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Abstract
Background & Objective: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the common disorders that occurs in the early stages
of childhood development. ADHD is one of the disorders that has a complex and multidimensional nature which can also derived from a variety
of factors and affect the various dimensions of individual and social growth of the child. So treatment of this disorder consists of variety of
approaches from medication to relaxation. Todays, some studies on attention deficit hyperactivity disorder focused on non–pharmacological
therapies and family–based. Regarding this necessity, the goal of this study was to design a family–based cognitive–behavioral play therapy
program for students with attention deficit hyperactivity disorder and its effectiveness on the symptoms of this disorder.
Methods: The present study was interventional with quasi–experimental design and pre–test, post–test with control group. The sampling method
was convenience. The statistical population of this study was the second–grade students of elementary school with symptoms of ADHD. A total
of 34 male students of the second grade of elementary school with the symptoms of ADHD –combined type– were selected by convenience
sampling method from two elementary schools with about 1000 population. Student of One randomly assigned to experimental group and
students of another group randomly assigned to control group. Reviewing the existent literature, resulted in extraction of main components of
program that was consist of self-instruction, problem solving, self-control, feelings discrimination, relaxation and attribution retraining. In the
next step need assessment resulted in some behavioral problems such as aggression, social skills problems, problems in math and writing.
Validation of program done by 3 University professors (for objectives of program) and 3 play therapists (for plays). After validation the protocol,
pilot study done on 4 mothers with ADHD children and some corrections done in program. Then the program used in experimental phase. the
mothers of the experimental group received 7 sessions (in seven weeks) of training on cognitive–behavioral plays then performed them on their
children for 16 sessions (45 minutes) at home, while the control group did not receive any training. The program for training mothers consist of
session 1: understanding ADHD; session 2: understanding cognitive–behavioral therapy; session 3: understanding CBPT for ADHD; session 4:
training first to fourth plays of program; session 5: training fifth to eighth plays of program; session 6: training ninth to twelfth plays of program;
session 7: training Thirteenth to Sixteenth plays of program. The plays in present program consist of: session 1: eye to eye and snowballs; session
2: bit the clock; session 3: electrocardiogram making and guidance; session 4: bit the clock and say, do, say; session 5: opposite pairs, snowballs
and lax/iron doll; session 6: classmates; session 7: snowballs and coloring an snake; session 8: electrocardiogram making; session 9: post box
and Treasure finding; session 10: color your life and corrective sentences; session 11: three whistle and Bubbling; session 12: making a film and
Treasure finding; session 13: the feeling word and corrective sentences; session 14: be careful, exam and cooking; session 15: color your life
and who arrive sooner; session 16: who arrive sooner and Bubbling.
Results: After analyzing the data, the results showed that, the family–based cognitive–behavioral play therapy program significantly reduced
symptoms of ADHD (p˂0.05). The results have showed that the program's impact has remained strong over a three–month period (P˂0.05).
Conclusion: Cognitive–behavioral play therapy use for variety of behavioral problems in children. Goal of this study was to design a family–
based cognitive–behavioral play therapy program for students with attention deficit hyperactivity disorder and its effectiveness on the symptoms
of this disorder. Results of this study supported the efficacy of cognitive–behavioral play therapy program that performed by mother in home to
decrease the symptoms of ADHD. According to the findings of the study, the present cognitive–behavioral play therapy program can be used as
a family–based tool to reduce the symptoms of ADHD. Also mothers can be used as main agent of family–based treatments in childhood ADHD.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Developing Cognitive–Behavioral Play Therapy Program, Family–Based.
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چکیده
زمینه و هدف :امروزه برخی پژوهشهای حوزٔه درمان اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی بر درمانهای غیردارویی و رویکردهای خانوادهمحور
متمرکز شده است .باتوجه به این مهم ،پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامٔه بازیدرمانی شناختی-رفتاری خانوادهمحور برای دانشآموزان با

اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی و اثربخشی آن بر نشانههای این اختالل انجام شد.

روشبررسی :مطالعٔه حاضر از نوع مداخلهای با طرح شبهآزمایشی و پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعٔه آماری این پژوهش

را دانشآموزان دورٔه دوم ابتدایی با نشانههای اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی تشکیل دادند .نمونٔه آماری عبارت بود از  ۳۴دانشآموز پسر
با نوع ترکیبی این اختالل که بهصورت دردسترس از دو مدرسه انتخاب شدند .دانشآموزان یکمدرسه بهطور تصادفی در گروه آزمایشی و

دانشآموزان مدرسٔه دیگر بهشکل تصادفی در گروه گواه قرار گرفتند .پس از طراحی برنامٔه بازیدرمانی توسط پژوهشگر ،مادران دانشآموزان
گروه آزمایشی هفت جلسه آموزش بازیهای شناختی-رفتاری را دریافت کردند و بهمدت شانزده جلسه در منزل روی فرزند خود اجرا نمودند؛
اما برای گروه گواه هیچ آموزشی ارائه نشد.

یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که برنامٔه حاضر میتواند نشانههای اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی را بهطور معناداری کاهش دهد
( .)p˂۰٫۰۵این پژوهش همچنین مشخص کرد که تأثیر برنامه در یکدورٔه سهماهه بهقوت خود باقی مانده است.

نتیجهگیری :باتوجه به یافتههای پژوهش میتوان از برنامٔه بازیدرمانی شناختی-رفتاری حاضر بهعنوان ابزاری خانوادهمحور برای کاهش عالئم
اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی سود جست.

کلیدواژهها :اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی ،طراحی برنامٔه بازیدرمانی شناختی-رفتاری ،خانوادهمحور.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توجه/فزونکنشی و اثربخشی آن بر نشانههای این اختالل

۱

بررسی اثربخشی بازیدرمانی شناختی-رفتاری بر عالئم کودکان با

مقدمه

اختالل کاستی توجه و بیشفعالی ۷تا۹ساله ،اثربخشی این روش را

امروزه اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی بهعنوان یکی از اختاللهای

تأیید کردند.

رایج دوران کودکی مطرح میشود که باتوجه به تأثیرات منفی آن بر ابعاد

مشارکت اعضای خانواده در فرایند درمان کودکی با اختالل نارسایی

مختلف رشد روانی و اجتماعی کودک نیازمند مداخلههای تخصصی

توجه/فزونکنشی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا والدین احساس

مقاله در زمینٔه تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر اختاللهای روانی و

به اصول اولیٔه درمان نشان میدهند .ازسویدیگر رفتارهای نامناسبی

رفتاری نگاشته شده است که در میان آنها اختالل نارسایی

در روابط والدفرزندی افراد مبتال به این اختالل وجود دارد که اصالح

توجه/فزونکنشی نیز بهچشم میخورد (.)1

آنها در کاهش عالئم اختالل ضروری است ( .)1۲در این میان نقش

کاربرد درمان شناختی-رفتاری برای افراد با اختاللهای عصبی-

اصلی جلوگیری از بروز این وضعیت و همچنین برقراری مجدد تعادل

تحولی مانند اختالل سلوک و اختالل کاستی توجه و بیشفعالی تأیید

در خانواده به عهدٔه والدین بهعنوان پایههای اصلی خانواده است و

شده و اثربخشی روش مذکور بر بعضی نشانههای این اختاللها اثبات

میتوان از آموزش والدین برای برخورد مناسب با مشکالت کودک

شده است ( .)۲در ارتباط با کارآیی درمان شناختی-رفتاری باید به دو

بهعنوان یکی از اجزای مهم رویکرد چندبعدی درمان کودک بیشفعال

نکته توجه کرد :اول اینکه هدف این روش بهبود کنترل خود یا

سود جست ( .)1۳در این زمینه پژوهش ملکپور و همکاران ( )1۴در

خودنظمدهی بوده که از اهداف عمدٔه درمان اختالل کاستی توجه و

بررسی اثربخشی مداخالت خانوادهمحور و کودکمحور و ترکیبی بر

بیشفعالی است؛ دوم اینکه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این

میزان نشانههای بیشفعالی-تکانشگری نشان داد که آموزش والدین و

روش در ترکیب با درمانهای رفتاری ،میتواند برای درمان اختالل

کودکان بهصورت همزمان و مداخالت خانوادهمحور شیؤه مؤثرتری

کاستی توجه و بیشفعالی ،مفید واقع شود ( .)۳درواقع کودکان مبتال

برای درمان نشانههای بیشفعالی-تکانشگری است.

به این اختالل در درمان شناختی-رفتاری یاد میگیرند که از خودآموزی

باتوجه بهضرورت مشارکت فعال والدین در درمان و همچنین با عنایت

( ،)۴خودنظارتی و تقویت خود ( ،)۵حل مسئله ( )۶و خودکنترلی

به اینکه تاکنون در پژوهشها به طراحی برنامٔه بازیدرمانی

( )۷در زمینٔه توجه و رفتارهای تکانشی استفاده کنند.

شناختیرفتاری خانوادهمحور مختص کودکان با اختالل نارسایی

یکی از موضوعاتی که در کاربرد درمان شناختی-رفتاری برای کودکان

توجه/فزونکنشی پرداخته نشده است ،انجام پژوهش حاضر بهعنوان

و حتی نوجوانان مدنظر بوده ،این است که این نوع درمان باید حساس

بخشی از درمان غیردارویی ضروری بهنظر رسید .درواقع هدف اصلی

به مسائل رشدی و دارای راهنماییها و روشهای انطباقی خاصی باشد

این پژوهش طراحی برنامٔه بازیدرمانی شناختی-رفتاری خانوادهمحور

تا اثربخشی بهتری نشان دهد .علت این امر آن است که بهاعتقاد برخی

برای دانشآموزان با اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی و اثربخشی آن

صاحبنظران ،کودکان در درک برخی از فنون درمان شناختی-رفتاری

بر نشانههای این اختالل بود.

تواناییهای الزم را ندارند و حتی بعضی نوجوانان نیز فنون درمان

شناختی-رفتاری را مانند درمانهای گفتوگومحور چندان جذاب
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نمیدانند و درنتیجه تمایل بیشتری به درمانهای تجربی و بازیمحور

روشبررسی

پژوهش حاضر از نوع مداخلهای با طرح شبهآزمایشی و نمونهگیری

نشان میدهند (.)۸

دردسترس با پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه گواه بود .جامعٔه

بازیدرمانی مبتنیبر رویکرد شناختی-رفتاری برمبنای درمان شناختی

آماری را دانشآموزان دورٔه دوم ابتدایی با نشانههای اختالل نارسایی

که از بازیدرمانی شناختی-رفتاری استفاده کرده ،معتقدند که در

دادند .نمونٔه آماری این پژوهش عبارت بود از تعداد  ۳۴دانشآموز پسر

برای کودکان با اختاللهای رفتاری و عاطفی قرار دارد و درمانگرانی

توجه/فزونکنشی شهرستان یزد در سال تحصیلی  1۳۹۶-۹۷تشکیل

۸۰درصد بیماران ،درمان موفقی داشتهاند ( .)۹کادوسن ()1۰

دورٔه دوم ابتدایی (کالسهای چهارم و پنجم و ششم) با نشانههای

توجه/فزونکنشی توضیح داده است .بهاعتقاد وی کاربرد این نوع

دردسترس از دو مدرسٔه ابتدایی دولتی با جمعیت حدود  1۰۰۰نفر

کالمی و خودکنترلی در این کودکان میشود؛ همچنین آموزش

 ۳۴۷۰1مورخ  .)۹۶٫1۰٫۲نحؤه انتخاب به این صورت بود که ابتدا

همکاران ( )۷در پژوهش خود به بررسی اثربخشی بازیدرمانی

حاجمحمود سهیلی ترتیب داده شد و پس از بیان اهداف انجام پژوهش

بازیدرمانی شناختی-رفتاری را برای درمان اختالل نارسایی

اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی از نوع ترکیبی که بهصورت

بازیدرمانی موجب افزایش رفتارهای مربوط به انجام وظیفه و بیان

انتخاب شدند (با مجوز آموزشوپرورش ناحیٔه دو یزد به شمارٔه -1۳

مهارتهای اجتماعی مدنظر قرار میگیرد .در این راستا جنتیان و

جلسههای جداگانه با معلمهای مدرسٔه شهیدمشکیباف و مدرسٔه

شناختی-رفتاری بر شدت نشانههای اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

و توضیح مالکهای تشخیصی اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی ،از

در دانشآموزان پسر پایههای سوم و چهارم دبستان پرداختند .نتایج

آنها خواسته شد دانشآموزانی که این عالئم را در کالس درس آنها

بهعنوان روش درمانی مؤثری برای کودکانونوجوانان با اختالل مذکور

معلم) را دربارٔه آنها تکمیل کنند .در مرحلٔه بعدی پرسشنامههای فرم

نشان داد که هشت جلسٔه ۳۰تا۴۵دقیقهای این درمان را میتوان

دارند ،شناسایی کرده و سپس پرسشنامٔه عالئم مرضی کودک (فرم

پیشنهاد کرد .همچنین ،عبداللهیان و همکاران ( )11در پژوهشی با

والدین کامل شد و در ادامه هم مصاحبٔه تشخیصی بهمنظور احراز

۲

Downloaded from jdisabilstud.ir at 11:49 +0330 on Thursday February 27th 2020

است .مروری بر ادبیات پژوهشی نشان میدهد که تاکنون بالغ بر ۵۰۰

مسئولیت بیشتری در درمان خواهند داشت و درنتیجه پایبندی بهتری

تمامی مالکها انجام پذیرفت .در پایان ،دانشآموزان مدرسٔه

بررسی سالمت روان مادران ،مصاحبهای ساختاریافته برمبنای پنجمین

آزمایشی و دانشآموزان مدرسٔه شهیدمشکیباف با  ۲۵دانشآموز

صورت گرفت .ضرورت انجام مصاحبٔه بالینی با مادران این بود:

براساس سطح تحصیالت والدین و وضعیت اقتصادیاجتماعی

و برخی دیگر از عالئم اختالل روانی برنامه را بهخوبی اجرا نکرده،

ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ( )1۸با مادران

حاجمحمود سهیلی ،با تعداد  ۲۵دانشآموز بهصورت تصادفی در گروه

مادرانی که امکان داشت بهدالیلی مانند اضطراب ،افسردگی ،وسواس

بهشکل تصادفی در گروه گواه قرار گرفتند .دانشآموزان هر دو گروه

نهایت تعداد هفده نفر در گروه آزمایشی و هفده نفر نیز در گروه گواه

مرحلٔه اول :بررسی نظریههای موجود در زمینٔه درمان شناختی-رفتاری

مالکهای ورود به پژوهش به این شرح بود :دریافتنکردن خدمات

مرحلٔه دوم :در این مرحله به بررسی پیشینٔه پژوهشهای انجامشده

کودک؛ وجودنداشتن اختالل عمدٔه روانپزشکی در مادر .مالکهای

بیشفعالی پرداخته شد و مؤلفههای خودآموزی ،حل مسئله،

برنامٔه مداخلهای طی نُه مرحله و بهشرح زیر طراحی و اجرا شد.

و تعداد دوازده آزمودنی در اثر همتاسازی از پژوهش حذف شده و در

در این مرحله انجام شد؛

باقی ماندند.

دربارٔه درمان شناختی-رفتاری کودکان با اختالل کاستی توجه و

روانشناسی و مشاورٔه همزمان با شرکت در پژوهش توسط مادر یا

خودکنترلی ،تشخیص و افتراق احساسات ،تنشزدایی و بازآموزی

خروج از پژوهش شامل غیبت بیش از یکجلسٔه مادر در جلسههای

اسنادها استخراج گردید؛

آموزشی و انصراف رسمی مادر از شرکت در پژوهش و نداشتن سواد

مرحلٔه سوم :در مرحلٔه سوم ،نیازسنجی مشکالت رفتاری ،ازطریق

خواندنونوشتن بود.

در پژوهش حاضر ابزارهای زیر بهکار رفت.

مصاحبه با بیست نفر از مادران دارای فرزند با این اختالل انجام گرفت

-پرسشنامٔه جمعیتشناختی :بهمنظور بررسی ویژگیهای جمعیت

و نمونههای بیدقتی ،جنبوجوش زیاد ،مهارتهای اجتماعی ناکافی

درآمد ،منطقٔه زندگی ،سن دقیق کودک و غیره از این ابزار محققساخته

بهویژه در ریاضی و دیکته و خودجوشنبودن کودک در امور تحصیلی

در مدرسه و خانه ،پرخاشگری ،بینظمی ،مشکالت تحصیلی و درسی

شناختی والدین و کودک مانند سن والدین ،تحصیالت ،شغل ،میزان

تعیین شد؛

استفاده شد .این ابزار با هجده سؤال به ارزیابی متغیرهای

مرحلٔه چهارم :در این مرحله ،محتوای برنامٔه بازیدرمانی باتوجه به

جمعیتشناختی گروه نمونه میپردازد.

-پرسشنامٔه نشانههای مرضی کودک :جهت تشخیص اختالل کاستی

مطالب اشارهشده در پیشینه و نیازسنجی از مادران تهیه شد .طراحی

پرسشنامه توسط گادو و اسپرافکین در سال  1۹۹۴و برمبنای

بازیهای موجود در منابع اقتباس و تعدیل شد و تعدادی از بازیها نیز

اختاللهای روانی تهیه شد ( .)1۵ابزار دارای دو فرم والدین و معلم

با نظر سه نفر از استادان دانشگاه و سه نفر بازیدرمانگر ،انجام

برخی از بازیها توسط پژوهشگر صورت گرفت .بعضی بازیها ،از

توجه و بیشفعالی ،پرسشنامٔه نشانههای مرضی کودک بهکار رفت .این

بهطور کامل از منابع موجود استخراج گردید .بررسی روایی این برنامه

مالکهای موجود در چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری

پذیرفت؛

است .در پژوهش حاضر از خردهمقیاس اختالل کاستی

توجه/فزونکنشی (سؤال  1تا سؤال  )1۸فرم معلم و والد برای

مرحلٔه پنجم :محتوای آموزشی مادر در این مرحله تهیه شد.

شد .فرم معلم این ابزار دارای ده خردهمقیاس و  ۷۸سؤال و فرم والد

 -جلسٔه اول :آشنایی با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی؛

مطالب آموزشی مادران بهصورت زیر بود؛

تشخیص عالئم و در مراحل سهگانٔه اندازهگیری از فرم والد استفاده

 -جلسٔه دوم :آشنایی با درمان شناختی-رفتاری؛

آن دارای یازده خردهمقیاس و  11۰سؤال است .حساسیت پرسشنامه

 -جلسٔه سوم :آشنایی با بازیدرمانی شناختی-رفتاری اختالل

براساس نمرٔه بهتر برش  ۴و  ۵و  ۷برای اختاللهای کاستی توجه و

کاستی توجه و بیشفعالی؛

بیشفعالی و لجبازی نافرمانی و اختالل سلوک بهترتیب  ۰٫۷۵و ۰٫۸۹

 -جلسٔه چهارم تا هفتم :آموزش بازیهای جلسٔه اول تا شانزدهم.

و  ۰٫۸۹بوده و ویژگی آن بهترتیب ۰٫۹۲ ،و  ۰٫۹1و  ۰٫۹۰بهدست آمده

است .عالوهبراین اعتبار پرسشنامه برای هر دو فرم والد و معلم۰٫۹۰ ،

مرحلٔه ششم :برای مشخصشدن اشکاالت محتوای برنامه از دید

پژوهش خود عنوان کرد که ضرایب پایایی فرم والد این ابزار ،از ۰٫۲۹

بهصورت مطالعٔه مقدماتی روی چهار مادر دارای کودک با اختالل

و همگی بهجز اختالل هراس اجتماعی ،معنادار بودند .همٔه

مرحله هفتم :باتوجه به نتایج اجرای اولیه و بازخورد مادران و میزان

شرکتکنندگان و همچنین مشکالت موجود در اجرا ،برنامٔه طراحیشده

و  ۰٫۹۳گزارش شده است ( .)1۶محمد اسماعیل ( )1۷نیز در

کاستی توجه و بیشفعالی اجرا شد؛

برای اختالل هراس اجتماعی تا  ۰٫۷۶برای اختالل سلوک متغیر بوده

خردهمقیاسهای هر دو فرم ابزار ،روایی محتوایی داشتند .نمرهگذاری

همکاری فرزندان آنها ،بازنگری و اصالح مختصری در بعضی از

ابزار در فرم معلم از ۰تا ۲۳۴و در فرم والد از ۰تا ۳۳۰در نوسان است.

مرحلٔه هشتم :در این مرحله آموزش برنامه در هفت جلسه به مادران

توجه/فزونکنشی و احراز تمامی مالکها و ضوابط و همچنین جهت

روی فرزندان اجرا شد؛

بازیها انجام پذیرفت؛

پرسشنامه بهصورت لیکرت چهاردرجهای انجام میشود .دامنٔه نمرههای

گروه آزمایشی صورت گرفت .سپس توسط آنها بهمدت شانزده جلسه

-مصاحبٔه تشخیصی بالینی :بهمنظور تشخیص دقیق اختالل نارسایی

۳
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همتاسازی شدند .تعداد چهار آزمودنی در اثر وجود مالکهای خروج

حذف شوند.

مرحلٔه آخر انجام پذیرفت.

مرحلٔه نهم :تعیین پایایی برنامٔه مداخله ازطریق روشهای آماری ،در

جدول  .1محتوای بازیدرمانی شناختی-رفتاری خانوادهمحور برای دانشآموزان با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی (محققساخته)
جلسه

هدف
خودکنترلی

دوم

سوم

خودکنترلی
تنشزدایی
خودآموزی
خودکنترلی

چهارم

خودآموزی

خودکنترلی
پنجم

حل مسئله
تنشزدایی

ششم

خودآموزی

هفتم

حل مسئله

هشتم

خودبازبینی
تنشزدایی

خودارزیابی
نهم
خودتقویتی
دهم

بهبود

بازی چشم در

مادر سؤاالتی با موضوع درسی و غیردرسی میپرسد و تا وقتیکه دستهای او را فشار

بازی گلولههای

در این بازی مادر سؤالی را دربارٔه چگونگی کنترل عصبانیت میپرسد و کودک هر پاسخی

بازی زنگ را

در این بازی از کودک خواسته میشود که بهمدت ده دقیقه با استفاده از تعدادی بلوک

بازی تهیٔه نوار

مادر از کودک میخواهد ضربان قلب خود را در دو حالت تنفس سریع و آرام بهصورت

چشم
برف
بزن

قلب

بازی راهنمایی
بازی زنگ را
بزن

بازی بگو،

عمل کن ،بگو
بازی

جفتهای
متضاد

بازی گلولههای
برف

بازی عروسک
شل/آهنی
بازی
همکالسیها

نداده است ،نباید پاسخ بدهد (.)1۹

را که به ذهنش میرسد ،نوشته و گلوله میکند و در سبدی میریزد.

ساختمانی ،حتی با وجود ایجاد حواسپرتی توسط مادر ،به ساختن یکبرج بپردازد (.)۲۰
نمودار روی کاغذ رسم کند و آنها را مقایسه نماید (.)۲1

از کودک خواسته میشود که حل یکمسئلٔه ریاضی را مرحلهبهمرحله روی کاغذهای کوچک
بنویسد و در مرحلٔه دوم براساس مراحل نوشتهشده روی کاغذ عمل کند.

در این بازی از کودک خواسته میشود که بهمدت ده دقیقه با استفاده از تعدادی بلوک

ساختمانی ،حتی با وجود ایجاد حواسپرتی توسط مادر ،به ساختن یکبرج بپردازد (.)۲۰
در این بازی از کودک درخواست میشود که موضوعاتی را مانند مرتبکردن اتاق خود

توضیح دهد .سپس آن را انجام داده و در مرحلٔه بعد مجدداً شرح دهد که چگونه این کار را
انجام داد (.)۷

در این بازی مادر تعداد پانزده کلمه را که دارای متضادهای تعریفشدهای بوده ،روی کارتی
مینویسد و با نشاندادن به کودک ،او باید بالفاصله متضاد آن را بگوید (.)۲۲

در این بازی مادر سؤالی را دربارٔه چگونگی کنترل عصبانیت میپرسد و کودک هر پاسخی
را که به ذهنش میرسد ،نوشته و گلوله میکند و در سبدی میریزد.

در این بازی مادر از کودک میخواهد که مانند همه ماهیچههایش را منقبض کند تا مانند
عروسکی آهنی سفت شود و سپس ماهیچهها را مانند عروسکی پارچهای شل و رها کند
(.)۲1
در این بازی مادر و کودک با استفاده از دو عروسک انگشتی نقش یکدانشآموز حاضر در
جلسٔه آموزش درسی و یکدانشآموز غایب را بازی میکنند .هدف آموزش انجام یکتمرین
ریاضی یا نوشتن یکپاراگراف دیکته است (.)۲۳

بازی گلولههای

در این بازی مادر سؤالی را دربارٔه چگونگی کنترل عصبانیت میپرسد و کودک هر پاسخی

برف

را که به ذهنش میرسد ،نوشته و گلوله میکند و در سبدی میریزد.

بازی

تصویر یکمار ترسیم میشود که از نقطٔه الف شروع شده و به نقطٔه ب میرسد .در طول

رنگآمیزی

انجام یکتکلیف ۴۵دقیقهای که به سه قسمت تقسیم شده است ،در پایان هر پانزده دقیقه

بازی تهیٔه نوار

مادر از کودک میخواهد ضربان قلب خود را در دو حالت تنفس سریع و آرام بهصورت

یکمار
قلب

بهشرطی که تکلیف آن را انجام داده باشد یکقسمت مار را رنگآمیزی میکند.
نمودار روی کاغذ رسم کند و آنها را مقایسه نماید (.)۲1

مادر در ابتدای هر روز یککار مرتبط با منظمکردن اتاق کودک را روی کاغذ مینویسد و

بازی

معیار پذیرش آن را پایین کاغذ یادداشت میکند و در صندوق نصبشده در اتاق کودک

صندوقپستی

میگذارد .در پایان هر روز کودک بعد از انجامدادن آن کار میتواند یکی از بازیهای

بازی پیداکردن

مادر در ازای همکاری کودک در بازی صندوقپستی ،نقشهای ساده از مسیر پیداکردن

بازی زندگیت

کودک از رنگهای متفاوت بهعنوان نماد احساسات مختلف استفاده میکند .در مرحلٔه

گنج

خودتقویتی را انجام بدهد.

جایزهای را که در منزل مخفی کرده است ،در اختیار کودک قرار میدهد.

۴
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اول

حل مسئله

نام بازی

شرح بازی

مهارتهای

را رنگی کن

هیجانی

آخر کودک تشویق میشود دربارٔه رنگهایی که کشیده و احساسات مرتبط با آنها صحبت
کند (.)۲۰

در این بازی مادر ابتدا پنج تا از رفتارهای بد خود را روی کاغذ قرمزرنگ مینویسد و

بازآموزی

بازی جملههای

کودک باید برای آنها پنج دلیل و پنج راهکار اصالحی روی کاغذ سبزرنگ نوشته و به

اسنادها

اصالحی

مادر تحویل دهد .در مرحلٔه دوم کودک باید این کار را انجام دهد .در مرحلٔه سوم مادر و
در این بازی ابتدا کودک باید یکتکلیف درسی خود را که ماهیت خواندنی دارد ،انتخاب

یازدهم

خودبازبینی

کوچک را به نشانٔه اینکه حواسش را در این مدت جمع نموده و تمرکز داشته به صدا
درمیآورد.

تنشزدایی

دوازدهم

بازی سه سوت

کرده و شروع به یادگیری و حفظ آن بکند .بعد از گذشت هر ده دقیقه کودک یکسوت

خودارزیابی

خودتقویتی
بهبود

مهارتهای

هیجانی

بازی

حبابسازی
بازی ساختن
یکفیلم

بازی پیداکردن
گنج

بازی کلمٔه
احساسی

اسناد

همچنین کودک باید بتواند با این کار حبابهای بزرگی ایجاد کند (.)۲۰

کودک یکرفتار بد خود را ازطریق ایفای نقش اجرا کرده و مادر با دوربین یا گوشی تلفن
همراهش از آن فیلمبرداری میکند .سپس هردوی آنها پس از دیدن فیلم ضبطشده نقاط
ضعف آن رفتار و پیشنهادهای خود را دربارٔه رفتار بهتر مینویسند و بعد از بررسی آن،
رفتار خوب اجرا و ضبط میشود.

مادر در ازای همکاری کودک در بازی ساختن یکفیلم ،نقشهای ساده از مسیر پیداکردن
جایزهای را که در منزل مخفی کرده است ،در اختیار کودک قرار میدهد.

مادر داستانی را دربارٔه خود میگوید که در قسمتهای مختلف آن احساسات مثبت و منفی
داشته است و در حین توضیح این موقعیت احساسی ،یکمکعب را روی نام آن احساس
میگذارد .در مرحلٔه بعد مادر از کودک میخواهد که چنین داستانی بگوید (.)۲۰

در این بازی مادر ابتدا پنج تا از رفتارهای بد خود را روی کاغذ قرمزرنگ مینویسد و

سیزدهم
بازآموزی

از کودک خواسته میشود که حبابسازی را انجام دهد؛ اما با نفسهای عمیق و آرام؛

بازی جملههای
اصالحی

کودک باید برای آنها پنج دلیل و پنج راهکار اصالحی روی کاغذ سبزرنگ نوشته و به

مادر تحویل دهد .در مرحلٔه دوم کودک باید این کار را انجام دهد .در مرحلٔه سوم مادر و

کودک دالیل و راهکارهای طرف مقابل را از رفتار خود تحت بحث و بررسی قرار میدهند
(.)۲۴

خودبازبینی

بازی مراقب
باش

دو صندلی چیده میشود و کودک و پدرومادر با پخش آهنگ به دور صندلیها میچرخند و
همزمان با قطعشدن آهنگ روی صندلیها مینشینند (.)۲۵

در این بازی مادر در نقش معلم ،از قبل به طراحی تعداد پنج سؤال از درسی میپردازد که
دانشآموز بیشتر در آن مشکل دارد .پس از ورود به محل امتحان که مکانی در یکی از

چهاردهم

خودارزیابی

بازی آزمون

خودتقویتی

بازی آشپزی

اتاقهای خانه است ،برگه را در اختیار دانشآموز قرار میدهد .این آزمون محدودیت زمان
ندارد و پس از پایان آن ،خود دانشآموز با کمک مادر و کتابهای درسی به تصحیح آن
میپردازد .در پایان آزمون درصورتیکه حداقل به سه سؤال پاسخ درست داده باشد،
میتواند بازی آشپزی را انجام بدهد.

پانزدهم

شانزدهم

بهبود

مهارتهای

هیجانی

حل مسئله
تنشزدایی

بازی زندگیت
را رنگی کن

بازی هر که

زودتر رسید
بازی

حبابسازی

کودک از رنگهای متفاوت بهعنوان نماد احساسات مختلف استفاده میکند .در مرحلٔه

آخر کودک تشویق میشود دربارٔه رنگهایی که کشیده و احساسات مرتبط با آنها صحبت
کند (.)۲۰

در این بازی مادر بهعنوان یکتیم و کودک بهعنوان تیم دوم هرکدام با تعدادی موقعیت حل
مسئله روبهرو میشوند و در صورت دادن پاسخهای درست از نقطٔه شروع که توسط پدر
روی کاغذ مشخص شده است ،بعد از ارائٔه پنج پاسخ درست به نقطٔه برنده میرسند.

از کودک خواسته میشود که حبابسازی را انجام دهد؛ اما با نفسهای عمیق و آرام؛
همچنین کودک باید بتواند با این کار حبابهای بزرگی ایجاد کند (.)۲۰

۵
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کودک دالیل و راهکارهای طرف مقابل را از رفتار خود بحث و بررسی میکنند (.)۲۴

بهمنظور کنترل فرایند درمان ،تمامی مادران از یک تا دو جلسه مالقات

برنامٔه بازیدرمانی ارائهشده در این پژوهش در جدول  1آمده است.

مدیر مدرسه در جلسٔه اولیا و مربیان و همچنین بهشکل تماس تلفنی

کودک ،بازیهایی مانند نون بیار کباب ببر و پشتنویسی نیز انجام

همچنین در ابتدای هر جلسه ،جهت برقراری رابطٔه درمانی بین مادر و

خانگی پژوهشگر استفاده کردند .پیگیریهای الزم توسط پژوهشگر و

شد.

صورت گرفت و با هماهنگی مدیر مدرسه مقرر شد مادرانی که همکاری

الزم را داشته باشند ،از امتیازاتی در مدرسه برخوردار شوند .جهت
انجام هماهنگی الزم نیز در فضای مجازی گروهی با حضور همٔه

بهمنظور

مادران ،مدیر مدرسه ،مربی بهداشت و همچنین درمانگر و

تأثیر

ارزیابی

برنامٔه

بازیدرمانی

شناختی-رفتاری

خانوادهمحور برای دانشآموزان دورٔه دوم ابتدایی با اختالل نارسایی

کمکدرمانگر تشکیل شد .جلسٔه پیگیری درمان در اواسط اجرای

توجه/فزونکنشی بر نشانههای این اختالل از دید والدین ،از روش

مادران برگزار گردید و مشکالت موجود در روند ارائٔه درمان بررسی و

آماری تحلیل واریانس یکراهه با اندازهگیری مکرر استفاده شد .در

به سؤالها پاسخ داده شد.

جدول  ۲مشخصات توصیفی متغیر اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی

بهمنظور رعایت اصول اخالقی و برقراری تساوی بین گروههای آزمایشی

در سه مرحلٔه پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری بههمراه نتایج تحلیل

و گواه ،بستٔه آموزش بازیدرمانی برای گروه گواه نیز دقیقاً شبیه به گروه

واریانس با اندازهگیری مکرر گزارش شده است.

آزمایشی اجرا گردید.

جدول  .۲مشخصات توصیفی متغیر اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی بههمراه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر
پیشآزمون
متغیر

گروه

اختالل نارسایی

توجه/فزونکنشی

میانگین

پسآزمون

انحراف

میانگین

معیار

پیگیری

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

آزمایشی

۳۹٫11

۸٫۲۸

۳۰٫۷۶

1۰٫۰۳

۳1٫11

۹٫۸۹

گواه

۳۹٫۵۲

۵٫۲۵

۴۰٫۹۴

۵٫۳۷

۴1٫۲۹

۳٫۹۴

مطابق با یافتههای گزارششده در جدول  ۲مشخص میشود که بین دو

نتیجٔه آزمون
مقدارF

مربع

مقدار p

بینگروهی

بینگروهی

ایتا

۳۸٫۳۹۹

>۰٫۰۰1

۰٫۵۴۵

تفاوت معناداری وجود دارد ( .)p<۰٫۰۰1در نمودار  1تغییر نمرات

دو گروه آزمایشی و گواه در سه مرحلٔه اندازهگیری آمده است.

گروه آزمایشی و گواه در سه مرحلٔه پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری،
50
40

30

گروه آزمایشی

20

گروه گواه

10
0
پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

نمودار  .1نمودار تغییر نمرات دو گروه آزمایشی و گواه در سه مرحلٔه پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری
همانطورکه در نمودار  1دیده میشود ،در ابتدای مطالعه نمرات هر دو

حاضر توانست نشانههای اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی را کاهش

آزمایشی درمقایسه با گروه گواه کاهش پیدا کرده است .درواقع برنامٔه

مرحله بهصورت زوجی مقایسه و در جدول  ۳گزارش شده است.

دهد .بهمنظور بررسی دقیقتر تفاوت معنادار واریانسها ،نتایج هر

گروه تقریباً مساوی است؛ اما در پسآزمون و پیگیری نمرات گروه

جدول  .۳مقایسٔه زوجی نمرات میانگین نمرات نشانگان توأم اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی در سه مرحلٔه زمانی در گروه آزمایشی
زمان الف
پیشآزمون
پسآزمون

زمان ب

تفاوت میانگین

انحراف معیار

pمقدار

پسآزمون

۳٫۴۷1

۰٫۷۳1

>۰٫۰۰1

پیگیری

-۰٫۳۵۳

۰٫۴۲۰

۰٫۹۵1

پیگیری

۳٫11۸

۶

۰٫۷۲۸

>۰٫۰۰1
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۳

یافتهها

مطابق با یافتههای بیانشده در این جدول مشخص میشود که در گروه

این یافته همچنین با نتایج پژوهش ملکپور و همکاران ()1۴

پیگیری از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد (.)p<۰٫۰۰1

از محدودیتهای این پژوهش میتوان گفت که بهدلیل کمشدن حجم

میانگین نمرات پیشآزمون ( )۳۹٫11بهطور معناداری کمتر است که

محدودیت دیگر شرکتنکردن پدر دانشآموز در برنامه بود و این

همسوست.

آزمایشی بین میانگین نمرات پیشآزمون با میانگین نمرات پسآزمون و

نمونه امکان حذف دانشآموزان مصرفکنندٔه دارو وجود نداشت.

درواقع ،میانگین نمرات پسآزمون ( )۳۰٫۷۶و پیگیری ( )۳1٫11از
اثربخشی برنامٔه حاضر را نشان میدهد .همچنین بین میانگین نمرات

دارد .همچنین باتوجه به ضرورت نمونهیابی در چندین مدرسٔه دخترانه،

پسآزمون و پیگیری بهلحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نمیشود

که بیانگر ماندگاری تأثیر درمان است ()p=۰٫۹۵1؛ درحالیکه میانگین

امکان استفاده از نمونه با جنسیت مؤنث فراهم نشد .تعداد جلسات

.)۲

در نهایت پیشنهاد میشود این پژوهش در اتاق بازیدرمانی و با امکان

نمرات گروه گواه در هر سه مرحله تغییر ناچیزی داشته است (جدول

4

مالقات در منزل نیز توسط محقق زیاد نبود.

مشاهدٔه یکطرفٔه مادر و کودک انجام پذیرد تا فرایندهای جاری در

بحث

درمان بیشتر در تبیین نتایج کمککننده باشد .توصیه میگردد

این پژوهش با هدف طراحی برنامٔه بازیدرمانی شناختی-رفتاری

مهارتهای شناختی-رفتاری در قالبهای مختلف ،در برنامٔه درسی

خانوادهمحور برای دانشآموزان با اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی و

کودکان با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی قرار گیرد .باتوجه به نقش

اثربخشی آن بر نشانههای این اختالل انجام شد .نتایج مطالعه نشان داد

آموزشوپرورش در تشخیص دانشآموزان با نیازهای ویژه و آموزش

که برنامٔه بازیدرمانی شناختی-رفتاری میتواند تأثیرات معنادار و

آنها ،پیشنهاد میشود طرحهای جامع کشوری بهمنظور غربالگری و

باثباتی بر نشانههای اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی داشته باشد که

ارائٔه خدمات ویژه به دانشآموزان با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

با یافتههای پژوهشی جنتیان و همکاران ( )۷و همچنین نتایج پژوهش

اجرا شود؛ زیرا اکثر این گروه از دانشآموزان در مدارس عادی حضور

عبداللهیان و همکاران ( )11همسوست .در تبیین این یافته میتوان

دارند و هیچنوع خدمت ویژهای دریافت نمیکنند.

گفت مداخلههای بازیدرمانی شناختی-رفتاری به دو دستٔه رفتاری و

۵

شناختی تقسیم میشوند :شیوههای رفتاری به این منظور طراحیشدهاند
که به کودک و والدین کمک شود تا دانش کسبشده در جلسٔه درمان

نتیجهگیری

امروزه مداخلههای خانوادهمحور در برخی پژوهشها مدنظر قرار گرفته
است .دلیل نیاز به چنین مداخلههایی آن است که در کودکان با اختالل

را به محیط واقعی زندگی منتقل و از آن استفاده کنند .این روشها بیشتر
توسط والدین و افرادی اجرا میشود که بر کودک نظارت کافی دارند؛

نارسایی توجه/فزونکنشی ،یا والدین فاقد مهارتهای الزم برای تأمین

محیط اطراف دارد ( .)۲۶کودکان در این نوع مداخلهها میآموزند که

دارد که والدین باید رفتارهای مناسبی برای مدیریت آن از خود نشان

محیط اجتماعی مناسب برای کودک هستند یا کودک شرایط ویژهای

شیوههای شناختی سعی در تغییر افکار و شناخت و تفسیر کودک از
افکار و احساسات غیرمنطقی خود را شناسایی کرده و افکار

دهند .باتوجه به یافتههای این پژوهش میتوان از مادر بهعنوان عامل

خواهد شد .یافتههای این پژوهش باتوجه به طراحی خاص برنامٔه

توجه/فزونکنشی استفاده کرد.

مهمی در درمانهای شناختی-رفتاری کودکان با اختالل نارسایی

سازگارانهتری را جایگزین آنها کنند که این خود منجربه تغییر در رفتار
بازیدرمانی برای کودکان با اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی

6

توجیهپذیر است .در این برنامه ،بازیهایی برای تقویت بازداری رفتاری

تشکر و قدردانی

از تمامی مادران شرکتکننده و مسئوالن محترم سه مدرسٔه اختر دانش

و خودنظمدهی و گفتوگوی درونی در نظر گرفته شده که از عمده

و شهیدمشکیباف و حاجمحمود سهیلی و نیز معلمانی که در این

نقایص شناختی این کودکان است .نکتٔه دیگر در توجیه این یافتهها این

پژوهش همکاری کردند ،کمال تشکر را داریم .همچنین نویسندگان

است که وجود محیطی حمایتگر و پیگیر درمان و نیز همکاری و ترغیب

اعالم میکنند که مقالٔه حاضر دارای تضاد منافع نیست.

توسط اعضای خانواده در تأثیر و ماندگاری درمان بسیار اثر میگذارد.
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