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اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال بر اختالالت
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال بر اختالالت رفتاری کودکان انجام
شد .روش :این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه پژوهش را والدین کودکان بیشفعال تشکیل
دادند 05 .نفر از این والدین به روش هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند .در گروه آزمایش  9جلسه
مشاوره گروهی شناختی رفتاری اجرا شد ،اما گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت ننمود .قبل و بعد از اتمام جلسات ،اختالالت رفتاری فرزندان
هر دو گروه با پرسشنامه والدین کانرز ارزیابی شدند .دادههای حاصل با روش تجزیهوتحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند .یافتهها:
نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه پس از انجام مداخله آزمایشی در متغیر بیشفعالی و مؤلفههای آن تفاوت معناداری وجود دارد
( .)p<0/001نتیجهگیری :مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری با والدین کودکان بیشفعال باعث تسهیل رویارویی آنان در
مشکالت و موقعیتهای مختلف زندگی و بهویژه در ارتباط با کودکان بیشفعال خود میشود و بهتبع آن ،سطح سالمت روانی افراد خانواده
افزایش خواهد یافت.

کلیدواژهها :اختالالت رفتاری ،کودکان بیشفعال ،مشاوره گروهی شناختی رفتاری
مقدمه
( )ADHDیکی از
اختالل نقص توجه /
متداولترین اختاللهای دوران کودکی است (لیس و
رنان .)5550،4ویژگیهای اصلی اختالل بیشفعالی ،ناتوانی در
مهار رفتار نارسایی توجه ،ناتوانی یادگیری ،پرخاشگری ،مشکالت
تحصیلی ،بیقراری حرکتی و برانگیختگی برای والدین ،معلمان و
همساالن تحملناپذیر است (دینن و فیتز جرالد .)5505،0بر اساس
پنجمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی0
بیشفعالی و نقص توجه شرایط رفتاری و شناختی عصبی میباشد
که با پرتحرکی حرکتی ،بیتوجهی و تکانشگری که ازنظر تکاملی
در سطح نامناسب یا مختل میباشد مشخص میشود .این اختالل
برای بسیاری از دانش آموزان مشکالت زیادی ایجاد میکند و بر
عملکرد شناختی ،اجتماعی ،هیجانی و خانوادگی و سپس در
بیشفعالی3

بزرگسالی بر عملکرد شغلی و زناشویی آنان تأثیر میگذارد .از
سوی دیگر ،والدین کودکان مبتالبه اختالل نقص توجه /
بیشفعالی ،فشار روانی بیشازحدی را تجربه میکنند و افسردگی،
احساس محدودیت ،ناکامی باال ،توانایی و اعتمادبهنفس پایین و
نیز اختالف زناشویی در بین آنها مشاهده میشود (دنفورث،7
هارو ،وندی ،اوالزک و مک کی .)5550 ،از سوی دیگر این
اختالل به فرآیند تحول استعدادهای ذهنی و مهارتهای
اجتماعی -عاطفی کودکان مبتال آسیب میرساند ،بهگونهای که
نتایج ضعیف تحصیلی همراه پایین بودن سطح حرمت خود،
بزهکاری ،افسردگی (رتز ،فریتگ ،رتز ،ونزلر ،اشنایدر ،کسلینگ و
روبینر )5551 ،1اختاللهای شخصیت ،اعتیاد به الکل (کنی،9
 ،)5557سوءمصرف مواد ،روان گسستگی و مشکالت شغلی در
این افراد بهطور معناداری از جمعیت عادی بیشتر بود (فیوملر،

 0دانشیار روانشناسی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( ،نویسنده مسئول) Email: fhamidi@srttu.edu
 5کارشناس ارشد مشاوره ،گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاریخ ارسال مقاله 0390/0/50 :تاریخ پذیرش مقاله0390/0/01 :
3.Attention

)Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD
& Ronan
5.Dineen & Fitzgerald
6.diagnostic and statistical manual of mental disorders/ fifth edition
7.Danforth, Harve, Wendy, Ulaszek & McKee
8.Retz., Freitag, Retz,Wenzler, Schneider, Kissling, & Robiner
9.Kenny
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کولین و مککلرتون .)5557،0درواقع به علت تکانشگری و
نداشتن توجه به پیامدهای اعمال خود ،رابطه این کودکان با
والدین تیره شده و تضاد میان کودک و مادر در سنین پیشدبستانی
بیشتر میشود و تا دوران نوجوانی ادامه مییابد (کرونیس ،چاکو،
فابیانو ،ویمبز و پلهام.)5554 ،5
والدین به دلیل نفوذ و تماس بیشـتر بـا کودکـان مـیتوانند در
اجرای مداخالت رفتاری در محـیط طبیعـی زنـدگی کـودک
نقـش به سزایی داشته باشـند .بـه همـین دلیـل در دهههای
اخیـر توجـه روزافزونی به گنجاندن آموزش مدیریت والدین در
طرحهای درمانی اختالل نقص توجه/بیش فعـالی شـده اسـت
(پترسون ،مکفورد و استوارتبراون .)5550 ،3خانواده شبکهای از
ارتباطات است که در آن والدین و کودکان در فرایندی دوسویه
باهم تعامل دارنـد .در ایـن مجموعـه طـرفین قادرنـد تـأثیرات
بـس شگرفی بر یکدیگر داشته باشند .با تأمل در کیفیت روابط
والـدین و کودک و موشکافی در آن میتوان به نقش حساس
آنها در ارتباط با کودک پی برد (گیل ،هاید ،شاو ،دیشون و
ویلسون .)5559 ،4در همین راستا است که توجه به خانواده بهویژه
در درمان اختالالت کودکان اهمیت ویژه مییابد .اکثر آنها وقتی
به دوره نوجوانی میرسند از مشکالت خود رهایی پیدا نکرده و
گاهی نیز مشکالت جدیتری پیش روی آنها قرار میگیرد.
اگرچه رفتارهای بیشفعالی و تکانشگری تا حدی در دوره
نوجوانی کاهش مییابد ،اما این رفتارها در مقایسه با  90درصد
همساالن در سطح باالتری رخ میدهد (ماش و بارکلی.)5553 ،0
بارکلی ،ادوارز ،لنرز ،فلچر و متیوا )5554( 0در بررسی تعامالت
کودکان دارای اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی با والدینشان
دریافتند که آنها بیش از کودکان بدون مشکل از سوی والدین
دستور دریافت میکنند و همچنین سرزنش و توبیخ میشوند .این
شیوه رفتار نامناسب را تقویت میکند .متوقف کردن این چرخه در
مورد کودکان با این اختالل اهمیت دارد
به دلیل اینکه کودکان بیشفعال ،هم دارای مشکالت تحرکی،
بیتوجهی و تحصیلی هستند برخورد والدین با آنها خشن است،
حتی گاه آنها را کتک زده و بهشدت تحقیر میکنند (النگار ،ابو
المجد و احمد .)5507 ،7اطرافیان با تنبیه کودک تالش میکنند
تا توجه و رفتار او را کنترل کنند و روی یک موضوع خاص متمرکز
سازند ،اما این امر نهتنها مؤثر واقع نمیشود بلکه کودک را پر از
اضطراب و نگران میسازد و او را برای مقابله با خواستههای
اطرافیان بیشازپیش تحریک میکند؛ بنابراین نهفقط اختالل

کودک تخفیف نمییابد ،بلکه لجبازی و نافرمانی او نیز شروع
میشود (وینر و داکالن.)5554 ،1
روشهای درمانی متنوعی برای مواجهه با مشکالت رفتاری،
شناختی و هیجانی کودکان مبتالبه اختالل بیشفعالی به کار
گرفتهشده است .در این زمینه ،بخشی از درمانها بر مداخالت
فردی و بخشی دیگر بر مداخالت خانوادگی ،متمرکزشدهاند؛
بهنحویکه برنامههای آموزش والدین برای کمک به مدیریت
رفتار فرزندشان ،رواندرمانی فردی برای مدیریت خشم،
خانوادهدرمانی برای بهبود ارتباط ،آموزش مهارتهای اجتماعی
برای افزایش انعطافپذیری و تحمل ناکامی در بین همساالن و
درمان شناختی –رفتاری برای آموزش حل مسئله و کاهش منفی
گرایی بوده است .این درمانها آگاهی کودکان از الگوهای تفکر
را که محرک و هدایتکننده رفتار آنهاست ،افزایش میدهد و
روشهایی را برای مقابله به آنها یاد میدهند.
در آموزش والدین بر کل خانواده و تأثیر آن بر کودک تأکید
میشود .از فواید این برنامه کاهش رفتارهای مخرب کودکان و
بهبود بخشیدن روابط والدین با کودکان و سایر اعضای خانواده
است (داگالس .)5550،9درمانهای شناختی -رفتاری که اصول
روشهای شناختی و رفتاری را در روش درمان کوتاهمدت ترکیب
میکنند ،بیش از هر مدل رواندرمانی دیگر تحقیق تجربی تولید
کردهاند .تمام رویکردهای شناختی رفتاری ویژگیها و فرضهای
مشترکی دارند-0 :رابطه بین درمانجو و درمانگر-5 ،این اصل که
ناراحتی روانشناختی عمدتاً حاصل اختاللهایی در فرآیندهای
شناختی است-3 ،تمرکز بر تغییر دادن شناخت درمانی برای ایجاد
تغییرات مطلوب در عاطفه و رفتار-4 ،تمرکز بر زمان حال و
کوتاهمدت بودن-0 ،موضع فعال و رهنمودی درمانگر-0 ،درمان
آموزشی که بر مشکالت خاص و سازمانیافته تمرکز دارد (بک و
ویشار .)5504،05با توجه به شیوع نسبتاً زیاد این اختالل و همراه
بودن آن با مشکالتی برای والدین ،کودکان ،مدرسه و جامعه
استفاده از این روش در درمان مشکالت رفتاری کودکان با اختالل
نارسایی توجه  /بیشفعالی از اهمیت ویژه برخوردار است.
تقوی ( ،)0395پژوهشی را با هدف تعیین اثربخشی درمان
شناختی -رفتاری در کاهش عالئم و افزایش خودکنترلی کودکان
دارای اختالل بیشفعالی -کمبود توجه  7تا  05ساله در شهر
تهران انجام داد و دریافت که در گروه آموزشی شناختی رفتاری
کودک محور نسبت به گروه کنترل عالئم بیشفعالی -کمبود
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رفتاری
بر تاختالالت
اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بی

توجه کاهش و مهارت خودکنترلی در کودکان دارای اختالل
بیشفعالی -کمبود توجه افزایش یافت.
تقوایی ،خیر و شکفتی ( ،)0390درمان شناختی -رفتاری و
دارودرمانی بر کاهش عالئم همراه اختالل نارسایی توجه و
بیشفعالی کودکان موردبررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که
درمان گروهی شناختی -رفتاری مؤثرتر از دارودرمانی است.
کردستانی ،رادمنش ،ساالری ،امیری و فرهودی ( ،)0395تأثیر
آموزش اصالح رفتار به مادران بر کاهش استرس والدگری و
افزایش عملکرد رفتاری و تحصیلی فرزندان دارای اختالل
بیشفعالی /کمبود توجه را موردبررسی قرار دادند و دریافتند که
آموزش روشهای اصالح رفتار به مادران مشکالت رفتاری و
تحصیلی فرزندان را کاهش داده و از به وجود آمدن تنیدگی در
روابط والد -فرزندی پیشگیری مینماید.
0
توماس ،سندرز ،دوست ،بلر و گالسیو ( ،)5500در پژوهشی
درمانهای روانی – اجتماعی با مداخله والدین را بر کاهش عالئم
اضطراب و بهبود عملکرد تحصیلی کودکان دارای اختالل
بیشفعالی مؤثر دانست .همچنین یانگ ،مقدم و تیکل)5500( 5
ترکیبی از درمان شناختی -رفتاری را همراه با آموزش والدین در
جهت کاهش مشکالت تحصیلی و رفتارهای پرخاشگرانه را در
 01کودک مبتالبه اختالل نقص توجه ،بیشفعالی بررسی کرد و
دریافت که درمان شناختی -رفتاری نشانههای بیشفعالی را
کاهش میدهد.
3
استریگ و ریدل ( ،)5505در یک مطالعهی ویژه بر روی ترکیب
برنامهی آموزشی مدیریت والدین و معلمان کودکان بیشفعال،
دریافتند این برنامهی ترکیبی موجب کاهش عالئم بیشفعالی در
کودکان میشود و طی یک مطالعهی بعدی نشان دادند این
تغییرات مثبت پایداری خوبی نیز دارند .کیرنکراس و میلر)5500( 4
پژوهشی را با هدف بررسی میزان اثربخشی مداخلهی آموزش بر
مبنای ذهن آگاهی والدین کودکان دارای اختالل بیشفعالی/
کمبود توجه انجام دادند ،نتایج ناشی از این پژوهش نشان داد که
آموزش والدین ،باعث کاهش همه عالئم مربوط به بیشفعالی/
کمبود توجه شده و همچنین استرس والدین کاهشیافته است.
اندرسون )5500( 0نیز در پژوهشی به مقایسهی اثربخشی
برنامهی آموزش والدین و درمانهای معمول کلینیکی در کاهش
عالئم اضطراب کودکان بیشفعال و بهبود عملکرد تحصیلی
پرداختند ،آنها به این نتیجه رسیدند که برنامهی آموزش والدین
در کاهش عالئم اضطراب کودکان بیشفعال مؤثرتر از درمانهای

معمول کلینیکی است و بهطور چشمگیری عملکرد تحصیلی
کودکان را بهبود میدهد.
همانگونه که مالحظه شد ،تاکنون روشهای درمانی متنوعی
برای مواجهه با اختالالت رفتاری کودکان بیشفعال به کار
گرفتهشده است .در این زمینه ،بخشی از درمانها بر مداخالت
فردی و بخشی دیگر بر مداخالت خانوادگی ،متمرکزشدهاند؛
بهنحویکه برنامههای آموزش والدین برای کمک به مدیریت
رفتار فرزندشان ،رواندرمانی فردی برای مدیریت خشم،
خانوادهدرمانی برای بهبود ارتباط ،آموزش مهارتهای اجتماعی
برای افزایش انعطافپذیری و تحمل ناکامی در بین همساالن و
درمان شناختی –رفتاری برای آموزش حل مسئله و کاهش منفی
گرایی بوده است .این درمانها آگاهی کودکان از الگوهای تفکر
را که محرک و هدایتکننده رفتار آنهاست ،افزایش میدهد و
روشهایی را برای مقابله به آنها یاد میدهند .با توجه به شیوع
نسبتاً زیاد این اختالل و همراه بودن آن با مشکالتی برای والدین،
کودکان ،مدرسه و جامعه استفاده از این روش در درمان مشکالت
رفتاری کودکان با اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی از اهمیت
ویژه برخوردار است .ازاینرو این پژوهش با هدف تعیین میزان
اثربخشـی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین بر کاهش
عالئم اختاللهای رفتاری کودکان دچار نقص توجه/بـیش فعـالی
انجـام شـد.
روش
این پژوهش شبه آزمایشی از نوع طـرحهای پیشآزمون –
پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آمـاری این پژوهش کلیه
کودکان  7تا  03ساله مراجعهکننده به مرکز مشاوره اداره
آموزشوپرورش در شهرستان رامهرمز بودند .ابتدا پرسشنامهها
بین والدینی که فرزندانشان توسط مدارس به مرکز مشاوره ارجاع
دادهشده بودند و مشکوک به بیشفعالی بودند ،توزیع شد و از بین
 050پرسشنامه ،دانشآموزانی که نمراتی با یک انحراف معیار
باالتر از میانگین را در پرسشنامه بیشفعالی کسب کرده بودند
انتخاب شدند .حجم نمونه  05نفر بود که به روش تصادفی و
هدفمند و بر اساس معیـارهـای ورود پـژوهش کـه شـامل
همکاری و شرکت والدین در جلسات مشاوره و همچنین کنار
گذاشتن سایر والدین دارای کودکان مبتالبه صرع ،درخودماندگی،
کمتوان ذهنی و  ...بود .سپس بهصورت تصادفی ،به دو گروه
آزمایش و گواه جایگزین شدند.
ابزار پژوهش
مقیاس درجهبندی والدین

1

Thomas, Sanders, Doust, Beller, & Glasziou
Young, Moghaddam & Tickle
3 Ostberg, Rydell
4 Cairncross & Miller
2
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کانرز0

Anderson

5

The revised canners’ parent rating scale

6
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_________________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

بهمنظور جمعآوری اطالعات موردنیاز از پرسشنامه مقیاس
درجهبندی والدین کانرز استفاده شد که از این مقیاس نیز دو فرم
موجود است که از فرم کوتاه شامل  41سؤالی استفادهشده است.
این فرم درجهبندی توسط والدین کودک پر میشود .نمره هر ماده
از پرسشنامه بهعنوان نشانههایی از بیشفعالی در نظر گرفته
میشود؛ بنابراین نمره باال در مقیاس فرعی و مقیاس کلی بهعنوان
بیشفعالی به شمار میآید .پرسشنامه اولیه  93سؤال بوده است
که پس از بررسیهای مختلف به  41سؤال کاهشیافته است.
پرسشنامه بهصورت دستی قابل نمرهگذاری است .پاسخ به
سؤاالت بهصورت چهارگزینهای است که شامل گزینههای
بههیچوجه ،فقط کمی ،تقریباً زیاد و بسیار زیاد ،درجهبندیشده و
بهصورت  5و  0و  5و  3کدگذاری میشود .در هر خرده مقیاس و
همچنین در بیشفعالی کلی ،داشتن نمره میانگین  0/0و باالتر
نشانگر وجود بیشفعالی است و داشتن میانگینی کمتر از 0/0
نشانگر نبود بیشفعالی است .کانرز و اولریچ 0917 ،ضریب پایایی
پرسشنامه را با استفاده از روش دونیمه کردن به طریق زوج و فرد
محاسبه کردند که برابر با  5/70است و روایی محتوایی آن نیز
توسط متخصصین اعصاب و روان خارج از کشور احرازشده است
(شهاییان ،شهیم ،بشاش و یوسفی .)0310 ،همبستگی درونی این
پرسشنامه را بین  5/40تا  5/07گزارش کردهاند .روایی و پایایی
این پرسشنامه در داخل توسط شهاییان و همکاران ( )0310احراز
گردیده است.

جهت بررسی روایی ،تحلیل عوامل با مؤلفههای اصلی و چرخش
واریماکس بهمنظور پی بردن به ساختارهای زیربنایی آزمون انجام
شد و  4عامل مشکالت سلوک ،0مشکالت یادگیری ،5اضطراب -
انفعال 3و روان  -تنی 4به دست آمد .بهمنظور محاسبه پایایی از
روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ و پایایی بین نمره گذاران استفاده
شد .ضریب پایایی بازآزمایی  ،5/01برای نمره کل و از  5/40برای
زیر مقیاس مشکالت یادگیری تا  5/70برای زیر مقیاس مشکالت
سلوک متغیر بود .ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل ،معادل
 5/73و از (5/07زیر مقیاس مشکالت یادگیری) تا ( 5/10زیر
مقیاس اضطراب  -انفعال) برای زیر مقیاسها متغیر بود .ضرایب
پایایی ،بین نمرهگذاری پدر و مادر  5/75برای نمره کل و از 5/40
برای زیر مقیاس اضطراب  -انفعال تا  5/70برای زیر مقیاس
مشکالت اجتماعی میباشد( .شهاییان و همکاران.)0310 ،
روش اجرا
ابتدا والدین فرمهای رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش را تکمیل
کردند ،سپس پیشآزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد.
گروه آزمایش در طی  9جلسه مشاوره گروهی شناختی رفتاری
(هفتهای یک جلسه  95دقیقهای) شرکت کردند .پس از اتمام
جلسات والدین کودکان هر دو گروه آزمایش و کنترل مجدداً
مقیاس درجهبندی والدین کانرز را تکمیل نمودند.
جدول ذیل بهاجمال هدف و محتوای جلسات مشاوره گروهی
والدین را که از چهارچوب کلی کتاب «رفتار درمان شناختی» برانچ
( )0393اقتباسشده است ،نشان میدهد.

جدول  .1خالصهای از نمونه جلسات مشاوره گروهی شناختی -رفتاری
جلسات
جلسه اول

هدف
معرفی خود و ایجاد ارتباط
مؤثر و جلب اعتماد اعضا

جلسه دوم

آموزش مدل ABC
رفتاردرمانی شناختی

محتوا
طلب کردن مشارکت اعضا برای تعیین اهداف کلی جلسات بر اساس
خواستهها و نیازهای آنها
بیان قوانین گروه با همفکری اعضا
بررسی قدرت معانی
درک این مطلب که چگونه افکار شما احساسات و اندیشههای شما را سبب میشود

جلسه سوم

شناسایی خطاهای فکری

جلسه چهارم

برخورد با خطاهای شناختی

فاجعهآمیز دیدن امور ،تفکر هیچ یا همهچیز ،پیشگویی ،ذهنخوانی ،استدالل
احساسی ،تعمیم مبالغهآمیز ،برچسب زدن ،توقعات ،انتقادات ،فیلتر ذهنی ،تحمل نکردن
ناراحتی و دلسردی ،شخصیسازی
هدف برخورد با خطاهای شناختی با درج احساسات ،عمل و رفتار و کشف
عامل ایجاد احساس و اندیشهها ،نگرشها و بررسی اشتباهات فکری احتمالی

Conduct problems
Learning problems

1
2
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Anxious passive
Psychosomatic

3
4

استثنایی
کودکان
وانمندسازی
فصل
فرزندان
رفتاری
نامهبر تاختالالت
فعال
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جلسه پنجم

بررسی احساسات و عواطف

جلسه ششم

با کودکان بیشفعال و
ویژگیهای آنها

جلسه هفتم

طراحی و اجرای تجربههای
رفتاری

جلسه هشتم

تعیین هدفها در زمینهی
تغییرات احساسی و رفتاری
تقویت باورها و نگرش والدین

جلسه نهم

شناسایی احساسات سالم و ناسالم.
درک کردن ارکان و اجزاء اندیشه ،رفتار و توجه به احساسات.
مشخص کردن مسائل احساسی و عاطفی که قصد حل کردن آن را دارید.
به چالش کشیدن احساسات و اندیشههای مراجعین نسبت به کودکانشان طبق مدل
.ABC
استفاده از تشویق و تحسین ،اقتصاد پتهای ،استفاده از تابلویی بزرگ برای
انجام فعالیتهای روزانه با ساختار تعیینشده ،بیان جمالت بهصورت دستوری و واضح و
روشن برای کودکان بیشفعال و ذکر نتایج منفی تنبیه بر کودکان بیشفعال.
آزمون کردن اعتیاد اندیشه یا باوری که نسبت به خود ،دیگران و جهان دارید.
آزمون کردن اعتیاد اندیشهها و باورهای جایگزین.
پی بردن به اثرات فعالیتهای ذهنی و رفتاری روی مشکالتی که دارید.
جمعآوری مدارک و شواهد بهمنظور روشن کردن ماهیت مسئله.
انگیزه دادن به خود
ثبت کردن پیشرفتها
تقویت باور و نگرشهای جدید و نحوه برخورد با تردیدها دربارهی طرز فکر
جدید ،امتحان کردن طرز فکر جدید در موقعیتهای مختلف و آمادگی برای بازگشت
عادتهای قدیم و شیوه مقابله با آنها

برای اجرای پژوهش ،پس از اخذ مجوزهای موردنیاز برای انجام
پژوهش و هماهنگی با مسئوالن ،رضایتنامه آگاهانه کتبی و
شفاهی از خانوادههای شرکتکننده در این پژوهش دریافت و به
آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه بوده و انجام پژوهش
هیچگونه ضرر و زیان را متوجه خانواده و یا فرزند آنها نخواهد
کرد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از

میانگین ،واریانس و انحراف استاندارد استفادهشده است و همچنین
در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل کوواریانس استفادهشده
است.

جدول  .2شاخصهای توصیفی خرده مقیاسهای اضطرابی و یادگیری بیشفعالی به تفکیک گروه آزمایش
و کنترل در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
مؤلفههای
بیشفعالی

گروهها

مرحله

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

آزمایش

پیشآزمون

09/03

0/17

07

50

پسآزمون

00/53

0/79

1

00

پیشآزمون

09/13

5/55

07

50

پسآزمون

09/07

0/00

00

54

پیشآزمون

49/03

4/91

45

00

پسآزمون

30/75

0/53

44

05

پیشآزمون

49/50

4/30

44

05

پسآزمون

05/50

4/57

40

05

پیشآزمون

07/00

5/00

00

53

پسآزمون

9/03

0/05

7

05

پیشآزمون

07/45

5/59

03

53

تکانشی
کنترل

آزمایش
سلوکی
کنترل

آزمایش
اضطرابی
کنترل
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آزمایش
روانتنی
کنترل

آزمایش
یادگیری
کنترل

پسآزمون

00/33

0/05

00

55

پیشآزمون

55/00

5/47

55

30

پسآزمون

04/50

5/00

05

09

پیشآزمون

55/50

5/00

09

59

پسآزمون

55/35

5/75

55

35

پیشآزمون

50/00

5/40

53

30

پسآزمون

00/00

5/41

00

50

پیشآزمون

54/45

5/50

55

33

پسآزمون

54/05

5/47

55

35

یعنی پیشفرض تساوی واریانسهای نمرهها در دو گروه آزمایش
و کنترل تأیید گردید .فرض همگنی رگرسیون یک موضوع کلیدی
در کوواریانس است .الزم به توضیح است که در این پژوهش
پسآزمونهای عالئم تکانشوری ،مشکالت سلوکی ،عالئم
اضطرابی ،عالئم روانتنی و مشکالت یادگیری بهعنوان
متغیرهای وابسته و پیشآزمونهای آنها بهعنوان متغیرهای
کمکی (کوواریتها) تلقی شدند .زمانی فرض همگنی شیبها
برقرار خواهد بود که میان متغیرهای کمکی (در این پژوهش
پیشآزمونها) و متغیرهای وابسته (پسآزمونها) در همه سطوح
عامل (گروههای آزمایش و گواه) برابری حاکم باشد .آنچه
موردنظر خواهد بود تعاملی غیر معنیدار بین متغیرهای وابسته و
کمکی (کوواریتها) است .مقادیر آزمون  M boxو آماره  Fبرای
مؤلفههای بیشفعالی ،در سطح  ،5/1معنیدار است و چون بیشتر
از سطح ( )5/50آلفای تحقیق است نتیجه میگیریم پیشفرض
برابری ماتریسهای واریانس–کوواریانس برای تحلیل چند متغیره
نیز برقرار میباشد.

یافتهها
با توجه به جدول  ،5در خرده مقیاسهای بیشفعالی ،بین نمرات
میانگین گروه کنترل و آزمایش در هر دو مرحله پیش آزمایش و
پس آزمایش تفاوت وجود دارد
بهمنظور انجام آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ،در ابتدا به
بررسی مفروضات (نرمال بودن متغیرها ،همگنی واریانس و
همگنی شیبخط رگرسیون) این آزمون پرداخته شد و در ادامه از
آزمون باکس برای بررسی همگنی ماتریسهای واریانس–
کوواریانس و نیز آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا)
استفاده شد که به دلیل برقراری مفروضهها از این روش برای
بررسی فرضیه اصلی و در پایان از آزمون تحلیل کوواریانس تک
متغیری برای بررسی هریک از فرضیههای پژوهش استفاده شد.
نتایج نشان داد فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات دو
گروه در متغیرهای تحقیق تأیید میگردد .یعنی پیشفرض نرمال
بودن توزیع نمرات در پیشآزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل
تأیید میشود .همچنین فرض صفر برای تساوی واریانسهای
نمرههای دو گروه در تمامی متغیرهای تحقیق تأیید میگردد.

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) بر روی میانگین نمرات پسآزمون مؤلفههای
بیشفعالی گروههای آزمایش و کنترل ،با کنترل پیشآزمون
متغیرها

آزمون

مقدار

F

بیشفعالی

اثر پیالیی
المبدای ویلکز

5/947

094/71

5/503

اثر هتلینگ

01/53

094/71

بزرگترین ریشه روی

01/53

094/71

همانطوری که در جدول  3ارائهشده است با کنترل پیشآزمون
سطوح معنیداری تمام مؤلفههای بیشفعالی ،بیانگر آن است که
بین گروههای آزمایش و کنترل حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای

sig

df
فرضیه
0

df
خطا
04

5/550

094/71

0

04

5/550

0

04

5/550

0

04

5/550

وابسته (عالئم تکانشوری ،مشکالت سلوکی ،عالئم اضطرابی،
عالئم روانتنی و مشکالت یادگیری) تفاوت معنیداری مشاهده
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میشود .لذا برای پی بردن به تفاوت ،نتایج حاصل از تحلیل
کوواریانس یکراهه در متن مانکوا ،در جداول بعدی آمده است.

فرضیه  :0مشاوره گروهی شناختی-رفتاری والدین کودکان
مبتالبه اختالل نقصان توجه-بیشفعالی موجب کاهش عالئم
اختالالت رفتاری فرزندشان میشود.

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین عالئم اختالالت رفتاری دو گروه با کنترل اثر
پیشآزمون
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمون
اثر اصلی (درمان)
خطای باقیمانده

51/70
34509/07
5741/19

0
0
07

51/70
34509/07
41/55

5/097
759/00

5/443
5/550

همانطور که در جــــدول  4نشان داده شده است با کنترل
پیشآزمون ،بین گروههــای آزمــایش و کنترل ازلحــاظ عالئم
اختالالت رفتاری تفاوت معنیداری مشاهده می شود (p<5/550
و  .)F759/00بهعبارتدیگر ،م شاوره گروهی شناختی-رفتاری
با تو جه به م یانگین عالئم اختالالت رف تاری گروه آز مایش در
پسآزمون ن سبت به میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش عالئم

اختالالت رفتاری کودکان مبتالبه اختالل بیشفعالی-نقضـــان
توجه شده ا ست؛ بنابراین فر ضیه صفر رد می شود و میتوان با
اطمینان  99درصــد نتیجه گرفت که مشــاوره گروهی در کاهش
عالئم اختالل رفتاری مؤثر است.
فرضیه  .5مشاوره گروهی شناختی-رفتاری والدین کودکان
مبتالبه اختالل نقصان توجه -بیشفعالی موجب کاهش مشکالت
یادگیری فرزندشان میشود.

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین مشکالت یادگیری دو گروه با کنترل اثر
پیشآزمون
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمون
اثر اصلی (درمان)
خطای باقیمانده

1/735
0509/079
345/03

0
0
07

1/735
0509/079
0/500

0/405
077/941

5/533
5/550

همانطور که در جـــــدول  0نشــان دادهشــده اســت با کنترل
پیشآزمون ،بین گروههای آزمایش و کنترل ازلحاظ مشـــکالت
یادگیری تفاوت معنیداری مشـــاهده میشـــود ( p<5/550و
 .)F077/94بهعبارتدیگر ،م شاوره گروهی شناختی-رفتاری با
توجه به میانگین م شکالت یادگیری گروه آزمایش در پسآزمون
نسبت به میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش مشکالت یادگیری

کودکان مبتالبه اختالل بیشفعالی-نقصــان توجه شــده اســت؛
بنابراین فرضیه صفر رد می شود و میتوان با اطمینان  99درصد
نتیجه گرفت که مشــاوره گروهی در کاهش مشــکالت یادگیری
مؤثر است
فرضیه  .3مشاوره گروهی شناختی-رفتاری والدین کودکان
مبتالبه اختالل نقصان توجه -بیشفعالی موجب کاهش عالئم
اضطراب فرزندشان میشود.

جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین عالئم اضطراب دو گروه با کنترل اثر
پیشآزمون
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمون
اثر اصلی (درمان)
خطای باقیمانده

5/551
950/355
011/001

0
0
07

5/551
950/355
3/305

5/553
579/005

5/905
5/550
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همانطور که در جــــدول  0نشان دادهشده است با کنترل
پیشآزمون ،بین گروه های آز مایش و کنترل ازل حاظ عالئم
اضــطراب تفاوت معنیداری مشــاهده میشــود ( p<5/550و
 .)F579/00بهعبارتدیگر ،م شاوره گروهی شناختی-رفتاری
با توجه به میانگین عالئم ا ضطراب گروه آزمایش در پسآزمون
ن سبت به میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش عالئم ا ضطراب

کودکان مبتالبه اختالل بیشفعالی -نق صان توجه شده ا ست؛
بنابراین فرضیه صفر رد میشود و میتوان با اطمینان  99درصد
نتیجه گرفت که مشـــاوره گروهی در کاهش عالئم اضـــطراب
مؤثر است.
فرضیه  .4مشاوره گروهی شناختی-رفتاری والدین کودکان
مبتالبه اختالل نقصان توجه -بیشفعالی موجب کاهش عالئم
تکانش وری فرزندشان میشود.

جدول  .7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین عالئم تکانشوری دو گروه با کنترل اثر
پیشآزمون
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمون
اثر اصلی (درمان)
خطای باقیمانده

5/555
0510/975
073/033

0
0
07

5/555
0510/975
0/100

5/555
300/011

5/999
5/550

تکانشوری کودکان مبتالبه اختالل بیشفعالی -نقصــان توجه
شــده اســت؛ بنابراین فرضــیه صــفر رد میشــود و میتوان با
اطمینان  99در صد نتیجه گرفت که م شاوره گروهی در کاهش
عالئم تکانشوری مؤثر است.
فرضیه  .0مشاوره گروهی شناختی-رفتاری والدین کودکان
مبتالبه اختالل نقصان توجه -بیشفعالی موجب کاهش عالئم
اضطراب فرزندشان میشود.

همانطور که در جـــــدول  7نشــان دادهشــده اســت با کنترل
پیشآزمون ،بین گروه های آز مایش و کنترل ازل حاظ عالئم
تکانشوری تفاوت معنیداری مشــاهده میشــود ( p<5/550و
 .)F300/01بهعبارتدیگر ،م شاوره گروهی شناختی-رفتاری
با تو جه به م یانگین عالئم ت کانشوری گروه آز مایش در
پسآزمون نسبت به میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش عالئم

جدول  .8نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین عالئم روانتنی دو گروه با کنترل اثر
پیشآزمون
منبع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمون
اثر اصلی (درمان)
خطای باقیمانده

5/540
0700/405
395/795

0
0
07

5/540
0700/405
0/100

5/550
505/305

5/931
5/550

همانطور که در جــــدول  1نشان داده شده است با کنترل
پیشآزمون ،بین گروههــای آزمــایش و کنترل ازلحــاظ عالئم
روانتنی تفاوت معنیداری مشـــاهده میشـــود ( p<5/550و
 .)F505/30بهعبارتدیگر ،م شاوره گروهی شناختی-رفتاری با
تو جه به م یانگین عالئمروانتنیگروه آز مایش در پسآزمون

نســـبت به میانگین گروه کنترل ،موجب کاهش عالئم روانتنی
کودکان مبتالبه اختالل بیشفعالی -نقضــان توجه شــده اســت؛
بنابراین فرضیه صفر رد می شود و میتوان با اطمینان  99درصد
نتیجه گرفت که م شاوره گروهی در کاهش عالئم روانتنی مؤثر
است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش تعیین اثربخ شی م شاوره گروهی شناختی
رفتــاری والــدین کودکــان بیش فعــال بر اختالالت رفتــاری
کودکانشان بود .نتایج نشان داد مشاوره گروهی شناختی رفتاری
با والدین دارای کودک بیشفعال ،اختالالت رفتاری فرزندان را
هم در عملکرد کلی و هم در مؤلفه های رفتاری کاهش میدهد.

نتایج این پژوهش با یافتههای تحقیقات پژوهشـــی اســـتبرگ و
ریدل ( ،)5505تقوایی و همکاران ( ،)0390کردستانی و همکاران
( )0395و تقوی ( )0395همســـو اســـت .بهعبارتدیگر آموزش
والدین موجب افزایش شــناخت آنها از ماهیت اختالل شــده و
اعتمادبهنفسـشــان را در مقابله با مشــکالت رفتاری فرزندانشــان
افزایش میدهد و به آنها کمک میکند تا رفتارهای نامناســـب
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فرزنداناستثنایی
ییکودکان
وانمندساز
شفصل
_________________________________________________________
رفتار
نامه تاختالالت
فعال بر
اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بی

فرز ند خود را کنترل کرده و کاهش ده ند و در ترب یت آن ها
اح ساس موفقیت بی شتری دا شته با شند .تأثیر این روش در خرده
مقیاس های مشـــکالت یادگیری ،عالئم تکانشـــی نیز ارتباطی
مســتقیم و مشــهود با مشــکالت توجهی ،انگیزشــی و همچنین
تحمل کودکان دارد.
در م شاورههای شناختی رفتاری والدین درمییابند که کنشهای
رفتاری آنان بر کل عملکرد اعضای خانواده و باألخص فرزندشان
تأثیر می گذارد و مدیریت هیجان میتواند از عوارض منفی آن
ب کا هد .ازاینرو از فوا ید این بر نا مه کاهش رف تار های مخرب
کودکان و بهبود بخشـــیدن روابط والدین با کودکان و ســـایر
اعضای خانواده ا ست (داگالس .)5550،همچنین درمان شناختی
رفتاری به این دلیل برای گروهدرمانی مناسب است که اعضا یاد
میگیرند اصول آن را در موقعیت گروهی در مورد یکدیگر به کار
برند .این رویکرد عالوه بر تغییر دادن عقاید ،به اعضـــای گروه
کمک میکند تا بفهمند چگونه عقایدشـــان بر آنچه احســـاس
میکنند و انجام میدهند ،تأثیر می گذارد .در این مدل با ایجاد
تغییر عمیق در باورها ،هیجانات منفی را به حداقل میرســـانند.
کار گروهی برای توافق کردن در مورد ت کالیف خانگی ،ان جام
دادن مهارتهای جســارت ،انجام دادن رفتارهای متفاوت ،مبارزه
کردن با تفکر محکوم به شـــکســـت ،درس گرفتن از تجربیات
دیگران و تعامل کردن بهصورت درمانی و اجتماعی با یکدیگر در
جلسات بعد از گروه ،فرصتهای متعددی را تأمین میکند( .الیس
و برنارد.)5550 ،
از دیگر نتایج این پژوهش ،تأثیر مشاوره گروهی شناختی رفتاری
والدین کودکان بیشفعال بر کاهش اختالالت رفتاری فرزندانشان
در مؤلفه عالئم اضطرابی است .نتایج در این پژوهش با
پژوهشهای پیشین ازجمله پژوهشهای تقوایی و همکاران
()0390؛ کردستانی و همکاران ()0395؛ توماس و همکاران
()5500؛ یانگ و همکاران)5500( 0؛ کیرنکراس و میلر ()5500؛
اندرسون )5500( 5نیز همخوانی دارد .بسیاری از مشکالت رفتاری
کودکان بیشفعال از وضعیت و خصوصیات حسی متفاوت ایشان
ناشی میشود .از سوی دیگر اکثر والدین این کودکان درک کافی
و صحیحی از خصوصیات و نیازهای حسی ویژه کودکان خود
ندارند و بسیاری از رفتارهای مرتبط کودکان ازجمله رفتارهای ثبت
حسی پایین ،تدافع حسی و یا اجتنابی ایشان بهغلط تعبیر به
لجبازی و منفی کاری و سایر مشکالت ارتباطی نظیر پرخاشگری
یا کمرویی و ...میشود .ازآنجاکه در جلسات مشاوره گروهی،
اطالعات و راهکارهایی در این زمینه با والدین اختصاص دادهشده
است ،افزایش درک والدین از نیازهای حسی ویژه کودکانشان نیز
میتواند عاملی دیگر در بهبود ارتباط آنها با یکدیگر ،افزایش

پذیرش متقابل و کاهش معنادارتر مشکالت رفتاری و اضطرابی
در ایشان بهحساب آید.
برخی صاحبنظران (بارکلی و همکاران )5554،بر این نظرند که
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی در بافتهای اجتماعی متجلی
میشود و نخستین محیط اجتماعی کودک ،خانواده است .این
اختالل در بافت سیستمی معنا مییابد و فقط در چنین بافتی
میتوان در مورد علت ،پیشآگهی ،سیر و پیامدهای آن قضاوت
کرد .بدون در نظر گرفتن تعامل کودک با محیط انجام هرگونه
اقدامی برای این کودکان غیرممکن یا غیر سودمند خواهد بود .در
این میان تأثیر والدین بر کودک و تأثیر کودک بر والدین و
چگونگی مدیریت کودک توسط والدین ،به شناخت بهتر کودک و
فرآیند شروع ،سیر و پیامدهای اختالل ،کمک بسیار مهمی میکند.
هدف برنامه مشاوره والدین ،رشد مهارتهای خاصی در والدین
است که معموالً بهوسیله به کار بردن این مهارتها برای
رفتارهای نامطلوب سادهای انجام میگیرد که بهآسانی مشاهده
میشوند .به ترتیبی که والدین در این مهارتها ماهرتر میشوند
و تمرکز بر رفتارهای مشکلآفرین بیشتر شده و حیطههای دیگری
را در برمیگیرد .البته این پژوهش برای تعیین اثربخشی مشاوره
والدین را بر عالئم بیشفعالی کودکانشان در مقطع ابتدایی ،انجام
گرفت و ازآنجاکه ویژگیهای افراد در دورههای سنی مختلف،
متفاوت است لذا قابلتعمیم به دانش آموزان سایر مقاطع نیست.
ازآنجاییکه در این پژوهش پیگیری از مراجعان صورت نگرفت لذا
عدم پیگیری را میتوان یکی از محدودیتهای دیگر این پژوهش
عنوان کرد .بروشورهای آموزشی از محتوای روش شناختی-
رفتاری تهیه شود و در اختیار عالقهمندان به این روش درمانی،
قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میشود این روش کاربردی در
چارچوب برنامههای آموزشی انجمن اولیا و مربیان مدارس ،نحوه
برخورد با تفکرات غیرمعقول به والدین دانش آموزان آموزش داده
شود.
منابع:
تقوایی ،محبوبه و خیر ،محمد و شکفتی ،نادره .)0390( .اثربخشی
آموزش مادران بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان بیشفعال.
مطالعات ناتوانی .دوره اول .شماره  .5صص .95-17
تقوی ،زهره .)0395( .اثربخشی درمان شناختی -رفتاری در کاهش
عالئم و افزایش خودکنترلی کودکان دارای اختالل نارسایی
توجه /بیشفعالی .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی
عمومی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
کردستانی ،داوود؛ و رادمنش ،حمیده و ساالری ،سید مصطفی و
امیری ،محسن و فرهودی ،فرزاد .)0395( .بررسی تأثیر آموزش
روشهای اصالح رفتار به مادران کودکان مبتالبه اختالل
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The Effectiveness of Cognitive Behavioral
Group Counseling of Parents on the Behavioral Disorders of their ADHD
Children
Farideh Hamidi1
Farangis Mohammadi Khorasani2

Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral
group counseling of parents on hyperactive children. This was a quasi-experimental pretestposttest design with control group. Method: The participants were parents of ADHD children.
60 of these parents were selected and randomly assigned to two experimental and control
groups. In the experimental group, 9 sessions of cognitive behavioral group counseling were
conducted, but the control group received no intervention. Before and after the sessions, the
children's hyperactivity of both groups was evaluated by the Conner’s Parent Questionnaire. Data
were analyzed using multiple analysis of covariance; MANCOVA. Results: The results showed
that there was a significant difference between the experimental group and the control group
after the intervention in hyperactivity and its components (p <0.001). Conclusion: Group
counseling based on cognitive-behavioral approach with parents of overactive children
facilitates their confrontation in various life situations, especially in relation to their ADHD
children, and consequently, the level of mental health of the family will increase.
Keywords: Cognitive-Behavioral Group Counseling, ADHD, Children’s Disorder
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