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Abstract
The aim of this quasi experimental study was to
investigate the effectiveness of mother’s behavior
modification on the degree of unpleasant behavior
of children who suffer from hyperactive disorder
and deficit attention. The population comprised all
referring mothers to Sina Health Center with
children from 6 to12 suffering from hyperactive
disorder in Dezful. The sample consisted of 24
mothers who were selected by access sampling
method. Participants were randomly divided and
grouped in control and experimental groups (12
each). The instrument was the revised version of
Conner’s test. At first, a pre-test was administrated
to both groups and then the experimental group
received 10 training sessions. After receiving
treatment both groups received a post-test. Research
outcomes were analyzed by using Multivariate
Analysis of Covariance (MANCOVA) and Analysis
of Covariance (ANCOVA). The results showed that
conduct disorder and also children’s hyperactivity were
significantly improved (P<0.05), but in sub-scales of
attention reduction and cognitive/ attentive problems,
there were not significant changes.
Keywords: behavior modification training, hyper
activity, cognitive/ attentive problems, deficit attention
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش اصالح رفتار مادران
 نقص/بر میزان رف تار های نامطلوب کود کان مبتال به بیش ف عالی
 پژوهش از نوع نی مهآز مایشیییی با رح پیشآزمون ی.تو جه بود
 جامعۀ آماری همۀ مادرانی بودند که.پسآزمون با گروه گواه بود
 سالۀ مبتال به اختالل بیشفعالی ییی نقص توجه12  تا6 دارای فرزند
.بودند و به مرکز درمانی سینا در شهر دزفول مراجعه کرده بودند
 نفر از مادران این جامعه بود که به روش نمونهگیری در24 نمونه
12( دسترس انتخاب شدند و به ور تصادفی در دو گروه آزمایش
5  ابزار ا ندازهگیری شییییا م. نفر) قرار گرفت ند12( نفر) و گواه
مق یاس در جهب ندی اختالل کاسیییتی تو جه و بیشف عالی از ن گاه
 اب تدا برای هر دو گروه پیشآزمون.) بود1990( وا لدین کانرز
 جلسییه و هر جلسییه ی10  سی س گروه آزمایش در.برگزار شیید
 در تجزیه و. آنگاه پسآزمون به عم آمد،ساعت آموزش دیدند
تحلی ی دادههییا از روش آمییاری تحلی ی کواریییانس ینییدمت یره
.(مانکوا) و تحلی کوواریانس ی مت یره (آنکوا) اسیییتفاده شییید
ن تایج نشییییان داد مشیییکال رف تار م خال فتجو یا نه و همچنین
 امییا در،)P<0/05( بیشفعییالی کودکییان کییاهش یییافتییه اسییییت
 ت ییر،توجهی/خردهمقیاسهای کاستی توجه و مشکال شناختی
.معناداری ایجاد نشده است
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مقدمه
یک اختالل روانپز شکی
اختالل نار سایی توجه  /فزون کن
است که در دورۀ کودکی ظاهر می شود .شیوع این اختالالت به
 5/9تااا  19/4درصاااا میرساااا برد .)1996 ،2کالنتری،
ن شاطدو ست و زارعی  )1380میزان شیوع این اختالل را در
کودکان اول و دوم دب ستان شهر ا صفهان  3/77در ص برآورد
کردهان  .همچنین براساا آخرین مااع ۀ همهگیرشاناسای ،نیز
شیوع این اختالل در  2667دختر و پسر 7 ،تا  12ساعه در دامنۀ
بین  3تا  6در ص در شهر تهران بیان ش ه ا ست خو شابی و
پوراعت ماد .)1389 ،کود کان مبتال به اختالل کاساااتی تو جه و
بیشف اعی اغلب گوش نمیدهن  ،تکاعیف م ین ش ه را به اتمام
نمیرساااان ن  ،به خیاعپردازی میپردازن  ،وساااایو خود را گ
میکن ن  ،ب ون ت مام کردن یک ف اع یت به ف اع یت دیگری
میپردازن کین .)2005 ،موردی که در تمام نگرانیهای مربوط
به ارجاع این کودکان وجود دارد ،کاساااتی توانایی کودر برای
گوش بهزنگ بودن یا بهعبارت دیگر نگه اری توجه در انجام
تکاعیف است .این مشکالت ممکن است در موق یتهای بازی
آزادانه رخ نماین  ،اما آنها اغلب در موق یتهایی ظاهر میشون
که م ستلزم حفظ توجه کودر به تکاعیف ک سوکنن ه و تکراری
هسااتن عری و ساایلور.)2004 ،3از اینرو شااناسااایی و انجام
م اخالت در مانی برای کود کانی که در م رض مشاااکالت
رفتاری هسااتن  ،امری الزم و ضااروری اساات .این امر باعث
کمک هرچه بیشااتر به واع ین برای کنار آم ن با فشااار روانی
حا صو از دا شتن فرزن ی با اختالل و م شکو خواه انجام ش
دانفورث ،هاروی و اوالسااازر .)2006 ،4همچنین اینگو نه
واع ین با ف شارهای ب سیار ج ی در زمینۀ تالش برای م یریت
و ساار و سااامان دادن به ف اعیتها و کارهای روزانۀ کودکشااان
روبهرو میشون هوانگ ،چائو و یانگ .)2003 ،5به همین دعیو
بیشااتر اوقات این واع ین برای اداره کردن کودر به روشهایی
متو سو می شون که و ض یت کودر را ب تر میکن و از طریق
اعمال نظارت ش ی بر کودر ،وض یتی را بهوجود میآورن که
پیام آن ت ارض ج ی واع با کودر و ش ی تر ش ن عالی در
کودر اساااات نیکساااون2002 ،6؛ و اسااااائو .)2006 ،7در
پژو هش هااا یی کااه بر ا شر بآشااای آ موزش ف نون درمااان

رفتاری به واع ین بر کاهش عالی کودکان مبتال به این اختالل
پرداخته ش ه ا ست ،پژوه شگران به این نتایج د ست یافتن که
درمان رفتاری از م اخله های تأشیرگذار در مورد کاهش عالی
این اختالل است داعی ،زانتاپوعو و براون.)2007 ،8
برای درمان اختالل کاساااتی توجه و بیشف اعی درمانهای
متنوعی مورد آزمون قرار گرف ته و همچ نان از آن ها اسااات فاده
میشاااود .با وجود این فقط م اخالتی که در آنها از داروهای
محرر ،فنون اصااالر رفتار یا ترکیبی از این دو اسااتفاده شاا ه
اسااات ،بهعنوان در مان های کو تاه م ت مؤشر یاد میشاااود
مکگینس .)2008 ،9در پژوهشااای که دانفورد و هم کاران،
 )2006بر روی  45مادر دارای کودر مبتال به اختالل نافرمانی
مقابلهای و اختالل کاساااتی توجه و بیشف اعی با اساااتفاده از
آموزش واع ین انجام دادن به این نتیجه دسااات یافتن که ارائۀ
آموزش هایی در مورد ع لو ،خصااایصاااه ها و همچنین فنون
م یر یت رف تار کود کان به مادران با عث کاهش بیشف اعی،
رفتارهای تآریبی و پرخاشگری کودکان ش ه بود ،همچنین این
آموزش باعث بهبود عملکرد رفتاری واع ین و کاهش تنی گی
آنها ش ه بود .نتایج پژوه شی با عنوان «اشربآ شی برنامۀ درمانی
اصالر راباۀ واع ـ کودر بر روی کاهش عالی اختالل کاستی
توجه و بیشف اعی کودکان  4تا  6ساعه» ن شان داد که م شکالت
رف تاری ،بیشف اعی و رف تار های م آاع فتجو یا نۀ این کود کان
کاهش یافته بود .ماتو  ،بایرمی ستر و برنال .)2009 ،برا سا
10
پژوهش هایی که در زمینۀ کار با کودکان نافرمان الن هال ،
 ،)2006کودکان مبتال به اختالل ساالور نیکسااون،)2002 ،11
بهد ست آم ه ا ست ،میتوان گفت آموزش به واع ین برای نیو
به این ه ف مناسب است .در پژوهشی دیگر نشان داده ش که
درمانگران بای اغلب چن ین راهبرد درمانی که هر ک ام از آنها
جنبهی متفاوتی از مشکالت روانی ا اجتماعی کودر را بررسی
میک ن در ترک یب با ی ک یگر به کار گیر ن ساااانتوش 12و
همکاران .)2005 ،از ساوی دیگر نشاان داده شا ه اسات رفتار
درمانی باعینی به شکو آموزش واع ین و م اخلههای کال سی به
بهبود موارد مت دی در خانه و م ر سه منجر می شود فابیانو13
و همکاران .)2008 ،همچنین در پژوهش دیگری عن ال ،رایزر و
الوجوی )2006 14نشان دادن آموزش واع ین در درمان
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نافرمانی کودکان مؤشر ا ست .در پژوه شی که وینبرگ)1999 1
بر روی  34نفر از واع ین دارای کودر مبتال به اختالل کاسااتی
توجه و بیشف اعی انجام داد ،به این نتایج دساات یافت که ارائۀ
برنامۀ آموزش واع ین بهصاااورت کلی باعث افزایش اطالعات
واع ین در مورد این اختالل و کاهش تنی گی آنان شا ه اسات،
وعی در مورد کاهش عالی و مشاااکالت رفتاری کودکانشاااان
نتایج نشااان داد که اجرای برنامه بیتأشیر بوده اساات .در مااع ۀ
دیگری که هوانگ 2و همکاران  )2003بر روی  23واع دارای
کودر مبتال به اختالل کاساااتی توجه و بیشف اعی و نافرمانی
مقابله ای انجام دادن به این نتایج دسااات یافتن که ب از 10
جلسۀ آموزش واع ین عالی اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل
کاساااتی توجه و بیشف اعی در  14کودر کاهش یافته بود و
عالی رف تاری بق یۀ کود کان هیچ تغییری را نشاااان ن اد .در
پژوهشااای دیگر که دانفورد  )1998بر روی  45مادر دارای
کودر مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل کاستی توجه
و بیشف اعی با استفاده از آموزش واع ین رفتاری انجام دادن به
این نتایج دسااات یافتهان که ارائۀ آموزش هایی در مورد علو،
خصاایصااهها و همچنین فنون م یریت رفتار کودکان به مادران
با عث کاهش بیشف اعی ،رف تار های تآریبی و پر خاشاااگری
کودکان شااا ه بود .عالوه بر این در ساااایر پژوهش ها که بر
اشربآشااای آموزش فنون در مان رف تاری به وا ع ین بر کاهش
عالی کود کان مبتال به این اختالل پرداخ ته شااا ه اسااات،
پژوهشاااگران به این نتایج دسااات یافتن که درمان رفتاری از
م اخلههای تأشیرگذار در مورد کاهش عالی این اختالل اساات
داعی و همکاران .)2007 ،نتایج پژوهشاای که بر روی  718نفر
از واع ین کودکان پیشدبستانی انجام ش و تا دو سال نیز مورد
پیگیری قرار گرفت ،نشااان داد تغییرات بساایاری در اختالالت
رف تاری کود کان نسااا بت به گروه گواه به وجود آ م ه بود
زوبریک2001 ،3؛ نقو از سان رز.)2005 ،4
در ایران نیز پژوهش هایی در این ارت باط صاااورت گرف ته
اسااات ،مثالً در پژوهشااای گرجی  )1384اشربآشااای کاربرد
روش های تغییر رفتار در واع ین ،م لمان و ترکیبی از آنان در
کاهش ن شانههای اختالل کا ستی توجه و بیشف اعی را برر سی
کرد .نتایج نشان داد ،آموزش روشهای اصالر رفتار به واع ین
و م لمان بهطور همزمان کاهش م ناداری در ن شانههای اختالل
کاساااتی توجه و بیشف اعی دانشآموزان ایجاد نکرده اسااات.
همچنین در پژوهشااای زارعی و هم کاران  ،1380به ن قو از
میرزاییان و همکاران ،)1385 ،به مقایس اۀ روش آموزش واع ین
2. Huang
4. Sanders

و دارودرمااانی بااا گروه گواه بر روی  30کودر بیشف ااال
پرداختن و نشااان دادن که براسااا ارزیابی واع ین ،آموزش
رف تاری وا ع ین در مرح لۀ ب از در مان و پیگیری بهطور
م ناداری عالی بیشف اعی را کاهش داده اساات .اما براسااا
ارزیابی م لمان تفاوت م ناداری بین میزان عالی بیشف اعی در
گروه آموزش رفتاری واع ین و نظارت ب از درمان و پیگیری
وجود ن ارد.
بنابراین سااؤال اصاالی پژوهش این اساات که :آیا آموزش
روشهای اصالر رفتار به مادران دارای کودر با اختالل کاستی
توجه و بیشف اعی در کاهش ن شانههای اختالل کا ستی توجه و
بیشف اعی ،رف تار م آاع فتجو یا نه ،اختالل کاساااتی تو جه و
مشکالت شناختی ا بیتوجهی) فرزن انشان مؤشر است؟
فرضیههای پژوهش
1اااا آموزش روشهای اصالر رفتار به مادران دارای کودر با
اختالل کاساااتی تو جه و بیشف اعی مو جب کاهش رف تار
بیشف اعی فرزن انشان میشود.
2اااا آموزش روشهای اصالر رفتار به مادران دارای کودر با
اختالل کاساااتی تو جه و بیشف اعی مو جب کاهش رف تار
مآاعفتجویانۀ فرزن انشان میشود.
3اااا آموزش روشهای اصالر رفتار به مادران دارای کودر با
اختالل کاستی توجه و بیشف اعی موجب کاهش اختالل کاستی
توجه فرزن انشان میشود.
4اااا آموزش روشهای اصالر رفتار به مادران دارای کودر با
اختالل کاساااتی توجه و بیشف اعی موجب کاهش مشاااکالت
شناختی ا بیتوجهی فرزن انشان میشود.
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه
طرر این پژوهش از نوع شبهآزمایشی و پیشآزمون ا پسآزمون
با گروه گواه بود .جام ۀ آماری ح ود  30مادر دارای کودر 6
تا  12ساااا عۀ دارای اختالل کاساااتی تو جه و بیشف اعی در
شااهرسااتان دزفول در سااال 1393بودن  .کودکان این مادران در
مرکز مشاورۀ سینا با تشآیص این اختالل از فروردین  1391تا
اسفن  1393در حال درمان بودن و یا پرون ه داشتن  .نمونه 24
نفر از این مادران بودن که به صورت در دستر انتآاب ش ن
و بهطور ت صادفی به دو گروه آزمایش 12نفر) و گواه  12نفر)
تقسی ش ن .
1. Wienberg
3. Zobrik
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ابزار پژوهش
مقياس درجهبندي اختالل كا ستي توجه و بيشفعالي از نگاه
وا لدین كانرز ( :)1990ابزار ا ن ازهگیری شااااا مو مق یا
درجهبن ی اختالل کاساااتی توجه و بیشف اعی از نگاه واع ین
کانرز  )1990بود .این مقیا مت اولترین مقیا درجهبن ی
اختالل کاساااتی تو جه و بیشف اعی از ن گاه وا ع ین اسااات
گل ا شتاین .)1998 ،1این پر س شنامه  27سؤال دارد که مادران
تکمیو میکنن و دارای  4زیرمقیا مآاعفتجویی ،مشااکالت
شناختی /بیتوجهی ،بیشف اعی و شاخص اختالل کاستی توجه
و بیشف اعی اساات .نمونهای از س اؤاالت به این شااکو اساات:
«بیتوجه اساات و حواسااش به راحتی پرت میشااود» .که بای
یکی از گزینههای «هرگز»« ،گاهگاهی»« ،اغلب» و «خیلی زیاد»
انتآاب شاااود .نمرۀ خام آزمودنی در هر زیرمقیا از مجموع
در جهب ن ی های وا ع ین از  0تا  )3در ع بارات مربوط به آن
زیرمقیا محاسبه می شود و سپس براسا سن و جنس او به
نمرات م یار  tتب یو میشود .نمرۀ م یار مساوی یا بیشتر از 65
م موالً نشاندهن ۀ مشکالت زیاد باعینی در آن زیرمقیا است.
ضریب پایایی درونی با دامنهای از  0/75تا  0/90گزارش ش ه
ا ست .همچنین روایی سازۀ پر س شنامههای کانرز با ا ستفاده از
روشهای تحلیو عوامو ،به دست آم ه است زرگرینژاد و

یزداندوست .)1386 ،توانایی این پرسشنامه در تمایز افراد مبتال
به اختالل کاستی توجه و بیشف اعی از عادی و دیگر گروههای
باعینی ،بهشا ت تأیی شا ه اساات .زرگرینژاد و یزداندوساات
 )1386نشان دادن که :ضریب همبستگی سؤالهای پرسشنامه
با نمرۀ کو آن بین  0/38تا  0/63بود .ضااریب پایایی کو ،0/89
خردهمقیا نقص توجه  ،0/83بیشف اعی /تکان شگری  0/82و
نافر مانی م قاب لهای  0/80اسااات .در این پژوهش برای ت یین
پایایی پر س شنامه از روش آعفای کرونباخ ا ستفاده ش که برای
پرسشنامۀ آزمون کانرز برابر  0/78بود.
روش اجرا و تحلیل دادهها
برنامۀ آموزش اصااالر رفتار به مادران شااامو  10جلسااۀ یک
ساعته بود که هر هفته انجام میش .
گفتنی است که متن جلسات آموزشی مورد استفاده در این
پژوهش با توجه به منابع مورد اساااتفاده در این زمینه شاااامو
ساااان رز )2005؛ برنامۀ فرزن پروری مثبت )2003؛ پاور و
کارا تیس و هابوش)2001 2؛ بود و عنوان این جلساااات
آموزشی در ج ول زیر ارائه ش ه است .دادهها از روش تحلیو
کوواریانس چن متغیری و با اساااتفاده نرمافزار  SPSS22تحلیو
ش ن .

جدول خالصۀ جلسات آموزشي
آموزش شامل ده جلسۀ  60دقيقهاي به ترتيب زیر بود
آشنایي با علل اختالالت رفتاري در كودكان و اهميت شركت در جلسات و آموزش مهارت ثبات والدین
در نظر گرفتن مشکل كودک هنگام رفتار نامناسب براي پيشگيري از تنش در منزل و اصول برقراري رابطۀ انساني با كودک.
ایجاد آگاهي براي در نظر گرفتن نيازهاي خاص كودک براي تغيير محيط
آشنایي با اصول اصالح رفتار و آموزش مهارت توجه و تحسين بهموقع به كودک
آموزش مهارت پاداش و امتياز
آموزش مهارت تحسين اشاره كننده به انجام ندادن رفتار نامطلوب
آموزش مهارت نادیده گرفتن
آموزش مهارت محرومسازي
آموزش مهارت جریمه و بازگيري پاداش
آموزش شيوههاي كنار آمدن با رفتارهاي نامطلوب در درازمدت

2. Power, Karustis, Habboushe

1. Goldstein
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یافتهها
هصی مرکزی و پراکندگی نمرات در زیرمقیصسهصی دو
شااص
گروه گواه و آزمصیش در جدول  1ارائه شده است.
ه مصنطور که جدول  1نشااااصن مید هد م یصنگین نمرات
بیشفعصلی فرزندان در گروه گواه  17و گروه آزمصیش  18/58در
پیشآزمون است .و میصنگین نمرات بیشفعصلی فرزندان در گروه
گواه  16/25و گروه آزمصیش  14/08در پسآزمون است.
همچنین میصنگین نمرات ا تالل کصساااتی هوجه فرزندان در
دو گروه گواه و آزمصیش در پیشآزمون  14/58و  14/58اساات
و میصنگین نمرات ا تالل کصساااتی هوجه فرزندان در دو گروه
گواه و آزمصیش در پسآزمون نیز  14/58و  14/50است.

میصنگین نمرات رفتصر مخصلفتجویصنۀ فرزندان در دو گروه
گواه و آز مصیش در پیشآزمون به هره یب 16/00و  15/83بود.
ولی میصنگین نمرات رفتصر مخصلفتجویصنۀ فرزندان در دو گروه
گواه و آزمصیش در پسآزمون  15/25و  12/66بود.
میصنگین نمرات مشکالت شنص تی ا بیهوجهی فرزندان در دو
گروه گواه و آزمصیش در پیشآزمون  17/75و  19/25بود .همچنین
میصنگین نمرات م شکالت شنص تی اااا بیهوجهی فرزندان در دو
گروه گواه و آزمصیش در پسآزمون نیز  17/83و  18/66بود.
قبل از بررساای فرهاایههص ،برای رعصیت پیشفرض هسااصوی
واریصنسهصی دو گروه در متغیر پژوهش از آزمون لِوین ا ستفصده
شده است .نتصیج آن درجدول  2ارائه شده است.

جدول 1ـ شاخصهاي مركزي و پراكندگي نمرات در زیر مقياسهاي دو گروه گواه و آزمایش
گروه

بيشفعالي فرزندان
اختالل كاستي توجه
فرزندان
رفتار مخالفتجویانۀ
فرزندان
مشکالت شناختي ـ
بيتوجهي فرزندان

تعداد

پسآزمون

پيشآزمون
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

گروه گواه

12

17/00

1/7

16/25

2/00

گروه آزمایش

12

18/58

2/06

14/08

2/8

گروه گواه

12

14/58

1/3

14/58

1/5

گروه آزمایش

12

14/58

1/3

14/50

1/3

گروه گواه

12

16/00

0/85

15/25

1/4

گروه آزمایش

12

15/83

1/3

12/66

2/6

گروه گواه

12

17/75

1/3

17/83

1/4

گروه آزمایش

12

19/25

1/2

18/66

1/3

جدول 2ـ نتایج آزمون لِوین براي پيشفرض تساوي واریانس نمرههاي پيشآزمون دو گروه گواه و آزمایش
درجۀ

درجۀ

سطح

آزادي اول

آزادي دوم

معنيداري

22

0/33
0/27

متغير

F

پيشفعالي

0/981

1

اختالل كاستي توجه

1/25

1

22

رفتار مخالفتجویانه

2/22

1

22

0/15

مشکالت شناختي ـ بيتوجهي

0/135

1

22

0/71
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آز مایش) و فرز ن انی که مادران آن ها آموزش اصاااالر رف تار
ن ی هان گروه گواه) تفاوت م نیداری وجود دارد )P<0/05
و نشان میده فرضیۀ دوم ه تأیی ش ه است.
یافتهها همچنین ن شان داد بین نمرات اختالل کا ستی توجه
فرزن ان بیشف اعی که مادران آنها آموزش ا صالر رفتار دی هان
گروه آزمایش) و فرزن انی که مادران آنها آموزش اصاااالر رفتار
ن ی هان گروه گواه) تفاوت جزئی وجود دارد ،اما از نظر آماری
م نادار نیست و نشان میده فرضیۀ سوم تأیی نش .
همچنین بین نمرات م شکالت شناختی /بیتوجهی فرزن ان
بیشف اعی که مادران آنها آموزش اصاااالر رفتار دی هان گروه
آز مایش) و فرز ن انی که مادران آن ها آموزش اصاااالر رف تار
ن ی هان گروه گواه) تفاوت م نیداری وجود ن ارد .بنابراین
فرضیۀ چهارم نیز تأیی نش .

همصنطور که جدول  2نشاصن میدهد هفصوت معنیداری بین
وار یصنس هصی دو گروه گواه و آز مصیش در پیشآزمون د یده
نمیشااود .بنصبراین پیشفرض یکسااصنی هسااصوی واریصنسهصی
نمرههااصی دو گروه گواه و آزمااصیش در متغیر پژوهش رد
نمیشاااود ،به این هرهیب میهوان هحلیل کواریصنس چندمتغیری
را اجرا کرد.
ج ول  3نشااان میده بین نمرات بیشف اعی فرزن انی که
مادران آنها آموزش اصاااالر رفتار دی هان گروه آزمایش) و
فرزن انی که مادران آنها آموزش اصاااالر رفتار ن ی هان گروه
گواه) تفاااوت م نیداری وجود دارد )P<0/0001 .بنااابراین
فرضیۀ اول تأیی میشود.
همچنین بین نمرات رفتااار مآ ااعفااتجویااانااۀ فرزن ا ان
بیشف اعی که مادران آنها آموزش اصاااالر رفتار دی هان گروه

جدول  3نتایج تحليل كواریانس یکراهه در متن مانکوا روي ميانگين نمرات پسآزمون متغيرها
متغير

بيشفعالي
رفتار
مخالفتجویانه
اختالل كاستي
توجه
مشکالت شناختي
ـ بيتوجهي

منبع
تغييرات

مجموع
مجذورات

درجۀ
آزادي

ميانگين
مجذورات

آزمون
F

سطح
معناداري

مجذورات

پيشآزمون

52/886

1

52/886

13/498

0/0001

0/391

گروه

60/106

1

60/106

15/340

0/0001

0/422

پيشآزمون

4/643

1

4/643

1/057

0/316

0/0048

گروه

37/726

1

37/726

8/586

0/0008

0/0290

پيشآزمون

32/779

1

32/779

52/398

0/0001

0/0714

گروه

0/042

1

0/042

0/0067

0/799

0/003

پيشآزمون

12/664

1

12/664

8/398

0/009

0/286

گروه

0/011

1

0/011

0/007

0/933

000

بحث و نتیجهگیری
ه ف از انجام این پژوهش بررسی اشربآشی آموزش روشهای
ا صالر رفتار به مادران کودکان مبتال به اختالل کا ستی توجه و
بیشف اعی بود .همانطور که ج ول  4نشاااان میده یکی از
یافته های پژوهش این بود که آموزش اصاااالر رفتار به مادران
موجب کاهش بیشف اعی فرزن ان آنها میشاااود .)P<0/001
این یافتهها با نتایج پژوهشهای بسیاری از پژوهشگران الفوره،
ماااورای و کااااعااایاااناااس2008 ،1؛ سااااایاااناااگ 2و
2. Singh

هم کاران2009 ،؛ داعی و هم کاران2007 ،؛ فاب یانو و هم کاران،
2008؛ ال ن هال2006 ،؛ هوا نگ و هم کاران2003 ،؛ فتحی،
 ،1383ش بانی )1384 ،هماهنگ و هم سو ا ست .در تبیین این
نتی جه با ی گ فت که یکی از مهمترین عوا مو تأشیر گذار بر
اختاللهای دوران کودکی ،چگونگی رفتار واع ین با کودکانشان
است ،تا جایی که نتایج حاصو از پژوهشها بیان میکن که اگر
واع ین چگونگی رفتار با کودر مبتال به اختالل کاستی توجه و
بیشف اعی خود را ن انن و از شیوههای
1. Laforest & Murray & Collins

 / 96دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

فرزن پروری بهتری ا ستفاده نکنن  ،احتمال اینکه کودکان آنها به
سمت اختالل سلور و مشکالت نافرمانی کشی ه شون بیشتر
است جانستون و جاسی .)2007 ،1بهخصوص اینکه در مقایسه
با واع ین کودکان عادی واع ین کودکان مبتال به این اختالل در
زمی نۀ توا نایی های الزم در ک مک به فرز ن خود برای ان جام
کارهای روزانه دارای خودکارآم ی بسااایار پایینی بوده ،وقت
کمتری را صاارف کمک به فرزن خود بهمنظور انجام کارهایش
کرده و روش های وا ع گری ساااآتگیرا نهتری را در ق بال آنان
اعمال میکنن  ،به صورتی که روابط منفی واع ـ کودر بهعنوان
یک عامو خارسااااز در مشاااکالت رفتاری کودکان مبتال به
اختالل کاسااتی توجه و بیشف اعی همواره مارر بوده اساات .با
تو جه به اهم یت این موضاااوع م اخ له های زودهن گام برای
خانوادههای دارای کودر مبتال به اختالل رفتاری بر روی این دسته
از عوامو ،ی نی آموزش واع ین در زمینۀ م یریت رفتار فرزن ان
متمرکز بوده تا با تأکی بیشتر در این زمینه از حادتر ش ن مشکالت
چنین خانواده هایی جلوگیری به عمو آی شااارودر و گوردون،
 .)2002آموزش اصاااالر رفتار به واع ین یکی از مؤشرترین راهها
برای آموزش رفتار درساات و سااازن ه به کودکان مبتال به اختالل
کاستی توجه و بیشف اعی است .آموزش اصالر رفتار واع ین به
دعیو کارایی باال ،ارزان بودن و اسااتقبال خانوادهها از آن راهبرد
مؤشری برای کمک به واع ینی اسااات که با چنین مشاااکالتی
روبهرو ه ستن  .این راهبرد با تمرکز بر ا صول رفتاری یادگیری
و شکودهی رفتار بر آن ا ست تا از طریق اعمال نظام م ینی از
پاداش و تنبیه ،رفتارهای مناسب کودکان را افزایش و رفتارهای
نامناسب آنها را کاهش ده .
همچنین ج ول  4نشان میده که آموزش اصالر رفتار به
مادران موجب کاهش رفتار مآاعفتجویانۀ فرزن ان بیشف ال
آنها میشااود  .)P<0/001که همسااو با پژوهشهای دانفورد و
همکاران )2006؛ الفوره ،مورای و کاعینس )2008؛ سااینگ و
همکاران )2009؛ ماتو و همکاران )2009؛ داعی و همکاران
)2007؛ فابیانو و همکاران )2008؛ الن هال  )2006اساات بر
اشربآشااای این روش در بهبود رفتار مآاع فتجویا نۀ کودکان
تأک ی کردها ن  .همچنین پژوهش های دیگر بارکلی1998 ،؛
میرزائیان و همکاران )1385 ،نیز نشاااان دادهان واع ین کودکان
مبتال به اختالل کاسااتی توجه و بیشف اعی غاعباً در کنترل رفتار
مآاعفتجویانۀ کودر خود با مشااکو روبه رو هسااتن و اغلب
از عحاظ ساابکهای تربیتی خود بیش از ح دسااتوری و منفی
عمو میکنن که همین امر باعث ناکارایی روشهایی میشاااود
کااه آنااهااا باارای کاانااتاارل رفااتااار کااودر خااود بااه کااار
2. Wienberg

میگیرن  ،که این امر با ارائۀ آموزش های الزم مورد بازبینی و
ت صحیح قرار میگیرد .پژوهشهای جانستون و جاسی )2007
در مورد راب اۀ بین رفتارهای واع ین و مشاااکالت رفتاری و
مآاااعفااتجوییهااای کودکااان نشااااان دادهانا  ،رفتااارهااای
مآاعفتجویانۀ این کودکان بسااتگی بساایار زیادی با نوع رفتار
واع ین آنها دا شته ا ست .از دیگر یافتههای پژوهش این بود که
آموزش اصااالر رفتار به مادران موجب کاهش اختالل کاسااتی
توجه و کاهش م شکالت شناختی بیتوجهی فرزن ان بیشف ال
آنها نمیشاااود  .)P<0/001این یافته با ت ادی از پژوهشها از
جم له وینبرگ1999 ،2؛ زرگرینژاد و یزداندوسااات1386 ،؛
گرجی 1383 ،و اساااف ن یاری )1374 ،بر بی تأشیر بودن روش
آموزش رف تاری وا ع ین بر بیتوجهی کود کان مبتال به اختالل
کاسااتی توجه و بیشف اعی تأکی کردهان همسااو اساات .به نظر
میرسااا بیتوجهی به دعیو اینکه پایۀ زیساااتی قویتری در
مقای سه با سایر م شکالت رفتاری کودکان دارد ،ن سبت به تغییر
مقاومتر بوده اسااات .از طرف دیگر مااع ات در مورد دوقلوها
ن شان میده عوامو ژنتیکی نقش مهمی در سبب شنا سی این
اختالل بیتوجهی) و تغییرات آن دا شته با ش  .عالوه بر این بنا
به نظر پژوه شگران ،ب سیاری از م شکالت شناختییی که این
کود کان با آن رو بهرو هسااات ن  ،نتی جۀ کارکرد پایین قشااار
پیشپیشااانی اساات ،زیرا داروهای محرر از قبیو متیو غن یت
در درمان این اختالل مفی اساات ،کارکرد قشاار پیشپیشااانی را
بهبود میبآشاان و باعث افزایش کارایی ق رت توجه ،دقت و
حافظۀ ف ال این کودکان می شون درا ستون و کونارد.)2007 ،
همچنین ن تایج این یاف ته ،با پژوهش های م ودی از قب یو
هوا نگ و هم کاران2003 ،؛ علیزاده 1383 ،و نیکزاد)1385 ،
همآوانی ن ارد.
این ن تایج مت ناقض ممکن اسااات به دال یو انگیزۀ وا ع ین
شرکتکنن ه ،ساح تحصیالت و سالمت روانی آنان باش که بر
نتایج پژوهش تأشیر می گذارن  .به نظر میرسااا اجرای برنامۀ
آموزش اصاالر رفتار به واع ین شاناساایی شا ه در م ار و
واع ینی که خود به مرکز مشااااوره میآین  ،نتایج را مت فاوت
میک ن  .وجود اختالل های همبود در کود کان مبتال به اختالل
کا ستی توجه و بیشف اعی ،نظیر اف سردگی ،ا ضاراب و سلور
و ....فراین درمان را کُن میکن و بهبود نشاااانهها را به ت ویق
میان ازد .تا آنجا که عواملی مانن واب ستگی عالی اوعیۀ اختالل
کاساااتی تو جه و بیش ف اعی به موق یت و احت مال وجود
عارضااههای هماین که فراین ارزیابی را دشااوار میسااازنن بر
فراین درمان نیز چنین تأشیراتی دارن فابیانو و همکاران.)2008 ،
1. Johnston & Jassy
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در جل سات آموز شی فقط مادران ح ضور دا شتن و گاهی
 یکی دیگر از. غیبت ب ضی از آنها باعث تکرار جل سات می ش
م ح ود یت ها اجرای پیشآزمون و پسآزمون فقط با یک
 پی شنهاد می شود ب از شش ماه دوباره آزمون.پر س شنامه بود
. پیگیری به عمو آی
منابع
 بررساای و مقایس اۀ شاایوههای فرزن پروری.)1374 . غ،اساافن یاری
مادران مبتال به اختالل رفتاری و مادران کودکان بهنجار و تأشیر
 پا یان نا مۀ.آموزش مادران بر اختالل های رف تاری فرز ن ان
. دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناسی ارش
 اشر آموزش واع ین بر.)1386 . ر، غ و یکه یزداندو ست،زرگرینژاد
 فصلنامۀ.) مااع ۀ تکموردیADHD مشکالت رفتاری کودکان

.29ا48 ،)2 3 ،مااع ات روانشناختی دانشگاه اعزهرا
 سنجش و درمان م شکالت دوران.)2002 . ب، و گردون. ر،شرودر
. نشر دانژه: تهران.)1385 ، ترجمۀ مهرداد فیروزبآت،کودکی
 تأشیر آموزش م یر یت وا ع ین در کاهش عالی.)1374 . ن،فتحی
 پایاننامۀ کارشااناساای ارشاا.اختالل بیشف اعی و نقص توجه
. دانشگاه عالمه طباطبایی،دانشک ۀ روانشناسی و علوم تربیتی
 تأشیر آموزش رفتار.)1380 . م، و زارعی. ر، م؛ نشاطدوست،کالنتری
واع ین و دارو درمانگری بر میزان عالی فزون کنشااای کودکان
، مجلۀ روان شنا سی، فزون کن شی/مبتال به اختالل نار سایی توجه

.118ا134 ،)2
 بررساای و مقایس اۀ اشربآشاای کاربرد روشهای.)1384 . ی،گرجی
 م لمان و ترکیب هر دو در کاهش،اصااالر رفتار توسااط واع ین
نشاااانه های اختالل بیشف اعی و نقص توجه دانشآموزان دورۀ
، رساااعۀ دکتری دانشااک ۀ روانشااناساای و علوم تربیتی.ابت ایی
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