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Extended Abstract

1. Introduction

isual impairment in childhood often has 
lifelong consequences. As much as the 
sense of sight plays a role in the evolution 
of human actions from birth, the damage 
to this sense can also cause the develop-
ment of the individual from various as-

pects of social, cognitive, emotional, and behavioral prob-
lems that can affect physical and mental health. One of 
the most important problems for individuals with visual 
impairment is incompatibility with the limitations and 
disabilities caused by this injury, inducing depression and 

anxiety. In order to raise the performance levels of these 
children, appropriate interventions are requisite. It is essen-
tial to bring these kids to an acceptable level of ability that 
will lead to the full utilization of their talents and abilities. 
The aim of this study was to analyze the effectiveness of 
games and music on anxiety, depression, and self-esteem 
of students with visual impairment in the second grade of 
elementary school.

2. Methods

The present study was experimental with a pre-test-post-
test design and a control group. The statistical population 
included 60 students with visual impairment in the age 
range of 9-15 years (mean=11.74 years) (2020-2021 aca-
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demic year). Using the Cochran sampling method, a total 
of 28 kids were selected as a sample and randomly as-
signed to the experimental and control groups. Thereafter, 
the questionnaires were read individually by the students 
and the grades were recorded. The intervention for the 
experimental group was performed as a group (two ses-
sions/week for ten sessions; each session lasting 30 min-
utes) and the questionnaires were performed and recorded 
as retests via the previous method for both groups. Data 
analysis was calculated using the SPSS software v. 26. 
Leven’s test was utilized to evaluate the homogeneity of 
variance, the paired t-test was used to examine the mean 
differences between pre-test and post-test, and an inde-
pendent t-test was deployed to examine the two groups in 
terms of depression, anxiety, and self-esteem.

3. Results

The independent t-test findings pointed out that there 
was no significant difference between the two groups 
in the baseline regarding depression and anxiety. How-
ever, there was a significant difference between the ex-
perimental and control groups in the self-esteem variable. 
Comparing the pre-test and post-test of the experimental 
group, the results showed that play and music had an ef-
fect on anxiety, depression, and self-esteem of children 
with visual impairment. However, the covariance analysis 
findings showed a significant difference only in the anxi-
ety variable In the experimental group (P=0/002).

4. Discussion

Overall results and data analysis showed that play and 
music are a potential therapeutic option. To justify the 
findings, it can be stated that because children with vi-
sual impairment suffer more psychological problems than 
their visual counterparts, the interventions of the present 

study are cost-effective, simple, familiar, and fun for im-
plementation as far as the children were concerned. It was 
proven that these interventions were effective in reducing 
anxiety and depression and increasing self-esteem in chil-
dren with visual impairment. Therefore, it can be declared 
that games and music can have a great impact on solving 
the psychological problems of this group of children in 
the following areas: Physically, by performing physical 
movements and by breathing properly and delivering 
proper oxygen to the organs and the brain (causes hap-
piness by increasing the neurotransmitters in the brain), 
and psychologically, by creating the opportunity to ex-
press repressed emotions, breaking resistance, emotional 
discharge, voice and song, the therapeutic aspect can be 
highlighted. Creating a sense of accomplishment in the 
game, playing a simple musical instrument, and releasing 
muscle tension by tapping a musical instrument or body 
part increases self-confidence and self-esteem. By under-
taking these actions, they realize their value and useful-
ness as a member of a group.
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Table 1. ANCOVA of the Experimental and Control Groups in Terms of Anxiety, Depression, and Self-Esteem After the Intervention

PFError SizeEffect SizeMean±SDGroupsVariables

0.052
1.9780.2730.0739.78±3.35Experimental

Depression
2.6324.1730.14316.28±8.94Control

0.002
0.21812.680.33738±16.78Experimental

Anxiety
6.13211.440.31450.92±19.58Control

0.065
0.8810.3310.03489.71±8.06Experimental

Self-Esteem
3.7180.1290.12982.5±13.8Control
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مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی بازی و موسیقی بر اضطراب، افسردگی و عزت نفس دانش آموزان با آسیب 
بینایی دوره دوم ابتدایی

زمینه و هدف بررسی اثر بخشی بازی و موسیقی بر اضطراب، افسردگی و عزت نفس دانش آموزان با آسیب بینایی دوره دوم ابتدایی است. 
مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل شصت نفر در 
گروه سنی نُه تا پانزده سال است )M=11/74(. روش نمونه گیری با روش کوکران انجام و افراد با آزمون های اضطراب اسپنس، افسردگی 
کودکان و عزت نفس کودکان بررسی شدند. پس از آن افراد بر اساس سن و نوع آسب بینایی، همتا سازی شده و در نهایت 28 نفر به 
عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های آماری تحلیل کوواریانس، تی مستقل و تی 

زوجی استفاده شد.
یافته ها مقایسه نتایج پیش آزمون-پس آزمون نشان داد که بازی و موسیقی بر اضطراب، افسردگی و عزت نفس کودکان با آسیب بینایی 
.)P=0/002( نقش دارد، اما نتایج تحلیل کوواریانس در گروه آزمایش نشان داد که فقط در متغیر اضطراب تفاوت معنادار ایجاد شده است

نتیجه گیری نتایج نشان داد که بازی همراه با موسیقی می تواند در کاهش اضطراب کودکان با آسیب بینایی نقش داشته باشد.

کلیدواژه ها: 
نابینایی، بازی، موسیقی، 

اضطراب، افسردگی، 
عزت نفس
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مقدمه

حس بینایی، یکی از حواس مهمی است که در دریافت بسیاری 
از اطالعات نقش مهمی دارد و بعضی از افراد با آسیب  بینایی از 
این حس محروم هستند. از آنجا که هرگونه ناتوانی می تواند چهره 
خود را تغییر دهد ]1[. فقدان حس بینایی باعث می شود که این 
افراد درک مناسبی از دنیای واقعی نداشته باشند ]2[، این کودکان 
در مقایسه با همتایان بینای خود، به دلیل اینکه در معرض خطر 
مشکالت روان شناختی1  ، از جمله اضطراب و افسردگی هستند، 
باید با مهارت و استراتژی های الزم برای مدیریت این اختالل ها 

تجهیز شوند ]3[.

در ایران، طبق آمار پیشگیری2 از نابینایی وزارت بهداشت، بر 
اساس تخمین ها سی هزار کودک کم بینا و 7500 کودک نابینا در 

1. Psychological
2. Prevention

کشور وجود دارد. بر اساس روند افزایشی این آمارها و مشکالت 
جسمی و روانی که این افراد با آن مواجه هستند، نیاز است که 
آ زمایش های زود هنگام و مناسب جهت بهبود عملکرد اجتماعی و 
روانی آن ها صورت گیرد ]4[. تجزیه و تحلیل اخیر مجمع جهانی 
اقتصاد تخمین زده است که تأثیر کلی اختالالت روانی از نظر 
خسارت اقتصادی، طی بیست سال آینده حدود شانزده تریلیون 

دالر خواهد بود ]5[.

اضطراب وافسردگی نمونه ای از اختالل های شایع روان پزشکی 
در دوران کودکی است ]4[. طبق مطالعات بین المللی سازمان 
بهداشت جهانی، حدود 322 میلیون نفر از جمعیت جهان دچار 
افسردگی هستند ]6[. افسردگی تقریباً 2 تا 3 درصد کودکان 
و تا 8 درصد نوجوانان را مبتال می کند که اگر درمان نشود به 
تثبیت اختالالت ُخلقی منجر می شود که با کاهش انرژی و عالقه، 
فعالیت،  کاهش  بی اشتهایی،  تمرکز،  در  گناه، مشکل  احساس 
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مشکالت خواب و سایر ریتم های بیولوژیک، بی حوصلگی، افکار 
مرگ و خودکشی مشخص می شود. پژوهش ها نشان داده است 
که در افراد با آسیب بینایی نیز نوعی افسردگی وجود دارد ]7[. 

اضطراب، نوعی هیجان یا احساس و ادراک ذهنی است که با 
پاسخ بدنی به تهدید واقعی یا ادراک شده همراه است. اضطراب 
10 تا 20 درصد از کودکان و نوجوانان را مبتال می کند. اختالالت 
اضطرابی با برانگیختگی مکرر هیجانی و فیزیولوژیک همراه است 
که شامل عالئم گوارشی، تهوع، استفراغ، دل درد، عالئم شبیه 
سرماخوردگی و در کودکان بزرگ تر عالئمی نظیر عالئم تنفسی و 
قلبی عروقی شامل تپش قلب، سرگیجه، ضعف و احساس خفگی 
است ]8[. طبق نتایج تحقیق به پژوه و همکاران، شیوع افسردگی 

در میان افراد با آسیب بینایی 25 درصد است ]9[.

همچنین افزایش عزت نفس، یکی از با ارزش ترین منابعی است 
که افراد دچار آسیب بینایی می توانند داشته باشند. تفاوت معنا داری 
بین عزت نفس کودکان با آسیب بینایی و کودکان عادی وجود دارد 
]10[. عزت نفس پایین، اختالالت عاطفی و عدم عملکرد مناسب، 
برای آنها مشکالتی ایجاد می کند ]11[. عالوه بر این، عزت نفس 

می تواند در تمام جنبه های رشد نقش مهمی ایفا کند ]12[. 

و  پایین  نفس  عزت  رفع  برای  انجام شده،  تحقیقات  طبق 
اختالالت روان شناختی، بازی راه حل بسیار مناسبی است. بازی 
برای کودکان عادی و استثنایی، وسیله بیان و ارتباط است که به 
عقیده برخی از پژوهشگران بخش مهمی از فرایند درمانگری را 
تشکیل می دهد ]13[. استفاده از بازی ها به کودکان این امکان 
را می دهد تا خود را از تجربیات احساسی عمیق دور کرده و به 
تعمق و تفکر بپردازند. همچنین فرصتی می دهد که به مشکالت 
خود اندیشیده و به روش غیر تهدیدآمیز پیامدهای آن را از طریق 
بازی تغییر دهند و خود را قدرتمند ساخته تا بتوانند با مشکالت 

زندگی واقعی کنار بیایند ]14[. 

بازی تأثیر زیادی بر عزت نفس و بر طیف وسیعی از اختالالت 
و مشکالت داشته است ]16 ،15[. همچنین آموزش بازی  همراه 
با موسیقی عالوه بر اینکه یک بازی و سرگرمی است، باعث تخلیه 
هیجانی و جهت دهی عاطفی می شود ]17[. کمالیان اعالم کرد 
این نوع بازی برای درمان اختالالت جسمی و روانی نقش دارد 

.]18[

طبق تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر، موسیقی به تنهایی 
برای درمان افسردگی محبوبیت فزاینده ای به دست آورده است. 
نتایج نشان داد موسیقی درمانی اثرات مثبتی در تقویت اعتماد به 
نفس، وضعیت روحی و عالئم افسردگی و اضطراب شرکت کنندگان 
داشته است ]7[. نتایج تحقیق محمدی اورنگی و همکاران نشان 
و  اضطراب  کاهش  باعث  موسیقی  با  ریتمیک3  تمرین  که  داد 

3. Rhythmic

افسردگی کودکان با اختالل هماهنگی رشدی می شود ]19[.

با توجه به آنچه مطرح شد، توجه به مشکالت روان شناختی 
کودکان با آسیب بینایی اهمیت دارد و تا آنجا که پیشینه نشان 
می دهد، تحقیقات کمی در ایران انجام شده و این مقوله مورد 
غفلت قرار گرفته است. همچنین ضرورت توجه به مشکالت این 
کودکان، جهت یافتن روش های مناسب برای کاهش آنچه که با 
آن مواجه هستند، مورد نظر قرار گرفت. عالقه مندی ذاتی کودکان 
تا مشکالت  بر آن داشت  را  بازی، محققین پژوهش حاضر  به 
شناختی کودکان با آسیب بینایی را با هدف بررسی اثربخشی 
بازی های موسیقیایی بر این متغیرها مورد پژوهش قرار داده و 

مطالعات پیشین را گسترش دهند. 

کاهش دهنده  عوامل  از  تصویر جامع تری  می تواند  همچنین 
عالئم اضطراب و افسردگی این کودکان را ترسیم کند و در جهت 
باال بردن عزت نفس کودکان با آسیب بینایی که تأثیر بسیار 
عمیقی بر ارتقای روابط اجتماعی دارد، وظیفه انسانی خویش را 
ایفا کند. همچنین پژوهش حاضر می تواند زمینه جدیدی برای 
برانگیختن پژوهش های بیشتر کودکان با آسیب بینایی فراهم 
کرده و با انتخاب روش های مناسب و تأثیر گذار در مشکالت این 

کودکان، دنیای آنان را زیباتر کند.

در راستای هدف مورد نظر، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی 
به این سؤال است که آیا بازی و موسیقی می تواند بر کاهش 
اضطراب، افسردگی و بهبود عزت نفس کودکان با آسیب بینایی 

نقش داشته باشند؟

مواد و روش ها

پیش آزمون- طرح  با  نیمه  آزمایشی  روش  یک  تحقیق  این 
همه  شامل  آماری  جامعه  است.  کنترل  گروه  با  پس آزمون 
دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با آسیب بینایی مدرسه پسرانه 
نابینایان شهر مشهد )شصت نفر( هستند که در سال تحصیلی 
1399-1398 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه بر اساس 
اساس  بر  با حجم جامعه  متناسب  و  انجام شد  کوکران  روش 

شصت نفر، حجم نمونه 51 نفر تعیین شد. 

اما از آنجا که نمونه مورد نظر باید هر سه اختالل اضطراب، 
اساس  بر  همچنین  و  باشد  دچار  را  نفس  عزت  و  افسردگی 
مالحظات اخالقی، به دلیل عدم رضایت چند تن از دانش آموزان 
برای شرکت در آزمایشات، حجم نمونه به 28 نفر کاهش یافت که 
بعد از همتا سازی بر اساس سن و نوع آسیب بینایی در هر گروه 

چهارده نفر در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. 

تست های مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون عزت 
افسردگی  آزمون  و  اسپنس  اضطراب  آزمون  کودکان،  نفس 
کودکان است. نمونه آماری شامل دانش آموزانی بود که پس از 
غربالگری با ابزارهای پژوهش، دچار اختالل اضطراب، افسردگی 
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و عزت نفس تشخیص داده شدند و از این میان افرادی انتخاب 
شدند که نمره حد نصاب متناسب با نمره تعیین شده در آزمون ها 

را دریافت کرده بودند. 

محدوده اضطراب بر اساس آزمون اضطراب اسپنس 44 و باالتر 
بود. محدوده افسردگی بر اساس آزمون افسردگی بین نُه تا باالتر 
از بیست بود، محدوده نمره عزت نفس بر اساس آزمون عزت نفس 
کودک بین سی تا شصت بود. معیارهای ورود شرکت کنندگان، 
جنسیت  بینایی،  آسیب  دچار  سال،  پانزده  تا  نُه  سنی  محدوده 
پسر، بدون اختالل روان پریشی بود. مالک های خروج عدم انجام 
صحیح تکنیک ها و بازی ها و غیبت بیشتر از سه جلسه بود. )برای 
گروه کنترل هیچ آزمایشی انجام نشد و در هیچ جلسه ای شرکت 
نداشتند. برای دریافت اینکه گروه کنترل بعد از این مدت آیا تغییری 
داشته  اند یا خیر، آمارها روی نمرات گروه کنترل نیز محاسبه شد.(

برای اجرای پژوهش ابتدا معرفی نامه از اداره آموزش و پرورش 
کودکان استثنایی برای حضور در مدرسه استثنایی پسرانه، اخذ 
شد. سپس با حضور در مدرسه مربوطه با گرفتن تأیید از مدیر 
شدند.  اجرا  آزمون ها  دانش آموزان،  والدین  و  معلمان  مدرسه، 
ابتدا سؤاالت پرسش نامه ها برای تک تک دانش آموزان به عنوان 
پیش آزمون خوانده و نمرات خام توسط پژوهشگر محاسبه شد. 
آزمایشات به صورت گروهی، دو جلسه در هفته به مدت ده جلسه 
و هر جلسه سی دقیقه در سالن ورزشی سرپوشیده مدرسه توسط 
پژوهشگر اجرا شد. پس از اتمام آزمایشات، سؤاالت پرسش نامه ها 
به عنوان پس آزمون، برای آزمودنی ها مجدداً خوانده، نمرات خام 
از  با استفاده  محاسبه و ثبت شد و در پایان، نتایج آزمایشات 

نرم افزار SPSS محاسبه شد.

پروتکل بازی  و موسیقی

با اهداف مشخص در هر جلسه و به صورت  بازی ها  اجرای 
ابزارهای  و  دست  ساز  کوبه ای  سازه های  از  استفاده  با  گروهی 
دیگر، از جمله پاراشوت و چوبک اجرا شد. در پایان هر جلسه، 
بهتر،  اکسیژن رسانی  هدف  با  شکمی  تنفس  همراه  آرام  سازی 
کاهش اضطراب و استرس و به تعادل رساندن انرژی هیجانی 
ایجاد شده طی بازی ها انجام گرفت. )پروتکل بر اساس کارگاه هایی 
که پژوهشگر زیر نظر هاتف دوستدار، اصغری نکاح و سودابه سالم 
گذرانده و آموزش دیده بود، تدوین شده است( )جدول شماره 1(.

ابزار پژوهش

تست اضطراب اسپنس 

این پرسش نامه توسط اسپنس و در سال 2003 برای ارزیابی 
نشانه های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد 
یک  در  سؤاالت  که  است  گویه  شامل 38  مقیاس  این   .]20[
مقیاس لیکرت )هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات و همیشه( پاسخ 

داده می شوند و پاسخ ها به ترتیب از صفر )هرگز( تا سه )همیشه( 
نمره گذاری می شود. حداکثر نمره 114 و حداقل نمره صفر است. 

عالوه بر زیر مقیاس ها، این پرسش نامه، یک نمره کل که معرف 
اضطراب کلی است، دارد. این پرسش نامه برای دامنه سنی سه 
به کار گرفته شده است. در پژوهش موسوی و  تا هفده سال 
کرونباخ  آلفای  کلی  فرمول  طریق  از  آزمون  اعتبار  همکاران، 
از روش  بررسی روایی سازه  برای  به دست آمد ]21[.   0/874
تحلیل مؤلفه های اصلی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آن نشان 
می دهد شش عامل از پرسش نامه مورد مطالعه، 42/138 درصد 
واریانس کل را تبیین می کنند. نمره بین صفر تا 44 اضطراب 
پایین، نمره بین 44 تا 88 اضطراب متوسط و نمره باالتر از 88 

اضطراب باال را نشان می دهد.

پرسش نامه اعتبار و پایایی مقیاس افسردگی کودکان

پرسش نامه افسردگی کودکان توسط کوواکس در سال 1985 
طراحی  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  افسردگی  ارزیابی  برای 
شده است ]22[. این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است و 
27 سؤال و پنج خرده مقیاس دارد که شامل موارد زیر است: 
کمال گرایی،  موفقیت  تأیید شدن،  برای  احتیاج  آسیب  پذیری، 
احتیاج برای خشنودی دیگران و نیاز به تأثیر گذاشتن بر دیگران 

 .]23[

هر یک از سؤال ها بر اساس یک مقیاس سه درجه ای صفر، یک 
و دو درجه بندی شده است. دامنه نمرات از صفر تا 54 و نمره زیاد 
معرف درجه باالیی از افسردگی است ]24[. گلزاری و همکاران 
نسخه فارسی پرسش نامه افسردگی کودکان تیشر و النگ4 را برای 
جمعیت عمومی ایران اعتباریابی و هنجاریابی کردند. پایایی این 
مقیاس از طریق بازآزمایی شش هفته ای، 0/82 است و آلفای 
کرونباخ آن را 0/96 گزارش کردند. سؤاالت این پرسش نامه به 
صورت سه گزینه ای طراحی شده است ]25[. نمره صفر تا هشت، 
نشانه سالمت، نمره نُه تا نوزده، آستانه افسردگی و نمره بیست و 

باالتر، نشانه افسردگی است.

پرسش نامه عزت نفس کودکان

مقیاس عزت نفس در سال 1985 توسط هیر و بروس ساخته 
نفس  عزت  خرده مقیاس  سه  و  گویه  سی  از  که  است  شده 
همساالن، عزت نفس خانه و عزت نفس مدرسه که هر کدام 
از ده سوال تشکیل شده است، به منظور سنجش عزت نفس در 
کودکان سنین مدرسه به کار می رود. نمره گذاری پرسش نامه به 
صورت طیف لیکرت چهار درجه ای است که برای گزینه های »به 
شدت مخالفم«، »مخالفم«، »موافقم« و »به شدت موافقم« به 

ترتیب امتیازات یک، دو، سه و چهار در نظر گرفته می شود. 

4. Tischer and Long Form Children Depression Questionnaire (CDS)
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در پژوهش هیر، دامنه ضریب همبستگی به روش بازآزمایی با 
فاصله زمانی سه ماهه بین دو نوبت آزمون، بین 0/56 تا 0/65 
برای سه خرده مقیاس و 0/74 برای مقیاس کلی، نشان دهنده 
ثبات خوب ابزار است ]26[. نمره بین سی تا شصت نشانه عزت 
نفس فرد پایین، نمره بین 60 تا 75 ، عزت نفس فرد متوسط و 

نمره باالتر از 75 ، عزت نفس فرد باال را نشان می دهد.

یافته ها

در مطالعه حاضر، تعداد 28 نفر بررسی شدند که در هر گروه، 
چهارده نفر بعد از همتاسازی از نظر سن و نوع اختالل بینایی قرار داده 
شدند. دامنه سنی بین نُه تا پانزده سال با میانگین 11/74±1/612 
سال است. برای بررسی اختالف دو گروه از نظر سن در خط پایه از 
آزمون تی مستقل استفاده شد و اختالف معنا داری در دو گروه از نظر 

.)P= 0/496( متغیر ذکر شده در خط پایه وجود نداشت

برای بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون 
لوین استفاده شد.

جدول شماره 2 نشان می دهد که در دو گروه آزمایش و کنترل 
شرط برابری واریانس از منظر افسردگی، اضطراب و عزت نفس، قابل 
قبول است. جدول شماره 3 نشان می دهد که اختالف معناداری در 
دو گروه در خط پایه افسردگی و اضطراب وجود ندارد. فقط در 
مورد متغیر عزت نفس بین دو گروه آزمایش و کنترل اختالف 
معنادار وجود داشت )P =0/0007( . جدول شماره 4 ارزیابی اثرات 
بازی-موسیقی بر متغیر های اضطراب، افسردگی و عزت نفس را با 
استفاده از تحلیل کوواریانس نشان می دهد. بین گروه ها اختالف 
معنا داری بعد از آزمایش از نظر عزت نفس و افسردگی وجود ندارد 
)n=28(، اما در متغیر اضطراب بین دو گروه اختالف معناداری وجود 

 . )P= 0/0001( دارد

جدول 1. خالصه جلسات بازی  و موسیقی

محتوا و نمونه فعالیتهدفجلسات

اول
1- ایجاد رابطه، اعتمادسازی، آشنایی بیشتر با درمانگر و آشنایی دانش آموزان با 

یکدیگر.
2- درک مفید بودن بدن و ارزشمندی وجودی به عنوان یک کل.

1- بازی دست به دست کردن توپ و گفتن نام دو سیالبی. 
2- بازی بادی پرکاشن )بدن کوبه( و ایجاد صدا با اندام های بدن.

دوم
1- برون ریزی هیجانی و رفع اضطراب.

2- دوست یابی، ایجاد رابطه دوستانه تر و عمیق تر با هم  گروهی ها در جهت کاهش 
اضطراب و ایجاد حس خوشایند در کنار یک دوست و کاهش افسردگی

1- پاره کردن کاغذ به همراه موسیقی مخصوص.
2- بازی »دست هاتو بذار توی دستم« با موزیک مخصوص.

سوم
1- ارزشمندی وجودی به عنوان یک کل برای افزایش عزت نفس.

دوپامین،  عصبی  ناقل های  ترشح  با  شادمانی  افزایش  و  افسردگی  کاهش   -2
سروتونین، اندورفین و اکسی توسین هنگام فعالیت.

1- تکرار بازی بادی پرکاشن به شیوه ای دیگر.
2- خواندن شعر کودکانه همراه با موسیقی تومبا و کف زدن.

چهارم
1- مفید و ارزشمند بودن و افزایش عزت نفس با ایجاد کار  گروهی جهت درک 

و پذیرش اجتماعی.
2- ایجاد حس اعتماد به توانمندی خود، ایجاد حس ارزشمندی و کاهش اضطراب 

به دنبال کار گروهی.

1- اجرای نمایش حیوانات به همراه ماسک حیوانات بر چهره و موزیک مخصوص.
2- رد کردن حلقه از خود به نفر کناری، در حالی که دستان همدیگر را گرفته و یک 

دایره تشکیل شده.

پنجم
1- جایگزینی احساس مثبت با بیان کلمات مثبت و کاهش افسردگی و ایجاد 

انگیزه و کاهش گوشه شینی با حضور در گروه دوستانه و ایجاد حس ارزشمندی.
2- ایجاد هیجان و کاهش افسردگی.

1- شعر خوانی با موزیک و بیان کلمات مثبت. گرفتن حلقه ورزشی به صورت دو 
نفره، بیان کلمات زیبا و مثبت به یکدیگر و انجام حرکات دلخواه ریتمیک با موزیک.

2- مسابقه رد کردن حلقه ها از باالی سر و خروج از پاها.

1- از بین بردن نماد ترس و اضطراب و غلبه بر آن و تخلیه انرژی.ششم
2- افزایش شادابی و نشاط، کاهش افسردگی و ایجاد انگیزه برای فعالیت.

1- پرتاپ کردن توپ به نماد هیوالی مقوایی.
2- پریدن از حلقه ها و به صورت مسابقه گروهی.

1- خلق اثر هنری و افزایش عزت نفس.هفتم
2- کاهش اضطراب و استرس به دنبال انجام کار گروهی.

1- نواختن ساز با تولید صدا با نایلون.
2- بازی گروهی عمو زنجیرباف با موسیقی مرتبط.

هشتم

1- تخلیه هیجانی، افزایش حس شادابی، افزایش عزت نفس و مفید بودن به 
عنوان یک عضو گروه، آموزش غیر مستقیم کنترل خشم یا اضطراب مثل موج 

خروشان و سپس آرامش دریای طوفانی.
2- افزایش اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه به دنبال تولید ابزار و اثر هنری-موسیقی 

غیرماهرانه و ایجاد حس شادی و کاهش افسردگی.

1- بازی گروهی با پاراشوت و توپ به صورت نماد دریا با موزیک آرام و تندشونده.

2- نواختن ساز با ابزارهای دست ساز از وسایل دور ریختنی، از جمله جعبه و گلدان 
پالستیکی به صورت طبل.

نهم

با هدف  بازسازی شناختی  افسردگی،  ناامیدی و  بر  امیدواری، غلبه  افزایش   -1
ایجاد نگرش که در آن هم آرامش )موزیک مالیم( و هم موقعیت های تنش زا 

)موزیک تند( وجود دارد.
2- کاهش اضطراب و افزایش حس شادی، افزایش عزت نفس به دنبال نواختن 

موسیقی و کاهش افسردگی.

1- شعرخوانی و تولید سوت قطار، گفتن کلمات انگیزشی مثبت با بازی قطار به همراه 
موسیقی مخصوص ابتدا آرام و سپس تند.

2- انجام حرکات هدفمند موزون با موزیک »دور هم جمع می شیم و با همدیگه ساز 
می زنیم« و نواختن ساز ولز و طبلک

دهم
1- ایجاد شادی و افسردگی و ترشح ناقل های عصبی شادی بخش.

2- افزایش عزت نفس، تخلیه هیجانی، کاهش اضطراب از اینکه زیر ذره بین بقیه 
باشد. کاهش افسردگی و افزایش شادابی به دنبال انجام حرکات شاد و خنده دار.

1- نواختن ساز با چوبک و موزیک مخصوص.
2- رفتن در حلقه و انجام حرکات دلخواه، در حالی که رشته های متصل به حلقه در 

دستان دانش آموزان است.
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جدول شماره 5 نشان می دهد اختالف معنا داری قبل و بعد 
از آزمایش در هر سه متغیر وجود دارد )n=14(. جدول شماره 6 
نشان می دهد اختالف معنا داری قبل و بعد از آزمایش در گروه 

کنترل وجود ندارد. 

بحث

مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه اثر بخشی بازی و موسیقی 
بر اضطراب، افسردگی و عزت نفس دانش آموزان با آسیب بینایی 
دوره دوم ابتدایی انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد بعد 
از ده جلسه بازی های موسیقیایی، سطح اضطراب و افسردگی 
آزمودنی ها کاهش و عزت نفس افزایش یافته است، اما در مقایسه 
با گروه کنترل، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد در رابطه با 
افسردگی این کاهش معنا دار نبوده است. نتایج تحقیق محزونی از 
تأثیر اجرای موسیقی بر کاهش افسردگی کودکان با آسیب بینایی 
و کودکان عادی خبر می دهد که با نتایج این تحقیق در رابطه با 

کاهش افسردگی همسو بوده است ]27[. 

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق آقایی و همکاران در رابطه 
با نقش بازی بر اضطراب کودکان همسو است ]28[، اما نتایج این 
محققان ثابت کرد تأثیر اجرای بازی  که توسط افراد غیر متخصص 
)که اغلب والدین هستند( انجام می شود، بیشتر از تأثیر اجرای 
آن توسط افراد متخصص است. نتایج پژوهش حاضر با تحقیق 
اصغری نکاح در رابطه با معنا دار بودن نتایج آزمایش بازی برکاهش 

اضطراب و معنادار نبودن بر افسردگی همسو است ]29[. 

محمدی نیا و همکاران در مورد ماهیت متغیر ها بیان کردند 

آرامش و دل مشغولی های مثبت و تجارب خوشایند در فعالیت های 
بازی های موسیقیایی برای کاهش اضطراب مناسب بوده، ولی 
برای کاهش تغییر چرخه افکار منفی که ماهیت افسردگی را 
تشکیل می دهد، مناسب نبوده است که با نتایج تحقیق حاضر 

همسو است ]30[. 

جلسات  تعداد  دارد  احتمال  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
پایین تر که در این پژوهش انجام شد، از اثر بخشی آن در رابطه 
با تأثیر بر افسردگی کاسته باشد. همچنین نتایج این تحقیق با 
تحقیق سانتوس و همکاران در رابطه با اثر بخشی بازی بر اضطراب 
کودکان همسو است. آن ها در پژوهش خود نشان دادند که بازی 
شیوه ای است که کودکان به وسیله آن به راهی مناسب، نگرانی و 

اضطراب خود از محیط را ابراز می کنند. 

تأثیرات مثبت  بازی  همچنین به طور کلی تر نشان دادند که 
روی سازگاری روان شناختی کودکان داشته است. چون کودکان 
و  بیان هیجانات  به  بتوانند  تا  نیافته اند  انتزاعی دست  تفکر  به 
احساسات بپردازند؛ بنابراین به دنبال راهی بودند تا کودکان به 
وسیله آن هیجانات و احساسات منفی و مثبت خود را نمایان کنند 
و از آنجا که بازی برای کودکان مانند کالم برای بزرگساالن است، 

باعث ارتباط افکار درونی با دنیای خارجی آن ها می شود ]31[. 

نتایج این پژوهش با تحقیق سوآن و کاف در رابطه با نقش بازی 
در کاهش اضطراب کودکان نیز همسو است. آن ها معتقدند بازی 
می تواند در تأثیر آزمایشات روان شناختی به عنوان یک رویکرد 
مستقل یا مکمل به همراه سایر روش های درمانی برای کودکان با 

نیازهای ویژه استفاده شود ]5[.

جدول 2. پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها

تعدادگروه
لوینمیانگین± انحراف معیار

عزت نفسافسردگیاضطرابسن

1/612±1411/74آزمایش
0/1510/2860/127

1/612±1411/74کنترل

جدول 3. نتایج آزمون دو گروه بازی-موسیقی و کنترل از نظر اضطراب، افسردگی و عزت نفس قبل از آزمایش با استفاده از آزمون تی تست مستقل

Pمیانگین±انحراف معیارگروه متغیر

افسردگی 
4/94±14/5آزمایش

0/116
4/58±11/57کنترل

اضطراب 
16/66±52آزمایش

0/61
9/69±41/92کنترل

عزت نفس 
4/32±83/57آزمایش

0/007
8/44±91/07کنترل
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حرکات ریتمیک همراه با موسیقی شرایطی برای کودکان ایجاد 
می کند که زمینه ساز رشد شناختی آنها می شود. گوش دادن به 
اتفاق می افتد و کودک به ظاهر،  موسیقی که در نیمه هوشیار 
مقاومتی در مقابل آن ندارد، بسیار نافذ بوده و همراه با بازی، باعث 
رفع موانع شده و کودک از نظر هیجانی، تخلیه شده و احساس 
قدرت می کند و باعث می شود عواملی که موجب اضطراب و پناه 
بردن به دنیای درون خود می شود را شناسایی کند. در پژوهش 
حاضر، نقش بازی های موسیقیایی در کاهش اضطراب تأیید شد 

که با تحقیق خانزاده و همکاران همسو است ]32[.

نتایج این پژوهش در نقش موسیقی در کاهش معنا دار عالئم 
اضطراب با پژوهش سیلویا همسو است. وی معتقد است توأم 
کردن بازی های ورزشی با موسیقی به دلیل مفرح و گروهی بودن 
آن ها باعث هماهنگی بیشتر و افزایش اعتماد به نفس می شود و 
اضطراب را کاهش می دهد. همچنین این محقق اذعان داشت 

موسیقی در کاهش بیماری های روان پزشکی مؤثر است ]33[.

بر  موسیقی  اثر  با  رابطه  در  حاضر  پژوهش  نتایج  همچنین 
افزایش عزت نفس نوجوانان با پژوهش کیم همسو است ]34[. 
نتایج تحقیق بنا و همکاران و حسنی و همکاران از اثر بخشی بازی 

جدول 4. نتایج آزمون کوواریانس دو گروه آزمایش و کنترل از نظر اضطراب، افسردگی و عزت نفس بعد از آزمایش 

FPاندازه خطااندازه اثرمیانگین±انحراف معیارگروه متغیر

افسردگی
3/350/0730/2731/978±9/78آزمایش

0/052
8/940/1434/1732/632±16/28کنترل

اضطراب
16/780/33712/680/218±38آزمایش

0/002
19/580/31411/446/132±50/92کنترل

عزت نفس
8/060/0340/3310/881±89/71آزمایش

0/065
13/80/1294/9513/718±82/5کنترل

جدول 5. نتایج آزمون تی تست زوجی از نظر اضطراب، افسردگی و عزت نفس پیش آزمون-پس آزمون در گروه بازی  و موسیقی 
Pمیانگین±انحراف معیارگروه متغیر

افسردگی
4/94±14/5پیش آزمون

0/006
3/35±9/78پس آزمون

اضطراب
16/66±52پیش آزمون

0/0001
16/78±38پس آزمون

عزت نفس
4/32±83/57پیش آزمون

0/008
8/06±89/71پس آزمون

جدول 6. نتایج آزمون تی زوجی از نظر اضطراب، افسردگی و عزت نفس پیش آزمون-پس آزمون در گروه کنترل 

Pمیانگین±انحراف معیارگروه متغیر

افسردگی
4/58±11/57پیش آزمون

0/164
8/94±16/28پس آزمون

اضطراب
9/69±41/92پیش آزمون

0/102
19/58±50/92پس آزمون

عزت نفس
8/44±91/07پیش آزمون

0/057
13/8±82/5پس آزمون
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بر افزایش عزت نفس کودکان دچار ناتوانی ذهنی خبر داد که با 
نتایج این تحقیق همسو است. آن ها بیان داشتند بازی به طور 
غیر مستقیم تجربیات کودک را تغییر می دهد و با برداشت هایی 
که لذت بخش و مطلوب باشد، عزت نفس آن ها را تقویت می کند 
و این امکان را فراهم می کند که بتوانند ارزیابی واقعی و مثبت از 
توانایی های خود را در طی فرایند تعامل گروهی به دست آورند. 
را  به ویژگی های مثبت، عزت نفس آن ها  توجه  این،  بر  عالوه 
افزایش می دهد ]36 ،35[. همچنین نتایج تحقیق طالبی نشان 
داد که بازی بر افزایش عزت نفس کودکان تأثیر داشته که با نتایج 

این پژوهش همسویی ندارد ]15[.

نتیجه گیری

در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای کاهش 
مشکالت روان شناختی کودکان با آسیب بینایی می توان از بازی  
و موسیقی استفاده کرد. آزمایش، نتایج مثبتی در کاهش این 
از جمله  کودکان،  همه  با  رابطه  در  می توان  و  داشته  مشکالت 
این  اثرات مثبت  از  با رعایت موارد اخالقی  استثنایی  کودکان 

آزمایش استفاده کرد.

محدودیت  این پژوهش، عدم همکاری مناسب معلمان به دلیل 
طوالنی بودن جلسات درمان بود. به همین دلیل جلسات از دوازده 
جلسه به ده جلسه کاهش یافت. همچنین محدود بودن حجم 
پژوهش در یک گروه سنی محدود، مهم ترین  اجرای  و  نمونه 

محدودیت های این پژوهش بودند. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در نظر 

گرفته شده است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه سیده شهره طاهری با راهنمایی 
آموزش  و  روان شناسی  گروه  در  احمدی  شهریاری  منصوره 
کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی و 
آزاد  دانشگاه  روان شناسی  گروه  در  پاشاشریفی  حسن  مشاوره 

اسالمی واحد رودهن است.

مشارکت نویسندگان

و  احمدی  شهریاری  منصوره  روش شناسی:  و  مفهوم سازی 
حسن پاشاشریفی؛ تحقیق و بررسی، نوشتن پیش نویس اصلی، 
شهره  سیده  پژوهش :  اجرای  و  ویرایش  اطالعات،  گرد آوری 

طاهری. تجزیه وتحلیل داده ها: همه نویسندگان.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

از آموزش و پرورش کودکان استثنایی، مدرسه نابینایان امام 
این  انجام  در  که  مجموعه  آن  محترم  پرسنل  نیز  و  )ع(  علی 
تحقیق ما را یاری کردند و از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی 

برای حمایت های ارزشمندشان تشکر و قدردانی می شود.
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