شناختی و زمینه زیستی، همگی در شروع اختالالت اضطرابی 
دوران کودکی سهیم هستند )مک کلود و براونالی11، 2014(. 
کودکان مبتال به اختالل اضطرابی با دور شدن از خانه و والدین، 
را نشان  با سن خود  نامتناسب  و  ناتوان کننده  اضطراب مفرط 
می دهند. اغلب کودک یک محرک تنش زای اساسی نظیر حضور 
در مدرسه جدید، ورود به مدرسه ابتدایی، انتقال از یک مدرسه 
به مدرسه دیگر و کناره گیری از مدرسه را تجربه می کند )َمش و 
وولف، 1389: 212-290(. یکی از مهم ترین اضطراب های دوران 
مسئله  یک  مدرسه  اضطراب  است.  مدرسه  اضطراب  کودکی، 
روانی اجتماعی است که به  صورت عدم حضور منظم کودک در 
مدرسه مشخص می شود. این عدم حضور حداقل باید پنج روز به 
 عنوان زمان پایه طول بکشد و با عالئم اضطرابی شدید و شکایت 
بدنی مانند تهوع، دردهای شکمی و سردرد همراه است. درحقیقت 
این حالت، یک ترس واقعی نیست که بیشتر به علت اضطراب جدا 
شدن از مادر و منزل واقع می شود )محبی نورالدین وند، مشتاقی و 
شهبازی، 1390(. پژوهش های ورسینگ، روزانمن، ماهر-بریدج و 
کامپو12 )2012( نشان می دهد که اضطراب )جدایی( در بیشتر 
موارد به  وسیله مصاحبه با کودک و مصاحبه با والدینش تشخیص 
داده می شود. در مصاحبه با والدین کودکان مضطرب می توان 
این را فهمید که تعارضات زناشویی مادر و نارضایتی او عاملی 
ابتالی کودکانشان به اختالالت اضطرابی است. خانجانی، هاشمی،  
پیمان نیا و آقاگل زاده )1393( به رابطه کیفیت تعامل مادر کودک 
در اضطراب جدایی و مدرسه هراسی در کودکان پرداختند که 
یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین پیش حمایتگر و 
سهل گیر مادر با اختالل اضطراب جدایی و مدرسه رابطه وجود 
دارد. نتایج مطالعه طاهری و همکاران )1390( نشان داد که عوامل 
تأثیرگذار بر اضطراب مدرسه شامل طردشدگی، سخت گیری های 
مادران و جدایی  از سوی  بی ثبات  و  متناقض  انضباط  افراطی، 
کودک از مادر در اوایل کودکی است )طاهری و همکاران، 1390(.

خودپنداره13 مجموعه ای از عقاید، تصورات و احساساتی است 
که فرد در مورد خودش دارد و در نتیجه تجارب ارتباطی فرد 
با محیطش و ارزیابی هایی که انجام می دهد، شکل می گیرد و 
گسترش می یابد. در این میان بازخورد و عقاید دیگران نیز نقش 
مهمی در شکل گیری و فرایند رشد خودپنداره دارد )استرنک14، 
2010(. خودپنداره  تحصیلی به خودپنداره در زمینه های درسی 
مربوط می شود و خودپنداره  غیرتحصیلی نیز به سطوح اجتماعی، 
عاطفی و بدنی تقسیم می شود )امامی، سهرابی، کیهانی و حسینی، 

11. MacLeod & Brownlie
12. Weersing, Rozanman, Maher-Bridge & Campo
13. Self-Concept
14. Sternke
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1397(. درواقع خودپنداره  تحصیلی15 فرایند شکل  گیری ارزشیابی 
از خودپنداره  متأثر از تجارب آموزشی دانش آموزان و تفسیر محیط 
لیتالین16، 2010(. داشتن  آموزشی است )جی، راتل، روی و 
خودپنداره یکی از فاکتورهای روانی بسیار مهم برای کودکان به 
شمار می رود که بعد از 8 سالگی کودک راجع به خودارزشمندی 
خود قضاوت می کند که این قضاوت یعنی اینکه چقدر کودک 
خود را خوب و مفید می بیند و تا چه حد برای خودش ارزش قائل 
است )نریمانی، رشیدی و زردی، 1398( و همین طور که انسان 
از طفولیت به سمت بلوغ پیش می رود، عالوه بر تغییرات جسمی 
و حرکتی، الگوی ادراکی و خودپنداره  انسان شکل می گیر د. این 
الگوی ادراکی باعث می شود که فرد همیشه در ذهن خود در حال 
مقایسه خود با دیگران باشد و شکل خود را در ذهن تصور و مرور 

کند )مک دونالد، میلن، اورر، پاپ17، 2018(. 

به نظر می رسد خودپنداره بر اختالل اضطراب مدرسه نقش 
مهمی داشته باشد. به این معنا که دانش آموزانی که خودپنداره  
قوی دارند کمتر از دانش آموزانی که خودپنداره ضعیف دارند، 
همکاران،  و  )طاهری  می کنند  تجربه  را  مدرسه  اضطراب 
1390(. بر طبق مطالعه ای که جینگ18 )2007( انجام داده 
باعث  دانش آموزان  در  پایین  خودپنداره  مشخص شده  است، 
افزایش اضطراب آن ها می شود و اثر منفی را بر روی عملکرد 
تحصیلی آن ها می گذارد. بنابراین به نظر می رسد افرادی که 
اضطراب کمتری  برخوردارند در مدرسه  باالیی  از خودپنداره 
پایینی هستند، نشان  افرادی که دارای خودپنداره  به  نسبت 
ریوو19  و  بوناسیکو  پژوهشی  یافته های  همچنین  می دهند. 
از وضوح  ادراک دانش آموزان  از آن است که  )2010( حاکی 
خودپنداره با سطح اضطرابی که دانش آموزان تجربه می کنند، 
مرتبط است. در همین راستا عزیزشاه محمدآریپ، بنتی،یوسف، 
نظر  این  بر   )2011( صمد20  سیدسلیم،  جازیمین جازوب، 
تأکید کرده اند که به  واسطه اهمیت خودپنداره و سازگاری در 
زندگی تحصیلی و اجتماعی نوجوانان الزم است این متغیرها 

به روش های قابل قبولی در آنان تقویت شود. 

همان طور که بیان شد بازی درمانی با ایجاد تعادل در رفتارهای 
هیجانی و برانگیخته کمک منحصر به فردی به کودکان در برقراری 
ارتباط می کند )ریچاردز، پیالری و فریتز21، 2012(. همچنین 
نتایج پژوهش های جردن و همکاران، )2010( به تأثیر مثبت 
بازی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی های یادگیری 

15. Academic self-concept
16. Guay, Ratelle, Roy & Litalien
17. Macdonald, Milne, Orr & Pope
18. Jing
19. Bonaccio & Reeve
 20. Aziz Shah Mohamed Arip, Binti Yusooff, Jazimin Jusoh, Syed
Salim & Samad
21. Richards, Pillay & Fritz

ریاضی اشاره کرده اند )جردن، گالتینگ و رامینین22، 2010(. 
به دلیل اهمیت دوران کودکی در شکل گیری خودپنداره، بازی 
آثار سودمندی در رشد اجتماعی و روانی کودکانی که بیشتر 
در معرض مشکالت عاطفی هستند، دارد )شجاع، واعظ موسوی 
و قاسمی، 1398(. همچنین بازی های گروهی روش هدفمند و 
هوشمندانه ای جهت اختالل اضطراب جدایی در کودکان است. 
نتایج مطالعات دیگر نیز به تأثیر بازی درمانی بر هیجانات مثبت 
یادگیری  ناتوانی  به  مبتال  کودکان  عمومی  سازگاری  سطح  و 
خاص، بهبود عملکرد حافظه، حل مسئله، رفتارهای پرخاشگرانه 
و مهارت های اجتماعی و توجه دیداری دانش آموزان با اختالل 
خسروجاوید،  و  اصلی پور  )ابراهیمی،  کرده اند  اشاره   یادگیری 
1398؛ سیادتیان، عابدی و صادقیان، 1392(. با وجود این، به 
دلیل اهمیت موضوع، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری 

به  نظر می رسد. 

با توجه به مطالب باال و اهمیت کنترل سطوح اضطراب در 
سنین پایین، در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا بازی های 
گروهی بر کاهش اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان 
مؤثر است؟ مداخله بهنگام و تغییر رفتارهای ناسازگار کودک 
اجتماعی  مهارت های  افزایش  موجب  حساس،  دوره  این  در 
و محبوبیت نزد همساالن و بزرگساالن شده و کودک را برای 
پذیرش مسئولیت های تحصیلی دبستانی آماده می کند. به علت 
اینکه اضطراب مدرسه به حیطه توجهـ  شناختـ  حرکت مربوط 
است، الجرم بهبود یا برطرف کردن اختالالت در این حیطه ها 
بیشتر باید مدنظر قرار گیرد. همان طور که بیان شد اختالالت 
افراد در زندگی شان و کارهای  به اضطراب در عملکرد  مربوط 
اجتماعی،  و  ارتباطی  مهارت های  و  اشتغال  و  تحصیل  روزانه، 
این  است.  تأثیرگذار  خودپنداره  و  اعتمادبه نفس  و  عزت نفس 
اختالالت در صورت برطرف نشدن در سنین پایین، منجر به 
منظور  بدین  می شود.  زندگی  ادامه  در  شدیدتری  مشکالت 
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر یک دوره آموزش و تمرین 
بازی های گروهی بر کاهش نشانه های اضطراب مدرسه و بهبود 

خودپنداره پرداخته  شده است. 

روش پژوهش

طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون ـ پس آزمون 
به همراه گروه کنترل است، که دارای یک گروه آزمایش )گروه 
آزمایش تحت مداخله بازی های گروهی( و یک گروه کنترل است. 

برای هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون اجرا شده است.

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از همه کودکان دختر 
دبستانی 7 تا 12 ساله شهر تهران در سال 1394-1395 بود. 

22. Jordan, Glutting & Ramineni
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از بین مناطق آموزش و پرورش شهرستان تهران، یک منطقه 
نیز یک  ابتدایی منطقه منتخب  بین مدارس  از  و  )منطقه 3( 
مدرسه به  صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. سپس از بین 
تمام دانش آموزان کالس ششم 12 تا 13 ساله بر اساس جدول 
مورگان سی نفر به  طور تصادفی انتخاب شده و پانزده نفر در 
گروه آزمایش و پانزده نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. معیارهای 
ورود آزمودنی ها، سن بین 12 تا 13 سال، رضایت در همکاری 
در پژوهش و عدم ناتوانی جسمی حرکتی بود و معیارهای خروج 
آزمودنی ها، وجود اختالالت بارز جسمی، حسیـ  حرکتی و عدم 
موافقت والدین برای شرکت در مطالعه و یا ادامه دادن آن بود. 

جهت جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:

چک لیست جمعیت شناختی

 شامل اطالعاتی نظیر سـن، پایه کالسی، سطح تحصیالت 
والدین، تعداد اعضای خانواده.

مقیاس اضطراب مدرسه23

مقیاس  از  استفاده  با  مدرسه  اضطراب  به  مربوط  داده های 
به  مدرسه  اضطراب  مقیاس  شد.  جمع آوری  مدرسه  اضطراب 
 وسیله الین هام، استریت، آبوت و راپی24 )2008( طراحی شده 
است. نمره احتمالی دانش آموزان بین صفر تا 48 متغیر است. این 
پرسش نامه شامل دو خرده مقیاس اضطراب اجتماعی و اضطراب 
از شانزده سؤال پرسش نامه، هفت مورد آن  تعمیم یافته است، 
اجتماعی  اضطراب  به  آن  مورد  ُنه  و  تعمیم یافته  اضطراب  به 
اضطراب  خرده مقیاس،  دو  این  جمع  از  است،  اختصاص یافته 
مدرسه به دست می آید. روایی این پرسش نامه به  وسیله روایی 
افتراقی و هم گرا در نمونه های بالینی و عادی بین مقیاس اضطراب 
مدرسه و اندازه های مبتنی بر گزارش معلم از پرسشنامه توانایي ها 
و مشکالت25 )0/76( به دست آمد. همچنین پایایی آن برای نمره 
کل اضطراب 0/93 و پایایی درونی خرده مقیاس ها با ضریب آلفای 
0/92 برای اضطراب اجتماعی و 0/90 برای اضطراب تعمیم یافته 
با استفاده از  محاسبه شد. منصوری نیز پایایی این مقیاس را 
بازآزمایی 0/82 و همسانی درونی آن را به  وسیله آلفای کرونباخ 

0/80 به دست آورد )طاهری و همکاران، 1390(.

پرسش نامه خودپنداره مربوط به مدرسه26

و  ساخت  سال 2009  در  یی یسن چن27  را  پرسش نامه  این 
خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی 
نوع خود گزارش دهی  از  این پرسش نامه  قرار داد.  موردسنجش 

23. The School Anxiety Scale-Teacher Report (SAS-TR)
24. Lyneham, Street, Abbott & Rapee
25. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
26. School Self-Concept Inventory
27. Yi- Hsin Chen

مقیاس  به  صورت  پاسخ ها  و  بوده  عبارت  شامل 15  که  است 
لیکرتی چهارگزینه ای از کاماًل موافق )4 نمره( تا کاماًل مخالف 
)یک نمره( نمره گذاری شده است و نمره گذاری همه عبارات به 
 صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی 
درونی برای سه زیرمقیاس به ترتیب 0/75، 0/82 و 0/82 است. 
پرسش نامه توسط مارش و مارتین28 )2012( در نمونه ای 36 نفره 
استفاده شده و ضریب آلفای محاسبه شده آن 0/92 بوده است. 
پایایی محاسبه شده در این تحقیق با استفاده از روش آلفای 

کرونباخ، 0/67 به دست آمده است.

اعتبار این پرسش نامه از طریق همبسته کردن آن با نمره های 
خرده مقیاس عزت  نفس تحصیلی )آموزشگاهی( و پرسش نامه 
عزت نفس کوپر اسمیت برابر 0/53 به دست آمد )کوپر اسمیت، 
1967؛ به نقل از بیابانگرد، 1390(. پایایی این پرسش نامه در 

پژوهش حاضر 0/677 محاسبه  شده است. 

پروتکل بازی29

پژوهش طی هشت  این  در  استفاده شده  بازی های گروهی   
جلسه یک ساعته اجرا شد. این بازی ها از بسته آموزشـی آدامـز 
گروهـی  بازی هـای  شامل  بسته  این  شـد.  گرفتـه   )2006(
که  است  شده  نوشته   دبستانی  دانـش آموزان  بـرای  و  اسـت 
بخشی از این بسته آموزشی فعالیت هـایی را به  منظور سازگاری 
دانش آموزان در همه سـنین و گروه های مهارتی شامل می شود. 
در این پژوهش مجموعه بازی های اجرای نمایش با عروسک های 
خیمه شب بازی یا اسباب بازی های عروسـکی پارچه ای، آوازخوانی 
)سرود دسته جمعی( با اشعار ساده، تقلید از حیوانات، بازی ما 
یک قطار هستیم، بازی ضربه به بادکنـک، بـازی بولینـگ، بـازی 
صـفحه دار رومیزی، تـزیین کدوتنبل، جورچین زمینی، جورچین، 

کارت بازی و دیوارهای آجری به اجرا درآمد.

روش اجرا: پس از انتخاب تصـادفی آزمودنی ها و جایگزینی 
آن ها پیش آزمون )مقیاس اضطراب مدرسه و خودپنداره  تحصیلی( 
اجـرا شد و متغیر مستقل که در این پـژوهش بـازی هـای گروهی 
بود در هشت جلسـه یک ساعته اجرا شد. انجام آزمون و اجرای 
بازی توسط مربی که از اهداف پژوهش آگاهی نداشت انجام شد 
و از این حیث تحقیق از نوع یکسو کور است. پس از پایان جلسات 
بازی، آزمون اضطراب مدرسه و خودپنداره  تحصیلی مجدد برای دو 
گروه آزمـایش و کنترل اجـرا شد. همه داده های جمع آوری شده 
از دانش آموزان و معلمان آن ها بـا روش آماری تحلیل کوواریانس 

با نرم افزار SPSS، نسخه 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

28. Marsh & Martien
29. Protocol Game
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نتایج

میانگین سنی برای گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 9/56 و 
9/74 سال و دامنه آن بین 7 تا 12 سال متغیر بود. همان گونه 

که بیان شد تعداد کل آزمودنی ها سی نفر دانش آموز دختر بود.

شاخص های توصیفی گروه های آزمایش و کنترل قبل و بعد 
از آزمایش در جدول شماره 1 آورده شده است. همچنین جهت 
بررسی تفاوت میانگین ها )بین پیش آزمون و پس آزمون( از آزمون 
تحلیل کوواریانس )به دلیل کنترل نمرات پیش آزمون( استفاده 
شد. قبل از اجرای آزمون برخی مفروضه های آن موردبررسی قرار 
گرفت. نتایج این مفروضه ها و همچنین نتایج تحلیل کوواریانس 
تأثیر بازی های گروهـی بر اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی 

دانش آموزان در جـدول شماره 2 ارائه  شده است.

در گروه آزمایش آزمون لوین برای اضطراب مدرسه نشان داد که 
واریانس های خطای متغیر وابسته در دو گروه همسان هستند )50/23= 
Fو P>0/05( همچنین در گروه آزمایش خودپنداره تحصیلی، آزمون 
لوین نشان داد که واریانس های خطای متغیر وابسته در دو گروه همسان 
هستند )F=48/29 و P>0/05(. با احراز مفروضه های مهم آنکووا، این 
آزمون انجام شد که خالصه نتایج برای گروه آزمایش اضطراب مدرسه 

و خودپنداره تحصیلی در جـدول شماره 2 آمده است.

معناداری متغیر همپراش نشان می دهد که این نمرات دارای 
خودپنداره  و  مدرسه  اضطراب  نمرات  با  معناداری  همبستگی 
تحصیلی )پس آزمون( بوده است که با تحلیل کوواریانس این اثر 
کنترل  شده است. با توجه به نتایج جـدول شماره 2 بازی های 
گروهی تفاوت معناداری در نمرات اضطراب مدرسه و خودپنداره 
تحصیلی گروه های کنترل و آزمایش ایجاد کرده است. به  نحوی  
که بازی های گروهی 75 درصد از تغییرات اضطراب مدرسه و 70 

درصد از تغییرات خودپنداره تحصیلی را تبیین می کند.

بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بازی های گروهی 
در پیش گیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان 
دبستانی بود. با توجه به نتایج بازی های گروهی، این بازها تفاوت 
تحصیلی  خودپنداره  و  مدرسه  اضطراب  نمرات  در  معناداری 
گروه های کنترل و آزمایش ایجاد کرده است. به  نحوی  که بازی های 
گروهی 75 درصد از تغییرات اضطراب مدرسه و 70 درصد از 
تغییرات خودپنداره تحصیلی را تبیین می کند. بنابراین می تواند با 
تحقیقات شجاع و همکاران )1398(، باگئرلی و پارکر30 )2015(، 
چینه کش، کمالیان، التماسی، چینه کش و علوی )2014(، استون 

30. Baggerly & Parker

جدول 2. خالصه تحلیل کوواریانس اضطراب مدرسه و خودپنداره تحصیلی

SSdfMSFPPartial Eta Sdمنبع تغییراتمتغیر

اضطراب مدرسه

14/32114/323/880/020/14همپراش

155/71155/750/230/010/75گروه

81/24272/03خطا

خودپنداره تحصیلی

15/3115/32/590/250/15همپراش

108/011108/0148/290/010/70گروه

76/38272/51خطا

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد گروه های قبل و بعد از آزمایش

گروهمتغیر
 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

پس آزمونپیش آزمون

اضطراب مدرسه
2/03 ±0/8718/21 ±26/77آزمایش

1/54 ±1/9326/46 ±26/23کنترل

خودپنداره تحصیلی
7/05 ±9/4278/64 ±32/12آزمایش

6/76 ±9/5934/19 ±33/78کنترل
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و استارک31 )2013(، ریچاردز و همکاران )2012(، ورسینگ 
و همکاران )2012(، عزیزشاه محمدآریپ  و همکاران )2011(، 
بگاری، مایانو و نینات32 )2011(، ورچون33 و همکاران )2011(، 
تایگس )2010(، خانجانی و همکاران )1393(، نیک دل، کدیور، 
فرزاد، عربزاده و کاووسیان )1391(، طاهری و همکاران )1390(، 
منصوری )1388( همسوست. در تبیین یافته های پژوهش حاضر 
می توان گفت بازی کلید سالمتی جسمی و روانی کودک و حق 
طبیعی هر کودک است که باعث می شود کودک در جریان بازی 
افکار، تجارب، نقاط قوت و ضعف، نحوه تعامل در محیط اجتماعی 
و نگرانی های هیجانی آزار دهنده خود را نشان دهد و به عبارتی 
جامع ترین شکل بیان کودک است )تسی34، 2013(. به  طور 
کلی برای کودکانی که مشکالت و ناسازگاری های اجتماعی )مثل 
اضطراب مدرسه(، دارند شرکت در بازی درمانی گروهی مناسب 
است )نولن و همکاران، مترجمان؛ رفیعی و ارجمند، 1392(. در 
این راستا می توان به نتایج پژوهش جردن و همکاران )2010( 
مبنی بر تأثیر مثبت بازی بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان 
با ناتوانی های یادگیری ریاضی اشاره کرد. همچنین طاهری و 
فرزند پروری  شیوه های  که  دادند  نشان  نیز   )1390( همکاران 
والدین بر اضطراب مدرسه دانش آموزان اثرگذارند و دانش آموزانی 
که خودپنداره قوی دارند کمتر از دانش آموزانی که خودپنداره 
ضعیف دارند، اضطراب مدرسه را تجربه می کنند. درواقع در جریان 
بازی مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان تحول پیدا می کند 
و در چنین چارچوبی می توانند با بازپدیدآوری مکرر موضوعات و 
رویدادهای مهم، احساسات و هیجانات خود را برون ریزی کنند، 
به بینش جدیدی دست پیدا کنند و شیوه های سازش یافته تر بیان 
حل مسئله را برگزینند. بازی بیشتر ناشی از انگیزه درونی است 
تا انگیزه بیرونی، به همین دلیل بازتاب درون کودک است که 
موجب گسترش تمایالت، مهارت های ارتباطی و افزایش شادی 
و سازش یافتگی کودک با محیط اطرافش می شود )لندره، ری و 

براتون35، 2009(. 

باگئرلی و پارکر )2015( نشان داده اند که بازی درمانی بر بهبود 
ظرفیت شناختی، خودکنترلی، ابراز هیجانی و مسئولیت پذیری 
چینه کش  مطالعه  در  همچنین  است.  بوده  اثرگذار  اجتماعی 
مهارت های  بهبود  موجب  بازی درمانی   )2014( وهمکاران 
اجتماعی / هیجانی در دانش آموزان ابتدایی شده است. استون و 
استارک )2013( نتیجه مشابهی را در مطالعه خود گزارش کردند.

بر اساس یافته های کاویونی، گرازانی و اورناقی36 )2017( 
کودکانی که تحت فشار روانی و اضطراب هستند دامنه توجه 

31. Stone & Stark
32. Bégarie, Maïano & Ninot
33. Verschueren
34. Tsai
 35. Landreth, Ray & Bratton
36. Cavioni, Grazzani & Ornaghi

با  ارتباط  برخوردارند، در  پایینی  از عزت نفس  کوتاهی دارند، 
اعضای خانواده، اطرافیان و مردم مشکل  دارند و به آسانی ناکام 
می شوند. در این خصوص بازی درمانی کودک را قادر می کند 
تا به منشأ اصلی این احساس خود دست یابد و با بازنگری به 
کند.  آن  جایگزین  را  واقعی  احساس  تصوراتش،  و  دیدگاه ها 
هرگاه کودک بتواند صحیح و منطقی با مشکالت و رویدادهایی 
که موجب هیجان و اضطراب او شده اند، روبه رو شود، می تواند 
کودک  بازی درمانی  طی  کند.  مقابله  آن  از  حاصل  تنش  با 
می تواند راهی برای کاهش اضطراب های روزمره اش پیدا کند و 
قادر خواهد بود نگرش ها، هیجانات و احساسات خود را کنترل 
که  گفت  می توان  نظریه پردازان  دیدگاه های  اساس  بر  کند. 
بازی منجر به تخلیه هیجانی و افزایش توان ابراز هیجانات در 
قالب بیانی و نمادین می شود )تسای، 2013(. در بازی درمانی 
شرایطی ایجاد می شود که کودک بتواند در آرامش و راحتی و 
بدون اضطراب و فشارهای محیطی خود را بشناسد. کودک با 
تکرار بازی ها و تغییر صحنه ها می تواند بر افکار، احساسات و 
انگیزه های خود تسلط یابد. به  عالوه کودکان در حین بازی های 
طراحی شده در این پژوهش با توانایی در شناسایی ویژگی های 
کودکان دیگر بهتر و بیشتر توانستند رفتارهای آن ها را پردازش 

کرده و رفتاری مناسب از خود نشان دهند.

از  برای کاهش اضطراب  نتیجه گیری  این بحث و  ادامه   در 
مدرسه برای کودکان و ارتقای خودپنداره بهینه در آنان می توان 
گفت برنامه افزایش بازی گروهی باعث افزایش عواطف مثبت، 
راهبردهای مقابل های مؤثر، کاهش عواطف منفی، کاهش اضطراب 
و ارتقای خودپنداره و روابط همساالن و ادراک خویشتن می شود. 
بنابراین آموزش معلمان و والدین برای ایجاد توانایی تشخیص 
میزان و دلیل اضطراب مدرسه و ارائه راهکارهای مناسب برای 
سازگاری با اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان می تواند 
از جمله راه های مؤثر در کنترل اضطراب و خودپنداره و ادراک 

خویشتن در کودکان دبستانی باشد.

پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگر، با محدودیت هایی 
دلیل  به  بازی درمانی  وسایل  و  ابزار  کمبود  است.  بوده  روبه رو 
پرهزینه بودن، محدودیت زمانی برای ارائه آموزش ها و درنتیجه 
از جمله  نمونه،  افراد  تعداد  بودن  پایین  و  نتایج  پیگیری  عدم 
محدودیت های این پژوهش بوده است. با توجه به تجربیات و 
یافته ها، تکرار پژوهش های مشابه روی تعداد بیشتر و پیگیری 
این افراد در فواصل زمانی مشخص و به مدت طوالنی تر، می تواند 

نتایج قوی تری ارائه کند. 
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مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 
گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله مشارکت 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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