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 : دهیچک

ه از یک طرف شیوع رفتار های پرخاشگرانه و یکی از بارزترین روشهای تغییر رفتار، بازی درمانی گروهی است. با توجه به اینک

موجب ایجاد اختالالت رفتاری در کودکان می گردد شناسایی  از طرف دیگر بروز رفتار های گوشه گیرانه و احساس تنهایی

عوامل اثر بخش در کاهش و توجه به راهکار های مداخله گرانه در تعدیل اینگونه رفتارها بیش از پیش برای خانواده ها 

لزامی است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اثر بخشی بازیهای گروهی بر سازش یافتگی اجتماعی، کنترل خشم و ا

پس آزمون بوده، و   –احساس تنهایی انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون 

سال در نیمه اول سال   12 -11ن پسر مقطع ابتدایی با میانگین سنی نفر از دانش آموزا  40نمونه آماری مورد مطالعه تعداد

شهرکـرمانشاه بوده که بر اساس روش "نمونه گیری در دسترس" انتخاب و به تصادف به گروههای   1399-1398تحصیلی 

 Khanchiتگی نفر( جایدهی شدند. ابزار بکار رفته در پژوهش شامل پرسشنامه های سازش یاف  20نفر( و گواه)  20آزمایش)

و پیش آزمون در هر دو گروه ( بوده ، ارزیابی 1985) Usher and Wheelerو احساس تنهایی  Novako (1986)خشم  ( ، مهار1998)

دقیقه ای )متناسب با استاندارد زمان مشاوره( تحت   45جلسه  8آزمایش و گواه انجام گردید و مضافاً گروه گواه طی 

نتایج حاصل از تحلیل واریانس مؤید این می باشد که   سایر نفرات رده سنی خود قرار گرفته اند.ارزیابی بازی های گروهی با  

در مرحله پس  و نمرات احساس تنهایی با کنترل نمرات پیش آزمون، در گروههای آزمایش و گواه  در نمرات سازش یافتگی

درصدی سازش یافتگی اجتماعی و    35افزایش آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد و بازی های گروهی به ترتیب موجب 

درصدی احساس تنهایی می گردد ولی در نمرات کنترل خشم تفاوت معنی داری مشهود نمی باشد، بعبارتی   38کاهش 

 بازی های گروهی تاثیری بر مهار خشم کودکان ندارد.
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Abstract: 

One of the most effective ways to change the behavior is group play therapy . According to the prevalence of 

aggressive behaviors and the effects of aggression, the isolated behavior and loneliness on behavioral 

disorders in children and based on the numerous referrals of parents to counseling centers, it seems that 

identifying influential factors in reducing such behaviors and interventional strategies in modifying them are 

necessary. Consequently, the purpose of this study was to clarify the efficiency of group games on social 

adjustment, anger control and loneliness. This semi-quasi-experimental research study was conducted based 

on pre-test-posttest design and 40 male elementary school students with an average age of 11 - 12 years in the 

first half of the academic year 2019-2020 in Kermanshah were selected based on "available sampling" method 

and were randomly divided to the) experimental (20 people) and control (20 people groups. The applied 

instruments in this study were Khanchi's Adjustment Questionnaire)1998(, Novako's Anger Control 

Questionnaire (1986) and Usher and Wheeler's Loneliness Feeling Scale (1985). However, the variables in both 

groups were evaluated through pretest, just the experimental group attended in eight 45-minute sessions of 

group playing therapy. According to the results obtained from covariance, a significant difference between 

the experimental and control groups in terms of loneliness and adjustment was recognized at the post-test 

stage. Based on the findings of this study, it can be concluded that group playing is an effective method in 

promoting the emotions and emotional intelligence of children.in fact, group playing therapy increased social 

adjustment about 35% and decreased loneliness about 38% in male children with ages 11-12 while no changes 

observed in aggression. 
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 مقدمه

در روانشناسی تحولی، دوران کودکی بعنوان بخشی جدا از 

یک دوران زندگی به حساب نمی آید، دوران کودکی بهترین 

زمان برای تشخیص مشکالت عاطفی، اجتماعی و تحصیلی 

آتی کودک بوده و نقش بسزایی در تحول و سازش یافتگی  

کودکان دارد و در این دوره است که شخصیت پایه ریزی و  

(. بسیاری از  Zamani, Ansari,2017شکل میگیرد )

سازش نیافتگی ها و اختالالت افراد ناشی از عدم توجه به  

نیازها و رفتارهای دوران کودکی و عدم هدایت صحیح آن 

رفتار ها در روند تحول است که در نهایت این بی توجهی ها  

موجب عدم سازگاری و انطباق با محیط و بروز انحرافات  

 (. Zamani N et al.,2017ون در کودکان می گردد)گوناگ

امروزه یکی از مشکالت اجتماعی جوامع بشری ناسازگاری 

رفتاری و روانی و روشهای مقابله با آنهاست و تردیدی  

نیست که مسئله رسیدگی به مسائل بهداشت روان ، 

پیشگیری و درمان ناهنجاری های رفتاری روز به روز از 

 Ahmadi Z etردار خواهد بود )اهمیت بیشتری برخو

al.,2017  تنهایی در کودکان معظلی است که مشکالتی را .)

این کودکان   .برای والدین و خودکودک به وجود می آورد

ممکن است احساس طرد شدن داشته باشند و برای  

دوست پیدا کردن و یا دوست شدن با سایر کودکان مشکل  

موزند و متفاوت  کودکانی که متفاوت می آ  .داشته باشند

فکر می کنند تنها کسانی نیستند که احساس تنهایی  

میکنند. آنها گاهاً احساس می کنند که جدا از کودکان دیگر  

احساس تنهایی، تجربه ای شایع در کودکان است   .هستند

که وقتی در کودک به رفتاری مداوم تبدیل گردد اثرات  

مخربی بر سالمت جسمی، روانی . عاطفی او می  

(. مطالعات نشان داده Sadeghian E et al.,2010ذارد)گ

است که کودکان با یادگیری و تفکر متفاوت بیشتر از هم  

سن و سال های خود، با تنهایی درگیر بوده و غالباً هنگام  

مواجه با این احساسات زندگی و اوقات تلخ و سخت تری را  

ن سپری مینمایند. دالیل زیادی برای احساس تنهایی کودکا

  .و نوجوانانی که آموزش و تفکر متفاوتی دارند، وجود دارد

قبل از هر چیز بدانید که احتماالً آن ها در اجتماع بسیار 

 .اذّیت شده و معموالً محیط های اینچنینی را ترک می کنند

آنها در رابطه با دوست شدن با بچه های دیگر و یا ارتباط با  

ت و پنجه نرم  دس  .سایر مردم دچار مشکل خواهند بود

کردن با این موضوع در مدرسه و محیط جامعه می تواند 

باعث شود تا کودکان نسبت به خود احساس بدی داشته 

برخی افراد )چه کودکان و چه بزرگساالن( تمایل دارند   .باشند

آنها می توانند دوست   .تا وقت خود را درتنهایی سپری کنند

به بیان دیگر   .ا باشندپیدا کنند ولی ترجیح میدهند فعالً تنه

کودکانی که تمایل دارند تنها باشند هر وقت که بخواهند  

در  .قادر خواهند بود تا با سایر کودکان ارتباط برقرار نمایند

نتیجه تنها بودن برای این کودکان و نوجوانان یک اولویت 

اما حالت دیگری وجود دارد به نام  .است و نه یک مشکل

به این ترتیب تنهایی همیشه به  . ناحساس تنهایی در کودکا

معنای تنها بودن نیست چرا که بعضی از کودکان حتی 

 .وقتی با دیگران هستند نیز احساس تنهایی و انزوا می کنند

این بچه ها احساس می کنند که هیچکس در اطرافشان با 

 .چالش های آن ها مشترک نیست و یا آن ها را درک نمیکند

اه طلسم تنهایی را پشت سر می  وقتی کودکان گاه و بیگ

 .گذارند، معموالً تاثیر درازمدت و ماندگاری نخواهد داشت

احساس تنهایی در تمام مدت متفاوت است، این امر می 

تواند در بسیاری از موارد کودکان را تحت تاثیر قرار دهد و  

  .منجربه بروز مشکالت دیگری شود

ردن با احساس چنانچه فرزندتان در حال دست و پنجه نرم ک

تنهایی خود هست، راه های زیادی وجود دارد که می توانید 

در ادامه به طور مختصر به مهمترین   .به او کمک کنید

اقداماتی که می توانید احساس تنهایی در کودکان را برطرف 

اول از همه به هیچ عنوان سعی  .نمایید اشاره خواهیم کرد

او  .که اجتماعی تر شود  نکنید که فرزند خود را مجبور نمایید

را مجبور نکنید دوستان بیشتری داشته باشد. به جای این  

کار سعی کنید تا روی ساختن عّزت نفس فرزند خود کار  
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به فرزند خود کمک کنید تا در جست و جوی عالقه   .کنید

هایی باشد که منجر به دیدار و آشنایی با بچه های جدیدی  

  .ه با او را دوست دارندشود که آن ها نیز چیزهایی مشاب

همینطور به عالئم افسردگی در آن ها نیز توجه داشته 

در    .باشید تا احساس تنهایی در کودکان را کاهش دهید

صورت وجود عالئم و بروز نگرانی در فرزند خود، با مشاورین 

  .خدمات درمانی در تماس باشید و در این مورد مردد نباشید

ی بودن ارتباطات شخصی در  احساس تنهایی نشانگر ناکاف

برخی از زمینه های رفتاری و وجود مشکل در روابط 

اجتماعی کودک است.  یکی از پیامدهای مهم اجتماعی  

شدن ، سازش یافتگی اجتماعی است و برخی آن را مترادف با  

(. پرین و  Ponzetti,1990مهارت اجتماعی می دانند)

رایندی می  همکاران سازش یافتگی و مهارت اجتماعی را ف

دانند که فرد را قادر به درک و پیش بینی رفتار دیگران و مهار 

(. سازش یافتگی Perrin S, et al.,2000رفتار خود میکند)

اجتماعی در گرو میزان انطباق نیازها و خواسته های فرد با  

منافع و خواسته های گروه می باشد و به میزان زیادی از 

 ,Bell CEوگیری میکند)اصطکاک شدید با منافع گروه جل

Robbins SJ,2007.)   با توجه به اینکه همزمان با ارتباط

کودکان با گروه همساالن خود وابستگی به والدین کاهش  

می یابد می توان گفت سازش یافتگی اجتماعی از اهمیت 

 ,Ghanbari BAویژه ای برخوردار خواهد بود)

Ebrahiminezhad M,2011م  (. نتایج پژوهش های انجا

گرفته مؤید این موضوع می باشد که مهارتهای سازش 

یافتگی اجتماعی در مهار خشم و ارتقای کیفیت زندگی 

(. دامنه Movallali G, et al.,2015بسیار موثر می باشد)

خشم از اهانت لفظی تا درگیری فیزیکی متغییر است و  

کودکان خشمگین سعی دارند با یکی از این طرق بر سایر  

د تسلط یابند و اصوالً آنها در تالشند از طریق همساالن خو

ناراحت کردن و ایجاد ناامنی برای دیگران به آرامش و امنیت  

دست یابند. یکی از عالئم نارسایی در کودکان بروز رفتارهای 

پرخاشگرانه می باشد. در الواقع، پرخاشگری و خشم یکی از  

ر  شایع ترین مشکالت رفتاری در کودکان می باشد که د

صورت تداوم منجر به اختالل شخصیتی در کودک  

(. در صورتی که این Dirks MA, et al.,2011میگردد)

رفتار های آسیب زا، در کودکان تحت کنترل در نیاید و برطرف 

نشود موجب طرد کودک از طرف همساالن و مشکالت 

تحصیلی و ارتباطی برای کودک خواهد شد. بازی درمانی  

وانی اجتماعی می باشد که در آن کودک گروهی، یک فرایند ر 

از طریق ایجاد ارتباط با یکدیگر در اتاق بازی، مهارتهای زیادی 

را یاد میگیرند و آهسته به وجوه مختلف شخصیتی خود 

آگاهی پیدا می کند و به درمانگر نیز کمک می کند که چگونه 

تعارضات موجود در روان کودک را حل و فصل نماید و  

ای گروهی موجب گسترش تمایالت، مهارتهای همین بازی ه

ارتباطی و افزایش سازش یافتگی با محیط اطرافش  

 (.Landreth GL, et al.,2009میشود)

پژوهش های متعدد نشان دادندکه بازی درمانی گروهی  

 Tomaj OK, etمنجر به افزایش خودپنداشت )

al.,2016( کاهش اضطراب جدایی)Shoaakazemi M, 

et al.,2012) کاهش اضطراب و کاهش احتمال خودکشی،

(Aljadeff-Abergel E, et al.,2012  و افزایش اعتماد )

( در کودکان  Baggerly J, Parker M,2015به نفس )

 میگردد. 

( نیز Landreth GL, et al.,2009الندرس، رای و براتون )

بیان کردند بازی درمانی تأثیر مثبتی بر روی رفتار و هیجانات  

( اظهار داشت Rye N,2008ارد. همچنین ری )کودکان د

بازی درمانی یک درمان کودک محور است که برای کودکان  

دارای مشکالت روانی یا دیگر اختالالت استفاده میشود و  

 .کودکان طی بازی، دنیای هیجانی درونی خود را بروز  می کند

 

 روش تحقیق

 روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش 

منظور برآورد حجم نمونه از   پس آزمون بوده، و به  –آزمون 

 ,Tabachnick) فرمول پیشنهادی تاباخنیک وفیدل

Fidell,2007 استفاده شد. بر اساس فرمول پیشنهادی )

،  N ≥ 50 + 8Mآنان در مطالعات همبستگی از فرمول 

 اين شود. درجهت تعیین حداقل حجم نمونه استفاده می

 مستقل متغيرهای تعداد M و مونهن حجم N فرمول

 برای متغیر مستقل وجود دارد اما  4این مطالعه  در است.

نفر )به نحوی که از بین نوحی    150نمونه،  حجم از اطمينان
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( و از  3سه گانه آموزش پرورش یک ناحیه را انتخاب ) ناحیه 

، سه مدرسه را انتخاب و متعاقباً از هر   3بین مدارس ناحیه

س پایه چهارم این مدارس بعنوان حجم نمونه کال   3کدام 

کودک دارای   40گیری در دسترسانتخاب و به روش نمونه

اختالل نارسایی در احساس تنهایی زیاد، ناسازگاری اجتماعی 

زیاد و خشم باال می باشند انتخاب شده اند ، نمونه آماری  

مورد مطالعه از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی با  

سال در نیمه اول سال تحصیلی   12 - 11ی میانگین سن

شهر کرمانشاه بوده و بطور تصادفی به هر یک   1398-1399

و  از گروههای آزمایش و گواه تخصیص، انتخاب

های پاسخ داده شده توسط محقق وارد فرایند  پرسشنامه

شده با روش تحلیل مسیر  آوری های جمع تحلیل شدند. داده

و تحلیل   مورد تجزیه  spss-24 ی افزار آمار  وسیله نرم و به 

 قرار گرفت. 

معیار ورود آزمودنی ها موافّقت والدین و نمره خشم باالی  

کودک و معیار خروج عدم موافقت والدین و وجود مشکالت  

بارز جسمی و حرکتی بود و با توجه به اینکه پرسشنامه  

( دارای سطح سطح پایین ، متوسط و باال می 1986نواکو )

شم باال قبل از اجرای متغییر مداخله ای )بازی های  باشد ، خ

گروهی( مورد غربال قرار گرفت و دانش آموزانی که نمره  

مداخله گری آنها از باالتر از متوسط بود به عنوان نمونه 

 پژوهش انتخاب شدند.

 Khanchi (1998:)پرسشنامه سازش یافتگی اجتماعی 

ِف هیچ وقت،  گویه در چهار طی  37پرسشنامه مزبور دارای 

(  که توسط 0،1،2،3بندرت، گاهی اوقات و بیشتر اوقات ) 

والدین، یکی از گزینه هایی که با وضعیت کودک بیشترین 

انطباق را دارد انتخاب میشود تا میزان سازش یافتگی باال یا 

پایین کودک را نشان دهد مورد سنجش قرار می گیرد. در این  

، 1می باشد. سواالت    111 و حداکثر 0پرسشنامه حداقل نمره 

میزان سازش   37، 36، 16، 20، 21، 22، 32، 35، 15، 7، 3

، گاهی 1، بندرت=0یافتگی کودک را  با رتبه های  هیچ وقت=

می سنجد و با بقیه سواالت و    3و بیشتر اوقات= 2اوقات=

، 3تخصیص رتبه های معکوس قسمت اول بترتیب وقت=

، میزان سازش   0وقات= و بیشتر ا1، گاهی اوقات=2بندرت=

نیافتگی کودک مورد سنجش قرار می گیرد. دخانچی روایی 

درصد    72پرسشنامه خود را با روش ضریب آلفای کرونباخ 

گزارش نموده ولی در این تحقیق ضریب اعتبار با روش  

 محاسبه شده است.  0.65ضریب آلفای کرونباخ 

:  Novako ( 1986)پرسشنامه خشم در کودکان

گویه در سه بعد )رفتار   16مزبور دارای   پرسشنامه

و  12الی  9، فکر پرخاشگرانه  8الی  1پرخاشگرانه سواالت 

( که با پاسخهایی در چهار  16الی  13احساس پرخاشگرانه 

( مورد  0،1،2،3طیِف هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و همیشه )

سنجش قرار می گیرد. نواکو پایایی پرسشنامه خود را با 

اعالم نموده ولی در  0.72آلفای کرونباخ   روش ضریب

و روش بررسی روایی آن از   0.76پژوهش حاضر این ضریب 

نیز از روش صوری می باشد. در این پرسشنامه حداقل نمره 

 می باشد و سطوح برشی آن عبارتند از :  48و حداکثر  0

 پرخاشگری کم  16تا  0

 پرخاشگری متوسط  24تا  16

 خاشگری زیاد و باالتر نیز پر  24

 Usher and Wheelerسشنامه احساس تنهاییپر

گویه با سطوح پاسخ دهی   24این پرسشنامه دارای  :(1985)

تا کامالً   1رتبه ای لیکرت در چهار طیِف کامالً مخالف=

، مورد سنجش قرار می گیرد. این پرسشنامه   5موافق= 

دارای دو بعد تنهایی اجتماعی و تنهایی عاطفی می باشد، 

آشر و ویلر در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 

احساس تنهایی بین کودکان طرد شده و کودکان سایر  

طبقات )غفلت شده، محبوب و بحث انگیز( تمایز ایجاد  

میکند . آشر و ویلر پایایی پرسشنامه خود را با روش ضریب 

اعالم نموده ولی در پژوهش حاضر این   0.90آلفای کرونباخ  

 می باشد.   0.65ضریب 

بازی درمانی نوعی مشاوره یا روان درمانی است که از بازی 

 –برای ارزیابی، جلوگیری و یا درمان چالش های روانی 
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اجتماعی استفاده می کند. کودکان برای صحبت در 

خصوص برخی از مسائل، فاقد مهارتهای شناختی و کالمی  

ر بر روی  می باشند ولی بازی می تواند راهی آسان برای کا

کودکانی باشد که از موضوعی ناراحت باشند آنها می توانند  

صحنه ها را بازسازی کنن و به مشکالت خاص بپردازند یا  

شخصیتهایی خلق کنندکه احساسات خود را با آنها به 

اشتراک بگذارند.  در این پژوهش جلسات بازی درمانی  

ره با  گروهی بر مبنای مراتب مندرج در کتاب راهنمای مشاو

کودکان با روش بازی درمانی کاترین گالرد و دیوید گلدارد  

طراحی شده است. نویسندگان این کتاب، برنامه ها و  

متدهای مختلف بازی برای جلسات مشاوره با کودکان را بر  

مبنای تحلیلهای رفتاری و شناختی پیشنهاد می کنند و 

با اعتقاد دارند متخصصین روانشناسی می توانند متناسب 

اهداف خود از آنها استفاده نمایند. در این پژوهش در نظر 

است با برنامه مداخله ای متناسب با گروه سنی افراد نمونه 

اقدام نمائیم لذا بر اساس این برنامه بازی درمانی برای گروه 

دقیقه ای )متناسب با استاندارد   45جلسه  8آزمایش 

جلسه،  2جلسات زمان مشاور ه ای( به مدت هفته ای 

توسط پژوهشگر در  مکان مرکز روانشناسی و خدمات  

 مشاوره مهر  و ماه کرمانشاه برگزار گردیده است.

 

 محتوا و تکالیف جلسات بازی درمانی – 1جدول شماره 

 محتوای جلسات بازی درمانی جلسه 

آشنایی درمانگر با کودک از طریق ایجاد ارتباط گرمريا، دوستانه و آشنا نمودن   1

دکان با یکدیگر و تبیین قوانین و وظایف هر یک از ایشان در راستای انجام  کو

 فعالیت های گروهی

پذیرش عضو به طور کامل و آنگونه که هست حتی بدون سرزنش، تحسین و   2

شناسایی احساسات اعضاء و ایجاد بستر شرایط الزم برای بروز احساسهایشان 

 ) قصه گویی ، بازی ایفای نقش(

ه کودکان در جهت شناخت احساسات مثبت و منفی و افزایش کمک ب 3

مهارتهای تقابل با هیجانهای منفی از طریق ایجاد فضایی سهل گیرانه 

 )برچسبهای احساسات و هیجانها، بازی حدس بزن چیه ؟ (

آموزش شناسایی افکار منفی از قبیل پرخاشگری، و برگرداندن آنها به کودکان )  4

 چیه ؟ ، کوه آتشفشان(بازی حدس بزن این 

آموزش مهارتهای کنترل خشم از طریق رعایت اصل احترام به کودک )بازی  5

 ایفای نقش(

آشنایی کودک با رفتارهایی خوب و رفتارهای ناشایست در راستای آموزش  6

 مهارتهای اجتماعی) بازی پیداکردن یک احساس و ... (  

ر کودکان ) بازی هایی برای ایجاد  آموزش مشارکت و ایجاد روابط اجتماعی د 7

 دوستی و رفع تعارضات همانند شروع یک گفتگو و پیدا کردن یک احساس(

 نتیجه گیری، بازنگری و تمرین آموخته های قبلی 8

 

روش پژوهش حاضر نیمه یا شبه آزمایشی و طرح آن از نوع 

پس آزمون بوده، و نمونه آماری مورد مطالعه  –پیش آزمون 

نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی با میانگین   40تعداد

  1399-1398سال در نیمه اول سال تحصیلی   12 - 11سنی 

شهر کرمانشاه بوده که بر اساس روش " نمونه گیری در  

نفر(   20دسترس"  انتخاب و به تصادف به گروههای آزمایش)

نفر( جایدهی شدند. ابزار بکار رفته در پژوهش    20و گواه)

( ،  1377رسشنامه های سازش یافتگی دخانچی )شامل پ

( و احساس تنهایی آشر و 1986مهار خشم نواکو )

( بوده ، ارزیابی در هر دوگروه آزمایش و گواه  1985ویلر)

گردید و مضافاً گروه گواه دو هفته بعد از انجام پیش آزمون 

دقیقه ای   45جلسه  8، برنامه بازی درمانی گروهی را طی 

ستاندارد زمان مشاوره(  برای گروه گواه برگزار )متناسب با ا

نمود و کودکان و والدین هر دوگروه مجدداً یک هفته بعد از 

پایان جلسات آموزشی پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. مدت 

 98لغایت پایان بهمن ماه  98اجرای برنامه از ابتدای دی ماه 

نه دوره بطول انجامید و در خلل این زمان، گروه گواه هیچگو

و یا برنامه آموزشی دریافت ننموده . ضمناً در خصوص 

رعایت مالحظات اخالقی نیز ذکر این نکته الزامی است که به 

افراد نمونه های تحت بررسی اطمینان داده شد که اطالعات  

شخصی ایشان محرمانه باقی خواهد ماند .الزم بذکر است 

ل کوواریانس اطالعات آماری داده های نمونه بر اساس تحلی

انجام گردیده   spssتک متغییری یک طرفه و با نرم افزار 

 است.

 

 های تحقیق یافته

نفر از کودکان پسر مقطع ابتدایی   40در این تحقیق تعداد 

نفر گروه آزمایش( مورد بررسی قرار    20نفر گروه گواه،   20)

میانگین و انحراف استاندارد پیش   2گرفته اند. در جدول 

س آزمون مؤلفه های پژوهش نشان داده شده آزمون و پ

 است.
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 (40پس آزمون در دو گروه آزمایش و گواه ) تعداد :  –شاخص های توصیفی نمرات پیش آزمون   –2جدول شماره 

 پس آزمون پیش آزمون مرحله

انحراف  میانگین K-SZ انحراف استاندارد میانگین متغییر     وضعیت

 استاندارد

K-SZ 

 گروه آزمایش

 0.73 7.11 85.20 0.35 8.11 75.05 سازش یافتگی

 0.69 7.23 30.1 0.42 6.03 26.2 مهار خشم

 0.21 6.03 58.15 0.72 8.10 63.30 احساس تنهایی

 گروه گـــواه

 0.66 9.17 79.14 0.27 8.21 75.90 سازش یافتگی

 0.28 6.05 20.20 0.017 5.40 22.75 مهار خشم

 0.30 4.26 59.15 0.25 5.25 60.05 احساس تنهایی

بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون یررسی نرمال بودن  

(  به این نتیجه  K-SZاسمیرنف ) –متغییرهای کالمو گروف 

( در تمامی  K-SZاسمیرنف ) –میرسیم که آماره کالمو گروف 

متغییر ها معنی دار نبوده ولی در پس آزمون متغییر مهار 

( معنی دار است، بعبارتی فقط 0.017خشم درگروه گواه )

توزیع متغییرهای سازش یافتگی اجتماعی و احساس 

 تنهایی نرمال می باشد.

 

 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغییره برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در سازش یافتگی  –3جدول شماره 

مجموع  منبع

 مجذورات

 زه اثراندا F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی

 0.262 0.001 12.94 650.12 1 650.12 پیش آزمون

 0.356 0.001 18.63 1023.6 1 1023.6 عضویت گروه

    55.12 37 1917.6 خطا

سازش F آماره 3براساس مقادیر بدست آمده در جدول  

معنی دار است و   0.001( می باشد و در سطح18.63یافتگی )

یزان سازش یافتگی  بدین معنی است که بین دو گروه در م

نیز نشان می    0.35تفاوت معنی دار وجود دارد. اندازه اثر 

 Fدهد که این تفاوت در جامعه نسبتاً بزرگ است . آماره 

معنی داری   0.001( در سطح 12.94پیش آزمون نیز با مقدار )

معنی   است. این نتایج نشان می دهد که پیش آزمون تاثیر

نتایج تحلیل کوواریانس    داری بر نمرات پس آزمون دارد.

نشان می دهد که میانگین تصحیح شده گروه آزمایش در  

( و میانگین گروه گواه 88.17سازش یافتگی اجتماعی )

معنی دار   0.001در سطح    F( است که با توجه به آماره 76.09)

است یا بعبارتی می توان گفت که مداخله بازیهای گروهی  

عی در کودکان می  موجب افزایش سازش یافتگی اجتما

 شود .

 
 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغییره برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و گواه در  مهار خشم  –4جدول شماره 

مجموع  منبع

 مجذورات

 اندازه اثر F Pآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی

 0.171 0.006 8.40 319.10 1 319.10 پیش آزمون

 0.012 0.55 0.348 13.17 1 13. 17 عضویت گروه

    13.09 37 1406.2 خطا
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مهار   Fآماره 4براساس مقادیر بدست آمده در جدول 

غیر معنی دار  0.55 ( می باشد و در سطح0.348خشم )

است و بدین معنی است که بین دو گروه در میزان مهار 

نیز    0.012خشم تفاوت معنی دار وجود ندارد. اندازه اثر 

ین تفاوت در جامعه کوچک است . نشان می دهد که ا

  0.006( در سطح 8.40پیش آزمون نیز با مقدار ) Fآماره 

معنی داری است. این نتایج نشان می دهد که پیش 

آزمون تاثیری معنی دار بر نمرات پس آزمون ندارد. نتایج  

تحلیل کوواریانس نشان می دهد که میانگین تصحیح  

( و میانگین  24.48شده گروه آزمایش در مهار خشم )

و در    F ( است که با توجه به آماره 26.12گروه گواه )

غیر معنی دار است لذا می توان گفت که   0.55سطح

مداخله بازی گروهی موجب مهار خشم کودکان نمی  

  شود .

نتایج تحلیل کوواریانس تک متغییره برای بررسی تفاوت گروه   –5جدول شماره 

 آزمایش و گواه در احساس تنهایی

مجموع  منبع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین  

 مجذورات

اندازه  F Pآماره 

 اثر

پیش 

 آزمون

209.11 1 209.11 8.65 0.005 0.189 

عضویت  

 گروه

577.06 1 577.06 23.12 0.001 0.384 

    24.23 37 882.12 خطا
 

احساس  Fآماره 5براساس مقادیر بدست آمده در جدول 

معنی دار   0.001ر سطح( می باشد و د23.12تنهایی )

است و بدین معنی است که بین دو گروه در میزان 

احساس تنهایی تفاوت معنی دار وجود دارد. اندازه اثر 

نیز نشان می دهد که این تفاوت در جامعه نسبتاً   0.38

( در  8.65پیش آزمون نیز با مقدار ) Fبزرگ است . آماره 

می دهد  معنی داری است. این نتایج نشان    0.005سطح 

که پیش آزمون تاثیری معنی دار، برنمرات پس آزمون  

دارد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان می دهد که میانگین 

( و  60.14تصحیح شده گروه آزمایش در احساس تنهایی )

  F ( است که با توجه به آماره 53.18میانگین گروه گواه )

معنی دار است لذا می توان گفت که    0.001و در سطح

خله بازی گروهی موجب کاهش احساس تنهایی  مدا

 کودکان می شود .

 

 بحث و نتیجه گیری

پژوهش تعیین تاثیر بازی های گروهی بر   هدف این

سازش یافتگی اجتماعی ، مهار خشم و احساس تنهایی  

ساله می باشد . نتایج حاصل   12الی  10در کودکان سنین 

 از تحقیق نشان داد:

   با کنترل نمرات پیش آزمون، بین گروههای آزمایش و

گواه، بازیهای گروهی در نمرات سازش یافتگی اجتماعی  

 >0.001در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد )

P  , 18.63= F)   مداخله بازیهای  و بعبارتی می توان گفت

درصدی سازش یافتگی   35گروهی موجب افزایش 

اجتماعی در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش گردیده 

 است.

   با کنترل نمرات پیش آزمون، بین گروههای آزمایش و

گواه، بازیهای گروهی در نمرات احساس تنهایی در مرحله 

 ,  P >0.001پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد )

23.12= F بنابراین مداخله بازی های گروهی بر  .)

احساس تنهایی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد و  

دی احساس تنهایی در مرحله درص  38موجب کاهش 

پس آزمون در گروه آزمایش شده است . نتایج این تحقیق  

 .با نتایج تحقیقات دیگر همخوان است

   با کنترل نمرات پیش آزمون، بین گروههای آزمایش و

گواه، بازیهای گروهی در نمرات مهار خشم در مرحله پس 

 =P  , 0.348 >0.55آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد)

F)  و مداخله بازیهای گروهی نتوانسته است در مهار .

خشم در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش اثر گذار 

 باشد.

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آموزش بازی  

درمانی گروهی بر مؤلفه های گوناگون مهارتهای 

اجتماعی، اثربخشی معناداری دارد. بازیهای گروهی 

ر است در بهبود بعضی از بعنوان روشی ارشمند، قاد

ویژگیهای افراد ناسازگار اثر گذار باشد بازیهای گروهی 

بعنوان یک رشته فعالیت های جمعی و انگیزشی باعث  

باال بردن مهارتهای فردی، تقویت حس اعتماد به خود، 

استقالل فردی و تقویت برقراری روابط اجتماعی، و در  

انی کودک  نتیجه بهبود سازش یافتگی اجتماعی و هیج

می گردد و به برخورد مناسب کودک در خانه، اجتماع و  

مدرسه منجر می شود. بازیهای گروهی از طریق کاوش  

هیجانی و اجتماعی باعث آگاهی و بصیرت در کودک می  
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گردد تا بتواند مشکالت خود را بشناسد. در فرایند  

مداخله، درمانگر بعنوان یک عضو و یا هدایت گر ایفای  

د نمود. لذا پیشنهاد می شود با فراهم آوردن  نقش خواه

شرایط اجرای بازیها و فعالیتهای گروهی در اجرای  

مداخله های درمانی، زمینه های ایجاد رفتارهای مناسب 

اجتماعی را برای کودکان بوجود آورد. و مضافاً پژوهش 

حاضر را با استفاده از پرسشنامه های دیگر و همچنین 

جنسیت های متفاوت و در نقاط  رده های سنی دیگر و 

مختلف نیز تکرار نمود تا برآیند و نتایج قابل استنادتر و  

 قابل تعمیم تری بدست آورد.
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