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شناختی بر رشد مهارتهای اجتماعی کودکان  -درمانگری رفتاریتاثیر بازی

 بیش فعالی -دارای اختالل  کاستی توجه 

 اعتبدیبر گزٍُ رٍاى ؽٌبعی داًؾگبُ پیبم ًَر ؛1*دمتز هْذی قذرتی

 ؛ مبرؽٌبط ارؽذ رٍاى ؽٌبعی ثبلیٌیحغیي ؽزفی پَر

( ٍجَد دارد، عبختبر خبًَادُ هختل ADHDی تَجِ/ ثیؼ فعبلی )ّبیی مِ مَدمی ثب اختالل مبعتدر خبًَادُ هقذهِ:

ّبیؾبى در هَاقعی ایي مَدمبى قبدر ثِ مٌتزل فعبلیتؽَد. پزٍری هیجت ثزٍس تٌؼ ّبیی در ٍظبیف فزسًذهی ؽَد ٍ هَ

بل حزمت مِ ثبیذ آًبى را هحذٍد مٌٌذ ًیغتٌذ، آًبى ثیؼ اس حذ جٌت ٍ جَػ دارًذ، آرام ًوی ًؾیٌٌذ ٍ دائن در ح

 –ّب ٍ پبّب حبلت ثی قزاری دارًذ. عالٍُ ثز ایي اختالل مبعتی تَجٌِذ آرام ثبسی مٌٌذ ٍ اغلت در دعتّغتٌذ، ًوی تَاً

ّبی اجتوبعی ٍی تبثیز ارتجبط ثب ّوغبالى ٍ رؽذ هْبرت  ثیؼ فعبلی هی تَاًذ ثز مبرمزدّبی مَدك در سهیٌِ تحقیل،

ثیؼ فعبلی ینی اس اختالالت ثغیبر رایج دٍراى مَدمی اعت مِ در  –تی  تَجِ(. اختالل مبع2007ثگذارد )پبًذیز، 

( 1381خَؽبثی ٍ پَر اعتوبد )(. 2007درفذ مَدمبى دثغتبًی را هتبثز عبختِ اعت )گَط ٍ ّونبراى، 5الی  3حذٍد 

درهبًی ؽٌبختی ثبسی درفذ گشارػ مزدُ اًذ. 6تب  3عبلِ ایزاًی ثیي  12تب  7ؽیَع ایي اختالل را در مَدمبى عٌیي 

( هخقَؿ مَدمبى طزاحی ؽذُ ٍ ثز جذة مَدك در فزآیٌذ درهبى تبمیذ ثغیبر سیبدی دارد ٍ ّن CBPTرفتبری )

چٌیي ثِ هغبئلی هبًٌذ مٌتزل، غلجِ مزدى ٍ پذیزػ هغئَلیت ثزای تغییز رفتبرّبی فزدی هی پزداسد. ثِ مَدك مول 

-ؽٌبختی ٍ رفتبری ثغیبر سیبدی هی ّبی(. هذاخل1993ِاؽتِ ثبؽذ )ًل، ت دهی ؽَد خَد، ًقؼ فعبلی در ایجبد تغییزا

تَاًٌذ ثب ثبسی درهبًی تزمیت ؽًَذ. در ایي فزآیٌذ درهبًی ًَیي، اّذاف ٍ عبختبری ثزای درهبى ؽنل گزفتِ ٍ تعبدلی 

زاری ایي تعبدل ی مَدك ثزقزار هی ؽَد مِ الجتِ ثزقاًگیختِبسهبًذّی ؽذُ ی درهبى ٍ حزمت خَدثیي چبرچَة ع

ثبؽذ ٍ ثذٍى ایي حزمبت خَد اًگیختِ هوني اعت یل اهب ثزای هَفقیت درهبى الشاهی هیمبری ثغیبر حغبط ثَدُ 

هٌجع غٌی اس اطالعبت ًبدیذُ اًگبؽتِ ؽَد. اس عَی دیگز چٌبًچِ فزآیٌذ درهبى ّیچ ًَع عبختبر یب جْت گیزی خبفی 

ك مول مزد تب هْبرت ّبی اًطجبقی ثیؾتزی مغت مٌذ. دالیل مبفی ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ، غیز هوني اعت ثتَاى ثِ مَد

ّب اجتوبعی ّغتٌذ ٍ یب درگیز ؽذى آىّبی اًطجبقی ٍ ٍ هْبرتدارد تب ثبٍر مٌین مَدمبًی مِ ًیبسهٌذ یبدگیزی رفتبرّب 

 (.1993( هحغَة ؽًَذ )ًل، CBPTدر فزآیٌذ درهبى ثِ طَر هغتقین حبئش اّویت اعت؛ ًوًَِ ّبی هٌبعجی ثزای )

(  تبثیز هعٌبداری ثز مبّؼ هؾنالت CBPTرفتبری ) -ّب ًؾبى دادُ اعت مِ ثبسی درهبًی ؽٌبختیثزخی اس پضٍّؼ

؛ دًجز ٍ 1387؛ جٌتیبى، 1386رفتبری ٍ  عالئن اختالل ًبرعبیی تَجِ/ ثیؼ فعبلی داؽتِ اعت )سارع ٍ احوذی، 

ثِ ؽنل ٍیضُ ثِ ثزرعی تبثیز (. ثب ایي ٍجَد پضٍّؾی مِ 2007ٍ مَرة ٍ تغبی،  2005؛ گبرسا ٍ ثزاتَى، 2005الًذرط، 
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پضٍّؼ حبضز ثب ّذف ًؾبى ّبی اجتوبعی ایي مَدمبى ثپزداسد دیذُ ًؾذ. رفتبری ثز رؽذ هْبرت درهبًی ؽٌبختیثبسی

مَدمبى ثب اختالل ًبرعبیی  ؽٌبختی  ثز رٍی افشایؼ هْبرتْبی اجتوبعی –دادى اثزثخؾی ثزًبهِ ثبسی درهبًگزی رفتبری

 تَجِ/ثیؼ فعبلی اجزا ؽذ.

تی تَجِ/ ثیؼ فعبلی ثِ رٍػ ًفزی اس مَدمبى ثب اختالل مبع 10: ثزای اًجبم ایي پضٍّؼ ًیوِ آسهبیؾی دٍ گزٍُ رٍػ

پظ آسهَى ثب  -گیزی در دعتزط ثِ فَرت جبیگشیٌی تقبدفی  اًتخبة ؽذًذ، مِ در چْبرچَة طزح پیؼ آسهَىًوًَِ

جلغِ در ؽْز ثزٍجزد ؽزمت دادُ ؽذًذ ٍ گزٍُ مٌتزل تحت  12ُ مٌتزل در یل ثزًبهِ ی گزٍّی ثِ هذت گزٍ

ؽٌبختی ثزای  -درهبًگزی رفتبریّبی ثبسیتٌذ. طزح درهبى ؽبهل آهَسػ تنٌیلمبرثٌذی عبدی هذارط قزار گزف

تَجِ/ ثیؼ فعبلی اس هقیبط درجِ  افشایؼ هْبرتْبی اجتوبعی مَدمبى ثیؼ فعبل ثَد ٍ ثزای تؾخیـ اختالل مبعتی

ثیؼ فعبل ٍ ثزای عٌجؼ رؽذ اجتوبعی آًبى اس هقیبط رؽذ اجتوبعی ٍایٌلٌذ  –ثٌذی ًؾبًِ ّبی اختالل مبعتی تَجِ

 ّبی آهبری  اس آسهَى ٍاریبًظ چٌذ هتغیزُ اعتفبدُ ؽذ.بدُ ؽذ. ثزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُاعتف

ؽٌبختی تبثیز هعٌبداری ثز افشایؼ هْبرتْبی  -ِ ثبسی درهبًگزی رفتبری: ًتبیج پضٍّؼ حبضز ًؾبى داد مّبیبفتِ

اجتوبعی در هَلفِ ّبی ارتجبط سثبًی، اجتوبعی ؽذى، خَدیبری در غذاخَردى ٍ ثز هَلفِ ّبی خَدیبری در جبثِ جبیی ٍ 

 اعت. رفت آهذ، خَدیبری در لجبط پَؽیذى ٍ خَدیبری عوَهی مَدمبى ثیؼ فعبل تبثیز هعٌبداری ًذاؽتِ

ی هی تَاًذ ثز رٍی رفتبر -دّذ مِ رٍػ ثبسی درهبًی ؽٌبختی: یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ ًؾبى هیگیزیثحث ٍ ًتیجِ

، اهب ثز رٍی ثزخی دیگز اس ّبی هْن رؽذ اجتوبعی مَدمبى ًبرعبیی تَجِ/ ثیؼ فعبل تبثیز داؽتِ ثبؽذثزخی اس هَلفِ

ّبی دیگز درهبى ُ اس ایي رٍػ درهبًی در مٌبر رٍػ. ثٌبثزایي اعتفبدّبی اجتوبعی تبثیز هعٌبداری ًذاؽتِ ثبؽذهْبرت

  ؽَد. یؾٌْبد هیثزای رؽذ ایي مَدمبى پ

 .ؽٌبختی، رؽذ اجتوبعی -درهبًگزی رفتبریفعبلی، ثبسی: ثیؼملیذی ُ ّبیٍاص
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