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Abstract
Attention
Deficit/Hyperactivity
Disorder
(AD/HD) is one of the most common
neurodevelopmental disorders in childhood
which involves behavioral and learning
disturbances in children. In addition, the disorder
usually causes some problems in a child’s
interaction with the peer group and family
members. The present research addresses the
comparative effectiveness of Behavior Parent
Training (BPT) based on Barkley’s approach and
pharmacotherapy with Methylphenidate (MPH,
Ritalin) on the intensity of symptoms in male
primary school students with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) and
parental stress in their mothers. The research
instruments consisted of the first subscale of
Children’s Symptoms Inventory, 4th Edition
(CSI-4) developed by Gadow and Sprafkin
(1994) and Parental Stress Scale (Berry & Jones,
1995). Results revealed positive outcomes of
both intervention methods; however, the
effectiveness of MPH significantly surpassed
that of BPT on both of the dependent variables.
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مقدمه
اختالل کاستي توجه/بیش فعالي ( ) AD/HDبرچسب تشخیصي رایج براي بسیاري از کودکان و
نیز بز رگساالني است که دشواري هاي آشکاري در توجه دارند و معموال دچار تکانشگري و فعالیت
حرکتي مفرط هستند .این افراد جمعیتي ناهمگون را تشکیل مي دهند که تفاوت هاي قابل مالحظه
اي را در میزان نشانه هاي اعضاء ،سن شروع ،نفوذ بین موقعیتي نشانه هاي مزبور و میزان اختالالتي
که با  AD/HDهمایند مي شوند ،به نمایش مي گذارد .این اختالل که در زمره اختالالت عصبي-
رشدي در راهنماي تشخیصي و آماري اختالالت رواني قرار گرفته ،یکي از شایع ترین عللي است
که به سبب آن ،کودکان داراي مشکالت رفتاري به پزشکان و متخصصین سالمت روان ارجاع مي
شوند و در ایاالت متحده آمریکا ،یکي از شایع ترین اختالالت روان پزشکي کودکي است (بارکلي،
 .)3199اختالل مزبور در  DSM-5به عنوان مجموعه اي فراگیر از رفتارهاي توام با بي توجهي و
یا بیش فعالي تعریف شده است که باعث مختل شدن عملکرد اجتماعي ،تحصیلي و شغلي ميش ود.
معیارهاي  A1بیانگر رفتارهاي توام با فقدان توجه و معیارهاي  A2حاکي از تکانشگري در رفتار
کودک هستند ،در حالي که موارد  A1و  A2دو سنخ فرعي این اختالل را تشکیل مي دهند ،سنخ
سوم یا اختالل کاستي توجه همراه با بیش فعالي ،ترکیبي از نشانه هاي دو سنخ اول را شامل مي شود
که بنا به  ، DSM-5کودک مي باید حداقل شش مورد از نشانه هاي  A1و  A2را قبل از سن
 93سالگي آشکار سازد تا تشخیص اختالل مزبور صورت گیرد (آدام و یانگ -واکر .) 3199 ،اینکه
باید  AD/HDرا به راستي یک اختالل پنداشت یا نه ،همواره مناقشات بسیاري را برانگیخته است.
از دیدگاه زیستي -پزشکي ،این اختالل داراي مباني زیستي است :گونه اي از کژکاري عصبي که
بازداري رفتاري و توجه را دچار نقصان مي سازد .پژوهش ها نشان داده اند که این اختالل ،توام با
نابهنجاري هاي ساختاري و کارکردي گسترده در مغز است .تصویربرداري هاي ساختاري ،حاکي از
کاهش حجم در قطعه ي پیشاني راست ،در قشر آهیانه اي راست ،هسته ي دمدار ( caudate
 ،) nucleusنیمکره هاي مخچه ،و بخش هاي خلفي -تحتاني کرمینه ي مخچه ( ) vermisو نیز
کم کاري مدارهاي کته کوالمینرژیک است ،به ویژه مدارهایي که استطاله هایي را به قشر پیش
پیشاني مي فرستند .گزا رش شده که حداقل  91ژن با این اختالل مرتبط هستند؛ از جمله الل مکرر
 CRD4-7روي کروموزوم  99که با نازک شدن قشر پیش پیشاني و قشر آهیانه اي خلفي همراه
است .عوامل تکویني در خالل دوره هاي بحراني رشد پیش از تولد و پس از تولد ،ممکن است با
این تعیین کننده هاي موروثي ارتباط داشته باشند .متوسط توارث پذیري  77 ، AD/HDدرصد
برآورد شده است (کوراتولو و دیگران .) 3111 ،برخي تحقیقات دیگر نشان داده اند تفاوت کارکردهاي
اجرایي و عوامل انگیزشي در کودکان مبتال به  ، AD/HDبا مکانیسم هاي تقویتي متفاوت در این
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کودکان ارتباط دارد که نحوه ي پاسخدهي آنان به تقویت را تحت تاثیر قرار مي دهد .این کودکان
تاخیر در تقویت را پذیرا نمي شوند ،که به طور خاص مي تواند تحت تاثیر سیستم دوپامینرژیک و
عملکرد آن در سطح سلولي و سیستمي باشد .دوپامین ،عامل انتقال اثر تقویت کنندگي رویدادها،
هنگامي که پیش بیني مي شود تقویتي روي دهد ،است و افراد مبتال به  ADHDبه سبب نقص
سیستم دوپامیني ،قادر به این انتقال نیستند .ریتالین (متیل فنیدیت) قادر به جبران این نقص انتقال
دوپامیني است (تریپ و ویکنز .) 3111 ،از منظر جامعه شناختي AD/HD ،یک اختالل عیني
واقعي نیست ،بلکه یک سازهي اجتماعي -فرهنگي یا اختالل رواني -اجتماعي است که با ویژگي -
هایي چون گوش به زنگ بودن مفرط ،فعالیت زیاد و آمادگي براي پاسخدهي قابل توصیف است.
از دیدگاه زیستي-رواني -اجتماعي ،در تبیین  AD/HDباید هر سه دسته عوامل زیستي ،شناختي
و هیجاني و شیوه هاي فرزندپروري والدین و شیوه هاي کنترل در کالس را مد نظر قرار داد (ویلر
 .) 3191 ،اطالعات پژوهشي فراواني آشکارا بر آثار و پیامدهاي بلندمدت و غالبا نامطلوب اختالل
کاستي توجه/بیش فعالي بر عملکرد افراد مبتال ،از کودکي تا بزرگسالي صحه مي گذار ند .نکتهي
شایان توجه این که افرادي که پیشینه ي این اختالل را دارند ،اما معیارهاي تشخیصي آن را در
نوجواني/جواني برآورده نمي کنند ،بیش از همتایان خود که فاقد این پیشینه هستند ،نقائص
عملکردي نشان مي دهند .از این رو ،به نظر مي رسد که  AD/HDو پیامدهاي مرتبط با آن،
تاثیراتي منفي بر اکثریت قریب به اتف اق کودکان در سراسر عمر آنان باقي مي گذارد (چاکو و
دیگران .)3199 ،در خالل کودکي و نوجواني ،اختالل کاستي توجه/بیش فعالي غالبا با رفتارهاي
مقابله جویانه و پرخاشگرانه و نیز اضطراب ،عزت نفس پایین و ناتواني هاي یادگیري توام است.
نشانه ها آنگاه به لحاظ بالیني معني دار هستند که سبب نقص در کارکرد ،از جمله در کارکرد تحصیلي
و رفتاري در مدرسه شوند .کودکان مبتال به اختالل کاستي توجه/بیش فعالي به طور عمده در
سراسر جهان در مقطع ابتدایي مورد شناسایي و درمان قرار مي گیرند .تعداد پسراني که تشخیص
 AD/HDرا دریافت مي کنند ،تقری با دو برابر تعداد دخترهاست؛ همچنین کودکان تقریبا دو برابر
نوجوانان مبتال به این اختالل تشخیص داده مي شوند .نشانه هاي  AD/HDرا مي توان بر روي
پیوستاري در جمعیت عادي مشاهده کرد و بنا به عواملي از قبیل منبع شناسایي (براي مثال ،والد
یا معلم) ،میزان اختالل در ع ملکرد ،معیارهاي تشخیص و آستانه هاي تعریف شده براي "مورد
مبتال"  ،مي توانند به میزان کمتر یا بیشتري اختالل آمیز انگاشته شوند .سطوح مفرط کم توجهي،
پرفعالیتي و تکانشوري را که با سطح رشدي فرد تناسب ندارند ،مي توان از همان اوان کودکي
مشاهده کرد .با این وجود ،کود کان پیش دبستاني داراي نشانه هاي اولیه ي این اختالل ،ممکن است
رفتارهاي توام با نافرماني و مقابله جویي ،قشقرق و پرخاشگري را نیز از خود ظاهر سازند که
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نشانه هاي کاستي توجه و بیش فعالي را تحت الشعاع قرار مي دهد و تشخیص اختالل رفتار
ایذایي ) DBD(9را محتمل مي سازد  ،که اختالل نافرماني مقابله جویانه ) ODD(3و اختالل
( ) CDرا عالوه بر  AD/HDشامل مي شود (چاراچ و دیگران.)3199 ،
تاکید زیاد بر نشانه هاي قابل مشاهده و آشکارا قابل اندازه گیري  ، AD/HDاگرچه مبناي
تشخیص این اختالل محسوب مي شود ،به نادیده گرفتن یکي از مشخصه هاي اختالل مزبور مي -
انجامد که براي درک آن اهمیت بسیاري دارد و در عین حال ،کمي سازي آن دشوار است .این
ویژگي ،تکانشگري هیجاني 4نامیده مي شود و دو پیامد را با خود دارد :کاستي در بازداري هاي
(شناختي یا اجرایي) عمدي ،همچنین در خویشتنداري هیجاني به طور اعم ،به ویژه در آن موقعیت-
هایي که با ناکامي و خشم همراهند و بردباري را ایجاب مي کنند .این خود -تنظیمي هیجاني ناقص
بنا به دیدگاه گاتمن و کتز ) 9111( 9مشکالت زیر را به دنبال دارد :ناتواني در بازداري رفتارهاي
نامناسب برخاسته از هیجانات مثبت یا منفي ،ناتواني در مهار برا نگیختگي فیزیولوژیک برخاسته از
عواطف ،ناتواني در تمرکز توجه و نیز دشواري در سازماندهي اعمال هماهنگ ،در راستاي دستیابي
به اهداف بیروني .این چهار مورد با یکدیگر نارسایي در خودتنظیمي هیجاني ) DESR( 1را تشکیل
مي دهند که بر غالب جنبه هاي زندگي فردي ،خانوادگي ،اجت ماعي و تحصیلي کودک تاثیر مي گذارد
(بارکلي .)3199 ،علي رغم تشخیص این نکته که وراثت و ویژگي هاي زیستي از جمله ساختار و
کارکرد مغز ،علل اصلي بروز اختالل کاستي توجه/بیش فعالي محسوب مي شوند ،برخي پژوهش ها
(فارائون 3119 ،؛ نیگ ،هینشاو و هوانگ-پولوک ) 3111 ،قاطعانه حاکي از آن است که شیوه هاي
فرزندپروري و آسیب هاي رواني والدین ،نقشي تعیین کننده را در روند تکوین این اختالل و اختالالت
همبود ایفا مي کنند (جانستون و کرونیس -توسکانو.)3199 ،
چندین دلیل برجسته براي کار مستقیم با والدین براي مدیریت رفتار کودکان در این اختالل
وجود دارد .نخست این که ،کودکان مبتال به کاستي توجه/بیش فعالي تاثیرات چشمگیري بر والدین،
هم شیرها و زندگي خانوادگي به طور کلي باقي مي گذارند (جانستون و مش .) 3119 ،والدین این
کودکان استرس بیشتري دارند ،تعارض بیشتري در روابط هم شیرها مشاهده مي شود و به طور کلي،
نسبت تعارض والد -کودک در این خانواده ها بیشتر است .به عالوه ،والدین مزبور به احتمال
سلوک1

9

Disruptive Behavior Disorder
Oppositional Defiant Disorder
1
Conduct Disorder
4
Emotional Impulsivity
9
Gottman & Katz
1
Deficient Emotional Self- Regulation
3
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بیشتري ،شیوه هاي ناکارآمد فرزندپروري (بي ثباتي ،خشونت ،سهل انگاري ،بیش از حد ،واکنشي
بودن و پاسخگویي اندک) ،کاهش شایستگي در فرزندپروري ،سطوح باالیي از شیوه هاي مدی ریت
جبرآمیز 9و استفاده از راهبردهاي مقابله اي ناسازگارانه را آشکار مي سازند و اسنادها و ادراکات منفي
تري در ارتباط با فرزند خویش دارند .افزایش دشواري هاي کودک و والدین مي تواند ماهیتي دوجانبه
داشته باشد .هنگامي که راهبردهاي انضباطي غیرتنبیهي و مالیم (محروم یت از امتیازات ،محرومیت
از تقویت مثبت) مفید به نظر نمي رسند ،والدین در تالش براي مدیریت رفتار کودک ،از شیوه هاي
خشن و تنبیهي (فریاد زدن ،تهدید و تنبیه جسماني) بهره مي جویند .تخاصم والد و کودک مي تواند
در این فرایند قهرآمیز باال گیرد و به افزایش رفتار مقابل ه جویانه در کودک و رفتار خشونت آمیز،
تهاجمي و تنبیه گرایانه در والد بیانجامد .به مرور زمان ،کارآمدي و راهبردهاي مقابله اي والدین،
به سبب چالش هایي که در پرورش فرزند مبتال به  AD/HDخود در پیش رو دارند ،تنزل مي یابد
و ممکن است به سهل انگاري و بي ثباتي در رفت ار فرزندپروري ختم شود .امري که به نوبه ي خود،
وخامت مشکالت کودک و خانواده را به همراه خواهد داشت (چاکو و دیگران.)3199 ،
با توجه به ماهیت مزمن  ، AD/HDمشارکت فعال والدین کودکان مبتال ،براي هدایت
موفقیت آمیز زندگي کودکان در حیطه هاي کارکردي گوناگون ضرورت دارد .برخالف دیگر افراد،
والدین نقشي پایدار و اساسي را در تصمیم گیري در مورد جریان ارزیابي  ، AD/HDکاربرد درمان
هاي مختلف در موقعیت هاي متعددي که کودک در طول زمان در آن ها قرار مي گیرد و حمایت از
فرزندشان ،در میان بسیاري از دیگر امور و عواملي که بخشي از فر زندپروري محسوب مي شوند ،بر
عهده دارند .بر همین اساس است که حمایت موثر از والدین کودکان مبتال به  ،AD/HDبراي
این که بتوانند چالش هاي پیش روي فرزند خود را در روند رشد مدیریت کنند ،یکي از نقش هاي
اصلي و سرنوشت ساز متخصصین مختلف در این حوزه است .از این رو ،اتخ اذ دیدگاه هاي جدیدتر
و مبتني بر شواهد علمي نسبت به  AD/HDو تدوین و به روزرساني شیوه هایي کارآمدتر براي
مدیریت رفتار کودکان مبتال به این اختالل ،ضرورتي بنیادي دارد و مي تواند از هزینه هاي رواني و
اقتصادي که اختالل مزبور بر فرد ،خانواده و اجتماع تحمیل ميکند  ،به نحو چشمگیري بکاهد .در
پژوهش حاضر از برنامه آموزش رفتاري والدین ) BPT( 3که در آغاز توسط بارکلي (  )9117توسعه
یافت و بعدها مورد جرح و تعدیل هایي قرار گرفت (آناستوپولوس و بارکلي 9111 ،؛ بارکلي،)9117 ،
استفاده شده است BPT .مشتمل بر  91گام است ،که اگرچه خطوط کلي برنامه ي مزبور و اهداف

. coercive management
). Behavior Parent Training (BPT
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هر مرحله توسط نویسنده مشخص شده است ،اما اجراي هر گام مستلزم تهیه جزوه اي آموزشي
براي والدین است که مي باید با توجه به مقتضیات ،توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شود .جلسات
آموزشي مي توانند به اشکال گوناگوني ،از جمله گروهي در مقابل انفراد ي ،یا والد به تنهایي در
مقابل والد و کودک به طور همزمان ،اجرا شوند.
3
9
بارکلي براي تبیین  ، AD/HDاز دو سیستم بازداري رفتاري و فعال سازي رفتاري که به
ترتیب در قشر پیش پیشاني راست و چپ قرار دارند ،بهره مي گیرد و ناتواني افراد مبتال را در
بازداري رفتاري ،به عنو ان مانعي بر سر راه سرکوبي پاسخ هاي نامرتبط و مقاومت در برابر عوامل
مزاحم ذکر مي کند .به عالوه ،وي اعتقاد دارد که ضعف سیستم بازداري رفتار ،بر روي چهار عملکرد
عصب-روان شناختي نقش غیرقابل انکاري دارد :حافظۀ فعال غیرکالمي ،حافظۀ فعال کالمي
(دروني سازي گفتار) ،خودگرداني هیجاني و بازسازي .همچنین طبق این الگو ،بازداري رفتاري
مستقیماً روي سیستم حرکتي و کنترل حرکتي تأثیر مي گذارد .بارکلي طي آخرین تحقیقات خویش
اظهار داشت که ضعف کارکردهاي اجرایي 1عامل اصلي این اختالل است .کارکردهاي اجرایي آن
دسته از اعمال ذهني هستند که امکان بروز رفتارهاي ارادي و هدفمند را فراهم مي آورند ،به فرد
کمک مي کنند تا متوجه پي آمدهاي کوتاه مدت و درازمدت اعمالش باشد ،فرد را قادر مي سازند
براي رسیدن به نتیجه موردنظر برنامه ریزي کند و به وي امکان مي دهند همزمان با انجام عمل به
ارزیابي آن بپردا زد تا در صورتي که عمل با نتیجه موردنظر همراه نبود ،به موقع آن را تعدیل و
تنظیم کند (بارکلي .)3199 ،او اعتقاد داشت که آموزش رفتاري والدین در راستاي به کارگیري
شیوه هاي کارآمد فرزندپروري ،مي تواند کودکان مبتال به اختالل کاستي توجه/بیش فعالي را در
ارتقاء کارآ مدي کارکردهاي اجرایي یاري کند .ده مرحله آموزش رفتاري والدین ( )BPTبر اساس
رویکرد بارکلي ،به اختصار در جدول  9آمده است .پژوهش هاي متعددي با استفاده از رویکرد آموزش
والدین صورت گرفته است که نتایج یکساني را به همراه نداشتهاند .نتایج پژوهشي که توسط
کرونیس و دیگران (  ) 3111در مورد تاثیر درمان هاي رواني -اجتماعي مبتني بر شواهد ،از جمله
آموزش والدین و مداخالت مدرسه اي بر اختالل  AD/HDدر نوجوانان انجام شد ،حاکي از
اثربخشي معني دار این شیوه ها بر کاهش نشانه هاي اختالل در آزمودني ها بود .به عالوه نتایج مزبور
نشان داد ند که آموزش مهارت هاي اجتماعي ،مشتمل بر مولفه هاي تعمیم دهي (رفتار مطلوب)،
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برنامه هاي فشرده ي آموزش تابستاني و مداخالت پرورشي ،افق نویدبخشي را در درمان اختالل
کاستي توجه/بیش فعالي پدید ميآورند.
پیکرو و دیگران (  )3117طي مطالعه اي فراتحلیلي بر روي  99پژوهش در زمینه اثربخشي
آموزش والدین و خانواده ها بر کنترل رفتار مشکل زاي کودکان ،که رفتارهاي بزهکارانه را نیز شامل
مي شد ،به نتایجي دست یافتند که از کارآمدي این شیوه هاي مداخله اي در کاهش مشکالت رفتاري
کودکان کوچک تر حکایت داشت .شایان ذکر است که اندازه ي اثر وزن دهي شده در گروه کنترل
برابر با  1/19و متناظر با  91درصد بازگشت مشکالت رفتاري در این گروه بود؛ در حالي که در
گروه آزمایشي  11درصد بازگشت مشکالت رفتاري مشاهده شد .در پژوهشي که توسط رقیبي و
دیگران (  )3191بر  19کودک  94-1ساله در شهر زاهدان انجام شد ،از برنامه ي آموزش والدین و
رفتار درماني براي کنترل نشانه هاي  AD/HDاستفاده شد .برنامه آموزش والدین شامل  1جلسه
آموزشي بود که به والدین اطالعات و راهبردهایي را جهت مدیریت رفتار فرزند مبتال به اختالل
کاستي توجه/بیش فعالي آنان ارائه مي کرد .به عالوه ،پژوهشگران به تدو ین برنامه مداخلهي رفتاري
جهت کاهش واکنش سازي ،کاهش فشار گفتار ،افزایش توجه و کاهش حواس پرتي در کودکان
مبتال و اجراي آن با کمک والدین دست زدند .نتایج نشان دادند که اجراي توام برنامه آموزش
والدین و رفتاردرماني ،تغییرات معناداري را در نشانه هاي اختالل در کود کان ایجاد کرد.
اگرچه پژوهش هاي متعددي بر اثربخشي برنامه هاي گوناگون آموزش والدین بر بهبود نشانه -
هاي  AD/HDدر کودکان صحه گذاشته اند ،واقعیتي که تحقیقات بیشتري در این زمینه را ایجاب
مي کند ،وجود پژوهش هاي متعدد دیگري است که کارآیي این برنامه ها و نظام هاي آم وزشي را مورد
شک و تردید قرار مي دهند .تحقیقات مزبور گاه حاکي از این امر بوده اند که اثربخشي دارودرماني
در رفع مشکالت رفتاري کودکان ،بیش از برنامه هاي آموزش خانواده بوده است .از سوي دیگر،
چون هر پژوهش مقتضیات زماني و مکاني متفاوتي دارد و نیز متغیرهاي گوناگو ني را اعمال ميکند
یا مي سنجد ،اجراي هر پژوهش در این زمینه ،تلویحات جدیدي را براي کاربرد پروتکل هاي آموزش
والدین براي مدیریت نشانه هاي  AD/HDدر بر دارد .در زیر به برخي از تحقیقاتي که برتري
دارودرماني را نشان مي دهند ،اشاره مي شود.
شهربانیان ،صالحي و عزیزي (  ، )3191تحقیقي درباره اثربخشي آموزش رفتاري والدین و دارودرماني
با ریتالین ،بر میزان عالیم  AD/HDدر پسران دانش آموز پایه سوم ،چهارم و پنجم انجام دادند.
بدین منظور آنان از طریق نمونه گیري تصادفي ،سه گروه ،هر یک متشکل از  99دانش آموز را به
عنوان گروه هاي آز مایشي و کنترل انتخاب کردند .این پژوهشگران دریافتند که آموزش رفتاري
والدین و ریتالین هر دو در کاهش شدت عالئم این اختالل به نحو معناداري موثر هستند ،هر چند
7
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که مقایسه ي میانگین ها در پژوهش آنان آشکار ساخت که ریتالین بیشتر موجب کاهش نشانهها
مي شود ،تا آموزش ر فتاري والدین.
دانفورت (  )3111طي مقاله اي ،برنامه آموزش والدین را جهت کمک به خانواده هایي که
کودکان مبتال به  AD/HDو ODDهمزمان دارند ،معرفي کرد .وي با ذکر پژوهش هایي مبني
بر این که همبودي این دو اختالل در کودکان ،الگویي از رفتارهاي اختالل آمیز را پدید ميآو رد
که با الگوهاي رفتاري  AD/HDو ODDبه تنهایي متفاوت است (براي مثال ،بارکلي و هینشاو،
9114؛ لینام ،)9111 ،شیوه ي برتر براي مدیریت رفتار این کودکان را ،درماني مرکب از محرکهاي
اعصاب و رفتاردرماني مي داند .وي ذکر مي کند که مناقشات موجود بر سر استفاده ي مفرط از
داروهاي محرک اعصاب (له فیور ،آرکونا و آنتونوسیو ،) 3111 ،در کنار عوارض جانبي منفي بالقوهي
این داروها ،فقدان پژوهش هایي که تداوم تغییرات رفتاري را پس از قطع دارو نشان دهند ،همچنین
این واقعیت که  11-31درصد کودکان مبتال به  ، AD/HDپاسخ مطلوبي به داروهاي مح رک
اعصاب نمي دهند (کانر ،) 3111 ،نشان دهنده ضرورت برنامه ي کارآمد آموزش والدین است .از این
رو ،حتي والدیني که فرزندان شان از برنامه منظم دارویي تبعیت مي کنند ،از برنامه آموزش والدین
بهره خواهند برد .با این وصف ،دانفورت ذکر مي کند که همه پژوهش ها ،حاکي از اث ربخشي کاربرد
همزمان دارودرماني و برنامه آموزش والدین براي تعدیل رفتار کودکان مبتال به  AD/HDو
 ODDهمزمان و والدین آن ها نیستند (براي مثال ،گرازیانو و دیامنت 9113 ،؛ پلهام و هینشاو،
 ، 9113به نقل از دانفورت .) 3111،هدف پژوهش حاضر ،تعیین و مقایسه اثربخشي آموزش رفتاري
والدین ( ) BPTبر اساس مدل بارکلي و دارودرماني با متیل فنیدیت  ) MPH(9بر استرس
فرزندپروري مادران و شدت نشانه هاي اختالل در کودکان مبتال به اختالل کاستي توجه/بیش فعالي
است.
روش
جامعه آماری و نمونه :نمونه پژوهش حاضر ،مشتمل بر  49دانش آموز پسر دوره اول و دوم
دبستان (کالس هاي اول تا پنجم) بودند که به طور داوطلبانه و غیرتصادفي ،از میان مراجعان مرکز
مشاوره پارسیان و نیز دانش آموزان مدارس استقالل  9و  3ناحیه  99آموزش و پرورش انتخاب و
در سه گروه آموزش رفتاري والدین ( ،) BPTدارودرماني ( ) MPHو گروه کنترل قرار گرفت ند.
ازآنجاکه ،مادران این کودکان ،شرکت کنندگان در تدبیر آزمایشي " آموزش رفتاري والدین"

)Methylphenidate(Ritalin
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( ) BPTمحسوب مي شدند ،میزان تحصیالت مادران در زمره متغیرهاي کنترل و بیش از دبیرستان
تعیین شد .در گروه  1 ،BPTمادر تحصیالت دبیرستاني و  7نفر مدرک دیپلم و باالتر داشتند .این
ارقام در مورد گروه دارودرماني با متیل فنیدیت ( ) MPHبه ترتیب برابر با  1و  1و در گروه
کنترل 91 ،و  9بودند .سایر متغیرهاي جمعیت شناختي در جداول  1و  4آمده است .کودکان با
استفاده از فرم « الف» ویرایش چهارم پرسشنامه عالئم مرضي کودکان( 9مقیاس ویژه والدین) ،که
توسط خود مادران تکمیل شد ،غربالگري شده و در فرم مزبور ،نمره باالتر از  1گرفته بودند.
همچنین نمونه مزبور بر اساس فرم هاي «ب» و « پ» پرسشنامه مزبور که آن ها نیز توسط مادران
تکمیل شدند ،به اختالل لجبازي مقابله جویانه ( ) ODDو اختالل سلوک ( ) CDمبتال نبودند.
ابزار
پرسشنامه عالیم مرضی کودکان ( ) CSI-4که توسط گادو و اسپرافکین 3در سال 9114
تدوین شد و در سال  9114همزمان با نشر چاپ چهارم  DSM-4مورد تجدیدنظر قرار گرفت،
براي سنجش شدت نشانه ها استفاده شد .این پرسشنامه داراي دو فرم والدین و معلم است .فرم
والدین داراي  17سوال است که  99اختالل رواني و هیجاني را مي سنجد و  91گویه اول آن (فرم
الف) براي سنجش شدت نشانه هاي  AD/HDبه کار مي رود .این پرسشنامه داراي دو شیوه
نمره گذاري است :شیوه نمره برش غربال کننده و شیوه نمره گذاري برحسب شدت نشانه هاي م رضي
در یک مقیاس  4امتیازي که با جمع نمرات ،نمره شدت را فراهم مي سازد .توکلي زاده ( )9171
اعتبار پرسشنامه را براي فرم والد 1 /11گزارش کرد (به نقل از محمدي و موسوي .) 9114 ،در
تحقیق کالنتري و همکاران (  ) 9111اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف براي فرم
معلمان  1/19و براي فرم والدین  1/19به دست آمد (به نقل از سهرابي ،اسدزاده و کوپاني.)9111 ،
بنا به پژوهش انجام شده توسط محمد اسماعیل (  ،) 9111در مقیاس مربوط به والدین ،نمره برش
 1با حساسیت  1 /19و ویژگي  ، 1/17قادر به غربالگري موارد مثبت و منفي است .همچنین نمرههاي
شدت نشانه هاي مرضي این مق یاس در مورد  ، AD/HDاختالل سلوک و اختالل نافرماني مقابله
جویانه ،مي تواند نمره هاي چک لیست رفتاري کودکان ( (CBCLرا در حوزه هاي ذکرشده پیش -
بیني کند .فرزاد ،امامي پور و وکیل قاهاني (  ) 9111ضریب اعتبار پرسشنامه را به روش هماهنگي
دروني براي فرم والد  1/14برآورد کردند .در پژوهشي که گریسون و کارلسون (  )9119بر
روي  CSI-3Rانجام دادند ،حساسیت آن براي اختالل نافرماني مقابله جویانه ،اختالل سلوک و

). Children’s Symptoms Inventory, 4th Edition (CSI-4
. Gadow & Sprafkin
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اختالل کاستي توجه /بیش فعالي به ترتیب  1 /11 ، 1/11و  1/77گزارش شد .گادو و اسپرافکین
(  ) 9114همبستگي بین چک لیست  CSI-3Rرا در سه اختالل ذکر شده به ترتیب 1/91 ،1/11
و  1/73گزارش کرده اند .در این پژوهش ،از فرم والدین مقیاس مزبور استفاده ش د .انتخاب نمونه
بر حسب نمره برش و سنجش شدت نشانه ها ،بر حسب نمره گذاري مبتني بر شدت انجام شد.
همچنین فرم هاي « ب» و «پ» پرسشنامه  ، CSIنسخه والدین ،براي حذف مواردي که به اختالل
لجبازي مقابله جویانه ( (ODDو یا اختالل سلوک ( ) CDهمبود مبتال بودند ،به کار رفت .ن قطه
برش  ODDبر طبق پژوهش محمداسماعیل (  )9111با حساسیت  0/94و ویژگي  ، 0/98برابر
با  9است .همچنین به موجب تحقیق مورد اشاره ،نقطه برش  9با حساسیت  0/84و ویژگي ،0/99
قادر به تفکیک کودکان مبتال به  CDاست.
2
مقیاس استرس فرزندپروری 1بری و جونز (  ) 9119براي سنجش است رس والدین استفاده
شد .این مقیاس که توسط والدین تکمیل مي شود 91 ،گویه دارد .گویه ها خوشایندبودن و جنبه
مثبت وظایف والدیني و نیز جنبه هاي منفي آن را مورد توجه قرار مي دهند .والدین باید موافقت یا
عدم موافقت خود را با هر گویه ،بر اساس رابطه اي که به طور معمول با فرزند خود دارند ،در یک
مقیاس لیکرت پنج درجه اي مشخص کنند .هشت گویه ،یعني گویه هاي شماره ، 1 ، 7 ، 1 ، 9 ،3 ،9
 97و  91به طور معکوس و سایر گویه ها به طور مستقیم نمره گذاري مي شوند .حداقل نمره در این
مقیاس  91و حداکثر آن  11است و هر چه نمره آزمودني در این مق یاس باالتر باشد ،نشان استرس
بیشتر است .بري و جونز (  ) 9119اعتبار دروني و اعتبار آزمون -بازآزمون این مقیاس را به ترتیب
1/11و  1/11گزارش کردند .در بررسي مقدماتي که به منظور تعیین اعتبار مقیاس ترجمه شده به
زبان فارسي ،روي  31مادر انجام شد ،اعتبار آزمون -بازآزمون با فاصله زماني یک هفته 71 ،درصد
به دست آمد .مزیت نسبي این مقیاس در مقایسه با سایر ابزارهاي مشابه ،کمتر بودن تعداد گویههاي
آن است که آن را براي استفاده والدین ،مطلوب تر مي کند (حسن زاده.)9119 ،
برنامه مداخله ای آموزش رفتاری والدین
برن امه آموزش رفتاري والدین به تفکیک مراحل ،در جدول  9آمده است:

. Parental Stress Scale
. Berry & Jones

91

9
3

مقایسه اثربخشي آموزش رفتاري والدین و دارودرماني بر شدت نشانههاي ...

جدول  . 1مراحل آموزش رفتاری والدین بر اساس رویکرد بارکلی
جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

محتوای جلسات
آشنا کردن والدین با اختالل کاستي توجه/بیش فعالي ،نشانه ها و سبب شناسي اختالل ،ویژگيه ا و
رفتارهاي کودک ان مبتال
آموزش شیوه هاي برقراري ارتباط مناسب با کودک ،شیوه هاي مدیریت رفتارهاي نامطلوب وچگونگي
افزایش تعامل مثبت با وي
آموزش مهارت هاي ابراز توجه مثبت به کودک
گسترش مهارت هاي توجه مثبت و بهبود همکاري و فرمانبرداري کودک
تدوین سیستم ژتو ني/امتیازي در منزل براي تشویق کودک به تبعیت از مقررات و فرمانها
آموزش شیوه استفاده از جریمه براي اصالح رفتار کودک
آموزش استفاده از محروم سازي براي اصالح رفتار کودک
مدیریت رفتار کودک در مکان هاي عمومي
مدیریت رفتار کودک در مدرسه
جمع بندي و خاتمه برنامه

اجرا
نتایج پرسشنامه عالئم مرضي کودکان (  ) CSI-4که در آغاز به شیوه نمره برش غربال کننده
نمره گذاري شده بود ،در این مرحله با استفاده از شیوه نمره گذاري بر حسب شدت نشانه ها ،نمره-
گذاري شد و به عنوان نمرات پیش آزمون به کار رفت .مقی اس استرس والدیني بري و جونز نیز
توسط مادران تکمیل شد .سپس کودکان گروه آزمایشي دارو درماني ( ،) MPHمصرف دارو را طبق
برنامه اي که قبال توسط روان پزشک تعیین شده بود ،آغاز کردند .والدین در گروه آموزش رفتاري
والدین ( ) BPTنیز طي نه هفته متوالي تحت آموزش رفتاري ب ا استفاده از روش بارکلي قرار
گرفتند (جلسات نهم و دهم در یک نوبت اجرا شدند ،زیرا جلسه دهم به مرور آموزش هاي قبلي و
پرسش و پاسخ اختصاص دارد) .پس از گذشت سه ماه ،پس آزمون ها اجرا و نتایج استخراج شدند.
یافتهها
جدول  3اطالعات جمعیت شناختي شرکت کنن دگان در پژوهش را نشان ميدهد .براي بررسي
همگن بودن سه گروه پژوهشي از نظر متغیرهاي جمعیت شناختي؛ میزان تحصیالت والدین ،پایه
تحصیلي ،رتبه تولد و تعداد فرزندان خانواده؛ از آزمون مجذور خي دو متغیري استفاده شده است.
نتایج آزمون هاي فوق نیز در جدول  3گزارش شده است.
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جدول  . 2مقایسه متغیرهای جمعیت شناختی در سه گروه پژوهشی
گروه پژوهشی
1

متغیر

طبقات

BPT

MPH

control

میزان
تحصیالت مادر

کمتر از دیپلم
دیپلم و باالتر
کمتر از دیپلم
دیپلم و باالتر
اول  -دوم – سوم

1
7
9
91
1

1
1
7
1
1

91
9
1
1
7

چهارم – پنجم

7

7

1

فرزند نخست
فرزنددوم و باالتر

1
1

1
1

7
1

میزان
تحصیال ت پدر
پایه تحصیلي
رتبه تولد
تعداد فرزندان
خانواده

تک فرزند
بیش از یک فرزند

4

9
91

9
91

99

df

سطح
معناداری

χ2

3

1 /991

1 /797

3

3 /941

1 /141

3

1 /971

1 /199

3

1 /913

1 /191

3

1 /913

1 /191

با توجه به اینکه شاخص هاي مجذور خي مشاهده شده [براي تمام متغیرهاي جمعیت شناختي]
کوچکتر از شاخص مجذور خي بحراني با در نظر گرفتن  9درصد خطا و براي درجه آزادي ،3
(  ) 9/119است ،بنابراین با اطمینان  ،1/19فرض صفر مبني بر عدم تفاوت فراواني هاي مشاهده
شده و مور د انتظار تائید مي شود .بنابراین ،سه گروه پژوهشي از لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختي
همگن هستند .جدول  1شاخص هاي گرایش مرکزي و پراکندگي نمرات پیش آزمون و پس آزمون
سه گروه را نشان مي دهد :
جدول  . 3میانگین و انحراف استاندارد داده های پژوهش
آموزش رفتاري
والدین
متغیر

نوبت اجرا

میانگین

استرس فرزندپروري (والدیني)

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

11/11
41/31
31/31
91/11

شدت عالئم ADHD

.9
ادغام شده است.

درمان با داروهاي
محرک اعصاب

BPT
انحراف
استاندارد
7/11
4/41
4/11
3/11

میانگین
91/71
11/47
13/47
91/17

MPH
انحراف
استاندارد
91/91
7/41
1/14
3/91

بدون تدبیر
آزمایشي
میانگین
19/11
91/31
11/11
31/17

control
انحراف
استاندارد
4/17
4/31
4/17
1/71

براي رعایت شدن پیشفرض آزمون مجذور خي؛ حداقل فراواني مورد انتظار  9در حداقل  11درصد از خانههاي جدول؛ طبقات با یکدیگر
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به منظور تعیین اثربخشي و مقایسه اثربخشي مداخله هاي پژوهش در کاهش استرس فرزندپروري
و شدت نشانه هاي اختالل کاستي توجه/بیش فعالي ،از طرح پژ وهشي "پیش آزمون -پس آزمون با
گروه گواه گسترش یافته" با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه براي نمره هاي افتراقي( 9تفاضل
نمرات پیش آزمون و پس آزمون) استفاده شد .جداول  4و  9بیانگر شاخص هاي آماري تحلیل واریانس
یک راهه با استفاده از نمرات افتراقي ،جهت بررسي اثر بخشي و مقایسه دو روش مداخله اي در
کاهش شدت نشانه ها هستند.
جدول  . 4میانگین و انحراف استاندارد نمره های افتراقی شدت عالئم AD/HD
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آموزش رفتاري والد ین
درمان با متیل فنیدیت
گواه

99
99
99

91/37
99/11
9/17

1/11
9/11
1/11

همان گونه که اطالعات جدول نشان مي دهد ،میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون-پس آزمون در
گروه دارودرماني بیشتر از گروه آموزش رفتاري والدین است ،که از برتري ظاهري دارودرماني در
کاهش شدت نشانه ها حکایت دارد.
جدول  . 5خالصه تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه تک متغیری برای مقایسه نمره های افتراقی
شدت عالئم AD/HD
منبع تغییرات

میانگین مجذورات

F

اندازه اثر
(مجذور اِتا جزئی)

**973/441

1/119

مجموع مجذورات

درجه آزادی

بین گروهي

9139/999

3

191/791

درون گروهي

917/417

43

4/713

کل

9191/171

44

** P > 1/19

با توجه به اینکه شاخص  Fمحاسبه شده (  )973/441بزرگتر از  F1/11با درجه هاي آزادي 43و3
(  ) 9/99است ،بنابراین فرض صفر مبني بر برابري میانگین ها با اطمینان  11درصد رد مي شود .با

با توجه به عدم برقراري پیشفرض یکساني شیب رگرسیونها براي تحلیل کوواریانس در مورد نمرات هر دو روش ،به جاي تحلیل کوواریانس
.9
از تحلیل نمرههاي افتراقي استفاده شده است.
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توجه به این که  ، η3=1/119مي توان گفت که حدود  11درصد از تغییرات شدت عالئم AD/HD
تحت تاثیر عامل نوع آموزش/درمان قرار مي گیرد و توسط آن تبیین مي شود .آزمون تعقیبي شفه
براي مقایسه دو شیوه مداخله نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات افتراقي آموزش رفتاري
والدین ( ) 91/37و دارودرماني ( )99/11معني دار است .بنابراین ،بر اساس نتایج حاصل ،اثربخشي
دارودرماني ( ) MPHدر کاهش شدت نشانه ها ،بیش از اثربخشي آموزش رفتاري والدین ()BPT
است.
جدول  . 6نتایج آزمون تعقیبی شفه برای نمره های افتراقی شدت عالئم ADHD
گروه الف

گروه ب

تفاوت میانگین ها
(الف  -ب)

خطای استاندارد

آموزش رفتاري والد

گواه

** 1 /31

1 /713

د رمان بامتیل
فنیدیت

گواه

** 94 /91

1 /713

آموزش رفتاري والد

درمان با متیل فنیدیت

**-9 /11

1 /713

** P > 1/ 19

بر اساس نتایج آزمون تعقیبي ،زیرگروه هاي همگن استخراج و در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  . 7زیرگروه های همگن برای نمره های افتراقی شدت عالئم ADHD
تعداد
آموزش رفتاري والد

99

درمان با متیل فنیدیت
گواه

99
99

2

1

3

91 /37
99 /11
9 /17

اطالعات مربوط به شاخص هاي آماري و خالصه تجزیه و تحلیل واریانس با استفاده از نمرات
افتراقي ، 9جهت بررسي اثربخشي روش هاي مداخله اي آموزش رفتاري والدین و دارودرماني در
کاهش استرس فرزندپروري ،در جدول هاي  1و  1آمده است:

 .9با توجه به عدم برقراري پیشفرض یکساني شیب رگرسیونها در تحلیل کوواریانس ( )F=4/835 ،P>1/19به جاي تحلیل کوواریانس از تحلیل نمره-
هاي افتراقي استفاده شده است.
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جدول  . 8میانگین و انحراف استاندارد نمره های افتراقی استرس فرزندپروری
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آموزش رفتاري والد
درمان متیل فنیدیت
گواه

99
99
99

31/91
31/37
1/71

9/11
1/19
9/44

همان گونه که اطالعات م ندرج در جدول  1نشان مي دهند ،میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون-
پس آزمون در گروه دارودرماني بیش از تفاضل این نمرات در گروه آموزش رفتاري والدین است ،که
برتري ظاهري دارودرماني را در کاهش استرس فرزندپروري نشان مي دهد.
جدول  . 9خالصه تجزیه و تحلیل واریانس یک راه ه تک متغیری برای مقایسه نمره های افتراقی
استرس فرزندپروری
میانگین مجذورات

F

اندازه اثر
(مجذور اِتا جزئي)

**73/111

1/771

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

بین گروهي

4179/144

3

3119/133

درون گروهي

9977/111

43

31/111

کل

9341/344

44

** P > 1 / 19

با توجه به اینکه شاخص  Fمحاسبه شده (  )73/111بزرگتر از  F1/11با درجه هاي آزادي 43و3
(  ) 9/99است ،بنابراین فرض صفر مبني بر برابري میانگین ها با اطمینان  11درصد رد ميشود .از
آنجاکه  ، η3= 1/771مي توان نتیجه گرفت که حدود  71درصد از تغییرات استرس فرزندپروري توسط
عامل نوع آموزش/درمان تبیین مي شود .همچنین نتایج آزمون تعقیبي شفه (جداول  91و  )99نشان
داد که تفاوت بین میانگین نمرات افتراقي آموزش رفتاري والدین ( ) 31 /91و دارودرماني با متیل
فنیدیت ( ) 31/37معنادار است و به بیان دیگر ،بر اساس نتایج حاصل ،اثربخشي دارودرماني
( ) MPHبیش از آموزش رفتاري والدین ( )BPTاست.
جدول  . 11نتایج آزمون تعقیبی شفه برای نمره های افتراقی استرس فرزندپروری ( والدینی)
تفاوت
گروه الف

میانگین ها
(الف  -ب)

گروه ب

خطای استاندارد

آموزش رفتاري والد

گواه

** 91 /41

9 /111

درمان بامتیل فنیدیت

گواه

** 33 /91

9 /111

آموزش رفتاري والد

درمان با متیل فنیدیت

**-1 /91

9 /111

** P > 1/ 19
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بر اساس نتایج آزمون تعقیبي ،زیرگروه هاي همگن استخراج و در جدول  4-97نشان داده شده
است.
جدول  .11زیرگروه های همگن برای نمره های افتراقی استرس فرزندپروری (والدینی)
آموزش رفتاري والد
درمان با متیل فنیدیت
گواه

تعداد

9

99
99
99

31 /91

3

1

31 /37
1 /71

بحث
شیوه هاي درماني گوناگوني جهت مدیریت اختالل کاستي توجه/بیش فعالي به کار مي روند .این
شیوه ها غالبا بر مدیریت نشانه هاي اختالل مزبور و پیامدهاي حاصل از آن تاکید دارند .پرورش
کودک مبتال به اختالل کاستي توجه/بیش فعالي ،نگراني و استرس زیادي را به والدین تحمیل
مي کند .این استرس ،برخاسته از ناتواني کودک در مدیریت رفتار خویش به نحوي متناسب با مکان،
مقتضیات و رویدادهاست .فقدان برخورداري والدین از دانش و اطالعات در خصوص علت این
نابهنجاري هاي رفتاري و انتساب آن ها به قصدمندي و تعمد کودکان مبتال ،این استرس را دوچندان
مي کند .آموزش والدین و دارودرماني کودکان ،دو شیوه رایج در میان دیگر شیوه ها براي مدیریت
شدت نشانه هاي کودکان مبتال و استرس والدین آن هاست .در پژوهش حاضر ،از آموزش رفتاري
والدین ( ) BPTبر اساس رویکرد بارکلي و دارودرماني با متیل فنیدیت ( ) MPHبراي کاهش
مدیریت شدت نشانه ها استفاده شد .مقایسه نتایج پیش آزمون-پس آزمون با استفاده از تحلیل
واریانس یک راهه براي نمرات افتراقي ،اثربخشي هر دو روش را در کاهش استرس فرزندپروري
در وا لدین آشکار ساخت ،اگرچه میانگین نمرات پس آزمون در گروه  MPHتفاوتي معنادار با نمرات
پس آزمون گروه  BPTداشت و به بیان دیگر ،میزان استرس فرزندپروري در والدیني که فرزندانشان
به مدت  1ماه ریتالین مصرف کرده بودند ،آشکارا کمتر از استرس والدین در گروه آموزش رفتاري
والدین بود .تحلیل آماري تفاوت شدت نشانه ها نیز ،نتایج مشابهي را آشکار ساخت .هر دو روش در
کاهش شدت نشانه هاي  ADHDدر کودکان مبتال موثر بودند ،اما اثربخشي دارودرماني در کاهش
شدت عالئم به نحوي معنادار بیش از اثربخشي  BPTبود .این یافته ها با نتایج پژوهش هاي
شه ربانیان ،صالحي و عزیزي (  ) 3191و نیز پژوهش رقیبي و دیگران (  ) 3191همسو بود .در بحث
پیرامون نتایج فوق ،شایان ذکر است که تکانشگري و پرفعالیتي کودکان مبتال به AD/HD
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موجب مي شود والدین پیوسته از محیط هاي گوناگوني که کودک در آن ها قرار مي گیرد (مدرسه و
کالس ،محیط هاي بازي و جمع هاي خانوادگي و فامیلي) ،بازخوردهاي منفي دریافت کنند .آنگاه
که علل کاستي توجه ،پرفعالیتي و تکانشگري کودک بر افراد آشکار نیست ،واکنشه اي هیجاني و
رفتاري ناسازگارانه کودک به مشکالت تربیتي و شیوه هاي فرزندپروري نابسنده و گاه نامناسب
والدین منتس ب مي شود ،امري که مي تواند به استرس آنان دامن بزند .مصرف متیل فنیدیت
(ریتالین) پرتنشي ،تکانشي بودن و پرفعالیتي کودک را به سرعت کاهش مي دهد و او را بیشتر قابل
کنترل مي سازد .از این رو ،این تغییر ناگهاني در رفتار کودک ،میزان دریافت بازخوردهاي منفي
توسط والدین را کاهش مي دهد و نگرش مثبت تر اطرافیان را نسبت به والدین و کودک به همراه
دارد .با این وصف ،از آنجاکه حدود  31-11درصد کودکان از مصرف ریتالین ( ) MPHبهره نميبرند
(کانر ، 3111 ،به نقل از دانفورت ،) 3111 ،اتخاذ برنامه اي مناسب جهت آموزش والدین کودکان
مبتال به اختالل کاستي توجه/بیش فعالي ضرورت تام دارد.
آموزش رفتاري والدین ،در درجه نخست  ،نگرش خود والدین نسبت به کودک و نابسامانيهاي
رفتاري و هیجاني وي و سپس شیوه هاي فرزندپروري آنان را هدف قرار مي دهد .آگاهي از این که
نابهنجاري هاي رفتاري کودک از ناتواني وي در مد یریت رفتار خویش ناشي مي شود و نه از تعمد
وي براي آزار دیگران ،از میزان استرس والدین مي کاهد و آنان مي آموزند که رفتار کودک را با
اغماض و بردباري بیشتري تحمل کنند .این آگاهي ،به آنان این امکان را مي دهد که از شیوههاي
کارآمدتري براي مدیریت رفتار فرزند خویش استفاده کنند و به مقابله جویي متوسل نشوند .عدم
استفاده والدین از شیوه هاي جبرآمیز نیز به کاهش درگیري ها منجر مي شود که خود کاهش استرس
را به دنبال خواهد داشت .استفاده از فنون تغییر رفتار توسط والدین ،موجب مي شود که کودکان
بیاموزند که پیامدهاي رفتار خویش را پیش بیني کنند .دریافت بازخوردهاي مثبت از سوي والدین،
خانواده گسترده و گروه همساالن ،منجر به ایجاد نوعي حس خودکارآمدي در کودک مي شود که
موجب مي شود آنان تالش کنند که "خود  ،بچه ي خوبي باشند" .
از آنجاکه ،یکي از نکات مهم در مطالعه اثربخشي مداخالت درماني ،ماند گاري اثر پس از
اختتام مداخله است ،پیشنهاد مي شود که طي پژوهش هاي بعدي در این خصوص ،میزان تداوم اثر
مداخله مورد توجه قرار گیرد .مطالعات برخوردار از پیگیري ،این منظور را برآورده مي سازند؛ که
محدودیت پژوهش حاضر محسوب مي شود.
با توجه به این که طي دهه هاي ا خیر ،سن آغاز آموزش رسمي براي کودکان کاهش یافته
است ،شناسایي و غربالگري کودکان مبتال به اختالل کاستي توجه/بیش فعالي مي توا ند با سهولت
بیشتري انجام شود .اتخاذ اقدامات مناسب در جهت مدیریت این اختالل در کودکان ،مي تواند از
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 خانواده و اجتماع،پیامدهاي نامطلوب و بهاي سنگیني که که نادیده گرفتن آن مي تواند براي کودک
 اقدامات مزبور مي توانند در درجه نخست آموزش والدین و خانواده ها. بکاهد،به همراه داشته باشد
 پزشکي و دیگر اقدامات توان بخشي جهت بهبود مهارت هاي اجتماعي،سپس درمان هاي رفتاري
 برخ ورداري کودکان مبتال از بیمه درماني مي تواند آزادي عمل بیش تر.در این کودکان را شامل شوند
. موجب شود،والدین را براي انتخاب شیوه درماني مناسب با کمک متخصصین
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