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Abstract
Background & Objective: Students with attention deficit-hyperactivity disorder may have many problems in functional areas including
education status. Although these children have normal intelligence they display weak performance in school, and their relationship with parents,
teachers, peers, and friends is frequently problematic. For solving the child behavioral problems, the teacher must have active cooperation with
parents. Making behavioral contract between home and school is one of these methods. So, this research investigated the effect of a therapeutic
plan based on the coordinated behavioral intervention of therapist, home, and school on changing daily school behavior and reducing task
avoidance in children with attention deficit-hyperactivity disorder.
Methods: This research was kind of experimental design (pretest-post-test with a control group and follow-up). The statistical population
included all 8-9 years old boys with ADHD who had referred to Tehran psychological services and counseling centers. Among children that
despite of ADHD had not comorbid disorders as mental retardation and obvious physical-sensory-motor disorder and chronic illnesses, received
medical treatment with equal time and amount and were in 8-9 years age range, 30 individuals along with their parents were selected as research
sample and randomly assigned to experimental (N=15) and control (N=15) groups. The therapeutic plan based on the coordinated behavioral
intervention of therapist, home, and school was trained to experimental group for eight sessions. Mother as home agent and teacher as school
agent must be presented. Therapeutic plan based on coordinated behavioral intervention of therapist, home, and school is derived from Skinner`s
theory of operant conditioning (1983) and it`s methods and techniques (such as reinforcement management, token economy, Premack principle)
and positive childrearing method that conducted for 8 sessions, weekly twice, every session 2 hours. After finishing training sessions, took posttest from every two groups and they were tested after the follow-up period for the third time. The Conners Parent Rating Scale (CPRS) and the
Conners Teacher Rating Scale (CTRS) were used as tools for assessing task avoidance at home and daily school behavior respectively. These
questionnaires were used as the most common tools for screening and to diagnosing of ADHD in most world places and had been suitable tools
for measuring the intensity of symptoms. Data were analyzed with variance analysis and repeated measurements using SPSS 22 (p<0.05). Also,
in order to identify which variables have a significant difference with each other, was used for post hoc tests (LSD) in observing the condition
of homogeneity of variances.
Results: The results showed that the therapeutic method based on the coordinated behavioral intervention of therapist, home, and the school had
a significant effect on changing the daily school behavior (F=21.84, P=0.0001) and reducing task avoidance (F=33.37, P=0.0001). In addition,
effect size showed that about 43% of significant difference daily school behavior and 51% of significant difference task avoidance in home
between two groups due to training of coordinated plan of therapist, home, and school in experimental group, that is this training has been
effective in improving daily school behavior and reducing task avoidance in children with ADHD. Also, the results of a follow-up study showed
that daily school behavior and task avoidance in home had significant difference between two groups in every three phases of pretest, post-test
and follow-up, that is intervention had stable and effective influence in every three phases and intervention effectiveness ever remained after
seven weeks (P<0.001).
Conclusion: According to the results of this research that showed the effectiveness of a therapeutic plan based on coordinated behavioral
intervention of therapist, home and school on reducing task avoidance and improving daily school behavior and multi-dimensional problems of
children with ADHD in home and school and according to advantages of parent intervention and the importance of families-school incorporation
and effectiveness of team interventions is recommended that this method uses as multi-dimensional treatment for children with attention deficithyperactivity disorder in different educational and therapeutic centers.
Keywords: Therapeutic Plan Based on the Coordinated Behavioral Intervention of Therapist, Home, and School, Daily School Behavior, Task
Avoidance, Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder.
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چکیده

هدف :دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی در معرض مشکالت زیادی در حوزههای کارکردی از جمله وضعیت تحصیلی هستند؛ لذا این پژوهش بهمنظور

بررسی اثر درمانی مبتنیبر مداخالت رفتاری هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه بر تغییر رفتار روزانٔه مدرسهای و کاهش تکلیفگریزی کودکان با اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی
صورت گرفت.

روشبررسی :جامعٔه آماری شامل تمامی کودکان با اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی بود که به یکی از مراکز مشاورٔه تهران در سال  1۳۹۶-۹۷مراجعه کرده بودند .از بین کودکان
واجد شرایط با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی  ۳۰دانشآموز پسر  ۸تا  ۹ساله بههمراه والدین و معلمشان انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش جایدهی شدند .به گروه

آزمایش روش درمانی هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه در طول سه ماه آموزش داده شد .از مقیاس مشکالت رفتاری کانرز فرم والدین ( )1۹۷۸و مقیاس مشکالت رفتاری کانرز
فرم معلم ( )1۹۹۸در این پژوهش استفاده شد.

یافتهها :نتایج نشان داد که روش درمانی رفتاری هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه بر تغییر رفتار روزانٔه مدرسهای ( )P<۰٫۰۰1و کاهش تکلیفگریزی ( )P<۰٫۰۰1کودکان

دارای اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی مؤثر بود .همچنین نتایج پیگیری نشان داد که بین دو گروه پژوهش تفاوت معنادار وجود داشت و اثربخشی مداخله بعد از  ۷هفته باقی
ماند (.)P<۰٫۰۰1

نتیجهگیری :با توجه به اثربخشی درمان هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه پیشنهاد میشود از این روش آموزشی بهمنظور بهبود وضعیت کودکان با اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی
استفاده شود.

کلیدواژهها :برنامٔه درمانی مبتنیبر مداخالت رفتاری هماهنگ درمانگر-خانه-مدرسه ،رفتار روزانٔه مدرسهای ،تکلیفگریزی ،اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی.
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۱

مقدمه

خود و کارکردن روی تکالیف ،تقویت میشخخخخوند .رفتاردرمانی یکی از
راههای کمکرسخخانی به کودک با اختالل  ADHDاسخخت ،براسخخاس این

طبق ویرایش پنجم راهنمای تشخخخخخیصخخخخی و آماری اختاللهای روانی

دیدگاه شخخرطیسخخازی کنشخخگر اسخخت و معتقد اسخخت که هر رفتار تحت

( 1)DSM-5اختالل نارسخخخخایی توجه/فزونکنشخخخخی ( 2)ADHDاختالل

تأثیر کنترلکن نده های محیطی اسخخخخخت؛ ب نابراین ،د خا لت وا لدین در

ع صبی-تحولی ا ست که م شخ صات آن عبارتند از درجاتی از کاهش

اجرای رفتاردرمانی پیشخخخنهاد میشخخخود .شخخخواهد فزایندهای اثربخشخخخی

توجه ،نابسامانی یا بیشفعالی -تکانشگری که با سن تقویمی یا سطح

بر نا مه های آموزش وا لدین را تأی ید میکن ند ( .)۴ ،۹-1۲روش های

رشخخدی مورد انتظار هماهنگ نیسخخت .این اختالل ممکن اسخخت بهطور
جدی زندگی ،تحصخخخخیل و عملکردهای اجتماعی کودک را تحت تأثیر

به والدین پی شنهاد می شوند .پی شینٔه پژوه شی ،اثربخ شی این راهبردها

قرار د هد ( .)1این کود کان با وجود برخوردار بودن از هوش عادی،

را در کاهش رفتارهای آزاردهنده در کالس درس و پیشرفت تحصیلی

عملکرد ضخخخخعیفی در مدرسخخخخه از خود نشخخخخان میدهند .روابط آنها با

نشان دادند ( .)۳،۷ ،1۳-1۵بهعنوان مثال کیان و همکاران ( )1۳در

والدین ،معلمان و همکالس خیها و دوسخختانشخخان دائماً با مشخخکل همراه

مطالعهای ب یان کردند که آموزش مهارت های اجرای محیطی میتواند

اسخخخت ( .)۲براسخخخاس مطالعات انجامشخخخده در حدود  ۳۰درصخخخد از

عالئم مشخخخخکلسخخخخاز را کاهش داده و بهطور بالقوه عملکرد اجتماعی

نوجوانان با اختالل  ADHDدر دبیرسخختان ترک تحصخخیل میکنند (.)۳

کودکخخان مبتال بخخه  ADHDرا تقوی خت کنخخد .همچنین نتخخایج مطخخالعخخٔه

مشخخخارکت در فعالیتهای روزانه مانند تکمیل تکالیف ،ممکن اسخخخت

گراموند و همکاران ( )۳نشخخان داد که آموزش درمان شخخناختیرفتاری

برای کود کان مبتال به اختالل  ADHDو وا لدین آن ها چالشبرانگیز

روی کاهش شخخخخدت عالئم بالینی  ،ADHDکاهش عالئم اسخخخخترس-

باشخخخخد و بهطور منفی روابط والدین -کودک را تحت تأثیر قرار دهد
( .)1برخی کود کان و قت فوقال عاده ز یادی صخخخخر
صخخخر

اف سردگی و بهبود عزتنفس و بهبود مهارتهای شناختیع صبی این

ان جام ت کالیف

کودکان تأثیر مثبت داشخخخته اسخخخت .در ایران نیز مطالعاتی انجام شخخخده

میکنند که میتواند منبع فشخخخار روانی بر والدین باشخخخد (.)۴

اسخخخخخت ،بهعنوان م ثال میرنسخخخخخب و هم کاران ( ،)1۵طی م طال عهای

همچنین ازآن جا که محیط کالس معموالً به گوشکردن طوالنی مدت،

اثربخشخخخخی بر نا مٔه مداخ لٔه رف تاری و رف تاری-شخخخخ ناختی بر کاهش

سازماندهی و بهیاد سپاری نیاز دارد ،این اختالل ،م شکالت زیادی را

تکلیفگریزی در کودکان دبستانی با اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی

در مدرسه به وجود میآورد ( .)۵بیکمن و همکاران ( )۶طی پژوهشی

را درمقای سه با خط پایه نشان دادند ،امّا تداوم اثربخشی در طول زمان

بیان کردند که کودکان دارای طیف اوتیسخخخم و  ADHDدر مقایسخخخه با

در مرحلٔه پیگیری مالحظه نشخخخخخد .البته در بعضخخخخی مطالعات نتایج

افراد فاقد اختالل ،عملکرد منفی بیشخخختری در مدرسخخخه دارند و از مواد

اثربخشی آموزش والدین و روش رفتاردرمانی را تأیید نکردند .بهعنوان

مخدر نیز بی شتر ا ستفاده میکنند؛ همچنین تعامالت اجتماعی شان نیز

مثال پژوهش اپستاین و فنوریس ( )1۶نشان داد که همکاری والدین

ضخخخعیفتر اسخخخت؛ بنابراین آگاهی از عوامل خطر یا محافظتکننده در

با مدرسخخخخه برای کودکان  ADHDمؤثر نبود .گرجی و همکاران ()1۷

طول سخخخالهای مدرسخخخه برای توسخخخعٔه مداخالت جهت کاهش عالیم

نیز طی مطالعهای روشهای اصخخخخالح رفتار را برای والدین ،معلمان و

اختالالت عصبیتحولی در کودکان و نوجوانان الزم است.

ترکیب هر دو گروه را در کاهش عالئم  ADHDبررسی کردند که نتایج

این اختالل بهعلت وجود نشخخخانههای شخخخدید و آزارندٔه بیشخخخماری که

برای هیچ کدام از گروهها اثربخش نبود.

دارد ،با ید در فرآی ندی طوالنی بهطور پیگیر و پا یدار مدیر یت شخخخخود.

بهدل یل عوارض و مشخخخخکالتی که اختالل  ADHDدر طول عمر ای جاد

اگرچه درمان قطعی شخخناختهشخخدهای برای این اختالل وجود ندارد ،اما

میکند ،این اختالل به نگرانی اصخخلی متخصخخصخخان سخخالمت عمومی و

روش های در مانی مت عددی وجود دار ند که میتوان به این کود کان

بالینی تبد یل شخخخخده اسخخخخت ( .)1۸دانشآموزان مبتال به ADHDدر

کمک کرد .اغلب در کار با کودکی که تشخخخخخیص  ADHDرا دریافت

معرض خطر مشخخکالت زیاد و متنوعی در حوزههای کارکردی هسخختند.

کرده افراد زیادی مشخخخخارکت دارند؛ بنابراین دانشآموزان و والدین وی

اگرچه تحقیقات کمی دربارٔه مشخخکالت انجام تکالیف درس خی کودکان

اغلب با همٔه متخ ص صان مدر سهمحور در تعامل ه ستند ( .)۷ارتباط

مبتال به اختالل  ،ADHDصورت پذیرفته است که البته نتایج متناقض

مناسخخخخب مدرسخخخخه-خانواده موقعیتی برای معلمان و والدین به وجود

هم دیده میشخخود؛ واضخخح اسخخت که بس خیاری از این کودکان مشخخکالت

میآورد تا تالش بیشخختری برای بهبود توانایی کودکان و حل مشخخکالت

انجام تکالیف درسخخی بیشخختر و جدیتری درمقایسخخه با همسخخاالنشخخان

آنها در مدرسخخخه و خانه داشخخخته باشخخخند ( .)۸متأسخخخفانه این مطلب در

دارند .ازآنجاکه کودکان بیشخخخخترین زمانشخخخخان را در خانه و مدرسخخخخه

مقایسخخه با آنچه در دنیا مطرح میشخخود ،بس خیار آرمانی اسخخت ،با وجود

میگذرانند ،بنابراین با اهم یتترین روش بهبود نشخخخخانه ها یا ثب یت و

این فرض می شود که هر چه درمان بی شتر به صورت کار گروهی باشد،

افزایش نشخخخانهها در رفتار والدین و معلمان اسخخخت .لذا هد

بههمان اندازه پ یامدهای بهتری برای کودک به همراه دارد .)۷( .البته

حاضخخخخر بررسخخخخی اثربخشخخخخی برنامٔه درمانی مبتنیبر مداخالت رفتاری

هر حالتی از درمان محدودیتهای خاص خود را دارد و هیچ روشخخخخی

ه ماه نگ درمانگر ،خانه و مدرسخخخخخه بر رف تار روزانٔه مدرسخخخخخهای و

درمان قطعی برای این اختالل نیسخخخخت .یکی از درمان های نو یدبخش

تکلیفگریزی کودکان با اختالل  ADHDاست.

 ADHDآموزش وا لدین و تغییر مدیر یت کالس براسخخخخخاس اصخخخخول
رفتاردرمانی است .در این درمانها بر رفتار کودکان در خانه و مدرسه

2

نظارت میشود و کودکان به خاطر رفتار مناسب مثالً ماندن در صندلی
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition

پژوهش

1

روش بررسی
Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

۲
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مدیریت رفتارهای کالس درس شبیه روشهایی ه ستند که برای منزل

گواه و پیگیری) بود .جامعٔه آماری شامل تمامی کودکان پسر با اختالل

واریماکس و برای بررسی پایایی از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ

نارسایی توجه/فزونکنشی بود که به یکی از مراکز مشاوره و خدمات

استفاده گردید که نتایج نشاندهندٔه اعتبار و روایی پرسشنامه در

روانشناختی شهر تهران مراجعه کرده بودند .از بین کودکانی که به جز

جمعیت ایرانی است.

 ADHDدچار اختالالت همراه نداشتند (مانند عقبماندگی ذهنی و

مقیاس درجهبندی کانرز فرم معلم ( :)CTRSاین پرسشنامه یکی از

اختالل بارز جسمی-حرکتی-حسی و بیماریهای مزمن) و درمان

ابزارهای مهم ارزیابی رفتار کودکان در سطح جهان است که توسط

دارویی برای اختالل  ADHDبا زمان و مقدار یکسان دریافت کرده

کانرز و همکاران ( )۲1ساخته شده است .کانرز فرم معلم دارای ۳۹

بودند و همینطور در محدودٔه سنی  ۸تا  ۹سال قرار داشتند ۳۰ ،نفر

ماده است و بهصورت چهارگزینهای لیکرت نمرهگذاری میشود .نمرٔه

بهعنوان نمونٔه پژوهش بههمراه والدینشان و با گمارش تصادفی 1۵

صفر برای هرگز 1 ،برای فقط کمی ۲ ،برای زیاد ۳ ،برای خیلی زیاد،

نفر بهعنوان گروه آزمایش و  1۵نفر بهعنوان گروه گواه اختصاص یافتند.

استفاده میشود .این مقیاس سه حیطٔه رفتار کالسی ،شرکت در گروه

از بین والدین الزم بود که مادر بهعنوان نمایندٔه خانه و معلم بهعنوان

و نگرش به مراجع قدرت را میسنجد .در مطالعهای که در ایران توسط

نمایندٔه مدرسه در جلسات آموزشی حضور داشته باشند .الزم به ذکر

خوشابی و همکارانش ( )۲۲انجام شد با استفاده از دو روش

است که ابتدا فرم رضایت آگاهانه در اختیار افراد شرکتکننده قرار

همبستگی پیرسون و آلفای کرونباخ همبستگی هر سؤال با کل تست و

پژوهش ،رازداری ،عدم افشای

نیز اعتبار تست ۰٫۹۳ارزیابی شد؛ بنابراین این پرسشنامه خصیصههای

اطالعات افراد و غیره به افراد شرکتکننده داده شد .همچنین این

اختالل  ADHDرا با دقت باالتر اندازه میگیرد .ضریب همبستگی

توضیح داده شد که چنانچه فردی تمایل نداشت در هر زمان میتواند

آزمون بین  ۰٫۲۹تا  ،۰٫۸۶ضریب پایایی  ۰٫۷۵و روایی مالکی

گرفت و تمام موارد الزم اعم از اهدا

از ادامٔه شرکت انصرا

همزمان آن  r= ۰٫۸۴گزارش شده است (.)۲۳

دهد .این توضیح نیز داده شد که بعد از اتمام

پژوهش ،نتایج در اختیار افراد شرکتکننده قرار خواهد گرفت و بعد از

برنامٔه آموزش مداخالت رفتاری هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه

اتمام پژوهش جلسات آموزش برای گروه گواه بهصورت رایگان نیز

برگرفته از نظریٔه شرطیسازی کنشگر اسکینر و روشها و فنون

برنامهریزی خواهد شد.

برخواسته از آن همچون مدیریت تقویتکنندهها ،اقتصاد ژتونی ،اصل

در پژوهش حاضر جهت بررسی تکلیفگریزی در خانه از مقیاس

پریماک) و شیؤه فرزندپروری مثبت بر روی مادران گروه آزمایش

درجهبندی کانرز فرم والد ( 1)CPRSو جهت رفتار روزانٔه مدرسهای از

بهمدت  ۸جلسه ،هفتهای دوبار ،هر جلسه  ۲ساعت اجرا شد

مقیاس درجهبندی کانرز فرم معلم ( 2) CTRSاستفاده گردید .این

( .)۴،۷،۹،1۲،1۷،۲۴برای معلمان گروه آزمایشی یک جلسٔه مشترک

پرسشنامه در اغلب نقاط دنیا بهعنوان رایجترین ابزار غربالگری و

مادر-معلم-درمانگر ،برای ارائٔه کتابچٔه راهنمای مداخله ،ارائٔه تلفن

تشخیص اختالل  ADHDاستفاده قرار شده است .همچنین ابزار

درمانگر برای هرگونه سؤال ،تنظیم اوقات تلفنی هماهنگ جلسات

مناسبی برای سنجش شدت نشانههای آن به شمار میرود (.)۵

مادران و توضیحات مربوط به کتابچه نیز برگزار شد .بعد از اتمام

مقیاس درجهبندی کانرز فرم والدین ( :)CPRSاین پرسشنامه توسط

جلسات آموزش ،از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و بعد از یک دوره

گویت ،کانرز و اولریچ ( )1۹طراحی و ساخته شد .مقیاس کانرز دارای

پیگیری ۷هفتهای برای بار سوم هر دو گروه آزمون شدند .در این

 ۴۸گویه است که بهوسیلٔه والدین کودک تکمیل میشود .والدین،

پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی ،تحلیل آماری واریانس با

سؤاالت را در فرمهایی که براساس مقیاس لیکرت درجهبندی شده با

اندازهگیری مکرر استفاده گردید و دادهها با استفاده از نرمافزار

استفاده از  ۴گزینه نمرهگذاری میکنند .لذا دامنٔه نمرات هر سؤال از

 SPSS22در سطح معناداری  p<۰٫۰۵تجزیه و تحلیل شد .قبل از

ال صحیح
ال صحیح نیست یا هرگز ،بهندرت) تا ( ۳کام ً
صفر (اص ً

آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،جهت رعایت پیشفرضها

است یا اغلب اقات ،تقریباً همیشه) متغیر است .این پرسشنامه دارای

آزمون باکس  ،آزمون کرویت موچل ی و آزمون لون به عمل آمد.

خردهمقیاسهای زیر است :مشکالت سلوک ،مشکالت یادگیری،

براساس نتایج آزمون باکس که برای هیچ متغیری معنادار نبوده است،

مشکالت روانتنی ،بیشفعالی-تکانشگری ،اضطراب-انفعال .در

شرط همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس رعایت شد .بر اساس

مطالعٔه گوئیت و همکاران ( )1۹نقطٔه برش خاصی برای تعیین

آزمون کرویت موچلی که در متغیرها معنادار نبود ،فرض برابری

مشکالت با اهمیت بالینی پیشنهاد نشده است ولی نمرات باالی ۶۰

واریانسهای درون آزمودنیها رعایت شد و براساس آزمون لون و عدم

را ،باالتر از حدمتوسط نامیده است ،لذا در پژوهش حاضر نقطٔه برش

معناداری آن برای متغیرها ،شرط برابری واریانسهای بین گروهی

 ۶۰جهت غربال کودکان با اختالل در نظر گرفته شد .گویت و همکاران

رعایت شده بود .همچنین بهمنظور مشخص نمودن اینکه هر کدام از

( )1۹همبستگی درونی را بین  ۰٫۴1تا  ۰٫۵۷گزارش کردهاند .در ایران

متغیرها در کدام مرحلٔه آزمون با هم تفاوت معنادار دارند ،از آزمونهای

نیز این پرسشنامه توسط شهائیان و همکاران ( )۲۰هنجاریابی گردید.

تعقیبی ( )LSDبا رعایت شرط همگنی واریانسها استفاده شد.

3

1

4

5

Mauchly,s test of Sphericity
Levene’s tes

Conners Parent Rating Scale
Conners Parent Rating Scale
3 Boxe,s test
2

۳

4
5
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پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی (پیشآزمون ،پسآزمون با گروه

جهت بررسی روایی از تحلیل عوامل با مؤلفههای اصلی و چرخش

جدول  .1خالصهای از ساختار و محتوی جلسات برنامٔه درمانی هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه
محتوی جلسات

جلسٔه اول

جلسٔه سوم

جلسٔه چهارم

جلسٔه پنجم

جلسٔه ششم

جلسٔه هفتم

جلسٔه هشتم

۳

-

آشنایی اعضا با یکدیگر
و برنامٔه درمانی

-

توضیح اهدا

-

بررسی و بیان قوانین و مقرارات

-

آشنایی با اختالل( ADHDنشانگان و علل)

-

ارائٔه کتابچٔه راهنمای مداخلٔه هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه

-

مرور جلسٔه اول

-

ادامٔه آشنایی با اختالل( ADHDویژگیها و مشکالت همایند)

-

نیازهای درمانی-آموزشی و تربیتی کودکان با اختاللADHD

-

اهمیت ارتباط خانه-مدرسه در درمان و تعلیموتربیت کودکان با اختاللADHD

-

مرور جلسٔه قبل و پرسشوپاسخ

-

آشنایی با رفتارهای آماج در برنامٔه حاضر و ثبت مشاهدات

-

آشنایی با اصول فرزندپروری

-

تکالیف مشاهده و ثبت رفتار آماج

-

مرور جلسٔه قبل ،ارزیابی تکالیف و پرسش و پاسخ

-

ادامٔه آموزش اصول فرزندپروری مثبت

-

هماندیشی و بررسی تجارب

-

تکالیف اجرای اصول فرزندپروری مثبت.

-

مرور جلسٔه قبل ،ارزیابی تکالیف و پرسش و پاسخ

-

ادامٔه آموزش فرزندپروری مثبت

-

هماندیشی و بررسی تجارب

-

تکالیف اجرای اصول فرزندپروری مثبت

-

مرور جلسٔه قبل ،ارزیابی تکالیف و پرسش و پاسخ

-

آموزش رفتار کنشگر و مدیریت وابستگیهای تقویت ،آموزش ،اقتصاد ژتونی ،اصل پریماک و معاوضه

-

هماندیشی و بررسی تجارب

-

مرور جلسٔه قبل

-

گروهبندی آموزگار و مادر هر کودک بهصورت گروههای دو نفره

-

تنظیم جداول خانه-مدرسه (براساس اصل پریماک ،اقتصاد ژتونی ،معاوضه ،قرارداد خانه و مدرسه)

-

اجرای تکالیف.

-

جلسٔه هشتم

-

مرور جلسٔه قبل ،ارزیابی تکالیف و پرسش و پاسخ

-

آمادگی برای پیگیری نتایج.

یافتهها

دادههای جمعیتشناختی و توصیفی (میانگین ،انحرا

معیار) متغیرهای پژوهش در جداول زیر ارائه شده است.

جدول  .۲دادههای جمعیت شناختی گروه نمونٔه پژوهش
متغیر

آزمایش

زیر دیپلم
تحصیالت

گواه

تعداد

درصد

تعداد

درصد

۲

1۳٫۳

۳

۲۰

دیپلم

۳

۲۰

1

۶٫۷

فوق دیپلم

۶

۴۰

۷

۴۶٫۷

لیسانس

۴

۲۶٫۷

۴

۲۶٫۷

۴
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جلسٔه دوم

-

جلسٔه مشترک درمانگر ،معلم و مادر

شغل

خانهدار

۹

۶۰

۸

۵۳٫۳

شاغل

۶

۴۰

۷

۴۶٫۷

میانگین

سن مادران

انحرا

۳۸٫۰۸

معیار

۳٫۶۹

میانگین

انحرا

۳۷٫۲۵

معیار

۴٫۸1

شغل مادران شرکتکننده در پژوهش حاضر ،بیشترین فراوانی مربوط

گروه گواه  ۳۸٫۰۸بود.

به مادران دارای مدرک تحصیلی فوقدیپلم و مادارن خانهدار بود.
جدول  .۳ویژگیهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرها

گروه
آزمایش

رفتار روزانٔه مدرسه
گواه

آزمایش
تکلیفگریزی
گواه

میانگین

انحرا

معیار

پیشآزمون

1۰۹٫1۳

۹٫1

پسآزمون

۷۷٫۲۶

۸٫۰۲

پیگیری

۷۰٫۹۳

۸٫۲1

پیشآزمون

1۰۳٫۲۶

۸٫۲۲

پسآزمون

1۰۳٫۸۸

۸٫1۳

پیگیری

۹۹٫۶۶

۷٫۴۸

پیشآزمون

۸۸٫۲۶

۹٫۰۲

پسآزمون

۵۶٫۶۶

۸٫۲۳

پیگیری

۵۴٫۴۶

۸٫۴۹

پیشآزمون

۷۶٫۸

۸٫۴۲

پسآزمون

۷۳

۷٫۳۹

پیگیری

۷۲٫۲

۸٫۴۴

همانطور که جدول  ۳نشان میدهد ،میانگین و انحرا معیار نمرات

و در پیگیری  ۵۴٫۴۶و  ۸٫۴۹بود .میانگین و انحرا معیار نمرات در

رفتار روزانٔه مدرسهای در گروه آزمایش در پیشآزمون  1۰۹٫1۳و ،۹٫1

گروه گواه در پیشآزمون  ۷۶٫۸و  ،۸٫۴۲در پسآزمون  ۷۳و  ۷٫۳۹و

در پسآزمون  ۷۷٫۲۶و  ۸٫۰۲و در پیگیری  ۷۰٫۹۳و  ۸٫۲1بود.

در پیگیری  ۷۲٫۲و  ۸٫۴۴بود.

میانگین و انحرا معیار نمرات در گروه گواه در پیشآزمون 1۰۳٫۲۶

نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مربوط به اثر برنامٔه درمانی

و  ،۸٫۲۲در پسآزمون  1۰۳٫۸۸و  ۸٫1۳و در پیگیری  ۹۹٫۶۶و ۷٫۴۸

هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه بر متغیر پژوهش نیز بهصورت

بود .همچنین میانگین و انحرا معیار نمرات تکلیفگریزی در گروه

خالصه در جداول  ۴و  ۵ارائه شده است.

آزمایش در پیشآزمون  ۸۸٫۲۶و  ،۹٫۰۲در پسآزمون  ۵۶٫۶۶و ۸٫۲۳
جدول  .۴خالصٔه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مربوط به اثر برنامٔه درمانی هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه بر متغیر پژوهش
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

مقدار احتمال

اندازه اثر

توان آماری

رفتار روزانٔه مدرسه

۷۰۸۹٫۴۸

۲

۶۸۳۷٫۹

۲1٫۸۴

۰٫۰۰1

۰٫۴۳

۰٫۹۹۸

تکلیفگریزی

۶۸۴1٫۸

۲

۶۳۷۴٫۳۸

۳۳٫۳۷

۰٫۰۰1

۰٫۵1۵

1

با توجه به نتایجی که برای رفتار روزانٔه مدرسه ( )P =۰٫۰۰1به دست

تکلیفگریزی ( )P=۰٫۰۰۰1به دست آمد که میتوان بیان کرد متغیر

آمد ،میتوان بیان کرد که متغیر رفتار روزانٔه مدرسه از لحاظ آماری در

تکلیفگریزی در خانه از لحاظ آماری در سطح  P<۰٫۰۵معنادار است.

سطح  P<۰٫۰۵معنادار بود .بهعالوه اندازهاثر نشان داد که حدود ۴۳

بهعالوه اندازهاثر نشان داد که حدود  ۵1درصد از تفاوت دو گروه در

درصد از تفاوت دو گروه در مرحلٔه پسآزمون از نظر رفتار روزانٔه

مرحلٔه پسآزمون از نظر تکلیفگریزی در خانه مربوط به آموزش برنامٔه

مدرسه مربوط به آموزش برنامٔه هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه در

هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه در گروه آزمایشی بوده و این به این

گروه آزمایشی بود و این به این معناست که این آموزش در بهبود رفتار

معناست که این آموزش در کاهش تکلیفگریزی در خانه مؤثر است.

روزانٔه مدرسهای مؤثر بوده است .همچنین نتایج برای متغیر

۵
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همانطور که جدول شماره  ۲نشان میدهد ،در زمینٔه تحصیالت و

همچنین ،میانگین گروه سنی مادران در گروه آزمایش  ۳۷٫۲۵و در

جدول  .۵نتایج آزمون تعقیبی متغیرهای پژوهش در سه مرحلٔه آزمون
متغیرها
رفتار روزانٔه مدرسه

پیشآزمون-پسآزمون

1۷٫۷

۳٫۰1

۰٫۰۰1

پیشآزمون-پیگیری

1۹٫۲

۳٫۲۹

۰٫۰۰1

پسآزمون-پیگیری

1٫۵

۰٫۷۵۳

۰٫۰۰1

پیشآزمون-پسآزمون

1۵٫۶۳

۳٫۸۸

۰٫۰۰1

پیشآزمون-پیگیری

۲۰٫۹

۴٫11

۰٫۰۰1

پسآزمون-پیگیری

۵٫۲۶

۰٫۶۶۹

۰٫۰۰1

همانطور که جدول شماره  ۵نشان میدهد ،مقدار احتمال در هر سه

درگیر مشکالت کودک خود میشوند و از نقششان آگاهی بیشتری به

مرحلٔه پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری در متغیرهای رفتار روزانه

دست میآورند و یاد میگیرند در موقعیتهای مختلف چه واکنشی باید

مدرسه و تکلیفگریزی در خانه معنادار بود .نتایج نشان داد که مداخلٔه

نشان دهند ،عالوه بر تجربٔه تنیدگی کمتر بهصورت مؤثرتر میتوانند با

صورتگرفته در هر سه مرحلٔه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری از تأثیر

فرزندانشان ارتباط برقرار کنند.

معنادار و پایداری برخوردار بود.

همچنین برای تبیین نتایج به نظریٔه رفتارگرایی نیز میتوان اشاره کرد.
رفتاردرمانی اصطالحی برای چند روش درمانی است که زیربنای آنها

4

را نظریٔه یادگیری تشکیل میدهد .رفتاردرمانگران اعتقاد دارند که

بحث

همانطور که بیان شد ،این پژوهش با هد

رفتارهای غیرانطباقی ،رفتارهایی هستند که آدمی برای کنار آمدن با

بررسی اثر درمانی مبتنیبر

فشارهای روانی آنها را یاد میگیرد و ازاینرو میتواند به یاری فنون

مداخالت رفتاری هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه بر تغییر رفتار

یادیگری ،پاسخهای مناسبتری را جایگزین آنها کند .اصول اساسی

روزانٔه مدرسهای و تکلیفگریزی کودکان با اختالل نارسایی

رفتاردرمانی بر روی چگونگی تأثیر تقویت و پاداش بر رفتار تأکید

توجه/فزونکنشی صورت گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد

میکند ( .)۵در این روش برای تغییر رفتارهای کنشگر از نظامهای

که آموزش روش درمانی مبتنیبر مداخالت رفتاری هماهنگ درمانگر،

امتیازدهی و چارتهای ستارهدار که مؤلفههای این روش هستند،

خانه و مدرسه در کاهش تکلیفگریزی در خانه و بهبود رفتار روزانٔه

استفاده میشود .کودکان در ازای رفتار بهشیوههای مشخص ،امتیاز یا

مدرسهای مؤثر بوده است .این یافتهها با نتایج پژوهشهای پیشین

ستاره میگیرند ،سپس میتوانند امتیازها یا ستارههایشان را با جوایز

هماهنگ است (.)۴-۶ ،1۲-1۵

مبادله کنند .این برنامههای عامل ،بر بهبود فعالیت تحصیلی ،انجام

در تبیین نتایج با استناد به الگوی نظری رایان و آدامز ( )۲۵و الگوی

تکالیف خانگی یا فراگیری مهارتهای اجتماعی خاص تمرکز دارند.

نظری هورودمپسی و همکاران ( )۲۶میتوان گفت که نشانههای اختالل

رفتاردرمانی رفتارهای خاص را هد

نارسایی توجه/فزونکنشی اغلب باعث میشود والدین احساس تنیدگی

قرار میدهد و کوشش میکند تا

با استفاده از اصول تقویت ،آنها را تغییر دهد .در درمان بر رفتارهای

کنند و نتوانند برخورد مناسبی از خود نشان دهند .وقتی والدین در

خاص مانند ترککردن صندلی بهطور نامناسب ،تأکید میشود .قسمت

ارتباط با کودکان واکنش منفی نشان میدهند ،کودکان با افزایش رفتار

عمدٔه نظریهای را که پشتوانه رفتاردرمانی است میتوان با توالی A-B-

منفی به این واکنش جواب میدهند؛ بنابراین چرخهای از رفتارها و

 Cخالصه کرد .برای وقوع رفتار ،برخی پیشایندها (شرایط محرکها)

پاسخهای زنجیرهای به وجود میآید که والدین و کودک بهطور دوجانبه

باید رفتار را فراخوانی کنند .اما اینکه رفتار افزایش یابد ،ثابت بماند یا

رفتارهای منفی را در برابر هم انجام میدهند و این چرخه باعث

کاهش نشان دهد به پیامدهایی که بهدنبال رفتار میآیند بستگی دارد.

ماندگاری رفتار ازهمگسیختٔه کودک و نبود تمرکز در انجام تکالیف

در این روش مادران و معلم و کودک هد های واقعبینانه و عینیای را

میشود که به والدین استرس بیشتری وارد میکند .نهایتاً موجب میشود

تعیین کرده و بر سر یک نظام پاداشدهی توافق میکنند .عملکرد

والدین این کودکان درمقایسه با والدین کودکان عادی بیشتر از روش

دانشآموزان به دقت پایش شده و کودک برای دستیابی به هد های

کنترلی در تعامل با کودک استفاده کنند؛ بنابراین استفاده از برنامٔه

تعیینشده تقویت میشود .رفتارهای آزاردهنده یا نامناسب با کالس

آموزشی فرزندپروری مثبت که درواقع درگیر کردن والدین در امر درمان

درس نیز با استفاده از روشهایی مانند ازدستدادن امتیازها ،ژتونهای

فرزندشان با استفاده از تکنیکهای موفق است ،این چرخٔه معیوب را

کسبشده یا دورههای کوتاهی از محرومیت تنبیه میشوند.

اصالح میکند ( .)۵همچنین ساندرز ( )۹معتقد است که برنامٔه

در تبیین نتایج ناهمسو نیز میتوان به فراتحلیل بارلو و همکاران ()۲۷

فرزندپروری مثبت منجر به کاهش افسردگی ،اضطراب ،خشم و تنیدگی

اشاره کرد .در این مطالعه که فراتحلیلی بر مداخلههای مربوط به

بهویژه تنیدگی در ایفای نقش والدگری میشود که این کاهش تنیدگی در

برنامههای آموزش والدین است به این نتیجه رسیدند که حدود یکسوم

بهبود روابط مادر-کودک بسیار مؤثر است .بهطورکلی پیشینٔه پژوهشی

از مداخلههای آموزش والدین به تفاوت معناداری بین گروههای آزمایش

نشان داده است که وقتی والدین تحت آموزش قرار میگیرند ،مهارتها

و گواه نرسیدهاند .همچنین شاید یکی از دالیل ناهمخوانی نتایج این

و خودکارآمدی آنها افزایش و تنیدگیشان کاهش پیدا میکند و این در

است که در جامعٔه کنونی درمقایسه با سال گذشته هماهنگی خانوادهها

واقع از منافع آموزش والدین است ( .)1۲وقتی والدین بهصورت فعال

۶
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تکلیفگریزی

آزمونها

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

مقدار احتمال

۵

با مدارس بیشتر شده است .همچنین بهخاطر وجود مشاوران یا
مددکاران مدرسه به وضعیت دانشآموزان توجه بیشتری میشود و

نتیجهگیری

با توجه به یافتههای این پژوهش که برنامٔه آموزشی مداخلٔه رفتاری

همین مشارکت خانوادهها را با مدارس افزونتر میکند .بهعالوه اینکه

هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه نقش مؤثری در این حیطه ایفا

وضعیت مدیریت مدارس کنونی در کشور ما با سالهای قبل مانند

میکند ،این روش میتواند در مراکز آموزشی و درمانی مختلف

مطالعٔه گرجی و همکاران ( )1۷بسیار تغییر کرده است که در تبیین

بهصورت درمانی چندجانبه برای کودکان با اختالل نارسایی

نتایج اهمیت دارد.

توجه/فزونکنشی قابل استفاده باشد.

معناداری کلینیکی تفاوت قائل شد .آنچه در پژوهشها نشان از

6

معناداری است ،بیشتر منظور معناداری آماری است که با اندک تفاوت

تشکر و قدردانی

از تمامی والدین بهخصوص مادران شرکتکننده ،مسئولین محترم

بین گروه آزمایش و گواه به دست میآید ،اما معناداری کلینیکی بهراحتی

مدرسه به ویژه آموزگارانی که در این پژوهش شرکت داشتند و همٔه

حاصل نمیشود ( .)۲۸این پژوهش با محدودیتهایی همراه بود ،از

عزیزانی که ما را در انجام این مطالعه یاری کردند ،کمال تشکر را داریم.

جمله اینکه جامعٔه آماری این پژوهش ،کودکان دارای  ADHDبودند

همچنین نویسندگان اعالم میکنند که مقالٔه حاضر دارای تضاد منافع

که والدینشان به یکی از مراکز مشاورٔه شهر تهران مراجعه کرده که

نیست.

امکان تعمیم این پژوهش به سایر کودکان دارای ADHDدر کشور
وجود ندارد .از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به
تکجنس بودن و تأکید بر جنس پسر بهدلیل شیوع بیشتر آن ،عدم توازن
میزان ویژگیهای شخصیتی مادران شرکتکننده ،عدم حضور پدران در
جلسات آموزشی و کوتاهبودن دورٔه پیگیری اشاره کرد .همچنین بهعلت
محدودیت در انتخاب و حجم نمونه ،نمونهگیری از بین کودکانی که
تحت درمان دارویی هم بودند ،انجام شد .پیشنهاد میشود که تحقیق
دیگری با احتساب محدودیتهای ذکرشده ،به بررسی اثر درمانی
مبتنیبر مداخالت رفتاری هماهنگ درمانگر ،خانه و مدرسه در
گروههای جداگانه جهت بررسی اثربخشی مستقیم (گروه والدین و
معلمان ،گروه والدین ،گروه معلمان و گروه گواه) انجام شود .همچنین
پیشنهاد میشود برنامههای آموزشی هم برای والدین و هم برای معلمان
جهت بهبود وضعیت تحصیلی کوکان دارای  ADHDبرنامهریزی گردد.

۷
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الزم به ذکر است که در پژوهشهای بالینی باید بین معناداری آماری و
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