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مبتال به کنترلی کودکان دتأثیر بازی درمانی برکاهش پرخاشگری وافزایش خو

 توجهفعالی همراه با نقصاختالل بیش

ندا ندایی
*1

؛
 

شناسی بالینی، آموخته کارشناسی ارشد رواندانش

شناسی بیمارستان و مؤسسه خیریه محکسرپرست بخش روان
*



  

 سالمی واحد رودهناستادیار دانشگاه آزاد اخدیجه ابوالمعالی؛ 

روانی نسبت به اصول واحدی تقریبًا تمام متخصصان سالمت مقدمه:

سالهای سازنده : و آن اصول بر این مبناست .اتفاق نظر دارند

بروز مشکالت  اولیه کودکی برای سازگاری بعدی اهمیت دارد، و

 اختالل .های بعدی خواهد بوددراین سالها پیش آگهی ناسازگاری

های رایج به عنوان یکی از اختالل توجههمراه با نقصفعالی بیش

ها و معلمان دوران کودکی مطرح است و زندگی کودکان، خانواده

از میان انواع  .دهدبیشماری را  هر روز تحت تاثیر قرار می

-ی کودکی، اختالل فوق، شایع ترین اختالل عصبیهای دورهاختالل

-سالگی تشخیص داده می٧بل از ی کودکی و قرفتاری است که در دوره

-مبتال به اختالل بیش کودکان درصد ٤٤ از یش. ب(٢٠۱٠ُادندال،)شود

 .هستند دیگر اختالل یک دارای حداقل ،توجهفعالی همراه با نقص

 مشکل ،فعالبیش کودکان درو عدم خود کنترلی   پرخاشگرانه رفتار

 و دارد ایفزاینده توجه به نیاز دنیا سراسر در که است متداولی

 و متخصصان برای بزرگی موثر، چالش هایحل راه یدرباره تحقیق

 کودکان  چنانچه ، دلیل همین به است. کرده ایجاد پردازان نظریه

  معالجه  کودکی  سنین درفعالی همراه با نقص توجه بیش به مبتال

 و  ضداجتماعی  رفتارهای  که  این  احتمال  نوجوانی  دوره در نشوند،

 از. (٢٠۱٢، همکاران و الگا)است بسیار باشند،  داشته نامناسب ای

 به زیادفعالی بیش کودکان در که است رفتاری پرخاشگری که آنجا

 در باشدمی دیگران یا خود به زدن صدمه آن هدف و خورد می چشم

 پرداخته آن به وابسته هایمتغییر از یکی عنوان به پژوهش این

 کودکان رشد فرایند بر زیانباری أثیراتت مخرب رفتار این .ایم
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 فعالبیش کودکان اصلی مشکالت از یکی همساالن با ارتباط. دارد

 نظر همساالن شودمی باعث پرخاشگری و خشونت غالباً  شود، ومی محسوب

 کنترل در آسیب این بر عالوه .باشند نداشته آنها مورد در مساعدی

آنرا  بارکلی و استفعال یشب کودکان اصلی مشکالت از یکی خود نیز

 توجه داند. با میتوجه همراه با نقص فعالیبیش اختالل اصلی هستۀ

-روان توسط درمانیبازی بخشی اثر در که ایگسترده تحقیقات به

 انجام کودک به وابسته های رشته در فعال محققین سایر و شناسان

 هزینه کم و کارآمد موثر، روشهای از یکی دهدمی نشان نتایج شده،

 سالمت باشد. سازمان می کودکان هیجانی و رفتاری مشکالت درمان در

 یک درمان از نوع این که کرد اعالم (٢٠٠٠) متحده ایاالت عمومی

 آن از توانمی که است کودک نیازهای به پاسخگو و تکاملی مداخله

 آن از معتبر و تجربی مداخله برای کودک نیازهای به توجه با

 در فوق درمانی شیوه که اندداده نشان مختلف تحقیقاتبرد.  بهره

 (.۱٣٩۱علیخانی،)است بوده گذار تاثیر و موفق% ٨٠ تا مواقع اغلب

 بر محور کودک درمانیبازی اثرات دادن نشان نیز حاضر مطالعه هدف

فعالی اختالل بیش به مبتال خودکنترلی افزایش و پرخاشگری کاهش

 توجه بود.همراه با نقص

آزمون روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس :روش

ساله  12تا  8کودک دختر  20با گروه کنترل بود. پس از غربالگری 

توجه شناسایي و به تصادف فعالی همراه با نقصاختالل بیش بهمبتال 

ها آوری دادههای کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای جمعدر گروه

پرسشنامه خودکنترلی و  (CSI-4سیاهه رفتاری )ه از دو پرسشنام

کندال و ویلکاکس استفاده شد. 
2

جلسه تحت  10گروه آزمایش به مدت 

ای دریافت درمانی(( قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله))بازی

   تحلیل شد.  ها با استفاده از آزمون آماری مانکووآنکرد. داده

درمانی به طور معنادار که بازینتایج بیانگر این بود  ها:یافته

 به مبتال کودکان در خودکنترلی افزایش و پرخاشگری کاهشمنجر به 

 شود.( می>p/ 001نقص توجه )فعالی همراه بااختالل بیش

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازی درمانی   گيری:بحث و نتيجه

اختالل  بر کاهش پرخاشگری و افزایش خودکنترلی کودکان مبتال به
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درمانی ، بازیتوجه بود. نتایج نشان دادفعالی همراه با نقصبیش

بر کاهش پرخاشگری و افزایش خودکنترلی کودکان مذکور موثر بوده 

است. به نحوی که میانگین نمره کلی پرخاشگری کاهش یافته و 

از آنجا که میانگین نمره کلی خودکنترلی افزایش یافته است. 

هزینه در درمان های مؤثر، کارآمد و کماز روش درمانی یکیبازی

رفتاری و هیجانی کودکان است و بر بازی که زبان طبیعی و  مشکالت

ذاتی ارتباط کودک با جهان پیرامون اوست تاکید دارد، از اینرو 

 به مبتالبه والدین و درمانگران که با مشکالت رفتاری کودکان 

ه دست و پنجه نرم می کنند فعالی همراه با نقص توجاختالل بیش

 توصیه می شود که این روش را بکار گیرند.

-بازیتوجه، فعالی همراه با نقصاختالل بیش کليدی: واژه های

 خودکنترلی پرخاشگری،درمانی، 
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