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 چکیده 

 منظوور  بدين. بوداستان تهران  بیش فعال –کم توجه  بررسی تاثیر شن  درمانی در کودکان حاضر هدف پژوهش
کوم توجوه    (دختر ) کودک  03و سینی شن غربالگري کودکان انجام گرديد و  (8991  )زبا استفاده از پرسشنامه کانر

انتخوا   از بین کودکانی که بیش فعال تشخیص داده شدند  بعنوان گروه نمونه تصادفی سال  بطور 6-0فعال   شبی–
اين پژوهش با هودف پاسوب بوه ايون      . قرار گرفتندزمايش آو لیست انتظار  دو گروه به صورت آرايش تصادفی درو

در کودکانی که مورد شن درمانی قرار گرفته انود بوا کودکوانی    فعال   شبی–کم توجه سوال انجام گرفت که آيا میزان 
تجزيه تحلیل اطالعات باروش آماري کوواريانس نشان موی  . که از اين روش استفاده نشده است، تفاوت وجود دارد

مورد درمان با شن درمانی و گروه لیست انتظار کوه  فعال  شبی–کودکان کم توجه مرات دهد تفاوت معنا داري بین ن
فعوال   شبوی –کوم توجوه   نتايج تحقیق بیانگر آن است که شن درمانی در درمان کودکان .. درمانی نداشتند وجود دارد

  .مبتال موثر است

 
 . ، شن درمانی فعال   شبی–کم توجه : واژه هاي كليدي
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ر جنبه هاي قابل مشاهده مشكالت کودکان متمرکوز اسوت و   مطرح نمود که اختالالت رفتاري ب 8999  بلین (.8013
کودکان با اين اختالالت در حوداقل دو موقعیوت متفواوت از    .شامل گستره وسیعی از مشكالت دوران کودکی است 

ايون  .ارايه پاسب هاي رفتاري مناسب ناتوان هستند که يكی از اين موقعیت ها مورتب  بوا دوران مهود کوودک اسوت      
ل ابتال به ساير اختالالت روانی را در بزرگسالی افزايش داده و مشكالت اجتماعی نیز ايجاد موی نمايود   اختالل احتما

بنابراين تشخیص زود هنگام و دقیق اين اختالل و درمان آن به خصوص در سنین مهد کودک می توانود مفیود واقو     
نی زياد میوان نشوانه هواي اخوتالالت و عودم      يكی از از مسائل مهم از نظر بالینی اين است که به دلیل همپوشا. شود

توجه به رفتارهاي کودک در موقعیت ها و محی  هاي متفاوت است مثال اخوتالل اضوطرا  ممكون اسوت بوا بویش       
يكی از رايوج تورين اخوتالالت دوران کوودکی،     (.  7332،   سادوک و سادوک)فعالی و تحريك پذيري تظاهر نمايد 
کودکوان مبوتال بوه    .ست که در اغلب موارد تا دوران بزرگسالی نیز ادامه پیدا می کنداختالل کمبود توجه بیش فعالی ا

ممكون اسوت خواسوت هوا و انتظوارات       آن هوا . کننود  اين اختالل بدون اينكه فكر کنند، مدام به اطراف حرکت موی 
آرام بیشوینند و تمرکوز کننود،    را درک کنند ولی به دلیل اينكه قادر به توجه کافی نیستند و نمی تواننود مودتی   اطرافیانشان 

بازي راهی اسوت کوه بزرگسواالن رايواري     از آنجايیكه  (. 801سلحشور )توانايی پیروي کردن از دستورهاي آنان را ندارند 
در بازي درمانی  کودکان تشوويق   بنابراين .تا انتظارات و تصويرهاي اجتماعی کودکان را درک و اصالح کنند دهدمی
پاول هنوري ماسون   ) کندشوند که بعضی از امور را  اجرا کنند و درمانگر به آن واکنش نشان دهد يا درآن شرکت می
بازي به کودک کمك می کند که خود را بشناسد و با کشو  قابلیتهواي نهنوی و    . (8018به نقل ازطوسی و ديگران 6

سايی کند، افق ديودش را وسوعت دهود و درنهون     ي تخیل خود دنیاي پیرامونش را شنا فیزيكی و با به کارگیري قوه
جهان پیرامونش را به مجموعه اي قابل اراده تبديل نمايد و درجريان قوي عواط  و احساساتی که از دنیواي خوار    

بازي وسیله اي اسوت کوه کوودک از طريوق آن     . به طرف او درحرکت است، اختیار هدايت نهنش را به دست بگیرد
دراين میان بوازي درموانی، روشوی     .د را بیان کرده و ازمیان احساسات منفی راهی بگشايدتواند عواط  مثبت خومی

شتابد تا هنگامی که بتواند مسايل خود را به دست خويش از طريق بازيهايشان  است که به ياري کودکان پرمشكل می
ك وسیله طبیعی است، با اين ي اين واقعیت است که بازي براي کودکان همانند ي درعین حال نشان دهنده. حل کنند

هدف که بتواند خويشتن و هم چنین ويژگی هاي درونی خود را بشناسد و به آن عمل کنود درايون نوور درموان بوه      
ودک فرصت داده می شود تا احساسات آزار دهنده و مشكالت درون خود را ازطريق بازي بروز دهود و آنهوا را بوه    ک

انهايی که افراد بزرگسال ازطريق آن با سخن گفتن، مشوكالت خوودرا بیوان موی    نمايش بگذارد، همانند آن گونه از درم
ي روشهايی است که نتايجی مفید وقابول تووجهی را ارائوه نمووده و بوه شویوه اي        بازي و بازي درمانی از زمره. کنند

محیطی، ايجاد بخشد بازي باعث کاهش تنش هاي ناشی از فشارهاي  مثبت به رفتارهاي هیجانی و تكانشی تعادل می
، تكنیكوی اسوت   2ي بازيهواي درموانی، شون درموانی     احساس راحتی و آرامش در فرد بازي کننده می شوود از زموره  

غیرکالمی که درآن کودک با ساختن دنیاي خود در سینی شن به بیان تعارضات، تمايالت و هیجاناتش می پوردازد و  
صامت را بازي می کنود، تعبیور و تفسویر انجوام موی       درجريان خلق صحنه توس  کودک، درمانگر نقش مشاهده گر

 .(  801محمدي )پذيرد تا زمانیكه چندين سینی توس  کودک در مدت زمان معینی ساخته می شود 
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 روش

-موی  98-93هاي اسوتان تهوران در سوال     مهد کودکبیش فعال  –کم توجه جامعه تحقیق حاضر شامل کودکان 

ي کوارنرز از   ي پرسشنامه که بوسیلهبود ساله  6-0فعال  شبی –کم توجه دک کو 03ي اين پژوهش شامل نمونه .دنباش
 و گروه آزمايش حوداکثر  لیست انتظار دراين پژوهش سعی شد تا گروه  .ندانتخا  شد مهد کودک هاي استان تهران

. باشود  توا تحقیوق از اعتبوار بیشوتري برخووردار     . مشابهت را از نظر جنس، سن، و هوش بوا يكوديگر داشوته باشوند    
 .درحقیقت دراين پژوهش سعی شده است متغیرهاي مزاحم تا حدود زيادي کنترل شوند

اسوتفاده  ( فرم مخصوص آموزگار)از پرسشنامه کانرز  فزون کنشو تشخیص کودکان  جهت انجام پژوهش حاضر
ديوارهوا و کو     سانتی متر کوه  83سانتی متر با عمق  63-23به ابعاد ( سینی شن)شده است وهمینطور از يك جعبه 

از طرفی از عروسكها و اسوبا   .  سانتی متر با شن پر شده است  اين جعبه با رنگ آبی رنگ آمیزي شده و تا عمق 
 .بازيهاي کوچك نیز استفاده شده است که به شرح زير می باشد

 ...(پدر، مادر، پسربچه، دختربچه و )عروسكهاي انسان  .8
 ...(سوپرمن، بت من، )عروسكهاي فانتزي  .7
 ...(تانك، هلی کوپتر، هواپیما و )عروسكهاي سرباز و وسايل جنگی  .0
 ...(سگ، گربه ، پرنده و)حیوانات اهلی  . 
 ...(کرگردن، پلنگ، ببر)حیوانات وحشی  . 
 ...(ماشین هاي مسابقه اي، اتوبوس، ماشین پلیس، موتور پلیس، کامیون، لودر و )وسايل نقلیه گوناگون  .6
 ...(ايست، ورد ممنور و )رانندگی عاليم راهنمايی و  .2
 ...خانه و حصارها و  .1

 :مقياس درجه بندي معلم كانرز 
درحالیكه نسخه تجديود نظور شوده آن شوامل      عبارت بود 09اولیه داراي  (8991)مقیاس درجه بندي معلم کانرز 

جوود دارد کوه   و( شواخص بویش فعوالی   )همچنین يك پرسشنامه مختصر شده معلم کانرز . عبارت می باشد 71فق  
اين ويژگی ممكن است با ترکیب با اين گوروه  . حساس بودن به هر دو اختالل بیش فعالی و سلوک را نشان می دهد

چنودين مقیواس    CTRSي نسوخه   برپايوه . وسلوک موجب سردرگمی شود فزون کنش ترکیب شده بیماران مبتال به
 :مشق شده است

 
 
 
 مشكل سلوک .8
 بیش فعالی .7
 بی توجه منفعل .0
 تحريك پذير-نیهیجا . 
 منفعل –مضطر   . 
 غیراجتماعی .6

 .وجود دارد CTRSعبارتی ( 71)سه مقیاس اول به همراه نسخه تجديد نظر شده 
CTRS بهتورين داده هواي   . اسوت مفیدي  مقیاس ترس  و بیش فعالی بعنوان غربالگري براي مشكالت سلوک و



درپژوهش حاضر از روش آزموايش بواطرح    (. 801شريعت زاده ) .سال فراهم است 87تا   هنجاري آن براي سنین 
که متغیر مستقل، تكنیك شن بازي و متغیر وابسوته میوزان بویش     استفاده شدپس آزمون با گروه کنترل  -پیش آزمون

درابتدا جهت تشخیص کودکان بیش فعال، پرسشنامه کوانرز دراختیوار مربیوان    . باشد فعالی و متغیر کنترل جنسیت می
شن درموانی  سپس . د کودک قرار داده شد و آنان پس از تكمیل آن، بعد از گذشت چند روز به محقق بازگرداندندمه

 .درگروه آزمايشی اجرا شد
ابتدا در اتاق بازي يك میز وصندلی قرار داده شد که روي میز سینی شن و اسبا  بازي ها در کنوار سوینی قورار    

نفور از آنوان     8ان توس  پرسشنامه کانرز بعنوان بیش فعال انتخا  شده بودند نفر از کودک 03داده شد، از آنجائیكه 
عمول شون بوازي    ( تك بوه توك  )جلسه بصورت انفرادي  87نفر ديگر درگروه آزمايشی بمدت   8درگروه کنترل و 
آزموودنی و  )بدو امر کودک وارد اتاق بازي شده و پس از آشنايی اولیه دانستن نوام طورفین    در .برروي آنان اجراشد

اينجوا يوك سوینی شون و تعودادي      "به اين صوورت  .  .درمورد سینی شن و اسبا  بازيها توضیح داده شد( آزمونگر
موی نشوینی و    دارداسبا  بازي می بینی، تو اينجا روي اين صندلی که در مقابل میزي که سینی شن برروي آن قرار 

طور که دوست داري بازي می کنی و درپايان نام بوازي يوا   درمدت نیم ساعت با اين اسبا  بازيها در داخل سینی هر
جلسه به طول  87همانطور که گفته شد عمل شن بازي برروي گروه آزمايشی در طی  .داستان آن را به من می گويی

 در گروه .انجامید که پس از اين مدت پرسشنامه کانرز مجدداً  در اختیار مربیان قرار داده شد و پس آزمون اجرا شد 
 .کنترل نیز پس از زمان مقرر، به همین صورت پس آزمون اجرا شد

 :مشاهدات بالینی
 چگونگی ساخته شدن سينی شن( 

کودک از ابتداي ساختن تصوير در سینی شن مورد مشاهده آزمونگر قرار داشت بطوريكه آزمودنی متوجه نشوود  
شود مواردي که ديوده شود از قبیول اينكوه چوه       که تحت نظر قرار دارد و يادداشتهايی درحین بازي وي برداشته می

اسبا  بازي يا اسبا  بازيهايی را ابتدا انتخا  می کرد، ازکجاي سینی شن آغاز به سواختن تصووير موی نموود، چوه      
بعضوی از کودکوان   . )مدت به لمس و بازي با شن می پرداخت و چه افكار و عقايدي در ساختن سینی شون داشوت  

ختل  را در سینی اجرا می کردند که تمام اين موارد موورد مشواهده دقیوق آزموونگر قورار      چندين بازي با چند نام م
 .داشت
 محتواي سينی شن(  

پس از اتمام هر جلسه و يا در حین آن، آزمونگر به ثبت محتواي سینی شن می پرداخت و به اين ترتیب، اسبا  
ش گذاشوتند و نیوز تعوداد    يو يا به گونه اي آنورا نموا  بازيهاي که به شكل سمبلیك نمايانگر عاليم بیش فعالی بودند 

 .دفعاتی که آزمودنی از آنها در سینی شن استفاده می  کرد مورد دقت و بررسی آزمونگر قرار داشت
 محتواي داستان سينی شن(  

وعی همانطور که گفته شد کودک پس از اتمام بازي، نام آن يا داستانی  براي آن عنوان می کرد که محتواي موضو 
 .داستانها مورد نظر پژوهشگر قرار داشت

 زمان ساختن تصویر در سينی شن( 4
دقیقه بود چنانچه اين زموان درحوال اتموام بوود وآزموودنی       03از آنجائیكه زمان درنظر گرفته شده در هر جلسه 

موان حوذف   مشغول بازي، آزمونگر پیش از آن اعالم می نمود و چنانچه آزمودنی زودتر تصويرش را موی سواخت ز  
 ..شده توس  آزمونگر ثبت می شد



 یافته ها

کودکانی که بوراي درموان آنهوا از روش شون بوازي درموانی       بیش فعالی  میزاندر  فرضیه پژوهشی عبارت بود از
اطالعات مورد تجزيه و تحلیل .استفاده شده است و کودکانی که از اين روش استفاده نشده است، تفاوت وجود دارد

 .گرفتآماري قرار 

 عوامل بين گروهی:  جدول 

تعدادارزش

 گروه
 8آزمايش8
 8کنترل7

 
 نفر است  8نفر و تعداد گروه آزمايش   8تعداد گروه کنترل :  8با توجه به جدول 

 آمار توصيفی:  جدول 

ميانگين گروه
انحراف 
استاندارد

 تعداد

  8  0880 1863 8آزمايش

 83628 2863 8کنترل
 03 18830863 8کل

 
پوس آزموون   : میانگین و انحراف معیار در گروه آزمايش و گروه کنترل  نشان می دهد وه متغیر وابسته:  7جدول 

  .است
 
 

 نتایج تحليل واریانس و لون  اثر شن بازي درمانی  در كودكان بيش فعال:   جدول

 

 منابع
مجموع 
مجذورات

محذور 
ميانگين

مجذور اتا

    
 مدل تصحیح شده

گروه
پیش آزمون

پیش آزمونگروه
 خطا

 
 



 
 نتايج آزمون تحلیل کوواريانس پس از تعديل اثر پیش ازمون نشان می دهد که شون درموانی در درموان کودکوان    

 sig.000.تاثیر مثبت دارد  فزون کنش
 .نتايج تحلیل لون بیانگر اينست که واريانس متغیر وابسته بین گروهها مساوي است

 بحث

کودکان گروه ازمايشی نسبت به گوروه لیسوت    کم توجهی و بیش فعالی نتايج پژوهش حاضر بیانگر ان است که 
هواي رايوج دوران    به عنووان يكوی از اخوتالل    ADHDدهد که اختالل  تحقیقات نشان می .انتظار  کاهش يافته است

دهود   روز تحوت تواثیر قورار موی    هوا و معلموان بیشوماري را هور      کودکی مطرح اسوت و زنودگی کودکوان، خوانواده    
1بويكی)

تواند کمك بسزايی جهت رفو  ايون مشوكالت     ، بنابراين تشخیص و مداخله زودهنگام می(97333 گودوين,
مورد استفاده قرار گیرد، بوازي   ADHDتواند جهت بهبود مشكالت کودکان مبتال به  يكی از مداخالتی که می.بنمايد
از آنجايیكه شن درمانی نیاز به توجه پايدار و انتخوابی دارد باعوث کواهش    . نی ازجمله تكنیك شن درمانی استدرما

همچنین حدود فیزيكوی جعبوه شون عواملی در جهوت افوزايش دقوت و تمرکوز         . گردد نقص توجه کودکان مبتال می
 .باشد که نتايج حاصل از پژوهش حاضر مويد اين قضیه است می

به بررسی تاثیر بازي درمانی کوودک محوور   ( 7336) ديگرانو  83برادوي  در راستاي پژوهش حاضر در پژوهشی
جلسه پرداختند که نتايج به دست آمده حواکی   87به مدت ADHDبر روي دو کودک مقط  ابتدايی مبتال به اختالل 

 .ی پس از پايان جلسات درمانی بوده استفزون کنشاز کاهش نشانگان نقص توجه و 
 ADHDکوودک مبوتال بوه اخوتالل      63اثر بخشی بازي درمانی را بر روي ( 7336)  88و سايبرادوي در تحقیقی ديگر

همچنین بوازي  . هاي عاطفی را نشان داد نتايج به دست آمده کاهش اضطرا  و فشار. سی قرار دادندرجلسه مورد بر 86در 
 .کارآمدي کودکان مبتال داشته است درمانی اثر مثبتی بر روي کاهش مشكالت رفتاري و افزايش خود

توان نتیجه گرفت که  بنابر اين می. باشد هاي نکر شده همگی همسو با پژوهش حاضر می نتايج حاصل از پژوهش
موثر واقو    ADHDتواند در کاهش مشكالت کودکان مبتال به اختالل  بازي درمانی از جمله تكنیك شن درمانی می

،  و نمونوه حاضور دختوران   م گروه نمونه، هايی از جمله تعداد ک پژوهش حاضر محدوديت الزم به نکر است کهشود
کمبود بودجه کوافی  .بیش فعالهمكاري و برقراري رابطه بعضی از کودکان  عدم.عدم همكاري بعضی از مهد کودکها 
گردد تكنیك حاضر با گروه نمونوه بیشوتر    نهاد می ها پیش که جهت رف  محدوديت.براي پژوهش در سطح گسترده تر

درمانی بر کاهش  توانند به بررسی تاثیر تكنیك شن همچنین پژوهشگران ديگر می. اجرا شودو گستره سنی بزرگتري 
تكنیوك  .  بپردازند ADHDهاي تكانشی، پرخاشگري و افزايش عزت نفس کودکان مبتال به اختالل  اضطرا ، رفتار

ادر مدارس از تكنیك شن مربیان و ک برخی از بعلت عدم آگاهی ..شن درمانی برروي کودکان پسر ودختر انجام شود
ي آموزش و پرورش اين تكنیك بعنوان بخشی از برنامه هاي آموزشوی   گانه 73شود درتمام مناطق  درمانی توصیه می

ي مناطق آموزش و پورورش بعنووان    ايجاد اجراي اين تكنیك درکلیه. .جهت باال بردن سطح آگاهی مربیان استفاده می شود
شوود  همانطور که گفته شد پژوهش حاضر بصورت انفرادي انجوام شوده توصویه موی    . داريك ابزار درمانی کودکان مشكل 
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ي مهدکودکها، مراکز پویش دبسوتانی و همینطوور مراکوز      درکلیه ..استفاده از تكنیك شن درمانی بصورت گروهی انجام شود
ازآنجائیكوه رفتوار مبتاليوان بوه     . درمانی درسوطح تشخیصوی ونیوز درموانی سوود جسوت       توان از از روش شن مشاوره می
ADHD برعملكرد آنان درخانواده، مدرسه و اجتمار اثرسوء می گذارد و واکنش منفی اطرافیان را برمی انگیزد. 

 :لزوم آموزش والدين و آموزگاران 
 :دهد و معموالً شامل دو قسمت می باشدآموزش والدين و آموزگاران بخش مهمی از درمان را تشكیل می 

 آموزش براي شناخت بيماري  . 

 .آموزش روش هاي رفتاري  . 
. بشناسوند ( که احتماالً توارثی نیوز موی باشود   )والدين بايد اين بیماري را به عنوان يك نقص رشدي تكاملی مغز 

. رفتاري طبیعی داشته باشند، تلقی نماينود  نبايد مبتاليان را کودکانی تنبل، نافرمان و شرور، که اگر بخواهند می توانند
هواي  بايد به آنها آموخت که علی رغم برخی ناتوانی ها، کودکان آنها در بعضی جنبه ها بسیار توانا هستند وموفقیوت 

هواي  با توجه به اين نكات می توان اعتماد به نفس، مسئولیت پوذيري و مهوارت   .هرچند کوچك آنها ارزشمند است
شدت گرفتن . دوره هايی وجود دارد که عاليم خفی  تر يا شديدتر ظاهر می شود (.آنها تقويت نموداجتماعی را در

مديريت رفتارهاي کودکان . عالئم لزوماً دلیل کوتاهی والدين و مربیان درانجام وظاي  يا بی تأثیر بودن درمان نیست
ADHD  و والدين اين کودکوان بوه لحواس مسوئولیت     به زمان، پشتكار، کوشش و هماهنگی ويژه نیاز دارد و مربیان

فوزون   درپژوهش حاضر روش شن بازي، براي درمان رفتارهواي . سنگینی که برعهده دارند، قابل احترام و ارزش می باشند
هواي  که پس از اتمام جلسوه  شددقیقه اي، پیش بینی  03ي  جلسه 87استان تهران براي   کدر چند مهد کود دختران کنشی
 پویش آزموون   هواي تجزيه وتحلیل داده ها نشان میدهد که بین تفاضل نموره . رفتارهاي بیش فعاالنه آنان درمان يابددرمانی 

بعبارتی . شودي پژوهش تأيید می پس آزمون گروههاي کنترل و آزمايش تفاوت معنادار وجود دارد و درنتیجه فرضیه
 .يافته استآزمودنیها از نظر آماري کاهش  فزون کنشی ديگر رفتارهاي
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