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چکیده
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان مبتال به اختالل نارسایی
توجه /بیشفعالی ( )ADHDبود .طرح پژوهش ،نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری
شامل تمامی کودکان پسر  9-11ساله مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی مراجعهکننده به مراکز مشاوره و خدمات
روانشناختی ویژه کودکان شهر تهران در نیمه اول سال  1397بود که با توجه به هدف پژوهش ،از میان جامعه آماری فوق
تعداد  30نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای به صورت چند مرحلهای انتخاب شدند و با جایگزینی تصادفی در دو
گروه  15نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزار گردآوری دادهها عبارت بود از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان  -فرم
کودکان ) .(CERQ-K-Pپس از اجرای پیشآزمون ،گروه گواه در انتظار ماند و بازی درمانی فلورتایم برای گروه آزمایش در 10
جلسه  45دقیقه ای به شیوه گروهی به اجرا گذاشته شد و سپس در پایان مداخالت درمانی ،بار دیگر آزمودنیهای دو گروه
آزمایش و گواه توسط پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند .دادههای پژوهش با استفاده از تحلیل
کواریانس تحلیل گردیدند .نتایج نشان داد که بعد از مداخله بین گروه آزمایش و گواه در میزان افزایش راهبردهای سازگارانه
تنظیم شناختی هیجان تمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامهریزی و میزان کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم
شناختی هیجان تفاوت معنیداری وجود دارد ) ،(p<0/05ولی تفاوت معنیداری بین گروه آزمایش و گواه از لحاظ راهبردهای
سازگارانه تنظیم شناختی هیجان پذیرش ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاهپذیری وجود نداشت ).(p>0/05
واژههای کلیدی :بازی درمانی فلورتایم ،تنظیم شناختی هیجان ،کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی
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مقدمه
کودکی است که ناشی از ضعف
از شایعترین اختالالت
اختالل نارسایی توجه/
5
4
3
در بازداری رفتاری است و با سه مشخصة نارسایی توجه ،فزونکنشی و تکانشگری شناخته میشود (چنگ ،هونگ ،هوانگ،
هاتفیلد و هونگ،2014 6،؛ آمبوابونوس ،اوفووی و ایبادین .)2011 7،نارسایی توجه بزرگترین مشکل این کودکان است
(آشرسون .)2017 8،بیتوجهی در موقعیتهای تحصیلی و اجتماعی ظاهر میشود و به دلیل عدم توجه به جزئیات ،این افراد
در انجام تکالیف مدرسه با مشکل مواجه هستند (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 9،فزونکنشی ممکن است بهصورت
بیقراری ،پیچ و تاب خورد ن ،فاقد آرامش بودن و پرحرفی بروز کند .تکانشگری ،رفتاری بدون تفکر نامیده شده است که
بهصورت بی صبری ،ناتوانی در به تأخیر انداختن پاسخ ،جواب گویی قبل از اتمام شده سؤال ،مشکل در منتظر نوبت ماندن و
ایجاد مزاحمت برای دیگران ظاهر میشود (کورنی و کیتاشیما .)201610،کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی
معموالً نافرمان و به لحاظ اجتماعی بیمنطق و پرخاشگر هستند (انجمن روانپزشکی آمریکا ،)2013 ،در جریان بازیهای
مساحتدار یا سازمانیافته که الزم است بنشیند و قواعد را در نظر بگیرند و یا در فعالیتهایی که با رهبری معلم انجام میشود،
اغلب از جای خود بلند میشوند و نسبت به همساالن پرخاشگری بیشتری را نشان میدهند (ریوس-هرناندز ،آدال ،فران-کودینا،
فریرا-کارسیا ،ازکریدو-پائلیدو .)2017 11،اغلب کودکان با نارسایی توجه /بیشفعالی بهعلت ،مسئولیتناپذیریشان سرزنش
میشوند و در تصمیمگیری با مشکل مواجه میشوند و همچنین به خاطر ویژگیهایی که دارند از گروه همساالن طرد میشوند ،در
یادگیری مهارتهایی که بتوانند دیگران را در اطراف خود نگه دارند ،مشکل دارند .این کودکان در روابط بین فردیشان ،اشتباهات
و مسئولیتهای اعمال خود را نمیپذیرنند و به همین دلیل است که سرزنش میشوند (ماتزا ،ماری ،دیل ،کیمبرلی و اردر12،
 .)2017پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی شیوع این اختالل را در کودکی  5درصد و در بزرگسالی 2/5
درصد برآورد کرده است (انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،برای تشخیص این اختالل نشانهها باید برای حداقل شش ماه و
حداقل در دو زمینه متفاوت مانند منزل و مدرسه و قبل از هفت سالگی مشاهده شود و به آسیب جدی در حوزههای مهم
زندگی کودك مانند تعامالت اجتماعی و عملکرد تحصیلی منجر شود (سیدالوسکیت ،سونوگا -بارك ،رویز و ویرسما13،
.)2016
مطالعات نشان دادهاند که کودکان و نوجوان مبتال به اختاللهای برونریزی شده و رفتارهای مخرب همچون پرخاشگری و
بیشفعالی بیشتر از راهبردهای تنظیم هیجانی14سازشنایافته استفاده میکنند و در سازماندهی تجربههای هیجانی ،ارزیابی
هیجانهای خود و دیگران و ابراز هیجانی به شکل مناسب در روبرو شدن با موقعیتهای مختلف مشکل دارند و از مهارتهای
عصب-تحولی2دوران
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مثبت راهبردهای تنظیم هیجانی همچون برنامهریزی ،ارزیابی مجدد و پذیرش کمتر استفاده میکنند (اسپنسر15و همکاران،
2011؛ قاسمپور و رمضانی )1394 ،و در بکارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی سازشیافته دچار نارسایی هستند (بارکلی و
فیشر201016،؛ قاسمپور و رمضانی .)1394 ،تنظیم شناختی هیجان بهعنوان راهبردهای شناختی برای پاسخ به رویدادهای
تنیدگیزا و مدیریت اطالعات برانگیزاننده هیجانی تعریف شده است و بخشی از مقابله شناختی محسوب میشود (رحمتی و
صابر .)1396 ،افراد در مواجهه با شرایط تنیدگیزا از راهبردهای تنظیم هیجانی متنوعی استفاده میکنند .ازجمله این راهبردها
میتوان به راهبردهای منفی شامل نشخوار فکری ،سرزنش خود ،سرزنش دیگران ،تلقی فاجعهآمیز و راهبردهای مثبت شامل
تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مثبت مجدد ،پذیرش ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،توسعه دیدگاه اشاره کرد (کمالیایگلی و
ابوالمعالیالحسینی .)1395 ،پژوهشها نشان دادهاند راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مانند سرزنش خود،
فاجعهسازی ،سرزنش دیگران و سرکوب فکر تأثیر مخربی بر سالمتروان و کیفیت زندگی نوجوانها و بزرگسالهای جوان دارد.
تعدادی از پژوهشها نشان دادهاند که رابطه نیرومندی بین استفاده از راهبردهای شناختی ویژه و آسیبشناسی روانی وجود
دارد (ایزدپناه ،اسچوماچر ،آرنس ،استوپساك ،آلریچ ،هنسین17و همکاران2016 ،؛ پاتهوف ،گارنفسکی ،میکلوسی ،دامینگور-
 18همکاران .)2016 ،در همین راستا شواهد جدید در خصوص اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی نشان میدهد
سانچز ،مارتینز و
که اشکال در تنظیم شناختی -هیجان ،ممکن است عامل مهمی در ایجاد و تداوم این اختالل باشد (بیدرمن ،اسپنسر ،لومدیکو،
دی ،پتی و فاراون .)201219،بهگونهای که نتایج پژوهشهای مختلف حاکی از این میباشد که کودکان مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی نسبت به همساالن عادی خود بیشتر از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه استفاده
میکنند و در تنظیم عواطف و پردازش هیجانات دچار مشکالت اساسی هستند (قاسمپور و رمضانی1394 ،؛ محمدی و
موسوی1394 ،؛ فورسلند ،بروکی ،بوهلین ،گرنکویتس و انینجر201620،؛ بیدرمن و همکاران2012 ،؛ موسر ،بکس ،اسچمیت،
آبلو و میسل201221،؛ بروتمن ،ریچ ،گویر ،النسفورد ،هورسی ،ریسینگ22و همکاران2011 ،؛ اسپنسر ،فاراون ،سورمن ،پتی،
 23همکاران.)2011 ،
کالرك ،بتچلدر و
از یافتههای پژوهشهای گوناگون میتوان نتیجه گرفت که استفاده از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه از
نظریههای مهم در پدیدارشناسی اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی است که با نقص نشانهدار در رفتار سازشی مشخص
میشود ،از اینرو در چند دههی گذشته در حوزهی برنامههای آموزشی و درمانی این اختالل به نارسایی در تنظیم شناختی
هیجان در جهت کاهش نشانههای رفتاری این کودکان توجه ویژهای شده است .در این راستا یافتههای پژوهشی نشان میدهند
که کیفیت رابطه والد-کودك24و پذیرش و طرد توسط والدین بر عملکردهای اجرایی کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی تأثیرگذار است (قرنجیک )1390 ،و همچنین مهارتهای تنظیم هیجان تحت تأثیر رابطه والد-کودك قرار دارند
(الینک ،سیچتی ،کیم و روگوش )200925،به گونهای که مشکلهای تنظیم هیجان در افراد با سابقه آسیب فردی رایج است
(ساموئل ،گروگر و ویلسون .)201226،این در حالی است رابطه مادر-کودك27در خانوادههای دارای کودك مبتال به اختالل
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نارسایی توجه /بیشفعالی در یک چرخه منفی و توأم با تنیدگی و تعامالت ناکارآمد قرار میگیرد (آناستوپولوس ،سامر و
اسچتز200928،؛ هابر201029،؛ گائو و چانگ )201330،که این امر حاکی از ناتوانی والدین در مدیریت رفتار کودك و در
نتیجه تعامل منفی والد-کودك است؛ بنابراین یک گام مهم جهت بهبود تنظیم شناختی هیجان و در نتیجه کاهش نشانههای
رفتاری این کودکان درگیر کردن خانواده در برنامهی درمانی و طرحریزی و ارائه مداخلة در جهت بهبود کیفیت ارتباط والد-
کودك است که برای این منظور بازی درمانی میتواند روش مناسبی باشد .هرگاه زبان کالمی برای ابراز افکار و احساسات
کودکان کفایت نکند ،درمانگران از بازی درمانی به منظور کمک به کودکان برای ابراز چیزی که آنها را ناراحت کرده است،
استفاده میکنند (جیل .)199131،برای این منظور استفاده از روش فلورتایم که به رشد تواناییهای عاطفی هیجانی کودك
توجه ویژه دارد ،ویژگیهای فردی کودکان دارای نیازهای ویژه از نظر اختالالت پردازش حسی را در درمان لحاظ میکند و
ارتباط والد -کودك یا مراقب -کودك را در نظر میگیرد (گرینسپن ،دیگنجی و ویدر ،)200132،مورد عالقهی خاص
کاردرمانگران در سراسر دنیاست چرا که محور آن بازی و فعالیتهای روزمره زندگی است و کاردرمانگر با به کارگیری این
رویکرد در درمان خود میتواند مشارکت کودك را در این دو حیطه افزایش دهد (دیون و مارتینی .)201133،هدف فلورتایم،
ارتقاء رشد کودك با نیازهای خاص از طریق به کارگیری استراتژیهای خاص در تعامالت دو طرفه با کودك میباشد که
توسط درمانگر و والدین (یا مراقب اصلی) به صورت مداخلهی مستمر انجام میگیرد .هدف نهایی فلورتایم افزایش مهارتهای
ارتباطی ،هیجانی ،تجسمی و بازی است (گرینسپن ،دیگنجی و ویدر .)2001 ،در حقیقت این رویکرد برخالف بسیاری از
تحقیقات به جای درمان انفرادی بافت واقعی زندگی کودك را هدف قرار میدهد و برخالف بسیاری از تحقیقات عالوه بر مسائل
ارتباطی والد -کودك ،تفاوتهای زیستی و مراحل رشد او را نیز مدنظر قرار میدهد درنتیجه به رویکرد رشد یکپارچه انسان ملقب
شده است .از این رویکرد درگذشته بیشتر در ارتباط با اتیسم بهره گرفته شده است (دیون و مارتینی2011 ،؛ گرینسپن و ویدر،
1997؛ علیزادهزارعی و کرمعلیاسماعیلی1394 ،؛ عالی ،امینایزدی ،عبدخدایی ،چمنآباد و محرری .)1393 ،از آنجایی که بازی
درمانی فلورتایم در پژوهشهای قبلی بیشتر متمرکز بر کودکان اتیسم بوده ،بررسی میزان اثربخشی آن در ارتباط با بهبود تنظیم
شناختی -هیجانی کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی اهمیت مییابد.
در کشور ما اغلب از درمانهای دارویی برای کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی استفاده میشود .این در
حالی است که تعداد رو به ازدیاد اختالالت روانی این کودکان که گاه با سهلانگاری نیز با آن برخورد میشود ،بررسی و
اثربخشی مداخالت روانشناختی را نیز میطلبد (مفتاق ،محمدی ،غنیزاده ،رحیمی و نجیمی .)1390 ،با این وجود
محدودیت های پژوهشی در این زمینه هنوز چشمگیر است .با توجه به مبانی نظری و پژوهشی بیان شده بازی درمانی میتواند
برای این کودکان سودمند باشند و پژوهش حاضر با رویکرد جدیدی به بررسی اثربخشی این روش درمانی میپردازد؛ بنابراین
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود تنظیم شناختی -هیجانی کودکان مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDانجام میگیرد تا مشخص گردد چه تأثیر احتمالی بر کودکان مذکور خواهد داشت.

27

mother-child relationship

28

Anastopoulos, Sommer & Schatz,

29

Huber

30

Gau & Chang

31

Gil

32

Greenspan, DeGangi & Wieder

33

Dionne & Martini
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روششناسی
روش پژوهش حاضر از نوع تحقیق نیمه آزمایشی ،با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی کودکان پسر  9-11ساله مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDمراجعهکننده به مراکز مشاوره و
خدمات روانشناختی ویژه کودکان شهر تهران در نیمه اول سال  1397بود .از میان جامعه آماری فوق براساس روش
نمونهگیری خوشهای به صورت چند مرحلهای  30نفر ( 15نفر گروه آزمایش و  15نفر گروه گواه) با رعایت مالكهای ورود به
پژوهش و با جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایش و گواه انتخاب شدند .بدین صورت که ابتدا از بین مناطق  22گانه شهر
تهران به صورت تصادفی  2منطقه و از هر منطقه  1مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ویژه کودکان انتخاب و از بین کودکان
پسر مراجعهکننده به آن مراکز به صورت تصادفی تعداد  30کودك مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDکه
واجد شرایط الزم برای ورود به پژوهش بودند انتخاب و بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و گواه جایگزین شدند.
مالكهای ورود به پژوهش شامل -1 :سن  9-11سال -2 ،تشخیص اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDبا استفاده از
مقیاس مشکالت رفتاری کودکان کانرز -فرم والد و مصاحبه براساس مالكهای راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
) -3 ،(DSMضریب هوشی باالتر از  90در آزمون ریون کودکان -4 ،باسواد بودن حداقل یکی از والدین در حد خواندن و نوشتن
و  -4مصرف قرص ریتالین حداقل به مدت  2ماه بهعنوان درمان دارویی بود .مالك خروج از پژوهش نیز شامل :داشتن
اختالالت همایند همچون اختالل سلوك و اختالل بی نظمی خُلقی ایذایی بود.
دادههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) و تحلیل
کواریانس یک راهه در متن مانکوا تحلیل گردیدند .برای جمعآوری دادهها از ابزار زیر استفاده شد:
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان -فرم کودکان ( 34:)CERQ-K-Pاین نسخه توسط گارنفسکی35و همکاران
( )2007از روی نسخهی اصلی پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان به منظور استفاده در جامعهی کودکان تدوین شده
است .نسخهی کودکان این پرسشنامه از نظر شیوهی نمرهگذاری ،تعداد سئوال و خرده مقیاس ،شبیه نسخهی اصلی است ولی
محتوای سئواالت به گونهای طراحی شده اند که برای کودکان قابل درك باشند (گارنفسکی ،کرایج و اسپیهوون200136،؛
 .)2002نسخهی کودکان پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان ،یک پرسشنامهی چند بعدی است که جهت شناسایی
راهبردهای مقابلهای شناختی کودکان پس از تجربهی وقایع یا رویدادهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد .بر خالف سایر
پرسشنامههای مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قایل نمیشوند ،این پرسشنامه ،افکار فرد
را پس از مواجهه با یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند و یک ابزار خودگزارشی است و دارای  36ماده میباشد.
 CERQ-Kدارای پایهی تجربی و نظری محکمی بوده و از  9خردهمقیاس تشکیل شده است .خرده مقیاسهای مذکور  9راهبرد
شناختی مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاه-
پذیری ،فاجعهسازی و مالمت دیگران را ارزیابی میکنند .دامنهی نمرات مقیاس از ( 1تقریبا هرگز) تا ( 5تقریبا همیشه) می-
باشد .هر خردهمقیاس شامل  4ماده است .نمرهی کل هر یک از خردهمقیاسها از طریق جمع نمرهی مادهها به دست میآید؛
بنابراین دامنهی نمرات هر خردهمقیاس بین  4تا  20خواهد بود .نمرات باال در هر خردهمقیاس بیانگر میزان استفاده بیشتر
راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه با وقایع تنشزا و منفی میباشد (گارنفسکی و همکاران .)2007 ،این پرسشنامه مقیاسی است
که افکار فرد را پس از یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند .این پرسشنامه 9 ،راهبرد متفاوت نظمجویی
شناختی شامل مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت،
دیدگاهپذیری ،فاجعهسازی و مالمت دیگران را مورد ارزیابی قرار میدهد (گارنفسکی ،کرایج و اسپیهوون2001 ،؛  .)2002این
ابزار یکی از معتبرترین ابزارها جهت بررسی فرآیندهای نظمجویی شناختی هیجان در حوزهی روانشناسی مرضی است و
تاکنون به زبانهای مختلف از جمله فرانسوی ،چینی ،ترکی اسپانیولی و فارسی ترجمه و ساختار عاملی و اعتبار آن تایید شده
است (مشهدی ،حسنی و میردورقی .)1391 ،گارنفسکی و همکاران ( )2007بر مبنای پرسشنامهی اصلی نظمجویی شناختی
34

cognitive emotion regulation questionnaire-Kids-Persian

35

Garnefski
Garnefski, Kraaij & Spinhoven

36
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هیجان ،نسخهی ویژهی کودکان را ایجاد و توسعه دادند .همانند نسخهی بزرگسال ،نتایج تحلیل عاملی حاکی از آن بود که
نسخهی کودکان این پرسشنامه نیز همان  9راهبرد نظمجویی شناختی هیجانی را مورد ارزیابی قرار میدهد و ضریب اعتبار
آن در تمام  9راهبرد بیش از  0/70گزارش شد .مشهدی و همکاران ( )1391ضرایب آلفای کرونباخ برای تمام خردهمقیاسها و
کل مقیاس در هر دو جنس و کل شرکتکنندگان از نظر روانسنجی ،مطلوب گزارش کردند و دامنهی اکثر همبستگیهای
مجموعهی ماده بیشتر از  0/4بود .بررسی ساختار عاملی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی از الگوی 9
عاملی اصلی  CERQ-Kحمایت کرد که  68درصد واریانس را تبیین میکرد .نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از برازش
مطلوب و قابل قبول مادهها بود .به عالوه ،الگوی ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسها و روایی مالکی همزمان پرسشنامه ،با
مقیاس اضطراب چندبعدی کودکان و مقیاس افسردگی کودکان ،بیانگر روایی خوب این مقیاس بود.
روش اجرا :پس از مراجعه به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی ویژه کودکان انتخاب شده با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای به صورت چند مرحلهای و انجام هماهنگی های الزم با مسئوالن مراکز و کسب اجازه برای انجام پژوهش با
همکاری مدیر اجرایی مراکز لیست کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDمراجعهکننده به آن مراکز
تهیه شد .سپس با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده با مراجعه به لیست تهیه شده نمونهای به حجم  30نفر انتخاب
شد؛ به این صورت که ابتدا فهرست اسامی کلیه کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDمراجعهکننده به
مراکز گرفته شد ،سپس از این فهرست ،نمونه مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب گردید ،با والدین آنها تماس گرفته شد و
پس از توضیح اهداف پژوهش و جلب رضایت آنان ،کودکانی که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شده و برای
شرکت در پژوهش از آنها دعوت به عمل آمد .در مرحله بعدی کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ()ADHD
انتخاب شده بهصورت تصادفی در گروههای آزمایش و گواه جایگزین شدند .سپس پرسشنامههای مد نظر بر روی آنها اجراشد و
کودکان گروه آزمایش طی  10جلسه  45دقیقهای مداخله بازی درمانی فلورتایم را دریافت نمودند .بعد از اتمام جلسات درمان
مجدداً پرسشنامه تنظیم شناختی-هیجانی جهت بررسی پسآزمون به روی آنها اجرا شد و نتایج مورد بررسی قرار گرفتند.
در زیر به طور خالصه به ساختار و شرح جلسات بازی درمانی فلورتایم اقتباس شده از پژوهش گرینسپن و ویدر ()2007
که طی  10جلسه  45دقیقهای برگزار شد ،اشاره میشود:
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جدول  :1ساختار و شرح جلسات بازی درمانی فلورتایم

یافتهها
در جدول  2ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه به تفکیک گروههای آزمایش و گواه نشان داده شده است.
جدول  :2ویژگیهای جمعیتشناختی به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه
گروه مطالعه
گروه آزمایش

ویژگی

سن
تعداد فرزندان

گروه گواه

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 9سال

1

6/7

1

6/7

 10سال

12

80

9

60

 11سال

2

13/3

5

33/3

تک فرزند

5

33/33

4

26/67
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خانواده

 2فرزند

7

46/67

6

جایگاه تولد

 3فرزند و بیشتر
فرزند اول
فرزند دوم

3
12
3

20
80
20

5
11
3

سوم و بیشتر
زیر دیپلم

0
4

0
26/67

1
3

دیپلم

7

46/67

5

فوقدیپلم
لیسانس

3
1

20
6/67

3
4

شاغل
خانهدار

5
10

33/33
66/67

6
9

زیر دیپلم

4

26/67

3

دیپلم

4

26/67

3

20
20

فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
شاغل
بیکار
خوب

3
3
1
12
3
4

20
20
6/67
80
20
26/67

5
2
2
11
4
4

33/33
13/33

26/67
26/67

متوسط

8

53/33

8

53/33

ضعیف

3

20

3

20

تحصیالت مادر

وضعیت اشتغال
مادر

تحصیالت پدر

وضعیت اشتغال
پدر
وضعیت
اقتصادی

40
33/33
73/33
20
6/67
20
33/33
20
26/67
40
60

13/33
73/33

همان طوری که در جدول  2مالحظه می شود در هر دو گروه آزمایش و گواه درصد بیشتری از کودکان مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDگروه نمونه  10سال داشتند .همچنین ،اکثریت کودکان در هر دو گروه آزمایش و گواه در
خانوادههای دو فرزندی زندگی می کرند که اکثراً آنان ،فرزند اول خانواده نیز بودند .تحصیالت مادر اکثریت کودکان گروه نمونه
در هر دو گروه آزمایش و گواه دیپلم بود و در هر دو گروه آزمایش و گواه مادرهای اکثریت کودکان گروه نمونه خانهدار بودند.
همچنین تحصیالت پدر اکثریت کودکان گروه نمونه در گروه آزمایش زیردیپلم و دیپلم بود ،درحالی که در گروه گواه پدرهای
اکثریت دانشآموزان فوقدیپلم بودند و در هر دو گروه آزمایش و گواه پدرهای اکثریت کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی ( )ADHDگروه نمونه شاغل بودند .در نهایت ،در هر دو گروه آزمایش و گواه وضعیت اقتصادی خانوادة اکثریت
کودکان در حد متوسط بود.
جداول  3شاخصهای توصیفی نمرههای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان کودکان گروه نمونه بهتفکیک دو گروه
آزمایش و گواه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد.
جدول  :3آمار توصیفی تنظیم شناختیِ هیجان گروههای آزمایش و گواه در مراحل اندازهگیری
متغیر

راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان

گروه
مالمت خویش
پذیرش

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
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مرحلة اندازهگیری
پسآزمون
پیشآزمون
میانگین انحرف معیار میانگین انحرف معیار
1/41
8/27
1/45
16/60
2/42
14/07
2/86
15/80
3/65
12/80
3/26
11/40
4/63
12/47
2/83
12/20
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نشخوارگری
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر
برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهپذیری
فاجعهسازی
مالمت دیگران

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

14
14/20
11/27
12/80
11/87
12/33
11/20
13/47
11/07
12/67
16/33
15/27
13/20
12/47

1/94
1/41
3/40
3/16
3/63
2/10
4/88
2/99
3/16
4/44
2/64
4/96
3/88
3/99

9/33
13/13
15/33
12/53
17/60
12/80
13/13
13/87
11/27
12/27
8/07
14/93
9/13
12/87

1/35
3/54
3/64
2/52
2/45
4/86
2/52
2/92
3/77
3/32
2/60
3/13
2/52
3/92

همانطور که در جدول  3مالحظه میشود در زمینه راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان میانگین و انحراف
معیار مالمت خویش در مرحله پیشآزمون در گروه آزمایش  16/60±1/45و در گروه گواه  15/80±2/86میباشد ولی در
مرحله پسآزمون میانگین و انحراف معیار مالمت خویش در گروه آزمایش  8/27±1/24و در گروه گواه  14/07±2/42به دست
آمد .این کاهش میانگین از مرحلة پیشآزمون به پسآزمون در گروه آزمایش در مورد سایر راهبردهای ناسازگارانه تنظیم
شناختی هیجان یعنی نشخوارگری ،فاجعهسازی و مالمت دیگران نیز صدق میکند .این در حالی است که این تغییرات در گروه
گواه دیده نمیشود .همچنین ،میانگین و انحراف معیار پذیرش از راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در مرحله
پیشآزمون در گروه آزمایش  11/40±3/26و در گروه گواه  12/20±2/83میباشد ولی در مرحله پسآزمون میانگین و انحراف
معیار پذیرش در گروه آزمایش  12/80±3/65و در گروه گواه  12/47±4/63به دست آمد .این افزایش میانگین از مرحلة
پیشآزمون به پسآزمون در گروه آزمایش در مورد سایر راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان یعنی تمرکز مجدد
مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاهپذیری نیز صدق میکند .این در حالی است که این تغییرات
در گروه گواه دیده نمیشود.
قبل از اجرای آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری ،از آزمون کلموگروفـاسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
دو گروه در متغیرهای پژوهش ،از آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسهای متغیرهای پژوهش در جامعه و از آزمون ام.
باکس جهت بررسی همگنی ماتریسهای واریانس-کواریانس ،استفاده شد که نتایج این آزمونها معنیدار نبود ( ،)p>0/05بررسی
همگنی شیب خط رگرسیون نیز از معنیدار نبودن تعامل شرایط و پیشآزمون حمایت نمود ()p>0/05؛ همچنین ،از آزمون
کرویت بارتلت جهت آزمون پیشفرض وجود همبستگی متعارف متغیرهای همپراش یا پیشآزمونها با یکدیگر استفاده شد که
با معنادار شدن شاخص  KMOو مقدار مجذور کای محاسبه شده برای آزمون کرویت بارتلت ( )p>0/05میتوان اظهار داشت که
بین متغیرهای همپراش همخطی چندگانه وجود ندارد و همبستگی همپراشها با یکدیگر در حد متعارف میباشد .بنابراین،
دادهها پیشفرضهای استفاده از تحلیل کواریانس را زیر سوال نبردهاند .لذا با توجه به رعایت مفروضهها ،میتوان از آزمون
تحلیل کواریانس استفاده کرد .جدول  4نتایج آزمونهای چندمتغیری برای مقایسه کلی گروهها در متغیرهای پژوهش
(راهبردهای تنظیم شناختی هیجان) را نشان میدهد.
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جدول  :4آزمونهای چندمتغیری روی میانگین پسآزمون متغیرها گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
( Etaاندازه

توان

اثر)

آماری
1

نام آزمون

مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

F

p

آزمون اثر پیالیی

0/68

4

21

11/43

0/001

0/69

آزمون المبدای ویلکز
آزمون اثر هتلینگ

0/32
2/18

4
4

21
21

11/43
11/43

0/001
0/001

0/69
0/69

1
1

آزمون بزرگترین ریشه
روی

2/18

4

21

11/43

0/001

0/69

1

همانطوری که در جدول  4مشخص است ،با کنترل پیشآزمون سطوح معنیداری همه آزمونها ،بیانگر آن هستند که بین
گروه های آزمایش و گواه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته (راهبردهای تنظیم شناختی هیجان) تفاوت معنیداری
وجود دارد ( F=11/43و  .)p>0/001برای پیبردن به این نکته که از لحاظ کدام یک از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بین
دو گروه تفاوت وجود دارد ،تحلیل کواریانس در متن مانکوا برای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بهصورت جداگانه انجام
گرفت که نتایج حاصل در جدول زیر ارائه شده است .جدول  5نتایج تحلیل کوواریانس در متن مانکوا را برای مقایسه پس-
آزمون راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در گروه آزمایش و گروه گواه با کنترل پیشآزمون را نشان میدهد.
جدول  :5تحلیلکواریانس روی پسآزمون راهبردهای تنظیم هیجان با کنترل پیشآزمون
متغیر

راهبردهای
تنظیم شناختی
هیجان

مالمت خویش
پذیرش
نشخوارگری
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر
برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهپذیری
فاجعهسازی
مالمت دیگران

مجموع
مجذورات
182/59
4/50
60/60
25/69

1
1
1
1

118/58

1

118/58

10/39
0/01
260/59
87/68

1
1
1
1

10/39
0/01
260/59
87/68

df

میانگین
مجذورات
182/59
4/50
60/60
25/69

0/001 56/27
0/581 0/30
0/001 14/35
0/041 6/52

0/77
0/02
0/47
0/30

0/003 12/11

0/44

0/96

0/091 3/27
0/965 0/002
0/001 33/60
0/001 16/76

0/17
0/001
0/67
0/51

0/72
0/05
1
1

F

p

( Etaاندازه اثر)

توان
آماری
1
0/12
0/98
0/88

همان طوری که در جدول  5مشخص است ،با کنترل پیشآزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ راهبردهای
تنظیم شناختی هیجان (به استثنای راهبردهای پذیرش ،ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاهپذیری) تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)p>0/05به عبارت دیگر ،بازی درمانی فلورتایم با توجه به میانگین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در گروه
آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه ،موجب کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان (یعنی مالمت خود،
نشخوارگری ،فاجعهسازی و مالمت دیگران) در گروه آزمایش شده است .این در حالی است که این بازی درمانی با توجه به
میانگین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان تمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامهریزی گروه آزمایش نسبت به
میانگین گروه گواه ،موجب افزایش این راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در گروه آزمایش شده است .ولی ،با کنترل
پیش آزمون بین گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان پذیرش ،ارزیابی مجدد مثبت
و دیدگاهپذیری تفاوت معنیداری وجود ندارد (.)p<0/05
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بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDبود .نتایج نشان داد که بازی درمانی فلورتایم موجب کاهش استفادة کودکان مبتال به
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDاز راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی و افزایش استفادة آنان از راهبردهای
سازگارانه تنظیم شناختی هیجان شده است .تاکنون پژوهشی که به بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود عالئم
کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDاز جمله تنظیم شناختی-هیجانی پرداخته باشد انجام نگرفته
است ،ولی به طور کلی نتایج پژوهش حاضر قابل مقایسه به نتایج پژوهشهای انجام شده در ارتباط با کودکان مبتال به اوتیسم
هست .براین اساس ،این یافته بهطور کلی با نتایج پژوهش علیزادهزارعی و کرمعلیاسماعیلی ( )1394که نشان دادند روش
فلورتایم بر بهبود کارکردهای هیجانی نظیر مهارتهای ارتباطی ،عاطفی و بازی در کودکان با اختالالت طیف اُتیسم مؤثر بوده
است ،همسو است .همچنین ،این یافته بهطور کلی با نتایج پژوهش ویسانی ،شهنیییالق ،عالیپور و مهرابیزاده هنرمند
( )1394که نشان دادند آموزش روش ارتباط کودك-والد ،نشانگان اختالل کاستی توجه /بیشفعالی و زیرمقیاسهای فقدان
توجه و بیشفعالی را به طور معناداری کاهش داده است ،همسو است .عالوهبراین ،این یافته بهطور کلی با نتایج پژوهش
اصغرینکاح و عابدی ( )1393که نشان دادند بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود بازداری پاسخ ،برنامهریزی و
حافظهی کاری کودکان دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی مؤثر است ،همسو میباشد .درنهایت ،این یافته با نتایج پژوهش
هانسدوتیر ،اینکوارسدوتیر و بجورنسون )2017(37که نشان دادند برنامة  OutSMARTersبه عنوان یک برنامه متمرکز بر
آموزش مهارتهای اجتماعی-هیجانی کودکان با استفاده از فنون شناختی -رفتاری و آموزش کنشهای اجرایی باعث بهبود در
نشانههای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ،تنظیم هیجانات و مهارتهای اجتماعی-هیجانی کودکان مبتال به اختالل نارسایی
توجه /بیشفعالی میشود ،همسو است .در تبیین این یافته پژوهش حاضر میتوان از نظریه بومشناسی38برونفنبرونر39
(1979؛ به نقل از محسنی )1390 ،استفاده کرد .بر اساس این نظریه ،محیط طبیعی زندگی ،پرقدرتترین منبع تاثیرگذاری و
نفوذ بر رفتار انسانی است و هر گونه خلل در اجرای بهینه نقشها در محیط طبیعی و ناکارآمدی آن میتواند تاثیرات عمیقی بر
زندگی افراد انسانی آن داشته باشد .طبق این نظریه ،آموزش والدین و به ویژه مادر به عنوان اولین و نافذترین منبع تاثیرگذاری
بر روند رشد کودك ،میتواند از شکل گیری بسیاری از مشکالت رفتاری و هیجانی در کودکان جلوگیری کند و یا از شدت آن
بکاهد .از این رو ،در روش فلورتایم ،از طریق بازی به عنوان موثرترین تکنیک تعامل با کودك ،به اصالح و بهبود نحوه ارتباط
مادر با کودك پرداخته میشود که می تواند بسیاری از مشکالت رفتاری کودکان را کاهش دهد .لذا ،ترمیم مشکالت کودکان
توسط کسی که خود ،درون چرخه نگرانیها قرار دارد ،میتواند به نحوی این سیکل معیوب را دچار نوسان و آسیب کند .از آنجا
که درمان مورد استفاده در این روش بر بازی که زبان ذاتی و طبیعی ارتباط کودك با جهان پیرامون است تاکید دارد ،میتواند
بسیاری از مشکالت اجتماعی و هیجانی کودکان ،از جمله بیاعتمادی ،حرمت خود پایین ،پرخاشگری ،رفتار تکانشی ،گوشهگیر
و فقدان توجه را کاهش دهد (کیدرون و لندرت .)201040،عالوه بر این ،در روش فلورتایم ،پاسخدهی انعکاسی که در آن
هیجان ها و احساسات کودك با استفاده از کالم مادر ،به خود کودك برگشت داده میشود ،باعث افزایش خودآگاهی ،شناخت
هیجانهای خود و تمرین نحوه مقابله با این هیجانها میشود .خودآگاهی و پذیرش احساسات خود ،میتواند عالوه بر کنترل
رفتارهای مخربی همچون پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،باعث توسعه احساس همدلی و ارزیابی رفتار خود از جنبههای
مختلف شود .با توجه به اینکه یکی از مشکالت کودکان پرخاشگر ،تکانشی و بیش فعال ،فقدان احساس همدلی و ارزیابی رفتار
خود از دیدگاه دیگران است ،بنابراین در جریان ارتباط کودك-والد از طریق بازی ،کودك یاد میگیرد که رفتار خود را از طریق
انعکاس احساسات که توسط مادر به کودك ارائه می شود ،ارزیابی و نقاط مثبت و منفی این رفتارها را بررسی و نسبت به اصالح
37

Hannesdottir, Ingvarsdottir & Bjornsson

38

ecological systems theory

39

Bronfenbrenner

40

Kidron & Landreth
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آنها اقدام کند که همه این موارد حاکی از تأثیر است که این روش میتواند بر تنظیم شناختی هیجان کودکان دارای اختالل
نقصتوجه /بیشفعالی داشته باشد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که یافتهها فقط قابل به تعمیم به کودکانی است که مالكهای ورود به این
پژوهش را دارا بودهاند و برای افرادی که از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی و مالكهای شمول ،متفاوت از آزمودنیهای
پژوهش حاضر هستند ،قابلیت تعمیم ندارد؛ بنابراین برای تحقیقات آتی توصیه میشود که بازی درمانی فلورتایم را در
جمعیتهای مختلف با حجم نمونههای باالتری و در مدت زمان طوالنیتری آزموده شود تا تعمیم پذیری نتایج افزایش یابد.
همچنین ،به دلیل محدودیت زمانی ،فرصت برگزاری آزمون پیگیری و سنجش ثبات مداخله در فواصل زمانی زیاد فراهم نشد؛
لذا پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی برای بررسی پایداری تأثیرات جلسات آموزشی دورههای پیگیری و به فواصل مختلف
برای ارزیابی مجدد اثربخشی بازی درمانی فلورتایم صورت پذیرد .در نهایت ،در نظر نگرفتن تأثیرات عوامل فرهنگی و قومی؛ به
بیان دیگر کیفیت و چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی و قومی که قطعاً در بروز مشکالت و نارساییها اگر نگوییم دخیل حداقل
بسترساز میباشند لحاظ نگردیده است حال آنکه توجه به این مهم شاید جهت تحقیق را به نوبة خود متحول میساخت.
با توجه به اثربخش بودن بازی درمانی فلورتایم در بهبود تنظیم شناختی هیجان کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی ( )ADHDبه مشاوران و معلمان کودکان استثنایی و روانشناسان و روانپزشکان مراکز و کلینیکهای رواندرمانی
پیشنهاد میشود که این روش درمانی را در برنامههای مداخلهای برای کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی
( )ADHDگنجانده و از این روشهای در مراکز و کلینیکهای مشاوره تخصصی کودك و نوجوان بهویژه برای کودکان مبتال به
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ( )ADHDاستفاده شود.
منابع
اصغرینکاح ،سیدمحسن و عابدی ،زهره ( .)1393بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود بازداری
پاسخ ،برنامهریزی و حافظهی کاری کودکان دارای اختالل نقصتوجه /بیشفعالی .فصلنامه روانشناسی شناختی،
.41-53 ،)1(2
رحمتی ،فاطمه و صابر ،سوسن ( .)1396مقایسه تنظیم شناختی هیجان و تابآوری در دانشآموزان معتاد به اینترنت و
دانشآموزان عادی .فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی کاربردی ،نسخه پیش از انتشار.
عالی ،شهربانو ،امینایزدی ،سیدامیر ،عبدخدایی ،محمد ،سعید ،چمنآباد ،علی و محرری ،فاطمه ( .)1393طراحی درمان
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