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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  
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 ۴کودکان  ذهنی آوری تاب رفتاری بر -با رویکرد شناختی درمانی بازی اثربخشی

 سال منطقه دو تهران ۱۱تا 

 

 3، الهام هاشمی2پورنامداری مهدی، ۱شهربانو جالیی

 اسالمی تهران غرب آزاددانشگاه  علمی هیئت 1

 واحد تهران غرب آزاداستاد دانشگاه  2

 واحد تهران غرب آزاد كارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه 3

 

 چکیده

های پایه و  تواند از این طریق به مهارت باشد كه می زندگی كودک می های مؤلفهترین و ارزشمندترین  بازی یکی از مهم

رفتاری  -با رویکرد شناختی خصوصاً درمانی یباز رو ازاینشود.  اجتماعی دست یابد و همچنین موجب كشف جهان پیرامون می

تواند كمک شایانی به او در زمینه سالمت  مناسبی در راستای مفید واقع شدن كودک در جامعه تلقی شود و می حل راهتواند  می

با رویکرد شناختی رفتاری بر  درمانی بازیروانی و جسمی كند. با توجه به این امر، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی 

با گروه كنترل  آزمون پس -آزمون پیشپژوهش نیمه آزمایشی با طرح  است. این  سال انجام شده 11تا  0كودكان  آوری تاب

 1399-139۱شهر تهران در سال تحصیلی  2سال دختر و پسر منطقه  11تا  0باشد. جامعه آماری این تحقیق را كودكان  می

اضر پرسشنامه مقیاس است. ابزار پژوهش ح  گیری تصادفی استفاده شده تشکیل دادند كه برای انتخاب نمونه، از روش نمونه

طرح درمان پیشنهادی  بر اساسرفتاری -با رویکرد شناختی درمانی بازی( و مداخله آموزش 2113)كانر و دیویدسون،  آوری تاب

جلسه برگزار شد و هر جلسه یک ساعت طول كشید كه  2جلسه كه در هر هفته  12( بودند. گروه آزمایش 1390میرزایی )

فری كودكان بودند و گروه كنترل هیچ نوع آموزشی را دریافت نکردند. نتایج آزمون تحلیل ن 12شامل درمانگر و گروه 

 آوری تاببر و افزایش  مؤثری طور بهبا رویکرد شناختی رفتاری  درمانی بازیآموزش  دهد كه میكوواریانس چند متغیری نشان 

 (>11/1p) است. تأثیرگذار

 

 آوری تابرفتاری، -ختیبا رویکرد شنا درمانی بازیهای کلیدی:  واژه
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