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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی بر کاهش نشانههای اختالل
نافرمانی مقابلهای دانشآموزان بود .روش :روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون ،گروه
گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری  033نفر از دانشآموزان پسر پایه اول و دوم دبستان از مناطق  1و
 6تهران در سال تحصیلی  90-99بود .به روش نمونهگیری چندمرحلهای تصادفی از میان آنها  03نفر
انتخاب و پس از همتاسازی در دو گروه  11نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند و معلمهای آنها در سه
مرحله به پرسشنامه عالئم مرضی کودکان گادو و اسپرافکین نسخه معلم ( )1999پاسخ دادند .کودکان
گروه آزمایش بهمدت  11جلسه  03دقیقهای در برنامه آموزشی مهارتهای شناختی-اجتماعی کارپنتر
( )1331هفتهای  1بار شرکت کردند .یافتهها :نتایج حاکی از کاهش معنادار شدت نشانههای اختالل
نافرمانی مقابلهای در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پسآزمون و پیگیری بود .نتیجهگیری:
از آنجا که اجرای برنامه آموزش مهارتهای شناختی -اجتماعی منجر به یادگیری مهارتهایی مانند
همکاری ،مشارکت و نحوه برقراری ارتباط در کودکان و پذیرش اجتماعی آنها از سوی والدین و در نتیجه
کاهش نشانههای این اختالل در آنها میشود ،از این برنامه میتوان بهعنوان برنامهای مفید و موثر برای
کودکان دچار اختالل نافرمانی مقابلهای استفاده کرد.

کلیدواژهها :دانشآموزان ،شناختی ،مهارتهای اجتماعی ،نافرمانی مقابلهای
 .*1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
Email: hadimohammadlo5000@gmail.com
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .0استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه
افزایش شیوع اختاللهای روانی در کودکان در سالهای اخیر ،یکی از عوامل بروز نگرانی در مورد
بهداشت روانی و تأثیر آن بر رشد و عملکرد کودکان شده است .بر این اساس ،متخصصان بر اهمیت
ارزیابی و درمان بهموقع اختاللهای روانشناختی تأکید میکنند .از آنجا که الگوهای هیجانی و
رفتاری در بزرگسالی به دشواری تغییر میکند ،تشخیص هرچه زودتر مشکالت سالمت روان در
کودکی یکی از جنبههای پیشگیرانه بهداشت همگانی است (تیگز1313 ،؛ نقل از صفری ،فرامرزی
و عابدی .)1091 ،در این بین ،حدود  51درصد از اختاللهای روانی کودکان و نوجوانان ،در طبقه
اختاللهای رفتاری جای میگیرد (بردالی و مندل .)1331 ،کودکان دچار اختاللهای رفتاری
چالشهای زیادی را برای والدینشان بهوجود میآورند .مشکلهای رفتاری در کودکان بهصورت
رفتارهای متفاوتی بروز میکند که عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند .مهمترین آنها عوامل
زیستی ،محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و خانوادگی است (باللی و آقایوسفی .)1093،بر اساس گزارش
انجمن ملی سالمت روان 1در سال  ،1335از میان  13درصد کودکانی که دارای اختاللهای روانی،
هیجانی و رفتاری تشخیص داده شده بودند ،شدت مشکلهای نیمی از آنها در حدی بود که
کنشوری و تحول بهنجار آنها را متأثر میساخت (موسوی ،مظاهری ،پاکدامن و حیدری.)1091 ،
همچنین اختاللهای رفتاری یکی از چالشهای اصلی معلمان در برخورد با دانشآموزان است .از
سوی دیگر ،اختاللهای رفتاری نیز یکی از دالیل اصلی ارجاع کودکان به مراکز درمانی است
(کینان.)1311 ،
اختالل نافرمانی مقابلهای 1نیز نوعی اختالل رفتاری خطرناک محسوب میشود ،زیرا در بسیاری
از کودکان دچار اختالل نافرمانی مقابلهای نقایص شناختی ،اجتماعی و اختالل رفتاری همانند
سایر انواع اختاللهای رفتاری دیده میشود و همچنین یکی از رایجترین اختاللهای روانپزشکی
در بین مراجعان بهمراکز درمانی روانشناسی و روانپزشکی است (ویتمن1336 ،؛ کینان.)1311 ،
پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی 0سال  ،1310اختالل نافرمانی مقابلهای را
الگویی از عصیان /تحریکپذیری خلق ،رفتار چالشی /مقابلهای یا کینهجویانه معرفی کرده است و
مالکهای اختالل مذکور ،باید حداقل هر هفته یکبار بهمدت  6ماه دوام داشته باشد .این مالکها
با این توصیف است که افراد مبتال اغلب خُلقشان پایین است ،بهآسانی پرخاشگر میشوند ،اغلب
عصبانیاند ،با مراجع قدرت درگیرند و بحث میکنند ،بهصورت فعاالنهای نافرمان و لجباز هستند،
اغلب بهطور عمدی دیگران را ناراحت میکنند ،دیگران را بهخاطر بدرفتاری و اشتباههای خودشان
1. National mental health association
)2. oppositional defiant disorder (ODD
)3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM.V
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سرزنش میکنند ،غرضورز و کینهجو هستند .همچنین در این مدت باید عملکرد اجتماعی فرد
دچار مشکل شده و بهصورت غیرطبیعی پایین آمده باشد .نشانههای این اختالل اغلب بخشی از
یک الگوی تعاملی آسیبدیده در ارتباط با دیگران است .همچنین این کودکان توجهی به رفتارهای
منفیگرایانه ،کینهتوزانه و پرخاشگرانه خود ندارند و در مقابل ،رفتارهایشان را توجیهی برای
خواستهها و شرایط غیرمنطقی زندگی میدانند (انجمن روانپزشکی آمریکا.)1310 ،
از نظر نرخ شیوع ،این اختالل از  1تا  11درصد با میانگین تقریبی  0/0درصد برآورد شده است
(انجمن روانپزشکی آمریکا .)1310 ،همچنین قابل ذکر است که برآورد نرخ شیوع بهعواملی از
قبیل منابع جمعآوری اطالعات که از طریق والدین ،معلمان یا خود کودک به دست آمده ،نوع
گزارش که مربوط به هماکنون یا پس رویدادی است و همچنین داشتن مالکهای اختالل سلوک،
بستگی دارد .با این وجود ،نرخ اختالل نافرمانی مقابلهای ممکن است بسیار وابسته به جنس کودک
باشد .تا قبل از نوجوانی ،شیوع آن در پسران بیشتر از دختران گزارش شده است (ناک ،کازدین،
هیریپ و کسلر1335 ،؛ ری.)1311 ،
نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای ممکن است تنها به یک بخش از رفتار کودک محدود باشد
و مکررا در خانه دیده شود .با این وجود در بیشتر موارد ،نشانههای این اختالل در چند زمینه از
رفتار کودک دیده میشود .اختالل نافرمانی مقابلهای ،بیشترین شیوع را درخانوادههایی دارد که
والدین یا مراقبین آنها ،پاسخدهنده و حساس نیستند یا در مراقبت از کودک اهمال میکنند
(آکادمی روانپزشکی کودکان و نوجوانان آمریکا .)1335 ،1افراد دچار اختالل نافرمانی مقابلهای،
بهطور قابل توجهی روابطشان با والدین ،معلمان و همساالن تخریب شده است .این کودکان ،نه
تنها در مقایسه با همسالهایشان دچار اختالل رفتاری هستند ،بلکه بیش از  1انحراف معیار
پایینتر از مقیاس درجهبندی برای سازگاری اجتماعی و مهارتهای اجتماعی و مقبولیت اجتماعی
قرار دارند .آنها همچنین آسیب اجتماعی بیشتری را نسبت بهکودکان دچار اختالل دوقطبی،
افسردگی و اختالل اضطرابی نشان میدهند (همیلتون و آرماندو .)1332 ،کودکان دچار اختالل
نافرمانی مقابلهای معموال در مدرسه پیشرفت خوبی ندارند و در روابط بینفردی مشکل دارند.
همچنین دارای مشکالتی در کارکردهای اجرایی هستند و عمدتاً فاقد مهارتهای شناختی،
اجتماعی و عاطفی مورد نیاز برای انجام تقاضاهای بزرگساالن هستند (همرسون ،مورای ،جوهان و
جاناستون.)1332 ،
در طول سالیان متمادی روشهای درمانی متنوعی برای مواجهه با مشکلهای رفتاری ،شناختی
و هیجانی کودکان دچار اختالل رفتاری نافرمانی مقابلهای بهکار گرفته شده است .در این زمینه،
1. American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
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بخشی از درمانها متمرکز بر مداخلههای فردی ،گروهدرمانی و بخشی دیگر بر مداخلههای
خانوادگی ،متمرکز شدهاند؛ بهنحوی که برنامههای متنوعی همچون ،آموزش والدین برای کمک به
مدیریت رفتار فرزندشان ،رواندرمانی فردی برای مدیریت خشم ،خانوادهدرمانی برای بهبود عملکرد
و ارتباط ،آموزش مهارتهای اجتماعی برای افزایش انعطافپذیری و تحمل ناکامی در بین همساالن
و درمان شناختی -رفتاری برای آموزش حلمساله و کاهش منفیگرایی بوده است (آکادمی روان-
پزشکی کودک و نوجوان آمریکا.)1335 ،
یکی از این روشهای درمانی که میتواند در درمان اختالل نافرمانی مقابلهای سودمند باشد،
آموزش مهارتهای اجتماعی است .مهارتهای اجتماعی بخش مهمی از حوزه رشد فردی است و
کمبود آن در دراز مدت ضربه شدیدی به کودک وارد میکند (ماهان و ریوت1313 ،؛ نقل از قرایی
و فتحآبادی )1091،و همچنین کسب مهارتهای شناختی-اجتماعی ،از جمله روشهایی است که
کودک اطالعات را در ارتباط با دیگران تبادل ،دریافت و پردازش میکند .این روشها شامل برخی
فرایندهای شناختی کلی مانند ارتباطات و دیدگاه یادگیری است .چنین مهارتهایی را بهعنوان
توانایی تعامل با دیگران در موقعیت اجتماعی معین بهروش ویژه تعریف میکنند که از نظر اجتماعی
مورد قبول جامعه هستند و یا ارزشگذاری شدهاند ،که بهطور همزمان هم از نظر شخصی و بهطور
عمده هم برای دیگران مفید است (فورستر .)1339 ،مهارتهای اجتماعی ضعیف با مشکلهای
ارتباطی با همسالها ،خانواده و معلمها ،و بسیاری از مشکالت رفتاری و آسیبشناسی روانی شامل
اختالل یادگیری ،نارسایی هیجانی (سلیمانی ،زاهدبابالن ،فرزانه و ستوده ،)1093 ،افسردگی،
اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی مقابلهای ،فوبی اجتماعی ،درخودماندگی ،1نشانگان آسپرگر و
اسکیزوفرنی اوایل کودکی مرتبط است (واحدی ،فتحیآذر ،حسینینسب ،مقدم و کیانی.)1026 ،
نتایج پژوهشها نشان داده است برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی منجر به کاهش پرخاشگری
و افزایش مهارتهای اجتماعی-هیجانی کودکان میشود (واحدی و همکاران1026 ،؛ وایک،
 .)1311آموزش مهارتهای شناختی– اجتماعی شکلی از آموزش مهارت اجتماعی است که بهجای
مهارتهای رفتاری آشکار ،بر مهارتهای حل مساله تاکید میکند و هدف آن تعدیل و سازش
یافتگی فرایندهایی است که در زیر این رفتارهای منفی وجود دارد .در پژوهشی برنامه آموزش
مهارت اجتماعی و آموزش والدین برای کودکان پرخاشگر و والدینشان بهکار برده شد ،نتایج نشان
داد که هر دو برنامه در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و مقابلهای کودکان و پرورش رفتارهای مثبت
والدین مؤثر بوده است (کیم ،دوه ،هنگ و چو .)1311 ،همچنین در پژوهشی دیگر برنامه آموزشی
مهارت اجتماعی و مسایل رفتاری در  10کودک شش ساله پیشدبستانی اجرا شد .نتایج نشان داد
1. autism
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که پس از آموزش ،مهارت اجتماعی افزایش و مشکالت رفتاری آنها کاهش یافت (الیسناوقلو،
اوزبی و کیسیساوقلو .)1311 ،در پژوهش صفری و همکاران ( )1091تأثیر بازی درمانی شناختی-
رفتاری بر نشانههای رفتاری دانشآموزان نافرمان بررسی شد و نتایج نشان داد روش بازی درمانی
شناختی-رفتاری در کاهش نشانههای مشکالت رفتاری کودکان مفید بوده است .در پژوهشی دیگر
تأثیر آموزش گروهی مهارتهای شناختی-اجتماعی بر پرخاشگری و مقبولیت اجتماعی کودکان
پیشدبستانی بررسی شد و نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد ،آموزش مهارتهای شناختی-
اجتماعی منجر به کاهش معنادار در نمره پرخاشگری میشود (نصری ،خسرو جاوید ،صالحی،
خانزاده .)1099 ،با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش از برنامه آموزش مهارتهای شناختی-
اجتماعی با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی بر کاهش نشانههای اختالل
نافرمانی مقابلهای دانشآموزان استفاده و فرضیههای زیر آزمون شد.
 .1آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی ،نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای را کاهش میدهد.
 .1تأثیر آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی بر کاهش نشانههای اختالل نافرمانی مقابهای در
مرحله پیگیری پایدار میماند.
روش
این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری و گروه گواه بود .جامعه آماری
 033نفر از دانشآموزان پایه اول و دوم دبستان تهران در سال تحصیلی  ،1090-99و روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بود .ابتدا از بین مناطق پانزدهگانه آموزش و پرورش تهران
مناطق  1و  6بهصورت تصادفی انتخاب و از بین مدارس منطقه  0 1مدرسه ولیعصر ،انقالب ،کیائی
و از مدارس منطقه  6شهید بهشتی ،نورات و مهر والیت بر اساس همکاری مدیران برگزیده و پس
از آن ،پرسشنامه عالئم مرضی کودکان ،توسط معلمهای این دانشآموزان تکمیل شد .پس از
نمرهگذاری پرسشنامهها 01 ،دانشآموز بر اساس نتایج بهدست آمده ،دارای مالکهای اختالل
نافرمانی مقابلهای بودند که از میان آنها  03نفر با در نظر گرفتن شرایط ورود ،جهت شرکت در
جلسههای آموزشی انتخاب و پس از همتاسازی  11نفر در سه گروه  1نفره در گروه آزمایش و 11
نفر در گروه گواه بهصورت تصادفی قرار داده شدند .مالکهای ورود جهت شرکت در جلسهها ،عدم
دریافت درمان روانشناختی و دارودرمانی ،محدوده سن کودک بین  5تا  13سال ،کسب نقطه
برش باالتر از 10در پرسشنامه عالئم مرضی ،همچنین قرار داشتن نمره برش پایینتر از  10کودک
در هر یک از زیر مقیاسهای عالئم مرضی کودک بهجز اختالل نافرمانی مقابلهای ،عدم غیبت بیش
از دو جلسه بهصورت مداوم ،رضایت والدین کودک و خود کودک از شرکت در جلسهها بود.
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ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه عالیم مرضی کودکان( 1نسخه معلم) .پرسشنامه عالیم مرضی کودکان از
ابزارهای غربالگری رایج برای اختاللهای روانپزشکی است که براساس مالکهای راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی چاپ چهارم سال  1333ساخته شده است (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)1333 ،نسخه اولیه پرسشنامه با نام فهرست اسپرافیکن ،النی ،یونیتا و گادو1
را اسپرافکین ،النی ،یونیتا و گادو در سال  1929براساس طبقهبندی سومین ویرایش راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی بهمنظور غربالگری  12اختالل رفتاری و هیجانی در کودکان
 1تا  11ساله تهیه کردند .بعدها بهدنبال تجدیدنظر در سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی در سال  1925نسخه سوم آن نیز ساخته شد ،تا اینکه نسخه چهارم ،در سال
 1999با انتشار چاپ چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،با تغییرات اندکی
نسبت به نسخههای قبلی از سوی گادو و اسپرافکین ( )1335تجدیدنظر شد .آخرین ویرایش
پرسشنامه عالئم مرضی کودکان همانند نسخههای قبلی دارای دو نسخه والد و معلم و شامل 55
سوال است (گادو و اسپرافکین .)1335 ،نسخه معلم دارای  91سوال است که در سه قسمت  Aو
 Bو  Cمربوط به اختاللهای رفتار ایذایی است .هر یک از عبارتهای مذکور ،در مقیاس چهار
درجهای هرگز =  ،3گاهی =  ،1اغلب اوقات =  1و همیشه =  0پاسخ داده میشود .پرسشنامه
استفاده شده در پژوهش حاضر ،قسمت  Bبا  2سوال از  19تا  16بود که اختالل نافرمانی مقابلهای
را میسنجد .دو شیوه نمرهگذاری برای پرسشنامه عالئم مرضی کودکان طراحی شده است .یکی
شیوه نمره برش شدت نشانههای مرضی باالتر از  10و دیگری شیوه نمره بر حسب نمره غربال
کننده است .در اکثر پژوهشها بهعلت کارآمدی و اطمینان بیشتر ،از روش نمره برش شدت
نشانههای مرضی استفاده میشود .در این پژوهش نیز از روش نمره برش شدت نشانهها استفاده
شد .شیوه نمرهگذاری بر اساس نقطه برش با جمع زدن تعداد عبارتهایی بهدست میآید که با
گزینههای "گاهی =  ،"1اغلب اوقات =  "1و "همیشه =  "0پاسخ دادهاند .بهعنوان مثال اگر جمع
نمره سوالهایی که یک فرد در زیرمقیاس اختالل نافرمانی مقابلهای عالمت زده باالتر یا برابر 10
شود ،بهعنوان نشانه مرضی و دارا بودن اختالل مذکور ،در نظر گرفته میشود (گادو و اسپرافکین،
 .)1335اعتبار ،پایایی ،حساسیت و ویژگی پرسشنامه عالئم مرضی کودکان در پژوهشهای
متعددی بررسی و محاسبه شده است .در پژوهش گرایسون و کارلسون ( )1991حساسیت آن برای
اختالل نافرمانی مقابلهای  3/90گزارش شد .پژوهشهای دیگری همبستگی بین این فهرست

)1. child symptoms inventory (CSI.4
2. Sprafkin, Loney, Unita & Gadow
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بازبینی را در اختالل مذکور  3/66گزارش کردهاند (گادو و اسپرافکین .)1335 ،در پژوهشی
همگرایی خرده مقیاس افسردگی نسخه والد آزمون ،با آزمون افسردگی ماریا کواکس  3/03و مقدار
ضریب روایی همگرایی خرده مقیاس افسردگی نسخه معلم ،با آزمون افسردگی ماریا کواکس 3/93
گزارش شده که نشان میدهد پرسشنامه عالئم مرضی کودکان از روایی قابل قبولی برخودار است
(فرزاد ،امامی پور و وکیلقاهانی .)1093 ،چرخه عاملها به شیوه واریماکس نشان میدهد که
ساختار نظری نسخه معلم این پرسشنامه از  5عامل بیشفعالی ،تکانشی و لجبازی -نافرمانی،
سلوک ،اضطراب فراگیر ،بیتوجهی ،افسردگی ،اسکیزوفرنی ،درخودماندگی اشباع شده است که
رویهم  10/11درصد واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکند .مقدار ضریب اعتبار به روش
هماهنگی درونی برای نسخه والد  3/99و برای نسخه معلم  3/96گزارش شده است (فرزاد و
همکاران .)1093 ،در این پژوهش میزان ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  3/56بود.
 .2برنامه آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی .این برنامه توسط کارپنتر ( )1331طراحی
شد و شامل چهار گام راهنمایی ،الگوسازی منفی و مثبت ،نمایش ،ارزیابی /بازخورد و سه مهارت
عمده همکاری ،اطمینان بخشی/حمایت ،ارتباط است .در این پژوهش  11جلسه آموزشی به مدت
شش هفته و دو بار در هفته به مدت  03دقیقه و بهصورت  0گروه پنج نفری اجرا شد .مهارتها
بهوسیله  0عروسک الگوسازی شد .عروسک زرافه بهعنوان گوینده نمایش با دو عروسک کودک
دیگر بازی کردند ،بعد کودکان مهارتها را در جریان بازی تمرین کردند و سپس از کودکان
سوالهایی در مورد مهارتهای آموزش داده شده پرسیده شد .بهعنوان مثال ،اگر دوستتان در
درست کردن پازل نیاز به کمک داشت به او کمک میکنید؟ اگر بزرگترها در انجام کارهایشان
نیاز به کمک داشته باشند شما کمک میکنید؟
جلسه اول .با هدف آموزش مهارت همکاری به کودکان انجام شد تا آنها یاد بگیرند چگونه در
کنار هم و با یکدیگر بازی کنند .درمانگر با استفاده از عروسک زرافه نحوه کشیدن یک نقاشی را
بهکودکان یاد داد ،که چگونه دو نفر میتوانند با رعایت نوبت در گرفتن مداد ،خانه دوست خود را
نقاشی کنند.
جلسه دوم .این جلسه نیز با هدف آموزش همکاری به کودکان ،عروسک زرافه با دو عروسک
دیگر پازل را بدون اینکه رفتار پرخاشگرانهای بهوجود آورند ،چیدند .سپس کودکان از آن
الگوبرداری کردند و در کنار هم و با مشارکت هم قطعههای پازل را کنار هم چیدند.
جلسه سوم .با هدف آموزش مهارت اطمینانبخشی/حمایت اجرا شد ،و کودکان یاد گرفتند
چگونه میتوانند با انجام کاری زیبا ،دوست خود را شاد کنند ،با استفاده از عروسکها به کودکان
یاد گرفتند که در هنگام بازی و هنگامیکه یکی از آنها به عنوان مثال تشنه شد ،دیگری یک
لیوان آب برای او بیاورد.
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جلسه چهارم .با هدف آموزش مهارت حمایت اجرا شد ،زمانیکه یکی از عروسکها در حال
دستهبندی کردن اسباببازیهای همرنگ در کنار یکدیگر بود ،عروسک دیگر در این کار به او
کمک کرد و در خالل این آموزشها ،کودکان یاد گرفتند چگونه حمایت خود از دوستشان را به
او نشان دهند.
جلسه پنجم .با هدف آموزش چگونگی ارتباط برقرار کردن با یکدیگر در کارهای مشارکتی صورت
گرفت .درمانگر با نمایش عروسکی نمایش داد که عروسکها کنار هم مشغول خانهسازی هستند
و کودکان یاد گرفتند چگونه در هنگام بازی با لگوها و خانهسازی از هم سوال بپرسند و از نظرات
یکدیگر در ساخت خانههای زیباتر استفاده کنند.
جلسه ششم .با هدف آموزش برقراری ارتباط و مشارکت انجام شد ،کودکان همراه با درمانگر
مشغول ساختن یک خانه شدند ،در حین بازی ،زمانیکه کودک رفتارهای مطلوب را انجام داد از
سوی درمانگر ،تقویت مثبت از قبیل تشویق دریافت کرد.
جلسههای هفتم و هشتم .با هدف آموزش رعایت نوبت انجام شد .دو عروسک در مورد عالیق
خود صحبت کردند .در این جلسهها هرکدام از دو عروسک بهدقت به حرف دیگری گوش داد و تا
زمانیکه صحبت عروسک تمام نشده بود ،عروسک دیگر حرفش را قطع نکرد .سپس درمانگر از
کودکان خواست تا همین نقش را دوباره اجرا کنند .زمانیکه کودک نحوه برقراری ارتباط صحیح
را فرا گرفته بود درمانگر از تشویقهای کالمی استفاده میکرد.
جلسه نهم .با هدف یکپارچه کردن همه مهارتهای آموزش داده شده صورت گرفت .هریک از
کودکان ،بهصورت جداگانه در نقش مصاحبهگری ظاهر شدند که در مورد رفتارهای پرخاشگرانه و
پیامدهای آن از بقیه سوال میپرسید ،در صورت مطلوب نبودن پاسخ ،توسط عروسک زرافه بهآنها
بازخورد داده شد.
جلسه دهم .نیز با هدف یکپارچگی مهارتهای آموزش داده شده انجام شد .درمانگر تمام
تمرینهایی را که از ابتدای برنامه درمان ،توسط عروسکها ،آموزش داده بود در قالب یک نقش با
کودکان تمرین کرد.
جلسه یازدهم .با هدف تثبیت آموزشهای داده شده ،صورت گرفت .درمانگر از طریق عروسک
زرافه در مورد رفتارهایی که در جلسهها قبل آموزش داده بود سوال کرد.
جلسه دوازدهم .مهارت حلمساله توسط عروسکها بهکودکان در قالب بازی و سوال و جواب
آموزش داده شد و در پایان جلسه بههریک از کودکان هدیهای از طرف درمانگر داده شد.
شیوه اجرا .آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی بهصورت گروهی برای اعضاء گروه آزمایش در
نمازخانه مدارس منتخب بهمدت یک ماه و نیم بین ساعتهای  11تا  10بعد از ظهر اجرا شد و
در گروه گواه مداخلهای صورت نگرفت .معلمهای هر دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیشآزمون
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و پسآزمون و دو ماه بعد در مرحله پیگیری به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند .برای رعایت
مالحظههای اخالقی پس از پایان تمامی مراحل پژوهش ،مداخله در مورد گروه گواه نیز اجرا شد.
یافتهها
نمونهها شامل  10دانشآموز کالس اول و  15نفر کالس دوم با میانگین سنی  5/2سال با انحراف
معیار  1/61بودند .کودکان پایه اول و پایه دوم به ترتیب در گروه آزمایش  5نفر و  2نفر در گروه
گواه  6نفر و  9نفر بود .تحصیالت مادران گروه آزمایش  15/1درصد دیپلم و  50/9درصد باالی
دیپلم و مادران گروه گواه  11درصد دیپلم و  51درصد باالی دیپلم بود 11/0 .درصد در هر دو
گروه از وضعیت اقتصادی پایین و  55/5درصد از وضعیت اقتصادی متوسط و باال برخوردار بودند.
جدول  .1نمرههای نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گروهها
آزمایش
گواه

مراحل
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

میانگین
11/13
11/11
13/11
16/93
15/00
15/13

انحراف معیار
6/11
1/03
1/13
9/13
0/31
0/63

بر اساس جدول  1میانگین نمره اختالل نافرمانی مقابلهای در دانش آموزان گروه آزمایش نسبت
به گروه گواه و نیز نسبت به مرحله پسآزمون و پیگیری کاهش داشته است.
جدول  .2نتایج آزمون شاپیرو-ویلک برای توزیع طبیعی دادهها و همسانی واریانسها با لوین
گروهها
آزمایش
گواه
آزمون لوین

آماره
3/925
3/951
F= 3/50

درجه آزادی
11
11
 1و 12

سطح معناداری
3/911
3/251
3/593

طبق جدول  1شرایط توزیع طبیعی نمرهها و برابری واریانسها در هر دو گروه رعایت شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس برنامه مداخلهای در اختالل نافرمانی مقابلهای کودکان
مجذورات اتا
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
F
3/133
*0/39
11/13
1
11/13
پیش آزمون
3/62
*91/93
192/33
1
192/33
گروهها
5/31
15
129/03
واریانس خطا
*
P<3/31 **P<3/31
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بر اساس نتایج جدول  0اثربخشی برنامه مداخلهای مهارتهای شناختی اجتماعی بر کاهش
نشانههای اختالل نافرمانی کودکان گروه آزمایش با گواه اثر پیشآزمون تأیید میشود.
جدول  .9آزمون کرویت موخلی در مورد برابری کواریانسها در متغیر اختالل نافرمانی مقابلهای
آزمون موخلی
3/950

خی دو
12/99

درجه آزادی
1

سطح معناداری
3/3331

طبق نتایج جدول  9فرض کرویت و مفرضه همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس برقرار نیست
بههمین خاطر نتیجه آزمون گرین هاوس-گیزر با تعدیل درجههای آزادی گزارش شده است.
جدول  .0تحلیل اندازهگیری مکرر برای مقایسه نمرههای سه مرحله در گروه آزمایش
F
مجذوراتا
درجه آزادی میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
*
3/01
13/331
16/131
1
11/23
مفروضه کرویت
3/01
*13/331
15/511
1/095
11/23
گرین هاوس -گیرز
3/01
*13/331
15/110
1/319
11/23
هایان -فیلد
*
3/01
13/331
1/011
1
11/23
حد پایین
*
**
P<3/31 P<3/31

جدول  1معناداری تفاوت میانگین کاهش نشانگان اختالل نافرمانی مقابلهای کودکان را در گروه
آزمایش در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان میدهد.
جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای متغیراختالل نافرمانی مقابلهای
پسآزمون -پیشآزمون
تفاوت میانگین خطای معیار
3/93
*-0/03

پیگیری -پیشآزمون
تفاوت میانگین خطای معیار
3/99
*-1/61

پیگیری -پسآزمون
تفاوت میانگین خطای معیار
3/92
*3/29
*
P<3/31 **P<3/31

طبق جدول  6تفاوت میانگین پسآزمون و پیشآزمون و پیگیری در گروه آزمایش با میانگین
پیشآزمون در متغیر اختالل نافرمانی مقابلهای کودکان معنادار است ،و همچنین تفاوت میانگین
پیگیری با پسآزمون معنادار است که این بیانگر پایداری اثر برنامه مداخلهای بر میزان کاهش
نشانگان اختالل نافرمانی مقابلهای در افراد گروه آزمایش در مرحله پیگیری است.
بحث و نتیجه گیری
اختالل نافرمانی مقابلهای یکی از اختاللهای رایج دوران کودکی است که اگر در کودکی برطرف
نشود میتواند مشکالت جبرانناپذیری را برای خود کودک و خانوادهاش ایجاد نماید .بنابراین
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مداخله در این اختالل امری الزم و ضروری است .پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارتهای
شناختی-اجتماعی ،شدت نشانههای اختالل نافرمانی مقابلهای را در دانشآموزان پسر اول و دوم
دبستان در مرحله پسآزمون ،بهطور معناداری کاهش داده است .یافتههای حاصل از این پژوهش،
با یافتههای پژوهش واحدی و همکاران ()1026؛ وایک ()1311؛ نصری و همکاران ()1099؛
الیسناوقلو و همکاران ( )1311که مداخلههای آنها بیشتر در مورد پرخاشگری و مشکالت رفتاری
کودکان بوده ،همسو است.
در تبیین اثربخشی روش آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی بر کاهش نشانههای اختالل
نافرمانی مقابلهای ابتدا باید به چند ویژگی اساسی این اختالل اشاره کرد .پژوهشهایی که در
سالهای اخیر درباره این افراد انجام شده ،وجود نقصهایی را در مهارتهای شناختی و اجتماعی
آنها نشان داده است .این نقایص اغلب در حوزه کارکردهای اجرایی ،تنظیم هیجان ،پردازش زبانی،
پردازش اطالعات اجتماعی ،حل مساله و سازگاری نمایان است (هاشمی ،بیرامی ،اقبالی ،واحدی و
رضایی .)1022 ،کودکان دچار این اختالل ،معموال در روابط اجتماعی با والدین ،معلمها و همساالن
مشکل دارند .پژوهشها نشان داده است که بسیاری از آنها فاقد مهارتهای اجتماعی مناسب
هستند و بهندرت از سوی همساالنشان پذیرفته میشوند .بهعالوه ،این کودکان در شناخت
مشکالت و بهکارگیری راهبردهای حلمساله برای برطرف کردن آنها نقص دارند و در مقایسه با
همساالن خود ،راهحلهای مثبت کمتری را بهکار میبرند .این نقایص میتواند باعث ایجاد مشکالتی
در مدرسه ،ایجاد و حفظ روابط مثبت با همسالها و جلب محبوبیت کودکان دیگر شود و پیش-
بینیکننده رفتارهای ضداجتماعی در نوجوانی و بزرگسالی باشد (اسچیفر.)1339 ،
همچنین این کودکان در مهارتهای اجتماعی ضعیف هستند .در نظریه یادگیری شناختی-
اجتماعی بندورا (نقل از عبدی )1025 ،مهارتهای اجتماعی یا حتی رفتارهای مقابلهای از قبیل
نافرمانی و پرخاشگری برحسب تعامل چندجانبه بین تأثیرات شناختی ،رفتاری و محیطی یاد گرفته
میشوند .کودکان با توجه به مشاهده روابط اجتماعی همسالها و نیز برزگسالها ،رفتارهای
اجتماعی را از طریق الگوبرداری از رسانه در قالب فیلم و کارتون ،والدین و نیز همسالهای
همجنس؛ و رمزگردانی اطالعات ،مشاهده و سپس مرور ذهنی و بازآفرینی میآموزند .در این
پژوهش آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی منجر بهافزایش توانایی برقراری ارتباط با دیگران
شد و کودکان یاد گرفتند که با کودکان دیگر مشارکت داشته باشند و کودکان دیگر را در بازی و
اسباب بازیهای خود سهیم کنند ،بهعنوان مثال کودکان یاد گرفتند که در بازی با پازل ،قطعههای
پازل را با دوستان خود تقسیم کنند و همسالهای خود را در بازی شرکت دهند و وقتی دوستشان
احتیاج به کمک دارد به او یاری رسانند ،مثال در دستهبندی اشیاء بر اساس رنگ به او کمک کنند
تا راحتتر اشیا را دستهبندی کند ،همچنین کودکان یاد گرفتند که با رعایت نوبت میتوانند بازی
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بهتری داشته باشند ،مثال وقتی فقط یک مداد برای نقاشی دارند ،میتوانند صبر کنند دوستشان
اول نقاشی بکشد و بعد از او مداد را بگیرند و بر سر گرفتن مداد از دست یکدیگر دعوا نکنند و
یکدیگر را هل ندهند .با آموزش این مهارتها بهکودکان ،قشقرق و دعوا بر سر اسباب بازی و اشیاء
مورد عالقه و بهدنبال آن رفتارهای مقابلهای و پرخاشگری کودکان کم شد که این یافته همسو با
یافتههای نصری و همکاران ( )1099است.
در واقع کودکان با دیدن نمایش عروسکی و الگوبرداری از عروسکها یاد گرفتند که چطور با
همسالهای خود ارتباط برقرار کنند و به حقوق آنها احترام بگذارند و در بازی با آنها مشارکت
داشته باشند .کودکانی که مهارتهای نمایشدادهشده را انجام دادند تشویق میشدند و بازخورد
میگرفتند .نتایج این پژوهش اثربخشی روش مهارتهای شناختی-اجتماعی را در کاهش نشانههای
دانشآموزان پسر دچار اختالل نافرمانی مقابلهای تأیید کرد .همچنین در تحلیل تک تک سوالهای
مربوط به پرسشنامه اختالل نافرمانی مقابلهای در پسآزمون گروه آزمایش و گواه ،که توسط معلمها
تکمیل شد ،مشخص شد روش آموزش مهارتهای شناختی-اجتماعی بر کاهش عصبانیت ،زودرنج
بودن ،خشمگین بودن و کینهجویی تأثیری معنادار داشته است .بر اساس نتایج پژوهش و اظهارات
معلمها ،این روش مداخلهای ،تأثیر چشمگیری در رفتارهایی دارد که هسته اصلی آنها پرخاشگری
است.
با وجود اعمال کنترلهای الزم در پژوهش حاضر ،این پژوهش با موارد پیشبینی نشدهای
همراه بود ،از میان آنها می توان تعداد جلسههای درمانی ،حضور نداشتن معلمها و والدین دانش-
آموزان دچار اختالل ،در دوره آموزشی و وجود روند تربیتی و آموزشی متفاوت با مداخله مورد نظر
از سوی کارکنان مدرسه اشاره کرد .از اینرو ،توصیه میشود آموزشهای الزم به معلمها و والدین،
جهت توجه به نیازهای اساسی و رابطه صحیح با دانشآموزان دچار اختالل نافرمانی مقابلهای داده
شود .همچنین در پژوهشهای بعدی ،معلمها و والدین دانشآموزان دچار اختالل نافرمانی مقابلهای
نیز به همراه دانشآموزان در دوره آموزش و مداخله شرکت کنند و پژوهشهای بیشتری در رابطه
با موضوع پژوهش انجام و بررسیهای گستردهتری در چندین مدرسه با نمونه بزرگتر انجام شود
و تداوم اثر این روش درمانی در مدت زمان بیشتری پایش شود و این پژوهش در مورد سایر
اختاللهای رفتاری کودکان و در سنین متفاوت نیز انجام گیرد .در نهایت با توجه به تأثیر آموزش
مهارت شناختی-اجتماعی بر کاهش شدت نشانهها در دانشآموزان دچار اختالل نافرمانی مقابلهای،
به کلیه روانشناسان ،روانپزشکان و متخصصان پیشنهاد میشود که از این برنامه بهعنوان مداخله
سودمند و موثر استفاده کنند.
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