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تاثیر آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران بر کاهش نشانهها و اختالالت رفتاری
کودکان مبتال به نقص توجه  -بیش فعالی
*

جواد توزنده جانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور ،نیشابور ،ایران
چکیده
این تحقیق با هدف تاثیر آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران برکاهش عالیم نقصتوجه ـ بیشفعالی و اختالالت رفتاری
کودکان انجام شد .جامعه آماری در این تحقیق کلیهی کودکان  6تا  12ساله مبتال به اختالل بیشفعالی همراه با نقصتوجه و
مادران آنها بودند که در اردیبهشت و خردادماه  1393به مرکز مشاورهی پیوند شهرستان نیشابور مراجعهکردند .نمونه شامل 22
نفر از کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی همراه با نقصتوجه و مادران آنها بودند که به صورت کامالً تصادفی در دو گروه آزمایش
( 12نفر) و گروه کنترل ( 10نفر) جایگزین شدند .ابزارهای پژوهش شامل مقیاس کانرز (فرم والدین) و پرسشنامهی اختالالت
رفتاری راتر(فرم معلم) بودند .یافته ها نشاندهندهی تاثیرآموزش مهارت های کنترل کودک به مادران برکاهش عالیم نقصتوجه
ـ بیشفعالی و اختالالت رفتاری کودکان مبتال به عالیم نقصتوجه ـ بیشفعالی بود.
کلید واژه ها :مهارتهای کنترل کودک؛ نقصتوجه ـ بیش فعالی؛ اختالالت رفتاری

مقدمه
یکی از نابهنجاریهای مورد بحث در قلمرو روان شنا سی مر ضی کودک اختالل نقصتوجه  -بیشفعالی 1میبا شد .اولین تو صیف از
عالیم  ADHDدرسال  1863توسط یک پزشک آلمانی به نام هاینریش هافمن انجام گرفت .وی این گروه از مبتالیان را به عنوان دشمن
بیقرار معرفی کرد (مرادی . )1392 ،م شخ صه ا صلی این اختالل الگوی پایدار نقصتوجه یا بیشفعالی و تکان شگری ا ست و در مقای سه با
افرادی در همان سطح از رشد ،شدیدتر است (بهمنی و علیزاده.)1390 ،
اختالل نقصتوجه و بیشفعالی اغلب با مشکالت متعدد رفتاری ،تحصیلی ،اجتماعی و هیجانی همراه است .این مشکالت همراه باهم
میتواند تأثیر زیادی بر عملکرد روانی اجتماعی والدین و فرزندان داشــته باشــد .در واقب به علت تکانشــگری و نداشــتن توجه به پیامدهای
اعمال خود ،رابطهی این کودکان با والدین شان تیره شده و تضاد میان کودک و مادر در سنین دبستان زیاد می شود و تا دوران نوجوانی ادامه
مییابد (بهمنی و علیزاده.)1390 ،
رفتار کودک مبتال به این اختالل ،گیجکننده و سر شار از ناهمخوانیها ا ست .رفتارهای آ شفتهوار و عجوالنه آنها منبب دائمی تنیدگی
برای خود آنها ،والدین و خواهر و برادرها و آموزگاران و همکال سیهای شان ا ست .چرا او نمیتواند بن شیند ،چرا او هیچگاه کاری را به اتمام
نمیر ساند؟ چرا او از روی بیدقتی و بیتوجهی ا شتباهات زیادی را تکرار میکند ؟ با این وجود در برخی زمانها و برخی موقعیتها کودکان
مبتال به این اختالل کامال عادی و بدون م شکل به نظر میر سند (مرادی .)1392 ،بارکلی و همکاران ( ،)1999در برر سی تعامالت کودکان
دارای اختالل  ADHDبا والدین شان دریافتند که آنها بیش از کودکان بدون م شکل از سوی والدین د ستور دریافت می کنند و همچنین
سرزنش و توبیخ میشوند.
بارکلی ( ) 2006معتقد ا ست آموزش والدین موجب افزایش شناخت آنان از ماهیت اختالل شده و اعتماد به نف س شان را در خ صوص
فرزندپروری باال خواهدبرد و نیز به آنها کمک میکند تا رفتارهای نامناسب فرزند خود را کنترلکرده و کاهشدهند و در تربیت آنها احساس
موفقیت بیشتری کنند .به دلیل تنوع مشکالت مربوط به  ،ADHDمسلما امکان آنکه یک نوع درمان ،به تنهایی بتواند تمام الزامات درمانی
این اختالل را پو شش دهد ،وجود ندارد (زرگری نژاد .)1385 ،بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در باال ،هدف پژوهش حا ضر برر سی اثر
آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران برکاهش نشانهها و اختالالت رفتاری کودکان مبتال به نقص توجه  -بیش فعالی است.

* پست الکترونیک نویسندۀ مسئولjtozande@yahoo.com:
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده است.
1 .Attention Deficit- Hyperactivity Disorder
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روش

شرکتکنندگان
ابتدا از تعداد  27نفر مراجعه کننده ـــ کودکان  6تا  12ساله و مادران آنها ـــ به مرکز مشاورهی پیوند نیشابور یک مصاحبهی بالینی
مبتنی بر مالکهای ) (DSM-Vکه (تو سط روانپز شک و روان شناس بالینی در محیط کلینیک و در شرایط یک سان) انجام شد .از این
تعداد 22 ،نفر واجد مالکهای تشخیصی نقصتوجه ـــ بیشفعالی تشخیص داده شدند .از آنجا که حجم نمونه زیاد نبود کلیهی این کودکان
به عنوان نمونه در نظر گرفته شد .دراین طرح ،شرکتکنندگان ا به صورت نمونهگیری در د سترس انتخاب شدند .سپس افراد نمونه از نظر
متغیرهای سن ،جن سیت و تح صیالت با هم همتا سازی شده و به صورت کامالً ت صادفی در دو گروه آزمایش (12نفر) و یک گروه کنترل
(10نفر) جایگزینشدند.

ابزار
پرســشــنامهی کانرز ( :)Conners Parent Rating Scaleمتداولترین مقیاسهای درجهبندیکننده میزان شــده رفتار بیشفعالی را
مک کانرز تهیه کرده است (بارکلی1981 ،؛ براون 1985 ،؛ سکاکار ،سندبرگ ،راتر1986 ،؛ به نقل از هیوز) .فرم والدین کانرز دارای  48سوال
است .هریک از سواالت این آزمون دارای چهارگزینهی (اصال ،فقط کمی ،تقریبا زیاد و بسیار زیاد) است و بین  0تا  3نمره به هر سوال تعلق
میگیرد .لذا دامنهی نمرات فرم والدین بین صفر تا  144در نو سان ا ست .این مقیاس  48سوالی در برگیرندهی  6عامل ا صلی م شکالت
سلوک ،مشکالت یادگیری ،روانتنی کودکان ،بیشفعالی  -تکانشگری  ،اضطراب و شاخص بیشفعالی را ارزیابی میکند .کانرز و همکاران
اعتبار این مقیاس را  0/90گزارش نمودهاند.
پرسشنامهی رفتاری راتر کودکان ــــ فرم معلم ( :)Rutter Behavior Scale For Children- teacher's Scaleاین پرسشنامه در
سال  1967تو سط مایک راتر و همکاران تهیه شده ا ست .پر س شنامه رفتاری راتر دارای دو فرم الف (والدین ) و فرم (ب) (فرم معلم) ا ست.
فرم (ب) از  26عبارت ساده ت شکیل شده ا ست که تو سط معلم تکمیل می شود و یکی از رایج ترین پر س شنامه ها برای م شخص کردن
ناراحتیهای روانی کودکان ا ست (راتر و همکاران 1970؛ نقل از ایلوجه .)1992 ،این پر س شنامه شمال  30عبارت ا ست که از این تعداد26
عبارت م ستقیما از پر س شنامه راتر ا ستخراج شده اند .مهریار و همکاران در سال  1982با توجه به فرهنگ جامعهی ایرانی  6عبارت جدید و
تبدیل  4ماده به  2ماده به علت تشابه ،آن را به یک پرسشنامهی  30سوالی تبدیل نمود .بعد از توضیح نحوهی نمرهگذاری ،از معلم خواسته
می شود .تا عبارات پر س شنامه را مطالعهکرده و با در نظرگرفتن م شاهدات خود از رفتار کودک در سه هفتهی گذ شته پر س شنامه را در مورد
کودک نمرهگذاری کند .به هر سوال پر سشنامه حداقل صفر و حداکثر ( )2نمره تعلق میگیرد .نمرهی ( )0رفتاری که توصیف شده ا ست در
مورد کودک مصداق ندارد .نمرهی ( )1رفتاری که توصیف شده ا ست و تنها در مواردی در مورد کودک مصداق دارد .نمرهی ( )2رفتاری که
توصیف شده است کامال در مورد کودک مصداق دارد .این پرسشنامه به  5گروه طبقهبندی شده که هر گروه سواالت خاصی را در برمیگیرد.
زیر گروهها و عبارت های مربوط به آنها عبارتند از :پرخاشـــگری و بیشفعالی ،اضـــطراب و افســـردگی ،ناســـازگاری اجتماعی ،رفتارهای
ضداجتماعی ،اختالل کمبودتوجه .به طور کلی در اغلب مطالعات نقطهی برش در فرم الف ( )13و در فرم ب نقطهی برشهای متفاوتی ذکر
شـــده که در ایران اکثر م طال عات نق طهی برش ( )9را مالک قرار میده ند .راتر و هم کاران ( )1975با به کاربردن روش دو نی مهکردن
پر س شنامهی راتر ،اعتبار آن را درحدود  %89در سطح معناداری  0/001گزارش کردند و باز هم همین محققین از طریق باز آزمایی در مورد
 91نفر و به مدت  13هفته  0/85گزارش کردند .احسان منش ( )1372در پژوهشی آزمایشی ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه ی راتر
معلم و والدین را در پیش آزمون گروه آزمایشی  0/51و در پس آزمون این گروه  0/52گزارش نموده است.

شیوهی اجرا
پس از انتخاب شـــرکتکنندگان ،اطالعات اولیه در مورد پژوهش و هدف آن ،مدت زمان آموزش ( 8هفته) و مکان اجرای فرایند
آموزش ،به شرکت کنندگان (گروه آزمایش) داده شد و و برنامه ریزی آموزش مادران گروه کنترل نیز پس از اتمام پژوهش و با همان کیفیت
برنامه ریزی و اجرا گردید .در ابتدا مقیاس کانرز (فرم والدین) تو سط والدین و پر س شنامهی اختالالت رفتاری راتر (فرم معلم) تو سط معلمان
تکمیل شــد .گروه آزمایش به مدت  8هفته تحت آموزش مهارتهای کنترل کودک دانگل و پولســتر ( )1998قرارگرفتند .در پایان آموزش،
مادران و معلمین با همان مقیاسها مورد پسآزمون قرارگرفتند .دادهها براســاس شــاخصهای آمارتوصــیفی (مانند میانگین،انحراف معیار) و
شاخصهای آمار استنباطی مانند تحلیل کواریانس و با کمک نرمافزار SPSS-19مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
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نتایج
روش این پژوهش آزمایشــی و طرح مورد اســتفاده در این تحقیق طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .این روش از دو
گروه آزمودنی ت شکیل شده ا ست که محقق با ت شکیل گروهها به روش جایگزینی ت صادفی  ،نیمی از آزمودنیها را در گروه آزمایش و نیمی
دیگر را در گروه کنترل جایگزین کرده اســت  .گروه آزمایش در جریان متغیر مســتقل ( آموزش مهارت های کنترل کودک ) قرار گرفت ،در
حالی که گروه دیگر در جریان تأثیر متغیر م ستقل واقب ن شد و برنامه همی شگی و قبلی خود را دنبال مینمود .پس از اعمال متغیر م ستقل در
گروه آزمایش از هر گروه پس آزمون گرفته شد .به منظور پاسخ به فرضیه های پژوهش از تحلیل کواریانس یک متغیری استفاده شده است.
فرضیهی اول  :آموزش مهارت های کنترل کودک به مادران بر کاهش نشانه های بیش فعالی  -نقص توجه مؤثر است .
به منظور ا ستفاده از آزمون تحلیل کواریانس ،ابتدا همگنی (برابری) واریانسها و نرمال بودن توزیب داده ها را برر سی شد .با توجه به
برقراری پیش فرضهای آزمون تحلیل کواریانس (نرمال بودن توزیب داده ها و همگنی واریانسها) ،تحلیل کواریانس فرضـــیه اول (آموزش
مهارت های کنترل کودک به مادران بر کاهش نشانه های بیش فعالی  -نقص توجه مؤثر است ) در جدول  1آمده است.
جدول 1
تحلیل کواریانس پس آزمون بیشفعالی و نقصتوجه

F
سطح معناداری
شاخصهای آماری مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات
93.907
227.018
1
277.018
پیش آزمون
>0/001
228.55
674.205
1
674.205
گروه
>0/001
2.95
19
56.049
خطا

نتایج جدول  1نشــان می دهد که فرض آزمون پذیرفته می شــود و نتیجه میگیریم آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران بر
کاهش نشــانههای بیشفعالی و نقصتوجه تأثیرگذار بوده اســت .با توجه به برقراری پیش فرضهای آزمون تحلیل کواریانس (نرمال بودن
توزیب داده ها و همگنی واریانسها) ،تحلیل کواریانس فرضیه دوم (آموزش مهارت های کنترل کودک به مادران بر کاهش اختالالت رفتاری
کودکان مؤثر است) در جدول  2آمده است.
جدول 2
تحلیل کواریانس پس آزمون اختالالت رفتاری کودکان
شاخصهای آماری مجموع مربعات درجه آزادی
پیش آزمون
گروه
خطا

876.401
812.815
84.866

1
1
19

میانگین مربعات

F

سطح معناداری

876.401
812.815
4.467

196.211
181.975

>0/001
>0/001

نتایج جدول  2نشان می دهد که آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران بر کاهش اختالالت رفتاری کودکان تأثیرگذار بوده است.
در ادامه تأثیر آموزش مهارتهای کنترل کودک را بر هر یک از خرده مقیاسهای"بیش فعالی و نقصتوجه " و در متغیر دیگر" اختالالت
رفتاری "بررسی شد.
جدول 3
تحلیل کواریانس پسآزمون ریز متغیرهای بیشفعالی و نقصتوجه
آماره آزمون سطح معناداری
متغیر
پرخاشگری و بیش فعالی 144.292
>0/001
34.228
افسردگی و اضطراب
>0/001
153.954
ناسازگاری اجتماعی
>0/001
53.420
رفتارهای ضد اجتماعی
>0/001
27.151
اختالل کمبود توجه
>0/001
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جدول 4
تحلیل کواریانس پس آزمون ریز متغیرهای اختالالت رفتاری
آماره آزمون سطح معناداری
متغیر
316.880
مشکالت سلوک
>0/001
97.628
مشکالت یادگیری
>0/001
252.075
روان تنی
>0/001
مشکالت بیش فعالی  -تکانشگری 63.960
>0/001
148.218
اضطراب
>0/001
119.256
بیش فعالی
>0/001

براساس جداول  3و ،4سطح معناداریهای تمام ریز متغیرها کمتراز  0.05میباشند .بنابراین چنین استنباط میگردد که آموزش
مهارتهای کنترل کودک برتمام ریز متغیرهای" بیشفعالی ـ نقصتوجه " و اختالالت رفتاری " کودکان تأثیرگذار بوده است.
بحث
این تحقیق با هدف مطالعه تاثیر آموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران برکاهش عالیم نقصتوجه ـ بیشفعالی و اختالالت
رفتاری کودکان انجام شد .تحلیل کواریانس فرضیهی اول نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین گروههای آزمایش وکنترل وجود دارد.
با کاهش نمرات پس آزمون مقیاس کانرز در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل و کاهش نشانههای نقص توجه  -بیش فعالی در کودکان
مبتال به  ، ADHDفرضیهی صفر رد میشود .در نتیجه با  95درصد اطمینان می توان بیان داشت که متغیر مستقل (آموزش مهارتهای کنترل
کودک) بر کاهش نشانههای نقصتوجه – بیشفعالی کودکان موثراست .آموزش والدین موجب باال رفتن سطح اعتماد به نفس و خودکارآمدی
مادران شد وآنها آموختند برای کاهش رفتارهای نامناسب کودکان از روش ها و مهارتهای خاصی استفاده کنند .استفاده از تقویتها و دستورات
مستقیم و مثبت در کاهش عالئم  ADHDنقش دارد چون کودکان مبتال به  ADHDدر خودکنترلی و به تبب آن در اجرای دستورات منفی
مانند( نکن  ،نزن و نرو و  )...مشکل دارند .یکی از نکات اصلی در ارائهی تقویت ها این بود که امتیازها و پاداشها در جریان یا بالفاصله بعد
از بروز رفتار مطلوب ارائه شود که این امر یکی از دالیل افزایش رفتار مطلوب در این کودکان است .همچنین بیان انتظارات و رفتار های مورد
انتظار از کودک در ازای دریافت پاداش میتواند در جهت تقویت خود کنترلی کودک موثر باشد.
نتایج تحلیل کواریانس فرضیهی دوم بیانگر تفاوت معنادار میزان مشکالت رفتاری این کودکان در دو گروه آزمایش و کنترل در
پسآزمون است و نشان می دهد که با  95درصد اطمینان ،آموزش مهارتهای کنترل کودک موجب کاهش مشکالت رفتاری کودکان مبتال
به  ADHDشده است.
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