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تاریخ پذیرش49/09/12 :

چکيده
هدف از اجراي این پژوهش تعیین اثربخشي بازي مشترک مادر  -کودک بر عالئم اختالل کمبود توجه /
بیش فعالي در دانشآموزان پسر دوره ابتدایي شهر اصفهان بود .بر این اساس ،در قالب یک مطالعه نیمه تجربي
همراه با گروه کنترل و با ارزیابي بهصورت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري ،تعداد  21دانشآموز پسر
داراي نمره باال در دسته مقیاسهاي اختالالت رفتار ایذایي  CSI-4از مدارس ابتدایي شهر اصفهان به شیوه
در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفي به گروههاي آزمایش و کنترل گمارده شدند (.)n1=n2=61
آزمودنيهاي گروه آزمایش یک دوره هشت جلسهاي بهصورت هفتگي با مشارکت مادران و بازي با کودک
دریافت کردند ،درحاليکه آزمودنيهاي گروه کنترل در لیست انتظار مداخله قرار گرفتند .آزمودنيهاي دو
گروه با استفاده از فرم والد چکلیست مرضي کودکان ( )CSI-4مورد ارزیابي قرار گرفتند .نتایج حاصل
از تحلیل کوواریانس نشان داد که ارائه مداخله بازي مشترک مادر  -کودک باعث کاهش  %75/4عالئم
کمبود توجه و کاهش  %12/1عالئم بیشفعالي و کاهش  %77عالئم نوع مرکب این اختالل در پسآزمون
ميشود ( .)p<0/07عالوه بر این ،مداخله در مرحله پیگیري هم باعث کاهش  %79/1عالئم کمبود توجه،
کاهش  %11/7عالئم بیشفعالي و کاهش  %72/2عالئم نوع مرکب این اختالل شد ( .)p<0/07بر اساس
یافتههاي این پژوهش ميتوان نتیجه گرفت ارائه مداخله مبني بر آموزش بازي مشترک مادر  -کودک در
کاهش عالئم کمبود توجه و بیش فعالي مؤثر بوده است و با استفاده از این روش مداخلهاي ،ضمن کاهش
شدت عالئم بیش فعالي  -کمبود توجه ،ميتوان در جهت بهبود رابطه مادر و کودک بیشفعال و جلوگیري
از تبدیل این اختالل به سایر اختالالت رفتاري استفاده کرد.
 .2کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه اصفهان  -اصفهان -ایران sabzian1989@yahoo.com
 .1دانشیار گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان – اصفهان  -ایرانmehrdad.k@ui.ac.ir
 .2استادیار گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان – اصفهان  -ایرانmehrabihossein@yahoo.com
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واژگان کليدی :آموزش بازي مشترک مادر – کودک ،اختالل کمبود توجه و بيشفعالي

مقدمه
اختالل کمبود توجه  /بیش فعالي ( )ADHD2از اختاللهاي دوران کودکي است که با
عالئم کمبود توجه و یا بیش فعالي  -تکانشگري مشخص ميشود .میزان شیوع این اختالل
 2تا  21درصد در کودکان مدرسهاي گزارششده است (فارائون و همکاران1002 ،1؛ فرولیچ
و همکاران .)1005 ،2این اختالل بر کارکردهاي ،تحصیلي ،اجتماعي ،رفتاري و هیجاني این
کودکان را متأثر ميکند (الي و لي .)1021،9همچنین در صورت ناشناخته ماندن و عدم
مداخله درماني مناسب و بهموقع این اختالل ،پیامدهاي نامطلوبي نظیر شکست تحصیلي ،طرد
از سوي همساالن و رشدنایافتگي عزتنفس در کودکان مبتال بروز خواهد کرد .شیوع این
اختالل در سنین کودکي بین  2تا  7درصد گزارششده است و ابتال پسران به این عارضه سه
برابر دختران هست (بیدرمن و فرائون .)1007 ،7شیوع این اختالل در ایران بین سه تا شش
درصد گزارششده است (نجفي و همکاران )2222 ،و ابوالقاسمي و همکاران ( ،)2229بر
اساس متن تجدیدنظر شده ویرایش چهارم راهنماي تشخیصي انجمن روانپزشکي آمریکا
سه زیر نوع اختالل کمبود توجه  /بیش فعالي شامل نوع کمبود توجه غالب ،نوع بیشفعالي
 تکانشگري غالب و نوع مرکب معرفيشده است (سادوک و سادوک1002 ،6؛ ترجمهرفیعي و رضاعي.)2225 ،
انواع متعددي از درمانها سعي در مهار کردن اختالل کمبود توجه  /بیش فعالي داشتهاند.
بازيدرماني ،از فنون موفقیتآمیزي بوده است که عالوه بر آموزش فنون اداره زندگي به
کودک ،او را فعاالنه درگیر فرآیند درمان ميکند .ارائه بازيدرماني بهعنوان یک روش
درماني مبتني بر آن دسته از نظریهها است که بیان ميکند بازي عالوه بر جنبه فراغتي ،تمریني
و وقتگذراني ،داراي کارکرد اصالحي و تغییر رفتار هم هست؛ چراکه کودکان از طریق
1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
2. Faraone
3. Froehlich
4. Li & Lee
5. Biederman & Faraone6. Sadock and Sadock
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بازي ،احساسات ،ناکاميها و اضطرابهاي خود را بیان ميکنند (وینر 2و همکاران1002،؛
ترجمه محمد اسماعیل ،رحماني رسا .)2224 ،بازي افکار دروني کودک را با دنیاي خارجي
او ارتباط ميدهد و باعث ميشود کودک بتواند اشیاي خارجي را تحت کنترل خود درآورد.
بازي به کودک اجازه ميدهد تا تجربیات ،افکار ،احساسات و تمایالتي را که براي او
تهدیدکننده هستند ،نشان دهد (وتینگتون و همکاران.)1002 ،1
شافر معتقد است بازيدرماني براي کودکان مزایاي متعددي نظیر در هم شکستن مقاومت
در کودک ،ایجاد لیاقت و توانایي ،تفکر خالق ،پاالیش ،تخلیه هیجاني ،ایفاي نقش،
خیالپردازي ،آموزش نمادین ،ایجاد و ارتقاي رابطه و دلبستگي ،هیجان مثبت و غلبه بر
بهارخوابهاي مربوط به دوران رشد را به همراه دارد (تامپسون و رودلف ،ترجمه طهوري
 .)2222بازي با نقش درماني خود فرصتي را براي کودک فراهم ميآورد تا بتواند نگرانيها
و نارضایتيهایش را از محیط تخلیه و عواطفش را بیان کند (احدي و بني جمالي .)2227 ،از
سوي دیگر ،لندرت ( )1001اشاره ميکند که مشارکت والدین هم در بازيدرماني ،آنان را
به درک و پذیرشي مطلوب در ارتباط با رفتار کودک دست ميرساند .عالوه بر این ،ازجمله
روشهاي درماني که براي اصالح رفتار کودکان پیشنهادشده ،ميتوان به برنامه درمان
ارتباطي والد کودک ( )2CPRTاشاره کرد که بیانگر آن است چون والدین از ارتباط قوي
با کودک برخوردارند ،داراي مزیتي باالتر نسبت به درمانگران هستند ،بهاحتمالزیاد این
ارتباط طبیعي و ذاتي بین والد و کودک ،کلید اثربخشي باالتر و نتایج ماندگارتر درمان در
روش آموزشي مبتني بر رابطه والد  -کودک است (لندرت.)1006 ،
والد و کودک از طریق بازي با یکدیگر ،شیوه جدیدي از با هم بودن را تجربه ميکنند
که باعث بهبود اعتماد ،شادي دوجانبه و شکلگیري انعطافپذیري براي ترمیم مشکالت
احساسي ميشود (دروز2492 ،9؛ ترجمه رمضاني .)2224 ،بر این اساس ،به نظر ميرسد
بازيدرماني مبتني بر ارتباط والد  -کودک به دلیل تمرکز بر کودک ،ميتواند روشي مناسب
1. Winner
2. Wethinton
3. Children- Parent - Relationship Teaching
4. Drouze

www.SID.ir

Archive of SID

242

فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني ،شماره بيستم ،سال پنجم ،پاييز 44

براي بهبود ارتباط با کودک و کاهش مشکالت رفتاري  -هیجاني وي در نظر گرفته شود.
این روش از مباني نظري راجرز گرفتهشده است .روش درماني کارل راجرز موجب تحلیل
نظریه ارتباط درماني و ایجاد درمان غیرمستقیم (بدون رهنمود) را فراهم نمود (لندرت و
همکاران.)1006 ،2
در زمینه اثربخشي مداخالت مبتني بر بازيدرماني بر عالئم بیشفعالي و کمبود توجه
مطالعاتي انجامشده است .از جمله این مطالعات ميتوان به مطالعه کوردیر و همکاران

1

( )1004اشاره کرد که اثربخشي بازي بر رشد اجتماعي در کودکان داراي اختالل کمبود
توجه  /بیش فعالي را مورد تائید قراردادند .جانسون و همکاران )1000( 2دریافتند
بازيدرماني ميتواند روابط والد  -کودک را در کودکان با اختالل کمبود توجه  /بیش
فعالي بهبود بخشد .کادوسان )2445( 9در پژوهشي اثر بازيدرماني فردي را در بهبود
رفتارهاي بیش فعالي و تنظیم رفتارهاي هیجاني نشان داد .در پژوهش تساي نیز اثربخشي
بازيدرماني بر کاهش عالئم کمبود توجه  /نشان دادهشده است (سعادت ،)2240 ،نادري و
همکاران ( )1020هم دریافتند تأثیر بازيدرماني موجب کاهش عالئم بیشفعالي ،کمبود
توجه و اضطراب و همچنین افزایش رشد اجتماعي در کودکان ميشود .بهرامي ( )2242در
پژوهشي نشان داد انجام بازيهاي توپي و غیر توپي ،تأثیر مثبتي بر بهبود نشانههاي اختالل
کمبود توجه و بیش فعالي دارد .عالوه بر این ،گنجي و همکاران ( )2240در پژوهشي به
بررسي تأثیر بازي درمانگري کودک محور بر کاهش نشانههاي رفتاري کودکان با اختالل
کمبود توجه  /بیش فعالي پرداختند؛ نتایج پژوهش آنان نشان داد ،بازي درمانگري کودک
محور را ميتوان در کنار سایر روشهاي درماني بهعنوان روشي اثربخش براي کاهش
نشانههاي رفتاري اختالل کمبود توجه  /بیش فعالي در کودکان به کاربرد .تکلوي ()2240
نشان داد آموزش بازيدرماني مادران موجب کاهش مشکالت رفتاري در کودکان ميشود.
مصطفوي و همکاران ( )2224نشان دادند آموزش بازيدرماني به مادران باعث کاهش
1. Landreth & etal
2. Cordier & etal
3. Johnson & etal
4. Kaduson
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معنادار مشکالت رفتاري کودکان پیشدبستاني ميشود .جنتیان ( )2227در پژوهشي
اثربخشي ،بازيدرماني بر کاهش شدت عالئم بیش فعالي دانشآموزان پسر ،نشان داد
بازيدرماني باعث کاهش معنادار بیش فعالي و کمبود توجه و نیز خطاهاي پاسخدهي و
افزایش معنادار زمان پاسخدهي ميشود.
مرور مطالعات فوق نشانگر آن است که بررسي اثربخشي بازيدرماني بهخصوص بازي
مشترک -مادر کودک (و نه صرفاً بازيدرماني) در کاهش نشانههاي کمبود توجه و
بیشفعالي موردتوجه قرار نگرفته است کما اینکه این مداخله در مورد کودکان پسر بررسي
نشده است .همچنین با توجه به تأثیر مخرب این اختالل بر رشد روانشناختي و تکامل
کودکان و با توجه به محدود بودن تحقیقات در زمینهي تأثیر بازيدرماني در اختالالت ناشي
از بروز آسیب در کودکي ،بهخصوص عدم وجود مطالعه در مورد بازيدرماني مبتني بر بازي
مشترک مادر  -کودک ،در کاهش نشانههاي کمبود توجه و بیش فعالي کودکان ،در این
مطالعه اثربخشي روش بازيدرماني که مبني بر تعامل مادر  -کودک بوده بر کاهش
مشکالت کمبود توجه و بیشفعالي در کودکان پسر مورد بررسي قرار گرفت.
فرضیههاي این پژوهش عبارت بودند از:
 -2بازي مشترک مادر – کودک باعث کاهش نشانههاي کمبود توجه در دانشآموزان
پسر دوره ابتدایي در مراحل پسآزمون و پیگیري ميشود.
 -1بازي مشترک مادر  -کودک باعث کاهش نشانههاي بیشفعالي در دانشآموزان پسر
دوره ابتدایي در مراحل پسآزمون و پیگیري ميشود.
 -2بازي مشترک مادر  -کودک باعث کاهش عالئم نوع مرکب بیش فعالي  /کمبود
توجه در دانشآموزان پسر دوره ابتدایي در مراحل پسآزمون و پیگیري ميشود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربي با گروه آزمایش و کنترل همراه با ارزیابي بهصورت
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري یکماهه بود .جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه
دانشآموزان پسر دوره ابتدایي داراي نمرات باال در مشکالت رفتاري ایذایي و بهویژه نمره
باال در مقیاس مربوط به بیش فعالي  /کمبود توجه در دبستانهاي شهر اصفهان بود.
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نمونهگیري این پژوهش در دو مرحله انجام شد؛ در مرحله اول ،از بین نواحي پنجگانه شهر
اصفهان ،ناحیه سه و از بین دبستانهاي این ناحیه ،چهار دبستان پسرانه بهصورت در دسترس
انتخاب شدند .در هر مدرسه از بین کالسهاي پایه اول و دوم چهار کالس بهطور تصادفي
انتخاب و سپس کلیه دانشآموزان این چهار کالس  212نفر از جهت داشتن مشکالت
رفتاري با استفاده از فرم معلم مقیاس چکلیست عالئم مرضي کودکان ( )CSI-4مورد
ارزیابي قرار گرفتند .بر این اساس ،تعداد  21دانشآموز داراي نمرات باالي مشکالت
رفتاري ،بهویژه در مقیاس کمبود توجه /بیش فعالي انتخاب و با انجام فرم والد  CSI-4و
مصاحبه بالیني بر اساس سیستم تشخیصي چند محوري  DSMاز صحت این تشخیص،
اطمینان حاصل شد و آزمودنيهاي فاقد مالکهاي ورودي شامل عملکرد هوشي حداقل
متوسط (باالتر از  )27یا بیشتر در محور دوم سیستم تشخیصي ،نداشتن بیماري جسماني
شدید ،زندگي با پدر و مادر ،محدوده سني بین  6-2سال انتخاب شدند .سپس ،در مرحله
دوم ،این  21دانشآموز داراي مشکالت رفتاري و بیش فعالي  /کمبود توجه بهطور تصادفي
به گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند ( .)n1=n2=61براي مادران کودکان گروه آزمایش
یک دوره آموزش بازي مشترک با کودک به مدت هشت جلسه و هر جلسه به مدت 40
دقیقه بهصورت هفتگي ارائه شد درحاليکه مادران گروه کنترل ،در لیست انتظار قرار گرفتند
و چنین مداخلهاي دریافت نکردند.
محتواي این جلسات که بر اساس نظریههاي بازيدرماني و درمان مبتني بر تعامل مادر -
کودک تنظیمشده بود ،شامل دو جلسه آموزش به مادران در جهت آشنایي بیشتر با عالئم
کودک مبتال و همچنین آموزش مهارتهایي در جهت بهبود رابطه والد  -فرزندي در منزل
بود .عالوه بر این ،از جلسه سوم به بعد ،برخي از بازيها به والدین آموزش داده ارائه شد که
با طور مشترک با فرزند خود انجام دهند .این بازيها بسته به اهداف تحقیق انتخابشده بود
بهگونهاي که از یکسو ساده و کمهزینه بود و از سوي دیگر ،بر کاهش عالئم مشکالت
رفتاري و افزایش مهارتهاي خودکنترلي ،تعامل مثبت ،توجه ،تخلیه هیجان و بهبود ارتباط
تأکید داشت .در هر جلسه یک تا سه بازي ارائه و بهصورت عملي انجام ميشد و مادران
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موظف بودند در منزل هم تا جلسه بعد حداقل چهار مرتبه این بازي را بهطور مشترک با
فرزند خود انجام دهند و بسته به سلیقه خود ميتوانستند آن را تا حدودي تغییر دهند.
پس از اتمام دوره آموزش ،مجدداً از مادران هر دو گروه آزمایش و کنترل فرم والد
 CSI-4بهعنوان پسآزمون به عمل آمد و یک ماه پسازآن ،ضمن هماهنگي تلفني با مادران
مجدداً پرسشنامه مذکور توسط مادران بهعنوان پیگیري تکمیل شد .در نهایت ،پس از
نمرهگذاري تمامي پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار آماري اس پي اس اس 210 -شد و با
استفاده از روش تحلیل کوواریانس اهداف پژوهش ارزیابي شد .در این تحلیل ،عضویت
گروهي در دو سطح دریافت و عدم دریافت مداخله بهعنوان متغیر مستقل ،نمرات پسآزمون
و پیگیري نوع کمبود توجه ،بیش فعالي و نوع مرکب اختالل  ADHDبهعنوان متغیرهاي
وابسته و نمرات پیشآزمون در نوع مذکور به همراه تحصیالت والدین و طبقه اجتماعي -
اقتصادي خانواده بهعنوان متغیر کنترل لحاظ شدند که البته جهت پرهیز از طوالني شدن
جدولهاي آماري ،نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس تحصیالت والدین و طبقه اجتماعي -
اقتصادي ارائه نميشود.
ابزار گردآوري دادهها
الف :پرسشنامه عالئم مرضي کودکان،

(:2)CSI-4

این پرسشنامه از ابزارهاي

غربالگري رایج براي شایعترین انواع اختالالت روانپزشکي در کودکان بوده است که
عبارات آن بر اساس مالکهاي چهارمین ویرایش راهنماي تشخیصي و آماري اختالالت
رواني ( )DSM-IVتدوینشده است .با توجه به اهمیت منابع اطالعات متعدد ،این پرسشنامه
داراي دو فهرست والدین و معلمان هست .پرسشنامه مرضي کودکان ( )CSI-4شامل
فهرست عالئم  25اختالل رفتاري و هیجاني از جمله .2:اختالل کمبود توجه  /بیش فعالي،
بياعتنایي مقابلهاي و اختالل سلوک هست (سلیمان نژاد2256،؛ به نقل از مهزابي.)2229 ،
مطالعات محدودي در زمینه پایایي و اعتبار این پرسشنامه انجامگرفته است از جمله در
مطالعهاي که توسط گریسون و کارسون بر روي فرم  CSI-3-Rآن انجام شد «حساسیت»

1. SPSS
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آن براي اختالل کمبود توجه  /بیش فعالي 0/55به دست آمد .همچنین گادو و اسپرافکین
حساسیت این پرسشنامه در فهرست معلم  0/72و ویژگي آن را  0/22بدست آوردند ،همچنین
در تحقیق کالنتري ،نشاط دوست و زارعي ( )2220پایایي این پرسشنامه را با استفاده از روش
تصنیف براي فهرست معلمان  0/42و براي فهرست والدین  0/27محاسبه شد (مهرابي،
 .)2229همچنین ضریب اعتبار بازآزمایي این پرسشنامه با فاصله زماني دو هفته براي
اختاللهاي گوناگون در دامنهاي از  0/14تا  0/56برآورد شده است (به نقل از گنجي و
همکاران )2240 ،از این ابزار در این مطالعه جهت ارزیابي شدت عالئم بیشفعالي و کمبود
توجه استفاده شد.
ب :برگه اطالعات جمعيت شناختي :بهمنظور جمعآوري اطالعات فردي و
دموگرافیک آزمودنيها ،برگ اطالعات فردي طراحي گردید که در آن جنس ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت ،وضعیت اجتماعي  -اقتصادي خانواده و سایر اطالعات فردي جهت
ترسیم تصویر جمعیت شناختي آزمودنيها تهیه و استفاده گردید.

یافتههای پژوهش
بررسي نمونههاي پژوهش نشان داد میانگین سني آزمودنيهاي گروه آزمایش  2/21و گروه
کنترل  2/00سال بود .همچنین میانگین سن پدرها در گروه آزمایش  26/92و در گروه کنترل
 25/57و همچنین میانگین سن گروه مادرها در گروه آزمایش  21/42و گروه کنترل 22/61
بود .همچنین در گروه آزمایش  %92/2و در گروه کنترل  92/2%مادران وضعیت اقتصادي
خود را متوسط 76/2% ،در گروه آزمایش و 76/2%در گروه کنترل وضعیت اقتصادي خود
را خوب گزارش کردند .عالوه بر این %17 ،پدران گروه آزمایش و  25/7%گروه کنترل
داراي تحصیالت دیپلم بودند و  92/2%در گروه آزمایش و  76/2%در گروه کنترل داراي
تحصیالت لیسانس بودند 61/7% .مادران گروه آزمایش و  92/2%در گروه کنترل داراي
تحصیالت لیسانس و  22/2%در گروه آزمایش و  21/7%در گروه کنترل داراي تحصیالت
کارشناسي ارشد بودند 22/2% .مادران گروه آزمایش و  6/2%گروه کنترل داراي تحصیالت
دکترا بودند.
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جدول  .1شاخصهاي توصيفي کمبود توجه  /بيش فعالي برحسب مرحله و عضويت گروهي
پیشآزمون

پیگیري

پسآزمون

بیش فعالي

26

22/76

9/17

4/21

2/50

2/25

2/29

مرکب

26

16/42

2/01

25/22

7/22

25/22

7/96

کمبود توجه

26

21/25

9/17

22/17

9/14

22/06

9/00

بیش فعالي

26

22/22

2/22

22/62

9/27

9/04

22/22

مرکب

26

16/62

5/92

11/42

5/75

11/25

6/29

عضویت گروهي

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کمبود توجه

26

22/25

7/9

2/62

2/55

2/22

9/22

مرحله

گروه آزمایش
گروه کنترل

همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود میانگین نمره کمبود توجه آزمودنيهاي
گروه آزمایش در پیشآزمون  ،22/25در پسآزمون  2/62و در مرحله پیگیري 2/22براي
گروه کنترل هم به ترتیب 22/17 ،21/25و  22/06بود .این میانگینها براي عالئم بیشفعالي
براي گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون  22/76و در پسآزمون  4/21و در مرحله پیگیري
 2/25براي گروه کنترل هم به ترتیب  22/62 ،22/22و  9/04بود؛ عالوه بر این میانگین نمره
نوع مرکب آزمودنيهاي گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون ،16/42در پسآزمون 25/22
و در مرحله پیگیري  25/22و براي گروه کنترل هم به ترتیب  11/42 ،16/62و  11/25بود.
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جدول  .2نتايج تحليل کوواريانس بررسي اثربخشي بازي مادر – کودک بر عالئم کمبود توجه  /بيش
فعالي آزمودنيها برحسب عضويت گروهي و مرحله ارزيابي
منبع تغییرات

بیش فعالي

202/29

2

202/29

229/20

0/002

0/299

2/00

نوع مرکب

مرحله

کمبود توجه

124/29

2

124/29

222/22

0/002

0/217

2/00

420/02

2

420/02

24/22

0/002

0/220

2/00

96/22

2

96/22

29/22

0/002

0/754

2/00

متغیر وابسته
کمبود توجه
بیش فعالي

2222/24

2

2222/24

126/24

0/002

0/242

2/00

کمبود توجه

مجموع مجذورات

مرکب

پیشآزمون
عضویت گروهي

پسآزمون

بیش فعالي

www.SID.ir

درجه آزادي

پیگیري

میانگین مجذورات

229/12

2

229/12

262/09

0/002

0/266

2/00

F

معنيداري

اندازه اثر

توان آماري

پسآزمون

192/27

2

192/27

220/64

0/002

0/252

2/00

10/92

2

10/92

4/22

0/009

0/121

0/279
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بیش فعالي

26/24

2

26/24

5/12

0/021

0/116

0/525

نوع مرکب

نوع مرکب

74/25

2

74/25

14/76

0/002

0/791

0/444

251/22

2

251/22

26/07

0/002

0/722

2/00

کمبود توجه

261/26

2

261/26

22/51

0/002

0/770

2/00

پیگیري

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مندرج در جدول  1نشان داد با کنترل رابطههاي
معنادار نمرات پیشآزمون با نمرات پسآزمون و پیگیري عالئم کمبود توجه (،)P<0/07
تفاوت میانگین تعدیلشده – که این میانگین تعدیلشده از کسر اثر نمرات پیشآزمون از
روي نمرات پسآزمون و پیگیري به دست ميآید  -دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل
پسآزمون و پیگیري معنادار است ()P<0/07؛ لذا فرضیه اول تحقیق تائید ميشود و با توجه
به میانگینهاي تعدیلشده (جدول )2دو گروه نتیجه گرفته ميشود ارائه مداخله بازي مادر
کودک باعث کاهش عالئم کمبود توجه در آزمودنيها شده است .اندازه اثر نشانگر آن
است ارائه مداخله باعث کاهش  75/4%عالئم کمبود توجه آزمودنيها در مرحله پسآزمون
 79/1%این عالئم در مرحله پیگیري شده است.
عالوه بر این ،با کنترل رابطه معنادار نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري عالئم
بیشفعالي ( ،)P<0/07تفاوت میانگینهاي تعدیلشده عالئم بیشفعالي دو گروه آزمایش و
کنترل در هر دو مرحله ارزیابي معنادار است ( .)P<0/07لذا فرضیه دوم تحقیق هم تائید
ميشود و با توجه به میانگینهاي تعدیلشده دو گروه (جدول )2و همچنین اندازه اثر
مشاهدهشده ،ميتوان نتیجه گرفت ارائه مداخله آموزش بازي مادر  -کودک باعث کاهش

www.SID.ir

Archive of SID

فصلنامه مطالعات روانشناسي باليني ،شماره بيستم ،سال پنجم ،پاييز 44

252

 %12/1عالئم بیش فعالي آزمودنيها در مرحله پسآزمون و  %11/6این عالئم در مرحله
پیگیري شده است .توان آماري  %200در ارزیابي هر دو فرضیه هم حاکي از دقت آماري
بسیار باال و کفایت حجم نمونه براي ارزیابي این فرضیهها هست.
عالوه بر این با کنترل رابطه معنادار نمرات پسآزمون و پیگیري نوع مرکب بیشفعالي
( ،)P<0/07میانگینهاي تعدیلشده نمرات نوع مرکب بیش فعالي دو گروه کنترل و
آزمایش هم ازلحاظ آماري معنيدار بود .با توجه به اندازه اثر مشاهدهشده و میانگینهاي
تعدیلشدهي دو گروه ،مندرج در (جدول ،)2نتیجه گرفته ميشود ارائه مداخله آموزش بازي
مشترک مادر  -کودک باعث کاهش  %77عالئم نوع مرکب در مرحله پسآزمون ميشود
و این تأثیر در مرحله پیگیري به  %72/2افزایش پیدا ميکند .توان آماري این آزمون هم دقت
آماري باال و کفایت حجم نمونه را براي ارزیابي این فرضیه نشان مي دهد.
جدول .3ميانگينهاي تعديلشده عالئم کمبود توجه و بيش فعالي آزمودنيها برحسب عضويت
گروهي و مرحله ارزيابي
پسآزمون
عضویت گروهي

گروه آزمایش

گروه کنترل
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مرحله

پیگیري

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کمبود توجه

2/62

2/20

2/29

0 /9

بیش فعالي

4/70

0/9

4/12

0 /9

مرکب

25/24

0/6

25/12

0 /6

کمبود توجه

22/21

2/20

22/12

0 /9

بیش فعالي

22/20

0 /9

20/40

0 /9

مرکب

11/26

0/6

11/29

0 /6

Archive of SID

252

اثربخشي بازي مشترک مادر  -کودک بر عالئم اختالل کمبود...

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش بازي مشترک مادر کودک برشدت عالئم
کمبود توجه و بیش فعالي در دانشآموزان پسر داراي مشکالت رفتاري شهر اصفهان بود.
نتایج نشان داد آموزش بازي مشترک مادر – کودک باعث کاهش عالئم کمبود توجه و
بیشفعالي در آزمودنيها در مرحله پسآزمون و پیگیري شد .در واقع اثربخشي درمان مبتني
بر رابطه والد  -کودک مورد بررسي قرارگرفته و نتایج این تحقیقات کاهش معناداري را در
برخي از مشکالت رفتاري کودکان نشان داده است .بنابراین یافتههاي این پژوهش با نتایج
تحقیقات کوردیر ( ،)1004جانسون و همکاران ( ،)1000نادري و همکاران ( ،)1020بهرامي
( ،)2242گنجي و همکاران ( ،)2240تکلوي ( ،)2240مصطفوي و همکاران ( )2224و
جنتیان ( )2227همخواني دارد.
اختالل کمبود توجه  /بیش فعالي با مشکل در بازداري پاسخ ،خودکنترلي و نقص در
کنش اجرایي همراه است که بر توانایي کودکان در توجه کردن ،پیروي از قواعد و انجام
تکلیفهاي شناختي که در موفقیت تحصیلي اهمیت دارند ،اثر قابلتوجهي بر جاي ميگذارد
(بارکلي2442 ،2؛ بارکلي ،1002 ،بارکلي و همکاران .)2445 ،بر این اساس ،در این پژوهش
اثربخشي بازي مشترک مادر – کودک را برشدت عالئم کمبود توجه و بیشفعالي در
دانشآموزان پسر مورد بررسي قرار گرفت .عليرغم اینکه بازيدرماني مبتني بر رابطه والد
 کودک هنوز تأثیر خود را در شرایط بومي کشور ما آشکار نساخته است ،جایگزینيوالدین بهعنوان درمانگر و استفاده از ارتباط عاطفي موجود بین والد و کودک در جهت
درمان ،به متخصصین کمک ميکند تا به نتایج مطلوبي دست پیدا کنند؛ چراکه عواطف
حاکم بر ارتباطات والد  -کودک ،پدیدهاي ذاتي و فارغ از نژاد ،ملیت و قومیت است.
به نظر ميرسد فعالیت مشترک مادر  -کودک بهصورت بازي آنهم بازيهاي جهتدار
و ساختیافته که داراي اهداف رواني  -آموزشي مشخص هست ،مزیتهاي مختلفي را براي
کودک داراي عالئم بیش فعالي  /کمبود توجه به همراه دارد ،اولین مزیت آن جهتدادن
انرژي کودک است؛ بهگونهاي که سطوح زیادي از این انرژي سیال و فعال دوران کودکي
1. Barkley
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به سمت فعالیتهاي مبتني بر بازي خاصي سوق داده ميشود و قاعدتاً این انرژي کمتر به
سمت فعالیتهاي دیگر ميرود که مثالً از جانب مادر یا اعضا خانواده ميتواند مخرب یا
تنشزا محسوب شود.
عالوه بر اینکه انجام بازي مشترک باعث جهت دادن انرژي کودک ميشود ،باعث
ميشود مجموعه رفتارهاي منفي کودک هم کاهش پیدا کند؛ چون ازیکطرف زمانهاي
مشخصي از کودک در طول روز صرف بازي ميشود از سوي دیگر کودک با بازيهاي
جالب و آموزندهاي آشنا و درگیر ميشود که جایگزین رفتارهاي منفي قبلي ميشود این
جایگزیني بازي بهجاي رفتارهاي منفي قبلي ،خودبهخود مزیت دیگري از بازي مادر -
کودک را مشخص ميکند؛ وقتي کودک رفتارهاي منفي کمتري انجام مي دهد و زمانهایي
از روز را صرف بازيهاي خاص و غیر مخرب ميکند .از یکسو توجه مثبت مادر بر
رفتارهاي مثبت کودک افزایش یابد و از سوي دیگر یا تنش و استرس مادر و دیگر اعضاي
خانواده ناشي از رفتارهاي مخرب کودک کاهش ميیابد .عالوه بر این ،ساختیافته بودن و
هدفدار بودن بازيها ميتواند بهصورت آگاهانه یا ناآگاهانه به بهبود تمرکز کودک منجر
شود که قاعدتاً کمبود توجه را به همراه دارد.
در واقع آموزش بازي مشترک مادر  -کودک ازآنجهت ميتواند موجب کاهش عالئم
مشکالت رفتاري شود که ميتواند با تمرین و انجام مداوم بر کارکردهاي اجرایي تأثیر
گذارد .دوست و گوایر )1009( 2هم تصریح ميکنند که ميتوان کارکردهاي اجرایي
توانایي اصالح و افزایش تفکر قبل از عمل و بهبود مدیریت هیجاني را دارا هست عالوه بر
این ،ميتواند انعطافپذیري کودک را افزایش داده و بهتبع آن کارکردهاي اجرایي کودک
بیشفعال را افزایش دهد و در نتیجه مشکالت رفتاري عاطفي کودک را هم کاهش دهد.
انجام این بازي بهصورت مشترک با مادر مزیتهاي دیگري را به همراه دارد که یکي از
پیامدهاي مثبت آن ،کاهش رفتارهاي بیشفعاالنه و مبتني بر کمبود توجه است؛ مثالً همراهي
مادر کودک موجب افزایش صمیمیت مادر با کودک ميشود؛ و مادر درکي جدید از رفتار
کودک پیدا ميکند؛ کما این که در جلسات اولیه آموزش هم در مورد شرایط کلي این
1. Dawson & Guare
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کودکان و کودکان داراي مشکالت رفتاري آموزشهایي به مادران ارائه شد و در کنار این
مؤلفهها انجام دادن مرتب این مجموعه بازيها با مشارکت مادر و کودک ،هم تمرین عملي
براي کودک جهت مدیریت انرژي خود و بهبود تمرکز خود است و هم فرآیندي است
عملي جهت بهبود و اصالح فرزندپروري براي مادر که مادر یاد ميگیرد چگونه با فرزندش
رفتار کند و به چه رفتاري کمتر یا بیشتر تأکید کند .اینگونه فعالیتهاي بازي مدارانه تنش
و سطوحي از اضطراب بچه را کاهش مي دهد و این مسئله هم به نوبه خود به بهبود تمرکز
کودک ميانجامد.
درواقع از این بازي مشترک مادر  -کودک بهعنوان یک شیوه عملي ،در دسترس و
کمهزینه ميتوان جهت کاهش عالئم بیش فعالي  /کمبود توجه استفاده کرد و آن را به
مادران و حتي پدران و دیگر اعضاي خانواده نیز آموزش داد تا خودشان در قالب مجموعه
فعالیتهاي خوشایندي به نام بازي به اصالح رفتار کودک مبتال بپردازند .همچنین به نظر
ميرسد که با اندکي تغییرات در فرآیند آموزش ،مربیان مهدکودک و حتي مشاوران مدارس
ابتدایي نیز ميتوانند از این شیوهي مبتني بر بازيدرماني مشارکتي جهت اصالح رفتار این
کودکان استفاده کنند .عالوه بر این ،پیشنهاد ميشود حتي در مراکز آموزشي  -تفریحي که
براي کودکان طراحي ميشود ،اینگونه فعالیتها یا با مشارکت مادر و یا مربیان دیگر انجام
پذیرد.
همچنین در این پژوهش میانگینهاي بعضي قسمتها از جمله :بیش فعالي  -در
پسآزمون و پیگیري نسبت بهپیشآزمون در گروه کنترل نیز کاهش داشت در تبیین این
مسئله ميتوان گفت که کاهش نمره گروه کنترل ممکن است ناشي از اثر انتشار باشد به این
معني که وقتي آزمودنيهاي دو گروه در یک مکان مشترک باشند و بین آنها ارتباط وجود
داشته باشد ناخواسته ممکن است آزمودنيهاي گروه آزمایش درباره راهکارهاي مطرحشده
در جلسات آموزشي اطالعاتي را در اختیار آزمودنيهاي گروه کنترل قرار داده باشند.
بخصوص که این جلسات با حضور مادران انجام شد و بالطبع بین مادران این دانشآموزان
ارتباط وجود داشته است .همچنین ممکن است علت این کاهش نمره در گروه کنترل به
خاطر اندازهگیريهاي مکرر باشد چون آزمودنيهاي گروه کنترل  2بار به این ابزار سنجش
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پاسخ دادهاند لذا از اهداف این ابزار آگاهي پیداکرده و در مرحله پسآزمون و پیگیري به
نحو مطلوبي به سؤاالت آن پاسخ دادهاند.
البته به نظر ميرسد ميطلبد مطالعات بعدي اثربخش این مداخله را در مقایسه با سایر
رویکردهاي درماني خصوصاً دارودرماني صرف ،بازيدرماني ،آموزش والدین بر مبناي
فرزند پروري مثبت )3P( 2و سایر روشهاي درماني مطرح براي بیش فعالي مورد بررسي
قرار دهند کما اینکه ميطلبد اثربخشي این مداخله بر دختران بیشفعال هم مورد بررسي
قرار گیرد و تأثیر حضور و مشارکت سایر همشیرها نیز در زمان ارائه مداخله بررسي شود.
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