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Abstract
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Aim and Background: Research has shown that energy depletion in children with ADHD can have good results
on daily functioning. Therefore, the aim of this study was to the Effectiveness Floor Time Play Therapy on
Emotion Management, Self-Control, and Executive Functions in Students with ADHD.
Methods and Materials: The method of the present study is a quasi-experimental type of pre-test-post-testmulti-group follow-up plans with a control group. Counseling centers in Arak, 24 subjects were selected by
purposive sampling method and considering the criteria for entry and exit to the research and were randomly
assigned to experimental and control groups, both research groups at the beginning of the intervention (Floor
Time play therapy), Completion of the intervention and two months after the end of treatment were evaluated.
Research instruments included the Child Emotion Management Skills Questionnaire Ziman et al. (2001), the
Perceived Self-Control Questionnaire Humphrey Children (2000) and Children and Adolescents Executive
Performance Scale Barclay (2012). Data were evaluated using repeated measures analysis of variance.
Findings: The results showed that Floor Time play therapy had a significant effect on emotion management,
behavior control and executive functions (P≤0.001).
Conclusions: It seems that Floor Time play therapy can be considered as an effective intervention to improve
executive functions, control behavior and emotion management in children with attention deficit hyperactivity
disorder.
Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Executive Functions, Emotion Management. Floor Time
play therapy.
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چکیده

زمینه و هدف :تحقیقات نشان داده است که تخلیه انرژی کودکان مبتالبه بیش فعالی و نقص توجه تحتت ننتوان بتازی متیتوانتد نتتای وتوبی بتر
نملکردهای روزانه داشته باشد .بر این اساس هدف از پژوهش حاضر اثربخشی بازیدرمانی فلورتتای بتر متدیریت هیجتان ،وتودکنترلی و کارکردهتای
اجرایی در کودکان مبتالبه بیش فعالی و نقص توجه میباشد.
مواد و روش ها :روش پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون -پس آزمون -پیگیری چند گروهی با گروه کنترل میباشتد ،از بتین
جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی مبتالبه اوتالل نقص توجه و بیش فعالی در سال تحصیلی  ۹8-۹۹مراجعهکننده بته مراکتم مشتاوره شت ر
اراک 3۲ ،آزمودنی به روش نمونهگیری هدفمند و لحاظ کردن مالکهای ورود و وروج به پژوهش انتختا و بتا شتیوه گمتارش تصتادفی در دو گتروه
آزمایش و کنترل قرار گرفتند ،هر دو گروه پژوهش در آغاز مداوله (بازیدرمانی فلورتای ) ،اتمام مداوله و دو ماه پس از واتمه درمان مورد ارزیتابی قترار
گرفتند .ابمارهای تحقیق شامل پرسشنامه م ارت مدیریت هیجان کودک زیمن و همکاران ( ،)3001پرسشنامه وودکنترلی ادراکشده کودکان هتامرری
( )3000و مقیاس کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی ( )3013بود .دادهها با استراده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مورد ارزیابی
قرار گرفتند.
یافتهها :نتای نشان داد که بازیدرمانی فلورتای بر مدیریت هیجان ،کنترل رفتار و کارکردهای اجرایی اثر معنیداری داشت (.)p>0/001
نتیجهگیری :به نظر میرسد که بازیدرمانی فلورتای میتواند بهننوان یک مداولهی اثربخش ج ت ب بود کارکردهای اجرایی ،کنترل رفتار و مدیریت
هیجان کودکان مبتالبه اوتالل نقص توجه و بیش فعالی محسو شود.
واژههای کلیدی :اوتالل نقص توجه و بیش فعالی ،کارکردهای اجرایی ،مدیریت هیجان .بازیدرمانی فلورتای .
ارجاع :بداقی مظاهر ،پیرانی ذبیح ،تقوایی داود .اثربخشی بازیدرمانی فلورتایم بر مدیریت هیجان ،خودکنترلی و کارکردهاای اجرایای در کودکاان
مبتالبه بیش فعالی/نقص توجه .مجله تحقیقات نلوم رفتاری 1۲00؛ .2۹1-281 :)2(1۹
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مقدمه
اوتالل نقص توجته و بتیش فعتالی ،اوتاللتی استت کته در آن
پرتحرکی ،بیتوج ی و رفتارهتای ناگ تانی بیشتتر و شتدیدتر از
کودکان دیگر وجود دارد 2 .تا  ۵درصد کودکان به ایتن اوتتالل
مبتال هستند و در پسرها شایع تر است .ممکتن استت در بعضتی
بیشتر نالئ پرتحرکی و رفتارهای ناگ انی و در گروهی نالئت
بیتوج ی بیشتر دیده شود .نالئ این بیماری قبل از  ۷ستالگی
شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه مشکالت جدی ایجاد
میگردد ( .)1پستران احتماالً سته برابتتر بیشتتر از دوتتران بته
اوتالل نقص توجه /بیش فعالی مبتتال متیشتوند ( .)3اوتتالل
نقص توجه /بیش فعالی دارای سه نوع نمده نقص توجه ،بتیش
فعالی و تکانشگری و ترکیبی است که هرکدام از ایتن سته نتوع
اوتالل نقص توجه /بیش فعالی در سنین کودکی شتیوع  2تتا 8
درصدی دارد کودکان مبتالبه دلیتل نشتانههتای بتیش فعتالی و
بیتوج ی در معترض انتواع تبعتات منرتی ازجملته مشتتکالت
تحصیلی ،اوتالالت رفتاری و همچنین وطر همبتودی بتا ستایر
اوتالالت قترار دارنتد ،بنتابراین بترای کتاهش مشتکالت فتو
مداولته زودهنگام در محتیط وانتته و مدرستته ضتترورت دارد
( .)2نلل متراوتی برای تبیین این اوتالل مطرحشده کته دامنته
گستردهای از شواهد ژنتیکتی و نصتبشتناوتی تتا نارستایی در
کنترل شناوتی و رفتاری را دربر گرفتته استت ( .)۲از بتین ایتن
نوامل نارسایی در کنش هتای اجرایتی شتامل حافظته کتاری و
تکانشگری مطالعات زیادی را به وود اوتصاص داده استت (.)۵
پژوهشگران در رابطته بتا ستببشناستی ایتن اوتتالل ،نوامتل
گوناگونی را مطرح کردهاند .یکی از نواملی که در آسیبشناستی
این اوتتالل موردتوجته قرارگرفتته استت ،کارکردهتای اجرایتی
میباشد .کارکردهای اجرایی یک اصتطالح کلتی استت کته بته
پردازشهای مدیریت ذهنی مربوط به کنترل زیستی ،شتناوتی و
هیجانی برمیگتردد و بترای حرتر رفتارهتای هدفمنتد و متثثر
ضروری است .نملکردهای اجرایی شامل م تار پاست  ،حافظته
کاری ،انعطافپذیری شناوتی ،برنامهریمی ،روانی و کنترل توجه
میشود ( .)6کارکردهای اجرایی ،کارکردهتای نتالی شتناوتی و
فراشناوتی هستند که مجمونهای از تواناییهای نالی ،بتازداری،
وود آغازگری ،برنامهریمی راهبردی ،انعطاف شتناوتی و کنتترل
تکانه را به انجام میرسانند ( .)۷آدلر و همکاران ( )8نشان دادنتد
که نارسایی در کارکردهای اجرایتی بتا نالئت مرکتمی اوتتالل
نقص توجه /بیش فعتالی مترتبط استت .همچنتین کارکردهتای
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اجرایی در توانایی افتراد بترای ایجتاد و همتاهنگی پاست هتای
انطباقی به محیط ،نقشی اساسی ایرا میکنند ( .)۹بهبیتاندیگتر،
این کارکردها برای رفتار انطبتاقی و هدفمنتد الزم هستتند و بتا
انسجام سیست های نصبی در قشر فرونتال مرتبط هستند (.)10
از دیگر حوزههایی که در این اوتالل مختل میشود ،تنظی
هیجان است .تنظتی هیجتان فرآینتدهای نتاهمگنی استت کته
به واسطه آن هیجانات تنظی می شوند .ایتن فراینتدهای تنظتی
هیجان ممکن است وودکار یا کنترل شده ،آگاهانته یتا ناآگاهانته
باشد و شامل جنبه های هشیار و ناهشیار فیمیولتوژی و شتناوتی
رفتتتاری استتت ( .)11افتترادی کتته از تنظتتی هیجتتان بتتاالیی
برووردارند ،از ثبات هیجانی بیشتری برووردارند که این ویژگتی
می تواند کارایی آنان را افمایش دهد .به انتقتاد راچلتین ،فترد بتا
وتتودکنترلی بتتاال ،از تع تتد بیشتتتری نیتتم بروتتوردار استتت (.)13
مطالعات نشان داده اند که تنظی هیجتانی مطلتو بتا نملکترد
مناسب در انجام تکالیف شناوتی در بمرگساالن ارتباط دارد .حتی
در وردساالن نیم ،این توانایی با نملکرد وو تحصتیلی ،مولتد
بودن ،رفتار مناسب کالسی ،نمرههای وواندن و ریاضتی ،رابطته
مثبت دارد ( .)12افراد با وویشتن داری بتاالتر ،بته دلیتل آن کته
می بایست تکالیف و وظایف وود را به موقع انجتام دهنتد ( )1۲از
زمان به نحو ب تری استراده می کنند ،تمرکم بیشتری بر کار وود
میکنند ،از روشهای مناسبتری بترای انجتام کتار وتود ب تره
می گیرند و از پیامدهای ک اهمیت برای رسیدن بته نتتای ب تتر
صرفنظر میکنند .ازاینرو تنظی هیجان میتواند بتا افتمایش و
ب بود نملکرد در ارتباط باشد (.)1۵
از دیگر حوزههای که در ایتن اوتتالل متد نظتر متیباشتد،
وودکنترلی است .وودکنترلی و وتود تتا آوری از منتابع درون
فردی هستند که میتوانند سطوح استرس و ناتوانی را در شرایط
ناگوار تعدیل نمایند و اثرات منری استرس را ک رنگتتر جلتوه
دهند .یکی از م ت تترین م تارتهتا کته مشخصته ستالمت و
ب میستتی روانتی افتراد استت ،بروتورداری آنهتا از صترت
وودکنترلی (وودنظارتی) است .افرادی که میتوانند هدفهتای
واقعگرایانه را اولویتبندی کنند و در زمان تصمی گیری میتان
نواطتف و نقتل تعتادل برقترار کننتد ،وتودکنترل هستتند.
وودکنترلی بیانگر میمان مطابقت ویژگیهای رفتتاری وتود بتا
شرایط و موقعیت موجتود استت ( .)16وتودکنترلی یعنتی فترد
وودکنترلیها ،احساسات و غرایم وود را باوجود برانگیختن برای
نمل داشته باشد .یک کودک یا نوجوان با وودکنترلی ،زمانی را
صرف فکرکردن به انتخا ها و نتای احتمالی میکند و ستسس
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ب ترین انتخا را میکند ( .)1۷کودک در هر شترایطی نیازمنتد
بازی است و بازی آثار و ارزش های زیادی دارد که در آن کودک
پدیده ها را درک کرده ،روابط را تشتخیص متیدهتد و احستاس
راحتی میکند .یکی از روشهای بتازیدرمتانی ،روش فلورتتای
است .فلورتای  ،استراده از اصتول رویکترد تحتولی ترتاوتهتای
فردی مبتنی بر ارتباط برای آموزش با کودکان و نوجوانان استت
که به استراده از روشهای هدفمند بازی و تعامتل دوطرفته بته
آنها کمک میکند تا ظرفیتهایشان را در رشد شخصی افمایش
بدهند ( .)18اهداف فلورتای شتامل تمرکتم ،صتمیمیت ،ابتکتار،
دوجانبه بودن تعامل ،هدفمند بتودن ،تصتوری و تخیلتی بتودن،
ترکر منطقی ،لذت بردن ،وودانگیختگی ،همتدلی و وودآگتاهی
میباشد ،راهبردهای فلورتای در وهله اول بترای درگیتر کتردن
تمام سیست های مغمی نمتده و بترای بته کتار گترفتن قتدرت
درمانی ناطره و هیجان طراحیشده استت کته نقتش یکسارچته
کنندهای در مغم ایرا میکند ( .)1۹این رویکترد ،بتهجتای اینکته
کودک را مجبور به ایجاد تعامل کند و بتا دادن پتاداش رفتتار را
شکل دهد ،کتودک را ترغیتب بته تعامتل متیکنتد .ایتن روش
بهقدری جذا و جالب است که وود کودک میوواهد درگیر آن
شود .بازیدرمانی فلورتتای کته از مبتانی نظتری متدل رشتدی
تراوتهای فردی مبتنی بر ارتباط استراده میکند ،روشی درمانی
است که از رابطه دوجانبته و ستال بتین والتد و فرزنتد در حتین
بازیدرمانی در ج ت ب بود و رشد تواناییهتای روانشتناوتی و
اجتمانی کودک استراده میکند ( .)30بر اساس مطالب ذکرشده
هدف از پتژوهش حاضتر اثربخشتی بتازیدرمتانی فلورتتای بتر
مدیریت هیجان ،وودکنترلی و کارکردهای اجرایتی در کودکتان
مبتالبه بیش فعالی و نقص توجه میباشد.
مواد و روشها
روش پتتژوهش حاضتتر ،نیمتته آزمایشتتی از نتتوع طتترحهتتای
پیش آزمون -پس آزمون -پیگیری چند گروهی بتا گتروه کنتترل
میباشد .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مبتالبه اوتتالل
نقص توجه و بیش فعالی پایه چ ارم ،پنج و ششت ابتتدایی در
ستتال تحصتتیلی  12۹8-۹۹در شت ر اراک بتتوده کتته بتته مراکتتم
اوتالالت یادگیری ،مراکتم مشتاوره و ب میستتی شت ر مراجعته
کرده اند و یا ارجاع داده شده اند .آزمودنیها با مصاحبه بتالینی بتر
مبنای مالکهای  DSM5برای تشخیص نوع مرکتب اوتتالل
نقص توجه و بیش فعالی انتخا شتدند همچنتین متالکهتای
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ورود به پژوهش شامل دامنه هوشی حداقل ( 80با اجرای تستت
وکسلر) ،ندم مصرف داروهای روانپمشکی و رضایت آگاهانته از
ورود به پژوهش و مالکهای وروج از پژوهش نیم شامل غیبت
بیش از یک جلسه از برنامته درمتانی بتود ،آزمتودنیهتا پتس از
انتخا  ،به شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنتترل
گمارده شدند 26 .کودک مبتالبه اوتتالل نقتص توجته و بتیش
فعالی بهصورت تصتادفی در سته گتروه  13نرتری آزمتایش (دو
گروه) و کنترل تقسی شدند .ابمارهای تحقیق شتامل پرسشتنامه
م تتارت متتدیریت هیجتتان کتتودک زیمتتن و همکتتاران (،)31
پرسشتتنامه وتتودکنترلی ادراکشتتده کودکتتان هتتامرری ( )33و
مقیاس کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی ( )32بود.
پرسشنامه مهارت مدیریت هیجاان کاود  :ایتن
پرسشنامه در سال  3001توسط زیمن و همکتاران ستاوته شتده
است و دارای  2مقیاس رتبهبندی لیکرت (=1بهندرت=3 ،گتاهی
اوقات=2 ،اغلب اوقات) است .پرسشنامه م ارت مدیریت هیجان
کتتودک ( )31دارای  28ستتثال استتت و روشتتی را کتته کودکتتان
احساسات وش ( 11آیت ) ،اندوه ( 13آیت ) و نگرانی ( 1۵آیتت )
را مدیریت متیکننتد ،ارزیتابی متیکنتد .بررستی ویژگتیهتای
روانسنجی پرسشنامه متذکور آلرتای کرونبتار را بتین  0/63تتا
 0/۷۷نشان میدهد .در پژوهشی آلرای کرونبار ایتن پرسشتنامه
در دامنه  0/۷۲تا  0/81و ضریب بازآزمایی یکماهه نیم در دامنه
 0/۲۵تا  0/۵1گمارش شده است (.)3۲
پرسشنامه خودکنترلی ادرا شده کودکان :هامرری
در سال  3000بر استاس مطالعتهای در متورد  2۷3پستر و 2۹1
دوتر از دانتش آمتوزان کتالس چ تارم و پتنج ایتن ابتمار 11
گمینهای را ارائه داد که وودکنترلی را از دیدگاه رفتاری شتناوتی
و ستته جنبتته وتتودکنترلی فتتردی میتتان فتتردی و وودستتنجی
اندازهگیری میکند .به هر گمینه برحستب ایتنکته آیتا محتتوی
گمینه ،کودک را بهدرستی توصیف میکند یا نه بهصورت معموالً
بله او معموالً نه .پاس داده میشود .سثالهای 10 ،۷6 ،۲ ،2 ،3
به طور معکوس نمره دهی میشوند .نمره کل آزمتون ،دامنته ای
بین  0تا  11دارد و نمره باالتر نشتاندهنتده وتودکنترلی بیشتتر
استتت .زیرمقی تاس وتتودکنترلی فتتردی بتتا ستتثالهتتای  1تتتا ۲
زیرمقیتاس وتتودکنترلی میتان فتتردی بتتا ستتثالهتتای  ۵تتتا  ۷و
زیرمقیاس وود سنجی با سثالهای  8تا  11اندازهگیری میشود.
پایایی این آزمون ،با استتراده از روش همبستتگی بازآزمتایی بته
فاصله  3تتا  2هرتته محاستبه و نمتره همبستتگی کتل  0/۷1و
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وتتودکنترلی فتتردی  ،0/62وتتودکنترلی میتتان فتتردی  0/62و
وودسنجی  0/۵6گمارش شده است ( )3۵هامرری برای سنجش
روایی آزمون نمرههای آن را با دیگتر پرسشتنامههتای ستنجش
ادراک وتتودکنترلی مقایستته و ضتترایب همبستتتگی گشتتتاوری
پیرسون بین این پرسشنامه و دیگر پرسشتنامههتای متوردنظر را
بین  0/6۵تا  0/۷1گمارش کرد.
مقیاس کارکردهای اجرایی کودکاان و نوجواناان:
فرم طتوالنی مقیتاس نقتایص کارکردهتای اجرایتی کودکتان و
نوجوانان توستط بتارکلی ( )32و باهتدف بازنمتایی کارکردهتای
اجرایی در جمعیتهای غیر بالینی و بتالینی بتهویتژه کودکتان و
نوجوانان طراحی شد .مقیاس مذکور شتامل ۷0گویته استت کته
نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت  ۲درجهای و از هتر
گم تا همیشه درجهبندی شده است .همچنین شتامل پتن وترده
مقیاس است که این ورده مقیاسها  ۵کارکردهای اجرایی وتود
مدیریتی زمان سثاالت ( ،)12-1وودسازماندهتی /حتل مستهله
ستتثاالت ( ،)3۷ -1۲وتتودکنترلی /بتتازداری ستتثاالت (،)۲0-38
وودانگیمشی پرسشهتای ( )۵۲-۲1و وتودنظ جتویی هیجتان
سثاالت ( ۵۵تا  )۷0را اندازهگیری میکنند .از این ابتمار  ۷نمتره
استخراج میشود که  ۵نمره مربوط به ورده مقیاسها ،یک نمره
کلی و نمره دیگر از  11سثال این مقیاس که بهننوان ف رستت
کارکردهای اجرایی مطرح شده اند ،به دست میآید .به طور مثتال،
نمرات بین  ۷0تا  10۵مقیاس نقص کارکردهای اجرایی ضعیف،
نمرات بین  1۲0تا  ،1۷۵نقتص کارکردهتای اجرایتی متوستط و
نمرات باالتر از  ،1۷۵نقص کارکردهای اجرایتی قتوی را نشتان
میدهد ( .)32انتبار کل مقیاس با آلرتای کرونبتار  0/۹۹و زیتر
نوعها  0/۷۲تا  0/82توسط بارکلی گمارش شده است .روایی این
مقیاس توسط اساتید دانشگاه نالمه طباطبایی مورد تهییتد قترار
گرفته است .پژوهش ها و تجار کلینیکی انتبار و روایی و مرید
بودن این ابمار را در ارزیابی نقایص در این ابعاد تهیید میکنند .از
روایی ابمار و انتبار مطلو این مقیاس ،شواهد بسیاری حمایتت
میکنند ( .)32در بررسی داول کشور نیم این پرسشتنامه توستط
سلطانی کوهبنانی و همکاران ( )12۹۷انجام شده است برای کل
مقیاس کارکردهای اجرایی و وترده مثلرتههتای وتود متدیریتی
زمان ،وودسازمان دهی /حل مسهله ،وودکنترلی /بتازداری ،وتود
انگیمشی و وود نظ جویی هیجانی ضرایب آلرا به ترتیتب برابتر
 0/۷6 ،0/۷8 ،0/83 ،0/8۵ ،0/۹0و  0/۷3میباشتند کته بیتانگر
پایا بودن مقیاس کارکردهای اجرایتی متیباشتند .نتتای روایتی
آزمون در تمام ورده مقیاسها  0/۷۹نیم به دست آمد (.)36

معرفی چهارچوب بندی جلسات فلاور تاایم :ایتن
برنامتته مداولتتهای برگرفتتته از بستتته آموزشتتی ش تیرمحمدی و
همکاران ( )3۷در  10جلسه متیباشتد کته بتهصتورت هرتگتی
ارائهشده است:
جلسه اول :معرفی ویژگیهتای افتراد دارای اوتتالل نقتص
توجه و بیش فعالی و پیشآگ ی اوتالل و انواع مداوالتی که به
این کودکان ارائه میشود و تهثیر هرکتدام از متداوالت ازجملته
دارودرمانی ،درمانهای رفتاری و اجتمانی.
جلسه دوم )1 :آموزش و معرفی احساسات و نحوه شناستایی
احساسات کودک و والدین و در کل باالبردن آگاهی هیجانی)3 ،
توجه به نالئ بدنی مرتبط با هیجانات مثالً گرفتگی در فتک و
سینه با مشکل در معده در هنگام وش و بر این اساس برچسب
هیجان واص ماننتد نصتبانیت بته آن داده شتود )2 .توجته بته
هیجانات منری و مثبت کودک و اطرافیان و موقعیتتهتایی کته
این هیجانات را برمیانگیمد زیرا هیجانات کودک و اطرافیان بتر
هیجانات والدین تهثیر دارند و بهمنظور تعدیل هیجانتات والتدین،
بایستی والدین از هیجانات دیگران و نحوه تهثیرگذاری آنها بتر
هیجانات وود مطلع باشند )۲ .تهکید بر اینکه آگاهی از هیجانتات
و توانایی روبرو شدن با آنها برای روبرو شدن با آنهتا و بترای
نملکرد سال م است و سرکوبی و بینظمی میتواند منجر به
درماندگی ،ناامیدی و نشخوار فکری شود )۵ .ترکیک احساستات
سازگارانه از احساسات ناسازگارانه .اگر احساسات سال است باید
از آن بهننوان راهنمای نملی استراده شود و اگتر ناستال استت
باید تغییر یابند.
جلسه سوم :معرفی چروه احساسات ،معرفی چروه افکتاری
که احساسات منری در آنها ایجاد میکند ،شناسایی افکار منرتی
وود و جایگمینی آن با افکار مثبت .متثالً افکتاری کته در متورد
مقایسه منری کودک وود با کودکان دیگتران دارنتد روشهتای
کنترل افکار منری ،آموزش روشهای کنترل وش  :معرفی وش
و ماهیتت وشت  ،نلتتل وشت ازجملتته محتترکهتتای محیطتی،
فرهنگی و هیجانی ،جسمانی ،نگرش و ترکر فترد و توضتیح در
مورد هریک از این نلل ،معرفی واکتنشهتای مختلتف منرتی و
مثبت که در مورد وش وجود دارد ،ویژگیهتای افتراد متاهر در
کنترل وش
جلستته چ تتارم :آمتتوزش م تتارتهتتای کنتتترل وشتت )1 :
وودآگاهی هیجانی  )3ونثی کردن وش ؛ شتیوههتای بلندمتدت
(مانند ورزشهای هوازی ،آرمیتدگی ،پتیشبینتی موقعیتتهتای
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ارتباط دوجانبه ،ارتباط پیچیده ،باورهای هیجانی ترکر هیجانی و
منطقی) ،مشخص کردن اینکه هر کودک در چه مرحلته رشتدی
قرارگرفته و بر اساس آن برنامه مداولهای فلورتای ارائه شود
جلسه ن  :مشاهده کودک :مشاهده هر کودک برای یتافتن
چالشهای هر کودک و بافتن نقاط دانستتن نقتاط ضتعف قتوت
زیستی هر کودک مانند حساسیتهای بینایی ،چشایی ،لمستی و
قوت کودک شنیداری ،بویایی و حرکتتی در نظتر گترفتن نقتاط
قوت و ضعفهای حسی کودکان برای ارائه مداوله.
جلسه ده  )1 :بحث گروهی کلی درباره مطالب آموزشتی و
شیوههای فراگرفته شده و مرور بازیها  )3بیان نظرات انضتای
گروه  )2اجرای پسآزمون.
روش آماری :برای ارزیابی دادهها از آزمون آماری تحلیتل
کوواریانس چند متغیره استراده شد .همچنین ج ت بررسی دقیق
میانگین متغیرها در سه گروه از آزمتون تعقیبتی بنررونتی بترای
مقایسه میانگین متغیرها استراده شد .ضمناً ج ت رنایتت پتیش
فرضهای آزمون تحلیل کوواریتانس ،از آزمتون شتاپیرو ویلتک
برای فرض نرمال بودن جامعته آمتاری ،آزمتون لتوین و آزمتون
بررسی همگنی شیبهای رگرسیون با استراده از نرمافمار آمتاری
 SPSS-22و سطح معناداری  0/0۵انجام شد.

وش برانگیم) و شیوههای کوتاهمدت (مانند وودآگاهی هیجتانی،
تنرس نمیق ،روش حواسپرتی)
جلسه پنج  :از بین بردن رویتدادهای استترس :راه آمتوزش
مدیریت زمان و اوتصاص زمانهایی برای وود (توسط والتدین)
پیشن ادهایی برای تجدیدقوای شخصتی بته والتدین ماننتد-1 :
صرف آور هرته طوالنی برای وود (ماننتد مالقتات بتا دوستت،
رفتتتن بتته استتتخر و -3 .)...یتتافتن ستترگرمی و فعالیتتتهتتای
اجتمانی -2.فعالیت در گتروه هتای حمتایتی؛  -۲در جستتجوی
دوستان صمیمی برای رسیدن به آرامش ۵ .به اشتراک گذاشتتن
والدگری با همسرشان-6 .تمرین آگاه بتودن از لحظته -۷ورزش
منظ  .بهمنظور تنظی زمان برای انجام این انمال.
جلسه شش  :آموزش متدیریت زمتان کته نبتارتانتد از)1 :
مشخص کردن تکتالیف م ت و ضتروری )3 ،مشتخص کتردن
تکالیری که م هستتند ولتی فتوری نیستتند )2 .ثبتت اوقتات
تلفشده )۲ .ثبت زمانهایی که مشغول کار جمئی هستند.
جلسه هرت  :توجه و درگیر شدن با کودک از طریتق بتافتن
ووشی دوجانبه با کودک ،سازگار شدن با ولق کودک ،جلبتوجه
کودک از طریق نقاط قوت حسهای او مانند صدا ،بینایی ،لمس،
حرکتی ،بویایی و چشایی ،کار کردن با کودک بتر استاس نقتاط
قوت کودک در نظر گرفتن نقاط ضعف کودک هنگام بازی و کار
کردن با او ،در نظر گرفتن نقاط ضعف کودک هنگام بازی و کار
کتتردن بتتا او ماننتتد مشتتکالت برنامتتهریتمی حرکتتی ،پتتردازش
شنیداری و ...ملحق شدن به فعالیتهای متورد دلختواه کتودک.
معرفی نحوه ارائه و زمانهای ارائه مداوالت فلور تای در منتمل
(حداقل  6بار در روز و هر بار  30دقیقه).
جلسه هشت  :معرفی  6م ارت ،نقطه نطتف رشتدی گترین
اسسن (وودتنظیمی و نالقه به اساسی رشتدی دنیتا ،صتمیمیت،

یافتهها
میانگین سنی گروه آزمایش  11/23با انحراف معیار  1/۲۵ستال
و میانگین سنی گروه کنترل  11/۲2با انحراف معیار  1/۲2بتود.
در جدول ( )1نتای توصیری متغیرهای پتژوهش در سته مرحلته
ارزیابی ارائهشده است.

جدول  :1نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

وودکنترلی
مدیریت هیجان
کارکردهای
اجرایی

)6/83( 1۷۲/۵0

)۹/۲۵( 122/۹8

پیگیری
میانگین (انحراف
معیار)
)1/16( 6/۹1
)۵/10( 6۹/۵0
)۵/۹8(1۵۷/00

همان طور که نتای جدول  1نشان میدهد در گروه آزمتایش
نمرات متغیرهای کنترل رفتار و مدیریت هیجان از پتیشآزمتون

پیشآزمون
میانگین (انحراف
معیار)
)1/36(2/82
)6/۹۷(۵1/۵0
)8/۵۷( 16۹/3۵

)11/21( 1۷0/۷0

پیگیری
میانگین (انحراف
معیار)
)0/63( 2/۷۵
)6/6۵( ۲8/08
)13/۷۵( 1۷1/3۵

تا پسآزمون افمایش و نمترات نقتایص کارکردهتای اجرایتی از
پیشآزمون تا پسآزمون کاهش داشته است .همچنین در مرحله
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متغیر

پیشآزمون
میانگین (انحراف
معیار)
)0/86( ۲/3۵0
)2/63( ۵۵/۷۵

گروه آزمایش
پسآزمون
میانگین (انحراف
معیار)
)1/036( 8/22
)۲/2۲( ۷3/01

گروه کنترل
پسآزمون
میانگین (انحراف
معیار)
)0/86( 2/66
)6/6۲(۵1/82
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این آزمون شامل شاپیروویلک برای بررسی توزیع نرمال دادههتا،
لون برای همگنی واریانسهتا و آزمتون کرویتت متوچلی بترای
بررسی همگنی کواریانس استراده شد.

پیگیری نیم نمرات هر سه متغیر تغییر اندکی داشته است؛ امتا در
گروه کنترل نمرات هر سه متغیر مدیریت هیجان ،کنترل رفتار و
کارکردهای اجرایی تراوتی نداشته است .ج ت تحلیل دادههتا از
تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استراده شتد .مرروضتههتای

جدول  .2نتایج آزمون شاپیروویلک ،لون و آزمون کرویت متغیرها

متغیرها
کنترل رفتار
مدیریت هیجان
نقایص کارکردهای اجرایی

شاپیروویلک
آماره
0/88۲
0/۹32
0/۹3۵

p
0/380
0/211
0/236

همانطور که مشاهده میشود با توجه به مقتادیر  Pآزمتون
لون و شاپیرو ویلک ،مرروضه همگنی واریانسها و نرمال بتودن

لون
F
0/۹16
1/1۷۲
2/3۷3

p
0/۲10
0/311
0/0۵1

آزمون کرویت
آماره
0/8۵1
0/۹۵۷
0/۷۷۹

p
0/311
0/213
0/0۵8

داده تهیید میشود .همچنتین بتا توجته آزمتون کرویتت متوچلی
همگنی کوواریانسها تهیید میشود.

جدول  .3خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر

اثر گروه

اثر زمان

تعامل زمان و گروه

متغیر
کنترل رفتار
مدیریت هیجان
نقایص کارکردهای اجرایی
کنترل رفتار
مدیریت هیجان
نقایص کارکردهای اجرایی
کنترل رفتار
مدیریت هیجان
نقایص کارکردهای اجرایی

F
8۹/1۲8
3۷/۹۲6
1/۷3۷
۹2/۵12
1۵۲/86۲
113/۹2
20/0۵۲
11۲/۲۹2
2۹/26۹

گروه آزمایشی بتین میتانگین نمترات کنتترل رفتتار و متدیریت
هیجان در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ترتاوت معنتیداری
وجتتود دارد .ج تتت مقایستته دوبتتهدوی میتتانگین متغیرهتتای
موردمطالعه بین زمانهای اندازهگیری از آزمون تعقیبی بن فرنی
استراده شد که نتای آن در جدول  ۲ارائهشده است.

جدول  .0نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی کنترل رفتار ،مدیریت هیجان و کارکردهای اجرایی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

متغیر
کنترل رفتار
مدیریت هیجان
نقایص کارکردهای اجرایی

تراوت میانگینها
-2/۵82
-3/66۷
-12/۷۵0
-۷/۵00
1۷/۵00
1۷/3۵0

آزمونها
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پیگیری
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پیگیری
پیشآزمون – پسآزمون
پیشآزمون – پیگیری

28۷

وطای معیار
0/3۹8
0/۲38
0/۲8۷
0/۷1۵
1/22۵
3/006

مقدار P
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
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نتای جدول  2نشان میدهد که بازیدرمانی فلورتای منجتر
به تراوت معنیدار در میانگین نمرههای کنتترل رفتتار ،متدیریت
هیجان و نقایص کارکردهای اجرایی گتروه آزمتایش نستبت بته
گروه کنترلشده است .بدینصورت که بامعنی دار بودن اثر گروه
برای کنترل رفتار ( ،)P> 0/001کارکرد اجرایی ( )P˂ 0/001و
مدیریت هیجان ( )P> 0/001میتوان بیان کرد که صرفنظر از

p
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
0/001
>0/001
>0/001
0/001

eta
0/8۲۲
0/63۹
0/0۹۵
0/۷2۹
0/83۲
0/۷۷۲
0/6۲6
0/8۷۲
0/۷0۵

توان آماری
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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گروه آزمایش معنتی دار متی باشتد کته نشتاندهنتده اثربخشتی
بازی درمانی فلورتای استت ( ،)p˂ 0/001در انت تا نیتم نمتودار
نمرات هتر دو گتروه پتژوهش در متغیرهتای متدیریت هیجتان،
کنتتترل رفتتتار و نقتتایص کارکردهتتای اجرایتتی در ستته مرحلتته
اندازهگیری ارائهشده است.

همانطور که نتای آزمتون تعقیبتی نشتان متیدهتد ترتاوت
میانگین متغیر مدیریت هیجان در هر سه مرحلته پتیشآزمتون،
پسآزمون و پیگیری در هر دو گروه آزمایش معنیدار متیباشتد
( )p>0/001که نشاندهنتده اثربخشتی بتازیدرمتانی فلورتتای
متتیباشتتد .همچنتتین در متغیرهتتای کنتتترل رفتتتار و نقتتایص
کارکردهای اجرایی ،پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در هتر دو

نمودار  .1روند تغییرات نمرات متغیرهای مدیریت هیجان ،کنترل رفتار و نقایص کارکردهای اجرایی در سه مرحله اندازهگیری دو گروه آزمایش و کنترل

بحث و نتیجهگیری
هدف از پتژوهش حاضتر اثربخشتی بتازیدرمتانی فلورتتای بتر
مدیریت هیجان ،وودکنترلی و کارکردهای اجرایتی در کودکتان
مبتالبه بیش فعالی و نقص توجه می باشد .نتای پژوهش نشتان
داد که بازیدرمانی فلورتای دارای اثربخشی معناداری در ب بتود
مدیریت هیجان ،کنترل رفتار و نقایص کارکردهای اجرایی بتود.
این یافته همسو با مطالعات پژوهشتگرانی چتون فتیضالل تی و
همکاران ( ،)38طالیی پاشتیری و همکتاران ( )3۹و محمتدنلی
لواسانی و همکاران ( )20بود.
بازی درمانی روشی است که به وسیله آن ،ابمار طبیعتی بیتان
حالت کودک ،یعنی بازی ،به ننوان متد درمانی وی به کار گرفته
میشود تا به کودک کمک کند فشتارهای احساستی وتویش را
تحت کنترل قرار دهد .در حقیقت بازی در درمان کودکتان یتک
وسیله و ابمار ارتباطی است که بتا کلمتات یعنتی وستیله ارتبتاط
بمرگساالن قابل مقایسه است .انواع بازی و اسبا بتازی ،کلمتات
کودکان هستند و اگر آنها بتهدقتت انتختا شتوند ،متیتواننتد
فرصتی برای کودکان فراه آورند تا احساسات و مشکالت وتود
را همانگونه که تجربه کردهاند بیان دارند (.)21
درمانگرانی که از بازی درمانی استراده میکنند ،معتقدند ایتن
روش به کودک اجازه میدهد ج ان را در مقیاسی کوچک تتر بتا
دستان وود بسازد و تحت نروذ وود درآورد ،کاری که در محتیط
پیرامون هرروز کودک امکانپذیر نیست ()23
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اوتالل نقص توجته بتیش فعتالی بترای بستیاری از دانتش
آموزان مشکالت قابلتوج ی را بر نملکرد تحصتیلی ،شتناوتی،
اجتمانی ،هیجانی و سسس در بمرگستالی بتر نملکترد شتغلی و
وانوادگی آنها ایجاد میکند .این اوتالل رونتد طبیعتی و رشتد
دوران کودکی را با مشکل روبهرو میکنتد کته در صتورت نتدم
درمان ،آمادگی کتودک را بترای پتذیرش آستیبهتای روانتی و
اجتمانی در بمرگسالی افمایش میدهد .بازی این فرصت را برای
افراد فراه میکند تا بتواند تصویری از دنیای درونی وتود ارائته
دهد و بیان هیجانات را برایش تس یل میکنتد .نملکترد نمتده
بازیدرمانی حل کردن هرگونته تعارضتی در فترد استت کته بتا
نملکرد مثثر او در محیط تداول میکنتد .بتازیدرمتانی محتیط
امنی را برای افراد فراه میکند کته در آن کودکتان بتهتتدری
هیجانات ،تنش ها ،احساس ناامنی و ترسهای سرکو شده وود
را ابراز کنند (.)22
بازی درمانی میتواند در هر سنی پذیرفته شتود؛ درمتانگران
تن ا محدود نیستند که فقط روی زمین بازی کننتد .اگتر کتودکی
بمرگتر که در حال بازی کردن است و نیاز به درمان داشته باشد
درمانگر باید وودش را با منافع و نالقه کتودک متعتادل ستازد.
برای مثال جلسه بازی درمانی فلور تتای بترای یتک کتودک 13
ساله که از بیرون بودن از منمل لذت میبرد و به حشرات نالقه
دارد ،میتواند وارج از منمل تشکیل شود و شامل بیرون رفتتن و
شکار حشرات باشد و مباحث را از طریق حل مستئله بتا مطترح
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 از محدودیتهتای پتژوهش.اجتمانی دیگری نمونه برداری شود
حاضر میتوان به ندم امکان کنترل نوامل تهثیرگتذار بتر روی
 نتامبترده و از ستو...آزمودنیها مثل نوامل وانوادگی و متالی و
دیگر درمان روی دانش آموزان دوره ابتدایی صورت گرفتت لتذا
تعمی پذیری آن به سایر اقشار جامعه امکانپذیر نیست؛ و نتتای
.را میتوان تن ا در مورد این گروه به کار برد

کردن این سثال کته چگونته متیتتوانی ایتن حشترات را گیتر
بیندازی ؟ به نظر میرسد آن حشره از متا دور متیشتود چگونته
میتوانی به اون برسی ؟ بررسی کند و همچنین میتواند تعامتل
اجتمانی با کودک را با صحبت دربتاره حشترات افتمایش دهتد؛
مثالً بسرسد این چه نوع حشره ای است؟ جلسه میتواند به سادگی
با نشستن کودک و نگاه کردن به کتا و صحبت کردن دربتاره
 به طور والصه این مدل محدود به ستن فترد.حشرات آغاز شود
 گرینسسن میگوید انواع مشتخص.یا سطح نملکرد فردی نیست
تعامالت با افراد رشد کتودک را ارتقتا متیدهتد و مغتم و ذهتن
.)2۲( بهسادگی بدون تعامل انسانی پرورش نمییابند
با توجه به نتای پیشن اد متی گتردد در پتژوهشهتای آتتی
متغیرهای مداولهگری چتون تتهثیر وتردهفرهنتگهتا و شترایط
 همچنین پیشتن اد متیگتردد. اقتصادی نیم لحاظ شود،اجتمانی
پژوهش بعدی با دیگر گروههای سنی و از جوامع و محتیطهتای

تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از نتای رساله دکتتری مصتو دانشتگاه آزاد
 مشتاور و تمتام، از استاتید راهنمتا.اسالمی واحد اراک میباشتد
 صتمیمانه،افرادی که ما را در انجام ایتن تحقیتق یتاری کردنتد
. سساسگماری
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