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 چکیده

الئم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی انجام شد. روش پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی شن بازی درمانی بر ع

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پس-آزمونپژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

هوشی با استفاده  دانش آموز کم توان 16بودند، تشکیل دادند. از بین جامعه هدف  1397کم توان هوشی شهر تهران در سال 

نفر( به شیوه تصادفی گمارش شدند. از  8نفر( و کنترل ) 8گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش )از روش نمونه

ای در دقیقه 40جلسه  8(، برای ارزیابی اضطراب استفاده شد. گروه آزمایش در 2003پرسشنامه اضطراب اسپنس، بارت وتارنر )

ها با صورت انفرادی دریافت کرد. در پایان مجددًا هردو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادهدرمانی  را بهطول دو ماه شن بازی 

های این پژوهش نشان داد که شن بازی درمانی وتحلیل قرار گرفت. یافتهاستفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه

توان از شن بازی درمانی آمده میدستوان هوشی شد. با توجه به نتایج بهموجب کاهش  عالیم اضطراب دانش آموزان کم ت

 منظور کاهش عالیم اضطراب دانس آموزان کم توان هوشی استفاده کرد.به

 بازی درمانی، کم توان هوشی، شن اضظراب،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

1توان هوشیافراد کم ها قبل از هجده تارهای سازگارانه  داشته و مشکالت آنهای معنادار در عملکرد هوشی و رفمحدودیت 

های سازشی مفهومی، اجتماعی و عملیدر نظر گرفته می شود. . سالگی ایجاد شده باشد. رفتارهای سازگارانه  به صورت مهارت

به نحوی که فرد قادر های زندگی است گیری مهارتگیری و یادبه عبارت دیگر رفتارهای سازگارانه  توانایی شخص برای به کار

2های هوشی و تحولیبه زندگی مستقل باشد )انجمن آمریکایی ناتوانی های (. در راهنمای تشخیصی و آماری اختالل2002 ،

3روانی )ویراست پنجم( شود کانون توجه بیشتری معیار ضریب هوشی حذف شده است. حذف مالک ضریب هوشی باعث می 

؛ به نقل از ارجمندنیا، فتح آبادی، طاهریان 2013متمرکز شود )انجمن روانپزشکی آمریکا، فرد  روی سطح عملکرد سازگارانه

ای دارند. پذیر جایگاه ویژهتوانی هوشی آموزشتوان هوشی، کودکان و جوانان موسوم به کم(. در میان افراد کم1396وعاشوری،

(. که بهره هوشی آنان حدود 1390دهند )افروز، می درصد تعداد کل کودکان سنین مدرسه را تشکیل 2این کودکان حدودا 

 (.1390باشد )افروز، می 75-70تا  50-55

اختالل اضطرابی یکی از اختالالت اضطرابی که در دانش آموزان کم توان هوشی  در مقایسه با دیگر دانش آموزان شایع تر 

وع هستند و پژوهش ها نشان می دهند که شیوع (. پژوهش ها  نیز موید این موض1395است)کاظمی، پزشک و مرشد دوست، 

درصد گزارش شده است که همین موضوع مانع بزرگی برای یادگیری مهارت  22تا 3این اختالل در افراد کم توان هوشی بین 

4ها و تعامالت اجتماعی کودکان کم توان هوشی است)ریردون،گری و ملوین (. به همین دلیل است که افراد کم توان 2015،  

هوشی باید مداخالت الزم درجهت کاهش اضطراب دریافت نمایند. تا بتوانند در جامعه و مدرسه به سازگاری مورد نظر برسند 

 چرا که اضطراب می تواند مانع بزرگی در برابر ورود این افراد در جامعه شود.

5ریخچه این روش به مارگات لویفلدکاررفته است شن بازی درمانی است. تاعنوان مداخله بهروشی که در این پژوهش به که  

میالدی، یک بیمارستان برای کودکان دشوار و عصبی تأسیس کرد و  1928گردد. او در سال متخصص در حوزه اطفال بود برمی

6های درمانی با کودکان پرداخت )ماتسون و ولدورالهای جهانی در فعالیتبه بررسی تکنیک (. استفاده از شن و ماسه 2010، 

ها بخشی داشته است. در گذشته و اکنون فضای شنی از نظر بسیاری از فرهنگمت بسیار زیادی در فرایند درمانی و توانقد

7دارای خصوصیات حفاظت کنندگی دارد )می یانگ وکیم درمانی غیرمستقیم در نظر توان نوعی از بازی(. این روش را می2012، 

توانند آزادانه هیجانات و تصاویر هوشی خود را با استفاده کند و مراجعان میر عمل میعنوان تسهیل گگرفت که درمانگر در آن به

8از جعبه شن و اشیای مینیاتوری مختلف در جعبه شن خلق کنند )بویک وگودین (. از زمانی که شن بازی درمانی 2000، 

تأثیر آن پرداختند و در بسیاری از تحقیقات  عنوان روش درمانی مورد پذیرش قرار گرفته است، تحقیقات فراوانی به بررسیبه

9برای طیف وسیعی از مشکالت مورداستفاده قرار گرفته است )وانگ فالهایو وری  ،2007 .) 

شود. چراکه کار با سینی شن درمانی با استفاده از شن همچنین در درمان مشکالت اضطرابی نیز به کار گرفته میروش بازی

ها هایش بپردازد و با بازآفرینی رویدادها به ترسد تا در محیطی امن به جستجو و کشف ترسبه کودک این فرصت رامی ده

حل پیدا کند )سیدی اندی، مکوند حسینی و کیان ها به بینش برسد و برای حل مسائل مختلف راهعینیت بخشد، نسبت به آن

های درمانی در کاهش اختاللبا هدف بررسی شن بازی( در پژوهشی 1392(. در همین راستا سیدی اندی و همکاران )1392ارثی، 

های اضطرابی تأثیر درمانی با استفاده از شن بر کاهش اختاللاضطرابی دختران دبستانی شهرستان بابل نشان دادند که بازی

1معناداری دارد. همچین جانگ و یان هی 0 ضطراب درمانی گروهی بر ا( در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر شن بازی2012) 

ها ای باعث کاهش نشانهعنوان روش مداخلهدرمانی با استفاده از شن بهکارگیری بازیاجتماعی زنان به این نتیجه رسیدند که به

                                                             
1. Intellectual disability 
2. American assessment of intellectual and developmental disabilities 
3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)  
4 .  Reardon, Gray & Melvin 
5.  Margaret Lowenfeld 
6.  Mattson & Veldorale 
7.  Mi-yung & Kim 
8.  Boik & Goodwin 
9.  Wang Flahive& Ray 
1 0.  Jang& Yun-hee 



1عالوه ون، ریشنگ، هاسلم و ژلیگشود. بهاضطراب اجتماعی گروه آزمایش می 1 ای با هدف تأثیر شن ( در مطالعه2012) 

های اجتناب درمانی با استفاده از شن باعث کاهش نشانهدی دانشجویان نشان دادند که بازیدرمانی بر مسائل بین فربازی

 شود.اجتماعی و میزان اضطراب دانشجویان می

رود که شن بازی درمانی بر عالئم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی تأثیرگذار با توجه به پیشینه پژوهشی این احتمال می

توان پژوهشی را یافت که به تعیین اثربخشی شن بازی سازد این است نمیهش حاضر را برجسته میباشد. آنچه اهمیت پژو

رو انجام پژوهش حاضر به دلیل پر کردن خأل پژوهشی درمانی بر عالئم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی پرداخته باشد. ازاین

بخشی دانش آموزا کم توان هوشی، ضرورت دارد. لذا با توجه به وانآمده از آن در تدستدر این حوزه و کاربردی بودن نتایج به

 های فوق، هدف این پژوهش که تعیین شن بازی درمانی بر عالئم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی است.پژوهش

 روش 

را کلیه  پژوهشآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این سپ-آزمونروش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

کم توان هوشی  دانش آموز 16بودند، تشکیل دادند. از بین جامعه هدف  1397دانش آموزان کم توان هوشی شهر تهران در سال 

نفر( به شیوه تصادفی گمارش  8نفر( و کنترل ) 8گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش )با استفاده از روش نمونه

ظر گرفته شد. و از بازی درمانی به عنوان متغیر مستقل و عالیم اضطراب به عنوان متغیر وابسته در نشدند. در این پژوهش شن 

 ابزار زیر استفاده شد
سوالی  38پرسشنامه اضطراب اسپنس: برای سنجش اضطراب در این پژوهش پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس نسخه 

برای ارزیابی میزان اضطراب به طور کلی و عنوان عالیم مربوط به اختالل  فرم والدین مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه

هراس، اضطراب جدایی، ترس اجتماعی، موقعیت هراس، اضطراب تعمیم یافته و ترس از آسیب فیزیکی مورد استفاده قرار می 

 92/0ه با ضریب آلفای کرونباخ گیرد. نمره کلی آزمون از مجموع این خرده مقیاس ها به دست می آید. پایایی این پرسشنام

برای اضطراب 70/0برای هراس، 82/0برآورد شده است. این همسانی درونی برای خرده مقیاس ها با ضریب آلفای کرونباخ 

برای اضطراب 73/0برای وسواس فکری وعملی و  73/0برای ترس از آسیب فیزیکی، 60/0برای ترس اجتماعی،70/0جدایی، 

برای نمرات  60/0ماه در حدود  6ه است. به عالوه پایایی این پرسشنامه از طریق بازآزمایی با فاصله عمومی مورد پذیرش بود

برای ترس اجتماعی،  57/0برای اضطراب جدایی، 57/0برای هراس،  45/0کلی آزمون گزارش شده است و برای خرده مقیاس ها، 

برای اضطراب عمومی گزارش شده است همسانی  56/0،  و برای وسواس فکری عملی 53/0برای ترس از آسیب فیزیکی،  50/0

1برآورد شده است.)اسپینز، بارت وتارنر 90/0دورنی با استفاده از روش دونیمه کردن گاتمن  2 (. در ایران سیدی اندی و 2003، 

ش کردند. این درصد گزار 78/0( درپژوهشی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای همسانی درونی آزمون را 1392همکاران)

برای ترس 70/0برای اضطراب جدایی،  70/0برای هراس،  79/0همسانی درونی برای خرده مقیاس ها با ضریب آلفای کرونباخ 

برای اضطراب عمومی  79/0برای وسواس فکری عملی و 78/0ترس از آسیب فیزیکی، 79/0برای ترس اجتماعی،  79/0اجتماعی،

 (.1392ان، مورد قبول است)سیدی اندی و همکار

ای شن بازی درمانی با استفاده از شن حضور پیدا ای در برنامه مداخلهدقیقه 40جلسه  8گروه آزمایش در ا: شیوه اجر

ها و ها بازی کردند. در این پژوهش نقش آزمونگر، ثبت کردن مشاهدات بالینی و حالتبازیکردند؛ و با شن، اشیا و اسباب

العمل متناسب با شرایط بود. آزمونگر در پایان هر ها با استفاده از نشان دادن عکسلیه جلسهها در طی کرفتارهای آزمودنی

گرفت و با خود دانش آموزان در ساختند عکس میجلسه شن بازی درمانی از تصاویری که دانش آموزان کم توان هوشی می

1نس چند متغیرهکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریاها صحبت میمورد آن 3  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.             

                                                             
1 1.  Wen, Risheng, Haslam & Zhilikg 
1 2 .  Spence, Barrett & Turner 
1 3 .  MANCOVA 



 نتایج

: میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل1جدول  

 پس آزمون پیش آزمون  

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر گروه

الل هراساخت کنترل  19.93 3.965 19.42 3.949 

 3.083 21.85 3.342 21.38 اضطراب جدایی 

 2.627 16.35 2.478 16.65 ترس اجتماعی 

 2.898 17.37 2.913 17.98 موقعیت هراسی 

 3.671 25.17 3.369 25.54 اضطراب تعمیم یافته 

 3.094 16.47 3.397 16.99 ترس از آسیب فیزیکی 

اساختالل هر آزمایش  20.42 3.378 19.02 3.235 

 3.499 21.94 3.615 23.20 اضطراب جدایی 

 3.049 14.44 2.797 15.96 ترس اجتماعی 

 2.683 17.44 2.727 18.54 موقعیت هراسی 

 2.945 23.56 3.003 24.92 اضطراب تعمیم یافته 

 3.078 16.25 3.183 17.67 ترس از آسیب فیزیکی 

به تفکیک برای کودکان گروه آزمایش و کنترل در اضطراب مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات  آمار توصیفی  1در جدول 

گردد در گروه کنترل میانگین دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد کاهش بیشتر نمرات در نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمی

 پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

های تحلیل کواریانس ، از آزموناثربخشی شن بازی درمانی بر عالئم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی به منظور بررسی 

ای آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از ( استفاده شد. پیش از انجام این آزمون مفروضه هMANCOVAچند متغیره )

ها با استفاده از آزمون ام باکس و همگنی واریانس ها با استفاده از اسمیرنوف، همسانی ماتریس کوواریانس -کولموگروف آزمون

تحلیل کواریانس  آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه های فوق الذکر استفاده از آزمون

 چند متغیره بالمانع می باشد.

. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه اضطراب کودکان گروه آزمایش و کنترل3جدول  

 سطح معناداری درجه آزادی خطا درجه آزادی اثر F مقادیر آزمونها اثر

 گروه

 0.006 7 6 8.726 0.882 اثر پیالیی

 0.006 7 6 8.726 0.118 المبدای ویلکز

 0.006 7 6 8.726 7.479 اثر هتلینگ

 0.006 7 6 8.726 7.479 بزرگترین ریشه روی

گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی، المبدای ویلکز، اثر همانطور که مشاهده می

گردد که (. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می>01/0pاست ) 01/0هتلینگ و بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  

شن بازی توان گفت دو گروه آزمایش و کنترل، در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر این اساس میاضطراب بین میزان 

رل در هر یک از موثر بوده است.به منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنتدرمانی بر کاهش عالئم اضطراب کم توان هوشی 

  ، آزمون اثرات بین آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است.عالیم اضطراب



: آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه عالیم اضطراب گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون4جدول  

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 اندازه اثر

 اختالل هراس
 0.304 0.041 5.236 3.654 1 3.655 بین گروهی

    0.698 12 8.378 درون گروهی

 اضطراب جدایی
 0.294 0.045 5.003 1.697 1 1.698 بین گروهی

    0.339 12 4.075 درون گروهی

 ترس اجتماعی
 0.387 0.018 7.563 6.666 1 6.667 بین گروهی

    0.881 12 10.576 درون گروهی

 موقعیت هراسی
 0.323 0.035 5.738 1.172 1 1.172 بین گروهی

    0.204 12 2.451 درون گروهی

 اضطراب تعمیم یافته
 0.456 0.008 10.116 3.976 1 3.976 بین گروهی

    0.394 12 4.717 درون گروهی

 ترس از آسیب فیزیکی
 0.353 0.025 6.561 3.008 1 3.007 بین گروهی

    0.458 12 5.506 درون گروهی

های آزمایش و کنترل در مرحله ، در کودکان گروهاضطراب عالیم مقایسهنتایج آزمون اثرات بین آزمودنی برای  4در جدول 

معنی دار  05/0 در سطحعالیم بدست آمده، برای تمامی  Fپس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، مقدار 

بودن میانگین نمرات  ترپایین گیرد. با توجه بهبنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می(. P<05/0می باشد )

عالیم اضظراب دانش موثر بوده و موجب کاهش شن بازی درمانی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می شود که 

  شود.میآموزان کم توان هوشی 

 بحث و نتیجه گیری

های پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی شن بازی درمانی بر عالئم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی انجام شد. یافته

 این پژوهش نشان داد که شن بازی درمانی موجب کاهش  عالیم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی شد. 

درمانی در کاهش ( تحت عنوان بررسی تأثیر شن بازی1392ای سیداندی و همکاران )ههای پژوهشاین نتایج با یافته

درمانی سبب کاهش سطح اضطراب دختران های اضطرابی دختران دبستانی شهرستان بابل که نشان دادند که شن بازیاختالل

روهی بر اضطراب اجتماعی زنان که درمانی گ( تحت عنوان بررسی تأثیر شن بازی2012گردد، جانگ و همکاران )دبستانی می

( تحت عنوان تأثیر شن 2012گردد؛ و ون و همکاران )به این نتیجه رسیدند که این روش سبب کاهش اضطراب زنان می

های اجتناب اجتماعی و میزان درمانی موجب کاهش نشانهدرمانی بر مسائل بین فردی دانشجویان که نشان دادند شن بازیبازی

 گردد همسو بود.جویان میاضطراب دانش

توان گفت که کار با سینی شن به کودکان این فرصت رامی دهد تا در محیطی امن چنین میدر راستای تبیین این یافته این

ها به بینش برسد و برای ها عینیت بخشد، نسبت به آنهایشان بپردازند و با بازآفرینی رویدادها به ترسبه جستجو و کشف ترس

کننده برای این روش غیرمستقیم بودن آن (؛ و دلیل قانع1392حل پیدا کند )سیدی اندی و همکاران، مختلف راه حل مسائل

(؛ و همچنین در سینی 2003دهد تا ترس و اضطرابش را ابراز کند و با آن مواجه گردد )کاف، است که به فرد این امکان را می

صورت سمبولیک از عهده آن برآیند و کنند که بهنند این توانایی را پیدا میکشن کودکان پس اینکه اضطراب خود را عینی می

 (.1389این حس را پیدا کنند در مواجه با محیط قدرتمند هستند )محمد اسماعیل، 

های این پژوهش نشان داد که شن بازی درمانی موجب کاهش  عالیم اضطراب دانش آموزان کم توان هوشی در مجموع یافته

ها، و محدود بودن تعداد جلسات های پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی تعداد اندک آزمودنیجمله محدودیتشد. از 



شود که در پژوهش های بعدی شن بازی درمانی بود. بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود. پیشنهاد می

 د. و تعداد جلسات بیشتری انجام شو با حجم نمونه
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Abstract 

The aim of this study was to determine the effectiveness of play therapy sand on the anxiety 

symptoms of students with intellectual disabilities. The research method was semi-

experimental with pre-test-post-test design with control group. The statistical population of 

this study consisted of all students with intellectual disabilities in Tehran in 1397. From the 

target population, 16 IQ students were selected using the available sampling method and 

randomly assigned to experimental (8 subjects) and control (8subjects) groups. Spence's 

anxiety questionnaire, Bart and Tartner (2003), was used to assess anxiety. In eight 40-minute 

sessions over two months, the experimental group received sand therapy play individually. In 

the end, both groups were re-evaluated. Data were analyzed using multivariate analysis of 

covariance. The findings showed that sand play therapy reduced the anxiety symptoms of 

students with intellectual disabilities. Based on the results obtained, play therapy sand can be 

used to reduce the anxiety symptoms of students with intellectual disabilities. 
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