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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت رفتار به مادران بر کاهش نشانههای
اختالل نقص توجه و بیشفعالی کودکانشان بود .روش :روش مطالعه شبهآزمایشی با گروه گواه و طرح
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری  5ماهه بود .جامعه آماری  85نفر از مادران کودکان  9تا  11ساله بود که
در طی سالهای  95-99به همراه کودک دچار اختالل نقص توجه و بیشفعالی خود به دفتر مشاورۀ نویسنده
مسئول مراجعه کرده بودند و از سوی روانشناس و روانپزشک ،اختالل کودک آنها نقص توجه و بیشفعالی
تشخیص داده شده بود .از میان مادران 93 ،مادر که شرایط ورود به این پژوهش را داشتند بهصورت تصادفی
ساده انتخاب و پس از همتاسازی به گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه عالئم مرضی
کودک گادو و اسپرافکین ( )1992و برنامه مدیریت رفتاری به والدین بارکلی ( )5332بود که در  9جلسه ،هر
جلسه  93دقیقه و هفتهای یک بار به مادران گروه آزمایش آموزش داده شد .برای تحلیل دادهها از تحلیل
واریانس مختلط تکرار سنجش استفاده شد .یافتهها :نتایج نشان داد نشانههای بیشفعالی ،تکانشگری و نقص
توجه کودکانِ مادران آموزشدیده ،در مقایسه با گروه گواه و پیشآزمون کاهش یافته و این نتایج در دوره
پیگیری  5ماهه نیز پایدار مانده است .نتیجهگیری :میتوان برنامه مهارتهای مدیریتی مادران را روش موثری
و مفیدی جهت کاهش نشانههای اختالل نقص توجه ،تکانشگری و بیشفعالی کودکان دچار این اختالل
دانست.

کلید واژهها :آموزش مهارتهای رفتاری ،بیشفعالی ،نقص توجه ،مادران
 .*1نویسنده مسئول ،دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
Email: esmat_danesh@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
 .3دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه علوم مالزی
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مقدمه
اختالل نقص توجه و بیشفعالی 1از مهمترین و شایعترین اختاللهای تحولی است که تأثیر عمیقی
بر زندگی هزاران کودک و خانوادههای آنها بر جای میگذارد (بوسینگ ،ماسون ،بل ،پورتر و گاروان،
 .)5313شیوع جهانی این اختالل  2/59درصد تخمین زده شده (پوالنسیک  ،لیما ،هورتا ،بیدرمن و
رود )5332 ،و دارای شروعی زود هنگام (بیدرمن )5332 ،و اغلب با مشکالت روانشناختی و
روانپزشکی چشمگیر طوالنی مدت و کوتاه مدت نیز همراه است (آکادمی اطفال آمریکا.)5311 ،5
طبق گزارش انسیتتوی ملی سالمت روان ،9نقص توجه عالئمی چون دشواری در توجه ،گوش
کردن به دستورات و تمرکز به آن ،خسته شدن در انجام کار در ظرف چند دقیقه ،دستخط بد،
ناهماهنگی و بیبرنامهگی در حرکت ،دشواری و ناتوانی در یادگیری و گاهی خیالبافی دارد .تکانشگری
به صورت رفتار ناپخته ،عمل بدون تفکر ،کاهش آگاهی و حساسیت به آنچه در اطراف میگذرد،
عجول بودن یا واکنش شدید نشان دادن به مشکالت کوچک ،با عجله وارد کاری شدن و از کار
ناتمامی به کار دیگری پرداختن نمایان می شود .بیشفعالی نیز عالئمی چون ناتوانی در انتظار کشیدن
در صف ،فعالیت بیش از حد یا نداشتن استراحت ،پرخاشگری ،وارد شدن در فعالیتهای خطرناک
بدون در نظر گرفتن عواقب آن ،حرف زدن بیش از حد ،و ناتوانی در آرام بازی کردن دارد (یحیی و
سوخوز .)5319 ،اختالل نقص توجه /بیش فعالی با مشکالت زیادی در زمینههای مختلف آموزشی از
جمله عملکرد تحصیلی ،تکرار پایه ،ترک مدرسه ،روابط خانوادگی و دوستانه ضعیف ،اضطراب،
افسردگی ،پرخاشگری ،تخلف ،سوء مصرف مواد مخدر در سنین پایین و قانون شکنی همراه است
(لرنر .)1993،تقریب ًا همه کودکان دچار اختالل نقص توجه و بیش فعالی دچار ضعف تحصیلی،
اعتماد به نفس پایین ،اضطراب -افسردگی و مشکالت عمده در روابط با همساالن هستند (اونز و
فابیانو.)5311 ،
با تامل در کیفیت روابط والدین و کودک و موشکافی در آن میتوان به نقش حساس آنها در
ارتباط با این کودکان پی برد (گیل ،هایدی ،شاو ،دیشیون و ویلسون .)5339 ،والدین این کودکان
بیش از سایر والدین با چالشهای منحصر به فردی در زمینه نقش والدینی مواجه هستند ( کرنیک،
گیز و هافمن .)5332 ،نمرههای عملکرد خانواده در خانوادههایی که دارای کودک دچار اختالل نقص
توجه و بیشفعالی هستند نسبت به خانوادههای دیگر پایینتر است (محمدپور و کسایی.)5319 ،
این رفتارها موجب تضعیف روابط کودک در خانه ،مدرسه و با بزرگساالن و همساالن میشود (فابیانو،
پلهام ،وسیوچ ،گاناگی ،الهی و همکاران .)5332 ،اگرچه مشارکت شرایط محیطی و ژنتیکی در نوع
و شدت این اختالل موثر است (النگلی ،هولمانس ،ون دن بر و تاپر ،)5332 ،روشی که والدین با
)1. attention deficit hyperactive disorder (ADHD
2. American Academy of Pediatrics
3. National Institute of Mental Health
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کودکشان تعامل میکنند نیز میتواند بر رفتارهای مشکل دار این کودکان اثرگذار باشد .همچنین
تعامل بین والد و کودک تاثیرات بازگشتی و دوجانبهای در خانواده دارد (گرانیک و پاترسون.)5332 ،
مفهوم دوجانبه به این معنی است که عوامل والدینی مثل آسیبشناسی روانی والدین یا استرس آنها
ممکن است بر شیوه فرزندپروری آنها اثری منفی داشته باشد (جانسون و جیسی .)5332 ،بهعنوان
مثال نتایج پژوهش دانش ،کاکاوند ،سلیمی نیا ،سابقی و سهیمی ( )1999نشان داد روانرنجورخویی
مادران کودکان دچار اختالل نقص توجه و بیشفعالی با شیوههای فرزندپروری بیثبات و مبتنی بر
تنبیه بدنی مادران رابطه مثبت ،وظیفه شناسی مادران با شیوههای فرزندپروری مثبت و درگیرانه
رابطة مثبت و با شیوههای فرزندپروری توأم با تنبیه بدنی و نظارت ضعیف رابطة منفی ،و مؤلّفة
خوشایندی رابطة مثبت معناداری با شیوۀ فرزندپروری مبتنی بر تنبیه بدنی دارد .از این رو
پژوهشگران مذکور نتیجه گرفتند که ویژگیهای شخصیتی مادران میتواند بر رفتار آنها با فرزندشان
و نیز افزایش و یا کاهش شدت اختالل کودکان دچار نقص توجه و بیش فعالی اثرگذار باشد .نتایج
پژوهش ون دن هافداکر ،ون در وین مولدرس ،سیتما ،املکمپ ،میندرا و همکاران ( )5332نیز نشان
داد مادران کودکان دچار اختالل نقص توجه و بیشفعالی در مقایسه با مادران کودکان سالم هنگام
تعامل با فرزندان خود از رفتارهای آمرانه بیشتری بهره میگیرند ،بیشتر مخالفت میکنند ،پاداش
کمتری به رفتارهای مناسب کودک میدهند و پاداشهای ایشان بیشتر جنبه اتفاقی دارد .بهطور
کلی این مادران نسبت به مادران کودکان بهنجار منفینگرترند.
این کودکان به واسطه همه مشکالتی که دارند ،فشار و استرس عمدهای بر والدین خود وارد
میکنند (سیپ و جانسون .)5332 ،در نتیجه مادران کودکان دچار نقص توجه و بیشفعالی در
مقایسه با مادران کودکان گروه گواه سطوح باالتری از فشارهای روانی مربوط به فرزندپروری ،و نیز
پریشانی و اضطراب را تجربه میکنند و احساس عدم کفایت دارند (براون و ویتساید .)5332 ،رضایت
زناشویی (زارع ،رستمی و قپانچی )5313 ،و سالمت روان والدین کودکان دارای اختالل نقص توجه
و بیشفعالی پایینتر از والدین کودکان عادی است و تفاوت معناداری میان آنها با مادران کودکان
عادی از نظر افسردگی ،اضطراب و خودکارآمدی (ون دن هافداکر ،نوتا ،ون در وین مولدرس ،سیتما،
املکمپ و همکاران)5313 ،؛ احساس خشم ،واکنش خشمناک ،برون ریزی خشم ،درون ریزی خشم
وجود دارد (دانش ،معنوی شاد ،خوشابی و حسن زاده توکلی .)1999 ،از سوی دیگر کودکان دچار
اختالل نقص توجه و بیشفعالی ،چون ناتوانی در یادگیری و مشکالت اجتماعی و هیجانی دارند (کاتز
 .)5339 ،احساس خودکارآمدی آنها کمتر و احساس تنهایی آنها بیش از کودکان عادی است (حق
رنجبر ،کاکاوند و دانش.)1993 ،
پژوهشگران دریافتهاند تاثیر این اختالل بر مادران تا حد زیادی به ارزیابی شناختی آنها از مساله
و نیز مجهز بودن آنها به مهارت مدیریت مثبت کودک بستگی دارد (اُکانر ،فابینو ،واچبوچ ،بلین،
گانگی و همکاران .)5313 ،والدین به دلیل نفوذ و تماس بیشتر با کودکان میتوانند در اجرای
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مداخالت رفتاری در محیط طبیعی زندگی کودک نقش بهسزایی داشته باشند .به همین دلیل اخیراً
توجه روزافزونی به گنجاندن آموزش مدیریت والدین در طرحهای درمانی اختالل نقص توجه و
بیشفعالی میشود (پاترسون  ،مک فورد و استوارت بروان .)5332 ،در میان برنامههای مدیریتی
برنامه آموزش رفتاری والدین 1از حمایت تجربی برای موثر بودنش در کاهش مشکالت رفتاری کودکان
دچار بیشفعالی برخوردار است (فابیانو .)5332 ،آموزش مدیریت والدین روش موثری در درمان
نشانههای بیرونیشده کودکان دچار نقص توجه و بیشفعالی بهکار رفته است و این روش همراه با
سایر روشهای درمانی نظیر دارو درمانی ،رفتار درمانی و جز آن در مود خود کودکان مفید واقع شده
است (عربی ،دانش ،کاکاوند ،سلیمی نیا ،و امیرغفاری.)1995 ،
برنامه آموزش رفتاری والدین بهعنوان درمان برای اختالل نقص توجه و بیشفعالی ،مورد توجه
روزافزونی قرار گرفته است (پلهام و فابیانو .)5338 ،پژوهشگران از این برنامه استفاده میکنند تا
آمادگی برای تغییر ایجاد شود و متعاقب آن درمان انجام گیرد (ناک و کازدین .)5332 ،برنامه آموزش
رفتاری والدین ،به والدین کودکان میآموزد چگونه مقدمات مانند قوانین و دستورات را و عواقب مانند
تنبیه و پاداش را برای رفتارهای هدف ،مانند فرمانبرداری و نافرمانی در محیط کودک اصالح نمایند.
سپس والدین این روشها را در خانه به منظور کاهش رفتارهای مشکلساز و افزایش رفتارهای مناسب
بهکار میگیرند (فابیانو ،چاکو ،پلهام ،راب ،والکر و همکاران.)5339 ،
برنامه آموزش والدین توسط بارکلی ( )5332برای کودکان دارای مشکالت رفتاری نظیر کودکان
بیشفعال ،کودکان دچار اختالل نافرمانی مقابلهای و نظایر آن ،طراحی شده است .هدف از این برنامه
توانمندسازی و تشویق والدین برای مدیریت بدرفتاریهای کودکشان طی یک سلسله از مراحل
است .در ابتدا والدین درباره علت بدرفتاریها و مفهوم مدیریت رفتار یاد میگیرند .سپس یاد میگیرند
چگونه کودکان را وادار به قبول فرمانهایشان کنند .اینکار به وسیله استفاده از فرمانهای مستقیم
و واضح و کوتاه انجامپذیر خواهد بود .همچنین قائل شدن عواقب مثبت در رفتارهای قابل قبول یک
راهبرد دیگر است .سرانجام والدین یاد میگیرند چگونه برای بدرفتارهای کودک نتیجه منفی فوری
در نظر بگیرند .نتایج پژوهشها نشان داده است که آموزش مدیریت به والدین باعث کاهش
بیشفعالی ،نافرمانی و رفتار پرخاشگرانه کودک دچار اختاللهای رفتاری میشود (دانفورث ،هاروی،
وندی ،اوالسزک و مکی .)5332 ،والدینی که آموزشهای مدیریت والد را دریافت میکنند خودکفائی
بیشتری را احساس میکنند و به روش مناسبتری دستور میدهند و توانائی اطاعتپذیری کودک را
به صورت پایدار تقویت میکنند .کاربرد آموزش مهارت والد باعث میشود رفتارهای پرخاشگرانه،
مقابله جویانه و پرفعالیتی کودک کاهش و رفتارهای والدین بهبود یابد و فشاری که تحمل میکنند
کمتر شود (ون درهوفدکر ،هوکسترا ،ون در وین مولدرس ،سیتما ،املکمپ و همکاران.)5313 ،
1. behavioral parent training
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به خاطر شیوع باالی اختالل نقص توجه و بیشفعالی و مشکالت زیادی که این اختالل برای
کودک و والدین و معلمان بهبار میآورد؛ بهطورمعمول بر درمانهای متمرکز بر خود کودک از جمله
دارو درمانی ،رفتاردرمانی ،رژیم غذایی و نظایر آن توجه میشود .بهعنوان مثال پژوهشهای زیادی
در مورد الگوهای رژیم غذایی و شیوع نقص توجه و بیشفعالی انجام شده و ارتباط مستقل معنیداری
بین «غذاهای شیرین» و «غذاهای آماده» یافت شده (آزادبخت ،روحانی و اسماعیلزاده )5315 ،و
غالبا آموزش پدر و مادر و محیط زیستی و پرورشی کودک نادیده گرفته شده است .ضرورت و اهمیت
انجام چنین پژوهشهایی در این است که با آموزش والدین زمینه تغییرات بنیادین برای کودک مبتال
فراهم میشود .آموزش مهارتها به والدین با اثرگذاری بر کل نطام خانواده باعث میشود ،والدین
شیوههای درست تربیتی را بهکار گیرند و فشاری کمتری را به کودک خود به خاطر اختالل نقص
توجه و بیشفعالی او که غالبا والدین از آن بهعنوان لجبازی یاد میکنند ،تحمیل کنند .در نتیجه
اعتماد به نفس کودک افزایش و استرس او کاهش میباید ،که این امر میتواند بر خودپنداره کودک
در مورد کنترل رفتارهایش تاثیری مثبت داشته باشد .از سوی دیگر نیاز به درمانهای غیردارویی
بهویژه در مورد کودکان در سنین رشد بیش از پیش احساس میشود و ضرورت و اهمیت انجام
پژوهشهایی از این دست را برجسته میکند.
در مورد آموزش والدین باید گفت هرچند اصوالً پدران و مادران در مسئولیتهای والدی با هم
شریکند ،اما مادران نسبت به پدران بهطورکلی تعامل بیشتری با کودکان دارند و مسئولیت بیشتری
برای مراقبت از کودک را بهعهده میگیرند .پدران به دالیلی مانند قبول نداشتن مشکل در مهارت
والدگری ،حالت کالسی داشتن این آموزشها و همچنین ساعات نامناسب تشکیل این کالسها و
ساختار و ماهیت آنها تمایلی به شرکت در این قبیل آموزشها ندارند (فابیانو .)5332 ،بنابراین برای
این که این پژوهش به سرانجام برسد و بتوان با آموزش مهارتهای مدیریتی به مادران ،آنها را مجهز
به شیوههای رفتاری و تربیتی درست و مفید با کودکشان کرد ،ترجیح داده شد تا آموزش رفتاری
والدین طبق برنامه منظمی به مادران کودکان مورد مطالعه که با کودک بیشتر تعامل دارند با هدف
تعیین میزان تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت رفتار به مادران بر کاهش نشانههای
اختالل نقص توجه و بیشفعالی کودکانشان ارائه و فرضیههای زیر آزمون شود.
 .1آموزش مدیریت رفتار به مادران نشانههای بیشفعالی کودکان دچار نقص توجه و بیشفعالی را
کاهش میدهد.
 .5آموزشهای مدیریت رفتار به مادران نشانههای تکانشگری کودکان دچار نقص توجه و بیشفعالی
را کاهش میدهد.
 .9آموزشهای مدیریت رفتار به مادران نشانههای بیتوجهی کودکان دچار نقص توجه و بیشفعالی
را کاهش میدهد.
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 .3تاثیرآموزشهای مدیریت رفتار به مادران برکاهش نشانههای بیتوجهی ،بیشفعالی و تکانشگری
کودکانشان پس از  5ماه در مرحله پیگیری پایدار می ماند.
روش
روش پژوهش در این مطالعه شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون Tپسآزمون با گروه گواه و پیگیری 5
ماهه بود .جامعه آماری شامل  85نفر از مادرانی بود که فرزندان  9تا  11ساله آنها دچار اختالل
نقص توجه و بیشفعالی بود و درسالهای 1995تا  1999به دفتر مشاوره نویسنده مسئول مراجعه
کرده بودند و تشخیص این اختالل توسط روانشناس و روانپزشک مطب مذکور در مورد کودک آنها
تایید شده بود .از میان این مادران  93کودک با در نظر گرفتن معیارهایی چون داشتن پدر و مادر،
تحصیالت دیپلم به باالی مادر ،نداشتن اعتیاد پدر و مادر ،فقدان سوابق در مورد بیماری جسمی و
روانی مادر و یکسان بودن نوع دارو (ریتالین) و مقدار مصرف دارو در کودکان انتخاب شدند .معیارهای
حذف در این پژوهش عبارت از عقب ماندگی ذهنی کودک ،سایر اختاللهای همراه با اختالل مذکور
و سن کمتر از  9سال یا بیشتر از  11سال بود .با روش نمونهگیری تصادفی ساده  93نفر از مادران
کودکان دچار این اختالل انتخاب و با آرایش تصادفی در دو گروه  12نفری آزمایش و گواه جایگزین
شدند.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه عالئم مرضی کودکان .1این پرسشنامه  22سوالی دارای دو فهرست والدین و معلم
و از ابزارهای غربالگری رایج برای تشخیص نشانگان رفتاری ،عاطفی و شناختی اختاللهای
روانپزشکی از جمله اختالل نقص توجه و بیشفعالی است که بر اساس مالکهای راهنمای تشخیصی
و آماری اختاللهای روانی ساخته شده و با ظهور چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی با تغییرات اندکی نسبت به نسخههای قبلی از سوی گادو و اسپرافکین )1992( 5تجدید نظر
شده است .اعتبار باز آزمایی پرسشنامه عالئم مرضی کودکان توسط گادو و اسپیرافکین ( )1992نشان
داد که اعتبار بازآزمایی برای همه طبقهها در سطح  3/3331معنادار است .در پژوهش کالنتری،
نشاط دوست و زارعی  1983اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف برای نسخه معلمان
 3/91و برای نسخه والدین  3/82بهدست آمد روایی محتوایی این پرسشنامه در پژوهش محمد
اسماعیل  1983مورد تایید  9نفر از روانپزشکان قرار گرفت .برای تعیین پایائی از روش آزمون-
 عالقهمندان میتوانند جهت استفاده از این ابزار با نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبه کنند.
(1. child symptom inventory-4 )CSI-4
2. Gado & Spriaphkin
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بازآزمون استفاده شد که ضریب همبستگی  3/92برای معلمان و نیز  3/95برای والدین به دست آمد.
به منظور تعیین روائی این آزمون از اعتبار محتوایی و تعیین همبستگی دادههای مرحله اول معلمان
با مرحله اول والدین استفاده شد که برابر  3/89بود (شجاعی ،همتی علمدارلو ،مرادی و دهشیری،
 .)1982ضریب آلفا کرونباخ در پژوهش حاضر برای نسخه والدین  3/82بهدست آمد.
 .2بسته آموزشی مهارتهای مدیریتی به مادر .در این پژوهش از بسته آموزشی مدیریت والدین
که در راهنمای درمانی بارکلی ( )5332ذکر شده بود ،در  9جلسه  1/2ساعته هفتهای یکبار استفاده
و جلسات آموزش مدیریت والدین به شکل زیر برگزار شد.
جلسه اوّل .دربرگیرنده مطالب آموزشی بود .به مادران اطالعات موثق و روشنی درباره نشانگان بی-
توجّهی ،بیشفعّالی و تکانشگری ارائه شد و آنها آگاه شدند نشانهها منعکسکننده اتفاق نظر رایج
در میان متخصصان و دانشمندانی است که در این زمینه کار میکنند و مبنی بر لجبازی و خصومت
کودک نیست.
جلسه دوّم .الگوی چهار عاملی تعارض کودک-والد توصیف و اصول مدیریت رفتار بررسی و از
طریق بحث و تبادل نظر به سوالهای آنها پاسخ داده شد.
جلسه سوم .در این جلسه گزارش مادران بررسی شد .سپس مادران آموزش دیدند بهطور مثبت
به رفتار مناسب اجتماعی کودک توجّه کنند و به رفتارهای نامناسب در دورههای «زمان بازی خاص»
توجّه نکنند .در این جلسه به سوالها پاسخ داده شد و تمرین جلسه بعد مشخص شد.
جلسه چهارم .پس از بررسی گزارش مهارتهای مدیریتی که مادران تا کنون آموخته و بهکار
برده بودند ،آنها آموزش دیدند تا به شکل مثبت به رفتار مناسب اجتماعی کودک توجّه کنند و به
رفتار نامناسب در موقعیّتهایی بیتوجه باشند که ،کودک مستقالنه بازی میکند .در انتها تمرین
جلسه بعد مشخص شد.
جلسه پنجم .پس از بررسی گزارش مادران ،آنها آموزش دیدند نظام پاداش را در خانه تدوین،
و از امتیازها یا ژتونها برای کنترل رفتار کودک استفاده کنند .سپس تمرین جلسه بعد مشخص شد.
جلسه ششم .والدین یاد گرفتند از هزینه پاسخ یا گرفتن ژتونها برای تنبیه کودک به خاطر
عدم پیروی از دستورها و تخلف جزیی از قواعد استفاده کنند .سپس تمرین جلسه بعد مشخص شد.
جلسه هفتم .پس از بررسی گزارش مهارتهای مدیریتی که مادران تا کنون آموخته و بهکار برده
بودند ،به آنها آموزش داده شد برای گسترهایی از تخلفات از قوانین مبتنی بر خانه ،از
جمله ناسزاگویی ،پرخاشگری و ویرانگری از محروم کردن و تقویت منفی استفاده کنند.
جلسه هشتم .به والدین آموزش داده شد مشکالت رفتاری کودک در مکانهای عمومی مثل
فروشگاهها ،رستورانها و مساجد را مدیریت و مشکالت را پیشبینی کنند و طرحهایی برای استفاده
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از تقویت کنندههای اجتماعی ،ژتونها ،هزینه پاسخ و محروم کردن از تقویت در موقعیتهای عمومی
تدوین کنند .سپس تمرین جلسه بعد مشخص شد.
جلسه نهم .پس از بررسی گزارش مادران ،درباره مدیریت مشکالت آینده ،روشهای کار مشترک
با کارکنان مدارس و مواجهه با مشکالت همراه مثل بیاختیاری ادرار و مدفوع بحث شد .یک جلسه
حمایتی یک ماه بعد از کامل شدن برنامه برای حل مشکالتی که والدین در ادامه انجام مهارتهای
والدینی آموخته بودند ،پس از برنامه  9جلسهای برگزار شد.
شیوه اجرا .در مرحله پیشآزمون مادران گروه آزمایش و گواه به نسخه ویژه والدین پرسشنامه عالئم
مرضی کودکان پاسخ دادند .سپس به مادران گروه آزمایش مهارتهای مدیریت رفتار آموزش داده
شد .در مرحله پسآزمون و  5ماه بعد مجدداً دو گروه پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند.
یافتهها
بیشترین فراوانی از نظر سن در گروه آزمایشی مربوط به  9و  11سال و در گروه گواه مربوط به  9و
 13سال بود .از نظر تحصیالت ،مادران گروه آزمایش  52/2درصد دیپلم و  29/3درصد باالی دیپلم
و مادران گروه گواه  53درصد دارای دیپلم و  83درصد باالی دیپلم بودند .از نظر اقتصادی در هر دو
گروه  99/5درصد پایین و  22/8درصد دارای وضعیت اقتصادی متوسط و باال بودند .پیش از تحلیل
واریانس تکرار سنجش دادههای دو گروه ،مفروضه های آن انجام شد .برای بررسی همگنی واریانس-
های دو گروه از آزمون لوین استفاده شد که مقدار  3/982 = Fدر سطح معنیداری =  3/95بیانگر
همگنی واریانسهای دو گروه بود .برای طبیعی بودن توزیع نمرهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
استفاده شد .آماره  1/532 = zو سطح معنیداری =  3/395نشان داد که دادهها از توزیع طبیعی
برخوردارند.
جدول  .1نمره کودکان دو گروه در بیشفعالی ،تکانشگری و نقص توجه در سه مرحله
پیگیری  5ماهه
پسآزمون
پیشآزمون
نوع اختالل
میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
انحراف معیار
میانگین
گروه
بیشفعالی آزمایش
5/29
3/19
1/22
3/29
1/25
12/29
گواه
1/25
5/52
1/59
12/22
1/38
12/99
تکانشگری آزمایش
3/92
1/99
3/88
5/52
3/239
8/29
گواه
3/21
8/22
1/32
8/33
3/92
8/52
نقص توجه آزمایش
1/89
5/99
1/53
5/32
1/13
8/53
گواه
1/92
12/23
3/88
8/52
3/92
2/22
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طبق جدول  1میانگین نمرههای گروه آزمایشی در پسآزمون و پیگیری دو ماهه نسبت به پیشآزمون
و گروه گواه در بیشفعالی ،تکانشگری و نقص توجه کاهش یافته است .میانگین نمرهها در پیگیری
دو ماهه نشاندهنده تداوم اثر آموزش مهارتهای مدیریت رفتاری به مادرادن گروه آزمایشی در
کاهش نشانه های بیشفعالی ،تکانشگری و نقص توجه در کودکانشان است .به منظور بررسی معنی-
داری تفاوت درون و بین گروهها از لحاظ تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته به صورت تک تک
و کلی در دو گروه آزمایش و گواه ،از تحلیل واریانس مخلوط استفاده شد.
جدول .2تحلیل واریانس مختلط آزمونهای اثر درون گروهی و اثر متقابل تفاوت دو گروه در
متغیرهای وابسته
متغیر
بیش فعالی
تکانشگری
نقص توجه

منبع تغییرات
مرحله
مرحله ×گروه
مرحله
مرحله ×گروه
مرحله
مرحله ×گروه

ویلکز المبدا
3/322
3/222
3/392
3/383
3/322
3/322

F
**122/99
**193/189
**152/352
**132/382
**125/833
**125/328

درجه آزادی فرضی
5/33
5/333
5/33
5/333
5/33
5/333

درجه آزادی خطا
52/33
52/333
52/33
52/333
52/33
52/333
**

P<3/31

ضریب اتا
3/952
3/993
3/939
3/912
3/959
3/959
*

P<3/32

در جدول  5نتایج تحلیل واریانس چند متغیری ،با ضرایب اتا و مقادیر ویلکز المبدای آن برای
متغیرهای وابسته پژوهش ،حاکی از معناداری اثر اصلی زمان و تعامل بین زمان و مداخله است.
بنابراین تفاوت بین دو گروه مادران آموزش دیده و آموزش ندیده بر بیشفعالی ،تکانشگری و نقص
توجه کودکانشان در مراحل مختلف آزمون معنادار است .همچنین ضرایب اتا نشان میدهد که 3/99
از تغییرات در مراحل مختلف آزمون ،مربوط به بیشفعالی 3/91 ،آن مربوط به تکانشگری و 3/95
مربوط به نقص توجه است.
جدول  .3تحلیل واریانس مختلط آزمونهای اثر بین گروهی و اثر متقابل تفاوت تک تک
منابع تغییرات
بیشفعالی
تکانشگری
نقص توجه

متغیرهای وابسته در بین دو گروه
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
5235/833
1
5235/833
392/233
1
392/233
892/128
1
892/128

F
**832/292
**325/229
**325/325
**
P<3/31

ضریب اتا
3/922
3/939
3/933
*
P<3/32

در جدول  9نتایج تحلیل واریانس مختلط برای مقایسه بین گروهها از لحاظ تک تک متغیرهای
وابسته قابل مشاهده است .طبق این جدول اثر اصلی مقایسه دو گروه نیز معنادار و مجذور اتا ،3/922
 3/939و  3/933به ترتیب تفاوت معنادار بین گروه آزمایش و گواه را مبنی بر تأثیر آموزش مهارت
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مدیریت رفتاری والدین گروه آزمایش برکاهش نشانههای بیشفعالی ،تکانشگری و نقص توجه کودکان
دچار اختالل نقص توجه و بیشفعالی کودکان آنها نشان میدهد.
جدول  .9آزمون تحلیل واریانس مختلط برای تاثیر آموزش به مادران برکاهش تکانشگری
کودکانشان درسه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

9239/928

1
1
58

9239/928

جداشده()intercept
گروه
خطا

392/233
52/922

392/233

F
**

9258/933

**

325/229

ضریب ایتا
3/999
3/939

3/931
**

P<3/31

*

P<3/32

طبق جدول  3اثر اصلی مقایسه دو گروه نیز معنادار و مجذور ایتا  3/939تفاوت معنادار بین دوگروه
را نشان میدهد .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش مهارت مدیریت والدین برکاهش

تکانشگری کودکان دچار اختالل بیشفعالی و نقص توجه در سه مرحله تأیید میشود.
جدول .0آزمون ویلکزالمبادا و ضریب ایتا برای تاثیر آموزش به مادران برکاهش نقص توجه
کودکانشان درسه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
منبع تغییرات

ویلکزالمبادا

مرحله
مرحله *گروه

3/322
3/322

F

درجه آزادی فرضی

**

5/33
5/333

125/833
**125/328

درجه آزادی خطا
52/33
52/333

ضریب ایتا
3/959
3/959

**

P<3/31

*

P<3/32

جدول  2نشاندهنده وجود تعامل بین زمان و مداخله و مجذور جزئی ایتا  3/959نیز اثر اصلی قابل
توجه برای زمان و نشاندهنده کاهش بیتوجهی در هر سه دوره زمانی در گروه آزمایشی است.
جدول  .6آزمون تحلیل واریانس مختلط برای تاثیر آموزش به مادران برکاهش نقص توجه
کودکانشان درسه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
منبع تغییرات
جداشده
گروه
خطا

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

2953/211
892/128
29/111

1
1
58

2953/211
892/128
1/892

F
**5832/321
**325/325
**

P<3/31
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3/993
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*

P<3/32
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طبق جدول  2اثر اصلی مقایسه دو گروه نیز معنا دار و مجذور ایتا  3/933تفاوت معنادار بین دو گروه
را نشان میدهد .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش مهارت مدیریت والدین برکاهش نقص
توجه کودکان دچار اختالل بیش فعالی و نقص توجه در سه مرحله تأیید می شود .طبق جداول ،9
 2و  2تحلیل واریانس مختلط بین آزمودنیها و درون آزمودنیها اجرا شد .تعامل بین زمان و مداخله
وجود داشت که نشان دهنده تفاوت معنیدار بین دوگروه است .بنابراین فرضیههای پژوهش مبنی بر
تأثیر آموزش مهارت مدیریت والدین برکاهش عالئم بیش فعالی ،تکانشگری و نقص توجه کودکان
دچار اختالل نقص توجه و بیشفعالی و ماندگاری اثر در پیگیری  5ماهه تأیید میشود.
بحث و نتیجه گیری
کارآزماییهای بالینی کنترلشده متعدد شواهد فراوانی را به نفع اثربخشی مداخالت رفتاری خانواده
برای جلوگیری و درمان طیف وسیعی از مشکالت رفتاری و هیجانی کودکان نشان دادهاند .هرچه
خانوادهها از مهارت بیشتری در زمینه فرزندپروری برخوردار باشند و آموزش الزم را دریافت کنند
تواناییشان در اداره رفتار کودکانشان افزایش مییابد .به طور کلی این مطالعه نشان داد که برنامه
آموزش رفتاری گروهی والدین میتواند نقش تاثیرگذاری در کاهش مشکالت رفتاری کودکان داشته
باشد .نتایج آزمون فرضیههای این پژوهش حاکی از کاهش بیشفعالی در مرحله پسآزمون و
ماندگاری این اثر در مرحله پیگیری در گروه آزمایشی بود .اثر اصلی مقایسه دو گروه آزمایش و گواه
نیز معنا دار بود و مجذور ایتا  3/922نشان دهنده تفاوت فوقالعاده زیاد بین دوگروه بود.
در تبیین این یافته می توان گفت که کاهش معنیدار بیشفعالی کودکان میتواند ناشی از آموزش
کافی مادران در زمینه اختالل بیشفعالی و نقص توجه از نظر عالئم ،سببشناسی و سیر درمان آن
باشد .با آموزش اصول اصالح رفتار کودک ،مادران توانستند با استفاده از روشهای درست دستور
دادن ،تشویق کردن و اصول تنبیه ،به کودک کمک کنند به عواقب رفتارش بیندیشد ،شرایط آینده
را پیشبینی و برای انجام تکالیف برنامهریزی کند و در نتیجه نشانگان بیشفعالی در کودکان گروه
آزمایش بهبود یابد .ناگفته پیدا است بسیاری از مشکالت رفتاری کودکان دچار نقص توجه و بیش-
فعالی ،از وضعیت و ویژگی متفاوت آنها ناشی میشود .از سوی دیگر مادران این کودکان درک کافی
و درستی از ویژگیها و نیازهای حسی ویژه کودک خود ندارند .به این ترتیب دور باطلی شکل میگیرد
که هم بر نشانگان نقص توجه و بیشفعالی کودک و هم بر استرس والدگری مادر می افزاید .در این
پژوهش با آموزش مدیریت رفتار به مادران ،آنها با ویژگیهای کودک خود آشنا شدند و رفتارهای
مختل کودک را دال بر سرکشی و لجبازی او به حساب نیاوردند و از سوی دیگر با دانشی که در این
زمینه کسب کرده بودند احساس کفایت و کارامدی پیدا کردند.
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یافته دیگر این پژوهش حاکی از افزایش توجه در مرحله پسآزمون و ماندگاری این اثر در مرحله
پیگیری در گروه آزمایشی بود .اثر اصلی مقایسه دو گروه آزمایش و گواه نیز معنادار بود و مجذور ایتا
 3/939نشان دهنده تفاوت زیاد بین دو گروه بود .همچنین تأثیر آموزش مهارت مدیریت والدین بر
کاهش تکانشگری کودکان دچار اختالل نقص توجه و بیشفعالی تأیید شد .بهبود معنیدار در
مشکالت ناشی از تکانشگری کودک میتواند مرهون افزایش توانایی مادر در زمینه ایجاد انگیزه بیشتر
در کودک برای انجام تکالیف و دادن پاداشهای بجا و مناسب به او به خاطر انجام فعالیتهای همراه
با توجه باشد .نتایج بهدست آمده با پژوهش دانفورث ،هاروی ،اوالسزی و مکی ()5332؛ ون دن
هافداکر و همکاران ( )5313و پلهام ،بروس-مکلین ،گاناگی ،فابیانو ،کلس و همکاران ( )5313از نظر
کاهش معنادار نشانههای اختالل نقص توجه و بیشفعالی پس از آموزش مدیریت والدین همسو
است .پژوهشگران مذکور نشان دادند درمانهای دارویی ،رفتاری ،شناختی-رفتاری و خانواده درمانی
در تخفیف عالئم این اختالل سهم داشتهاند .زرگری نژاد و یکه یزدان دوست ( )1988نتیجه گرفتند
که آموزش والدین قادر به کاهش مشکالت رفتاری کودکان دچار نقص توجه/بیشفعالی است.
همچنین نتیجه آموزش مدیریت والدین که بهعنوان روش موثر در درمان نشانههای بیرونیشده
کودکان دچار اختالل نقص توجه و بیشفعالی در پژوهش عربی و همکاران ( )1995انجام شده ،نیز
با این پژوهش همسو است.
پاترسون و همکاران ( )5332نیز به تاثیرگنجاندن آموزش والدین در طرحهای درمانی اختالل نقص
توجه و بیشفعالی تاکید کردند و نشان دادند کاربرد برنامه تربیت سازنده والدین ،در والدین کودکان
دچار نقص توجه/بیشفعالی ،در کاهش مشکالت رفتاری و افزایش توانایی این کودکان مؤثر است.
بنابراین بهنظر میرسد هرچه خانوادهها از مهارت بیشتری در زمینه فرزندپروری برخوردار باشند و
آموزش الزم را دریافت کنند تواناییشان در اداره رفتار کودکانشان افزایش مییابد.
همچنین این پژوهش با پژوهش دروسایر و گیلیوم ( )5332مبنی بر اثرات برنامه آموزش والدینی
در جهت بهبود رفتار اجتماعی کودکان و کاهش ناسازگاری اجتماعی؛ و با پژوهش دانفورث و همکاران
( )5332مبنی بر اثرات آموزش گروهی والدین کودکان دارای اختالل نقص توجه/بیشفعالی در کاهش
رفتار پرخاشگرانه فرزندان آنها و بهبود رفتار والدگری و کاهش استرسهای والدینی همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت برنامه آموزشی ،در اصالح رفتار والدین به منظور نظارت بر رفتار
کودک مؤثر بوده و از طرف دیگر فشار روانی مادر و رفتار مقابلهای کودک را نیز کاهش داده است.
نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که در اثر آموزش ،رفتار آزارگری متقابل کودک والد بهطور
معناداری کاهش یافته و آموزش والدین کاهش مشخصی در رفتارهای مخرب و مقابله جویانه کودکان
را موجب شده است .اصالح نقش والدین و بهویژه مادران کلیدی است که میتواند تکانشگری ،بی-
توجهی و رفتارهای بیشفعالی کودک را مدیریت کند .مدیریت رفتارهای والدینی ناشی از آموزش
بود که مادران آموختند دستورات روشن و صریحی بدهند و والدین و بهویژه مادران که زمان بیشتری
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را با این کودکان میگذرانند قوانین و محدودیتهای مشخصی را وضع کنند ،تا کنترل کودک امکان-
پذیر شود .آموزش به بهبود رفتار مادران منجر شد و به تبع آن رفتار کودک هم تغییر کرد.
دانش  ،تکریمی و نفیسی ( )1982در پژوهش خود نشان دادند شیوههای فرزندپروری مستبدانه
و بیاعتنا بیش از شیوههای قاطعانه و سهلگیرانه به افسردگی دختران و پسران منتهی میشود .در
حالی که با آموزش والدین میتوان شیوههای فرزندپروری آنها را تغییر داد .مداخله با تصحیح افکار
و بازخوردهایی که مادران نسبت به رفتارهای دشوار فرزندشان دارند ،میتواند به افزایش توانایی
مقابله در رویارویی با وظایف مادری منجر شود و کاهش تنیدگی والدین و کاهش مشکالت رفتاری
کودک را به دنبال داشته باشد (پورابراهیم و ادیبراد .)1988 ،ترانزو ( ،5332نقل از مهاجری،
پوراعتماد ،شکری و خوشابی )1995 ،به این نتیجه دست یافت ،تقویت مهارتهای فرزندپروری که
به دنبال آموزش والدین رخ میدهد ،میتواند نقشی تعدیلکننده در مشکلهای رفتاری دوران کودکی
و خودکارآمدی والدینی ایفا کند.
به طور کلی این مطالعه نشان داد که برنامه آموزش رفتاری گروهی والدین میتواند نقش تاثیر
گذاری در کاهش مشکالت رفتاری کودکان داشته باشد .با اصالح شیوههای تربیتی نادرست و آموزش
کافی در مورد این اختالل و اصالح شیوه فرزندپروری والدین میتوان فشار روانی والدین و اختاللهای
رفتاری ،عاطفی ،اجتماعی کودکان را در حد مطلوبی کاهش داد.
منابع
حق رنجبر ،فرخ ،.کاکاوند ،علیرضا و دانش ،عصمت .)1993( .مقایسه خودکارآمدی ،اختالل هیجانی و
احساس تنهایی در دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری و عادی .فصلنامه روان شناسی کاربردی .سال
 ،2شماره .35-28 :)53(3
دانش ،عصمت ،.کاکاوند ،علیرضا ،.سلیمی نیا ،علیرضا ،.سابقی ،لیال و سهیمی ،مهیاس .)1999( .رابطه
بین پنج عامل شخصیت با شیوههای فرزندپروری در مادران کودکان دچار بیش فعالی و نقص توجه.
اندیشههای نوین تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا.9-52 :)13(1 .
دانش ،عصمت ،.معنوی شاد ،مرجان ،.خوشابی ،کتایون ،.و حسن زاده توکلی ،محمدرضا .)1999( .تاثیر
سطوح خشم و شیوههای فرزندپروری مادران کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری و عادی بر خودپنداره
فرزندانشان .فصلنامه خانواده پژوهی.122-192 :)98(13 .
دانش ،عصمت ،.تکریمی ،زیبا ،.و نفیسی ،غالمرضا .)1982 ( .نقش شیوههای فرزندپروری والدین در میزان
افسردگی فرزندانشان .فصلنامه روانشناسی کاربردی.152-133 :)5(1 .
زرگری نژاد ،غزاله ،.و یکهیزدان دوست ،رخساره .)1982( .اثر بخشی آموزش والدین بر مشکالت رفتاری
کودکان  .ADHDمطالعات روان شناختی.59-38 :)5(9 .
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سلیمی ،جمال ،.پورابراهیم ،تقی ،.و ادیبراد ،نسترن .)1988( .اثربخشی مشورت گروهی با مادران دارای
کودک با اختالل بیش فعالی -کمبود توجه بر کاهش شدت نشانههای این اختالل و کاهش استرس
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.552
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لرنر ،ژانت .)1993( .ناتوانیهای یادگیری :نظریهها ،تشخیص و راهبردهای تدریس .ترجمه عصمت دانش،
چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی( .تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی.)1992 ،
محرری ،فاطمه ،.شهریور ،زهرا ،.و تهرانیدوست ،مهدی .)1988( .تاثیر آموزش برنامه تربیت سازنده به
مادران بر مشکالت رفتاری کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی کم توجهی .اصول بهداشت روانی.
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