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 مقدمه -1 -1  

آنچه افراد جامعه، در زندگي روزمره، کودکي مي نامند برحسب جامعه و فرهنگي که به آن تعلق دارند، متفاوت است. از 

با مفاهیم پرورشي، پزشکي، آموزشي، حقوقي، بهداشتي و غیره گره خورده  حسب عادات، سازماندهي زندگي کودکديرباز، بر 

و مقاطع متفاوت و مفاهیم مختلف نگريسته اند. کودکي در ساده ترين بیان و به  است و در نتیجه به کودکي با عناوين گوناگون

عنوان يک گستره سني يکپارچه و متمايز از دوره های ديگر زندگي، به دوره ای که از تولد تا نوجواني ادامه دارد اطالق میگردد. 

 .(6929)منصور،

اوضاع رقت باری را در جوامع صنعتي پديد آورد )مهدوی  در جريان انقالب صنعتي، استفاده غیرانساني از کودکان،

یری آنها در زماني که جسم آنها بايد رشد کند و يا در جهت کار اجباری برای کودکان و به کار گ(. 6926مزيناني و مزيناني،

تا پايان عمر آن  که پیامدهای آنها وارد میکندبه  هايي در آينده مشغول باشد، آسیب های جدی تحصیل به کسب مهارت

به خصوص کشورهای راگیر در سراسر جهان ز معضالت ف. اين پديده، يکي ا(6926)باقری تودشکي،  میگیردگريبان آنها را 

از آسیب  در ايران نیز اين پديده طي دهه های اخیر در اکثر کالن شهرها گسترش يافته و به عنوان يکي. ل توسعه استدرحا

ش قابل توجهي از کودکان و نوجوانان را که سرمايه های آينده جامعه هستند در معرض آسیب قرار داده های اجتماعي، بخ

 (.6928)مرادی و همکاران، است، 

کودکان و نوجوانان طیف وسیعي از اضطراب ها را تجربه مي کنند. اگرچه مولفان مختلف،  در جريان رشد و تحول،

د، اما حالتهای نسته انای تامین سازش يافتگي فرد الزم داده اند و حدی از آن را براضطراب را به عوامل متفاوتي نسبت دا

 )قربان شیرودی،رد ايجاد کنند ي شديد با هر علتي میتوانند موانع قابل مالحظه ای در راه تحقق امکانات بالقوه قباضطرا

شان دهنده اضطرابند. به طوری که اضطراب پنهان نهان دو نوع متفاوت از است اضطراب آشکار و پن به ذکر الزم(. 6929

د، درحالي که اضطراب ری در ابتال به آن دارنفراد نسبت به ديگران استعداد بیشتبعضي از ا اضطراب شخصیتي فرد است که

و  سبيطهما) ندارد يعیت ويژه ای بروز مي کند، شخص احساس تنش و تعارض در برابر آن دارد و بر خود کنترلآشکار در موق

باهم قابل مقايسه هستند.  لاضطراب آشکار و پنهان در برخي زمینه ها به مثابه انرژی جنبشي و پتانسی (.6926 ،همکاران

که در زماني معین و در سطحي معین  العمل يا فرآيند ملموس اشاره دارداضطراب آشکار همانند انرژی جنبشي، به يک عکس 

انسیل، مانند انرژی پتانسیل، به تفاوتهای فردی در عکس العمل ها اشاره دارد. انرژی پتع میشود. اضطراب پنهان هشدت واق از
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رژی جنبشي اشاره دارد که با يک موضوع جسماني ويژه همراه شده است و در صورتي که يک نیروی به تفاوت هايي در میزان ان

 (.6926و همکاران،  مناسب پديد آيد، میتواند ظاهر شود )يعقوبي

لذتي و مشکالت بین فردی نفس منفي، بيافسردگي، افت فراگیر خلق است که با احساس ناکارآمدی، خلق منفي، عزت

افسردگي در میان ده (. 6921 ،و همکاران )حاجي پور شودهمراه بوده و سبب افت تحصیلي، مشکالت جسمي و اجتماعي مي

نامند. از اين رو قرن حاضر را قرن افسردگي مي ؛دهدختصاص ميتبه اول را به خود اعلت اصلي ناتواني در سطح جهان، ر

مطالعات نشان مي دهند که در نتیجه افسردگي آسیب های مهمي در کارکردهای اجتماعي (. 6929 ،و همکاران )جاسمي

ناختي با . آسیب های روانشکودکان ايجاد میشود، از جمله پیشرفت تحصیلي کم و مشکل در رابطه با همساالن و خانواده

و  )نادی با وجود اين حتي افسردگي زير آستانه ای هم با آسیب های زيادی توام استايش شدت افسردگي بیشتر مي شوند. افز

اگرچه مالکهای تشخیصي برای اختالالت خلقي تقريبا برای همه گروه های سني يکسان است، اما نمودهای  (.6921 ،همکاران

 (.6929، و همکاران غالمزاده) ن آنها متفاوت استخلق آشفته در کودکان به نسبت س

تکانشگری . استشده  رفتار تکانشي يا تکانشگری به وسیله تعاريف دارای وجه اشتراک و گاهي هم متناقض تشريح 

بدون فکر و مستعد اشتباه است و مي تواند نقطه عطف بسیاری از  ،فتار شتاب زده، برنامه ريزی نشدهدارای سه ويژگي اساسي: ر

اختالالت و آسیب های اجتماعي مثل خشونت، قمار بازيهای بیمار گونه، سوء مصرف مواد، اختالل شخصیت مرزی و ضد 

بط روا در مشکالتو آسیب های فیزيکي، گری با احتمال تصادفات يش تکانشافزا(. 6942بقايي الکه و خلعتبری،اجتماعي باشد )

م و نتايج حاصل از آن يعني دستگیری و زنداني شدن، آغاز زودهنگام روابط جنسي، تعدد اجتماعي، مصرف مواد مخدر، جرائ

نارسايي  (.6948، و همکاران شرکای جنسي، حاملگي های ناخواسته و ريسک بیماری های منتقله جنسي ارتباط دارد )نجفي

مهارت کافي و الزم برای نظارت بر  آنهادر کارکردهای اجرايي مشکل اساسي اين کودکان است.  در بازداری رفتاری و اختالل

مچنین مشکالت اجتماعي اين ه(. 6928، )امیریا برای زماني طوالني تنظیم کنند رفتار خود ندارند و نمي توانند رفتار خود ر

مثال طرد اجتماعي در اين کودکان در سنین نوجواني نیز  بعنوان يابد؛ کودکان در برخي موارد تا سنین نوجواني ادامه مي

 (.6929 )حسین خانزاده،در نوجواني قابل مشاهده نباشند  مشاهده مي شود، حتي اگر نشانه های اختالل

( در گرايش های روانشناسي روش های متفاوتي برای تغییر 6926،و همکاران  بابايي؛ به نقل از 6228) 6به اعتقاد لندرث

طبق . زی درماني استي برای رشد رواني وجود دارد که يکي از آنها باش های ايجاد سازگاری و ايجاد طريقرفتار، تقويت رو

                                                             
1 Landerth 
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کودکان نقش  بازی در رشد رواني( 6929خداپرست، و 6940؛ مهجور،6919به نقل از نجاتي،، 6219)6نظريه رشد شناختي پیاژه

حس  يادگیری، خوداجتنابي، بدست آوردن مداخله درماني برای کمک به کودکان در ،هدف اصلي از بازی درماني گروهيدارد. 

يرش ديگران، بهبود رفتارهايي همچون مهارت های اجتماعي، نشان دادن احترام، پذيرش خود و پذمسئولیت، کنترل هیجانات، 

( در 6944) و همکاران زارع پور .(6921، )حشمتي و همکاران افزايش اعتماد به نفس و کاهش افسردگي و اضطراب میباشد

بازی درماني به طور معني داری موجب کاهش افسردگي گروه مداخله در مقايسه با گروه کنترل پژوهش خود نشان دادند که 

)بخشايش و  همچنین، بازی درماني بر کاهش عالئم بیش فعالي و تکانشگری کودکان تاثیر مثبت داشته است .شد

درماني  توان از روش بازی ميدهد که  نشان مينیز ( 6921)موسوی و خدابخشي کواليي  پژوهش (.6929میرحسیني،

 .محوری به عنوان روش روان شناختي مناسب و مؤثر در کاهش ترس و اضطراب کودکان استفاده نمود مراجع

بر اضطراب آشکار،  گروهي بازی درمانيبا توجه به مطالب بیان شده، هدف از پژوهش حاضر اين بود که اثربخشي 

 افسردگي و تکانشگری کودکان کار بررسي شود.

 بیان مساله -2 -1

کنند؛  های شخصیتي، اساسي و مهم تلقي مي های دبستاني را برای رشد بعضي جنبه شناسي سال بیشتر محققان روان

به و  های خود را کنار بگذارد وابستگيساز برای کودک است. او مجبور است بعضي  چهار سال اول دبستان يک دوره سرنوشت

ای قرار  های اجتماعي تازه ها و نگرش های تحصیلي و ايجاد روابط با همساالن بپردازد. به عالوه، او در معرض ارزش کسب مهارت

 رسد بسیاری از کودکان تدابیر رفتاری باثباتي را در زمینه انفعالي، پرخاشگری و گیرد. وقتي دوره پیش از بلوغ فرا مي مي

 توان تصوير روشني از چگونگي وضعیت بزرگسالي کودکان داشت اند. اين زماني است که مي های عقلي شکل داده مهارت

 (.6911)کريمي،

های اقتصادی، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و غیره از آموزش،  شود که به دلیل نابساماني کودکان کار به کودکاني اطالق مي

ها، منازل، مزارع، بنادر و غیره  ها، خیابان ديگر حقوق خود محروم مانده و ناگزير به کار در کارگاهبهداشت، تغذيه، امنیت، بازی و 

( در پژوهش خود عنوان کرده است که کودکان کار، يکي از چند گروه کودکان 6949(. حسیني)6948)باقری،  باشند مي

ساعات  ير شهری هستند کهدشوار يا کودکان آسیب پذ در وضعیتخیاباني و کودکان خیاباني بخشي از گروه بزرگتر کودکان 

حمايتي معمول  -طوالني از شبانه روز و گاه تمام آن را به صورت موقت يا دايم و برای مدت نامعلوم خارج از نهادهای اجتماعي

                                                             
1 Piaget 
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فرهنگي صنعتي شدن اجتماعي و ه سر میبرند. از جمله پیامدهای مانند خانواده و مدرسه به قصد و انگیزه کار، در خیابان ب

ها به خوبي واقف  به عنوان يک مساله جدی در اکثر شهرهای بزرگ جهان ديده میشود. دولت که ، کار کودکان بوده استجوامع

واند باعث بروز آسیب های جدی و انحرافات بسیار در جامعه گردد. لذا بسته به سیاستهای اند که بي توجهي به اين مساله میت

)سلیماني  نمايند، تعداد اين کودکان و وضعیت آنها در کشورهای مختلف متفاوت است در اين زمینه اتخاذ ميرفاهي که دولتها 

(. کار 9660)کالنتری،  % اين رقم را به خود اختصاص داده اند1% و آمريکای التین 99%، آفريقا06(. آسیا 6929و حاجیاني، 

تا کنون،  9666دارد. اگرچه بر اساس آمارهای سازمان بین المللي کار، از سال  در جهان کودکان پیشینه مطالعاتي وسیعي

میلیون کودک را شامل  604تعداد کودکاني که در جهان کار میکنند به دو سوم کاهش يافته است، هنوز رقمي در حدود 

(. در کشور ما آمار و اطالعات 6928، و همکاران )وامقي میلیون نفر آنها به کارهای مخاطره آمیز اشتغال دارند 41میشود که 

دقیقي در مورد کودکان کار و خیابان وجود ندارد و حتي تا مدتها مسئوالن مربوط، وجود آنها را انکار میکردند. بر اساس 

تا  هزار نفر است اما آمارهای غیر رسمي اين تعداد را بین چهارصد هزار 96ايران حدود  مارهای رسمي، تعداد کودکان کار درآ

 (.6926، و همکاران )عبدلي يک میلیون نفر برآورد میکنند

ل جدی سالمت روان تبديل شده ن اضطراب دوره کودکي به يک مشکيان توجهي نشان مي دهد که هم اکنومطالعات شا

های  بسیاری از اختاللاختالل های اضطرابي با (. 6921 ،؛ به نقل از حیدری و همکاران9661، 6و همکارانیويساگاست )

اختالل نارسايي توجه/ فزون کنشي و نشانه های آن از جمله ( از جمله 9666،و همکاران  9)مونگا روانپزشکي در کودکان

با اختالل نارسايي توجه/ فزون کنشي، واجد  درصد کودکان 91بیش از همبودی قابل توجهي دارد به طوری که تکانشگری

و  6221 ،8و همکاران ؛ جانسون6222 ،9و همکاران ) آنگولد طرابي نیز هستندالک های تشخیصي حداقل يکي از اختالالت اضم

 . (6942و همکاران،  ؛ به نقل از آل بهبهاني9661 ،1بیدرمن

روانشناسان تحولي و متخصصان بالیني کودک برای مدتها تصور میکردند که کودکان سن دبستاني از نظر تحولي ناپخته 

 افسردگي را تجربه کنند. بر اين اساس، اين ايده که کودک مي تواند افسرده شود توسط روانتر از آن هستند که بتوانند 

درمانگران دست کم گرفته میشد؛ اما بعدها مطالعات متعدد روانشناسي نشان دادند که حتي کودکان شش ساله هم مي توانند 
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 ،و همکاران به نقل از نادی ؛6،6246سون و کنتولرلنشانه های افسردگي و حتي نشانه های افسردگي اساسي را نشان دهند )کا

ختالل تحت تاثیر عوامل مختلفي ( نشان مي دهد که اين ا6948(. نتايج پژوهش جان بزرگي و مستخدمین حسیني)6921

. يافته يکي از تبیین های ارايه شده فقدان تقويت های اجتماعي و تاثیر عوامل محیطي و اجتماعي بر افسردگي استو  است

دختران افسرده تر از پسران هستند و افسردگي دانش آموزان مقطع راهنمايي به های اين پژوهش همچنین نشان مي دهد که 

. افسردگي در کودکان و نوجوانان اختالل روان پزشکي مهمي داری باالتر از افسردگي دانش آموزان دبیرستاني استاطور معن

گذارد و با خطر مرگ به دلیل خودکشي همراه است  اجتماعي آنان مي -عملکرد روانياست که تاثیر قابل مالحظه ای بر 

(. در کودکان مبتال به افسردگي، خطر خودکشي سه برابر بیشتر از افراد نرمال و دو برابر بیشتر از افراد 9،9666)کودت و مورن

همچون تحصیل، روابط بین فردی و بزه کاری در  مبتال به اختالل اضطرابي است و موجب اختالل عملکرد در حوزه های مختلف

 (. 9661 ،9کاپالن و سادوک) کودکان و نوجوانان مي شود

گری از نشانه های اصلي اختالل نارسايي توجه/ فزون کنشي است که به طور کلي قابل تشخیص بوده و در طول تکانش

کافي و الزم برای نظارت بر رفتار خود را ندارند و نمي توانند اين کودکان مهارت  .(8،9666بارکلي) دوره رشد پايدار خواهد بود

حتي از آنان وه بر آن دربرخي از موارد، عال (.9669، 1و همکاران بوسینگای مدت زماني طوالني تنظیم کنند )رفتار خود را بر

سنین موجواني نیز ادامه  موارد تاکودکان پرخاشگر نیز بیشتر مورد تنفر همساالن هستند و مشکالت اجتماعي آنان در برخي 

تکانشگری ممکن است آغازگر بسیاری از اختالالت و (. 6929 اده،خانز ؛ به نقل از حسین9666، 0)بگ ول و همکاران مي يابد

همچنین با مشکالت زياد در زمینه های  تکانشگری. آسیب های رفتاری باشد که به ويژه کنترل و نظم دهي آن ها ضروری است

سردگي، پرخاشگری، روابط میان فردی ضعیف، اضطراب، افمختلف آموزشي از جمله عملکرد تحصیلي ضعیف، ترک مدرسه، 

الت نظیر لجبازی ن پايین همراه است. عالوه بر اين خطر همراه شدن با ساير اختالزياد در سنیمصرف مواد و قانون شکني  سوء

 . (9661 ،1پرديويس و گاس) ه دنبال داردنافرماني را بو 
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پزشکي رويکردهای رويکردهای درماني مختلفي برای درمان اختالالت کودکان وجود دارد که از آن جمله میتوان به 

درمان های يکي از  .(9660، 6)پیتر کرداشاره  حلیل گری و روان پوياييت رواني اجتماعي، روانرفتاری، ، )دارودرماني( عصبي

کاهش تنش و بیان آزاد ، باعث تخلیه هیجاني، موثر در علوم رفتاری بازی درماني است. بازی درماني با فراهم کردن محیطي امن

 ،بازی درمانير بسیاری از اختالالت از جمله اضطراب نشان داده اند. عواطف و احساسات مي شود و پژوهش ها اثربخشي آن را ب

جر به کاهش اضطراب مي شود، ارتباط کودک است که عامل تغییر در درمان که منض زير بنايي آن اين مداخله ای است که فر

شود که  ای طبیعي برای بیان خود است و موجب مي بازی برای کودک، وسیله(. 9661 ،9میکر و ری )استاک و درمانگر است

شود تا احساسات آزاردهنده و مشکالت  فرصت داده مي درماني به کودک های درونش را بشناسد. در بازی کودک، خود و ويژگي

طور که بزرگساالن با سخن گفتن مشکالت خود را بیان  درون خود را از طريق بازی بروز داده و آنها را به نمايش بگذارد، همان

های دروني خود را  انيبرای اين منظور طراحي شده است که کودکان بتوانند نگر اين رويکرد درماني(. 6226، 9)اکسلین کنند مي

آورند و نیز  ها درمي ها ممکن است از طريق صداهايي که آنها از جانب عروسک دادن در طول بازی نشان دهند. اين نشان

 کنند، انجام شود. مي ها برقرار های ديگر مثل خمیربازی بازی تعامالتي که با اسباب

آورد که کودکان در آن احساس امنیت و صمیمیت کنند تا بتوانند  ميم فضايي را به وجود ئطور دا عالوه بر آن، درمانگر به

(. بازی درماني رويکردی با ساختار و مبتني بر نظريه درمان 9662، 8کرامر و همکاران) در احساسات خود کندوکاو داشته باشند

رماني که در بازی درماني نهفته کند. قدرت د است که فرآيندهای يادگیری و ارتباط طبیعي و بهنجار کودک را پايه ريزی مي

است، به طرق گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد. درمانگران از طريق بازی، به کودکان رفتارهای انطباقي تر و سازگارانه تر را 

 (.6940احمدی،  )زارع و مي آموزند

اختالالت رواني، موثر شناخته شده است، . گروه درماني، در بسیاری از رديمبدر اين پژوهش، از بازی درماني گروهي بهره 

شود. عالوه  بیند و اين امر باعث رشد بینش و بصیرت او مي مي جتماعبا ا را گي برخورد خودچگون ،رويي با گروهرا فرد در رويازي

 قدرت مي احساس به دست مي آورد،نحوه برقراری رابطه با ديگران  ی ازتجارب جديد شود، با افراد جديدی آشنا ميبر اين، 

(. بازی درماني گروهي برای درمانگران فرصتي را فراهم میکند تا به 6928)عهدی درو،  کند و اعتماد به نفس او باال میرود

  (.9668)ری،  کودکان کمک کنند تعارضات خود را حل کنند
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دهد که بازی درماني توانسته است در مهار اضطراب کودکان  ( نشان مي6944) يافته های پژوهشي ابراهیمي دهشیری

مطالعه تجربي درباره اثربخشي بازی درماني،  49( نیز در فراتحلیل انجام شده بر روی 9661)6براتون و همکارانموفق عمل کند. 

ارتهای اجتماعي و اضطراب نتیجه گرفتند که بازی درماني نتايج موثری در خودپنداره، تغییرات رفتاری، توانايي شناختي، مه

های بازی درماني در کاهش اضطراب و احساس  حاکي از تأثیر تکنیک( 6926) نشان داده است. نتايج پژوهش بزمي و نرسي

نیز ( 6942) يافته های جاللي و مولوی .استمثبت درکودکان مبتال به سرطان ناايمني و افزايش سطح سازگاری و احساسات 

دهد و در مرحله پیگیری نیز  بازی  درماني در مرحله پس آزمون اختالل اضطراب جدايي را کاهش ميحاکي از آن است که 

که  مي داردبیان ( 6921) و همکاران پژوهش عسگرینتیجه  .مي شوداختالل اضطراب جدايي در گروه آزمايش موجب کاهش 

درماني  که بازی مي کندتیجه گیری و ن آموزان داشت زبانآزمون اضطراب  درماني تأثیر معناداری در کاهش نمرات پس بازی

پژوهش  .آموزان استفاده شود نفس و کاهش اضطراب زبان عنوان روشي مناسب در جهت افزايش عزت تواند به شناختي مي

ه را به که بازی درماني کوتاه مدت کودک محور میتواند اضطراب کودکان به جا مانده از زلزل مي کندمعلوم نیز ( 9666)9شن

موجب کاهش مشکالت دروني سازی  ،و طراحي و اجرای بازی خاص هر مشکل گروهيي درمان بازیطور معناداری کاهش دهد. 

و اين درمان با توجه به جذابیت آن برای  شود ميسرپرست   سرپرست و بد  شده و مشکالت بروني سازی شده درکودکان بي

( در پژوهش خود چنین نتیجه گرفت که کودکاني که 9668) 9باگرلي .(6926 ،و همکاران )مشهدی کودکان توصیه مي گردد

 بازی درماني نشان داده اند. بازی درماني کودک محور دريافت کرده اند، بهبود معناداری در عزت نفس، اضطراب و افسردگي

و  علیلو (.6929)محمداسماعیل و افتخاری، دار داردتعمیم يافته( کودکان تاثیر معنا )کلي و بر کاهش اضطراب همچنین

کاهش قابل توجهي در اضطراب، افسردگي، خلق منفي، عزت نفس منفي،  يدرمان ( نشان دادند که بازی6926)همکاران

 .مي کند.ايجاد  کودکان ناکارآمدی، بي لذتي، نشانه های فیزيولوژيکي اضطراب، نگراني و ترس و تمرکز اجتماعي

اضطراب  ( نشان دادند که مداخله بازی درماني بر کاهش نشانه های افسردگي و6926)و همکاران  همچنین اصلي آزاد

اضطراب کودکان معنادار  وکودکان دارای اختالالت افسردگي و اضطراب موثر است. اثر بازی درماني گروهي بر نمرات افسردگي 

مطالعه تجربي درباره اثربخشي  49فراتحلیل انجام شده بر روی( در 9661براتون و همکاران)(. 6929)امیني و همتیان،  است

که بازی درماني نتايج موثری در خودپنداره، تغییرات رفتاری، توانايي شناختي، مهارتهای اجتماعي بازی درماني، نتیجه گرفتند 

همراه بازی درماني نیز توانسته است عالئم افسردگي کودکان مبتال به سرطان ه و اضطراب نشان داده است. شناخت درماني ب
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( بیان کردند که بازی درماني گروهي بر 9661) 6لي و پارکر(. باگر6929، و همکاران  )سپنتا را کاهش دهد  (All)خوش خیم

يادگیری، خودکنترلي، مسئولیت، ابراز احساسات، احترام گذاشتن، پذيرش خود و ديگران، بهبود مهارتهای اجتماعي، عزت نفس 

خود مورد بررسي افزايش سطح حرمت تاثیر بازی درماني روی اضطراب، افسردگي و و کاهش اضطراب و افسردگي موثر است. 

نتايج پژوهش (. 6211، 9)برت رار گرفته و نتايج حاکي از آن است که بازی درماني توانسته به بهبود اين موارد بینجامدق

 دهد. کاهش مي نیز را  دهد که بازی درماني اضطراب و افسردگي دانش آموزان  ( نشان مي6944) کمیجاني و هاشمي آذر

تواند بر کاهش نشانگان افسردگي کودکان مبتال به سرطان و بهبود رابطه اين کودکان و والدين  ازی درماني والد ـ کودک ميب

( حاکي از 6941) و همکاران وهش مولوینتايج پژ همچنین .(6921 علويان، طبیبي، بني هاشم و عبدخدايي،) شان موثر باشد

 آن است که بازی درماني مي تواند به عنوان يک روش موثر برای کاهش افسردگي کودکان به کار رود. 

تکانشگری کودکان مبتال به اختالل  -به عالوه، مداخالت زودهنگام مبتني بر بازيهای کودک محور، بر میزان بیش فعالي

و  در پژوهش جنتیانهمچنین   (.6926، و همکاران  )شوشتری موثر است بیش فعالي / تکانشگری پیش دبستاني -نقص توجه 

 تکانش گری، دار شدت عاليم بیش فعالي همراه با بازی درماني در مرحله پس آزمون باعث کاهش معني(، 6941) همکاران

 .شدکودکان دهي  دار زمان پاسخ  دهي و افزايش معني  ، خطاهای پاسخ کمبود توجه

در کودکان کار و نیز تنش زا بودن سبک زندگي و تکانشگری باتوجه به مباني ارائه شده و شیوع باالی اضطراب، افسردگي 

، در اين ذکر شدهآنان که موجب بروز مشکالت رفتاری میگردد و نیز با توجه به اثبات سودمندی بازی درماني در اختالالت 

سردگي و تکانشگری کودکان درماني گروهي بر اضطراب آشکار، افکه آيا بازی  يمبودپژوهش به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش 

 کار تاثیر دارد يا خیر.

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3 -1

کودکان بخش عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل مي دهند. شناخت صحیح اين بخش از جمعیت جهان و تالش جهت 

رواني و شناختي آنان واضح تر از آن است که احتیاج به تاکید داشته  جسمي،ادی و معنوی الزم برای رشد تامین نیازهای م

از موضوع های عمده و به عنوان يکي همواره سال اخیر مسايل و مشکالت رفتاری، اجتماعي و هیجاني کودکان  91در . باشد

 (.9668، 9)ماش و برکلي شکي و روان شناسي مطرح بوده استاصلي روان پز
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(. کودکان 6928، و همکاران  )مرشد ت و جايگاه کودکان، بررسي مشکالت و رفع آنها شايان توجه استباتوجه به اهمی

بخشي از اليه های آسیب پذيرند که بي توجهي به آنها میتواند پیامدهای جبران ناپذيری برای جامعه داشته باشد و در اين 

ی زندگي به کار در خیابان ها روی آورده اند و فرآيند طبیعي رشد میان، کودکان کار و خیابان که زير فشار و در سايه سختي ها

نیازمند  جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي شان و همچنین تکامل شخصیت و جريان اجتماعي شدن آنها به خطر افتاده است،

 و روان انسان وارد میکند های زيادی به جسم آسیب ،(. اشتغال به کار در سنین پايین6926، توجه ويژه اند )افشاني و همکاران

(. بیشتر يافته های محققان حکايت از آن دارد که میزان بروز و شیوع اختالل های رفتاری در کودکان کار و 6944)رنجبری، 

(. آثار زيان بار اين آسیب ها تنها به دوران کودکي منحصر 6226، 6)متسن و همکاران باشد خیابان، باالتر از کودکان عادی مي

 .(6929حاجیاني،  )سلیماني و د، بلکه تا بزرگسالي ادامه میابدنمیشو

اضطراب و افسردگي که هر دو از مشکالت دروني سازی در دوران کودکي به حساب مي آيند، غالبا به عنوان دو اختالل 

اختالل باهم در دوران کودکي متمايز از هم مورد توجه قرار گرفته اند ولي در موارد بسیار زيادی مشاهده شده است که اين دو 

تواند با نشانه های شديد اضطراب همراه  مال زياد، افسردگي در کودکان و نوجوانان ميق مي افتند. به عبارت ديگر به احتاتفا

ها در دوران کودکي، بعنوان بخشي از تحول بهنجار کودک محسوب  (. اگرچه برخي اضطراب6926و همکاران،  )اصلي آزاد باشد

 و بزرگسالي تداوم يابند. به اين ترتیب مي توان گفتد اما برخي از مشکالت اضطرابي پايدارند و ممکن است تا نوجواني میشون

، )خداپناهي ها و همکاران شوند، معموال شروعي زود رس دارند بسیاری از اختالالت اضطرابي که در بزرگسالي مشاهده مي

يادگیری شخص، اختالل زيادی ايجاد کرده و میتوانند اثرات مخربي بر سالمت (. اختالالت اضطرابي در روند تفکر و 6926

 (.6946)عظیمي و ضرغامي،  جسم و روان برجا بگذارند

(. افسردگي 6946)افروز،  گترين بیماری رواني قرن حاضر استافسردگي شايع ترين اختالل خلقي و عاطفي و بزر

اد اختالل در کارکردهای مختلف اجتماعي، تحصیلي و غیره  به توجه جدی نیاز کودکان و نوجوانان به دلیل شیوع باال و ايج

افسردگي در دوران کودکي در صورت عدم تشخیص و درمان مناسب، احتمال سوء مصرف (. 6229، 9) پترسون و همکاران دارد

(. عالوه 6940)سلطاني فر و بینا، دهد  مواد، رفتار خودکشي و اختالل عملکرد روان شناختي، اجتماعي کودک را افزايش مي

ابد که با مشکالت و عوارض کوتاه مدت و بلندمدتي در روابط ي برآن شیوع اختالل افسردگي با افزايش سن کودکان افزايش مي

 (.9661)کاپالن و سادوک،  با همساالن، پیشرفت تحصیلي ضعیف و عزت نفس پايین همراه است
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ع تکانشگری بايد گفت که اين مساله برای بسیاری از دانش آموزان مشکالت قابل در خصوص لزوم توجه فراوان به موضو

 توجهي را بر عملکرد تحصیلي، شناختي، اجتماعي، هیجاني و سپس در بزرگسالي بر عملکرد شغلي و خانوادگي آنها ايجاد مي

عدم درمان، آمادگي کودک را برای  کند که در صورت کند. تکانشگری روند طبیعي رشد دوران کودکي را با مشکل روبرو مي

(. پژوهش ها به طور خاص نشان 6926 ،همکارانو  )شوشتری پذيرش آسیبهای رواني و اجتماعي در بزرگسالي افزايش میدهد

جامعه پسندانه به عنوان يکي از حوزه های مورد بررسي در  گری، خشونت و رفتارهای ضدرخاشگری، تکانشداده است که پ

تي مانند اختالل سلوک، اختالل بیش فعالي و کاهش توجه و اختالل شخصیت ضداجتماعي مورد بررسي قرار تشخیص اختالال

( نشان دادند که اگر تکانشگری مورد رسیدگي قرار نگیرد، 6926)و همکاران  (. گلي6921 ،و همکاران )آزادی منش گرفته است

آسیب جدی وارد کند. عالوه بر آن، درمان های غیردارويي همچون میتواند به عملکرد کودک و فرآيند تحول استعدادهای او 

درماني و مشاوره کودکان با استفاده از شیوه های بازی درماني برای درصد قابل مالحظه ای از کودکان نتیجه بخش بوده  روان

 (. بنابراين در اين زمینه ها انجام خدمات رواني مورد نیاز است.6226، 6)جیل است

ه آنچه گفته شد اين پژوهش از جنبه کاربردی حائز اهمیت است. آسیب پذيری کودکان کار، تاثیر نامطلوب با توجه ب

مشکالت رفتاری و عاطفي در زندگي آنها و خانواده هايشان، تاثیر مشکالت روانشناختي بر حوزه تحصیل و روابط میان فردی از 

گری و ی اضطراب آشکار، افسردگي و تکانشثر در کاهش نشانه هاجمله ارتباط با همساالن، ضرورت يافتن راه حل های مو

وهشگران و درمانگران حوزه کودک از مشکالت کودکان کار جهت استفاده پژجستجوی زمینه های جديد برای پژوهش درباره 

درماني و ژوهش را نشان مي دهند. همچنین پیش بیني اثربخشي اين شیوه پجمله داليلي هستند که اهمیت و ضرورت اين 

 .بودآگاهي بخشیدن به درمانگران از ديگر ضرورت های انجام اين پژوهش 

 اهداف پژوهش -4 -1

 هدف کلی -1 -4 -1

 آگاهي از اثربخشي بازی درماني گروهي بر اضطراب آشکار، افسردگي و تکانشگری کودکان کار 

 اهداف اختصاصی -2 -4 -1

 اضطراب آشکار کودکان کارتعیین اثربخشي بازی درماني گروهي بر  .6 
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 . تعیین اثربخشي بازی درماني گروهي بر افسردگي کودکان کار 9

 تعیین اثربخشي بازی درماني گروهي بر تکانشگری کودکان کار. 9

 های پژوهشرضیهف -5 -1

 .بازی درماني گروهي در کاهش اضطراب آشکار کودکان کار موثر است.6

 افسردگي کودکان کار موثر است.. بازی درماني گروهي در کاهش 9

 . بازی درماني گروهي در کاهش تکانشگری کودکان کار موثر است.9

     رهاتعریف نظری و عملیاتی متغی -6 -1      

 تعریف نظری -1 -6 -1

 گروهی بازی درمانی -1 -1 -6 -1

تعريف انجمن بازی درماني، آن را به عنوان استفاده نظام مند از يک مدل نظری برای فراهم کردن يک فرآيند میان فردی 

رای کمک به مراجعان استفاده مي کند تا مشکالت ب ،آموزش ديده از قدرت درماني بازیکه در آن بازی درمانگر کند  مي

د که بازی نماي اين تعريف تاکید مييد و به رشد و بهبود بهینه دست پیدا کند. روانشناختي آنان را حل يا از آن پیشگیری نما

تواند برای  مي درماني يک روش درماني است که بطور محکم در مدل های نظری ريشه دارد. نظريه های اصلي بازی درماني

که بازی  داردازی درماني همچنین تاکید تعريف ب گری، کودک محور و بازی درماني خانوادگي باشد.ل مثال روان تحلی

عنوان ه کار گیرند. اين قدرتهای درماني که همچنین به درت درماني بازی را شناسايي کرده و بکوشش میکنند قدرمانگران 

نیروهای فعال در بازی هستند که به مراجعان کمک میکنند تا بر مشکالت روانشناختي  ،شوند مکانیسم های تغییر شناخته مي

 (.9661، 6کرده و پیشرفت کنند )اسکافر غلبه خود

تنهايي، عزت نفس پايین، گروه درماني راه حل انتخابي در حل مشکالت اجتماعي، هیجاني، رفتاری، خانوادگي، انزوا، 

 برای تجارب خاص در ارتباطات گروهي در به موقعیت هايي است که ارزش اساسي گروه درماني  پرخاشگری و اضطراب است.

                                                             
1 Scaffer 
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Abstract:

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of play therapy on manifest 

anxiety, depression and impulsivity of working children. The study approach  was semi-

experimental with pre and post-test design. The research population consisted of all 930 

working children who had refered to Association for Child Labor Protection of Tehran to 

gain educational and professional help in winter 1395. The sample included 40 working 

children who were selected through purposive approach among 50 children who were 

selected through the available approach and were put randomly in the experimental (n=20) 

and control (n=20) group. Revised Children's Manifest Anxiety Scale (Reynolds and 

Richmond ,1978), Children's Depression Inventory (Kovacs and Beck,1981) and Barratt 

Impulsiveness Scale (2004) were used as the study tool. In this study, some techniques of 

group play therapy were presented once a week, in 10 sessions through 2/5 months. 

ANCOVA  showed that play therapy has a positive significant effect on manifest anxiety, 

depression and impulsivity of working children. These results have important implications 

for education, consulting services and helping working children. 
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