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 چکيده
تماد بر اع یرفتار یبر مدل شناخت یمبتن یدرمان یباز یاثربخش پژوهش حاضر به دنبال

کودکان دچار اختالل  یفعال شیب های¬و نشانه ییاجرا یبه نفس، عزت نفس، کارکردها

 آزمونشیپ وهیبه ش یتجرب مهیروش پژوهش از نوع ن می باشد. و کمبود توجه یفعال شیب

 نیکودکان سن پژوهش شامل نیا یو کنترل بود. جامعه آمار شآزمای گروه با آزمونپس –

شهر  ایمح کینیو کمبودتوجه مراجعه کننده به کل یفعال شیاختالل ب یسال دارا 9-21

. که در آزمون کانرز نیز دارای اختالل بیش فعالی و کمبود توجه تشخیص تهران  بودند

آنها به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه  نفر از 03داده شود. تعداد 

آزمایش و گواه بصورت تصادفی واگذار شدند.آموزش بازی درمانی بر اساس زمان بندی 

ای یک مرتبه توسط یک روانشناس آموزش ساعته هفته 5/2جلسه حدود  23توافقی طی 

ازی درمانی مبتنی بر مدل دیده انجام شد.نتایج تحلیل های آماری حاکی از آن است که ب

شناختی در بین کودکان بیش فعال تاثیر گذار بوده و باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت 

 نفس و کاهش کارکرد های اجرایی و نشانه های بیش فعالی در بین کودکان می شود.

 اعتمادبه نفس، رفتاری،-بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی: واژگان کليدي

 .کردهای اجرایی، بیش فعالی،کمبودتوجهعزت نفس،کار
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 3 وحيد بنيسی، 2 مهرداد هوازاده،  1 پریناز بنی سی

 .ایران تهران، غرب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران استادیار گروه روانشاسی و مشاوره، 2
 .انایر اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر، دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، 1
 اصفهان، واحداصفهان)خوراسگان(،ی،دانشگاه آزاد اسالمی دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزش 0

 .ایران

 
  نام نویسنده مسئول:

 پریناز بنی سی

اثربخشی بازي درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاري بر اعتماد به نفس، 

هاي بيش فعالی کودکان دچار عزت نفس، کارکردهاي اجرایی و نشانه

 اختالل بيش فعالی و کمبود توجه
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 مقدمه
فعالی، اختالل در بازداری رفتار است که با توانایی انتظار کشیدن، متوقف کردن پاسخ یا عدم پاسخ به بیش-اختالل نارسایی توجه

فعالیت نامناسب رشدی، تحمل کم فعالی، اختاللی مزمن و شایع است که با سطح بیش-(. اختالل نارسایی توجه2رویدادها ارتباط دارد)

(.این اختالل در سالهای 1شود)محرومیت، ناتوانی در حفظ توجه و تمرکز، تکانشگری و رفتارهای کم سازمان یافته و آشفتگی مشخص می

نان و علت شناختی در کودکان و نوجواعصب-ترین اختالالت رشدی(. یکی از شایع0اخیرکانون توجه عمومی، علمی و بالینی بوده است)

(. در واقع سه نوع اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی وجود دارد: نوع نارسایی توجه غالب، 4ی آنان به روانپزشک و مشاور اطفال است)مراجعه

تا  1از ای های نظام دار میزان شیوع اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی را در دامنه(. بررسی5نوع بیش فعالی/تکانشگری غالب و نوع مرکب)

درصد گزارش شده است؛  19تا  1درصد و در سطح بین المللی بین  7(. میزان شیوع آن در ایاالت متحده حدود 6اند)درضد گزارش کرده 21

(. میزان شیوع این اختالل براسا جنسیت نیز متفاوت است 7درصد برای شیوع این اختالل تاکید دارند) 5تا  0ها بر رقم اما بیشترین گزارش

گزارش شده  2به  9تا  2به  6و در موارد بالینی بین  2به  0اجایی که میزان شیوع آن در پسران نسبت به دختران در جمعیت عمومی تقریبا ت

 (.1است)

د ریزی و رفتار هدفمنای در کارکرد اجرایی دارند که منجر به بروز مشکالت فراوان در برنامهکودکان مبتال به این بیماری، ضعف عمده

های (. این اختالل به نوعی اختالل در عملکرد اجرایی و حافظه کاری است؛ باتوجه به پژوهش9شود)در مدرسه، خانه و ارتباط با دیگران می

دانیم که کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی، کودکانی تکانشگر و دارای قدرت ریسک باال هستند و اغلب بدون تفکر و پیشین، امروزه می

کنند. این کودکان همچنین انعطاف پذیری شوند و یا اساسا بی هدف و بصورت تکانشی، کاری را آغاز میازمان یافته، وارد عمل میبررسی س

شوند؛ این کارکردها های کنترل شناختی نامیده می(. این در حالیست که کارکردهای اجرایی مهارت23محدودی در روابط اجتماعی دارند)

-یی کاری را در بر مریزی، بازداری و حافظهدتنظیمی هستند که فرایندهایی مانند تغییر توجه، حل مسئله، برنامهبخشی از مکانیسم خو

(. 21کنند)شوند که فرایندهای شناختی دیگر را کنترل، هدایت و هماهنگ میعنوان فرآیندهایی تعریف می(. کارکردهای اجرایی به22گیرند)

(. کارکردهای 20شود که در انجام تکالیف هدفمند، دشوار یا جدید ضروری هستند)ای میندهای شناختی پیچیدهاین کارکردها شامل تمام فرای

ای و دو تکلیف موازی را بر عهده هایی از مغز هستند که مسئولیت انجام تکالیف سوئیچینگ، تکالیف چندوظیفهاجرایی عملکرد قسمت

(. یک 25ها با موفقیت تحصیلی، سازگاری اجتماعی و موفقیت شغلی ارتباط دارند)توانایی دهند این(. مطالعات طولی نشان می24دارند)

مطالعه انجام شده  در موردکارکردهای اجرایی در اختالل نقص توجه/بیش فعالی مشخص کرد کودکان و نوجوانا با  10فراتحلیل در زمینه 

اری، ریزی، بازدروانشناختی مربوط به کارکردهای اجرایی شامل برنامه-ای عصبهاخنالل نقص توجه/بیش فعالی به صورت معنادار در ارزیابی

 (.26حافظه کالمی و فضایی و انعطاف پذیری شناختی نسبت به جمعیت عادی نقص دارند)

 (.27گذارد)های خانواده اثر میدر حقیقت مشکالت مشکالت رفتاری کودکان به طور عمیقی برروابط  و کنش

های بیش رفتاری در کاهش نشانه-ها حاکی از این هستند که استفاده از رویکرد شناختی، پژوهشADHDکودکان  در زمینه درمان

ای که (باتوجه به نحوه21فعالی، تکانشگری، افزایش رفتارهای جامعه پسند و شناخت اجتماعی و بهبود روابط با همساالن موثر بوده است)

ی آموزش تحصیلی، انتظارات و رویکردهای مدیریت رفتار هایی از خودشان دربارهنه شوند، باید سوالمکن است معلمان موجب رفتار اخالل گرا

ای که نقشی در آن ندارند مقصر بدانیم، ولی این امر به همان اندازه اهمیت دارد که معلمان (.نباید معلمان را برای رفتار اخالل گرانه29بپرسند)

ترین رویکردهای بازی درمانی که برای (.در واقع یکی از برجسته13جب بدرفتاری کودک شود حذف کنند)هرچیزی را که امکان دارد که  مو

کودکان پیش دبستانی و دبستانی طراحی شده است ، بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری است. در این رویکرد بر مشارکت کودک  در 

ل شناختی رفتاری این امر از طریق مورد توجه دادن مواردی مانندکنترل رفتارخود و شود. در ابزی درمانی مبتنی بر مددرمان تاکید می

ایی هشود. در این نوع بازی درمانی از روشهای اجتماعی عملیاتی میدیگران، تسلط و پذیرش مسئولیت در قبال تغییر رفتار و اکتساب مهارت

شود که رشد ثبت، شکل دهی، خاموش سازی و سرمشق دهی استفاده میمانند خودنظارتی و فنون مدیریت وابستگی از جمله تقویت م

(.نتایج پژوهش  12های اجتماعی در راستای کاهش مشکالت رفتاری و سازگاری از جمله اهداف نهایی آن است)اجتماعی و بهبود مهارت

شود. در این ی کودکان پیش دبستانی می( نشان داد بازی درمانی گروهی سبب کاهش مشکالت رفتار11صریحی، پورنسایی و نیک اخالق)

شوند. در حقیقت تغییراتی در فرایندهای شناختی کودک بوجود های ناهمخوان همراه با مشکالت رفتاری شناسایی و اصالح میرویکرد، اندیشه

ای پیچیده کودک بر اساس (. عزت نفس شامل احساسات، باورها و آرزوه10گذارد)آید که بر مشکالت رفتاری آنها تاثیر مطلوبی میمی

کنند و هویت (. همچنان که کودکان از خود درکی پیدا می14مهارتهای در حال تغییر وی در تاثیر متقابل و نفوذ به دنیای اطرافش است)

س کند، عزت نفهایی که کودک از خود میشوند. مجموعا ارزیابییابند، تلویحا برای خصوصیات خود ارزش منفی یا مثبت قائل میخود را می

(.نیاز به عزت نفس یکی از نیازهای روانی طبیعی انسان است که به دنبال پیروی از قواعد و هنجارهای اجتماعی، 15دهد)او را تشکیل می

 آید و در تمام طبقات و درجات علمی و اخالقی نیاز بههای سالم و برخورداری از سبک زندگی سالم به دست میپیشرفت موفقیت، فعالیت
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داشتن مقدار معینی از عزت نفس به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان وجود دارد. هر اندازه فرد در کسب عزت نفس دچار شکست شود 

گردد. عزت نفس باال باعث بیشتر دستخوش اضطراب، تزلزل روانی و بدگمانی از خود حقیقت گریزی و احساس عدم کفایت در زندگی می

توان گفت یکی (.در این مورد می16ها بهتر تطابق پیداکند)سازد با سختیشود که این احساس فرد را قادر میود میایجاد حس اعتماد به خ

ت نفس است. اعتماد به نفس نوعی نگرش اسهای مختلف زندگی دارد، داشتن اعتماد بههای مثبتی که تاثیر بسزایی بر جنبهدیگر از ویژگی

ه، های خود اعتماد کردشود فرد به تواناییتادیدگاه واقعی و مثبتی نسبت به خود داشته باشد و سبب می دهدکه به فرد این فرصت را می

احساس کنترل بر زندگی خود داشته باشد. اعتماد به نفس از پنج مولفه تشکیل شده است که عبارتند از اعتماد به نفس اجتماعی، استقالل 

ا هت، ابراز وضع و ابراز فیزیکی. طبق نظر اوزبی اعتماد به نفس به عنوان به رسمیت شناختن تواناییاز همتا، اعتماد به نفس مربوط به موقعی

(. اعتماد به نفس همچنین ممکن است به عنوان یک احساس 17شود)از دید خود فرد و عالقه به خویشتن و آگاهی از احساسات تعریف می

توان از آن به عنوان یک توافق صحیح همراه با شهامت و عریف شود. بطور کلی میخوب به عنوان یک نتیجه از تعمیق احساسات مثبت ت

توان گفت این ویژگی توان گفت اعتماد به نفس از زمان تولد در فرد وجود دارد ولی با این حال میشجاعت بین خود و اطرافیان یادکرد. می

مل اصلی در ایجاد متغیر اعتماد به نفس فاصله زمانی بین تولد تا یک سالگی باشد. عاشخصیتی قابلیت تغییر و رشد در طول زمان را دارا می

است. مطالعات نشان داده است که سطح باالی اعتماد به نفس، منجر به افزایش انگیزه و تالش به منظور حفظ و یا تسهیل عملکرد فرد تحت 

 (11ند دارای سطح باالیی از اعتمادبه نفس هستند)شود. آنهایی که در زمینه کار و تحصیل موفق هستشرایط اضطراب زا می

 

 روش
ی پژوهش حاضر پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری است. جامعه-پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

ن  بودند که عالوه بر سال دارای اختالل بیش فعالی و کمبودتوجه مراجعه کننده به کلینیک محیا شهر تهرا 21-9شامل کودکان سنین 

نفر از آنها به شکل  03تشخیص روانپزشک الزم بود که در آزمون کانرز نیز دارای اختالل بیش فعالی و کمبود توجه تشخیص داده شود. تعداد 

یص ارتند از تشخهای ورود به گروه نمونه عبنمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه بصورت تصادفی واگذار شدند.مالک

قطعی اختالل بیش فعالی و کمبود توجه توسط روانپزشک و تمایل شرکت کنندگان برای شرکت در جلسات درمانی؛ و مالک خروج نیز غیبت 

ی اهبیش از یک جلسه برای این پژوهش در نظر گرفته شد.اجرای متغیر مستقل یعنی بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی، با استفاده از کتاب

( و باهمکاری دو نفر از متخصصان آموزش و روانشناسی 03()2094(، پژوهش موللی و همکاران)19()2016کلیات بازی درمانی محمد اسماعیل)

ارکت ها و مشرفتاری تهیه شده است. روند جلسات با تاکید بر انجام گروهی فعالیت-کودکان با نیازهای ویژه با توجه به رویکرد شناختی

انجام شد و طرح درمانی جلسات بر روی افزایش خودکنترلی کودکان، افزایش مشارکت فعال و جسورانه و هدفمند و یادگیری  هاآزمودنی

های سازگارانه و تعاملی با یکدیگر و محیط در راستای تقویت اعتماد به نفس، عزت نفس و کارکردهای اجرایی و در همین راستا، کاهش پاسخ

جلسه  23ود. در انتها از کلیه شرکت کنندگان پس آزمون گرفته شد. این برنامه بر اساس زمان بندی توافقی طی های این اختالل بنشانه

 ای یک مرتبه توسط یک روانشناس آموزش دیده در کلینیک به شرح زیر برگزار گردید.ساعته هفته 5/2حدود 
 

 هارئوس فعالیت

 مناسب بین درمانگر و کودکان آزمون و انجام پیش آزمون.آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و ایجاد رپورت 2

 . بازی با مداد رنگی، آبرنگ، آینه، تخته سیاه و دومینوی گروهی1

 ها. خمیر بازی، ساختن پازل انسان بصورت گروهی و بازی با نخ و مهره0

 های چوبیهای شنی و بازی با مکعب. کار باشن، ساخت مجسمه4

 نگشتی، قصه و بازی با توپ و سطل. لگوی گروهی، عروسک ا5

 . بازی تقلیدصدا، کاردستی گروهی، دارت و پازل اعداد و حروف6

 . بازی نقش با کودکان، کپی اشکال هندسی، بازی با آهنگ7

 های آموزشی، پازل گروهی و دومینوی فردی. حباب بازی گروهی، کارت1

 ی تصویر بصورت گروهی. بازی با بادکنک، مهره نخ کردن و داستان گویی از رو9

 . رنگ آمیزی با انگشت، ساختن داستان، قصه گویی و توپ بازی گروهی23

 

به منظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهش، پس از کتب رضایت کتبی از والدین کودکان شرکت کننده در پژوهش و جلب همکاری 

کننده در این پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات استخراج  کودکان، پژوهش صورت گرفت. به مسئوالن مراکز و والدین کودکان شرکت
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ها گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت در اختیار شده بصورت محرمانه باقی ماند، نتایج حاصل از پژوهش در سطح کلی گروه

برگزاری جلسات آموزشی برای هر دو گروه با استفاده  های بدست آمده قبل و بعد ازروانشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت قرار بگیرد. داده

 ، استفاده شد.SPSSنرم افزار آماری  14ها از نسخه از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده

 

 ابزار

 پرسشنامه اعتمادبه نفس برون رویتر: -1
های پرسشنامه شخصیتی برون رویتر استفاده شده ها از مجموعه ای از سوالآزمودنی در این پژوهش برای اندازه گیری اعتمادبه نفس 

طه سل-برون گرایی تمامی، اعتمادبه نفس، سلطه جویی-ی درون گراییآیتم دارد و شش جنبه از دوجنبه 215است. این پرسشنامه در مجموع 

شود، ها، داده میها، در هریک از مقیاسای که به هریک از سوالدهد. نمرهپذیری، اعتماد به نفس و اجتماعی بودن را مورد ارزیابی قرار می

سوال پرسشنامه  15متغیر است. هریک از  1-تا 1های +و در مقیاس 7-تا 7های الف +براساس ازش تشخیصی آنها تعیین شده و در مقیاس

توان برای ارزیابی هریکاز این شش ست بنابراین میبرای هریک از شش ویژگی شخصیتی مورد سنجش دارای یک ارزش تشخیصی معین ا

ی آزمودنی در هر مقیاس از جمع جبری نمرات مثبت و منفی او در آن مقیاس به دست ویژگی کل پرسشنامه را برروی فرد اجرا کرد. نمره

سوال، یعنی همان 03خصیتی برون رویتر های پرسشنامه شها از میان سوالآید. در این تحقیق برای اندازه گیری اعتمادبه نفس آزمودنیمی

سواالت خرده مقیاس  اعتمادبه نفس پرسشنامه که دارای باالترین ارزش تشخیصی برای سنجش اعتمادبه نفس بودند و مورد تایید تعدای از 

هرچه عدد بدست آمده ها ارائه شد. در مقیاس اعتمادبه نفس، متخصصین روانشناسی نیز قرار گرفت در قالب یک چرسشنامه به آزمودنی

های مختلف پرسشنامه شخصیتی برون رویتر بااستفاده از روش اجرای ی اعتمادبه نفس باالتر است. پایایی مقیاسکوچکتر باشد، نشان دهنده

 .محاسبه شده است 94/3تا  79/3بدست آمده است. روایی همزمان بین  3/71مجدد بین
 

 ي عزت نفس آیزنگپرسشنامه -2

دهد. به سوالهایی که به عالمت سوال پاسخ ن پرسشنامه وجود دارد که عزت نفس را در مقابل احساس حقارت نشان میسوال در ای 03

نمرات  یدامنه گیرد.داده باشند عدد نیم، و به آنهایی که عزت نفس را پاسخ داده باشند عدد یک و به پاسخهای مقابل آن عدد صفر تعلق می

با خیر  آنهایی که و (10،11،26،22،23،9،5،1،2،03،19ی یک میگیرند عبارتند از: سوالهایی که با بله نمره باشد.می 03پرسشنامه از صفر تا 

 (.0،4،6،7،1،21،20،24،25،27،21،29،13،12،14،15،16،17،11گیرند عبارتنداز: )نمره می

، و پایایی آن به دو روش آلفای 16/3ی )بله و خیر( دارد. روایی این آزمون، به روش اعتبار مالکی اپرسش دو گزینه 03این پرسشنامه، 

 (.02، به دست آمد)19/3و  94/3کرونباخ و بازآزمایی، به ترتیب 

 

 :BRIEFپرسشنامه کارکردهاي اجرایی  -3
در  2یا پتر، ایسکوئیس، استیون، گای و کنورسیپرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی )فرم والدین(، توسط جرارد، جیو

سؤال می باشد که با توجه به شرایط حادث شدن  16نوشته شده است. این ارزیابی دارای دو فرم والدین و معلمین و دارای  1333سال 

ه گذاری می شود و رفتارهای توسط والدین نمر 0تا  2به ترتیب از  "همیشه"و  "گاهی اوقات "و  "هیچ وقت"وضعیت برای کودک به عنوان 

ساله طراحی شده است  21تا  5کودک را در مدرسه و یا منزل مورد بررسی قرار می دهد و به منظور تفسیر رفتاری عملکرد اجرایی کودکان 

الل بیش قعالی ت رشدی و اختالالت عصبی )اختدقیقه است. جامعه مورد هدف ان شامل اختالال 25تا  23زمان تکمیلی این فرم بین (.  01)

همراه با تقصی توجه، اختالل طیف در خود مانده، اخالل خواندن، سندروم تورت، عقب ماندگی ذهنی و آسیب های مغزی( می باشد. این 

پرسشنامه با مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود. هر کدام از سؤاالت مربوط به یکی از زیر مجموعه های پرسشنامه می باشد و این زیر 

 :شود تقسیم می به شرح زیر ه ها به دو قسمت اصلی مهارت های تنظیم رفتار و مهارت های فراشناختمجموع

 الف( مهارت های تنظیم رفتار: بازداری، انتقالی، کنترل هیجان

 ریزی، سازماندهی مواد، نظارت، حافظه کاری، آغازگریهای فراشناخت: برنامهب( مهارت

 

 

 

                                                           
Gerard, Gioia, Petr, Isujuith, Steven, Guy& Kenworthy 1 
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 والدینمقياس درجه بندي کانرز براي  -4

های یادگیری، سلوک، های کودکان را شامل ناتوانیی آن، پنج گروه از اختاللتوان بوسیلهپرسش است که می 41این مقیاس دارای  

سالگی  27تا  0سوال برای اختالل بیش فعالی است. این مقیاس برای رده سنی  23تنی، بیش فعالی و اضطراب را ارزیابی کرد. مشکالت روان

(.  پایایی تست 00و باالتر، بر وجود اختالل بیش فعالی داللت دارد) 5/2شود. میانگین نمره داده می 0ده است و به هریک از آنها تا ساخته ش

 11/26و انحراف استاندارد  41/12بوده است که این مقیاس دارای میانگینی معادل  90/3در این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 

 (.04باشد)می

 

 نتایج

( میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون  و پیگیری اعتماد به نفس،عزت نفس،کارکرد های اجرایی،بیش 2جدول )

 فعالی کارنز به تفکیک گروه ها
 

 متغیر گروه

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد
 میانگین تعداد

انحراف 

 داستاندار
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

 اعتمادبه نفس
 3172 0151 25 3172 0161 25 3165 0124 25 آزمایش

 3110 0113 25 3176 0135 25 3112 0135 25 کنترل

 عزت نفس
 3152 0111 25 3155 0119 25 3161 1111 25 آزمایش

 3114 0123 25 3176 1192 25 3169 1167 25 کنترل

کارکرد های 

 راییاج

 3141 1113 25 3143 1171 25 3141 1157 25 آزمایش

 3171 0130 25 3165 1114 25 3172 1111 25 کنترل

بیش فعالی 

 کارنز

 3117 0104 25 3111 0141 25 3195 0101 25 آزمایش

 2105 1111 25 3113 1116 25 3112 1111 25 کنترل
 

است و کمترین میانگین  ±3172و انحراف استاندارد 0161ش درپس آزمون با میانگین گروه آزمای عزت نفس،با توجه به نتایج جدول باال 

 در گروه کنترل در پیگیری می باشد.  ±2105و انحراف استاندارد 1111با میانگین  یفعال شیبمربوط به مولفه ی 

آزمون و پس آزمون و پيگيري اعتمادبه (آزمون کلمو گروف اسميروف در مورد پيش فرض نرمال بودن توزیع نمرات پيش 2جدول شماره )

 نفس و عزت نفس،کارکرد هاي اجرایی وبيش فعالی به تفکيک گروه ها

 گروه ها نرمال بودن توزیع نمرات

 آزمون کلموگروف اسمیروف

 پیش آزمون

 آزمون کلموگروف اسمیروف

 پس آزمون

 آزمون کلموگروف اسمیروف

 پیگیری

 معناداری ارهآم معناداری آماره معناداری آماره

 اعتمادبه نفس
 3131 31151 3151 31105 3113 31251 آزمایش

 31222 31075 3131 31075 3125 31276 کنترل

 عزت نفس
 3137 31123 3113 31725 3113 31254 آزمایش

 3113 31255 3113 31205 3113 31236 کنترل

 کارکرد های اجرایی
 3131 31110 3139 31157 3125 31227 آزمایش

 31269 31221 31375 31126 3131 31235 کنترل

 بیش فعالی کارنز
 31237 31132 3131 31170 3120 31243 آزمایش

 31224 31194 3137 3119 3137 31262 کنترل
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 های دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون وشود، فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمره( مالحظه می1همان گونه که در جدول)

ها در پیش آزمون و پس آزمون  و پیگیری در هر دو گروه آزمایشی و کنترل تأیید شود. یعنی پیش فرض نرمال بودن نمرهپیگیری رد نمی

 .(< 35/3Pشد )

 یعالف شیب هایو نشانه ییاجرا یبر اعتماد به نفس، عزت نفس، کارکردها یرفتار یبر مدل شناخت یمبتن یدرمان یباز یاثربخش

برای پاسخ به این سوال از تحلیل آزمون اندازه گیری  مکرر استفاده شده است  و نتایج به  و کمبود توجه یفعال شیدچار اختالل بکودکان 

 شرح جدول زیر می باشد.

 اعتمادبه نفس،عزت نفس،کارکردهاي اجرایی نتایج تحليل اندازه گيري مکرر نمرات( 3جدول )

 متغیر

 

 مجموع مجذورات
SS 

 یدرجه آزاد
df 

 میانگین مجذورات
MS 

F 
 سطح

 معناداری
 توان آماری میزان تأثیر

 2151 31302 31332 31923 31924 2 31924 اعتمادبه نفس

 31616 31540 3132 6142 22110 2 22110 عزت به نفس

 31656 31476 3131 5191 22155 2 22155 کارکرد های اجرایی

 

ی بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر اعتماد به نفس، عزت نفس، کارکردهای دهد اثربخشنشان می( 0همان طور که جدول )

جهت بررسی . (≥ 35/3P)های بیش فعالی کودکان دچار اختالل بیش فعالی و کمبود توجه اثر  مثبت و معنا داری داشته است اجرایی و نشانه

 ز آزمون توکی استفاده شد.تفاوت پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری به تفکیک گروه ها ا

 ( خالصه نتایج آزمون تعقيبی توکی در گروه آزمایش4جدول )

 سطح معناداری تفاوت میانگین آزمون آزمون متغیر

 اعتمادبه نفس
 پیش آزمون

 313332 31543 پس آزمون

 313332 31447 پیگیری

 31341 31390 پیگیری پس آزمون

 عزت نفس
 پیش آزمون

 313332 31169 پس آزمون

 31330 31113 پیگیری

 31321 31349 پیگیری پس آزمون

 کارکرد های اجرایی
 پیش آزمون

 313332 31169 پس آزمون

 31330 31113 پیگیری

 31311 31349 پیگیری پس آزمون

 بیش فعالی
 پیش آزمون

 31331 31102 پس آزمون

 31326 31742 پیگیری

 313332 31923 پیگیری پس آزمون

 

با توجه به نتایج جدول فوق نمره اعتماد به نفس،عزت نفس،کارکرد های اجرایی در گروه آزمایش در پیش آزمون با پس آزمون و 

در پس آزمون و پیگیری به طور معناداری  ییاجرا یاعتماد به نفس،عزت نفس،کارکرد هاپیگیری  متفاوت است. به عبارتی میانگین نمره 

 (به عبارتی می توان گفت اثر بخشی بازی درمانی تا زمان پیگیری پایدار بوده است.≥35/3pاست)باالتراز پیش آزمون 
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 ( خالصه نتایج آزمون تعقيبی توکی در گروه کنترل5جدول )

 سطح معناداری میانگین تفاوت آزمون آزمون متغیر

 اعتمادبه نفس
 پیش آزمون

 31134 31347 پس آزمون

 31391 31254 پیگیری

 31243 31132 پیگیری آزمونپس 

 عزت نفس
 پیش آزمون

 31404 31321 پس آزمون

 31667 31206 پیگیری

 31010 31254 پیگیری پس آزمون

 کارکرد های اجرایی
 پیش آزمون

 31404 31321 پس آزمون

 31667 31206 پیگیری

 31010 31254 پیگیری پس آزمون

 کارکرد های اجرایی
 پیش آزمون

 31579 31332 پس آزمون

 31974 3130 پیگیری

 31154 3329 پیگیری پس آزمون

 

با توجه به نتایج جدول فوق نمره اعتماد به نفس،عزت نفس،کارکرد های اجرایی در گروه کنترل در پیش آزمون  با پس آزمون و آزمون 

 (.< 35/3pپیگیری تفاوت معنا دار آماری ندارد)

 اد به نفس دراثر آموزش بازي درمانی در گروه آزمایش و کنترل(مقایسه نمرات اعتم1)نمودار 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

پیش آزمون پس آزمون پیگیری

گروه آزمایش 50 -70 -75

گروه کنترل  40 50 45
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 (مقایسه نمرات عزت نفس دراثر آموزش بازي درمانی در گروه آزمایش و کنترل2)نمودار 

 

 
 

 (مقایسه نمرات کارکرد هاي اجرایی دراثر آموزش بازي درمانی در گروه آزمایش و کنترل3)نمودار 
 

 
  

پیش آزمون پس آزمون پیگیری

گروه آزمایش 9 18 15

گروه کنترل  7 10 8
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پیش آزمون پس آزمون پیگیری
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 بحث و نتيجه گيري
رفتاری، در کاهش مشکالت کودکان با اختالل -ی نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش بازی درمانی مبتنی بر مدل شناختیبطور ک

های آن، بر تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس و کارکردهای اجرایی این کودکان، بیش فعالی و کمبودتوجه موثر است و عالوه بر کاهش نشانه

توانند (. کودکان از طریق بازی می05اند)ر روانشناسی به حدی است که صاحب نظران آن را تفکر کودک نامیدهاثرگذار است. اهمیت بازی د

های پایه و اجتماعی را یادبگیرند و رشد کنند؛ به ویژه وسایل بازی نقشی تعیین کننده در بازی دارد تا بتواند جهان اطرافش را کشف  مهارت

(. در بازی امکان بررسی دقیق و فردی الگوهای رفتاری کودک و 06بخشد)ا با رشد تفکر خالقانه بهبود میکند. بازی کیفیت زندگی کودک ر

شود. روانشناسان و پژوهشگران متعددی طی چندین دهه اثربخشی ؟آن را مورد تایید قرار های مشکل فراهم میپرداختن به تمامی جنبه

ن اختالالت روانی و عاطفی کودکان، بازی درمانی است که حتی موجب درمان  بسیاری از (. امروزه مهمترین روش برای درما07اند)داده

ی این است که کارآمدی بازی درمانی شناختی رفتاری بدون دهندههای بسیاری نشان( پژوهش 01شود)اختالالت روانی در بزرگساالن نیز می

، بیانگر این است که بازی درمانی بر (09)(1335نتایج تحقیقات باگرلی و پارکر) درصد موارد ثابت شده است. 13توجه به رویکرد درمانگر، در 

() 42()2090( و سیادتی و همکاران)43()2090عزت نفس و بسیاری از جنبه های دیگر روانشناختی در کودکان موثر است. صفری و همکاران)

وهش به پژ نیا بر کارایی بازی درمانی شناختی رفتاری تاکید نمودند. نیز در پژوهش خود در مورد کودکان  مبتال به اختالل نارسایی توجه،

گونه  نیا یساز یموجب غن تواند یم یآت یها در پژوهش ها تیمحدود نیا یبرخوردار بود که برطرف ساز هایی تیلحاظ مختلف از محدود

 ئهادراز مدت برنامه ار ریتاث یبه منظور بررس یریگیدامه پاشاره کرد که امکان ا نیبه ا توانیپژوهش م نیا های تمحدودی از. گردد ها پژوهش

ختر، د های نمونه یپسران و کم های تعدد نمونه ،یمورد بررس های نمونه تیدر مورد جنس گریباشد. از طرف د دیارمفیبس توانست یشده، م

ن و کودکا نیوالد یراه مقاومت بعض مهیکه در نآن گریو مساله مهم د آورد یمختلف در پژوهش را فراهم نم های تیجنس نیب سهیامکان مقا

 .گذاشت یم یمنف ریآزمونگر در ارائه برنامه تاث زهیشرکت در جلسات، بر انگ یراه برا مهیدر ن یکارو عدم هم
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