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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 591-594   594- 591، )ویژه نامه(، 12، 1396، روانشناسی معاصر 

مبتال به اختالل کمبود توجه/ بیش فعالی و کودکان مبتال به  کودکان فرایند خانواده در 

 اختالل یادگیری

 2، زهره عباسفرد*1سیده اشرف السادات حسینی

 تحقیقات بوشهر، بوشهر، ایران دانشگاه علوم و ارشد روانشناسی بالینی،کارشناس  1
 ، ایران؟؟؟تحقیقات فارس،  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم و 2

 

 چکیده 

مبتالبه اختالل کمبود توجه/بیش فعاالی و کودکاان مبتالباه اخاتالل  خانواده در کودکان یندفرا یسهحاضر مقا یقهدف از تحق
اخاتالل  یصساال باا تشا  12تا  10کودکان  هیکلاز بین همتاسازی  و هدفمند یریگبه روش نمونه بود. یرازشهر ش یادگیری

نفار مبتالباه بایش  32نفار ) 64به تعداد یراز، شهر ش یریادگیکننده به مرکز اختالالت مراجعه یریادگیو اختالل  یفعال شیب
 وتحلی یاهتجز را تکمیا  کردناد.پرسشنامه فرایند خانواده  وانت اب به عنوان نمونه نفر مبتالبه اختالل یادگیری(  32و  فعالی

 ازتر یینصاورت معنااداری پاامبتالبه بایش فعاالی به باورمذهبی( در کودکان جزخانواده )به یندفراها نشان داد که آماری داده
 دهد. قرار اختالالت دوران کودکی را تحت تأثیر تواندیخانواده م یندفرا بنابراین کودکان مبتالبه اختالل یادگیری است.

 اختالل یادگیری ؛اختالل کمبود توجه/ بیش فعالی ؛فرآیند خانواده: هایدواژهکل

 

 

 مقدمه

آورند. این کودکان رفتارهایى از خود شان به وجود مىوالدینهاى فراوانى را براى کودکان مبتال به اختالالت رفتارى چالش
گذارد و واکنش هاى ناخوشایند این افراد در پاسخ شان )والدین، دوستان و معلمان( مىدهند که تأثیرى منفى بر اطرافیاننشان مى

(. از جمله اختالالت رفتاری شایع 2012، 5وکراسکی 4،  گلن3، لیائو2، لیبائو1)نیلز به رفتار آنها نیز متقابالً به خودشان باز مى گردد
سالگی  7بیش فعالی است، در تش یص این اختالل بعضی از نشانه ها باید قب  از سن  -اختالل کمبود توجهدر دوران کودکی، 

شود، تش یص یظاهر شده باشند، ولی اختالل معموالً بعد از اینکه رفتار کودکان باعث مشکالتی در مدرسه و مکان های دیگر م
شود. باید اختالل ناشی از کمبود توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری حداق  در دو زمینه مانند مدرسه و خانه ایجاد شده داده می

باشد و عملکرد فرد را بسته به میزان رشد، در زمینه های اجتماعی، تحصیلی و شغلی م ت  کرده باشد. بیماری نباید در زمینه 
ر رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختالالت سایکوتیک ایجاد شده باشد و هم چنین نباید اختالل روانی دیگری توجیه اختالل فراگی

 یکننده تعیین و مهم معضالت از یکی یادگیری هم (. اختالالت2007بهتری برای آن مشکالت باشد.) سادوک و سادوک، 
فراتحلی  در مورد شیوع مشکالت یادگیری در ایران، به طور کلی نرخ آید. طبق یک به شمار می آموزان دانش تحصیلی سرنوشت

 چند یا یک در اختالل وجود معنای به یادگیری (. اختالالت1393بهادری، اند )درصد را در دانش آموزان ایران گزارش کرده 81/8

 شود می مربوط گفتاری ویا نوشتاری زبان از استفاده یا فهم به که بوده( حافظه -تش یص -ادراک -دقت) پایه روانشناختی یندآفر
 ریاضیات یا و کردن هجی نوشتن، خواندن، کردن، صحبت کردن، فکر کردن، گوش در کام  توانایی عدم شک  به تواند می و

چندین کند، بلکه معلول (. روانشناسان معتقدند که هیچ رفتار و اختاللی بدون مقدمه بروز نمی1384و رجبی،  ریمانی)ن شود  ظاهر
 ساز است، اختالالت بیش فعالی/ کمبود توجه و یادگیری کودکان از این قاعده مستثنی نیستند. عام  زمینه

                                              
 hamed.mosala@gmail.com نویسنده مسئول: پست الکترونیک *
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ترین یکی از جامع (.1389سامانی و بهمنش، تواند باشد )ز چنین اختالالتی میخانواده از جمله عوام  زمینه ساز در برو
(. مدل فرایند خانواده عبارت از 2005، 1باشد )سامانیمدل فرایند خانواده میهایی که به تازگی مطرح شده در این زمینه مدل
کند. از جمله این کنش ها، مهارت مقابله، هایی است که به اعضای خانواده در انطباق با نیازها و شرایط جدید یاری میکنش

(.هر چند شواهدی 2008) سامانی،  باشدی میانعطاف پذیری، مهارت ح  مسئله و تصمیم گیری، مهارت ارتباطی و باورهای مذهب
های رفتاری و یادگیری کودکان است، اما شواهد کمی در ارتباط با  وجود دارد که خانواده و تعامالت آن از عل  زمینه ساز اختالل

-واند دارای اهمیت فوقتفرآیند خانواده و اختالل کمبود توجه همراه با بیش فعالی و اختالل یادگیری وجود دارد مطالعه حاضر می

تواند کار ای باشد و نتایج آن جهت پیشگیری، درمان و بهبود مشکالت کودکان مؤثر واقع شود. بنابراین این تحقیق میالعاده
مبتال  کودکان یند خانواده درآفرهدف پژوهش، بررسی  .جدیدیدر این جهت باشد و نتایج آن کاربردهای عملی فراوانی داشته باشد

 بود. الل کمبود توجه/ بیش فعالی و کودکان مبتال به اختالل یادگیریبه اخت

 

 روش 
 کنندگانشرکت

سال با تش یص اختالل کمبود توجه/ بیش فعالی و اختالل  12تا  10جامعه آماری این پژوهش شام  کلیه کودکان 
گیری هدفمند و افراد نمونه با روش نمونهشهرستان شیراز بود.  2مراجعه کننده به مرکز اختالالت یادگیری ناحیه  یادگیری

(، از نفر مبتال به اختالل یادگیری 32نفر مبتال به اختالل کمبود توجه/ بیش فعالی و  32نفر ) 64همتاسازی از نظر سنی به تعداد 
د تجزیه و های پژوهش حاضر موراطالعات به دست آمده از این دو گروه جهت آزمون فرضیهبین این کودکان انت اب شدند. 

  مقایسه ای و پس رویدادی است. -یعلّ کلی پژوهش توصیفی و از نوعروش تحلی  قرار گرفتند. 

 ابزار
( برای سنجش فرایندهای خانواده 2005) گویه می باشد و توسط سامانی 47این مقیاس شام   مقیاس فرایندهای خانواده:

)کامالً م الفم تا کامالً موافقم( در نظر گرفته شده است. این  ایگزینهبندی پنج ساخته شده است. برای هر گویه، طیف درجه
های ارتباطی، مهارت در ح  مسئله، تعهد به خانواده، انسجام عاطفی خرده مقیاس است که عبارتند از: مهارت 9پرسشنامه شام  
سامانی  دانی از یکدیگر و اعتقاد به مذهب.پذیری، احترام و قدرگیری، انعطافهای مقابله، مهارت در تصمیمخانواده، مهارت

آن را با روش آلفا کرونباخ به ترتیب برای تصمیم گیری و ح  مسأله  اعتبار( روایی مقیاس را با روش تحلی  عوام  و 2008)
اعتبار ت. گزارش کرده اس 81/0و باور مذهبی  84/0، مهارت ارتباطی 83/0، انسجام و احترام متقاب  87/0، مهارت مقابله 89/0

  .  محاسبه شد 88/0خانواده  فرایندآلفای کرونباخ حاضر، ضرایب  پژوهشدر  پرسشنامه

 ی اجراشیوه
نمونه ها انت اب ابتدا با مراجعه به مرکز اختالالت یادگیری شهرستان شیراز و با کسب مجوز و هماهنگی با مسئوالن مرکز 

نفر مبتال به اختالل یادگیری( جای داده  32نفر مبتال به بیش فعالی و نقص توجه  و  32) شد. بعد از انت اب، افراد در دو گروه
شدند و از مادران این دو گروه دعوت شد و بعد از یک جلسه توجیهی و با اطمینان دادن از محرمانه ماندن اطالعات و داوطلبانه 

ت مش ص برگزار شد و به پرسشنامه ها پاسخ داده شد و بودن در شرکت در پژوهش پرسشنامه ها به صورت گروهی و در ساعا
آوری شد و مورد تجزیه و تحلی  آماری قرار گرفت. در این پژوهش به منظور رعایت مالحظات اخالقی از سپس پرسشنامه ها جمع

 کنندگان خودداری گردید. پرسش در مورد اطالعات ش صی شرکت
 

 نتایج

های آماری مناسب با توجه به با اعمال آزمون 19 ویرایش SPSSافزاری در محیط نرم بدست آمده از گروه نمونه اطالعات
ها با استفاده از تحلی  واریانس چند متغیری که نتایج آمار توصیفی و بررسی فرضیه، تجزیه و تحلی  گردید تحقیق های هفرضی

MANOVA این ب ش ارائه شده است.در  هامنظور تأیید یا رد فرضیهه ب 
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 1جدول  
 میانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد محتوا و فرایند خانواده در دو گروه                   

 

 

مبتال به بیش فعالی و نقص توجه های میانگین و انحراف استاندارد متغیر فرایند خانواده در دو گروه کودکان شاخص1جدول 
های کودکان دهد. با توجه به ارقام میانگین تمام ابعاد فرایند خانواده در خانوادهکودکان مبتال به اختالل یادگیری را نشان میو 

از تحلی  واریانس  تحقیقبرای بررسی فرضیه  کمتر از کودکان مبتال به اختالل یادگیری است.  توجهمبتال به بیش فعالی و نقص 
فرایند  بر روی میانگین نمرات (MANOVA)استفاده می شود. پس ابتدا الزم است نتایج   (MANOVA)چند متغیره 

و کودکان مبتال به اختالل یادگیری مش ص شود و اگر به بیش فعالی و نقص توجه مبتال آن در دو گروه کودکان خانواده و ابعاد 
با توجه به سطح معناداری می توان گفت که پیش فرض عدم تساوی  ذکر گردد. Fتفاوتی مشاهده شد، سپس نتایج آزمون 

 ها رعایت شده است.کوواریانس
 

 2جدول       
 ها روی میانگین نمرات فرایند خانواده دو گروهنتایج اثرات بین آزمودنی      

 توان آماری مجذور اتا معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیر وابسته

 75/0 053/0 009/0 05/7 705/0 1 705/0 تصمیم گیری و ح  مسئله

 97/0 108/0 <001/0 28/15 52/9 1 52/9 مهارت مقابله
 99/0 14/0 <001/0 01/21 14/14 1 14/14 انسجام و احترام متقاب 

 52/0 03/0 046/0 06/4 68/1 1 68/1 مهارت ارتباطی

 093/0 003/0 542/0 373/0 195/0 1 195/0 باور مذهبی

 

مبتال به بیش فعالی و و سطوح معناداری، بین کودکان   Fشود با توجه به مقادیر مشاهده می 4همان طور که در جدول 
، مهارت (p<01/0)کودکان مبتال به اختالل یادگیری از نظر ابعاد فرایند خانواده یعنی، تصمیم گیری و ح  مسئلهو نقص توجه 

تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به  (p<05/0)، و مهارت ارتباطی(p<01/0) ، انسجام و احترام متقاب (p<01/0)مقابله
مبتال به بیش فعالی و نقص کودکان ابعا فرایند خانواده ) به جزء باور مذهبی( در  توان ادعا کرد که تمامهای دو گروه میمیانگین
 است. کودکان مبتال به اختالل یادگیری به صورت معناداری پایین تر از توجه 

 

 بحث

تر از فرایند به طور معناداری پایینمبتال به بیش فعالی و نقص توجه فرایند خانواده در بین کودکان بیانگر آن بود که نتایج 
کودکان مبتال به اختالل یادگیری است، به طوری که به جزء در باورهای مذهبی که تفاوت معناداری مشاهده نشد،  خانواده در بین

مبتال به اختالل یادگیری بوده کودکان  به طور معناداری کمتر ازکودکان مبتال به بیش فعالی و نقص توجه در بقیه ابعاد نمرات 
 است. 

ای در همسویی با این یافته انجام نشده است، اما مطالعات از نتیجه به چند در مرور مطالعات انجام شده تاکنون مطالعههر 
-ای نشان دادند که اختالل سلوک و بزهکاری با مهارت( در مطالعه2013فرگوسن، هاروود و لینسکی ) کند.دست آمده حمایت می

 آماری هایشاخص                     
 متغیرها    

 اختالل یادگیری بیش فعالی و نقص توجه

 )انحراف استاندارد( میانگین )انحراف استاندارد( میانگین
 11/3(32/0) 96/2(32/0) تصمیم گیری و ح  مسئله فرایند خانواده

 72/3(77/0) 18/3(81/0) مهارت مقابله
 49/3(68/0) 42/3(76/0) انسجام و احترام متقاب 
 86/3(81/0) 19/3(82/0) مهارت ارتباطی
 61/2(61/0) 38/2(67/0) باور مذهبی

 36/3(43/0) 03/3(39/0) فرایند خانواده
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( مش ص شد فرایند خانواده قادر به تمایزگذاری 1393مناجاتی )در تحقیق بطه معناداری دارد. های ارتباطی خانواده در نوجوانان را
 باشد. بین نوجوانان بزهکار و عادی می

کودکان مبتال به اختالل یادگیری کارکرد و مبتال به بیش فعالی و نقص توجه بنابراین، هر چند فرایند خانواده کودکان 
فرایند خانواده کودکان مبتال به کمبود توجه همراه با بیش فعالی کارکرد انطباقی کمتری نسبت به  انطباقی پایینی دارند، اما

ای بوده که کودکان با اختالل یادگیری دارند، به عبارتی فرایند خانواده کودکان مبتال به کمبود توجه همراه با بیش فعالی به گونه
ها سبب شده این کودکان های این خانوادهافزوده است و لذا تعارضات و درگیری احتماال بر تشدید و شدت این اختالل در کودکان

اند در نمرات کمتری در پاسخ به آزمون فرایند خانواده کسب نمایند. این احتمال هم وجود دارد که خانواده این کودکان نتوانسته
های ح  ری نمایند و از راهبردهای مقابله مؤثر و شیوهگیهایی که کودک با چالش روبرو شده است، به نحو سازنده تصمیمموقعیت

 مسئله مناسب بهره ببرند. 
ساله مبتال به اختالل بیش فعالی و نقص  12تا  10محدودیت های تحقیق این است که این نتایج فقط در بین کودکان 

ن باید خودداری کرد و تنها ابزار به کار برده توجه و کودکان مبتال به اختالل یادگیری بوده است و از تعمیم نتایج به سایر کودکا
 شده در این تحقیق پرسشنامه بود که جنبه خودگزارشی دارد و ممکن است در نتایج تحقیق اثرگذار بوده باشد. 

های تحقیق نشان داد که کودکان مبتال به بیش فعالی و نقص توجه در فرایند خانواده با مشکالت بیشتری نسبت به یافته
گردد مراکز مشاوره خانواده و خانواده درمانگران برای شناسایی ن مبتال به اختالل یادگیری مواجه هستند، لذا پیشنهاد میکودکا

ای برای بهبود فرایندهای خانواده این کودکان برای کاهش اثرات بیش فعالی و نقص توجه بر ها و ارایه خدمات مشاورهاین خانواده
 ام نمایند. ها اقدکودکان و درمان آن

های اصالحی و درمانی کودکان با مشکالت رفتاری و یادگیری، شود برای تنظیم و تدارک برنامههمچنین پیشنهاد می
ها و کودکان آنها انجام تحقیقی در زمینه آموزش ارتقاء فرایندها و محتوای خانوده و اثر آن در کاهش مشکالت پیش روی خانواده

-شناسی اختالالت دوران کودکی نقش دارند، در تحقیقنوادگی، شناختی، زیستی و دیگر عوام  در سببشود. از آنجا که عوام  خا

 ها به شک  همزمان توجه شود.های آتی به این عام 
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