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 چکیده

رفتاری به شیوه گروهی بر ناگویی هیجانی کودکان با اختالل  -درمانی با روی آورد  شناختیهدف از پژوهش حاضر  تعیین بازی 

جامعه  پژوهش حاضر  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.روش  نقص توجه/فزون کنشی بود.

بود. نمونه  1398درمانی شهر تهران در سال آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان با اختالل نقص توجه/بیش فعالی مراکز 

انتخاب و به صورت تصادفی با اختالل نقص توجه/فزون کنشی بود که با روش نمونه گیری در دسترس  کودک 20شاملپژوهش 

مورد قرارداده شدند. و با استفاده از مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو  )نفر( به صورت تصادفیو کنترل نفر(10)در دو گروه آزمایش

ای در طول یک ماه دقیقه 45جلسه  10رفتاری به شیوه گروهی در  -بازی درمانی با روی آورد  شناختیارزیابی قرار گرفتند 

ای در زمینه بازی درمانی با روی آورد  توسط پژوهشگران بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در صورتی که گروه کنترل هیچ مداخله

یافته با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داد که هی دریافت نکرد. رفتاری به صورت گرو -شناختی

موثر  رفتاری به شیوه گروهی بر ناگویی هیجانی کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی -بازی درمانی با روی آورد  شناختی

رفتاری به شیوه گروهی در جهت کاهش ناگویی  -روی آورد  شناختیبازی درمانی با بوده است. با توجه به این نتایج می توان از 

 هیجانی کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی بهره گرفت

 اختالل نقص توجه/بیش فعالی، بازی درمانی، شناختی رفتاری، ناگویی هیجانیکلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

رفتارهای بی توجهی و یا فزون کنشی، تکانشگری است که باعث فزون کنشی ، مجموعه ای از فراگیر از  اختالل نقص توجه/

عالمت از معیارهای نقص توجه/  6مختل شدن عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا شغلی می شوند و خصوصیت اصلی آن دارا بودن

 12اید قبل از ماه که شدت و درجه آن با مرحله رشدی فرد مطابقت ندارد و این عالیم ب 6تکانشگری، به مدت -یا فزون کنشی

(. 2013)راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی،  سالگی وجود داشته باشند و حداقل در دو موقعیت محیطی مشاهده شوند

 دارند و این مهارتهیجانی های  کارگیری مهارت ، کمبودهای اساسی در کسب و بهفزون کنشی  اختالل نقص توجه/کودکان با 

بدون درنظرگرفتن  در زمینه ناگویی هیجانی  ها آن التمشک تری است ودکان عادی در سطح ضعیفها در آنان درمقایسه با ک

)میکامی دشان تأثیر منفی بگذار جنسیت ممکن است تا دوران بزرگسالی ادامه یابد و بر نتایج تحصیلی و کیفیت زندگی و شغلی

1و اسمیت  ،2017.) 

ی استفاده از تکنیک های بازدرمانی به ویژه بازی درمانی گروهی هست. یکی از مهم ترین روش های ارتقای ناگویی هیجان

رفتاری به شیوه گروهی  -به همین دلیل نوع بازی که در این پژوهش به کار برده شده است بازی درمانی با روی آورد  شناختی

های متعدد رفتاری و شناختی به  رفتاری به شیوه گروهی مداخله -است. در بازی درمانی بازی درمانی با روی آورد  شناختی

کار گرفته می شود. از جمله این مداخله های رفتاری به حساسیت زدایی منظم، تصویرسازی ذهنی برانگیزاننده، مدیریت 

وابستگی تقویت مثبت، شکل دهی، خاموش سازی و الگوسازی می توان اشاره کرد؛ از طرفی روش های شناخت رفتاری که به 

رفتاری استفاده می شود، با تغییر رفتار و روش های شناختی با تغییر -زی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختیطور معمول در با

افکار سر و کار دارند. در این روش فرض بر این است که تغییر در افکار، تغییر در رفتار را به همراه دارد. درمانگر به کودک کمک 

الح کند و یا آن ها را بسازد. او عالوه بر کمک کردن به کودک در شناسایی می کند تا شناخت های خود را شناسایی و اص

؛ به نقل از آذرنیوشان، به پژوه و غباری 2013، 2تحریف های شناختی و هیجانی  خود، به او یاد می دهد )گاالگر و همکاران

 (.1391بناب، 

که بازی درمانی گروهی بر رشد اجتماعی کودکان  ( در پژوهشی به این نتیجه رسید1390درهمین راستا، نادری دره شوری)

( در پژوهشی نشان دادند که بازی های ریتمیک موجب 1394با اختالل طیف اتیسم شهر اهواز تاثیر دارد، تاج دینی و پیرخانقی)

( در 1395بهبود مهارت های ارتباطی و مهارت های اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم می شود، عبداللهی بقر آبادی)

پژوهشی به این نتیجه دست یافت که لگو بازی موجب بهبود درک هیجانات، شروع تعامل، حفظ تعامل و افزایش مهارت های 

رفتاری موجب بهبود مهارت -( در پژوهشی به این نتیجه رسید که بازی های شناختی1396اجتماعی کودکان می شود، بهمنی)

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدکه لگو 2013)3م با عملکرد باال می شود، برتهای هیجانی کودکان با اختالل طیف اتیس

4بازی به روش مشارکتی موجب افزایش بازشناسی هیجانی کودکان با اختالل آسپرگر می شود و بیلگهان ( در پژوهشی 2015) 

 نوجوانان با اختالل اتیسم موثر است. های ریتم دار مانند بازی های ریتمیک بر بهبود ناگویی هیجانینشان داد که مداخله

یوه رفتاری به ش -با در نظر گرفتن پیشینه پژوهش، این احتمال می رود که به کارگیری بازی درمانی با روی آورد  شناختی

رجسته می گروهی بر ناگویی هیجانی کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی موثر باشد. آنچه اهمیت پژوهش حاضر را ب

یوه گروهی بر رفتاری به ش -این است که نمی توان پژوهشی را یافت که به تعیین بازی درمانی با روی آورد  شناختیسازد 

یل پر کردن خال ناگویی هیجانی کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی پرداخته باشد. از این رو انجام پژوهش حاضر به دل

ه/فزون کنشی ، به دست آمده از آن درحوزه درمان کودکان با اختالل نقص توجپژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن  نتایج 

یوه گروهی بر ناگویی رفتاری به ش -ضرورت دارد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر  تعیین بازی درمانی با روی آورد  شناختی

 هیجانی کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی است.
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 روش تحقیق

شامل کلیه  جامعه آماری پژوهش حاضر مه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.پژوهش حاضر  نیروش 

 بود. 1398کودکان با اختالل نقص توجه/بیش فعالی مراکز درمانی شهر تهران در سال 

به صورت  اب وانتخبا اختالل نقص توجه/بیش فعالی بود که با روش نمونه گیری در دسترس  کودک 20شاملنمونه پژوهش 

 تشخیص شامل پژوهش به ورود . معیارهایقرارداده شدند )نفر( به صورت تصادفیو کنترل نفر(10)تصادفی در دو گروه آزمایش

 پژوهش از خروج بود. معیارهایآموزش مشابه همزمان  دریافت عدم اختالل نقص توجه/بیش فعالی،  جنسیت پسر و  قطعی

امل موراد زیر . ابزار پژوهش شبود جلسهیک  از بیشتر جلسه های غیبت تعداد و درمان انجری در خانواده همکاری شامل عدم

 است:

 ابزار

در بیش فعالی /نقص توجهبرای اطمینان دوباره از وجود اختالل : نقص توجه/بیش فعالیمصاحبه بالینی نشانه های اختالل  .1

نجمن ( ا2013راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های) کودکان از مصاحبه بالینی براساس مالک های  پنجمین ویراست

 روانپزشکی آمریکا استفاده شد.  

بیش فعالی نقص توجه/اختالل  ینشانه ها یابیارز یبرا اسیمقمقیاس درجه بندی کانرز والدین)تجدید نظر شده(: این  .2

 کرتیل اسیقمآن براساس  یکه نمره  گذار سؤال دارد 4 یو  درجه ا دیگرد لیتکم نیپرسشنامه توسط والد نیاستفاده شد. ا

یی آن برای نمره کل بازآزما ییایپا بیشده که ضر یابیهنجار رانیکانرز در ا یدرجه بند اسیاوقات( است. مق شتری)از هرگز تا ب

 به دست آمده است. 73/0و ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل   85/0

یـاس مخصـوص کودکـان و نوجوانـان از نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی هیجانی هیجـانی تورنتـو: ایـن مق گوییمقیاس نا. 3

 20( ساخته شده است. این پرسشنامه 2006) 6( اخد شده و توسط ریف، اوستر لد، میرام2000، 5الن )بگیی و تیلوربزرگسا

ه عامل ناتوانی در شناسایی درجه ای کامال، تاحدودی و به هیچ وجه پاسخ داده می شود. و س 3سوال دارد که به صورت 

احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی را می سنجد. در نسخه فارسی این مقیاس نارسایی هیجانی کل، و 

 75/0، 82/0، 85/0سه زیر مقیاس ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و سبک تفکر عینی  به ترتیب 

 (.2007شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است)بشارت، محاسبه  72/0و 

 روش اجرا

ای در طول یک ماه توسط پژوهشگران دقیقه 45جلسه  10رفتاری به صورت گروهی در  -بازی درمانی با روی آورد  شناختی

ی در زمینه بازی درمانی با ادر مرکز درمانی راه احیا  بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در صورتی که گروه کنترل هیچ مداخله

رفتاری به شیوه گروهی قبل  -رفتاری به صورت گروهی دریافت نکرد. بازی درمانی با روی آورد  شناختی -روی آورد  شناختی

 از اجرا از نظر استاندارد های الزم  توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند

7یرهمتغ  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمای برنامه به شرح زیر است: 

 فتاری به شیوه گروهیر -. خالصه جلسات بازی درمانی با روی آورد  شناختی1جدول

 جلسه موضوع فعالیت ها هدف محتوا روش ابزار

رنگ 

گواش، 

تلویزیون 

 و پخش

سخنرانی، 

مشاهده ای 

توضیحی و 

 پرسش و پاسخ

ر و کودکان با همدیگر و فعالیت آشنایی درمانگ

های جلسات گروهی، ارائه قوانین و وظایف هر 

عضو، ترغیب کودکان در بیان ناراحتی های فعلی 

آشنایی و 

ترغیب 

 همکاری

نمایش کارتون، نقاشی 

 انگشتی
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خود، پرداختن به ابعاد نشانه های رفتاری و 

 جسمانی و شناختی کودکان

مینی 

بوس، 

وسایل 

بازی 

 پارک

گردش و بازی، 

 ایفای نقش

بررسی محاسن ارتباط با دیگران و انجام کار 

گروهی در مقایسه با انجام کار به تنهایی، تقویت 

نقش و جایگاه مهم افراد در فعالیت های گروهی، 

تقسیم کار و تسهیل امور در کار های محل 

 زندگی

افزایش 

مهارت های 

ارتباط بین 

فردی و 

گروهی 

 )قسمت اول(

ر پارک، بازی در بازی د

 شهر بازی
2 

شن، 

 ساحل

پروژه، ایفای 
نقش، 

سخنرانی و 

 توضیحی

تقویت و آموزش مهارت های ارتباط کالمی و 
غیر کالمی مثل گوش دادن و نحوه گفت و گوی 

صحیح، نحوه درخواست محترمانه از دیگران، 

رعایت حقوق دیگران خصوصا در محل زندگی 

 مشترک

افزایش 

مهارت های 
بین  ارتباط

فردی و 

گروهی 

)قسمت 

 دوم(

کار با شن )خشک و تر(، 

 مجسمه های شنی
3 

سنگ در 

ابعاد 

گوناگون، 

 چسب

 پروژه،

مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی و 

 توضیحی

شناخت ویژگی های جسمانی و عقالنی هر فرد، 

بررسی تفاوت های ظاهری کودکان از نظر 

ویژگی های ظاهری )مثل رنگ مو، چشم، رنگ 

..( در جهت تقویت باور بی نظیر بودن پوست و.

 افراد و افزایش اعتماد به نفس

افزایش 

مهارت های 

خودآگاهی 

 )قسمت اول(

کار با سنگ، رنگ 

 آمیزی روی سنگ
4 

عروسک 

های 

دستکشی 

جانوران و 
 انسان

بارش مغزی، 

مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی و 
 توضیحی

بررسی و تقویت توانایی ها و نقاط قوت هر 

در مقایسه با گذشته خود و با هدف کودک 

تقویت احساس ارزشمندی او، پرهیز از خودگویی 

های منفی و بررسی نقش آن در احساس 

ناامیدی، استفاده از خودگویی های مثبت و اثر 
آن در احساس کودک، آموزش روش بازسازی 

 شناختی

افزایش 

مهارت های 

خودآگاهی 

)قسمت 
 دوم(

 5 عروسکهای دستکشی

طناب، 

وپ بی ت

خطر، 

تخته 

 تعادل

بازی، ایفای 

 نقش

کمک به کودکان در جهت شناسایی چهار 

احساس اصلی غم، ترس، شادی، خشم و حالت 

های چهره ای و غیر کالمی آن ها، لزوم بیان 

تجارب هیجانی به شیوه صحیح، آموزش مهارت 

خود نظارتی در جهت شناسایی و ثبت هیجان 

و گزارش آن های مختلف در یک برنامه هفتگی 

 در جلسه های بعد

افزایش 

مهارت 

مقابله با 

هیجان های 

 منفی

 )قسمت اول(

طناب کشی، توپ، تخته 

 تعادل
6 

گل کوزه 

گری، 

 رنگ و آب

 پروژه،

مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی و 

 توضیحی

مرور تجارب هیجانی کودکان در طول هفت، 

بررسی نشانه ها و علل در تشخیص باورهای 

در عصبانیت، بهره گیری از  اشتباه و موثر

خودگویی مثبت در افراد، استفاده از روش 

 بازسازی شناختی

افزایش 

مهارت 

مقابله با 

هیجان های 

 منفی

)قسمت 

 دوم(

سفالگری، رنگ آمیزی 

 روی سفال
7 



خط کش 

و شابلون، 

مداد و 

مداد 

رنگی، 

کاغذ و 

 چسب

 پروژه،

مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ 

 یو توضیح

بررسی نشانه ها و علل هیجان و احساس غم در 

افراد، تعیین موضوعات غم در هر یک از کودکان، 

بهره گیری از خودگویی های مثبت در هنگام 

 عصبانیت

افزایش 

مهارت 

مقابله با 

هیجان های 

 منفی

)قسمت 

 سوم(

اشکال هندسی، نقاشی 

حالت های غم، شادی و 

... 

8 

تصاویر 
مرتبط با 

موضوع 

 نداستا

سخنرانی و 

ایفای نقش، 

 توضیحی

بررسی نشانه ها و علل هیجان ترس در افراد، 

تشخیص علل و باور های اشتباه و موثر در ترس 
و نگرانی، تعیین موضوعات ترس در هریک از 

کودکان، آموزش مهارت های مقابله با ترس 

)حساسیت زدایی منظم و با استفاده از تصاویر 

 مثبت و خوشایند  کودکان(

افزایش 

مهارت 
مقابله با 

هیجان های 

منفی 

)قسمت 

 چهارم(

داستان گویی از روی 

 تصاویر میوه ها و ...
9 

کاغذ 

باطله، 

کاغذ 

 رنگی

 پروژه،

مشاهده ای، 

مجسم، 

سخنرانی و 

 توضیحی

شامل آشنایی کودکان با تصمیم های روزانه در 

طول زندگی، اهمیت مشورت با افراد قابل اعتماد 

، کمک گرفتن از مربیان و در تصمیم گیری

 سرپرست مرکز آموزشی در حل مشکالت

افزایش 

مهارت حل 

مسئله و 

تصمیم 

 گیری

کار با کاغذ مچاله، رنگی 

 و سفید
10 

 یافته ها

 یافته های توصیفی
 ناگویی هیجانی در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل توصیف آماری نمرات.2جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد حلهمر گروه متغیر

 هیجانیناگویی 

 کنترل
 7.066 40.96 10 آزمون شیپ

 6.548 39.83 10 آزمون پس

 آزمایش
 7.936 39.55 10 پیش آزمون

 8.209 37.36 10 آزمون پس

 

انی به تفکیک برای افراد آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر نارسایی هیج2در جدول و نمودار 

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

دهد. درحالیکه در گروه گردد میانگین نمرات گروه کنترل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمیمی

 نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم. تربیش آزمایش، شاهد کاهش

رفتاری به شیوه گروهی بر ناگویی هیجانی کودکان با اختالل  -بازی درمانی با روی آورد  شناختی اثربخشی بررسی منظور به

بررسی  ، از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج مربوط به اجرای این آزمون و نقص توجه/فزون کنشی

 مفروضات آن در ادامه ارائه شده است.
 نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس 3جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 069/0 074/4 932/2 1 932/2 * پیش آزمونگروه 



یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده شده  لیلنتایج تح 3در جدول

می باشد. بنابراین  05/0( بزرگتر از  =069/0pاست. بر اساس نتایج مندرج، سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون )

 فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.

  اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات-کالموگروف: نتایج آزمون  4جدول

 پس آزمون آزمون یشپ 

سطح معنی  کالموگروف اسمیرنوف Z متغیر

 داری

Z سطح معنی  کالموگروف اسمیرنوف

 داری

 899/0 572/0 942/0 530/0 ناگویی هیجانی

زیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون آورده اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن تو –نتایج آزمون کالموگروف 4در جدول 

باشد بنابراین فرض نرمال می 05/0شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، سطح معناداری آماره محاسبه شده بزرگتر از 

 بودن توزیع نمرات پذیرفته می شود.

 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها 5جدول

 متغیر F 1درجه آزادی 2درجه آزادی  سطح معنی داری

 ناگویی هیجانی 899/0 1 18 356/0

نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد. از این رو فرض صفر ما مبنی بر همگنی  5همانطور که در جدول 

 باشد.ا، برقرار میشود که مفروضه همگنی واریانس هواریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. بدین ترتیب نتیجه می

 کنترل گروه در گروه آزمایش و ناگویی هیجانی مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج 6جدول

 اندازه اثر سطح معناداری  Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.988 0.001 1367.446 979.523 1 979.523 پیش آزمون

 0.340 0.009 8.749 6.267 1 6.267 ناگویی هیجانی

    0.716 17 12.177 خطا

     19 1022.950 کل

های آزمایش و کنترل، در مرحله پس نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات ناگویی هیجانی در گروه 6در جدول 

می باشد.  01/0ی داری آن نیز کوچکتر از است و سطح معن 749/8بدست آمده برابر با  Fآزمون، نشان داده شده است. مقدار 

تر بودن میانگین نمرات گروه از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. بر این اساس و با توجه به پایین

هبود رفتاری به شیوه گروهی موجب ب -بازی درمانی با روی آورد  شناختیدر پس آزمون، می توان نتیجه گرفت که  شیآزما

 است.ناگویی هیجانی کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی 

 

 بحث و نتیجه گیری

رفتاری به شیوه گروهی بر ناگویی هیجانی کودکان با اختالل  -هدف از پژوهش حاضر  تعیین بازی درمانی با روی آورد  شناختی

رفتاری به شیوه گروهی بر ناگویی هیجانی  -شناختی  بازی درمانی با روی آوردنتابج نشان داد که  نقص توجه/فزون کنشی بود.

کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی موثر بوده است و موجب کاهش مشکالت  کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی

 در حوزه ناگویی هیجانی شده است.

یجه رسید که بازی درمانی گروهی بر ( که در پژوهشی به این نت1390نادری دره شوری)این یافته با نتایج پژوهش های 

( که در پژوهشی نشان دادند 1394رشد اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم شهر اهواز تاثیر دارد، تاج دینی و پیرخانقی)



که بازی های ریتمیک موجب بهبود مهارت های ارتباطی و مهارت های اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم می شود، 

( که در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که لگو بازی موجب بهبود درک هیجانات، شروع تعامل، 1395بقر آبادی)عبداللهی 

(  که در پژوهشی به این نتیجه رسید که بازی های 1396حفظ تعامل و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان می شود، بهمنی)

( در 2013)8با اختالل طیف اتیسم با عملکرد باال می شود، برترفتاری موجب بهبود مهارت های هیجانی کودکان -شناختی

پژوهش خود به این نتیجه رسیدکه لگو بازی به روش مشارکتی موجب افزایش بازشناسی هیجانی کودکان با اختالل آسپرگر 

هبود ناگویی هیجانی های ریتم دار مانند بازی های ریتمیک بر ب( در پژوهشی نشان داد که مداخله2015) 9می شود و بیلگهان

 نوجوانان با اختالل اتیسم موثر است همسوبود.

دهد که چگونه از طریق انجام رفتارها  کودک یاد میبا خصوصیاتی که دارد به  بازیدر راستای تبیین این نتایج باید گفت: 

ب با موقعیت و شرایط رفتار کند. تواند آغازگر ارتباط باشد و بداند که چگونه متناس های مناسب میه ت چهرلکارگیری حا و به

چگونگی تعامل با محیط و افراد را نیز یاد  دهند، های مناسب بازی را در خود پرورش می که کودکان مهارت درواقع هنگامی

درمانی در  بازیاصلی دیگر  در های  یکی از ویژگی(. به عالوه   1397، به نقل از بهمنی، 2007)اسنو، گرو و سیل، گیرند می

( همچنین بازی به کودک با اختالل نقص توجه/فزون کنشی این 2006، 10است  )پریسلرکودکان  هیجانی  ر گرفتن نارسایینظ

 ذهنی افراد با یکدیگر متفاوت است و هر رفتاری باعث احساسات متفاوت در افراد مختلف می لت های که حاآموزش می دهد 

1)ولچگردد میکاهش ناگویی هیجانی نجام دادن رفتارهای مناسب با موقعیت و کودک در اارتقای  انگیزه شود و درنتیجه باعث  1  ،

2006.) 

یوه گروهی موجب بهبود  رفتاری به ش -اختیبازی درمانی با روی آورد  شنکه  های پژوهش حاضر نشان دادیافتهطور کلی به 

های پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها ودیتاز جمله محدشده است.ناگویی هیجانی کودکان با اختالل نقص توجه/فزون کنشی 

فتاری به شیوه ر -ناختیش بازی درمانی با روی آورد محدود بودن تعداد جلسات ها، و تعداد اندک آزمودنی، پسر یتبر روی جنس

عداد عدی به تپیشنهاد می شود در پژوهش های ب بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود. بود. گروهی

 جلسات و جنسیت آزمودنی ها توجه گردد.
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Abstract 

The aim of the present study was to determine cognitive-behavioral play therapy in a group manner on 

children's emotional failure with attention deficit / hyperactivity disorder. The present research method 

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

the present study included all children with attention deficit / hyperactivity disorder in Tehran's medical 
centers in 1398. The research sample consisted of 20 children with attention deficit / hyperactivity 

disorder who were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental 

groups (10 people) and control (individual) randomly. Using Toronto's Emotional Disappointment 
Scale, play therapy with cognitive-behavioral approach was performed in groups in 10 45-minute 

sessions over a month by researchers on the experimental group. If the control group did not receive 

any intervention in the field of play therapy with cognitive-behavioral approach as a group. The findings 
were analyzed using covariance analysis and showed that play therapy with cognitive-behavioral 

approach in a group manner was effective on children's emotional failure with attention deficit / 

hyperactivity disorder. According to these results, group play therapy with cognitive-behavioral 

approach can be used to reduce children's emotional distress with attention deficit / hyperactivity 
disorder. 

Keywords: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Play Therapy, Behavioral Cognition, Emotional 

Loss 

 


