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 تاثیر نمایش عروسکی بر بهبود عالئم کودکان پیش دبستانی دچار اختالل بیش فعالی نقص توجه  
 
 

 3اکبر کیهان، 2، علی آقایی1بهاره عزیزی نژاد 

 
 

 چکیده

نقص توجه بیش فعالی اختالل بهبود عالئم کودکان پیش دبستانی دچار نمایش عروسکی بر  تاثیربررسی  هدف با حاضر پژوهش

فعال کودکان بیشاز بین نمونه آماری روش تحقیق شبه آزمایشی با طرح پیش و پس آزمون می باشد. . است  هتگرف انجام

ای ، نمرهCSI-4 پرسشنامه در ارجاع داده شده بودند و ارومیهدبستانی که به مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان پیش

و کنترل  و در دو گروه آزمایشانتخاب گیری در دسترس نمونه بودند، با کرده کسب ( مذکور اختالل بخش در) برش نقطه از باالتر

گروه  .شد اجرا درباره نقص توجه آزمونپیش ،کنترل و آزمایش گروه هایآزمودنی مورد در. به صورت تصادفی جایگزین شدند

ای گرفت و گروه کنترل هیچ مداخلهنمایش عروسکی قرار  طراحی به شیوهجلسه تحت تأثیر متغیر مستقل  16آزمایش به مدت 

توجه آزمون به عمل آمد تا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته اختالل نقص پس دریافت نکرد. پس از پایان مداخله از هر دو گروه 

 آموزشکه  ها نشان دادهای مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهگیریها با روش تحلیل کواریانس برای اندازهداده .مشخص شود

تاثیر دارد و (  ≥ P 05/0)در سطح  نوع ترکیبی و گریفعالی تکانشبیش، غالب  توجهیاختالل بیبر نمایش عروسکی  به شیوه

نقص فعال و آموزش کودکان بیش برعروسکی  از تاثیر آموزش ننشا حاضر نتایجتفاوت گروه آزمایش و کنترل معنی دار است. 

 آنها دارد.وجه ت

 

 اختالل نقص توجه فعالی،نمایش عروسکی، کودکان بیشآموزش مبتنی بر  ها: کلید واژه
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 مقدمه
)براون و باشدسنین مدرسه میمشرف به پزشکی کودکان ترین اختالالت روانیکی از شایع 1فعالیاختالل کمبود توجه و بیش 

)دیک، باشندمی معلمان سوی از بیشتر توجه نیازمند و نبوده لیفتکا انجام به قادر کودکاندسته از  این مدرسه در .(2،2013ساکس

از نشانه های بارز این اختالل می توان به حرکت بدون هدف دست و پا، رعایت نکردن نوبت، حواس پرتی در  .(3،2005کاپریو

رپابودن در اکثر توجهی، س اثر محرکهای بیرونی، پیچ و تاب خوردن در حالت نشسته، گوش ندادن به صحبت در اثر بی

در ارتباط اجتماعی با  یکودکانچنین  .(4،2002)کارناشاره کرد پرحرفی طع صحبت یا مداخله در کار دیگران وها، ق موقعیت 

 اختالل اینتحقیقات مختلف نشان از انواع مختلف . (5،2012)پریمیچ و جناکو شوندو منزوی می بودهمشکل دچار االن خود همس

، گلستان، فالح و اخوان کرباسی)گر دارد فعال و تکانش توجه؛ عمدتاً بیشکمبود توجه(؛ عمدتاً بی ـ  لیفعابصورت مرکب )بیش

  از  درصد 70 تا 30 ( آمده است که2008در گزارش موسسه ملی بهداشت روان)(.6،2015و کرم، بردا و پیکون1386، صدربافقی

 می نشان خود از نیز بزرگسالی حتی در اختالل را این عالئم ،هستند بیش فعالی / توجه نارسایی دارای اختالل که کودکانی

 جه زیادیو در این صورت کودک تگاه بصورت بی توجهی ظاهر می شود که این اختالل در مواردی . (7،2010)میلر وهینشاودهند

 ها،بازی اسباب، رساندنمی پایان هب منزل در راباشند و آنها  داشته تمرکز تواندنمی مدرسه کارهای و هابازی ندارد، بر جزئیات به

کردلر، اسماعیلی و )کند از وی بروز میرفتارهای ناگهانی  ،بصورت تکانشینیز گاه  و کندمی گم اغلب  را وسایلش و هاکتاب

 از فتنر باال یا و دیگر سوی به سویی از مداوم دویدن ،ناآرامی و قراریباشد. بیمی کاری انجام حال در همیشهو  (1392،آزادی

  بدون ، است  نشده تمام هنوز که پرسشی به  ،فکر بدون و ناگهانی دادنپاسخ، کردن بازی صدا و سربی  در توانایی عدم، چیزی

و حدود آثار این اختالل گستره . (8،2006)کلمیاست  کودکانیچنین رفتارهای از زمره  پریدنو صحبت سایرین  بازی وسط اجازه

نموده جلب  آندالیل و عوامل موثر بر شناخت فردی، تحصیلی و اجتماعی، محققان را بسوی  در عرصه های مختلفو ثغور آن 

، بیش فعالی، نقص توجه عالئمحاضر  پژوهشدر  (.2016و همکاران، 10؛ باتر9،1992لوبر، کوای، فریک و گریم)الهی، است 

 11های کاستالنوس، با توجه به نتایج پژوهشاللاین اختشناسی سبب منظور مطالعه ب .است  بررسی شدهترکیبی الگوی  و تکانشگری

 ـ شناختی، محیطی، روانیتوان بر تعامل عوامل ژنتیک، زیست می (2011و همکاران) 1و تراویس (2006) 12بارکلی ،(2008)

 
1. Attention-deficit hyperactivity disorder(ADHD) 
2. Brown & Sax 
3. Dick & Kaprio 
4. Karen 
5. Primich & Iennaco 
6. Karam, Breda & Picon  
7. Miller & Hinshaw 
8. Colmye 
9. Lahey, Loeber, Quay,Frick & Grimm 
10. Botter 
11. Caste llanos 
12. Barkley 
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( 2002) 2مانند لین و چانگهنیز از محققان بسیاری  .شناختی، نوروشیمیایی و عوامل مربوط به تغذیه اشاره کرداجتماعی، روان

تحقیقات مختلف  (.2006، 3)دالی می دانندمادر  منتقل شده ازژنتیکی  شرایط مربوط به را ترین مسیر در تحول این اختاللشایع

روغنچی، محمد، می، مومنی و )است از هنردرمانی  بهره مندی ،فعالیاختالل بیش با رویاروییاز راههای  د که یکیننشان می ده

های زندگی جامعه و از آگاهی )شعور( اجتماعی و فعالیت خالقانه انسانی است که واقعیت  صورتیر . هن(4،2013گل محمدی

با اشکال  شود. هنرمی ها نیز شمردهنوی بر روح و روان انسان مع گذاریبرای تأثیر راهی کند و طبیعت را درک و منعکس می

هنر در واقع ی از زندگی دانست. ئد و از این منظر هنر را باید جزارتقاء بخشرا ها با یکدیگر خاص خود تالش دارد ارتباط انسان

که در جهت است بیانی عاطفی معنای ه بدرمانی  هنر و (1384)فخری و همکاران،ت دهنده فکر اسکننده و آموزشدگرگون نیروی

گیرد. در هنردرمانی که شامل می معلوالن ذهنی و جسمی مورد استفاده قراربیماران،  بخشیرشد و خالقیت درونی افراد و توان

تشخیص  ،شود، شرایط مناسبی برای بروزمی سایر عرصه های هنری چون نمایش، موسیقی و نقاشی وهمهنرهای مختلفی 

 معتقد است که  (2006) . دالی(5،1420اکورت، بوگارتس، تات و اسپرین)هشودکننده فراهم میمشکالت و درمان افراد مراجعه

 های و نظم بخشیدن به بیان واضح سازیاین امر با  ایجاد می کند که نشدهبرای بیان احساسات مغشوش و درک  هنردرمانی راهی

 (. 143: 1389)امرایی،  میسر می شوداحساسی 

جانی باشند توانند هر شیء بیمی از جمله عناصری هستند که در یک نمایش هنری نقش اصلی را دارند و هاها و عروسکماسک

ماسک و نمایش  . عمل نمایشی(2010، 6)اربای، ییلدرم و سونایگیرندر برابر تماشاگران جان میکمک قوۀ فاعلۀ انسانی دکه به 

گر شباهت به انواع دیگر اشکال هنر نمایش نیست. اساس این عمل نمایشی بر ایجاد ارتباط میان نمایشگر و تماشاعروسکی، بی

نیز با پاسخ دادن  تماشاگرگذارند و گر به مشارکت میاگردان، چیزی را با تماشیا عروسک خواننده استوار است: بازیگر، نوازنده،

گردد که تماشاگر و ای را موجب میوقفه مبادلهچرخه بیموضوع ین همنماید. به آن، تمایل به برقراری ارتباط را تقویت می

ی در ربۀ مشترک انساننتیجۀ این فرایند، یک تج(. 8،2014نت ، دیویس و تارا7،2002)تایلوردهدنمایشگر را به یکدیگر پیوند می

. اما، یک ماسک یا یک عروسک، تنها یک مشخصه وجودی (9،2008)گانگورروحی و عاطفی است ابعاد مختلف عقالنی، فیزیکی، 

شخصیت وراً فمعین دارد. او به کشف و بازنمایی جوهرۀ یک حس و یا خصلت اساسی یک شخصیت گرایش دارد. تماشاگر، 

همین ویژگی و کنند، تر عمل میدهد. ماسک و نمایش عروسکی، براساس معیارهای سادهتمیز میخوب را از شخصیت بد 

در . (10،2004)ولتیکندجذابیت و موفقیت نمایش عروسکی و نمایش با ماسک را در ارتباط با کودکان و بزرگساالن توجیه می

به توانایی نمایشگر  می توانها ها و عروسکماسک عملی و حرکتی ،های حسی، بیانییًت ا ظرفها یمحدودۀ تواناییپاسخ به میزان 

گیری تواند به شکل. تئاتر عروسکی و نمایش با ماسک، می(11،2010)بورتوناشاره کردبخشی به عواطف شخصی در عینیت 

 
1. Travis and et al. 
2. Lin & Chang 
3. Daley 
4. Roghanchi, Mohamad, Mey , Momeni &  Golmohamadian  
5. Hakvoort , Bogaerts, Thaut , Spreen  
6. Erbay, Yildirim & Sunay 
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8. Davis & Tarrant 
9. Gungor 
10. Welty 
11. Burton 
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اول آموختن نحوۀ برقراری ارتباط با  مرحله .(1،2008)جورنن و آستد کورکیاحساس گروهی در یک مجموعه انضمامی کمک کند

تر از برقراری ای دارند، انجام این کار احتماالً به مراتب آسانهای رشدی ویژهجان است. برای افرادی که ناتوانییک شیء بی

طراحی و هنرهای تجسمی )هنرهای نمایشی )نمایش، سینما و تئاتر(؛ عالوه بر  .(2،1992)مارکوسبا یک انسان دیگر استارتباط 

در درک زیبایی،  نیز سایر( کاری، منبت وآرایی، گلکارهای دستی )گلموسیقی و  قاشی(، ادبیات )شعر، قصه، داستان و سایر(،ن

جلیلوند و غباری و  1386)اناری،شناخت جزئیات و مشکالت زندگی و به تبع آن باال بردن قدرت درک، نقش بسزایی دارند

 دیگرسوی از ی و ضوابط اخالق ها وشناخت آداب و رسوم، ارزش  با ،ر تعامالت اجتماعی. ایجاد هماهنگی د(1383بناب،

و ساکا، ابنزر،  1385)جعفری،  باشدرفتاری کودکان  تواند راهی بسوی حل مشکالت میاثرات هنر در یادگیری  بکارگیری

در دسته تحقیقات بازی   4رفتاریـ  شناختیدر برخی از تحقیقات استفاده از عروسک بعنوان رویکرد (. 3،2016چاکیر،زکیساکا

از عروسک های نمایشی،  است؛ سال طراحی شده 8 ـ  3ویژه کودکان که . در این رویکرد (6،2002)شافرمی شود مطرح 5درمانی

های تا به وسیله آن راهبردهای شناختی را دستکاری کرده و الگو  می شودحیوانات عروسکی، کتاب و دیگر اسباب بازیها استفاده 

فعالیت های سازمان یافته  مجموعهرفتاری یک  -بازی درمانی شناختی 8به اعتقاد نل (.7،2003، آروود)سیندر، بوسچشودذهنی ارائه 

 ،و روابط درمانی بین درمانگر و درمانجو  اجرا می شودی، متمرکز بر مشکل و کوتاه مدت صورت رهنمود هکه ب است  هدفمندو 

  .(9،2007)فیاد، دی گرف، کسلر، آلونسو، آنگرمیر و دمیتنایراعتماد است ی بر همکاری، دوستی و مبتن

های توان به پژوهشفعالی انجام گرفته است که از آن جمله میهای درمانی بیشهای مختلف در زمینه روشپژوهش

( و شوشتری 1390(، سعادت )1387(، جنتیان )1388(، قاسمی )1387(، قصابی )1387) (، آزرمی1385آباد )نصرتهاشمی

  و  توجه نقص اختالل هاینشانه کاهش در شناختی به ویژه بازی راروان مداخالت  اثربخشی پژوهشگران این( اشاره نمود. 1390)

به نقش مثبت تئاتر و نمایش در کاهش اختالل و   (1392کردلو، اسماعیلی و آزادی) اند.کرده گزارش بخش رضایت  فعالیبیش

 بازیهای حتی و کاغذ کردن تا نقاشی، تئاتر، گل، بازی، خمیر (2005مرکز ملی اختالالت) اره می کند.مشکالت بیش فعالی اش

کاهش اختالالت بیش فعالی مهم  دست در آن در نظر گرفته شده است را در و چشم هماهنگی که ای آرام رایانه

( 2006)و همکاران  13(، کلمن2005همکاران ) و 12(، گرستن2005) 11(، دوکر2004) 10های استیلپژوهش (.1389داند)نوری، می

های زود هنگام امکان اعالم کرده اند بطوریکه با انجام مداخله این کودکانتشخیص و مداخلۀ زودهنگام را راهگشای مسائل عمده 

باشد و ن مینیاز الزم جهت موفقیت در یادگیری تحصیلی آینده را فرا بگیرند فراواهای پیشفعال مهارتاینکه کودکان بیش

های ناتوانی وفعالی به شناخت و درمان بسیاری دیگر از اختالالت تشخیص و مداخلۀ زود هنگام اختالل نقص توجه یا بیش

 
1. Joronen & Astedt-Kurki 
2. Marcus 
3. Saka, Ebenezer, Chakır & Zeki Saka 
4. Cognitive Behavior Therapy(CBT) 
5. Play therapy 
6. Shawfer 

Arrowoo . Snider, Busch &5 
8. Knell 
9. Fayyad, De Graf, Kessler, Alonso, Angermeyer & Demyttenaere 
10. Steel 
11. Dowker 
12. Gersten  
13. Coleman 
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 تأثیر به خود تحقیقات در(1995) همکارانش و 2تروپ(. 1،1997لوی، های، مک استفن، وود و والدمنکند )یادگیری کمک می

 به بررسی پیشنه پژوهش، مطالعهبا توجه  .دارند اشاره اوتیسم به مبتال کودکان درمان در وسکیعر نمایش و درمانی بازی مثبت 

به  یافت نشد کهانجام شده باشد فعالی بیش ـاختالل نقص توجه  بردر زمینه تأثیر استفاده از نمایش عروسکی تجربی مستقیم که 

حاضر با هدف بررسی نقش نمایش عروسکی بر اختالل نقص توجه است. لذا پژوهش  مغفول مانده این بعدبررسی رسد نظر می 

بنا بر مطالب ذکر شده از آنجا که نمایش بعنوان حوزه ای از هنر، پاالینده روان کودک  است. انجام گرفتهفعال آموزان بیشدر دانش 

شدت متفاوت بر زندگی فردی و بیش فعالی در صورت سهل انگاری می تواند اختالالتی با حدت و  ـ است و اختالل نقص توجه

حاضر با  پژوهشاجتماعی افراد گذارد، لذا ضرورت دارد تا با راهبردهای خاص، نابسامانی های روانی تقلیل یابند، بدین منظور 

 گرفته انجامبررسی تاثیر نمایش عروسکی بر بهبود عالئم کودکان پیش دبستانی دچار اختالل بیش فعالی نقص توجه هدف کلی 

بهبود عالئم کودکان پیش دبستانی دچار اختالل و در پی پاسخگویی به این سوال اصلی است که آیا نمایش عروسکی بر است 

 تاثیر دارد؟بیش فعالی نقص توجه 

 

 فرضیه های تحقیق

 تأثیر دارد. کودکان غالب  توجهیبیکاهش نمایش عروسکی بر  کاربست  فرضیه اول:

 تأثیر دارد.کودکان فعالی تکانشگری بیشکاهش ر نمایش عروسکی ب کاربست  فرضیه دوم:

 تأثیر دارد. کودکان فعالینوع ترکیبی بیش برنمایش عروسکی  کاربست فرضیه سوم: 

 

 تحقیق روش 
استفاده شده آزمون با گروه کنترل آزمون و پسباشد، که از طرح پیشهای شبه آزمایشی میطرح از نوعاضر حپژوهش  روش

اع داده ارج ارومیهدبستانی که به مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان فعال پیشکودکان بیشز بین انمونه آماری  است.

گیری در ای باالتر از نقطه برش )در بخش اختالل مذکور( کسب کرده بودند، با نمونهنمره، 3 (CSI-4 )شده بودند و در پرسشنامه 

جایگزین نفر در گروه کنترل  15نفر در گروه آزمایش و  15به صورت تصادفی  و کنترلدسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش 

 45جلسه  16گروه آزمایش به مدت  آزمون درباره نقص توجه اجرا شد.های گروه آزمایش و کنترل، پیشمورد آزمودنیدر  شدند.

ای دریافت نکرد. وه کنترل هیچ مداخلهگردر به شیوه نمایش عروسکی قرار گرفت و  آموزشتحت تأثیر متغیر مستقل دقیقه ای 

ابزار  توجه مشخص شود.آزمون به عمل آمد تا تأثیر متغیر مستقل بر وابسته اختالل نقص  پس پس از پایان مداخله از هر دو گروه

 هایاختالل یبرا رایج گریغربال ابزارهای از (CSI-4) کودکان مرضی عالیم پرسشنامه شامل پرسشنامه می باشد. هاگردآوری داده

 ویرایش آخرین. است  شده ساخته روانی هایاختالل آماری و تشخیصی راهنمای هایمالک  اساس بر که است  پزشکیروان

والدین  لیست  چک از حاضر، پژوهش در. است  معلم و ینوالد فرم دو دارای است که( CSI-4) کودکان مرضی عالیم پرسشنامه

 مربوط( A, B,C گروه) آن عبارت 41 که است  گویه 112 دارای والدین فرم. است  شده تفادهاس قلتبعد از اجرای متغیر مس قبل و

 اوقات بیشتر و اوقات اغلب  گاهی، هرگز، شامل ایدرجه چهار مقیاس یک در مذکور، عبارات از یک هر. است  توجه کاستی به

 
1. Levy, Hay, Mc Stephen,Wood & Waldma 
2. Thorp 
3. Child Symptom Inventory 
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 پرسشنامه. است  شده استفاده نیز نمادین عالیم از مهخناسپا در مقیاس، این همراه به والدین بیشتر درک  برای که شودمی داده پاسخ

. سنجدمی را فعالیبیش و توجه کاستی مجزای اختالل نوع سه که است گویه 41 دارای و A,B,C گروه حاضر پژوهش در

مشتمل  A گروه : است  زیر شرح به اختالل  آن  به مربوط سؤاالت و هامجموعه زیر همراه به( A,B,C گروه) گروه هر مشخصات

 ،(10-18 سؤاالت) غالب تکانشگری فعالیبیش مولفه ،(1-9 سؤاالت) غالب توجهیبیمولفه : فعالیبیش و توجه کاستی اختاللبر 

 سلوک اختالل شامل C گروه و (19-26 سؤاالت) ایمقابله نافرمانی اختالل شامل B گروه است و (1-18 سؤاالت) ترکیبی مولفه

 کننده غربال برش نمره شیوه عبارتند از: کودکان مرضی عالیم پرسشنامه برای گذارینمره یشیوه دوشد. می با (27 -41 سؤاالت)

 کننده غربال نمره روش بیشتر، اطمینان و کارآمدی عّلت  به هاپژوهش اکثر در. مرضی هاینشانه شدت حسب  بر نمره شیوه و

 با گذارینمره یشیوه روش، این در. شد استفاده  کننده غربال ینمره روش از نیز پژوهش این در. گیردمی قرار استفاده مورد

 (.1385 اسماعیل، محمد) آیدمی دست  به اند،داده پاسخ اوقات بیشتر و اوقات گاهی هایگزینه با که عباراتی تعداد  زدن جمع

 محاسبه آن، ویژگی و حساسیت  پایایی، ،اعتبار و گرفته قرار بررسی مورد متعددی هایپژوهش در کودکان مرضی عالیم پرسشنامه

 برای و 0/ 91 معلمان فرم برای تنصیف روش از استفاده با پرسشنامه این اعتبار( 1380) همکاران و کالنتری تحقیق در. است  شده

 رایب آن حساسیت  گرفت، انجام (CSI-3R) روی بر( 1991) کارلسون و گرایسون که پژوهشی در. آمد دست  به 0/ 85 والدین فرم

. شد گزارش 0/ 77 و 0/ 93 ،0/ 93 ترتیب  به فعالیبیش و توجه کاستی اختالل و سلوک  اختالل ای،لهبمقا نافرمانی اختالل

 گزارش 0/ 72 و 0/ 58 ،0/ 66 ترتیب  به شده ذکر اختالل سه در را(  CSI-3R) لیستچک بین همبستگی دیگری هایپژوهش

 از نفر نه تأیید مورد( 1380) محمداسماعیل پژوهش در (CSI-4) پرسشنامه تواییمح روایی(. 1388 همکاران، و نجفی) اندکرده

، بیش فعالی غالب  یتوجه بیدر پژوهش حاضر از بین ابعاد اختالل نقص توجه،تنها به ابعاد . است  گرفته قرار زشکاننپروا

عالئم آن در بین کودکان مورد مطالعه قرار و نوع ترکیبی پرداخته شد و اختالل سلوک و نافرمانی به دلیل عدم وجود تکانشگری 

 استفاده شده است.   SPSS ها، از روش تحلیل کوواریانس با نرم افزار داده تحلیل و تجزیه جهت نگرفته است. 
 

 یافته های تحقیق 

 طرحهای عنو از پژوهش آزمایشی آموزش به شیوه نمایش عروسکی بر اختالل نقص توجه بر مبنای متغیر حاضر تأثیر تحقیق در

که به مرکز مشاوره اداره آموزش سال(  7دوره پیش دبستانی )زیر فعال بیشدر بین کودکان  گروه کنترل با آزمون پس -آزمون پیش

. است  کوواریانس استفاده شده تحلیل از ؛داده ها تحلیل و تجزیه برای بررسی و و پرورش شهرستان ارومیه ارجاع داده شده بودند

 داری معنی سطح مؤلفه تمامی در 1طبق جدول  بررسی شد. کولموگروف اسمیرونوف آزمونن توزیع داده ها با آزمون نرمال بود

   .باشد می برقرار پارامتریک آزمون از استفاده فرض پیش از این روو ین توزیع داده ها نرمال می باشد باشد بنابرا می 0/ 05 از بیشتر
 

 ها داده توزیع نوفاسمیرو کولموگروف آزموننتایج  .1 جدول
 سطح معناداری اسمیرنوف  Z انحراف معیار میانگین تعداد آزمون گروه متغیر
 توجهی اختالل بی 
 

 33/0 083/0 30/1 51/14 15 نپیش آزمو آزمایش
   26/1 11/14 15 کنترل

 14/0 061/0 34/1 80/8 15 پس آزمون آزمایش

   29/1 66/13 15 کنترل
 22/0 107/0 18/1 80/6 15 پیش آزمون آزمایش فعالیاختالل بیش 

   10/1 69/6 15 کنترل
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 41/0 090/0 22/1 87/4 15 پس آزمون آزمایش تکانشگری 

   17/1 01/6 15 کنترل
اختالل نوع ترکیبی  

 فعالی بیش 
 63/0 125/0 42/1 73/7 15 پیش آزمون آزمایش
   32/1 10/7 15 کنترل

 51/0 110/0 50/1 07/4 15 پس آزمون آزمایش

   44/1 93/6 15 کنترل

 

 

 تأثیر دارد.  توجهی غالباختالل بی شیوه نمایش عروسکی بربه  آموزش فرضیه اول:

ان گفت که مفروضه برابری می تو است،  0/ 05که بیش از  ( sig=0/ 120و سطح معنی داری) (581/0)با توجه به نتایج آزمون لون

 ت. ها رعایت شده اس واریانس
 

 غالب  توجهیبی  اختاللنتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای نمره کل  .2جدول  
 

 

 

غالب در گروه آزمایشی و گروه کنترل با مقدار  توجهیبی آزمون اختاللنمرات کل پیش دهد که بیننشان می 2جدول  نتایج

(112 /81)F ( 0/ 01به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد> P  در نتیجه .)در میزان اختالل   نمایش عروسکیی آموزش به شیوه

 اتای بیان  مجذور ارزش مقدار همچنین در گروه پس آزمون کاهش یافته است.بطوریکه اختالل حاضر  ردتوجهی غالب تأثیر دابی

 قادر است، یعنی 0/ 640 مقدار این اینجا در .شود می تبیین مستقل متغیر توسط وابسته متغیر در واریانس از اندازه چه که کند می

توجهی غالب تأثیر دارد و وسکی بر اختالل بیآموزش به شیوه نمایش عرکه  گفت توان میدرصد واریانس است. لذا  64 تبیین به

در میانگین نمرات اختالل نقص توجه را  3( در جدول LSDآزمون حداقل تفاوت معنی داری)این اختالل را تضعیف کرده است. 

 دار است.درصد تفاوت میانگین ها معنی  95گروه آزمایش و گروه کنترل با هم مقایسه می کند و مشاهده می شود که با اطمینان 

 اختالل بی توجهی جهت مقایسه میانگین  LSDنتایج آزمون  .3جدول 

 

 

 

 

 تأثیر دارد.  تکانشگریفعالی اختالل بیشبر  به شیوه نمایش عروسکی آموزش فرضیه دوم:

ان گفت که مفروضه برابری است  می تو  0/ 05( که بیش از  sig=0/ 422و سطح معنی داری) (682/0)با توجه به نتایج آزمون لون

 ها رعایت شده است.  واریانس
 

  بیش فعالی تکانشگرینتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای متغیر اختالل . 4جدول  

حجم  آماره متغیر
 نمونه

 میانگین  
 پس آزمون

 میانگین  
 پیش آزمون

مجموع 
 مجذورات

سطح  F اتا
 معناداری

 000/0 112/81 640/0 160/330 50 35/24 15 گروه آزمایش
 40/38 23 15 گروه کنترل 

 آماره
 متغیر  

 میانگین  
 

 اختالف
 میانگین   

انحراف 
 استاندارد

سطح 

 معناداری

 000/0 312/0 35/1 35/24 گروه آزمایش

 23 گروه کنترل 
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کنترل با مقدار  و گروه در گروه آزمایش فعالی/ تکانشگریاختالل بیشآزمون دهد که بین  نمرات کل پیشنشان می 4نتایج جدول 

(458 /37)F  به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد(01/0> P .) ی نمایش عروسکی در میزان اختالل آموزش به شیوهر نتیجه د

همچنین مقدار ارزش مجذور   بطوریکه اختالل حاضر در گروه پس آزمون کاهش یافته است. فعالی/ تکانشگری تأثیر دارد.بیش

است،  0/ 432دازه از واریانس در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می شود. در اینجا این مقدار اتای بیان می کند که چه ان

توجهی غالب آموزش به شیوه نمایش عروسکی بر اختالل بی درصد واریانس است. لذا می توان گفت که  43/ 2یعنی قادر به تبیین 

میانگین نمرات اختالل بیش  5( در جدول LSDاقل تفاوت معنی داری)آزمون حدتأثیر دارد و این اختالل را تضعیف کرده است. 

درصد تفاوت  95فعالی تکانشگری را در گروه آزمایش و گروه کنترل با هم مقایسه می کند و مشاهده می شود که با اطمینان 

 میانگین ها معنی دار است.

 کانشگریبیش فعالی تاختالل جهت مقایسه میانگین  LSDنتایج آزمون . 5جدول 

 
 

 

 

 

 

 . تأثیر دارد فعالیاختالل نوع ترکیبی بیش بر شیوه نمایش عروسکی آموزشفرضیه سوم: 

ان گفت که مفروضه برابری است  می تو  0/ 05( که بیش از  sig=0/ 122طح معنی داری)و س (632/0)با توجه به نتایج آزمون لون

 ها رعایت شده است.  واریانس
 

 فعالینوع ترکیبی بیشاختالل نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای نمره کل  .6جدول  

حجم  آماره متغیر 
 نمونه

 میانگین  
 پس آزمون 

 میانگین
 پیش آزمون 

مجموع 
 مجذورات

سطح  F اتا
 معناداری

 002/0 46/8 176/0 432/67 3/84 89/27 15 گروه آزمایش 

 55/64 75/26 15 گروه کنترل
 

و گروه کنترل با مقدار  شدر گروه آزمای فعالینوع ترکیبی بیشاختالل آزمون دهد که بین نمرات کل پیشنشان می 6نتایج جدول 

(46 /8)F ( 0/ 01به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد>P.)  نوع ی نمایش عروسکی در میزان اختالل آموزش به شیوهدر نتیجه

همچنین مقدار ارزش مجذور اتای  بطوریکه اختالل حاضر در گروه پس آزمون کاهش یافته است.. تأثیر دارد فعالیترکیبی بیش

است، یعنی قادر به تبیین  0/ 176 برابر که بیان می کند که چه اندازه از واریانس در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می شود

توجهی غالب تأثیر دارد و این اختالل نمایش عروسکی بر اختالل بی با آموزشدرصد واریانس است. لذا می توان گفت که  17/ 6

حجم  آماره متغیر
 نمونه 

 میانگین
 پس آزمون 

 میانگین
 پیش  آزمون 

مجموع 
 مجذورات

سطح  F اتا
 معناداری

 009/0 458/37 432/0 630/73 490/88 57/75 15 گروه آزمایش

 83 45/74 15 گروه کنترل 

 آماره
 متغیر  

 میانگین  
 

 اختالف
 میانگین   

انحراف 
 استاندارد

سطح 
 معناداری

 001/0 07/1 12/1 57/75 گروه آزمایش

 45/74 گروه کنترل 
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 الیفعنوع ترکیبی بیشمیانگین نمرات اختالل بیش  7( در جدول LSDآزمون حداقل تفاوت معنی داری) را تضعیف کرده است.

 درصد تفاوت میانگین ها معنی دار است. 95را در گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه می کند و مشاهده می شود که با اطمینان 

 

 فعالینوع ترکیبی بیشاختالل جهت مقایسه میانگین  LSDنتایج آزمون . 7جدول 

 

 

 
 

 گیرینتیجه بحث و 

 را  ناپذیری جبران مشکالت تواند می برطرف نشود کودکی در اگر که است  اختالالتی از نقص توجه و بیش فعالی یکی اختالل

 در. است  ضروری و الزم امری اختالل این در بنابراین مداخله .نماید ایجاد و حتی تا دوران بزرگسالی کودک، خانواده برای

و به همین  بگیرد قرار بررسی مورد نقص توجه و بیش فعالی کاهش در های موثر روش از یکی تاحاضر سعی بر آن بود  پژوهش

 نقص توجه و بیش فعالی اختالل عالئم کودکان دارای در ها نشانه کاهش بر تاثیر آموزش نمایش عروسکی بررسی هدف با منظور

 که ترتیب این به. شد استفاده کوواریانس تحلیل از آنها آزمون و برای گردید های پژوهش مطرح فرضیهلذا . است  شده انجام

بی توجهی، های  نشانه بر بروز مستقل، متغیر عنوان به کنترل و آموزش گروه برای آموزش عدم و سطح آموزش دو در مداخله

اهم اثر دارد.   ر کنترلمتغی عنوان به آزمون پیش نمرات و وابسته متغیر عنوان به آزمون پس مرحله در ل ترکیبیتکانشگری، اختال

اختالل نوع  فعالی تکانشگری،توجهی غالب، اختالل بیشاختالل بی بر نمایش عروسکی آموزش اثربخشی بین که داد نشان نتایج

 تاییدبازخورد  مهمترین را نشان می دهد. معناداری تفاوتگروه آزمایش و کنترل  بین دودر فرایند یادگیری  فعالیترکیبی بیش

بیش فعالی و مولفه  /قص توجهن اختاللعالئم  ی برتضعیف اثرو   نمایش عروسکی آموزش شیوه اثربخشی و کارایی، ها فرضیه

(، 1385آباد )نصرتهای هاشمیژوهشپ نظیرتحقیق حاضر با نتایج سایر پژوهش های داخلی و خارجی  نتایجاست. های آن 

(، کردلو، اسماعیلی و 1390( و شوشتری )1390(، سعادت )1387(، جنتیان )1388) (، قاسمی1387) (، قصابی1387) آزرمی

که بطور مستقیم ( 2006(، کلمن و همکاران )2005(، گرستن و همکاران )2005) (، دوکر2004های استیل )(، پژوهش1392آزادی)

ستقیم موید یافته حاضر است همسو می باشد. با توجه به دامنه نفوذ این اختالل در مناسبات اجتماعی کودکان از کودکی و و غیر م

 اخیر بررسی های مات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد.نقص توجه تا اختالل سلوک باید اقداحتی گاه تا بزرگسالی و عمق آن از 

 در کودکان این که کرده روشن را حقیقت  این نقص توجه اختالل به مبتال کودکان ملکردع بر توجه فرایندهای اثر مورد در

 که افرادی مثابه به را آنها معلمان اغلب  و دهند می نشانخود  از را عملکرد بدترین است، ریتبیش شناخت  مستلزم که تکالیفی

این ارزیابی اغلب مربوط به زمان  می کنند. رزیابیا دارند، کمتری دقت  و توجه شایانی طور به خود عادی همساالن به نسبت 

تحقیقات موجود در مورد کودکان دارای این که همانطور  (.1390است)کریمی، زارع و هادیان فرد، تاخیر در پاسخگویی وواکنش 

سنین پایین آغاز شود،  برنامه های پیشگیرانه زود هنگام و از به این اختالل زودتر انجام شود واختالل نشان می دهد هر چه توجه 

مشکالت در همان دوران از قبل از عادت و نهادینه شدن این اختالل می توان آن را کاهش و تعدیل نمود و به این ترتیب بسیاری 

 آماره 
 متغیر

 میانگین  
 

 اختالف 
 میانگین  

انحراف 
 استاندارد

سطح 
 معناداری

 0033/0 13/1 14/1 89/27 گروه آزمایش

 75/26 گروه کنترل 
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که نمایش عروسکی در دوران کودکی، همانطور آموزش بصورت کاربست کودکی خاتمه می یابد و در بزرگسالی ادامه نمی یابد. 

در دنیای کودکانه بازی و عروسک ابزاری جهت رشد شخصیت، زیرا  ،شان می دهند تاثیر بیشتری بر روان کودکان دارندیافته ها ن

نامه، به صورت یک فرآیند گروهی با دقت در عواملی مانند نمایش و نفس محسوب می شونده پرورش قوه تخیل و اعتماد ب

مطالب جدید و خلق زمینه های یادگیری به شیوه ای نوین و با ترکیبی دکور، عروسک و موسیقی بر روی صحنه، امکان تجربه 

در حقیقت کودک با افزاید.  گرایش کودکان به نمایش عروسکی میمتفاوت را برای کودکان فراهم می کند که خود بر جذابیت و 

درون او می شود که کودک با او  بنابراین عروسک جزئی از ،عروسک بطور مستقیم ارتباط برقرار کرده و همذات پنداری می کند

نمایش عروسکی به منزله یک واسطه تربیتی، نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط  از این رو ،تعامل برقرار می کند و آن را می پذیرد

ت عروسک پس مقبولی تغییر رفتار و ایجاد شخصیت سالم در کودکان موثر واقع شود.تواند در لذا می  و بیان مفاهیم به عهده دارد

در بین کودکان و نیز ویژگیهای آن، بستر ارتباطی مشترک را بین آموزش دهنده یعنی فرستنده پیام و گیرنده یعنی کودکان فراهم 

انتقال پیام، تسریع و تسهیل آن بر مطلوبیت این روش می افزاید. در این رابطه دریافت پیام توام با تاثیر گذاری بر می سازد که 

و با توان  می کندرا دستکاری و الگوهای ذهنی راهبردهای شناختی  و از این طریقم کودک اتفاق می افتد روان، حس و جس

بخشی شناختی، رفتارها و احساسات مغشوش را واضح سازی می کند و در جهت جایگزینی آنها با رفتار مناسب بر می آید و 

 و لذت  هنری ،عاطفی حسه محرکهای مشخص، تحریک پذیری تقلید، دنبال کردن، اشاره بافزایش توجه بینایی، چون این امر با 

می دانند که با  دهنده فکرکننده و آموزشنیروی دگرگون را هنر از این رو ؛ماندگاری بیشتری را در پی دارد، لذا دتوام می شو 

همانا کاهش نقص توجه واس و و جلب حتمرکز تواند روان افراد را متحول سازد و بازخورد این رابطه  خاصیت پاالیندگی می

روش نمایش عروسکی از  در این تحقیق از روش نمایش عروسکی استفاده شد.در این راستا  .(1390است)کریمی و همکاران،

 به کردن توجه کنترل، احساس داشتن گیری، تصمیم  در خود، ایجاد قاطعیت  هدایت  شکل دادن خودپنداره مثبت تر، افزایشطریق 

کودکان می آموزد که رفتارشان یک به  ،خود به بیشتر اعتماد آوردن دست  به و ارزیابی برای درونی منبعی دادن شکل مقابله، فرایند

رفتار خودکنترلی به آنها کمک  این امر در تقویت  کنند. آگاهی از بدین وسیله پیامد رفتارشان را نیز انتخاب می انتخاب است و

 یعنی  ،کسب شده را تمرین کرده و بهبود بخشند مهارتهای تازهنه ای فراهم می شود تا و زمی ، هیجانات کنترل می شوندکند می

کرده و آنها را قادر می سازد تا دیدگاه  استدالل منطقی، زبان، تخیل و آفرینندگی کودکان کمک توجه، حافظه،نمایش عروسکی به 

های شناختی خود بیافزایند، به عبارت بهتر عالئم مربوط به ، بر توانایی درونی سازی و برونی سازی و از طرق سایرین را ببینند

اتفاق نقص توجه تضعیف می شوند و با پررنگ شدن توجه بر راهبردهای آموزشی، تغییر در تجربیات و آموزه های شناختی 

لبته تاخیر در زمان و ا ضعف در بازداری رفتاری و پاسخ افتد که طبق مدل شناختی بارکلی، در حقیقت با تقویت خودتنظیمی، می

از جمله محدودیت ها تحقیق حاضر می توان به  .(2000)بارکلی،جای خود را به بهبود نارسایی توجه می دهد پاسخگویی؛

محدودیت زمانی در برگزاری جلسات درمانی، محدودیت دانش و اطالعات والدین کودکان درباره اختالل حاضر که منجر به 

بر اشاره نمود. در راستای نتایج تحقیق و تایید تاثیر شیوه آموزش با نمایش عروسکی می شد، کندی همکاری با تحقیق حاضر 

اختالل   تضعیفشود که جهت  شناسان پیشنهاد میوالدین و روان دبستانی، پیش  مراکز مربیان، به اختالل نقص توجه و بیش فعالی

به مراکز مشاوره آموزش و پرورش و بهره گیرند. ایش عروسکی و سازگاری با کودکان دارای چنین اختاللی از آموزش به شیوه نم

مراکز پیش دبستانی پیشنهاد می شود تا با برگزاری کارگاه آموزشی و دعوت از مربیان و والدین؛ دانش شناختی و اطالعاتی آنها را 

هادهای آموزشی برنامه ریزی و مسئولین ندرباره اختالل نقص توجه و مداخله انتخابی با روش نمایش عروسکی افزایش دهند. 
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بودجه بندی برای مهیا کردن امکانات برگزاری نمایش های عروسکی به عنوان یک شیوه اثر گذار آموزشی، را در اقدامات خود 

 و حتی نمونه بزرگتر در چندین مرکزدر موضوع حاضر تحقیق درباره می تواند آتی  انبرای محققپیشنهادات پژوهشی قرار دهند. 

 باشد. و بغیر از والدین با حضور مربیان نیز ازه زمانی بیشتر در ب

 

 منابع 
فعالی، کمبود توجه و تمرکز  بررسی شیوع اختالل بیش ؛(1386)؛ فالح، راضیه و صدربافقی، مهدختگلستان، مطهره ؛کرباسی، صدیقه اخوان 

 . 29 -34(: 4) 15 درمانی شهید صدوقی یزد، ـمجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ساله شهر یزد.  6در کودکان  

 . تهران: نشر دانژه. نمایش درمانی در مسیر تکامل ؛(1389) امرائی، مجید

ایان نامه کارشناسی پ.در کودکان های اختالل اضطراب اجتماعی گری در کاهش نشانهبررسی اثربخشی نمایش درمان ؛(1386اناری، آسیه )

 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران. اسیدانشکده علوم تربیتی و روانشن ارشد

 نامه کارشناسی ارشد پایان. ADHDدر نوجوانان مبتال به  ADHDهای بال بر کاهش نشانهبررسی تأثیر بازی پینت ؛(1387)آزرمی، هاله

 تهران.  دانشگاه تربیت مدرس

 . 98  -107  :10، نشریه بینابتعلیم و تربیت.  نقش هنر در ؛(1385) جعفری، زهره

پژوهش در  پذیر. توان ذهنی آموزش آموزان کم بررسی تأثیر هنر نمایشی در رشد اجتماعی دانش ؛(1383)مریم و غباری بناب، باقر جلیلوند،
 . 64-78(: 4-1)4، حیطه کودکان استثنایی

  . اصفهان شهر  ارم چه و سوم  پسر پایه آموزان دانش  توجه کمبود /فعالی بیش  عالیم شدت کاهش در بازی بخشی اثر ؛(1387)سیما جنتیان،

 واحد خوراسگان.  آزاد دانشگاه عمومی شناسیروان  ارشد کارشناسی نامهپایان

فصلنامه کند؟ های یوگا و بازی درمانی تغییر میفعالی با مداخلههای اختالل نارسایی توجه / بیشکدام یک از نشانه؛ (1390) ، مهرنازسعادت
 . 45-56  (:1)11، ایرانی کودکان استثنایی

های توجهی بر میزان  هنگام مبتنی بر بازی اثربخشی مداخالت زود ؛( 1390) و اهرمی، راضیه پور، مختار؛ عابدی، احمدشتری، مژگان؛ ملکشو

 . 17 -27 (:3)3، شناسی بالینیمجله روان گری. فعالی/ تکانشبیش ـتوجه کودکان مبتال به اختالل نقص  توجه 

های حرکتی و حافظه  ثیر نمایش درمانی در افزایش مهارت أبررسی ت ؛(1384) حسینی، حمداهللفخری، فاطمه؛ آقایی، حکیمه و خواجه 

 . 24 -28  (:2)6، بخشی توان. سال  10-15در دامنه سنی  55-70بهر توان ذهنی با هوش شنیداری کم 

شناسی دانش و پژوهش در روان . ADHDگری کودکان تمرکز و تعقیب چشمی بر میزان توجه و تکانش ـ تأثیر تمرین  ؛ (1388)قاسمی، نوشاد
 . 27  ـ 42(: 39) 11، کاربردی

آموزان مقطع  توجهی در دانش های بیدهی کالمی بر بهبود نشانه تأثیر خودآموزش ؛(1389) مد و پورمحمدرضای تجریشی، معصومهصقصابی،

 . 33-41(:3)11، بخشیتوان توجهی غالب. فعالی، نوع بی بیش ـابتدایی مبتال به اختالل نارسایی توجه 

تعلیم و تربیت  بیش فعالی: راهکارهای مطلوب در تعامل با کودکان بیش فعال،  ؛(1392کردلر، محسن؛ زینب، اسماعیلی و آزاد، اسماعیل) 
 . 38-48(:4)13، استثنایی

ی بر میزان عالئم فزون  تاثیر آموزش رفتاری والدین و دارو درمانگر ؛(1380کالنتری، مهرداد؛ نشاط دوست، حمید و زارعی، محمدباقر ) 

 . 118-135(: 2)5،مجله روانشناسیکنشی کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی. 

توجه نارسایی (. تاثیر موسیقی درمانی بر توجه انتخابی کودکان دارای اختالل 1390لیال السادات؛ زارع، حسین و هادیان فرد،حبیب) کریمی،

 . 33-44(: 1)11ودکان استثنایی،فصلنامه ایرانی کبیش فعالی. 
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 هران: نشر دانژه. ت. فعالی / نارسایی توجهشناختی کودکان مبتال به بیش –درسنامه درمان رفتاری  ؛(1385)اسماعیل، الهه   محمد

ی، اختالل  فعال(. میزان شیوع اختالل کاستی توجه و بیش 1388)فر، محمدعلیفوالدچنگ، محبوبه؛ علیزاده، حمید و محمدی نجفی، محمود؛ 
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Effects of Puppet Theater on improvement symptoms of preschool Children 

With Attention Deficit-Hyperactivity Disorder 
 
 

 

Abstract 
 

The purpose of the present research was to study the effects of Puppet Theater on improvement symptoms 

of preschool children with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder. An experimental and a pretest-

posttest control group design method have been applied in this regard. Statistical sample is included 

preschool children that gained the scores higher than cut-off point in (CSI-4). They divided randomly in 

to two experimental and control group. The experimental group received Puppet Theater instruction in 16 

meeting while the control group received no intervention. The data analysis by Covariance test indicated 

that the children who were in experimental group had a significant effect in the symptoms of Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder while the children in control group showed no significant difference, as 

symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder has decreased. The results of this research suggest 

that the instruction based on Puppet Theater is helpful to reduce symptoms of children with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder.  
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