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Abstract
The purpose of this study was to investigate
the effectiveness of play therapy and clay therapy,
and difference between them in improving of
attention deficit disorder in treatment of children
in elementary school. In this study whole
experiments design with posttest – pretest control
group was used. Research populations was include
female students at the elementary school which
were 7-10 years old, who had attention deficit
disorder in one of schools in Shiraz, that is full of
population. After completing the questionnaire
about attention deficit disorder (CSI-4) by
teachers for students, 45 students were selected
who earned the highest scores in this
questionnaire, and finally they were placed in two
groups of clay therapy and play therapy and
control group by simple random sampling. After
completing these forms Jordan’s attention deficit
disorder, by teachers and parents of students, 8
individual session of 60 minutes, and two groups
sessions of 90 minutes of clay therapy and play
therapies received by tests groups, which
researches were designed based on marks
attention deficit disorder, which includes audio
visual attention, sequence of procedures, audio
and visual memory, Speed of operation, and
understanding organizations. After running the
Therapeutic intervention program these Jordan’s
Index forms were completed by teachers and
parents, again. The results of one way ANCOVA
showed a significant difference between test
groups of clay therapy and play therapy and
control groups of attention deficit disorders. In
addition, the results of independent sample of TTest, didn’t showed a significant difference
between the methods of clay therapy and play
therapy in treatment of attention deficit disorders.
The finding of this research showed that clay
therapy and play therapies can be and effective
methods in increasing the focus and attention for
students in the course of their works, and the
symptoms of increasing attention deficit disorder
can be prevented in higher ages in life by this
method.

 تبيين اثربخشی بازیدرمانی و،هدف از پژوهش حاضر
گلدرمانی و تبيين تفاوت اين دو روش درمانی در بهبود نقصتوجه
 در اين پژوهش.کودکان دختر دبستانی دارای اختالل نقصتوجه بود
از روش نيمه آزمايشی با طرح پيشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل
 جامعه آماری شامل دانشآموزان.با گمارش تصادفی استفاده گرديد
 ساله مبتال به اختالل نقصتوجه در يکی از مدارس7-06 دختر
 که پس از،ابتدايی پرجمعيّت نواحی آموزش و پرورش شهر شيراز بود
) توسطCSI-4( تکميل پرسشنامه تشخيصی اختالل نقصتوجه
 دانشآموز که46  تعداد،معلمان برای کليّهی دانشآموزان اين مدرسه
باالترين نمره را در اين پرسشنامه کسب کرده بودند انتخاب و نهايتاً به
صورت تصادفی ساده در گروه آزمايشی گلدرمانی و بازیدرمانی و
 پس از تکميل فرمهای شاخص اختالل.يک گروه کنترل قرار گرفتند
 گروههای،نقصتوجه جردن توسط معلمان و والدين اين دانشآموزان
96  جلسهی گروهی2  دقيقهای و06  جلسهی فردی0 آزمايشی
دقيقهای بازیدرمانی و گلدرمانی را که محقق بر اساس نشانههای
، ترتيب و توالی دستورالعملها،نقصتوجه (توجهديداری و شنيداری
) سرعت عمل و سازماندهی ادراکی،حافظهی ديداری و شنيداری
 پس از اجرای برنامههای مداخلهی. دريافت نمودند،طراحی کرده بود
 مجدداً فرمهای شاخص اختالل نقصتوجه جردن توسط،درمانی
 نتايج تحليل کواريانس نشان داد که.معلمان و والدين تکميل گرديد
تفاوت معنیداری ميان نقصتوجه گروههای آزمايشی بازیدرمانی و
 عالوه بر اين نتايج آزمون تی.گلدرمانی و گروه کنترل وجود دارد
مستقل نشان داد که تفاوت معنیداری بين روشهای بازیدرمانی و
 از يافتههای اين پژوهش.گلدرمانی در درمان نقصتوجه وجود ندارد
میتوان نتيجه گرفت که بازیدرمانی و گلدرمانی میتوانند روشهای
مؤثری در افزايش توجه و تمرکز دانشآموزان در ضمن انجام کار
باشند و به وسيلهی اين دو روش میتوان از شدت عالئم نقصتوجه
.در سنين باالتر پيشگيری نمود

Keywords: attention deficit, play therapy,
clay therapy
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مقدمه
ساليان مديدی است که دانشآموزان با اختالل نقصتوجه ،برنامهی آموزشی خود را
دوشادوش همساالن عادی در دبستانها و مراکز آموزشی طی میکنند .اين دانشآموزان اگر نه
همهی وقت خود را ،دستکم بخش زيادی از وقت خود را همراه با ساير دانشآموزان سپری
میکنند .بارکلی )0999( 0خاطر نشان میکند که اختالل نقصتوجه در طی دههی  ،0996به
صورت نوعی ناتوانی خاص مرکز توجه قرار گرفت .ويژگیهای مرتبط با اين اختالل ،توصيف
افراد مبتال و مجموعه عاليم آن ،با تاريخی به قدمت  066سال در نوشتهها موجود است.
کودکان با اختالل نقصتوجه اغلب عاليمی دارند که به اندازهای شديد است که به نحوی با
عملکرد و فعاليتهای زندگی وی تداخل میکند .کودکان دارای اين اختالل اغلب در مدرسه
با مشکالت قابل توجهی روبهرو هستند که به لحاظ آموزشی و همچنين از نظر ادارهی کالس،
همواره چالش قابل مالحظهای را در مقابل معلمان قرار میدهند .اين کودکان در تکاليفی که
مستلزم شناخت بيشتری است ،به ويژه تکاليفی که در آن عوامل منحرفکنندهی توجه وجود
دارند ،بدترين عملکرد را از خود نشان میدهند و اغلب معلمان آنها را به عنوان افرادی که
نسبت به همساالن عادی خود به طور معنیداری توجه و دقت کمتری دارند ،ارزيابی میکنند.
به منظور اصالح نقص توجه از روشهای متعددی استفاده شده است .در مجموع
مداخالت درمانی صورتگرفته در خصوص نقصتوجه در دو مقوله کلی قرار میگيرد :رفتاری
و پزشکی .اما درمان مؤثر شامل رويکردی تيمی ،چند رشتهای و ترکيبی از فنون گوناگون است
که بر اساس نياز فرد تعيين شده است (اورت و اورت .)0999 ،2درمانهای غير دارويی
(رفتاری) ،همچون رواندرمانی و مشاورهای کودکان با استفاده از شيوههای بازی درمانی برای
درصد قابل مالحظهای از کودکان مؤثر و نتيجه بخش بوده ،از جمله بيشفعالی ـ نقص توجه.
بازیدرمانی برای هر کودکی قابل استفاده است تا به آنها کمک کند تا رفتارشان اصالح شود و
خودپنداره آنها برای خودشان مشخص شود و به اعتقاد پيکاتينا ،باالم ،وود ،پاتسن و اوليور

3

( )2602به طور کلی بازیدرمانی چيزی برابر مشاوره برای بزرگساالن است .بازی فعاليتی
طبيعی ،لذت بخش ،شگفتانگيز و پر رمز و راز است .همچنين وسيلهای برای بيان احساسات،
1- Barkley
2- Everett & Everett
3- Pykhitna, Balaam, Wood, Pattison, & Oliver
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برقراری روابط ،توصيف تجربيات ،آشکار کردن آرزوها و خودشکوفايی است و چون کودکان
غالباً قابليت کالمی و شناختی کمتری در بيان احساسات خود دارند ،بازی برای آنها يک وسيله
ارتباط طبيعی و عينی برای کنار آمدن با دنياست .کودک در بازی نيازهای حسی ـ حرکتی خود
را برآورده میسازد و انرژی غنیشده در درون خويش را به گونهای مینمايد که اين عمل نه
تنها آرامش روحی او را افزايش میدهد بلکه باعث پويايی رفتارش نيز میشود .حال در
صورتی که اين انرژی امکان بروز نيابد احتماالً به اضطراب ،افسردگی و پرتحرکی تبديل
میشود (شفر و دوروز.)2669 ،0
در پژوهش ويلکز ،کوردير ،باندی ،دوکينگ و مانرونگ )2600( 2تحت عنوان مداخالت
بازی گونه در درمان کودکان مبتال به نقصتوجه /بيشفعالی ،هفت جلسه بازیدرمانی انجام
شد .نتايج نشان داد که بازی در بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان تأثير داشته است .در
پژوهشی که توسط پکيتينا ،باالم ،وود ،پاتيسون و پاتريک )2602( 3انجام شده است و به
بررسی تأثير بازیدرمانی بر کودکان دارای اختالل نقصتوجه /بيشفعالی پرداخته اند ،نتيجه
حاکی از اثر بخش بودن اين روش درمانی بر نشانگان اختالل نقصتوجه بوده است .در اين
پژوهش پسر  0سالهای با اختالل نقصتوجه /بيشفعالی که به گفتهی والدين نمیتوانست
تمرکز داشته باشد و کارش را به اتمام برساند ،تحت مداخله بازیدرمانی قرار گرفت .نتايج
نشان داد ،در طی مداخله بيشترين تمرکزش را بر کار داشته و حرکات تکانشی نيز کاهش پيدا
کرده است .بهرامی ( )0390در پژوهش خود با عنوان اثربخشی بازیهای توپی ـ غيرتوپی بر
کاهش نشانگان اختالل نقصتوجه /بيشفعالی دانشآموزان پسر  9تا  00ساله شهر اراک ،به
اين نتيجه دستيافت که بازیهای توپی و غيرتوپی تأثير مثبتی بر کاهش عالئم اختالل
نقصتوجه /بيشفعالی داشته است.
يک روش مؤثر ديگر برای جهتدادن به توجه کودکان استفاده از گلدرمانی است .اين
روش به دليل تازگی و شگفتانگيز بودن آن و همچنين متفاوت و غيرمعمول بودن در محيط
يادگيری ،اغلب توجه کودکان را جلب میکند .آموزش با استفاده از روش گلدرمانی میتواند
موجب افزايش مهارت های ادراکی و همچنين تقويت حافظه و توجه شده و بالطبع يادگيری را
1- Schaefer & Drewes
2- Wilkes, Cordier, Bundy, Docking, & Munrong
3 - Pykhtina, Ballam, Wood, Pattisson, & Patrick
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در کودکان ارتقاء میدهد (آندرياس2666 ،0؛ هانلی.)2662 ،2
موستک ،0963( 3به نقل از قربانینژاد )0309 ،اظهار میدارد :از همان ابتدا در بازیدرمانی،
گل هميشه به عنوان يک وسيله ضروری برای درمانگران ،مورد توجه بوده است .مشاوران از
گل استفاده می کنند تا بتوانند توسط آن در رابطه با کودک ،او را از حالت اختالل و آشفتگی به
حالت نرمال انتقال دهند و او را بر تکليف متمرکز کنند .به عقيده رابين ،فين و ون دنبرگ

4

( )0903هرچند که گل از زمان شروع بازیدرمانی ،ابزاری برای درمانگران معرفی شد اما از
زمان شروع هنردرمانی نيز ،گل از جمله ابزارهای ارتباطی مورد استفاده هنردرمانگران بود .از
علل سودمندی گل به عنوان يک ابزار هنری برای درمانگران اين است که ،در مراحل آغازين
درمان استفاده از آن باعث احساس آرامش و کاهش فشار عصبی میشود و همچنين در اين
مرحلهی درمان ،گل وسيلهای است که توسط آن زير و بم افراد شناخته میشود .در ميانهی
درمان برای رسيدن به هدف درمانگر ،هنر به داليل گوناگون سودمند است .از جمله اينکه،
شواهد قابل مالحظهای وجود دارد بر اين که از راه نمادين و بدون کالم رسيدن به هدف نهايی
آسانتر است و اينکه استفاده از هنر از جمله گل ،شخص را به خودآگاهی میرساند .آنچه که
در اين روش گل درمانی حائز اهميت است ،استفاده از دستساختهی خود کودک در طی
مراحل درمان است .اين امر کودک را شگفتزده کرده ،باعث افزايش اعتماد به نفس و رشد
خالقيت وی میشود .گلرس از جمله اسباببازیهايی است که کودک میتواند با آنها
خالقيت و نوآوری خود را به نمايش بگذارد .در پژوهش اعتمادی ( )0392با عنوان تاثير
گلدرمانی بر کاهش شدت عالئم نقصتوجه– بيش فعالی تکانشگری در دانشآموزان پسر
دورهی ابتدايی با اختالل نقصتوجه – بيشفعالی – تکانشگری نتايج نشان داد که گلدرمانی
بر کاهش عالئم نقصتوجه ،بيشفعالی و تکانشگری مؤثر بوده است.
به رغم استفاده از بازیدرمانی و گلدرمانی در درمان مشکالت کودکان ،اين شيوه هنوز
جايگاه خود را در ايران به دست نياوره است و کمتر مورد استفاده قرار میگيرد .در معدود
پژوهشهای انجام شده نيز بازیدرمانی و گلدرمانی برای آموزش رفتاری خاص يا تغيير
Andreas
Henley
Mustek
Rubin, Fein, & Vandenberg
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برخی رفتارهای جزيی مورد استفاده قرار گرفته است .از سوی ديگر بررسی اثر بخشی اين دو
روش در درمان اختالالت رايجی چون نقص توجه با اهميت به نظر میرسد .به همين دليل در
اين پژوهش ميزان اثر بخشی اين دو روش ،در درمان يا کاهش نشانگان نقص توجه مورد
سوال قرار گرفت .همچنين نظر به اهميت تمرکز و توجه در حوزه يادگيری کودکان دارای
اختالل نقصتوجه نياز به تحقيقات بيشتری در حوزهی درمان اين کودکان احساس میشود .از
اين رو پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين سه سوال میباشد:
با توجه به ارزيابی معلم آيا روش بازیدرمانی و گلدرمانی اثربخشی معنیداری در درمان
نقص توجه کودکان دختر دبستانی دارد؟
با توجه به ارزيابی معلم آيا بين اثربخشی روش بازیدرمانی و گلدرمانی در درمان
نقصتوجه کودکان دختر دبستانی تفاوت معنیداری وجود دارد؟
با توجه به ارزيابی والدين آيا روش بازیدرمانی و گلدرمانی اثربخشی معنیداری در
درمان نقص توجه کودکان دختر دبستانی دارد؟
با توجه به ارزيابی والدين آيا بين اثربخشی روش بازی درمانی و گل درمانی در درمان
نقص توجه کودکان دختر دبستانی تفاوت معنیداری وجود دارد؟

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشی با طرح پيشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل و گمارش
تصادفی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشآموزان دختر دارای اختالل
نقصتوجه پايه اول تا چهارم ابتدائی ( 7تا  06سال) شهر شيراز میباشد که با توجه به آمار
نواحی مربوطهی آموزش و پرورش در پرجمعيتترين مدارس ابتدائی شهر ،در سال
تحصيلی 93-94مشغول به تحصيل بودند 46 .دانشآموز دختر نمونهی اين پژوهش را تشکيل
دادند که اين نمونهی آماری به شيوهی در دسترس انتخاب شد .روش نمونهگيری بدين ترتيب
بود که ابتدا يک مدرسهی دخترانه از بين چهار ناحيهی آموزش و پرورش شهر شيراز که
دارای جمعيت باال بود ،انتخاب و پس از تشکيل جلسه برای معلمان پايههای اول تا چهارم
ابتدايی و معرفی طرح پژوهش ،فرم  9سئوالی پرسشنامهی تشخيصی اختالل نقصتوجه برای
تمامی دانشآموزان پايهی اول تا چهارم ابتدايی ،توسط معلمان مربوطه تکميل ،و دانشآموزانی
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که حداقل نمرهی  00را در اين آزمون کسب کردند؛ انتخاب شدند .در مرحلهی بعد ،تعداد 46
نفر از اين دانشآموزان که دارای باالترين نمره در نقصتوجه بودند به صورت تصادفی ساده
در سه گروه  06نفره که شامل يک گروه کنترل و دو گروه آزمايشی بود؛ قرارگرفته شدند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه تشخیصي اختالل نقصتوجه :اين آزمون بر اساس دادههای ارائه شده در چهارمين
ويرايش راهنمای آماری و تشخيصی اختالالت روانی در سال  0309به وسيله سهرابی ،به پژوه و
غباری بناب تهيه شده است .هدف از اجرای اين آزمون گزينش افراد مبتال و افراد فاقد اختالل
نقصتوجه میباشد .اين آزمون شامل  9پرسش میباشد ،که بر اساس يک مقياس ليکرت چهار
گزينهای از هرگز ( ،)6گاهی اوقات ( ،)0بيشتر اوقات ( )2تا هميشه ( )3درجهبندی شده است.
بنابراين ،بيشترين نمره در اين آزمون  27و کمترين صفر میباشد .بر اساس چهارمين ويرايش
راهنمای آماری و تشخيصی اختالالت روانی ،زمانی کودکی مبتال به اختالل نقصتوجه است که 0
مالک از  9مالک تعريف شده از اختالل نقصتوجه را برای مدت  0ماه دارا باشد .بنابراين زمانی که
فردی در اين آزمون نمره  00بگيرد ،مبتال به اختالل نقصتوجه تشخيص داده میشود .با وجود
اعتبار مالکهای  DSMنزد روانشناسان و روانپزشکان ،برای تعيين اعتبار اين آزمون در ايران
ضريب آلفای اين پرسشنامه محاسبه شده که ( )α= 6/90میباشد (سهرابی ،بهپژوه و غباریبناب،
 .)0309از اين پرسشنامه برای تشخيص اوليه گروه نمونه استفاده شد.
شاخص اختالل نقصتوجه جردن :اين آزمون در سال  0992به وسيله ديلجردن ساخته
شد و در سال  0309توسط سهرابی و همکاران ،روايی و پايايی آن بهدست آمد .اين آزمون
شامل دو فرم ويژهی معلم و والدين میباشد .الفـ فرم ويژهی معلم که شامل دو بخش است:
بخش نخست شامل  09پرسش در زمينهی تشخيص اختالل نقصتوجه و بخش دوم شامل 26
پرسش در زمينهی سازماندهی که اين دو بخش با هم ترکيب و شش پرسش که مستلزم اطالع
از وضعيت کودک در محيط خانه بود توسط پژوهشگران حذف شد و آزمونی شامل 33
پرسش در اختيار معلمان قرار دادند .بـ فرم ويژهی والدين نيز شامل دو بخش است :بخش
نخست شامل  09پرسش در زمينهی تشخيص اختالل نقصتوجه و بخش دوم شامل 26
پرسش در زمينهی سازماندهی است .اين دو بخش با هم ترکيب و آزمونی شامل  39پرسش در
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اختيار والدين قرار دادند .در اين آزمون از يک مقياس ليکرت چهار گزينهای استفاده شد
(هرگز =  ،0گاهی اوقات =  ،2بيشتر اوقات =  3و هميشه =  .)4سهرابی و همکاران ()0309
برای بررسی پايايی اين شاخص از ضريب آلفای کرونباخ و همبستگی بين نظر نمرهگذاران
يعنی معلم و والدين استفاده کردند و برای تعيين روايی آزمون يادشده از شاخصهای تفاوت
گروه عادی و دارای اختالل نقصتوجه و همبستگی با پيشرفت تحصيلی (معدل تحصيلی)
استفاده شده است .نتايج پژوهش ذکرشده بيانگر روايی و پايايی مطلوبی برای مقياسهای
شاخص اختالل نقص توجه جردن بود (سهرابی و همکاران .)0309 ،در پژوهش حاضر از اين
مقياس برای ارزيابی ميزان نقص توجه از ديدگاه معلمان و والدين استفاده شد.

یافتهها
در جداول  0و  2طرح مداخله بازی درمانی و گل درمانی آورده شده است.
جدول .0
فعاليتهای جلسات بازیدرمانی
نوع فعالیت
جلسات
0ـ نوشتن قرارداد بين درمانگر و کودک،
جلسه
2ـ بازیهای بگرد و پيدا کن،
اول
3ـ دومينوی رابطه اعداد و تصاوير،
4ـ بازی موزائيکهای طرحدار.
0ـ مرور و يادآوری قواعد بازی و
جلسه
قرارداد بين درمانگر و کودک،
دوم
2ـ فرمهای خطزنی3 ،ـ دومينوی رابطه
اشکال4 ،ـ جورچين آهنربايی
0ـ مرور و يادآوری قواعد بازی،
2ـ تشخيص تفاوتها3 ،ـ ساخت
جلسه
طرحهای چوبی4 ،ـ استوانههای صداساز،
سوم
6ـ پيدا کردن و گفتن هجای.
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم

اهداف
0ـ بهبود ارتباط بين درمانگر و کودک.
2ـ توجه به دستورالعملهای شنيده شده.
3ـ توجه به ترتيب و توالی فعاليتها.
0ـ توجه به دستورالعملهای شنيده شده.
2ـ افزايش توجه ديداری.
3ـ افزايش توجه شنيداری.

0ـ توجه به تفاوتها و شباهتهای
موجود در اطراف ما.
2ـ افزايش توجه و تمرکز ديداری.
3ـ يادگيری حجم.
0ـ گوش دادن به نوار کاست صدای 0ـ آشنايی با صدای حيوانات.
حيوانات2 ،ـ بازی بگرد و پيدا کن2 ،ـ افزايش توجه شنيداری.
3ـ بازی جئوبرد4 ،ـ تشخيص نواقص 3ـ افزايش توجه ديداری.
تصاوير و تکميل آنها با مدادرنگی.
0ـ گوش دادن به نوار کاست صدای 0ـ تقويت سازماندهی ادراکی.
کارهای روزانه2 ،ـ تشخيص تفاوتها و 2ـ تقويت الگويابی.
شباهتهای3 ،ـ بازی آیکيو3 ،ـ توجه به دستورالعملهای شنيده شده.
4ـ تشخيص و پيدا کردن کلمات هموزن 4ـ يادگيری حجم و اشکال هندسی.
و همقافيه در بين سه تا چهار کلمه.
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ششم
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جلسه
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جلسه
دهم
(گروهی)
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اهداف
نوع فعالیت
ـ
3
تانگو،
بازی
0ـ شنيدن يک داستان2 ،ـ
0ـ تقويت هماهنگی بين دست و گوش.
کردن
نخ
ـ
4
رنگی،
الگويابی مهرههای
2ـ تقويت الگويابی.
مهرههای رنگی براساس الگوی شنيده شده.
0ـ استوانههای صداساز2 ،ـ ساخت 0ـ يادگيری حجم واشکال هندسی.
طرحهای چوبی -3 ،جئوبرد4 ،ـ پيدا  -2يادگيری رديف و ستون.
کردن و گفتن هجای.
0ـ گوشدادن به نوارکاست صدای وسايل0 ،ـ تقويت توجه ديداری.
2ـ دومينوی رابطه اعداد و اشکال3 ،ـ بازی  -2يادگيری حجم و اشکال هندسی.
بگرد و پيدا کن4 ،ـ استفاده از چوبکهای =3تقويت سازماندهی ادراکی.
موسيقی و تکرار ريتم6 ،ـ بازی آیکيو.
0ـ استفاده از چوبکهای موسيقی2 ،ـ  -0افزايش سرعت عمل همراه با توجه و تمرکز.
بازی دوز 3 ،xoـ تشخيص کلمات 2ـ هماهنگی با ديگر اعضاء گروه.
هموزن و همقافيه4 ،ـ فرمهای خطزنی3 ،ـ افزايش تحمل در برابر ناکامی.
6ـ دومينوی رابطهی اعداد و تصاوير.
 -0شمارش اعداد از  0به بعد و گفتن 0ـ توجه به دستورالعملهای شنيده شده.
کلمه «هُپ»2 ،ـ بازی دوز2 4 in a -3 ،ـ هماهنگی با ديگر اعضاء گروه.
4 ،rowـ دومينوی رابطهی اعداد و 3ـ افزايش تحمل در برابر ناکامی.
اشکال6 ،ـ الگويابی مهرههای رنگی ديده
شده و ادامهی آن0 ،ـ نخکردن مهرههای
رنگی براساس الگوی شنيده شده.
اقتباس از کتاب اختالالت رياضی و خواندن (تبريزی)0396،

جدول .2
فعاليتهای جلسات گلدرمانی
نوع فعالیت
جلسات
جلسه 0ـ نوشتن قرارداد بين درمانگر و کودک2 ،ـ دوستی با گل،
اول 3ـ ساخت مار ،تقسيم مار و 4ـ تبديل يک مار طويل به
يک دايره.
0ـ يادآوری و مرور قواعد بازی2 ،ـ دوستی با گل3 ،ـ
جلسه ساخت مهرههای گلی4 ،ـ سوراخ کردن مهرههای گلی و
دوم رنگکردن مهرهها و  -6نخکردن مهرههای گلی آماده شده
طبق دستورالعملهای ديدهشده و شنيدهشده.
0ـ يادآوری و مرور قواعد بازی2 ،ـ ساخت اشکال قالبی،
جلسه 3ـ تشخيص اشياء ساختهشده با چشمان بسته4 ،ـ
سوم رنگآميزی اشکال و چينش آنها طبق دستورالعمل و 6ـ
نقاشی بر روی گل و توجه به جزئيات نقاشی.
0ـ ساخت اشکال هندسی؛ دايره ،مربع ،مثلث ،مستطيل و ،..
جلسه 2ـ لمس اشياء ساخته شده با چشم بسته و حدس زدن آنها،
چهارم 3ـ رنگآميزی اشکال و چينش آنها و 4ـ نقاشی بر روی
اشکال هندسی و توجه به جزئيات نقاشی.
جلسه 0ـ مرور قواعد بازی2 ،ـ ساخت اشکال قالبی ،هندسی3 ،ـ
پنجم رنگآميزی و نقاشی بر روی اشکال ساخته4 ،ـ کشيدن و

اهداف
0ـ بهبود ارتباط بين درمانگر و
کودک2 ،ـ ارتباط با گل و 3ـ توجه
به دستورالعملهای شنيده شده.
0ـ افزايش توجه و دقت ديداری،
2ـ افزايش توجه و دقت شنيداری
و 3ـ الگويابی و ادامه دادن آن.
0ـ افزايش توجه و دقت ديداری،
2ـ افزايش توجه ودقت شنيداری
و 3ـ الگويابی و ادامه دادن الگوی
ديده شده يا شنيده شده.
0ـ توجه به دستورالعملهای شنيده
شده2 ،ـ افزايش توجه و دقت
ديداری3 ،ـ افزايش توجه و دقت
شنيداری و 4ـ تقويت حس المسه.
0ـ توجه به دستورالعملهای شنيده
شده2 ،ـ افزايش توجه و دقت
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اهداف
نوع فعالیت
رسم يک جدول توسط انگشت و 6ـ دسته بندی اشکال ديداری3 ،ـ افزايش توجه و دقت
شنيداری و 4ـ توجه به شباهتها
گلی و نقاشی
و تفاوتهای اشکال.
0ـ مرور و يادآوری فعاليتهای جلسات گذشته2 ،ـ
ساخت چندين مکعب3 ،ـ ساخت اشکال هندسی؛ دايره0 ،ـ پرورش قوهی خالقيت2 ،ـ
مربع ،مثلث ،مستطيل و متوازیاالضالع4 ،ـ تبديل اشکال شناخت اشکال هندسی و حجمی،
هندسی ساخته شده به اشکال ديگر و قطعات کوچکتر و 3ـ تقويت توجه و دقت ديداری و
6ـ ساخت طرحهای مختلف گلی با اشکال هندسی ساخته 4ـ تقويت توجه و دقت شنيداری.
شده همانند بازی
0ـ ساخت  4عدد  Xو  6عدد Oبا گلرس2 ،ـ رنگآميزی 0ـ تقويت توجه و دقت ديداری،
2ـ تقويت توجه و دقت شنيداری،
Xها و Oها در دو رنگ متفاوت و به دلخواه کودک3 ،ـ
ساخت  6عدد مار يک اندازه و تبديل آنها به يک جدول 3 9ـ تحمل ناکامی و 4ـ افزايش
خانهای و 4ـ انجام بازی دوز  XOتوسط اشکال ساخته شده .تفکر قبل از عمل.
0ـ ساخت  36عدد سکهی گلی2 ،ـ تقسيم سکههای گلی 0ـ توجه به دستورالعملهای شنيده
به دو دستهی مساوی و رنگآميزی آنها3 ،ـ ترسيم يک شده2 ،ـ تقويت حواس3 ،ـ
جدول  36خانهای توسط انگشت بر روی سطح کار افزايش تفکر قبل از عمل4 ،ـ
گلاندود شده ،و 4ـ انجام بازی دوز  4 In a Rowتوسط تحمل ناکامی و 6ـ افزايش عزت
نفس کودک.
سکههای گلی
0ـ بازی گروهی با ساخت اشياء گلی2،ـ گوشدادن به
0ـ دوستی با همساالن2 ،ـ تقويت
داستان و نقاشی داستان شنيده شده با انگشت3 ،ـ ساخت
حيواناتی که در داستان شنيده4 ،ـ رنگآميزی حيوانات گلی تعامل و همکاری در گروه3 ،ـ
و توجه به جزئيات رنگآميزی و 6ـ تعريف داستانی جديد افزايش دقت و توجه ديداری و 4ـ
افزايش دقت و توجه شنيداری.
با توجه به نقاشی
0ـ بازی دوز 2 ،XOـ بازی دوز 3 ،4 In a Rowـ ساخت
0ـ تقويت تعامل و همکاری در گروه،
گلولههای گلی و پرتاب آن به سمت هدف4 ،ـ
ساخت 2ـ توجه به دستورالعملها و جزئيات
گلولههای گلی و 6ـ شنيدن صدای حيوانات و نقاشی و ترسيم
شنيده شده و 3ـ تحمل ناکامی.
آن حيوان بر روی سطح کار گلاندود شده.
اقتباس از کارگاه گل ترابی سامانی ()0390

در جدول  3و  4ميانگين و انحراف معيار نمرات نقص توجه کودکان ارائه گرديده است:
جدول .3
ميانگين و انحراف معيار نمرات نقصتوجه مقياس جردن فرم معلم
میانگین
گروه
N
40/07
06
آزمايش (بازیدرمانی)
49/06
06
آزمايش (گلدرمانی)
پيشآزمون
44/07
06
کنترل
74/46
06
آزمايش (بازیدرمانی)
72/66
06
آزمايش (گلدرمانی)
پسآزمون
40/06
06
کنترل

انحراف استاندارد
7/96
0/46
06/26
0/70
4/47
06/43
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جدول شماره  3نشانگر شاخصهای توصيفی ميانگين و انحراف معيار برای سه گروه مورد
مطالعه در مرحله پيش آزمون و پس آزمون مقياس نقص توجه در فرم معلم میباشد.
جدول .4
ميانگين و انحراف معيار نمرات نقصتوجه مقياس جردن فرم والدين
گروه
پيشآزمون

پسآزمون

آزمايش (بازیدرمانی)
آزمايش (گلدرمانی)
کنترل
آزمايش (بازیدرمانی)
آزمايش (گلدرمانی)
کنترل

N
06
06
06
06
06
06

میانگین

انحراف استاندارد

66/73
60/67
40/93
77/07
06/93
44/67

0/42
0/03
9/64
0/00
2/74
0/60

نتايج جدول شماره  4مبين ميانگين و انحراف معيار نقص توجه در فرم والدين در سه
گروه مورد مطالعه میباشد.
نتايج آزمون تحليل کوواريانس به منظور مقايسهی نقصتوجه در سه گروه ،از ديدگاه معلم
در جدول شماره  6ارائه شده است.
جدول .6
تحليل کوواريانس ميانگين نمرات نقص توجه کودکان بر اساس فرم معلم
میانگین
درجه
مجموع
منابع
نسبت
مربعات
آزادي
مربعات
واریانس
F
47/364
0646/226
0
0646/226
پيشآزمون
79/040
2693/364
2
6000/760
گروه
32/606
40
0334/976
خطا
46
090239/66
مجموع

سطح
معناداري
>6/660
>6/660

همانطور که جدول  6نشان میدهد بين ميانگين نمرات نقصتوجه در گروههای آزمايشی و گروه
کنترل از نظر معلم تفاوت معنیداری وجود دارد ( p< 6/660و .)F= 79/040
پس از مالحظهی معناداری مقدار  Fبرای گروهها ،به منظور مقايسهی جفتی گروهها و برای تبيين
تفاوتهای بين گروهی از آزمون تعقيبی توکی استفاده شد.
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همانطور که در جدول شماره  0نشان میدهد کودکان در گروه گل درمانی و گروه بازی درمانی به
طور معنی داری در مقايسه با گروه کنترل ،نشانگان نقص توجه کمتری از خود نشان دادند .نتايج اين
تحليل همچنين حاکی از عدم وجود تفاوت معنیدار بين دو روش گل درمانی و بازی درمانی داشت.
جدول .0
نتايج آزمون تعقيبی توکی برای ارزيابی توسط معلم معلم
تفاوت
متغیر وابسته
میانگینها
-3/606
بازیدرمانی
گلدرمانی
20/067
گروه کنترل
24/007
بازیدرمانی گروه کنترل

خطاي
استاندارد
2/600
2/040
2/020

سطح
معناداري
6/442
>6/660
>6/660

نتايج آزمون تحليل کوواريانس بين ميانگين نمرههای نقص توجه سه گروه ،از ديدگاه والدين در
جدول  7نشان داده شده است.
جدول .7
تحليل کوواريانس ميانگين نمرات پسآزمون گروه والدين
میانگین
درجه
مجموع
منابع واریانس
مربعات
آزادي
مربعات
776/027
0
776/027
پيشآزمون
6009/460
2
06230/962
گروه
26/940
40
060/773
خطا
46
209969/66
مجموع

نسبت
F
30/060
244/400

سطح
معني داري
6/660
6/660

همانطور که جدول  7نشان میدهد بين ميانگين نمرههای نقصتوجه در ارزيابی توسط والدين بين
گروه کنترل و گروههای آزمايشی تفاوت معنیداری ( p< 6/660و  )F= 244/400وجود دارد.
پس از مالحظهی معنیداری مقدار  Fبرای مقايسه ی گروهها ،با استفاده از آزمون تعقيبی توکی به
مقايسهی جفتی گروهها پرداخته شد که در جدول شماره  0نتايج اين مقايسه ارائه شده است.
جدول .0
نتايج آزمون تعقيبی توکی برای ارزيابی توسط والدين
تفاوت
متغیر وابسته
میانگینها
2/072
بازیدرمانی
گلدرمانی
34/447
گروه کنترل
30/676
بازیدرمانی گروه کنترل

خطاي
استاندارد
0/070
0/700
0/700

سطح
معناداري
6/206
6/660
6/660
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همانگونه که مندرجات جدول شماره  0نشان میدهد ،نشانگان نقص توجه در کودکان دو گروه گل
درمانی و گروه بازی درمان در مقايسه يا گروه کنترل بطور معنیداری کاهش يافته است .بدين معنا که هم
دانشآموزان در گروه گل درمانی و هم دانشآموزان در گروه بازی درمانی در مقايسه با دانشآموزان گروه
کنترل بطور معنیداری نشانگان نقص توجه کمتری نشان دادند .در همين رابطه نتايج آزمون تعقيبی توکی
نشان داد که بين دو گروه گل درمانی و بازی درمانی تفاوت معنیداری وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیري
نتايج آزمون تحليل کوواريانس و نتايج آزمون تعقيبی توکی نشان داد که نمرههای دو گروه
آزمايشی (گل درمانی و بازی درمانی) در مقايسه با گروه کنترل بطور معنیداری موجب کاهش نشانگان
نقص توجه در دانشآموزان شده است .همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد که در فرم والدين ،دانش
آموزان در گروه بازی درمانی و گروه گل درمانی پس از دريافت تدبير آزمايشی در مقايسه با
دانشآموزان گروه کنترل به طور معنیداری نشانگان نقص توجه کمتری از خود نشان دادند.
0

يافتههای اين پژوهش با يافتههای راستل ( )2660همسو میباشد .وی در پژوهش خود به تأثير
مثبت هنردرمانی از جمله سفالگری (ساخت اشياء گلی) بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ،بيشفعالی و
کمتوجهی در کودکان دست يافت .همچنين اين نتايج همسو با يافتههای اعتمادی ( )0392است که
نشان داد گلدرمانی بر کاهش شدت عاليم نقصتوجه – بيشفعالی و تکانشگری در کودکان تأثير دارد.
در تبيين اين يافته میتوان بيان نمود بازی به عنوان وسيلهای قدرتمند برای رشد کودک میباشد (دورز،
 )2660و همچنين از آنجا که بازی برای پيشبرد رشد و تحول طبيعی کودک و تأثير بر حوزههای
مختلف رشدی از قبيل رشد هيجانهای (شفر و دورز ،)2669 ،رشد فرايندهای شناختی مغز (محمد
اسماعيلی ،)0309 ،تقويت همکاری و ارتباط کالمی و غيرکالمی (به نقل از وتبورن ،فابر ،هاروی و
توماس )2660 ،2مورد تأييد قرار گرفته است و نظر به اينکه توجه ،توانايی انتخاب بخشی از اطالعات
محيطی برای پردازش بعدی میباشد (شفيعی ،عطايی و صفری )0300 ،احتمال انتخاب بخشهايی از
محيط که مورد توجه کودک باشد در فرايند بازیدرمانی به دليل داشتن مؤلفهی لذت و انگيزش برای
کودک موجب تسلط کودک بر محيط خود و انگيزه درونی در بعد توجه میگردد (ميالنیفر ،0304 ،به
نقل از پيرنظر )0309 ،و در نتيجه سبب بهبود توجه کودک میشود .از احتماالت ديگر دربارهی تأثير
بازیدرمانی میتوان به درگيری قوای ذهنی فرد به شکل زنده بر يک شیء و يا ابزار بازیدرمانی اشاره
نمود ،همچنين بازیدرمانی انتخاب يک رشته فکری از ميان چندين رشته افکار (توجه انتخابی)
1- Rastel
2- Wittenborn, Faber, Harvey, & Thomas
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میباشد که فرد را با خود درگير میکند .لذا شايد بتوان چنين بيان نمود که انعطافپذيری شناختی در
حين بازی افزايش يافته است .بدين ترتيب مدت زمان درگير بودن با تکليف و همچنين چرخ ذهنی که يکی
از ابعاد توجه (بارکلی )0997 ،میباشد در فرايند بازی بهبود يافته ،در نتيجه توجه افزايش يافته است.
گلبازی فعاليتی است که گويی در ذات هر انسانی نهفته است .نه تنها کودکان بلکه بزرگساالن هم
از اينکه ساعاتی را با گل بازی کنند ،لذت میبرند .انعطافپذيری گل فرصت تخليه هيجانهای و
حرکات خالقانه را فراهم میآورد و اين معجزهی گل را ايجاد میکند ،که هم جذاب بوده و هم نهايت
دقت را فراهم میکند .بنابراين ،ارائه آن در يک فعاليت درمانی با توجه به لذتبخش بودن آن و اثر
روانی بااليی که در تخليه هيجانهای دارد میتواند گلدرمانی را تبديل به يک شيوهی درمانی مؤثر در
کاهش اختالل نقصتوجه نمايد .زمانی که کودک مشغول بازی با گل میباشد و فرصت ابراز تمام
توانمندیها و عاليقش را روی گل دارد ،ناگريز به دقت و توجه بيشتری میباشد که ارائه آن به عنوان
يک روش درمانی میتواند منجر به تقويت قدرت توجه و تمرکز کودک گردد.
از آنجا که نتايج حاصل از پژوهشها مبين تأثير گلدرمانی بر پرخاشگری و اضطراب (رحمانی و
2

محب ،)2606 ،0تخليهی هيجانات منفی (هنلی ،)2662 ،کنترل تکانه و خشم (لندرث  )2664 ،میباشد،
نتايج حاصل از اين تحقيق را میتوان چنين تبيين کرد از آنجا که کاهش بیقراری و بهبود اضطراب به
عنوان عامل ميانجی در نقصتوجه میباشد ،لذا سبب پيشرفت توجه آزمودنیها گرديده است.
در نهايت با توجه به اين که توجه در يادگيری امری بديهی است و دانشآموز پيش از آنکه ياد
بگيرد و آموزش ببيند بايد بر تکليف توجه نمايد ،گلدرمانی و بازیدرمانی به عنوان فعاليتهای
لذتبخش که توجه را بطور صحيح متمرکز میکند ،مطرح است .در نتيجه احتمال افزايش سرعت در
يادگيری وجود خواهد داشت ،پس اين شيوههای درمانی میتواند به عنوان منابع غنی در امر يادگيری مورد
استفاده در مدارس و مراکز کار با کودک و مؤسسات درمانی با مشکالت ويژه مورد استفاده قرار گيرد.
در تبيين عدم تفاوت بين نتايج گلدرمانی و بازیدرمانی میتوان چنين بيان نمود از آنجا که
سازماندهی و انسجام در فرايند بازیدرمانی نهفته است ،لذا نتيجهی سريعتری از آن حاصل خواهد
شد و با توجه به اينکه کار کردن با گل برای کودک نوعی بازی محسوب میشود میتوان نتيجه گرفت
که از ديد کودک تفاوتی بين اين دو نيست و هر دو بازی محسوب میشود .جذاب بودن هر دو برای
کودک فرصت ايجاد خالقيت و تخليه تمام انرژیها ويژگی مهمی است که هر دو فعاليت دارد ،بنابراين
يکسان بودن اثر هر دو میتواند ناشی از ماهيت يکسان دو فعاليت باشد که هر دو برای کودک نوعی
بازی محسوب میشود و در هر صورت جذابيتهای يکسانی برای کودک دارد.
1- Rahmani & Moheb
2- Landreth
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از محدويتهای اين پژوهش انتخاب آزمودنیهای پسر شهر شيراز است .لذا ،بايد در تعميم نتايج
به دختران و ساير شهرها احتياط کرد.
از آنجا که گلدرمانی به عنوان درمانی زيربنايی پذيرفته شده است و ارتباط بين دنيای روحی ـ
روانی انسان و دنيای جسمی (وايت و آلرز )2664 ،0برقرار میسازد ،در نتيجه نياز به زمان بيشتری
جهت دستيابی به نتيجهی مطلوب خواهد داشت .بدين معنا که چنانچه تعداد جلسات بازیدرمانی و
گلدرمانی متفاوت باشد و تعداد جلسات گلدرمانی در مقايسه با بازیدرمانی افزايش يابد احتمال دارد
بين اين دو شيوهی درمانی تفاوت معنیداری مشاهده گردد .همچنين چون تحقيقات وسيعی در
حوزههای مختلف شناختی با گل صورت نگرفته است ،نمیتوان با اطمينان در خصوص مدت زمان
تأثيرات يا شيوهی تأثيرات آن نظر داد.
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