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این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی نقاشیدرمانی ،گلدرمانی و روش تلفیقی بر تنظیم هیجان کودکان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی انجام گرفت.
روش تحقیق در این پژوهش آزمایشی از نوع تکآزمودنی با طرح  ABAبود .جامعه آماری شامل تمامی کودکان  8تا  11سال بود که در سال تحصیلی
 1399 -1400در مراکز ویژه بیشفعالی شهر تهران حضور داشتند ،تعداد این کودکان  14نفر بود .از بین آنها تعداد  6کودک دارای اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی (سه پسر و سه دختر) بر اساس مالکهای ورود و خروج و به شیوه نمونهگیری هدفمند گزینش شده و به صورت تصادفی در سه گروه  2نفری
قرار داده شدند .مداخالت نقاشیدرمانی ،گلدرمانی و روش تلفیقی برای هر کودک طبق برنامه بازیدرمانی کودکمحور با رویکرد لندرث و براتون (،)2006
به صورت  2جلسه (یک ساعته) در هفته و به مدت  2ماه طی  8هفته ( 16جلسه) اجرا گردید .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان ( )ERQو
سیاهه تنظیم هیجان ( )ERCبود .تحلیل دیداری دادهها در دو سطح درونموقعیتی و بینموقعیتی بر اساس سه شاخص سطح یا طراز ،روند و تغییرپذیری
انجام گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که مداخالت نقاشیدرمانی ،گلدرمانی و روش تلفیقی بر تنظیم هیجان کودکان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی
تأثیر معناداری داشته و تأثیر این برنامه در مرحله پیگیری نیز پایدار بوده است .با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که مداخالت درمانی
(نقاشیدرمانی ،گلدرمانی و روش تلفیقی) قادر است سبب افزایش تنظیم هیجان کودکان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی شود .بنابراین ،این مداخالت
را میتوان بهعنوان درمانهای مفید و کاربردی برای این کودکان درنظر گرفت.
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شایعترین اختالل عصب
اختالل کمتوجهی-
رشدی دوران کودکی است که نه تنها کارکرد فرد در
جنبههای مختلف زندگی ،بلکه خانواده و افراد جامعه را
تحتتأثیر قرار میدهد (ال نمر ،فاذیا و سعید بدر.)2015 ،2
در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی نرخ
شیوع این اختالل برای بزرگساالن  2/5درصد و برای
کودکان رقم  5درصد گزارش شده است (انجمن روانشناسی
آمریک ا .)2013 ، 3برآوردهای مربوط به شیوع اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی بسته به مالکهای تشخیصی به
4
کار رفته بین  5/9تا  7/1درصد متفاوت است (ویلکات ،
 .)2012اگر کودکان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی به
درستی تشخیص داده نشوند و تحت درمان قرار نگیرند،
نتیجه آن نوجوانان و بزرگساالنی خواهد بود که در معرض
خطر ضعف عملکرد تحصیلی ،شکستهای شغلی،
پرخاشگری ،مشکل در روابط بینفردی و دیگر اختالالت
روانشناختی مانند سوء مصرف الکل ،مواد ،افسردگی و
اضطراب میباشد (بخشایش و میرحسینی.)1393 ،
کمتوجهی -بیشفعالی ،اختاللی است که با
تحریکپذیری مداوم ،تکانشگری و مشکالتی در تمرکز
مشخص میشود (رابینسون و نی س .)2015 ، 5اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی دارای سه زیرگروه نوع غالب نقص
توجه ،نوع غالب بیشفعالی و نوع ترکیبی است
(آناستوپولو س 6و همکاران .)2018 ،نشانههای اصلی
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی بر اساس پنجمین راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی وجود پنج نشانه مرتبط
با تکانشگری ،بیشفعالی یا نقصتوجه با شروع قبل از سن
 12سالگی و حداقل در دو موقعیت متفاوت مانند
کودکستان ،مدرسه ،خانه و یا هنگام ارزیابی و معاینه
روانشناختی میباشد (گنجی و گنجی .)1395 ،این کودکان
جمعیت ناهمگونی را تشکیل میدهند و از لحاظ میزان
نشانههای موجود ،فراگیر بودن آن نشانهها در
موقعیتهای مختلف و میزان همبودی 7با اختاللهای

دیگر تفاوتهای قابل مالحظهای را نشان میدهند
(جانستون ،ماش ،میلر و نینوسک ی .)2012 ، 8اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی باعث میشود که کودکان در برابر
شکست در دو حوزه مهم آسیبپذیر باشند :عملکرد
مدرسه و ارتباط با همساالن .مشکل در عملکردهای
مربوط به مدرسه ناشی از سازماندهی ضعیف ،بیتوجهی،
تکانشگری ،بیشفعالی و حواسپرتی میباشد (گنجی و
گنجی .)1395 ،کودکان و نوجوان مبتال به اختاللهای
برونریزی شده همچون کمتوجهی -بیشفعالی ،ناتوانی
عمدهای در کارکردهای مربوط به خودتنظیمی هیجانی
دارند ،به طوری که در درک و مهار هیجانها و
احساسهای خود با مشکالت اساسی و عدیدهای روبرو
هستند (بیدرمن 9و همکاران .)2012 ،این کودکان بیشتر از
راهبردهای تنظیم هیجانی سازشنایافته استفاده میکنند
(اسپنسر 10و همکاران)2011 ،؛ و در بکارگیری راهبردهای
تنظیم هیجانی سازشیافته دچار نارسایی هستند (بارکلی و
فیسچ ر .)2010 ، 11افراد مبتال به اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی فاقد بینش عاطفی الزم برای تنظیم هیجان مؤثر
هستند.
تنظیم هیجان میتواند بهعنوان مکانیسمی که افراد
به واسطه آن (دانسته یا ندانسته) ،هیجانهایشان را برای
رسیدن به پیامد مورد نظر تغییر میدهند ،تعریف شود
(آلدائو ،نولن-هوکسما و شوایزر .)2010 ،12بر مبنای هدف
فرد در فرایند تنظیم هیجان ممکن است شدت هیجانی
افزایش (تنظیم باال) و یا کاهش (تنظیم پایین) یابد (پروت13
و همکاران .)2011 ،تنظیم هیجان ،شامل استفاده از
راهبردهای رفتاری و شناختی برای تغییر در مدت زمان یا
شدت تجربه یک هیجان است (تروی .)2012 ، 14تنظیم
هیجان ضعیف ،نقش مهمی در بسیاری از اختالالت از جمله
اختالل در تولید واکنشهای عاطفی و رفتاری نامناسب ایفا
میکند (مازافسکی و وایت .)2014 ،15نتایج پژوهش بیدرمن
و همکاران ( )2012نشان داد که کودکان و نوجوانان  6تا
 18ساله مبتال به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی ،ناتوانی

سالومه سخا ،محمد مظفری ،سیامک سامانی ،سجاد امینیمنش

1. Bussing
2. Ahmadi, Chaudhry, Olango & Molla
3. Shan
4. Vandermaas-Peeler, Westerberg & Fleishman
5. Parent-child interaction
6. Chronis-Tuscano

7. Lee, Niew, Yang, Chen, & Lin
8. Christian, Perryman, & Portrie-Bethke
)9. Child-parent relationship therapy (CPRT
10. Van der Geest
11. VanFleet, Sywulak & Sniscak
12. Blanco, Muro, Holliman, Stickley & Carter
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عمدهای در کارکردهای مربوط به خودتنظیمی هیجانی
دارند ،به طوری که در درک و مهار هیجانها و
احساسهای خود با مشکالت اساسی روبهرو هستند .این
کودکان هیجانهای متفاوتی در محیط اجتماعی نشان
میدهند که متناسب با آن محیط نیست .آنان نمیتوانند به
رفتارهای غیرمتناسب خویش یا نشانههای ضروری اجتماعی
توجه کنند (فرخزادی ،خواجوند خوشلی ،محمدی،
اکبرفهیمی و علی بیگی .)1397 ،نشانههای اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی بر تعامل کودکان با والدینشان و
شیوه پاسخدهی والدین به این کودکان تأثیر میگذارد
(بوسینگ 1و همکاران .)2012 ،یکی از مشکالت کودکان با
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی ،ناتوانی آنان در ایجاد
ارتباط مناسب و رضایتبخش با اطرافیان به خصوص با
والدین است (احمدی ،چادوری ،اوالنگو و موال .)2017 ،2به
طور قطع ،نمیتوان مشخص نمود که در ایجاد تعارض
بین والدین و فرزندان چه کسی بیشترین تأثیر را دارد؛ اما
میتوان گفت که عدم آگاهی والدین و فرزندان از
مهارتهای ارتباطی و نداشتن مهارت در حل مسائل
باعث بروز ناسازگاریها و تعارضات میشود (شا ن 3و
همکاران2019 ،؛ واندرماس -پیلر ،وستربرگ و فلیشمان،4
 .)2019آنها دارای تعامل والد -فرزن د 5آسیبپذیرند
(کرونیس-توسکان و 6و همکاران .)2016 ،بر این اساس،
یکی از روشهای درمانی مناسب برای کودکان مبتال به
این اختالل ،آموزش والدین است تا آنها با یادگیری اصول
برقراری ارتباط با فرزندان ،بتوانند تعامل مناسبتری را
برقرار نمایند (لی ،نیو ،یانگ ،چن و لین.)2012 ،7
درمانهای والدینمحور با تأکید و توجه به نقش
محیط خانواده بر رفتار ناسازگارانه فرزندان و شکلگیری
اختالل رفتاری در خانواده ،بر بهبود تعامالت فرزندان و
والدین درون بافت خانواده تأکید دارد و معتقد است که
تغییر در شیوه والدگری منجر به کاهش مشکالت رفتاری،
ساماندهی مشکالت کارکرد اجرایی و بهبود تنظیم
هیجان ،عالقه اجتماعی و رفتار اجتماعی میشود
(کریستین ،پریمن و پورتری-بیسک .)2017 ،8از جدیدترین

روشهای مبتنی بر بازی در اصالح رفتار کودکان ،روش
مبتنی بر رابطۀ والد-کودک 9است که نوعی برنامه آموزش
والدین است .این برنامه با تجهیز والدین به فنون بازیدرمانی
و کودکمحوری ،به ایجاد ارتباطی مثبت کمک میکند.
منطق اساسی این برنامه تمرکز بر یک رابطۀ پیشگیریکننده
برای مشکالت آتی است (وندر گیس ت 10و همکاران،
 .)2014دبیر ،اسدزاده و حاتمی ( )1399نشان دادند که
آموزش بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد-کودک به مادران
به طور معناداری موجب کاهش مشکالت رفتاری فرزندان
آنان میشود .نتایج پژوهش عباسلو ( )1399حاکی از آن بود
که آموزش شیوة بازیدرمانی مبتنی بر رابطۀ والد -کودک
(مطابق با الگوی لندرث) به مادران ،میتواند مشکالت
رفتاری کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی را
بهبود بخشیده و مشکالت درونی و برونیسازی شده این
کودکان را در سطح معناداری کاهش دهد .مطالعۀ کاظمی،
محمدی و آخوندزاده ( )1390نشان داده است که آموزش
ارتباط والد-کودک روی کاهش پرخاشگری و تکانشگری و
افزایش مهارت خودکنترلی کودکان مبتال به اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی مؤثر است .در بازیدرمانی
کودکمحور ،تنها شکل بازیدرمانی است که به دلیل
مهارتهای قابل تعلیمی که دارد ،میتوان آن را به والدین
آموزش داد (ونفلیت ،سیوالک ،اسنیسکا ک.)2011 ، 11
بازیدرمانی کودکمحور عامل اصلی برای تغییر ،نه
بهکارگیری وسایل بازی است و نه تفسیر رفتار ،بلکه ارتباطی
است که مهمترین نقش را در تغییر دارد؛ زیرا که ارتباط،
همواره بر روی تجربه موجود زنده با کودک متمرکز است
(بالنکو ،مورو ،هولیمان ،استیکلی و کارت ر.)2015 ، 12
شوشتری ،عابدی ،گلشنی و اهرمی ( )1390نشان دادند که
مداخالت زودهنگام مبتنی بر بازیهای کودکمحور بر
میزان بیشفعالی و تکانشگری کودکان مبتال به اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی پیشدبستانی مؤثر است و میتواند
رویکردی مؤثر در درمان این اختالل باشد .روابط عاطفی
والد -کودک را میتوان با مداخالت هنردرمانی تقویت نمود.
هنردرمانی روش مؤثر برای کاهش عالیم کمتوجهی-
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1. Holmqvist, Roxberg, Larsson & Lundqvist-Persson
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بیشفعالی میباشد که میتواند بر اساس اصول تعامالت والد
و کودک آموزش داده شود .هنردرمانی یک درمان تجربی
است که انواع تحریکهای حسی را با ارائه تکنیکها و
مواد هنری (مانند :رنگ ،مدادشمعی ،گلرس ،چوب ،پارچه
و  )...در یک مکان امن سازمانیافته فراهم میکند
(هومکویست ،روکسبرگ ،الرسون و لندویست -پرسون،1
 .)2017فعالیت هنری بر سیستم بازداری تأثیر گذاشته و
موجب میشود که کودک بهتر بتواند تکانههای خود را
کنترل کند و به شکلی مؤثر به موقعیتها پاسخ دهد .کودکان
مبتال به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی از طریق هنر یاد
میگیرند ،پاسخ جدیدی به موقعیتها بدهند و بر روی
تغییرات هیجانی و رفتاری خود کار کنند (مالچیود ی، 2
 .)2013فنکورت ،گارنت ،اسپیرو ،وست و مولنسیف ن3
( )2019بر این باور هستند که فعالیتهای هنری با تأثیر بر
عوامل اجتناب (مانند حواسپرتی ،سرکوب و رهاشدگی)،
رویکرد (مانند پذیرش ،ارزیابی مجدد و حل مسأله) و
خودتوسعه (مانند افزایش خودشناسی ،ارتقاء عزت نفس و
افزایش عوامل) بر هیجانات افراد تأثیر میگذارند .یافتههای
پژوهش ایاز )2018( 4نشان داد که کاربرد  25جلسهای
هنردرمانی در کاهش عالئم کمتوجهی -بیشفعالی شش
کودکان مبتال به این اختالل مؤثر بوده است.
یکی از ابزارهای هنردرمانی ،نقاشیدرمان ی 5است.
نقاشی از راههای مؤثر برای وارد شدن به دنیای کودکان بوده
و مانند پلی میان دنیای درون و واقعیتهای بیرونی آنان
میباشد .نقاشی عبارت است از ترسیم خودانگیخته تصاویر
که فرصتهایی برای ارتباط و بیان غیرکالمی فراهم
میکند (لویک .)2014 ،6نقاشی عامل بالقوة خالقیتی است
که وسیلۀ درمان مؤثری هم میشود .اشترن نخستین کسی
بود که رواندرمانی با نقاشی را پیشنهاد کرد و به کار گرفت
(فراری .)1398 ،در نقاشیدرمانی بیان خودبهخودی
غیرقضاوتگرانه به فرد اجازه میدهد که آزادانه درباره
افکار و احساسات سرکوبشده بدون تهدید واکنش
دیگران ،صحبت کند (نیوکامر ،کریوگ و ماهوالد.)2016 ،7
کودک با نقاشی و رنگ کردن میتواند وقایع زندگیاش را
از طریق نمایش و قصهگویی به شکل سریال درآورد .بعد

میتواند با ترکیب عوامل ،به طور خالقانه تغییراتی را در
قصهاش انجام داده و به حس تسلط و قدرتمندی برسد
(محمد اسماعیل .)1396 ،لی )2014( 8معتقد است که پس
از  20جلسه نقاشیدرمانی ،رفتارها و هیجانات انطباقی،
نگرش مثبت به خانواده و واکنش مثبت در مقابل مشکالت،
در کودک افزایش یافت .نتایج پژوهش مومنی و شالنی
( )1395نشان دادند که ترسیمگری گروهی ،پرخاشگری
جسمانی ،رابطهای و واکنشی کالمی -بیشفعالی،
دانشآموزان مبتال به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی را
کاهش میدهد .نتایج مطالعه فرید و نجفزاده ( )1396حاکی
از آن بود که استفاده از نقاشیدرمانی در کاهش شدت
نشانگان بیشفعالی یا کمتوجهی دانشآموزان مبتال به
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی مؤثر است .دمهری،
سعیدمنش و رزبان ( )1398نیز نشان دادند که رویکرد نقاشی
بر افزایش سازگاری کودکان اثربخش میباشد.
9
از دیگر ابزارهای هنردرمانی به گِلدرمان ی میتوان
اشاره نمود .از علل سودمندی گِل بهعنوان یک ابزار هنری
برای درمانگران این است که در مراحل آغازین درمان،
استفاده از آن باعث احساس آرامش و کاهش فشار عصبی
میشود .گِل رس از جمله اسباببازیهایی است که کودک
میتواند با آنها خالقیت و نوآوری خود را به نمایش بگذارد
(معرف و سهرابی .)1396 ،در هنگام کار با گِل ،احساسات در
وجود کودک به وجود میآیند و بیان میشوند .گِل اجازه
میدهد که کودک ،دامنۀ وسیعی از احساساتش را بیان کند.
ممکن است کودک به گِل ضربه بزند یا خشمگینانه
سوراخش کند یا در حالت ناامیدی گِل را نیشگون بگیرد و از
هم جدا کند .بنابراین ،عواطفی را که کودک نشان میدهد،
نشانگر احساساتی است که به روشی پاالیشی بیرون میریزد
(محمد اسماعیل )1396 ،و چون حالت خمیری ،شکلپذیری
گِل باال است؛ درمانجو میتواند در عمل و فعالیتی که با گِل
انجام میدهد با پرخاشگری درگیر شود .بدون ترس از اینکه
نتایج منفی از مواد خمیری به وجود آید و نیز امکان پسخورد
را فراهم میسازد ،برخالف اینکه گل بهعنوان مادهای مقاوم
در برابر برخی از دستکاریها است و به راحتی قابل شکستن
یا ویران شدن یا از بین رفتن نیست (حسنپور ،جاللی،
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شعیری و خزایی .)1392 ،راستل )2014( 1اذعان میدارد که
هنردرمانی (نقاشی ،ترسیم و سفالگری) تأثیرات مثبتی بر
کودکان در معرض خطر دارد و رفتارهای پرخاشگرانه،
بیشفعالی و کمتوجهی آنان را کاهش میدهد .نتایج
پژوهش اعتمادی ،گیتیپسند و مرادی ( )1392نشان داد که
گِلدرمانی بر کاهش عالئم کمتوجهی ،بیشفعالی و
تکانشگری مؤثر بوده است .نتایج پژوهش معرف و سهرابی
( )1396نشان داد که گِلدرمانی میتواند ،روش مؤثری در
افزایش توجه و تمرکز دانشآموزان در ضمن انجام کار باشد
و به وسیلۀ این روش میتوان از شدت عالئم کمتوجهی در
سنین باالتر پیشگیری نمود .یافتههای مطالعۀ نعمتخواه،
حسین خانزاده و کافی ماسوله ( )1395حاکی از آن بود که
گِلبازی باعث کاهش نمره کل پرخاشگری و
خُردهمقیاسهای پرخاشگری جسمانی ،کالمی و رابطهای
پسران مبتال به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی میشود.
از آنجایی که اختالل کمتوجهی -بیشفعالی در تنظیم
هیجان کودکان سبب ایجاد مشکالتی میشود ،از اینرو،
توجه به آموزش این کودکان ضروری میباشد .اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی با عوامل خطرساز خانوادگی
فراوانی همراه است؛ پس ضروری است که در
برنامهریزیهای خرد و کالن بهداشت روانی کشور
بهعنوان یک سیستم درگیر مشکل درنظر گرفته شوند .با
توجه به اهمیت تنظیم هیجان در کودکان دارای اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی و تأثیر آن در حوزههای مختلف
زندگی این کودکان؛ و با عنایت به اینکه در این زمینه
پژوهش مستقیمی صورت نگرفته است؛ به مطالعهای نیاز
است که تأثیر آموزش مداخالت نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و
روش تلفیقی بر تنظیم هیجان را مورد بررسی قرار دهد؛ تا
از این طریق بتوان راهکارهایی را در نظر گرفت که تنظیم

هیجان در کودکان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی افزایش
یابد .در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی
نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و روش تلفیقی بر تنظیم هیجان
کودکان کمتوجهی -بیشفعالی انجام گرفت.

روش

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی افراد شرکتکننده در مداخالت درمانی
مشخصات
سن
جنس
تعداد فرزند
ترتیب تولد
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر

آزمودنی

آزمودنی

آزمودنی

آزمودنی

آزمودنی

آزمودنی

اول
 10سال
پسر
2
2
لیسانس
لیسانس

دوم
 9سال
دختر
1
1
فوقلیسانس
-

سوم
 11سال
پسر
2
1
دیپلم
لیسانس

چهارم
 10سال
پسر
2
1
دکتری
لیسانس

پنجم
 8سال
دختر
3
3
فوق دیپلم
لیسانس

ششم
 9سال
دختر
1
1
لیسانس
لیسانس

1. Rastle
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روش تحقیق بر حسب هدف کاربردی؛ و بر اساس روش
گردآوری دادهها ،آزمایشی بود .در پژوهش حاضر به دلیل
بیماری کرونا ،اجرای گروهی ممکن نبود ،لذا از طرحهای
درونگروهی (تکآزمودنی) از نوع  ABAاستفاده گردید.
جامعه آماری شامل تمامی کودکان  8تا  11سال میباشد که
در سال تحصیلی  1399 -1400در مراکز ویژه بیشفعالی در
شهر تهران حضور داشته و توسط روانپزشک آن مرکز
تشخیص اختالل کمتوجهی -بیشفعالی گرفته بودند .تعداد
کودکان در پژوهشهای تکآزمودنی از یک آزمودنی و
گاهی گروه کوچکی از آزمودنیها تشکیل میشود (دالور،
 .)1396بدین منظور 6 ،کودک به شیوه نمونهگیری هدفمند
انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه  2نفری قرار
داده شدند .مالکهای ورود به پژوهش ،تشخیص قطعی
ابتال به کمتوجهی -بیشفعالی توسط روانپزشک مرکز ،قرار
داشتن کودک در محدوده سنی  11-8سال ،حداقل
تحصیالت دیپلم برای والد و اعالم رضایت کتبی والدین
جهت شرکت در پژوهش بود .همچنین ،مالکهای خروج
عبارت بود از عدم قرار داشتن کودک به طور همزمان
تحت درمان دارویی (به استثناء درمان دارویی ریتالین) و
مداخالت روانی ،داشتن اختالالت همایند مانند اختالل
سلوک یا بینظمی خلقی ایذایی و غیبت بیش از  3جلسه
در جلسات بازیدرمانی .اطالعات مربوط به
شرکتکنندگان پژوهش در جدولی ارائه شده است.

مقایسه اثربخشی نقاشیدرمانی ،گلدرمانی و ...
شغل پدر
شغل مادر
سن پدر
سن مادر

مهندس
خانهدار
43
38

مهندس
41
-

آزاد
خانهدار
39
44

ابزار سنجش

)1. Emotion Regulation Questionnaire (ERQ
2. Gross & John
)3. Emotion Regulation Checklist (ERC
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خردهمقیاس تنظیم هیجان و بیثباتی/منفیگرایی تقسیم
میشود .تنظیم هیجان از طریق هشت گویه ارزیابی
میشود که تجلیات عاطفی متناسب به لحاظ موقعیتی،
همدلی و خودآگاهی هیجانی را میسنجد .نمرههای باالتر
داللت بر ظرفیت بیشتر در مدیریت و تعدیل برانگیختگی
هیجانی فرد دارد .خردهمقیاس بیثباتی/منفیگرایی شامل
 15گویه است که انعطافناپذیری ،بدتنظیمی عاطفه منفی
و پیشبینیناپذیری و تغییر خلق ناگهانی را اندازهگیری
میکند .نمرههای باالتر بر واکنشهای هیجانی افراطی و
تغییرات خلق فراوان در هیجان نامرتبط با وقایع یا
محرکات بیرونی داللت دارد .در مطالعهای که ویژگیهای
روانسنجی این ابزار را مورد بررسی قرار داد ،مشخص
گردید که آلفای کرونباخ  0/90برای بیثباتی/منفیگرایی و
 0/79برای تنظیم هیجان به دست آمد (مولینا 5و همکاران،
 .)2014روایی و قابلیت اعتماد نسخه فارسی این ابزار در
پژوهشی با عنوان «تنظیم هیجان در کودکان با اختالل
یادگیری و کودکان عادی» توسط محمودی و همکاران
( )1395بررسی شد .سه نفر از متخصصان روانشناسی
روایی محتوا و صوری ابزار را تأیید کردند .قابلیت اعتماد
این سیاهه برای کودکان با اختالل یادگیری برابر با آلفای
متوسط این ابزار در گروه اختالل یادگیری و قابلیت اعتماد
خوب در کودکان عادی بود.
برنامه مداخلهای :این طرح درمانی در سال 1399
توسط سخا ابداع گردید .پس از متناسبسازی تکنیکهای
خانوادهمحور ،کودکمحور ،نقاشیدرمانی و گِلدرمانی توسط
سه ارزیاب (استادان و متخصصان روانشناسی بالینی و
هنردرمانی) بررسی شد و پس از اعمال نظرات تخصصی
آنان ،مورد تأیید نهایی قرار گرفت .این مداخالت درمانی بر
اساس نشانههای نقص در تنظیم هیجان کودکان با اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی و با هدف آشنایی با هیجانهای
منفی و افزایش مهارتهای کنترل تکانشگری و تابآوری
طراحی گردید .طرح آموزشی با توجه به بازیدرمانی
4. Shields & Cicchetti
5. Molina
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 .1پرسشنامه تنظیم هیجا ن : (ERQ) 1این
پرسشنامه توسط گراس و جان 2در سال  2003بر اساس
مدل تنظیم هیجان گراس ( )2001بنا شده است .این ابزار
دارای دو خردهمقیاس است :ارزیابی مجدد شناختی ( 6گویه)
و منبع بیانی ( 4گویه) .ارزیابی مجدد شناختی شکلی از تغییر
شناختی است که دربردارنده بازسازی یک موقعیت ،فراخوان
هیجان بالقوه به شیوهای است که اثر هیجانی آن را تغییر
میدهد .منع بیانی نیز شکلی از تعدیل پاسخ است که شامل
بازداری رفتار و ابراز هیجان جاری است .این ابزار دارای
طیف لیکرت پنج درجهای بود (موافق= 1تا مخالفم=.)5
ویژگی روانسنجی این ابزار در سنین  9تا  16سالگی
همسانی درونی خوبی (آلفای  0/81برای ارزیابی مجدد و
 0/69برای منع بیانی) و قابلیت اعتماد آزمون -بازآزمون
کافی ( 0/54برای ارزیابی مجدد و  0/59برای سرکوبی) را
نشان داده است .قابلیت اعتماد این پرسشنامه در پژوهشی
که توسط محمودی و همکاران ( )1395انجام شده و مورد
بررسی قرار گرفت و برای کودکان با اختالل یادگیری برابر
با آلفای  0/81و ضریب تنصیف گاتمن  0/87و در کودکان
عادی کرونباخ  0/46و تنصیف گاتمن  0/65بود که بر
همسانی درونی و قابلیت باالی این ابزار در گروه اختالل
یادگیری و قابلیت اعتماد متوسط در کودکان عادی بود.
قابلیت روایی نسخه فارسی این پرسشنامه نیز تأیید شد.
 .2سیاهه تنظیم هیجان :(ERC) 3این پرسشنامه
توسط شیلد و کیکتی )1998( 4ساخته شده است .ابزار
مذکور شامل  24گویه است که فرایندهای هیجانی و تنظیم
هیجانی از جمله بیثباتی عاطفی ،شدت ،ظرفیت ،انعطاف-
پذیری و تناسب موقعیتی را در کودکان میسنجد .گویهها
در طیف لیکرت چهاردرجهای (از هرگز= 1تا همیشه=)4
تنظیم شدهاند .این آزمون برای کودکان دارای سن
تقویمی  6تا  16سال قابل اجراست و سؤاالت در کمتر از
 10دقیقه پاسخ داده میشوند .پرسشنامه به دو

استاد دانشگاه
خانهدار
42
36

آزاد
خانهدار
46
41

معلم
پرستار
42
41
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کودکمحور با رویکرد لندرث و براتون )2006( 1تهیه شد.
محتوای جلسات درمانی یک الگوی آموزشی برگرفته از
کتاب  101تکنیک بازیدرمانی (شیفر و کداسن،)2003 ،2
کتاب بازیدرمانی کودکمحور (ونفلیت ،سیوولک و
اسنیسسک )2010 ،3و کتاب بهبود رابطۀ والد و کودک از
طریق بازی :کتابچۀ راهنمای درمانگران /نویسندگان (لندرث
براتون ،کاالم و بالکارد )2006 ،4بود .آموزش این برنامه با
شیوه رفتاری بود که در قالب  16جلسۀ  60دقیقهای هفتهای

دو روز توسط محقق در مرکز روانشناسی مهرک در شهر
تهران ارائه گردید .الزم به ذکر است که آموزش مادران برای
هر سه گروه (دونفری) اعمال شد .سپس هر گروه در یکی
از برنامههای مداخلهای (نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و روش
تلفیقی) در  11جلسه شرکت نمودند.
خالصه محتوی مداخالت آموزشی مادران،
نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و روش تلفیقی دوره به شرح زیر
میباشد:

جدول  .2خالصه محتوای جلسات مداخله مادران

1

معارفه و قرارداد درمانی

2

آموزش مادران در مورد
حساسیت به عالیق کودک

3

آموزش تکنیکهای ایجاد لذت در
تعامل با کودک

4

آموزش رفتارهای گرمیبخش به
مادران

5

آموزش تکنیکهای کاهش کنترل
منفی و دستوردهی مادر

آشنایی و معارفه اعضای گروه با یکدیگر و درمانگر ،بیان هدفهای کلی و جزیی طرح پژوهشی ،بیان قوانینی که
رعایت آن در گروه الزامی است ،تشویق مادران به گفتگو دربارة شیوه رفتار با فرزندشان ،توضیح جزئیات طرحهای
درمانی ،اجرای پیشآزمون.
ترموستات باشید نه دماسنج ،انتخابهای ارائه شده باید متناسب با مرحلۀ رشدی کودک باشد ،پاسخهای انعکاسی
به کودکتان کمک میکند تا دریابند که درک میشوند ،سؤاالت ندانستن را نشان میدهند .سؤاالت کودک را با
ذهنش مشغول میکند؛ در حالی که کودکان با قلبشان زندگی میکنند ،آنچه که کودکان میدانند مهم نیست،
مهم اعتقاد و باور است .توجه نشان دادن به کودکان ابزاری قوی برای ساختن عزت نفس آنهاست.
تبعیت از کودک ،آنچه را که در واقعیت نمیتوانید ببخشید در بازی و خیال ببخشید ،تشویق تالشهای کودک
بهتر از تمجید و تعریف از او نتیجه میدهد ،وقتی هیچ محدودیتی نباشد امنیتی هم در کار نیست ،در بازی کودک
نحوة زندگی در زمان حال و نیازهای خود و آنگونه که دوست دارد امور پیش برود را نشان میدهند ،سؤالهایی
که جوابشان را واقعاً می دانید را نپرسید ،برای قدرت بخشیدن به کودکان باید فرصت تصمیمگیری را به آنها
بدهیم ،آزادی و خالقیت را در کودک تشویق کنید.
دیدن نیمۀ پر لیوان ،مهم رفتاری است که بعداً به قصد اصالح انجام میدهید ،شما نمیتوانید چیزی را که مالک
آن نیستید ببخشید ،اتفاقات خوب کمکم روی میدهند ،در بازی والد مخزن جواب برای کودک نیست ،هنگامی
که نمیتوانید از رفتار کودک حمایت کنید از احساسات ،خواستهها و نیازهای کودکتان حمایت کنید ،یکی از
مفاهیمی که میتوانیم به کودکانمان انتقال دهیم این است که آنها شایسته و توانا هستند ،ما سعی میکنیم
سیاستی جدید و مهم در این خانه داشته باشیم.
وقتی کودکتان در حال غرق شدن است سعی نکنید به او شنا کردن آموزش دهید ،در طی جلسه بازی تا لحظهای
که نیاز نباشد نباید محدودیتی اعمال شود ،اگر نمیتوانید منظورتان را در  10کلمه بیان کنید بهتر است اصالً آن
را نگویید ،هرگز کاری را که کودک خودش قادر به انجام آن نیست برایش انجام ندهید ،سعی نکنید که همه چیز
را یکباره تغییر دهید ،وقتی که بر مشکل متمرکز میشوید ارتباط چشمی با کودک را از دست میدهید ،وقتی که
ما در مورد وضعیت خود انعطافپذیر هستیم میتوانیم خشم خود را به راحتی کنترل کنیم ،وقتی که مطمئن نیستید
که به کودکتان چه بگویید از خودتان سؤال کنید ،خود را آماده پذیرش همه جانبه مسئولیت کاری در قبال فرزند
بدانید.

جدول  .3خالصه محتوای جلسات نقاشیدرمانی
محتوی برنامه نقاشی درمانی

جلسه

عنوان جلسه

1

قرارداد درمانی ،بهبود ارتباط کودک با
درمانگر و محیط بازی ،آشنایی با رنگها

2

نقاشی به روش آزاد

مرور مطالب جلسه قبل ،نوشتن قرارداد بین درمانگر و کودک از قبیل محدودیت زمانی ،ممنوعیت زد و
خورد جسمانی با کودک دیگر ،ممنوعیت تخریب وسایل اتاق بازی ،محدودیتهای دیگر بر حسب موقعیت
با دادن حق انتخاب به کودک وضع میشود ،تقویت مهارتهای حرکتی ظریف ،آموزش ترکیب رنگها،
آموزش رنگهای متضاد ،تکمیل و رنگآمیزی اشکال ناقص.
مرور مطالب جلسه قبل ،برونریزی احساسات ،تحریک تخیالت و کشف نقاط قوت کودک ،هماهنگی چشم
و دست ،قرار دادن کاغذ و مداد رنگی در اختیار کودک تا هر آنچه میخواهند بکشند.

1. Landreth & Bratton
2. Schaefer & Kaduson

3. VanFleet, Sywulak & Sniscak
4. Landarth, Bratton, Kalam & Blackard
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جلسه

عنوان جلسه

محتوی برنامه آموزش مادران

مقایسه اثربخشی نقاشیدرمانی ،گلدرمانی و ...

4

مهارت افزایش تابآوری

5

مهارت کنترل هیجانها و احساسات

6

مهارت کنترل تکانشگری

7

افزایش اعتماد به نفس

8

مهارت حل مسأله

9

اعضای خانواده

10

تعامالت اعضاء خانواده

11

مرور جلسات و جمعبندی

ارزیابی و مرور مطالب جلسه قبلی ،اجرای پسآزمون.

جدول  .4خالصه محتوای جلسات گِلدرمانی
جلسه

عنوان جلسه

1

قرارداد درمانی ،بهبود ارتباط
کودک با درمانگر و محیط بازی،
ارتباط و مانوس شدن با گِل

2

درست کردن اشکال با گِل به
صورت اختیاری

3

تشخیص مشکل

4

مهارت افزایش تابآوری

محتوی برنامه گل درمانی
مرور مطالب جلسه قبل ،نوشتن قرارداد بین درمانگر و کودک از قبیل محدودیت زمانی ،ممنوعیت زد و خورد
جسمانی با کودک دیگر ،ممنوعیت تخریب وسایل اتاق بازی ،محدودیتهای دیگر بر حسب موقعیت با دادن حق
انتخاب به کودک وضع میشود ،رفع امتناع کودک از دست زدن به گِل  ،ترغیب کودکان در استفاده از گِل  ،بکارگیری
شیوههای استفاده و شکلدهی به گِل مانند ورز دادن ،تخت کردن گِل  ،لول کردن ،بُرش گِل و چیدن تکههای بُرش
داده شده روی هم ،آموزش مفاهیم با گِل مانند گرد کردن ،حلقه درست کردن ،مارپیچ ،گود یا فرو رفته کردن گِل.
مرور مطالب جلسه قبل ،تقویت عضالت انگشتان ،بهبود مهارتهای حرکتی ،برونریزی احساسات ،تحریک تخیالت
کودک ،ساخت اشیاء با گِل به صورت اختیاری و صحبت در مورد آنچه ساخته شده است.
تشخیص مشکل کودکان ،نام بازی «کار با رویای کودک» :از کودک بخواهید رویایی را برای شما بیان کند .با
پیشنهاد مجسمههای گِلی از او بخواهید تا برخی از نکات را شفافسازی کند.
مرور مطالب جلسه قبل ،برقراری ارتباط و مشارکت ،آموزش مفاهیم بردباری و تحمل ،رعایت نوبت ،نام بازی «ِگل
گروهی» :مقداری گِل روی میز قرار داده و توسط کودکان دست به دست دور میز میچرخد از جمله درمانگر و اجازه
داده میشود به مدت  2دقیقه گل بازی کنند .هر کودکی به چیزی که قبالً ساخته شده چیزی اضافه میکند که با
آن هماهنگ باشد.
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تشخیص مشکل

تشخیص مشکل کودکان ،نام بازی «نقاشی سه بعدی (فراتر از زمان)» :از کودک بخواهید یک تکه کاغذ را
به سه بخش تقسیم نماید .سپس از او بخواهید چیزی را که در گذشته مهم بوده در بخش اول ،چیزی که
اکنون مهم است در بخش وسط و چیزی که به نظر او در آینده مهم است را در آخرین قسمت ترسیم نماید.
مرور مطالب جلسه قبل ،برقراری ارتباط و مشارکت ،آموزش مفاهیم بردباری و تحمل ،رعایت نوبت ،نام بازی
«نقاشی گروهی» :یک برگه بزرگ از کاغذ نقاشی و یک جعبه مداد رنگی روی میز قرار داده و توسط کودکان
دست به دست دور میز میچرخد از جمله درمانگر و اجازه داده میشود به مدت  2دقیقه نقاشی کنند .هر
کودکی به چیزی که قبالً ترسیم شده چیزی اضافه میکند که با آن هماهنگ باشد.
مرور مطالب جلسه قبل ،درک و تشخیص عواطف و هیجانات خود ،روشهای تخلیه هیجانی ،چگونگی
اصالح تخلیه هیجانی در برخورد با شکستها ،نام بازی «فعالیت دیوار احساسی» :از کودک بخواهید
احساساتی را که در دو روز گذشته داشته را فهرست نموده و رنگ هماهنگ با آن را انتخاب کند.
مرور مطالب جلسه قبل ،آموزش مهارت خودکنترلی ،نام بازی «حلمساله (رویارویی با فرایند تصمیمگیری)»:
به کودک کاغذ سفید داده و از او خواسته میشود که دستش را ترسیم نماید .سپس از کودک بخواهید
موقعیت یا مشکل را توصیف کند .آن جمله در مرکز دست نوشته میشود .در این موقع کودک و درمانگر
آماده هستند تا برای پاسخ دادن به موقعیت از طریق اندیشهگشایی و جرقه فکری گزینههای ممکن را بیان
کنند.
مرور مطالب جلسه قبل ،آشنایی با عزت نفس ،شناخت بهتر توانمندیها و ویژگیهای خود ،نام بازی «تابلوی
خلق» :از کودکان بخواهد با استفاده از نقاشی موقعیتهایی که به لحاظ عاطفی -هیجانی ایجاد انگیزه
میکنند و احساس صورت و بدنشان را نشان دهند.
مرور مطالب جلسه قبل ،تقویت قوه خالقیت ،آشنایی با مراحل حل مسأله  ،بارش فکری برای حل رفتار
مشکلساز کودک ،نام بازی «ترسیم راه حل» :در مورد یک مشکل با کودک صحبت میشود و کودک با
استفاده از نقاشی به بیان احساس و نحوه فکر کردن و ارائه راهحل میپردازند.
مرور مطالب جلسه قبل ،آشنایی با اعضاء خانواده کودک ،نحوه برقراری ارتباط اعضای خانواده کودک با
کودک و یکدیگر ،تشخیص چگونگی کنترل کودک توسط والدین ،هماهنگی بین اعضاء خانواده ،نام بازی
«نقاشی خانواده» 20 :تا  25تصویر از صورت ،مو ،لباس و ...را آماده نموده و با کاغذ و چسب مایع به کودک
بدهید و از او بخواهید خانواده خود را ترسیم کند.
مرور مطالب جلسه قبل ،تأثیر روابط خانواده بر رفتارهای مشکلساز کودک ،آشنایی با شیوههای برخورد
والدین با رفتار مشکلآفرین کودک ،تمرین رفتار مناسب در فضای خانواده ،نام بازی «نمودار تعامل خانواده»:
کاغذ سفید به کودک بدهید و از او بخواهید کسانی که در خانواده هستند را ترسیم و توصیف کند که چگونه
با هم کنار میآیند.

سالومه سخا ،محمد مظفری ،سیامک سامانی ،سجاد امینیمنش

5

مهارت کنترل هیجانها و
احساسات

6

مهارت کنترل تکانشگری

7

افزایش اعتماد به نفس

8

مهارت حل مسأله

9

اعضای خانواده

10

تعامالت اعضاء خانواده

11

مرور جلسات و جمعبندی

جلسه

عنوان جلسه

1

قرارداد درمانی ،بهبود ارتباط
کودک با درمانگر و محیط بازی،
آشنایی با رنگها

2

ارتباط و مانوس شدن با گِل

3

تشخیص مشکل

4

مهارت افزایش تابآوری

5

مهارت کنترل هیجانها و
احساسات

6

مهارت کنترل تکانشگری

ارزیابی و مرور مطالب جلسه قبلی ،اجرای پسآزمون.

جدول  .5خالصه محتوای جلسات درمانی روش تلفیقی
محتوی برنامه درمانی روش تلفیقی
مرور مطالب جلسه قبل ،نوشتن قرارداد بین درمانگر و کودک از قبیل محدودیت زمانی ،ممنوعیت زد و خورد
جسمانی با کودک دیگر ،ممنوعیت تخریب وسایل اتاق بازی ،محدودیتهای دیگر بر حسب موقعیت با دادن حق
انتخاب به کودک وضع میشود ،تقویت مهارتهای حرکتی ظریف ،آموزش ترکیب رنگها ،آموزش رنگهای
متضاد ،تکمیل و رنگآمیزی اشکال ناقص.
مرور مطالب جلسه قبل ،رفع امتناع کودک از دست زدن به گِل  ،ترغیب کودکان در استفاده از گِل  ،به کارگیری
شیوههای استفاده و شکلدهی به گِل مانند ورز دادن ،تخت کردن گِل ،لول کردن ،بُرش گِل و چیدن تکههای بُرش
داده شده روی هم ،آموزش مفاهیم با گِل مانند گرد کردن ،حلقه درست کردن ،مارپیچ ،گود یا فرو رفته کردن گِل.
تشخیص مشکل کودکان ،از کودک بخواهید یک تکه کاغذ را به سه بخش تقسیم نماید .سپس از او بخواهید چیزی
را که در گذشته مهم بوده در بخش اول ،چیزی که اکنون مهم است در بخش وسط و چیزی که به نظر او در آینده
مهم است را در آخرین قسمت ترسیم نماید.
مرور مطالب جلسه قبل ،برقراری ارتباط و مشارکت ،آموزش مفاهیم بردباری و تحمل ،رعایت نوبت ،نام بازی «گِل
گروهی» :مقداری گِل روی میز قرار داده و توسط کودکان دست به دست دور میز میچرخد از جمله درمانگر و اجازه
داده میشود به مدت  2دقیقه گل بازی کنند .هر کودکی به چیزی که قبالً ساخته شده چیزی اضافه میکند که با
آن هماهنگ باشد.
مرور مطالب جلسه قبل ،درک و تشخیص عواطف و هیجانات خود ،روشهای تخلیه هیجانی ،چگونگی اصالح
تخلیه هیجانی در برخورد با شکستها ،نام بازی «فعالیت دیوار احساسی» :از کودک بخواهید احساساتی را که در
دو روز گذشته داشته را فهرست نموده و رنگ هماهنگ با آن را انتخاب کند.
مرور مطالب جلسه قبل ،آموزش مهارت خودکنترلی ،نام بازی «پر کردن سطل زباله احساسات» :از کودک بخواهید
با گِل یک سطل زباله بسازد .برای عینیت بخشیدن به احساسات موقعیتهای مشکلزا یک الگوی گِلی از آن درست
کند .سپس سطل زباله را با این احساسات پر کند.
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مرور مطالب جلسه قبل ،درک و تشخیص عواطف و هیجانات خود ،چگونگی اصالح تخلیه هیجانی در برخورد با
شکستها ،نام بازی «مجسمههای احساسی» :به کودک یک ظرف آبنبات پاستیلی داده میشود .از کودک بخواهید
تا برای هر احساس متفاوت یک رنگ از پاستیلها را انتخاب کند .سپس از او خواسته شود که یک مجسمهای بسازد
که نشاندهنده احساسهای درون او باشد .پاستیل را با خالل دندان به مجسمه فرو کنید.
مرور مطالب جلسه قبل ،آموزش مهارت خودکنترلی ،نام بازی «پر کردن سطل زباله احساسات» :از کودک بخواهید
با گِل یک سطل زباله بسازد .برای عینیت بخشیدن به احساسات موقعیتهای مشکلزا یک الگوی گِلی از آن درست
کند .سپس سطل زباله را با این احساسات پر کند.
مرور مطالب جلسه قبل ،آشنایی با عزت نفس ،شناخت بهتر توانمندیها و ویژگیهای خود ،نام بازی «قطار بازی»:
از کودک بخواهید با استفاده از گِل قطار و محمولههای آن (مهارت ،توانایی ،استعدادها و  )...را بسازد.
مرور مطالب جلسه قبل ،تقویت قوه خالقیت ،آشنایی با مراحل حل مسأله  ،بارش فکری برای حل رفتار مشکلساز
کودک ،نام بازی« ،بازیدرمانی به شیوه حل مسأله» :از کودک بخواهید یک مجسمه گِلی بسازد و با کمک این
مجسمه گِلی به سایر مجسمههای گِلی که مشکل دارند کمک میکند که چطور کارها را انجام دهند.
مرور مطالب جلسه قبل ،آشنایی با اعضاء خانواده کودک ،نحوه برقراری ارتباط اعضای خانواده با کودک و یکدیگر،
تشخیص چگونگی کنترل کودک توسط والدین ،هماهنگی بین اعضاء خانواده ،نام بازی «پروژه هنر خانواده» :از
کودک و اعضاء خانواده بخواهید که با استفاده از گِل مکانهای خاصی که به آن عالقه دارد را بسازد و تا اتمام
کارش با کس دیگری در خانواده صحبت نکند.
مرور مطالب جلسه قبل ،تأثیر روابط خانواده بر رفتارهای مشکلساز کودک ،آشنایی با شیوههای برخورد والدین با
رفتار مشکلآفرین کودک ،تمرین رفتار مناسب در فضای خانواده ،نام بازی «ترسیم حسی -حرکتی دست خانواده»:
از کودک بخواهید با استفاده از گِل یک چهارگوش را درست کند .مادر محکم دست خود را بر روی آن بگذارد
بطوریکه دست بر روی لوح نقش ببندد .کودک روی هر انگشت نام یک عضو خانواده را گذاشته و برای آن یک
شکل ،نماد و ترجیحاتش را میسازد .در کف دست نماد مثبت را نشان میدهد .در مورد تعامالت و نحوه اثرگذاری
بر خودش و هیجانات آن بحث میکند.
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7

افزایش اعتماد به نفس

8

مهارت حل مسأله

9

اعضای خانواده

10

تعامالت اعضاء خانواده

11

مرور جلسات و جمعبندی

مرور مطالب جلسه قبل ،آشنایی با عزت نفس ،شناخت بهتر توانمندیها و ویژگیهای خود ،نام بازی «تابلوی خلق»:
از کودکان بخواهد با استفاده از نقاشی موقعیتهایی که به لحاظ عاطفی -هیجانی ایجاد انگیزه میکنند و احساس
صورت و بدنشان را نشان دهند.
مرور مطالب جلسه قبل ،تقویت قوه خالقیت ،آشنایی با مراحل حل مسأله ،بارش فکری برای حل رفتار مشکلساز
کودک ،نام بازی« ،بازیدرمانی به شیوه حل مسأله» :از کودک بخواهید یک مجسمه گِلی بسازد و با کمک این
مجسمه گِلی به سایر مجسمههای گِلی که مشکل دارند کمک میکند که چطور کارها را انجام دهند.
مرور مطالب جلسه قبل ،آشنایی با اعضاء خانواده کودک ،نحوه برقراری ارتباط اعضای خانواده با کودک و یکدیگر،
تشخیص چگونگی کنترل کودک توسط والدین ،هماهنگی بین اعضاء خانواده ،نام بازی «نقاشی خانواده» 20 :تا 25
تصویر از صورت ،مو ،لباس و ...را آماده نموده و با کاغذ و چسب مایع به کودک بدهید و از او بخواهید خانواده خود
را ترسیم کند.
مرور مطالب جلسه قبل ،تاثیر روابط خانواده بر رفتارهای مشکلساز کودک ،آشنایی با شیوههای برخورد والدین با
رفتار مشکلآفرین کودک ،تمرین رفتار مناسب در فضای خانواده ،نام بازی «ترسیم حسی -حرکتی دست خانواده»:
از کودک بخواهید با استفاده از گِل یک چهارگوش را درست کند .مادر محکم دست خود را بر روی آن بگذارد
بطوریکه دست بر روی لوح نقش ببندد .کودک روی هر انگشت نام یک عضو خانواده را گذاشته و برای آن یک
شکل ،نماد و ترجیحاتش را میسازد .در کف دست نماد مثبت را نشان میدهد .در مورد تعامالت و نحوه اثرگذاری
بر خودش و هیجانات آن بحث میکند.
ارزیابی و مرور مطالب جلسه قبلی ،اجرای پسآزمون.

پس از هماهنگی با مدیریت مرکز روانشناسی مهرک ،جلسه
توجیهی برای والدین کودکان با اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی برگزار شد و افراد گروه نمونه بر مبنای مالکهای
ورود به پژوهش انتخاب شدند .در آغاز سیاهه تنظیم هیجان
(شیلد و کیکتی )1998 ،و پرسشنامه تنظیم هیجان (گراس
و جان )2003 ،بر روی والدین کودک انجام و نمرات آن
جهت مرحلۀ ( Aاول) ثبت شد و منحنی خط پایۀ آن رسم
گردید .سپس سه گروه تحتعنوان گروه آزمایش،
نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و روش تلفیقی را دریافت نموده
(در پنج جلسۀ اول ،مداخله روی مادران اعمال شد و از
جلسۀ ششم ،روی مادر و کودک اجرا گردید) و نتایج آن به
صورت نمودار دومی در کنار نمودار اول رسم گردید (مرحله
 .)Bدر این مرحله ،پژوهشگر در هر جلسه ابتدا موارد مورد
بحث را مشخص و مهارتهای جدید را آموزش داده و
تکالیفی برای اجرا در فاصلۀ بین جلسات معین مینمود.
مادران مؤظف بودند که در فاصلۀ بین دو جلسه،
تمرینهای تعیین شده در خانه را به طور عملی انجام داده
و در هر جلسه ،گزارشی از روند انجام آن تکلیف را بیان
کنند .در مرحله سوم یعنی مرحلۀ ( Aدوم) مجدداً شرایط

1. Gast
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یافتهها
به منظور خالصه نمودن نتایج به دست آمده ،نمرات
شرکتکنندگان در طی دورة مطالعه در جدول  6گزارش شده
است.

2. visual analysis
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شیوه اجرای پژوهش

مرحلۀ خط پایه تکرار شد .الزم به ذکر است که
شرکتکنندگان در  10نوبت (سه بار در مرحله خط پایه،
شش بار در مرحله مداخله و یک بار در مرحله پیگیری یک
ماهه) مورد ارزیابی قرار گرفتند .به منظور رعایت کردن
مالحظات اخالقی آزمودنیها ،پرسشنامههای آنها کدگذاری
شد و اصول اخالقی مانند محرمانه ماندن اطالعات و
رازداری کامالً رعایت گردید .با کسب اجازه از والدین ،فرایند
ثبت و ضبط جلسات درمانی فیلمبرداری شد .تحلیل داده-
های پژوهش براساس راهنمای گام به گام تحلیل دادههای
تکآزمودنی گست( 1گست )2010 ،انجام شد و روش تحلیل
دیداری 2در دو سطح درونموقعیتی و بینموقعیتی بر اساس
سه شاخص سطح یا تراز ،روند و تغییرپذیری انجام گردید .از
فرمول درصد بهبودی برای معناداری آماری دادهها استفاده
شد.
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جدول  .6نمرات شرکتکنندگان در خط پایه ،مداخله و پیگیری
آزمودنی

خط پایه

جلسات مداخله

مرحله پیگیری

(مرحله  Aاول)

(مرحله )B

(مرحله  Aدوم)

شرکتکننده اول

59

58

60

64

69

73

79

86

94

89

شرکتکننده دوم

59

59

59

67

73

80

83

89

93

89

شرکتکننده سوم

57

57

58

65

69

73

78

83

88

86

شرکتکننده چهارم

63

63

65

71

76

83

84

90

97

95

شرکتکننده پنجم

56

57

59

64

69

76

84

86

94

90

شرکتکننده ششم

59

61

62

68

71

78

84

90

98

97

مندرجات جدول  6حاکی از آن است که نمرات تنظیم
هیجان در هر شش آزمودنی با گذشت جلسات رو به بهبود
است.

در ادامه نتایج محفظه ثبات و خط روند متغیر تنظیم هیجان
در طول جلسات خط پایه ،مداخله و پیگیری گزارش شد .در
نمودارهای زیر نتایج تغییر در تنظیم هیجان برای هر شش
شرکتکننده آمده است.
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نمودار  .2ترسیم خط روند آزمودنی اول

نمودار  .4ترسیم خط روند آزمودنی دوم

نمودار  .1ترسیم خط میانه و محفظه ثبات آ زمودنی اول

نمودار  .3ترسیم خط میانه و محفظه ثبات آ زمودنی دوم
نشریة توانمندسازی کودکان استثنایی ،سال  ،12شمارة  ،)37( ،4زمستان 59 | 1400

مقایسه اثربخشی نقاشیدرمانی ،گلدرمانی و ...

نمودار  .5تسیم خط میانه و محفظه ثبات آ زمودنی سوم

نمودار  .6ترسیم خط روند آزمودنی سوم
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نمودار  .3ترسیم خط میانه و محفظه ثبات آ زمودنی دوم
نمودار  .8ترسیم خط روند آزمودنی چهارم

نمودار  .7ترسیم خط میانه و محفظه ثبات آ زمودنی چهارم

نمودار  .10ترسیم خط روند آزمودنی پنجم

نمودار  .9ترسیم خط میانه و محفظه ثبات آ زمودنی پنجم
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نمودار  .12ترسیم خط روند آزمودنی ششم

نمودار  .11ترسیم خط میانه و محفظه ثبات آ زمودنی ششم

دادههای آماری مربوط به هر شرکتکننده در جدول  7ارائه
شده است .این جدول شامل تغییرات بین موقعیتی هر متغیر
از مرحله خط پایه ( )Aبه مرحله مداخله ( ،)Bاز جمله تغییر

جدول  .7تحلیل دیداری -استنباطی تغییرات بین موقعیتی در تنظیم هیجان
تغییرات بین موقعیتی
مقایسه موقعیّت

شرکتکننده 1

شرکتکننده 2

شرکتکننده 3

شرکتکننده 4

شرکتکننده 5

شرکتکننده 6

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

تغییرات روند

تغییرات روند

تغییرات روند

تغییرات روند

تغییرات روند

تغییرات روند

تغییر جهت

نوع روند
تغییر ثبات
تغییر طراز نسبی
تغییر طراز مطلق
تغییر میانه
تغییر میانگین
PND
POD

مثبت
باثبات به باثبات
تغییر طراز
+9/5
+4
+17
+18/5
همپوشی دادهها
0/100
0/0

مثبت
باثبات به باثبات
تغییر طراز
+14
+8
+22/5
+21/83
همپوشی دادهها
0/100
0/0

بر اساس مندرجات جدول  ،7میانگین نمرات تمامی
شرکتکنندگان در تنظیم هیجان از مرحله خط پایه به مرحله
مداخله افزایش یافته است .همچنین ،درصد دادههای
غیرهمپوش ( 100درصد) و درصد دادههای همپوش (صفر
درصد) برای هر شش شرکتکننده ،نشان میدهد که تمام

مثبت
باثبات به باثبات
تغییر طراز
+11/5
+7
+18/5
+18/67
همپوشی دادهها
0/100
0/0

مثبت
مثبت
مثبت
باثبات به باثبات
باثبات به باثبات
باثبات به باثبات
تغییر طراز
تغییر طراز
تغییر طراز
+9/5
+11
+12
+6
+5
+6
+22/5
+23
+20/5
+21/83
+21/5
+19/84
همپوشی دادهها همپوشی دادهها همپوشی دادهها
0/100
0/100
0/100
0/0
0/0
0/0

دادهها در وضعیت مداخله ،خارج از محدوده وضعیت خط
پایه هستند.
در ادامه ،با استفاده از فرمول درصد بهبودی معنیداری
بالینی دادهها محاسبه گردید .نتایج در جدول  8گزارش شده
است.
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جهت روند ،تغییر ثبات ،تغییر در تراز (تغییرات نسبی ،مطلق،
میانه و میانگین) ،درصد دادههای همپوش ( )PNDو
غیرهمپوش ( )PODهستند.
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جدول  .8درصد بهبودی شرکتکنندگان در مراحل مختلف درمانی
درصد بهبودی مداخله

درصد بهبودی پیگیری

درصد بهبودی

(مرحله )B

(مرحله  Aدوم)

کل

شرکتکننده اول

59/32

50/84

55/08

شرکتکننده دوم

57/62

40/67

54/94

شرکتکننده سوم

53/49

50/008

51/74

شرکتکننده چهارم

52/37

49/23

50/8

شرکتکننده پنجم

63/96

56/98

60/47

شرکتکننده ششم

61/55

59/90

60/72

آزمودنی

همانطور که مشاهده میگردد ،درصد بهبودی شرکتکننده
دوم و چهارم در مرحله پیگیری از  0/50کمتر بوده است.
بنابراین ،از نظر بالینی معنیدار نمیباشد.

در نهایت ،برای مقایسۀ میزان اثربخشی سه مداخله
نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و روش تلفیقی از فرمول درصد
بهبودی استفاده گردید .نتایج در جدول  9آمده است.

جدول  .9درصد بهبودی و میانگین نمرات سه گروه مداخله درمانی در تنظیم هیجان
گروه

گِلدرمانی
روش تلفیقی

یافتههای جدول  9نشان میدهد که مداخله درمانی روش
تلفیقی نسبت به دو روش درمانی دیگر اثربخشی بیشتری
داشته و درصد بهبودی کلی گِلدرمانی کمتر از مداخالت
درمانی دیگر بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نقاشیدرمانی،
گِلدرمانی و روش تلفیقی بر تنظیم هیجان کودکان با
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی بود .یافتهها نشان داد که
مداخالت نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و روش تلفیقی منجر به
افزایش تنظیم هیجان کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی گردید .این یافتهها با نتایج پژوهشهای عباسلو
( ،)1399دبیر ،اسدزاده و حاتمی ( ،)1399مومنی و شالنی
( ،)1395فرید و نجفزاده ( ،)1396دمهری ،سعیدمنش و
رزبان ( ،)1398نعمتخواه ،حسین خانزاده و کافی ماسوله
( )1395و معرف و سهرابی ( )1396همسو است.
در تبیین نتایج به دست آمده میتوان چنین بیان نمود
که یکی از روشهای درمانی مناسب برای کودکان مبتال
به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی ،آموزش والدین است تا
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51/26
60/62

آنها با یادگیری اصول برقراری ارتباط با فرزندان ،بتوانند
تعامل مناسبتری را برقرار نمایند (لی و همکاران.)2012 ،
درمانهای والدینمحور و کودکمحور بر بهبود تعامالت
فرزندان و والدین درون بافت خانواده تأکید داشته و عامل
اصلی برای تغییر ارتباط است (مالچیودی .)2013 ،طبق نظر
درمانگران والدینمحور (کریستین ،پریمن و پورتری-بیسک،
 .)2017تغییر در شیوه والدگری منجر به کاهش مشکالت
رفتاری در کودکان میشود .در این راستا در پژوهش حاضر،
با آموزش رابطۀ والد-کودک ،مادران به فنون بازیدرمانی
کودکمحور تجهیز گشته و ارتباطی مثبت با کودکان خود
ایجاد نمودند .در واقع ،با افزایش آگاهی مادران از تعامالت
ارتباطی ،تعارضات درونی آنها کمتر شده و با موقعیتهای
دشوار و تنشزا و رفتار ناسازگارانه فرزندان ،سازگارانهتر
برخورد نمودند .در خالل این ارتقای تعامالت والد -کودک،
نشانههای بیشفعالی و تکانشگری در کودکان مبتال کاهش
یافت .نتایج پژوهشهای عباسلو ( )1399و دبیر ،اسدزاده و
حاتمی ( )1399نیز موید اثربخشی این مداخالت درمانی بود.
از طرفی ،هنردرمانی روش مؤثری میباشد که میتواند
بر اساس اصول تعامالت والد و کودک آموزش داده شود.
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فعالیت هنری بر سیستم بازداری کودکان مبتال به این
اختالل تأثیر گذاشته و موجب میشود که کودک بهتر بتواند
تکانههای خود را کنترل کند و به شکلی مؤثر به موقعیتها
پاسخ دهد (مالچیودی .)2013 ،از آنجا که مرور کالمی
خاطرات تروماتیک برای کودکان خارج از توان آنها هست،
رویکردهایی مانند هنردرمانی که بر فرایند کالمی حوادث
ناگوار توسط کودکان کمتر تأکید دارند ،درمانهای مفیدی
به شمار میروند .از اینرو ،در پژوهش حاضر ،از ابزارهای
هنردرمانی (نقاشیدرمانی و گِلدرمانی) ،به سبب سهولت
ترکیب آن با اصول تعامالت والد و کودک ،بهره گرفته شد.
کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی با استفاده
از نقاشی ،آزادانه درباره افکار و احساسات سرکوبشده خود،
بدون تهدید واکنش مادر ،صحبت نموده و به طور خالقانه
با تغییر در مسائل ،به احساس تسلط بر مشکالت رسیدند .در
واقع ،این فرایند خالق به کودکان کمک نمود که
مهارتهای بینفردی خود را گسترش داده ،رفتار خویش را
مدیریت نموده و به بینش در حل مسائل دست یابند.
کودکان با فرافکنی زندگی درونیشان به نقاشی توانستند
بر هیجانات خود غلبه نموده و برای حل مشکالت خود
منعطفتر تفکر نمایند و این سبب پویایی شخصیت آنان
شده است .در نهایت ،هدف اصلی پژوهش که همانا ارتقای
تنظیم هیجان بود ،محقق گردید .تحقیقی که توسط مومنی
و شالنی ( ،)1395دمهری ،سعیدمنش و رزبان ( )1398و
فرید و نجفزاده ( )1396انجام گرفت ،تأییدکننده یافتههای
پژوهش حاضر است.
ارتقای تنظیم هیجان زمانی افزایش بیشتر داشت که
نقاشیدرمانی به همراه گِلدرمانی به شرکتکنندگان ارائه
گردید .آزمودنیها در خالل کار با گِل به احساس آرامش
رسیده و فشارهای عصبی آنان کاهش یافت .در هنگام کار
با گِل ،کودک دامنه وسیعی از احساسات خود را نشان میداد.
چون حالت شکلپذیری گِل باالست ،آنان توانستند بدون
ترس از نتایج منفی ،با پرخاشگری با گِل درگیر شوند و
پسخوراند هم بگیرند .در واقع ،کودکان در هنگام کار کردن
با چنین مواد ابتدایی ،نیازهای واپسزده قبلی خود را جبران
نموده و به خاطرات و اندیشههای خود عینیت داده و بیش از
پیش درصدد افزایش تنظیم هیجان خود برآمدند .نتایج
پژوهش نعمتخواه ،حسین خانزاده و کافی ماسوله ()1395
و معرف و سهرابی ( )1396حاکی از اثربخشی این مداخله

درمانی بر کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی -بیشفعالی
بود و با یافتههای پژوهش حاضر همسو بود.
در یک جمعبندی کلی باید گفت که آموزش مداخالت
(نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و روش تلفیقی) موجب ارتقای
تنظیم هیجان در کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی
بیشفعالی میشود .بنابراین ،مادران میتوانند با بهرهگیری
از این مداخالت درمانی در خانه ،ضمن اینکه باعث ارتقای
تنظیم هیجان کودکان شوند ،به بهبود تعامالت والد و
کودک کمک نمایند .در نهایت ،نتایج حاصل از تحلیل
دیداری آزمودنیها در مرحله پیگیری نشاندهنده این مسأله
بود که اثربخشی مداخالت (نقاشیدرمانی ،گِلدرمانی و
روش تلفیقی) با گذشت زمان از بین نرفته و مشاوران و
درمانگران میتوانند از این مداخالت درمانی بهعنوان یک
روش درمانی باثبات در بهبود تنظیم هیجان کودکان دارای
کمتوجهی -بیشفعالی استفاده نمایند.
اختالل
از آنجا که به دلیل بیماری کرونا ،اجرای گروهی ممکن
نبود ،لذا از طرحهای درونگروهی (تکآزمودنی) استفاده
گردید که تعمیمپذیری نتایج را با محدودیت مواجهه نمود.
محدود کردن جامعه آماری به گروه سنی  ،11-8استفاده از
نمونههای در دسترس و تعیین اثربخشی مداخالت درمانی
بر نوع ترکیبی اختالل کمتوجهی -بیشفعالی از دیگر
محدودیتهای پژوهش حاضر بود .عدم دسترسی به هر دو
والد و عدم کنترل مصرف دارو جهت رسیدن به نتایج
مطلوبتر را نیز میتوان از دیگر محدودیتهای پژوهش
برشمرد .از اینرو ،پیشنهاد میشود ،پژوهش حاضر روی
طیف وسیعی از گروههای سنی و هر دو والد ،با جایگزینی
تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل و با کنترل مصرف
دارو انجام شود تا اعتبار پژوهش با اطمینان بیشتری برآورد
شود .در راستای استفاده بهینه از نتایج پژوهش حاضر
شایسته است خانوادهها و کارشناسان آموزشی در جریان
این نتایج قرار بگیرند؛ زیرا نتایج پژوهش حاضر میتواند
خانوادهها و کارشناسان آموزشی را به ابزاری قوی در امر
بهبود مشکالت تنظیم هیجان کودکان مبتال به اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی مجهز سازد.
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Abstract
The purpose of this study was the effectiveness of the painting therapy, clay therapy and combined methods on
emotion regulation for children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD). Research method in this
study was single-subject of AB experimental designs. The study population consisted of all children aged 8 to 11
years that attended special centers centers hyperactivity in Tehran in the academic year 2020-2021, from whom
14 children were selected. From among them, 6 children with ADHD (three boys and three girls) were selected
based on entry and exit criteria by purposive sampling and randomly assigned to three groups of two. Interventions
included the painting therapy, clay therapy and combined methods for each child, according to the child-centered
play therapy program with Landers and Bratton Approach (2006) were conducted in 2 sessions (one hour) per
week and for 2 months during 8 weeks (16 sessions). The research instrument was a Emotion Regulation
Questionnaire (ERQ) and Emotion Regulation Checklist (ERC). Data visual analysis were performed at both
within subject and intersubject levels based on three indicators of level, trend and variability. The results showed
that the painting therapy, clay therapy and combined method interventions were effective on emotion regulation
for children with attention deficit/ hyperactivity disorder and the effect of this program in the follow-up phase has
been Stable. Based on the findings, it can be concluded that interventions (painting therapy, clay therapy and
combined methods) can increase the emotion regulation of children with ADHD. Therefore, these interventions
can be considered as the useful and applicational treatments for these children.
Keywords: emotion regulation, family centered-child centered, combined method, clay therapy, painting therapy.



Ph.D. Student of Psychology in Psychology and Exceptional Children Education, Shiraz Branch, Islamic Azad University,
Shiraz, Iran.
 Corresponding Author: Assistant Professor in Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
Email: Mozafari937@yahoo.com
 Associate Professor in Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
 Assistant Professor in Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

Submission: 29 May 2021

Revisen: 10 June 2021

67 | 1400  زمستان،)37( ،4  شمارة،12  سال،نشریة توانمندسازی کودکان استثنایی

Acceptance: 28 July 2021

