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Abstract
Background & O bjective: Attention deficit hyperactive disorder (ADHD) is one of the most common psychological disorders in children.
ADHD is defined based on difficulties in attention, inhibition, impulsivity control, and activity level. Children with ADHD are unable to control
their activities when they should limit them. They are overactive and they constantly move. They cannot be quite or play quietly, and they usually
have restless hands and legs. Based on the research results, children with ADHD are faced with problems in important areas such as working
memory and executive functions. T hese functions will allow the child to monitor his behavior and alter it accordingly. Often, the child’s
difficulties in executive functions will emerge in all areas of academic, social and behavioral domains. Therefore, on the ba sis of reports by
peers, parents and teachers report, children with ADHD have problems in communication with peers. As posited in the literature, these problems
will continue from childhood to adolescence and adulthood. This is true for both sexes and in all types of ADHD. Generally, the understanding
of social competence in children with ADHD depends on study of some developmental domains such as self -imagery, executive functions, and
working memory. Various therapeutic approaches are provided due to the multiplicity and diversity of the problems in these ch ildren in different
physical, psychological, educational, and social areas. Drug therapy, cognitive behavioral therapy, and social skills training are some of these
treatments. However, drug therapy alone cannot be effective in disrupted family functioning and children’s behavior problems, and it cannot
resolve parental concerns, either. No drug can train children how to compensate for their aggressive and law- breaking behaviors. As one of the
serious problems in students with ADHD is insufficiency in social skills, the purpose of the present research was to investigate the effect of
cognitive- behavior social skills training on response inhibition and behavioral- emotional problems in students with ADHD.
Me thods: T his study is a quasi-experimental one with pre-test/post-test and a control group. The Study population consisted of all elementary
school children with ADHD in Rasht-Iran in the school year 2016-2017. Convenience sampling was used to recruit 37 participants in conformity
with the criteria put forward by fifth edition of the diagnostic and statistical manual of mental disorders. T he participants were assigned to
experiment and control groups. To collect the data, Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) and Stroop test (Stroop, 1935)
were used before and after training. The experiment group received 10 sessions of social skills group. Multivariate analysis of covariance
(MANCOVA) was used to test the research hypotheses.
Re sults: The results of multivariate analysis of covariance showed that cognitive- behavior social skills training significantly improved response
inhibition and behavioral- emotional problems in the students with ADHD (P<0.001).
Conclusion: According to the findings of the research, cognitive- behavior social skills training is one of the most effective treatments to reduce
impulsivity, attention deficit, anxiety and physical aggression in children with ADHD. Since cognitive- behavior social skills training is effective
in reducing children’s externalizing behavior, this training program is recommended along with pharmacotherapy to be implemented to reduce
behavior problems in children with ADHD.
Ke ywords: Social Skills, Response Inhibition, Behavioral- Emotional Problems, Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
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1مجله مطالعات ناتوان ی 1۳۹۶؛ (.)۷

مقاله پژوهشی اص یل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۶

تأثیر آموزش شناختی-رفتاری مهارت های اجتماعی بر بازداری پاسخ و مشکالت هیجانی-
رفتاری دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی

توضیحات نو ی سندگان

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران؛
 .۲استاد گروه روانشناسی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران؛
 . ۳دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران؛
 . ۴استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران؛
 . ۵دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران؛
*آدرس نویسنده مسئول :گیالن ،رشت ،دانشگاه گیالن.
*رایانامهFatemeh.Rahbar.Karbasdehi@gmail.com :

تاریخ دریافت۲۲ :خردادماه1۳۹۶؛ تاریخ پذیرش 1۷ :تیرماه1۳۹۶

چکیده
زمینه و هدف :با توجه به اینکه یکی از مشکالت جدی دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی ،نارسایی در زمینٔه مهارتهای اجتماعی است ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین تأثیر آموزش شناختی-رفتاری مهارت های اجتماعی بر بازداری پاسخ و مشکالت هیجانی-رفتاری دانشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی انجام
شد.
روشبررسی :طرح تحقیق نیمهآزمایشی و از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروهگواه بود .نمونٔه پژوهش  ۳۷دانشآموز مقطع ابتدایی مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی
شهرستان رشت در سال تحصیلی  1۳۹۵-1۳۹۶بودکه بر اساس مالکهای نسخٔه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا بطور در دسترس انتخاب و
بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه گمارده شدند .برای جمعآوری داده ها از پرسشنامهٔ توانایی ها و مشکالت و آزمون استروپ در مراحل قبل و ب عد از آموزش استفاده
شد .آموزش مهارتهای اجتماعی بهصورتگروهی در  1۰جلسه برای گروه آزمایش ارایه گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش شناختی-رفتاری مهارت های اجتماعی بر بهبود بازداری پاسخ و مشکالت هیجانی-رفتاری در دانشآموزان
مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی بهطور معناداری تأثیر دارد (.)p >۰٫۰۰1
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این پژوهش ،روش آموزش شناختی-رفتاری مهارت های اجتماعی یکی از کارآمدترین روش های درمانی بوده و در کاهش تکانشگری ،نارساییتوجه،
اضطراب و پرخاشگری فیزیکی در دانشآموزان مبتال به اختالل نارساییتوجه/فزونکنشی مؤثر است.
کلیدواژهها :مهارت های اجتماعی ،بازداری پاسخ ،مشکالت هیجانی -رفتاری ،اختالل نارساییتوجه/فزونکنشی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .ا ین یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه می دهد که مواد منتشر شده در ا ین مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توز یع کنید.
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* فاطمه رهبر کرباسدهی ،1عباس ابوالقاسمی ،۲عباسعلی حسینخانزاده ،۳عذرا زبردست ،۴ابراهیم رهبر

ک رباسدهی۵

۱

مقدمه

توجه/فزونکنشیییی در هر سیییه فرآیند بازداری دچار مشیییکل هسیییتند ،
هرچند که فرآیند بازداری پاسخ غالب ،ممکن است بیشتر آسیب دیده

اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی یکی از اختاللهای ع صبی-تحولی

باشد .بازداری یکی از م ؤ لفه های مهمی است که در زیرم ؤ لفٔه کنشهای

بسیییار شییایع تشییخید داده شییده در دوران کودکی اسییت که توجه

اجرایی جای میگیرد .اگرچه در بارٔه م ؤ لفههای کنش های اجرایی اتفاق

روانپزشکان ،روان شناسان و متخ ص صان بالینی را به خود جلب کرده

نظر کلی بین پژوهشگران مختلف وجود ندارد ،اما سه م ؤ لفٔه بازداری،

است؛ بر طبق راهنمای تشخی صی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا

حافظٔه کاری و برنامهریزی بهعنوان م ؤ لفههای ا صلی کنشهای اجرایی

( ) ۲۰1۳میزان شیوع این اختالل در بی شتر فرهنگها و جوامع حدود
 ۵درصیید در دانش آموزان برآورد شییده و همینین فراوانی این اختالل

بازداریزدایی به طور زیادی با سیازه های توجه و تکانشیگری در ارتباط

در پسییران درمقایسییه با دختران بیشییتر و در دامنه ای از  ۲به  1گزارش

است .تکانشگری یعنی این که فرد در جایی که برای رسیدن به هدف،

گردیده است ( . )1شیوع این اختالل در ایران نیز باال بوده  ،به طوریکه

پا سخدهی آه سته و دقیق الزم ا ست ،پا سخدهی سریع و غیر صحیح

شیوع کلی این اختالل را  ۸٫۶۲در صد اعالم نموده اند ( .)۲دانش آموز

(از روی بیدقتی ) ارایه دهد .شییکسییت در بازداری (یا بازداریزدایی)

مبتال به اختالل نارسییاییتوجه/فزونکنشییی ،عالیمی نشییان میدهد که

در دانش آموزان منجر به بروز رفتارهایی از این قبیل میشییییود :قبل از

آشیییکارا بیانبر بیتوجهی ،حواسپرتی و بی نظمی اسیییت ،ولی عالیم

اینکه تکلیف را بفهمد و اطالعات کافی در اختیار داشته باشد ،پاسخ

معمولی دانش آموز کم توان ذهنی (مثل تأخیر در تحول ذهنی) را نشیان

میدهد و به آسانی توسط محرکهای مزاحم توجه اش منحرف میشود

نمیدهد .این مجموعه رف تارهای سییییازش نایاف ته معمو الً در سیییینین

(حواسپرتی) یا در ت صح یح پا سخ های نامنا سب م شخد شک ست

پیشدبسییتانی نشییان داده میشییوند ( .)1دانش آموزان مبتال به اختالل

میخورد .این مفهومسازی از بازداریزدایی طیف وسیعی از رفتارهایی

نارسیایی توجه/فزونکنشیی اغلب مشیکالتی در تعاملهای اجتماعی با

را که عموماً در کودکان یا بزرگسییییاالن مبتال به اختالل نارسییییایی

همسیییاالن دارند و از طرد همسیییاالن و انزوای اجتماعی رنج می برند

توجه/فزونکنشی دیده میشود را در بر میگیرد (.)۷

( .)۳پژوهشهای انجامشیییده در حوزه های مختلف رفتاری ،ژنتیکی،

به طور خاص رویکردهای شییییناختی-رفتاری در آموزش مهارتهای

عصییییبروانشیییینیاختی ،عصییییبمتیابولیکی و مطیالعیات مربوط به

اجتماعی بر توانایی شخد در حلمسئله تأ کید میکنند و همینین در

تصیویربرداری سیاختاری و کنشیی مغز ،نقش کورتکس پیشپیشیانی و

این روش تمرکز عمده بر م شارکت فعال کودک و آموزش خود درمانی

نارسایی در کنش های اجرایی را حمایت کرده اند (.)۴

از طریق راهبردهای تصییمیمگیری ،خودتقویتگری و دیگر راهبردهای

ازآنجا که فقدان عملکرد مطلوب اجتماعی با نارسایی توجه/فزونکنشی

خودنظم بخشیییی اسیییت  .نتایج پژوهشها نشیییان میدهند که آموزش

در ارتباط اسییی ت ،مشیییکالت و رفتارهای نامناسیییب اجتماعی در حل

مهارت های اجتماعی ،عاملی م ؤ ثر در جهت کاهش مشییکالت رفتاری

مسیییییایییل اجتمییاعی ،بییا ویژگی هییای اصییییلی اختالل نییارسیییییایی

و رفیییتیییارهیییای تیییکیییانشییییییی در دانیییش آمیییوزان بیییا اخیییتیییالل

توجه/فزونکنشییی در ارتباط اسییت .مهارت های اجتماعی ،مجموعه ای

نارسییاییتوجه/فزونکنشییی اسییت ( .)۵در این راسییتا میتوان به یافتٔه

پیی یده از م هارت هاسییییت که برای سییییازش یافتبی و ک نارآ مدن با

محققانی مانند هرناندز اشییییاره نمود که در پژوهش خود نشییییان داد،

موقعیت های فشیییارزا ،ضیییروری اسیییت و روابط سیییالم را پرورش و

آموزش مهارت های اجتماعی بر اختالل نارسیییایی توجه/فزونکنشییییی

عملکرد کلی انسیییییان را تحییت تییأثیر قرار میدهیید .بییهعبییارتدیگر

با عث کاهش گزارش های معل مان در خصییییوص انزوای اجت ماعی،

مهارت های اجتماعی رفتارهایی هسییتند که به مردم برایکنش متقابل

حواسپرتی ،بیثباتی هیجانی ،بی نظمی های دانش آموزان مبتال به این

بیا دیگران کمیک میکننید .اهمییت مهیارتهیای اجتمیاعی بیهعنوان

اختالل شییییده و باعث افزایش عملکرد مثبت اجتماعی آ نان میگردد

مهمترین عامل اجتماعی شدن و سازشیافتبی اجتماعی را نمیتوان از

(.)۸

نظر دور داشییییت؛ توجه به هوش اجتماعی ،تحول اجتماعی و تربیت

نتایج پژوهشهای انجامشده در این زمینه نیز نشان داد که آموزش

اجتمیاعی در کنیار دیگر ابعیاد تحول و حیطیههیای تعلیموتربییت از

مهارت های اجتماعی می تواند با افزایش بازداری پاسخ و کاهش

جایگاه ویژه ای برخوردار ا ست  .کمبود مهارت های اجتماعی در روابط

مشکالت هیجانی-رفتاری دانش آموزان مبتال به اختالل نارسایی

بین فردی و در حوزهٔ رفتار عاطفی موجب بروز مشیییکالت متعددی در

توجه/فزونکنشی همراه باشد ( .) ۹،1۰در مقابل نتایج پژوهش دوپول

دانش آموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی میشود (.)۵

و همکاران ( ) 11نشان میدهد که آموزش مهارتهای اجتماعی

دانش آموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی ،در کارکردهای

نتوانسته تأثیر معناداری در بهبود عملکرد دانش آموزان با اختالل

اجرایی بهویژه در زمینٔه بازداری پاسییخ دچار آسیییب بوده و نشییانههای

نارسایی توجه/فزونکنشی از قبیل بازداری پاسخ و کاهش مشکالت

بارز این اختالل ناشییی از نقد در این م ؤ لفه اسییت  .بازداری پاسییخ،

هیجانی-رفتاری داشته باشد؛ بنابراین بهدلیل کمبود تحقیقهای مبتنی

فرآیندی عصیییب-شیییناختی اسیییت که به دانش آموزان کمک میکند تا

بر پژوهش در این حوزه ( )۹و تناقضهای پژوهشی موجود ،هدف این

پاسییخ درنبیده بدهند .بازداری پاسییخ سییه فرآیند به هم پیوسییته را در

پژوهش تعیین تأثیر آموزش شناختی-رفتاری مهارتهای اجتماعی بر

بردارد )1 :بازداری پاسییخ یا رویداد غالب؛  )۲توقف پاسییخ جاری و

بازداری پاسخ و مشکالت هیجانی-رفتاری دانش آموزان مبتال به

ایجاد فر صت درنگ در ت صمیمگیری برای پاسخ دادن یا ادامٔه پاسخ و

اختالل نارسایی توجه/فزونکنشی بود .

 )۳حفظ این دورٔه درنگ و پاسخ های خودفرمان که در این دوره اتفاق
می افتید (کنترل تیداخیل) .دانش آموزان مبتال بیه اختالل نیارسیییییایی

۲
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محییل توافق اکثر پژوهشییییگران قرار دارد ( .) ۶فقییدان بییازداری یییا

2

روش بررسی

 ۰٫۷۳و ضییییریب پایایی آن را به روش بازآزمایی  ۰٫۶۲گزارش داده
ا ست ( )1۲و در ایران نیز گلکاری و همکاران ضریب آلفای کرونباخ

روش پژوهش حا ضر نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با

آن را )1۳( ۰٫۷1 ،و وفایی و رو شن میزان روایی این پر س شنامه را از

گروه گواه بود .جامعٔه مطالعه شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی

طریق همسانی درونی در دامنٔه  ۰٫۶۶تا  ۰٫۸۴گزارش کرده اند (.)1۴

مبتال به اختالل نارسیایی توجه/فزونکنشیی شیهرسیتان رشیت در سیال

ییییی آزمون اسیتروپ :این آزمون ابزاری مناسیب برای سینجش پردازش

تحصییلی  1۳۹۵-1۳۹۶بود  .بهمنظور دسیتیابی به تعداد نفرات ،از

توجه و توانایی تغییر پردازش شییناختی اسییت که توسییط اسییتروپ در

جدول نمونهگیری مورگان برای تعیین حجم نمونه اسییییتفاده شیییید که
براسیاس آن  ۴۰دانش آموز مبتال به اختالل نارسیایی توجه/فزونکنشییی

است :خواندن واژه (کارت اول) ،نامیدن رنگ (کارت دوم) ،خواندن

براسیاس مالکهای نسیخٔه پنجم راهنمای تشیخیصیی و آماری انجمن

واژه ها بدون توجه به رنگ (کارت سییییوم) و گفتن رنگ واژهها بدون

روانپزشییکی آمریکا ( ) ۲۰1۳و اطالعات مندرج در پروندٔه تحصیییلی

توجه به چیزی که نوشییته شییده اسییت (کارت چهارم) .هر کارت ۲۵

آن ها که تشیییخید اختالل نارسیییایی توجه/فزونکنشیییی دریافت کرده

محرک را نشیییان میدهد که به ترتیب در  ۵سیییطر و  ۵سیییتون تنظیم

بودند ،به طور در دسییترس انتخاب و به صییورت تصییادفی در گروههای

شییده اند .نمرات هر آزمودنی در این آزمون در دامنه ای از  ۰تا  ۲۵ق رار

آزمایش و گواه گمارده شیییدند (هر گروه  ۲۰نفر) .مالکهای ورود به

میگیرد .ضییییریب پایایی بازآزمایی در تحقیق لزاک و هم کاران برای

پژوهش ،جن سیت (پ سر) ،سن ( 1۲سال) ،مقطع تح صیلی ( ش شم

زمان واکنش مرح له اول  ۰٫۶۰و برای ت عداد خ طاهای همین مرح له

ابتدایی) و م صرف دارو (ریتالین) بودند و در خالل آموزش  ۳نفر (۲

 ۰٫۵۵به دسییت آمده اسییت .همینین در همین تحقیق ضییریب پایایی

نفر از گروه آزمیایش و  1نفر از گروه گواه) از دانش آموزان بیهدلییل

برای زمان واکنش مرح لٔه دوم  ۰٫۸۳و برای ت عداد خ طاها ضییییریب

مشییکالت شییخصییی از روند اجرای پژوهش خارج شییدند .دادههای

 ۰٫۷۸گزارش شیید .در مرحلٔه سییوم آزمایش ضییریب پایایی برای زمان

مربوط به مشکالت هیجانی-رفتاری با استفاده از پرسشنامٔه تواناییها

واکنش  ۰٫۷۹و برای تعداد خطاها  ۰٫۷۹بود .در ایران نیز مشییهدی و

و مشیکالت  1و داده های مربوط به بازداری پاسیخ با اسیتفاده از آزمون

هم کاران پا یایی این آزمون را از طریق بازآز مایی در دام نٔه  ۰٫۸۰تا

استروپ  2به دست آمد.

 ۰٫۹1گزارش کرده اند (.)1۵

ابزار پژوهش عبارت بودند از:

یییییییی معرفی برنامٔه مداخله ای :چارچوب آموزش مهارتهای اجتماعی

ییییی پرسشنامٔه تواناییها و مشکالت ( : )SDQاین پرسشنامه که توسط

والکر و هم کاران که شییییا مل م هارت های مربوط به کالس درس،

گودمن سی اخته و اعتباریابی شیده ،ابزار غربالگری با  ۲۵گویه اسیت و

برقراری تعامل ،سازش با دیگران ،دوستیابی و در نهایت مهارتهای

دامنٔه سنی  11تا  1۶سال را در برمیگیرد .این پر س شنامٔه سهدرجه ای

مقابله ای اسیییت ،آموزش داده شییید .این برنامه با اسیییتفاده از شییییؤه

(کامالً درست ،تا حدی درست و نادرست) و نمرهگذاری آن از صفر

شییییناختی -رفتاری ،در طی سییییه مرحله آموزش های کالمی ،تمرین و

تا دو اسییت و نمرٔه کل بین صییفر تا  ۴۰نوسییان دارد و پنج زیر گروه

تکرار م هارت ها و ارا یه پسخورا ند در زمینٔه انجام م هارت ها آموزش

ا صلی از طیف عالیم روانپزشکی را ارزیابی میکند :مشکالت سلوک،

داده شییییید ( .) 1۶این آموزش بییه صییییورتگروهی بر روی تمییامی

پرفعالیتی ،مشیکالت هیجانی ،مشیکالت با همسیاالن و رفتار مطلوب

شرکتکنندگان گروه آزمای شی در جل سه های آموز شی اجرا شد .پس از

اجتماعی  .برای بهدسیت آوردن نمرٔه کل تواناییها و مشیکالت ،نمرات

اجرای پیش آزمون در هر دو گروه ،گروه آزمایش به مدت  1۰جل سه۲ ،

مشکالت سلوک ،پرفعالیتی ،مشکالت هیجانی ،مشکالت با همساالن

روز در هفته ،هر جلسیه  ۶۰دقیقه تحت آموزش مهارتهای اجتماعی

با هم جمع میشیود ولی نمرٔه م ؤ لفٔه رفتار مطلوب اجتماعی از آنجایی

قرار گرفت ،اما گروه گواه آموزشیی دریافت نکرد و پس آزمون هم برای

که جزو مشییییکالت محسییییوب نمیشییییود با بق یٔه م ؤ لفه ها که جز و

گروه آزمایش و گ واه بعد از اتمام راهبردهای آموزشی انجام شد.

مشییکالت هسییتند ،جمع نمیگردد  .گودمن ،آلفای کرونباخ را برای آن

جدول  . 1برنامٔه آموزش مهارت های اجتماعی والکر و همکاران ()1۹۸۳
شرح جلسه

جلسات
اول

آشنا کردن دانش آموزان با روش و تمرین مهارت های اجتماعی ،بیان مقررات گروه و برقراری رابطٔه صمیمانه با دانش آموز .

دوم

آموزش گوشکردن به سخنان معلم و هنبامی که معلم از کودک بخواهد تا کاری را انجام دهد .

سوم

آموزش یادداشتکردن فعالیتها و مهارت های ارتباطی در طول هفته ،پیروی از مقررات کالس درس .

چهارم
پنجم
ششم و
هفتم
هشتم و

آموزش برقراری ارتباط با نباه ،چگونبی شروع کردن (پیداکردن یک هم صحبت) ،گوش دادن (نباهکردن و توجهکردن به
گوینده) ،پاسخ دادن (بیان مطلب خود بعد از اتمام صحبت طرف مقابل) .
تکرار و تمرین مهارت های آموزش داده شده .
آموزش مهارتهای همراهیکردن با دیگران ،به کاربردن واژههای م ؤدبانه ،تشریک مساعی ،پیروی از مقررات .
آموزش مهارتهای دوست یابی :آموزش ظاهر آراسته ،لبخندزدن ،ایجاد دوستی (پیش قدم شدن در دوستی ،رعایت نوبت در
2 Stroop test

1 Strengths and Difficulties Questionnaire

۳
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سال  1۹۳۵ساخته شده است .این آزمون از چهار کارت تشکیل شده

سخن گفتن ،دعوت کردن)

نهم

آموزش مهارتهای مقابله ای :آموزش واکنش به پاسخ منفی ،ابراز خشم ،چگونبی واکنش به اذیت و آزار و واکنش به کاری که

دهم

فرد نمیتواند انجام دهد .

میانبین و انحراف معیار و در بخش شاخد های آمار استنباطی از

معدل آنها در مدرسه  1۵٫۷1بود و  ۴۳٫۲درصد ( 1۶نفر) از

تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شده است.

شرکتکنندگان فرزند اول ۳۷٫۸ ،درصد ( 1۴نفر) فرزند دوم و 1۸٫۹

۳

درصد ( ۷نفر) از شرکتکنندگان فرزند سوم خانواده بودند.

یافتهها

جدول  . ۲میانبین و انحراف معیار م ؤ لفههای مشکالت هیجانی-رفتاری در پیش آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش و گواه
گروه آزمایش
پیش آزمون
متغیر
رفتارهای اجتماعی

انحراف

میانبین

معیار

گروه گواه
پس آزمون
انحراف

میانبین

معیار

پس آزمون

پیش آزمون
انحراف

میانبین

انحراف

میانبین

معیار

معیار

۰٫1۰

۰٫۳1

۸٫۸۹

1٫1۴

۰٫11

۰٫۳۲

۰٫۸۸

۰٫۹۶

فزونکنشی

۸٫۷۳

۰٫۹۹

1٫۷۸

1٫۳۹

۸٫۹۴

۰٫۹۳

۸٫۶۶

۰٫۹۷

مشکالت هیجانی

۵٫۸۹

1٫۶۲

۰٫۶۳

۰٫۸۹

۶٫۲۲

1٫۶۹

۵٫۸۳

1٫۶۵

مشکالت سلوک

۸٫۲1

1٫۰۸

1٫۳1

1٫۰۵

۸٫۳۸

1٫1۴

۸٫11

1٫۰۲

مشکالت با همساالن

۶٫۸۴

1٫۴۲

1٫۷۳

1٫۲۸

۶٫۷۷

1٫۴۳

۶٫۷۷

1٫۴۳

مطلوب

مشکالت
هیجانی-
رفتاری

م یانبین و انحراف مع یار م ؤ لفه های مشییییکالت هیجانی-رف تاری در

پیش آزمون کاهش و رفتارهای اجتماعی مطلوب ،افزایش یافته اسیییت

جدول  ۲ارا یه شییییده اسییییت ،به عبارتی در گروه آزمایش ،م یانبین و

ولی در گروه گواه ،با مقایسیییٔه نمرات پس آزمون و پیش آزمون ،تفاوت

انحراف مع یار نمرات پس آزمون م ؤ لفههای فزونکنشییییی ،مشییییکالت

معناداری در مشلفه های مشکالت هیجانی-رفتاری ایجاد نشده است.

هیجانی ،مشییکالت سییلوک و مشییکالت با همسییاالن در مقایسییه با
جدول  . ۳میانبین و انحراف معیار م ؤ لفههای بازداری پاسخ در پیش آزمون و پس آزمون گروههای آزمایش و گواه
گروه آزمایش
پیش آزمون
متغیر

میانبین

انحراف
معیار

گروه گواه
پس آزمون

میانبین

انحراف
معیار

پیش آزمون
میانبین

انحراف
معیار

پس آزمون
میانبین

انحراف
معیار

خطا در کارت 1

۴٫۴۷

۰٫۶۹

۰٫۸۴

1٫۰1

۴٫۴۴

۰٫۹۲

۳٫۶۶

۰٫۹۰

بازداری

خطا در کارت ۲

۴٫۵۲

۰٫۹۰

1٫۰۵

۰٫۹1

۴٫۲۷

۰٫۸۹

۳٫۲۷

۰٫۸۲

پاسخ

خطا در کارت۳

1۰٫۵۲

1٫۴۲

۶٫۴۲

1٫۸۶

11٫۰۵

1٫۴۳

1۰٫۲۷

1٫۳۶

خطا در کارت ۴

۳٫۵۷

1٫۰1

1٫۳1

1٫۰۰

۳٫۸۸

۰٫۹۶

۳٫11

1٫۰۲

میانبین و انحراف معیار مؤلفه های بازداری پاسییییخ در جدول  ۳ارایه

رگرسیییییون برقرار اسییییت .توزیع نرمال متغیرها با آمارٔه کالموگروف

شییییده اسییییت ،به عبارتی در گروه آزمایش ،م یانبین و انحراف مع یار

اسییمیرنف بررسییی شیید که معنادار نبودند ،در نتیجه توزیع متغیرها از

نمرات پس آزمون مؤلفه های بازداری پاسخ (تعداد خطاها) در مقایسه

توزیع نرمال پیروی میکند و همینین جهت رعایت فرضهای همگنی

با پیش آزمون کاهش یافته اسییت ولی در گروه گواه ،با مقایسییٔه نمرات

مات ریس های واریانس -کوواریانس از آزمون باکس و لوین اسییییتفاده

پس آزمون و پیش آزمون ،تفاوت معناداری در مؤلفه های بازداری پاسخ

شید .براسیاس آزمون باکس که برای هیچ یک از متغیرها معنادار نبوده

ایجاد نشده است.

است ،شرط همگنی ماتریس های واریانس/کواریانس به درستی برقرار

ج هت اجرای تحل یل کووار یانس چ ندمتغیری مؤل فه های مشییییکالت

بوده اسیییت ( .) BOX=۳۴٫1۸ ،F=1٫۷۸ ،p=۰٫1۶براسیییاس آزمون

هیجانی-رفتاری ابتدا مفروضیییههای آن بررسیییی شییید  .نتایج تحلیل

لوین و معنادارن شدن آن برای همٔه متغیرها ،شرط برابری واریانسهای

یکسییییان بودن شیییی یب خط رگرسیییییون ،بهعنوان پیش فرض تحل یل

بینگروهی رعایت شیده اسیت  .نتایج آمارٔه ال ن دای ویلکز نشیان داد که

کوواریانس چندمتغیری نشیان داد که  :مفروضیٔه همگنی شییب خطوط

اثر گروه بر ترک یب مؤلفه های مطال عه ،معنادار اسییییت (، p >۰٫۰۰1

۴
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جهت تجزیهوتحلیل دادهها در بخش شاخد های آمار توصیفی از

در پژوهش حاضر شرکتکنندگان در ردٔه سنی  1۲سال بودند و میانبین

از تحلیل کوواریانس چندمتغیری را مجاز شمرد.

=۰٫۰۲۸ ،F=۶۲٫۵۳ال ن دای ویلکز) و آزمون های فوق قابلیت ا ستفاده

جدول  . ۴نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای متغیرهای مطالعه در دو گروه آزمایش و گواه

مشکالت هیجانی -رفتاری

رفتارهای اجتماعی مطلوب

۵۷۲٫۵۴

>۰٫۰۰1

۰٫۹۴

1

فزونکنشی

1۸۷٫۹۷

>۰٫۰۰1

۰٫۸۴

1

مشکالت هیجانی

۴۶٫۸۷

>۰٫۰۰1

۰٫۵۷

1

مشکالت سلوک

۲1۰٫1۵

>۰٫۰۰1

۰٫۸۵

1

مشکالت با همساالن

۶۲٫۰۹

>۰٫۰۰1

۰٫۶۴

1

نتایج جدول  ۴نشیییان میدهد بین میانبین نمرات رفتارهای اجتماعی

که مفروضٔه همگنی شیب خطوط رگرسیون برقرار است  .توزیع نرمال

مطلوب ( ،) F=۵۷۲٫۵۴فزونکنشییییی ( ،) F=1۸۷٫۹۷مشیییی کالت

متغیرها با آمارٔه کالموگروف ا سمیرنف برر سی شد که معنادار نبودند،

هیجانی ( ،) F=۴۶٫۸۷م شکالت سلوک ( ،) F=۲1۰٫1۵م شکالت با

در نتیجییه توزیع متغیرهییا از توزیع نرمییال پیروی میکنیید و همینین

همسیاالن ( )F=۶۲٫۰۹بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری

جهت رعایت فرضهای همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس از

وجود دارد ( .)p >۰٫۰۰1بهعبارتدیگر ،آموزش مهارتهای اجتماعی

آزمون باکس و لوین اسیییتفاده شییید .براسیییاس آزمون باکس که برای

در دانش آموزان مبتال به اختالل نارساییتوجه/فزونکنشی ،با حذف اث ر

هیچیک از متغیرها معنادار نبوده اسیییت ،شیییرط همگنی ماتریسهای

پیش آزمون رف تارهای اجتماعی مطلوب را افزایش و دیگر مؤلفه های

واریانس/کوواریانس به درسییییتی رعایت شییییده اسییییت (، p=۰٫۰۸

مشییییکالت هیجیانی-رفتیاری (فزونکنشییییی ،مشییییکالت هیجیانی،

 .) BOX=۲۷٫۳۰ ،F=۲٫۳۹براسییاس آزمون لوین و عدم معناداری آن

مشیکالت سیلوک ،مشیکالت با همسیاالن) را به طور معناداری کاهش

برای همٔه متغیرها ،شرط برابری واریانسهای بینگروهی رعایت شده

میدهد.

اسییییت  .ن تایج آزمون ال ن دای ویلکز نشییییان داد که اثر گروه بر ترکیب

جهت اجرای تحلیل کوواریانس چندمتغیری مؤلفه های بازداری پاسیخ

مؤلفییه هییای مطییالعییه معنییادار اسیییییت (، F =1۶۸٫۸۳ ،p >۰٫۰۰1

ابتدا مفرو ضههای آن بررسی شد  .نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط

=۰٫۰۴ال ن دای ویلکز) و آزمون های فوق قابل یت اسییییتفاده از تحل یل

رگر سیون بهعنوان پیش فرض تحلیل کوواریانس چندمتغیری ن شان داد

کوواریانس چندمتغیری را مجاز شمرد.

جدول  . ۵نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای متغیرهای مطالعه در دو گروه آزمایش و گواه

بازداری پاسخ

متغیر وابسته

مقدار F

مقدار p

Eta

توان آماری

خطا در کارت 1

۴۲٫۸1

>۰٫۰۰1

۰٫۵۵

1

خطا در کارت ۲

۲۹٫۶۶

>۰٫۰۰1

۰٫۴۵

1

خطا در کارت ۳

۲۳٫۷۳

>۰٫۰۰1

۰٫۴۰

1

خطا در کارت ۴

۲۶٫۶۳

۰٫۰۰1

۰٫۴۳

1

مطابق مندرجات جدول  ۵چنین استنباط میشود که بین عملکرد

همسییییوسییییت .نتایج مطالعٔه دوپول و همکاران ( )11که نشییییان داد

(تعداد خطاها) گروه های آزمایش و گواه در کارتهای شماره 1و  ۲و

آموزش مهیارت هیای اجتمیاعی نتوانسییییتیه تیأثیر معنیاداری در بهبود

۳و  ۴تفاوت معنایدار وجود دارد ( .)p >۰٫۰۰1بهعبارتدیگر آموزش

ع م ل کرد ا ج تمییا عی دا نش آ موزان م ب تال بییه ا خ تالل نییارسیییییا یی

مهارتهای اجتماعی ،با حذف اثر پیش آزمون بازداری پاسخ را در

توجه/فزونکنشی داشته باشد ،با نتایج پژوهش حاضر ناهمسو است.

دانش آموزان مبتال به اختالل نارساییتوجه/فزونکنشی افزایش میدهد .

در ج هت تبیین یاف ته های حاضییییر میتوان به منطق زیربنایی آموزش

4

مهارت های اجتماعی اشاره کردکه از این عقیده سرچشمه گرفته است

بحث

که مسییایل رفتاری دانش آموزان ،اسییاسییاً مسییایل میان فردی هسییتند.

پژوهش حاضییییر با هدف بررسییییی تأثیر آموزش شییییناختی-رف تاری

بارکلی در پژوهش خود نشیییان داد که  ۵۰تا  ۸۰درصییید دانش آموزان

مهارت های اجتماعی بر بازداری پاسیخ و مشیکالت هیجانی-رفتاری

مبتال به اختالل نار سایی توجه/فزونکن شی دارای م شکالت ارتباطی و

دانش آموزان مبتال به اختالل نارسیییایی توجه/فزونکنشیییی انجام شییید.

اجتماعی هسیییتند و آسییییب در عملکردهای ارتباطی میتواند موقعیت

بررسییییی ن تایج پژوهش حاضییییر نشییییان داد که آموزش م هارت های

این دانش آموزان را در آی نده ت حت الشیییی عاع قرار د هد .ضییییعف در

اجتماعی بر کاهش مشییکالت هیجانی-رفتاری و نشییانههای اختالل

مهارت های ارتباطی و اجتماعی ،زمینه را برای بروز رفتارهای مخرب

نارسییایی توجه/فزونکنشییی م ؤثر اسییت ( .) p >۰٫۰۰1نتایج پژوهش

و پرخاشیییگرانه با همسیییاالن ،والدین و دی گران فراهم میکند و باعث

سییمتها و همکاران ( )۹که از اثربخشییی آموزش مهارتهای اجتماعی

شیکسیت آن ها در بازی با دانش آموزان دیگر و طرد شیدن توسیط آنها

بر کاهش مشییییکالت هیجانی-رف تاری دانش آموزان مبتال به اختالل

میگردد و همینین این مسئله زمینٔه بروز مشکالت تح صیلی و کاهش

نارسیایی توجه/فزونکنشیی حمایت نموده اند ،با نتایج پژوهش حاضیر

عزت نفس را در آنها فراهم میکند (.)1۷

۵
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متغیر وابسته

مقدار F

مقدار p

Eta

توان آماری

زمینه تنها آموزش مهارت های اجتماعی نیسییییت ،بلکه تکرار و تمرین
مهارت های ارتباطی و اجتماعی و تعمیم آن ها به محیط خانه و مدرسه

کرد که بازداری پاسیییخ و کنترل تداخل ،هسیییتٔه اصیییلی بسییییاری از

است  .همینین دانش آموزان مبتال به اختالل نارساییتوجه/فزونکن شی

نظریه های تبیینی اختالل نارسیایی توجه/فزونکنشیی هسیتند و میتوان

دارای قابلیتهای شناختی -اجتماعی ناکارآمد هستند و این اختالل به

اظهار داشت که دانش آموزان مبتال به اختالل نارساییتوجه/فزونکنشی

دانش آموزان در درک صحیح موقعیت های اجتماعی آسیب میرساند .

با اینکه بهرٔه هوشییییی متوسییییطی دار ند ولی بهدل یل عدم بهرهگیری از

عالوه بر این ،وجود این اختالل در دانش آموزان زمینییه را برای بروز

قابلیت های مغزی خود ،مشیکالتی که در کارکردهای اجرایی دارند ،از

رفتارهای ضیداجتماعی در بزرگسیالی فراهم میسیازد .به همین دلیل،

توجه نسبتاً ضعیفی برخوردارند و عملکرد مطلوبی ندارند (.)۲۰

بسییییاری اختالل نارسیییاییتوجه/فزونکنشیییی را بهترین پیش بینیکنندٔه

کارکرد اجرایی به فرآیندهایکنترل ذهنی اشییاره دارد که با اسییتفاده از

بروز رفتارهای بزهکارانه ،اختالل های شخصیت ،اعتیاد به الکل ،سوء

حیطه های مختلف فراشییییناختی مثل بازداری پاسییییخ ،انعطافپذیری

مصرف مواد ،روانگسستبی و مشکالت شغلی تلقی می نمایند (.)1۸

شیییناختی و خودکنترلی را سیییبب میشیییود و رفتارهای عجوالنه این

بییا تیوجییه بییه ایین اعیتیقییاد کییه دانیش آمیوزان میبیتیال بییه اخیتیالل

دانش آموزان که نا شی از ضعف در کارکردهای اجرایی ا ست ،افزایش

نارسیییاییتوجه/فزونکنشیییی از لحاو توانش اجتماعی دچار مشیییکل

تنب یه ،سییییرزنش و طرد آن ها را به همراه دارد و به این ترت یب احتمال

هستند و در ارتباطات فردی و اجتماعی با مشکالت اساسی مواجه اند،

بروز اختالل هایی از قبیل اضییطراب ،افسییردگی و پرخاشییگری را در

ب نابراین با انواع مداخ له های مبتنی بر توانش اجت ماعی مان ند آموزش

آنها افزایش میدهد .از سوی دیگر دانش آموزان با اختالل در بازداری

مهارت های اجتماعی و حل مسییئلٔه اجتماعی ،میتوان جهت اصییالح

پیاسییییخ ،در کیارکردهیای اجتمیاعی از جملیه منتظر نوبیت میانیدن،

الگوی پردازش اطالعات اجتماعی ،راهبردهای حلمسییئلٔه اجتماعی و

پاسخگویی به نشانه های غیرکالمی ،درک احساسات دیگران و شرکت

اسیییی تدالل اجتماعی آن ها ا قدام نمود .آموزش م هارت های اجتماعی

در موقعیته ای اجتماعی که نیازمند بازداری و مشیارکت اسیت ،دچار

میتوانیید چییا رچوبی برای ایجییاد راهبردهییایی در جهییت مییدیریییت

نارسیییایی هسیییتند .آن ها در ارتباط با دیگران رفتارهای پرخاشیییگرانه

نییاکییارآمییدی هییای مز من ر فتییاری دا نش آ موزان م ب تال بییه ا خ تالل

بسییییاری بروز می دهند و به این ترتیب ایجاد و حفظ روابط دوسیییتانه

نارسییییاییتوجه/فزونکنشییییی فراهم آورد؛ بهویژه آموزش های رف تاری

برای آن ها بسییییار دشیییوار میشیییود ( .) ۲1در واقع بهبود کارکردهای

کمک میکند تا چرخٔه تعامل ناکارآمد شکسته شود و الگوهای تعاملی

اجرایی بر سازماندهی ،تصم یمگیری و برنامهریزی در این دانش آموزان

مثبت متقابلی به وجود آیند که از ارزش ح مایتی برخوردار هسییییتند.

تأثیر میگذارد و باعث کاهش تکانشییگری آن ها شییده و همینین منجر

یادگیری مهارت های اجتماعی ،قدرت حلمسییئلٔه دانش آموزان مبتال به

به کاهش نارسایی توجه آنها میگردد؛ بنابراین از سوی دیگر ،وقتی که

اختالل نارساییتوجه/فزونکنشی را نیز افزایش میدهد .حلمسئله ،به

دانش آموزان مبتال به اختالل نارسییاییتوجه/فزونکنشییی در کارکردهای

افراد در شیییناسیییایی مشیییکالت و راهحلهای بالقوه کمک میکند .راه

اجرایی خود بهبود می یابند ،از توان بالقوه و ظرف یت توجه خود آگاه

حلهای ممکن ،بهدقت مطالعه و مناسییییبترین آن با شییییرایط افراد،

میشوند و توانمندیهای خود را به نحو مطلوبتری به چالش میکشند

انتخاب و اجرا میشود .حلمسئله از محوریترین فنون رفتار درمانی -

(.)۴

شناختی ا ست و میتواند باکمک سایر مداخلهها راهبرد م ؤثری با شد

نتییا یج بررسییییی هییای م تعییدد نشیییییان داده اسیییییت کییه ا خ تالل

یا بهعنوان تکنیک درمانی به کار رود (.)1۹

نارسییاییتوجه/فزونکنشییی با ایجاد نارسییایی در کنشهای اجرایی ،با

همینین در تبیین یاف تٔه پژوهش حاضییییر می توان به ت عا مل عوا مل

کییاهش شیییییدییید کن ترل ر فتییار همراه اسیییییت  .اگرچییه اخ تالل

شیییینییاخ تی و ر فتییاری در ایجییاد نشیییییانییه هییای اصییییلی اخ تالل

نارساییتوجه/فزونکنشی در سنین دبستان با ویژگیهایی مانند ناتوانی

نارسییاییتوجه/فزونکنشییی اشییاره نمود؛ بنابراین ترکیب روش مداخلٔه

در مهار رفتار ،نارسایی توجه ،ناتوانی یادگیری ،پرخاشگری ،مشکال ت

شییییناختی و رفتاری با تغییر شییییناخت ها و رفتارهای سییییازش نایافته،

تحصییلی ،بی قراری حرکتی و برانبیختبی آشیکار میشیود ،اما در طی

می تواند با کاهش ن شانبان اختالل نار ساییتوجه/فزونکن شی ،بهعنوان

زمان ،مزمن و پایدار است و عاملی خطرساز و نیرومند برای مشکالت

روش مداخلٔه م ؤثر عمل نماید و بهکارگیری را هبردهای شییییناختی -

هیجانی -رفتاری و تحول استعدادهای ذهنی در دوره دبستان است که

رفتاری در کاهش فزونکنشی و تکانشگری ،نیرومند ساختن رفتارهای

با نتایج ضعیف تح صیلی ،تکرار پایه ،پایین بودن سطح حرمت خود و

اجتماع پسییند ،افزایش شییناخت اجتماعی و بهبود روابط با همسییاالن

افسردگی همراه است ( .)۲1از محدودیت های پژوهش حاضر ،نمونٔه

م ؤثر است (.)۸

بررسییییشیییده بود که قابلیت تعمیم نتایج آن به سیییایر دانش آموزان در

همینین ن تایج پژوهش حاضییییر نشییییان داد که آموزش م هارت های

مقاطع دیگر محدود است  .شیؤه نمونهگیری در دسترس و عدم امکان

اجتماعی می تواند بر بهبود تعداد خطاها و کارکردهای این د انش آموزان

پیگیری ن تایج از محدویت های دیگر پژوهش حاضییییر بوده اسییییت و

م ؤثر واقع شیود ( .) p >۰٫۰۰1نتایج پژوهش پوشینه و همکاران ()1۰

همینین پیشییینهاد میشیییود پژوهشهایی در بارٔه تأثیر این متغیرها در

که از اثربخشییی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود بازداری پاسییخ

سایر دانش آموزان با نیازهای ویژه در مقاطع دیگر نیز انجام شود.

دانش آموزان مبتال به اختالل نارسییییایی تو جه/فزونکنشییییی ح ما یت

۵

نموده اند ،با نتایج پژوهش حاضییر همسییوسییت .در جهت تبیین تأثیر

نتیجهگیری

آموزش مهیارت هیای اجتمیاعی در کیاهش پرخیاشییییگری ،نیافرمیانی

۶
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فولمان ( ) ۲۰۰۹در پژوهش خود نشان داد که مهمترین مسئله در این

آموزش م هارت های اجت ماعی بر بهبود ت عداد خ طا ها و کارکرد های
دانش آموزان مبتال به اختالل نارسییایی توجه/فزونکنشییی میتوان بیان

هزینه های درمانی گزافی را برای جامعه به بار نمی آورد.

مقابله ای ،تکانشیگری و کنترل هیجانات م ؤثر اسیت  .ازاینرو ،میتوان
به این نتیجه رسیییی ید که آموزش م هارت های ارتباطی ،زمینه را برای

6

پیشییرفت دانش آموزان مبتال به اختالل نارسییایی توجه/فزونکنشییی در

تشکر و قدردانی

از تمامی شرکتکنندگان پژوهش حاضر به خاطر همکاری صادقانهشان

موقعیت های مختلف تحصیییلی ،سییازگاری اجتماعی ،دوسییتیابی و

تشکر میگردد .این مطالعه هیچگونه تضاد منافعی را برای نویسندگان به

شرکت در فعالیت های مدر سه فراهم میکند و از فر سودگی روانی این

دنبال نداشته است.

دانش آموزان ،والییدین و معلمییان آن هییا جلوگیری کرده و در آینییده،
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