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 بیش کودکان درمان در درمانی شن بر تاکید با درمانی بازی بخشی اثر بررسی

 ساله 5-7 فعال
 

فرشته جمالی
*1

 استاد دانشگاه پیام نور برازجان ؛

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسیزهره عباسی؛ 

 

فعالی از اختالالت رایج در کودکان می باشد که مشکالت  بیش :مقدمه

 این  و همچنین مشکالت توجه ری آموزش ها داشتهدر یادگی بزرگی

یادگیری سایرین نیز می شود و به ناگزیر سبب  مانع کودکان در کالس

جدا شدن این کودکان از دیگران شده که این خود باعث کند شدن 

 روند رشد و ایجاد نواقصی در رشد اجتماعی این کودکان خواهد شد.

ازی درمانی با تاکید بر شن هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی ب

ساله در مهدکودک و پیش  5-7درمانی در درمان کودکان بیش فعال 

 دبستانی شهر گناوه، یکی از شهرهای استان بوشهر می باشد.

-بیش کودکان تمامی آماری جامعه و تجربی نوع از پژوهش طرح :روش

 سال در وهشهرگنا های پیش دبستانی و ها مهدکودک سال 5-7 فعال

 و روانپزشک تشخیص با که بودند نفر  23 شامل که بود 1393

 است شده سعی پژوهش این در .داشتند ADHD بالینی اختاللروانشناس

جنس،  نظر از مشابهت را حداکثر آزمایش گروه و کنترل گروه تا

- پژوهش در نفر 16 و .داشته باشند یکدیگر با هوش و سن، تحصیالت

-می دسترس در گیرینمونه نوع از مورد نظر نمونه نمودند. شرکت

 شرکت پژوهش در داشتندی فعالبیش تشخیص که کودکانی تمامی و باشد

حذف  آزمون از بودند برخوردار کمتری هوش از که کودکانی نمودند.

 در نفر 8و آزمایش گروه در نفر 8 تصادفی بصورت هاآزمودنی. شدند

 گروه ها از یک هر که بود درحالی این و .گرفتند قرار گواه گروه

 آموزگا درجه بندی مقیاس اطالعی نداشتند. از دیگری وجود از

 ابزار این د.استفاده ش پس آزمون و آزمونپیش بعنوان کانرز

- فعالیبیش و سلوک مشکالت غربالگری برای وسیله مفیدترین بعنوان

 مهدکودک، تکنیک ربیانم توسط کانرز تکمیل پرسشنامه از پس .است
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انجام شد.  ماه سه مدت به جلسه 12 در مداخله بعنوان درمانیشن

 .شد استفاده مستقل  t از اطالعات جمع آوری برای

 

 شن بر تاکید با درمانی بازی که داد نشان P<05/0 نتایجیافته ها: 

 موثر فعال بیش کودکان درمان در T= 51/8داری معنا با درمانی

 .است

 

بازی درمانی باعث  اخیر نشان داد که پژوهش :بحث و نتیجه گیری

 باعث بیش فعالی در کودکان می شود و همچنین اختالل های نشانه کاهش

در  پرخاشگری کاهش شده و همچنین باعث افزایش توجه این کودکان

 ارائه آموزشی مطالب به توجه افزایش ثو باع و دختران شده است پسران

ها برای  دبستانی در پیش را شیوه آموزشی توان این شود و می می شده

  .نمود استفاده کودکان تمرکز و توجه و افزایش و یادگیری کنترل

 

 فعال بیش، کودکان، درمانی شن ،درمانی بازی: واژه های کلیدی
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