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Abstract
Aim: The purpose of this research was to study and compare three therapeutic
methods, namely neurofeedback, parental management training and
combination intervention on the reduction of conduct disorder symptoms in
children. Method: The method was quasi experimental, with pretest, posttest
and a one month follow up and the sample consisted of 25 parents who met
entrance criteria out of a total of 58 parents who were referred to Mehr and
Pouyesh counseling Centers in the City of Mashhad with their children aged
8-12 years. All children were diagnosed with conduct disorder in 2012-13.
Participants were then assigned to the three intervention groups. Research tool
used was the Child Symptom Inventory-4 (Csj-4) created by Galow and
Sprafkin (2007) .Results: The use of neurofeedback alone, increased mean
scores of conduct disorder albeit not significantly. The Combined approach
also failed to reduce the disorder. Only parental management training
significantly reduced symptoms. In comparison with males, females showed
significantly more reduction in symptoms. Results in follow up, showed
constancy of the effects of parental management training intervention on the
reduction of conduct disorder symptoms. Conclusion: Group parental
training, reduces the symptoms of conduct disorder. Hence, this method can
be used in families and educational institutions in Iran in order to improve
symptoms of conduct disorder.
Keywords: conduct disorder, compounded model, neurofeedback, parental
management training
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین و مقایسه سه روش مداخلهای پسخوراند عصبی ،آموزش مدیریت رفتار
والدین و درمان ترکیبی بر کاهش نشانگان اختالل سلوک کودکان بود .روش :روش پژوهش شبه
آزمایشی ،با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری یک ماهه و جامعه آماری  58والدینی بود که بههمراه
کودک  8تا  12ساله خود در سال  1391به مراکز مشاوره مهر و پویش شهر مشهد رجوع کرده بودند و
تشخیص اختالل سلوک در مورد کودکشان تایید شده بود .از میان آنها  25والد و کودک دختر و
پسرشان به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور تصادفی در سه گروه همگن جایگزین شدند.
ابزار پژوهش ،پرسشنامه عالیم مرضی کودکان گادو و اسپراکفین ( )2007بود .یافتهها :استفاده صرف
پسخوراند عصبی ،میانگین اختالل را افزایش داد اگرچه این افزایش معنادار نبود .روش ترکیبی نیز
اختالل را کاهش نداد و فقط مدیریت رفتار والدین به تنهایی توانست نشانگان اختالل را کاهش داد .این
کاهش در گروه دختران بیش از گروه پسران بود .نتایج آزمون در مرحله پیگیری ،ماندگاری اثر مداخله
مدیریت رفتار والدین را نشان داد .نتیجهگیری :آموزش گروهی رفتار والدین ،از میزان نشانگان اختالل
سلوک میکاهد لذا نهادهای خانواده ،تربیتی ،آموزش و پرورش ،صدا و سیما میتوانند در جهت بهبود این
اختالل از این روش بهرهمند شوند.

کلیدواژهها :اختالل سلوک ،پسخوراند عصبی ،درمان ترکیبی  ،مدیریت رفتار والدین
 .1استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور تهران
 .*2نویسنده مسئول ،دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران
 .3کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمـه
اختالل رفتاری در کودکان طیف وسیع و گستردهای دارد .یک سوم تا نیمی از تمام مراجعان به
مراکز خدمات روانشناختی را کودکان پرخاشگر و دچار اختالل سلوک تشکیل میدهند (پترسن
و مستکاس .)2011 ،هونگ ،تیلمن ،البی ( )20015نشانگان اختالل سلوک را حضور چند رفتار
ضداجتماعی نسبتا بادوام و تکراری در موقعیت های مختلف عملکرد فرد و حداقل در یک دوره
زمانی یک ساله تعریف کردهاند و شیوع این اختالل را بین  3تا  14درصد و در پسران  ،سه برابر
دختران گزارش نمودهاند .ناتوانی در حل مسئله ،عزت نفس پایین ،رفتارهای پرخاشگرانه ،ضعف
در عملکرد تحصیلی و ناتوانی در مهارتهای اجتماعی کالمی و غیرکالمی از پیامدهای اختالل
سلوک است ،این کودکان دارای مجموعهای از مشکالت رفتاری و هیجانی هستند که در پیروی
از مقررات و هنجارها و رفتارکردن به شیوه جامعه پسند شدیدا مشکل دارند ،و در نظر سایر
کودکان ،بزرگساالن و اجتماع خود بیشتر از آنکه بیمار روانی بهحساب بیایند افرادی بد و
بزهکار تلقی میشوند (سنک ،درن ،کولکو ،سوسمان ،نول ،بوکستین.)2012 ،
مشکالت رفتاری و نافرمانی کودک ،بهعنوان یکی از جدیترین مشکالت این کودکان ،تاثیر
بسیاری بر نظام و کارکرد خانواده میگذارد و به جهت همین تاثیر متقابل کودک و والدین،
منطقی است که از آموزش والدین بهعنوان روشی مناسب و کارامد برای مدیریت رفتارهای
نامطلوب کودکان استفاده شود (بریس میستر و چارلز .)2007 ،در دهههای اخیر ،به آموزش
مدیریت والدین�در طرحهای درمانی توجه فراوانی شده و نتایج مطلوب و گستردهای از آن به
ثبت رسیده است (فابیانو ،پلهام ،کلز ،گیناجی ،کرونیس ،کنر2009 ،؛ پلهام و فابیانو.)2008 ،
مبنای نظریه مدیریت رفتار والدین بهوسیله پاترسون و رایدو در سال  1982برنامهریزیشده
است .این دو فرضیه ،تعاملهای اجباری بین والدین و کودکان را اینگونه شرح میدهند که
کودک میآموزد از طریق ایجاد رفتارهای منفی مثل قشقرق ،مخالفت ،لجبازی ،مقابله و بی-
اعتنایی از تسلط والدین و انتقاد آنها اجتناب کند در حالیکه خود این رفتارها ،رفتارهای منفی
والدین را افرایش میدهد؛ مثالً بر سر کودک فریاد میزنند یا او را تنبیه میکنند ،بهتدریج
رفتارهای پرخاشگرانه والدین و کودک بیشتر میشود و هر دو گرفتار چرخه «تقویت منفی» می-
شوند و باعث میشود کودک به سمت «اختالل سلوک» پیش رود (سادریچ .)2012 ،آموزش
مدیریت رفتار والدین به والدین کمک میکند تا رویکردهای جدیدی را در اداره کردن رفتار
کودکشان در محیط خانه یاد بگیرند .به والدین آموزش داده میشود تا مشکالت رفتاری را به
شیوههای جدید شناسایی ،تعریف و مشاهده کنند (اسمیت و بارت .)2007 ،مطالعات زیادی از
1. parenting management training
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اثربخشی این برنامه بر بهبود روابط با همساالن ،پیشرفت تحصیلی و کاهش تعاملهای مخرب با
والدین حمایت میکند (کاستین و چامبرز.)2007 ،
ترانزو  2006تقویت مهارتهای والدگری و فرزندپروری را که بهدنبال آموزش والدین رخ می-
دهد مهمترین راه حل مشکالت رفتاری کودکان میداند (نقل از مهاجری ،پوراعتماد ،شکری،
خوشابی .)1392 ،لس و رونان ( )2008با اجرای این برنامه در مورد خانوادههایی که فرزندانشان
مشکالت رفتاری داشتند گزارش کردند  ،برنامه آموزش والدین اثرات مفید زیادی بر عملکرد
خانوادهها دارد به شکلی که همه شرکتکنندگان در این برنامه آموزشی ،بهبود روابط والد و
کودک را گزارش کردهاند و والدین شرکتکننده نیز احساس بهتری نسبت به مهارتهای
فرزندپروری خود و ویژگیهای فرزند خود پیدا کردند .فارلی ،آدامز ،التون و اسکوویل نیز
( ،2005نقل از علیزاده  )1391برنامه آموزش والدین را اینگونه تعریف کردهاند« :برنامههای
آموزش والدین ،برنامههایی استاندارد با مداخلههای کوتاه مدت است که راهبردهای تخصصی از
جمله توجه مثبت ،نادیدهانگاری ،کاربرد موثر پاداش و تنبیه ،اقتصاد ژتونی و محرومسازی را به
والدین آموزش میدهد تا از آنها برای رفع مشکالت رفتاری کودکان خود استفاده کنند».
آموزش والدین مزایای متعددی دارد ،نخست اینکه والدین بیشترین تماس را با فرزندانشان
دارند و میتوانند بیشترین تاثیر را در تغییر رفتار آنان داشته باشند ،بهعالوه میتوانند اسکان
درمانگری مداوم را میسر سازند (کین ،کوزنس ،موسپرت و راجر.)2010 ،
�
پیشرفت علم و فناوری موجب ظهور درمان نسبتا جدیدی تحت عنوان پسخوراند عصبی شده
که بر نشانههای اصلی بیتوجهی ،و تکانشگری متمرکز است و توجه زیادی را بهخود جلب کرده
است (موسسه ملی بهداشت1998 ،؛ نقل از جدیدی ،احدی ،خوشابی ،و فرخی.)1390 ،
پسخوراند عصبی پاسخ فناوری به رواندرمانی ،بازتوانی شناختی و عملکرد قشری ضعیف است و
نظام آموزشی وسیعی است که رشد و تغییر در سطح سلولی مغز را افزایش میدهد (دموس،
 .)2005کارمودی ،راوانسکی ،وادهانی ،سابو ،ورگارا ( ،)2010اعالم کردند با استفاده از روش
پسخوراند عصبی ،فرد می آموزد دامنه ،فرکانس و یا یکپارچگی ابعاد الکتروفیزیولوژیایی مغز خود
را اصالح کند .پس از نصب الکترودها به مناطق چندگانه قشر مخ ،فرد جلوی مانیتور مینشیند و
یک بازی را انجام میدهد ،و هنگام بازی از دست خود استفاده نمیکند بلکه الگوی امواج مغزی
وی است که بازی را به پیش میراند .تشبیه پسخوراند عصبی به آینه ،میتواند به توضیح فرایند
اثر آن کمک کند .زمانیکه زخمی روی صورت ایجاد میشود ،فرد با دیدن زخم در آینه مقدار و

1. neurofeedback
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عمق زخم را میفهمد و به پانسمان آن میپردازد ،در پسخوراند عصبی نیز فرد امواج مغزی
نابهنجار خود را میبیند و خود به رفع آن می پردازد (نصرتآبادی.)1386 ،
طرح درمان اختالل سلوک را باید در چند بخش درمانهای مستقیم و تکمحور تا مداخلههای
چندگانه تقسیمبندی کرد ،در کنار دارو درمانی ،و برنامههای آموزش رفتار والدین ،درمانهای
مبتنی بر پسخوراند زیستی ،پسخوراند عصبی ،رژیم غذایی نیز پیشنهاد شده که توفیق چندانی
بهدست نیاوردهاند (جانسون ،مک آلیستر و ریدرز .)2005 ،واکر ( )2008تاثیر پسخوراند عصبی
را بر بهبود اضطراب ،افسردگی ،ناتوانی یادگیری ،اختالل نافرمانی مقابلهای و اختالل سلوک
گزارش کرده؛ و اورالندی ( )2004نیز با پژوهش خود با  36آزمودنی پسر دچار اختالل بیش-
فعالی و اختالل سلوک نشان داده که پسخوراند عصبی مشکالت رفتاری آنها را در محیط
مدرسه و خانه بهطور معناداری کاهش داده است .کارمودی و همکاران ( )2010با استفاده از
روش پسخوراند عصبی در مورد  8کودک بیشفعال مشاهده کردند پس از  6ماه ،رفتارهای
تکانشی این کودکان بهشدت کاهش یافته است و رفتارهای بهتری در کالس و درجمع همساالن
داشتهاند .از آنجا که اختالل سلوک ،زمینه ابتال به مشکالت جدی ،همانند اختالل شخصیت
ضداجتماعی ،مصرف مواد و ترک تحصیل را فراهم میسازد و بهطور قابلتوجهی به کارکرد
روانی -اجتماعی کودک و نوجوان در منزل ،مدرسه و اجتماع آسیب میرساند (کمیجانی و ماهر،
 .) 1386لذا هرگونه مطالعه ،تشخیص و شناسایی ،پیشگیری ،کنترل و درمان ،ارزشمند خواهد
بود .هدف پژوهش حاضر این است تا در جهت کنترل و درمان این نوع اختالل در کودکان  8تا
 12ساله ،اثربخشی سه روش آموزش مدیریت رفتار والدین ،درمان مکمل مبتنی بر استفاده از
پسخوراند عصبی و ترکیب این دو را تعیین و مقایسه نماید و فرضیههای زیر را بیازماید.
 .1روش مداخله پسخوراند عصبی ،در کاهش نشانگان اختالل سلوک کودکان موثر است.
 .2آموزش مدیریت رفتار والدین ،نشانگان اختالل سلوک کودکان را کاهش میدهد.
 .3ترکیبی از پسخوراند عصبی و آموزش مدیریت رفتار والدین ،نشانگان اختالل سلوک کودکان
را کاهش میدهد.
روش
این پژوهش از نوع تجربی با استفاده از طرح پیشآزمون ،پسآزمون بدون گروه گواه با پیگیری
یک ماهه بود .جامعه آماری پژوهش ،کودکان  8تا  12ساله دچار اختالل سلوک شهر مشهد
بودند که از میان  58مورد والدینی که بههمراه کودک  8تا  12ساله خود در سال  1391به
مراکز مشاوره مهر و پویش شهر مشهد رجوع کرده بودند و کودکشان دچار اختالل سلوک،
82
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تشخیص داده شد  25کودک دختر و پسر که معیارهای ورود را دارا بودند که شامل نداشتن
اختالل دیگر و زندگی با هر دو والد بود به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و در سه گروه
همگن جایگزین شدند.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه عالیم مرضی کودکان .این پرسشنامه مقیاسی برای درجهبندی رفتار است
که اولین بار توسط گادو و اسپراکفین ( )2007برای غربال اختاللهای رفتاری و هیجانی کودکان
 5تا  12ساله طراحی شد و شامل دو نسخه معلم و والد و  9گروه عمده از اختاللهای رفتاری
است .یکی از این گروهها ،اختالل سلوک است که با سوالهای  27-41سنجیده میشود .پاسخ-
های ارائه شده به هریک از مواد آزمون ،در مقیاسی  4درجهای هرگز =  ،0گاهی =  ،1اغلب = 2
و بیشتر اوقات =  )3نمرهگذاری میشود .محمداسماعیل ( )1380ضریب اعتبار این مقیاس را با
استفاده از آلفای کرونباخ 0/87 ،اعالم کرده است .در این پژوهش از فرم والد استفاده و ضریب
آلفای کرونباخ آن در این پژوهش  0/79شد.
 .2آموزش گروهی والدین .این برنامه آموزشی را اولین بار پاترسون و رایدو در سال،1982
تدوین و در مورد  29نفر از والدین کودکانی که دارای مشکالت رفتاری برونیسازیشده بودند با
دو مرحله پیگیری سه ماهه اجرا کردند ،همبستگی ضرایب اثربخشی سه مرحله  0/87اعالم شد
(فورگاچ ،پاترسون ،دگارمو .)2005،در پژوهش حاضر ،والدین شرکتکننده در پژوهش که در
یکی از سه گروه آزمایش جهت دریافت آموزش مدیریت رفتار قرار گرفته بودند در  8جلسه 90
دقیقهای هفتهای یک جلسه آموزش دیدند .این جلسات به شکل زیر اجرا شد.
جلسه اول .هدف این جلسه شناخت اختالل سلوک ،نشانه ها و عامل پیدایش آن بود .والدین با
 15نشانه این اختالل آشنا شدند و آموختند که دارا بودن همزمان  3نشانه از این مجموعه
حداقل بهمدت یک سال ،شرط اصلی وجود اختالل است .از والدین درخواست شد برای هر یک
از نشانههایی که ذکر شد در صورت وجود ،مصداقی در رفتار فرزند خود بیابند و آنرا بازگو کنند.
سپس با عوامل موثر در پیدایش این اختالل آشنا شدند و فهمیدند که هیچ عامل واحدی نمی-
تواند رفتار ضد اجتماعی و اختالل سلوک کودک را توجیه کند بلکه بسیاری از عوامل زیستی-
روانی-اجتماعی در پیدایش این اختالل نقش دارند.
جلسه دوم .هدف این جلسه تقویت رابطه عاطفی خود والدین با یکدیگر و تقویت رابطه والد-
کودک بود .والدین به اهمیت سه محور مهم محبت و مهرورزی ،احترام ،و اعتماد در روابط بین
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خود پی بردند و دریافتند رابطه سالم با کودک ،مبتنی بر تکریم ،مهرورزی ،امنیتدهی و ارضاء
معقول و منطقی نیازهای کودک است.
جلسه سوم .هدف این جلسه آموزش مهارتهای جدید به کودک و بازی درمانی بود .در این
جلسه ،با هدف آموزش مهارتها و فعالیتهای حرکتی و شناختی برای کودک ،به والدین ،بازی-
هایی آموزش داده شد و ویژگیهای بازی موثر مثل مشارکت والدین ،تحرک و فعالیت ،تنوع،
انتخابی بودن نه تحمیلی ،و استفاده از ابزار طبیعی مثل شن و ماسه بیان شد.
جلسه چهارم .هدف این جلسه افزایش رفتارهای مطلوب و آموزش تنبیه و تشویق شایسته بود.
در این جلسه ،اهمیت نقش پاداش و تقویتکننده رفتار ،انواع پاداش و تنبیه ،به والدین آموزش
داده شد و آنها دریافتند که مهمترین بعد لذتبخش پاداش ،از نظر کودک ،توجهی است که
دریافت میکند.
جلسه پنجم .هدف این جلسه آموزش اصالح رفتار ،محرومسازی موقت بود .به والدین گفته شد
که در مقابل بعضی رفتارهای کودک ،بیتوجهی کنند ،رفتارهایی مانند تقاضای توجه غیرمناسب،
تقاضای کودک از والدین برای انجام کاری که آنها نمیخواهند انجام دهند ،و باید والدین به
گریه کردن کودک برای جلب توجه ،قشقرق ،کارهای نمایشی ،بحث کردن ،بیقراری کردن ،جیغ
و داد کردن یا فریاد زدن او بیتوجهی کنند .همچنین روش انجام محرومسازی موقت در مقابل
رفتارهای منفی کودک به والدین آموزش داده شد.
جلسه ششم .هدف این جلسه شناسایی موقعیتهای زمینهساز بود .والدین با موقعیتهای
زمینهساز یا تشدیدکننده نشانههای اختالل بهشرح زیر آشنا شدند .عوامل مربوط به والدین از -
جمله روش تربیتی و تنبیهی و خشن که وجه مشخصه آن پرخاشگری کالمی و جسمانی شدید،
آسیبهای روانی والدین ،کودک آزاری ،مسامحه و سهلانگاری و عوامل اجتماعی فرهنگی که
شامل محرومیتهای اقتصادیاجتماعی ،بیکاری والدین ،فقدان شبکه اجتماعی حمایتکننده،
فقدان مشارکت مثبت در فعالیتهای اجتماعی برای والدین توضیح داده شد.
جلسه هفتم .هدف این جلسه تمرین و ایفای نقش بود .در این جلسه والدین شرکتکننده،
داوطلبانه ،نقش کودک و والد را در موقعیتهای رفتار منفی ،و اطاعتناپذیری اجرا و
بازخوردهای هریک از انواع تعامل با کودک را مشاهده کردند.
جلسه هشتم .هدف این جلسه پرسش و پاسخ با والدین بود .در آخرین جلسه ،به سوالهای
متعدد والدین در زمینه اختالل سلوک پاسخ داده شد و خود والدین نیز تجربههای موفق خود را
بیان کردند.
 .3استفاده از دستگاه پسخوراند عصبی .با در نظر گرفتن فعالیت الکتریکی مغز میتوان
گفت که مغز یک فرد معمولی در زمان آگاهی و بیداری و کنترل کامل ،امواجی با فرکانس -21
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 14هرتز تولید میکند .زمانی که عوامل زمینهساز زیستی ،روانی ،اجتماعی ،این فرکانس را به
باالتر از  21هرتز میرساند ،مکانیسم طبیعی سیستم دفاعی ،کنترلی ،و شناختی فرد دچار
اختالل میشود و حاصل این بههم ریختگی بهصورت انواع مشکالت روانشناختی مانند اضطراب،
پرخاشگری ،بیقراری ،ضعف در مهارتهای اجتماعی و کاهش توان حل مساله بروز میکند .لذا
گروهی که نامزد دریافت درمان مبتنی بر پسخوراند عصبی بودند ،تعداد  30جلسه در  10هفته،
هر جلسه بهمدت 20دقیقه از دستگاه پسخوراند عصبی استفاده کردند و خودتنظیمی مغز،
خودکنترلی و افزایش تمرکز به آنها آموزش داده شد .محتوی جلسات یکسان بود ولی درصورتی
که نمرههای روی دستگاه نشان میداد که کودک در خودتنظیمی و تمرکز حاصل از استفاده از
پسخوراند عصبی ،پیشرفت کرده است ،محتوی جلسه پیچیدهتر میشد .روش استفاده از این
برنامه به این صورت بود که پس از نصب الکترودها به مناطق چندگانه قشر مخ ،فرد جلوی
مانیتور مینشست و یک بازی را انجام میداد .این بازی ،نوعی بازی کامپیوتری است که فرد در
انجام بازی از دست خود استفاده نمیکند بلکه الگوی امواج مغزی او است که بازی را پیش می-
برد.به شرکتکنندگان در این بازی با استفاده از برنامه انیمیشنی مربوط به دستگاه پسخوراند
عصبی ،سه قایق روی مانیتور نشان داده میشود و گفته میشود که کنترل قایق وسطی بهدست
خود او است و قایقهای باالیی و پایینی رقبای او هستند و باید تالش کند از رقبای خودش عقب
نماند ،درحالیکه هر سه قایق ،امواج مغزی خود کودک هستند .قایقی که کنترلش از طریق ذهن
بهدست او است ،موج آرامش و دوتای دیگر ،موجهای اضطراب و عدم تمرکز او هستند .فرد به-
طور غیرمستقیم روی آرامش و تمرکز و کنترل خود کار میکند ،در واقع در حین بازی،
نحوه فعالیت مغز خود را روی صفحه مانیتور مشاهده و با توجه به راهنمایی درمانگر ،تالش می-
کند کنترل فعالیت امواج را بهدست بگیرد و سطح فعالیت الکتریکی مغز را با امتیازهایی که
دستگاه در حین بازی به او میدهد به حد طبیعی برساند.
 .4درمان ترکیبی .گروه سوم تحت مداخله همزمان پسخوراند عصبی به میزان  30جلسه و 8
آموزش مدیریت رفتار برای والدین قرار گرفتند.
شیوه اجرا .برای گروه نامزد دریافت پسخوراند عصبی ،سه روز در هفته ،بهطور انفرادی و در
محل مرکز مشاوره مهر ،مداخله مبتنی بر پسخوراندعصبی اجرا شد .همچنین  8جلسه آموزش
رفتار والدین بهطور گروهی ،هفته ای یک جلسه در محل مرکز مشاوره مهر ،برای گروه دیگر به
شکلی که قبال ذکر شد برگ زار گردید .گروهی که قرار بود از درمان ترکیبی استفاده کنند نیز هر
دو روش مداخله فوق را به همان شکل گروههای دیگر دریافت کردند ،به این شکل که برای
کودکان این گروه ،از پسخوراند عصبی استفاده شد و والدین این کودکان از  8جلسه آموزش
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رفتار والدین بهرهمند شدند .پس از گذشت یک ماه از اتمام جلسات درمانی ،در مرحله پیگیری
برای سنجش پایداری تأثیر مداخله ،آزمون عالئم مرضی کودک ،مجدد در مورد هر سه گروه اجرا
و در نهایت نتایج بهدست آمده با استفاده از تحلیل اندازهگیریهای مکرر تحلیل شد.
یافتهها
 25آزمودنی این پژوهش شامل  19پسر و  6دختر و میانگین سن مادران  33/2و سن پدران
 37/9سال بود 10 .نفر ( 40درصد) تک فرزند 8 ،نفر ( 32درصد) فرزند اول ،و  7نفر ( 28درصد)
آنان ،فرزندان دوم تا چهارم خانواده بودند .همه والدین با سواد ،و میانگین سطح تحصیالت
مادران بیشتر از سطح تحصیالت پدران بود 39 .درصد پدران مشغول به کار دولتی و  61درصد
آنان دارای مشاغل غیردولتی بودند .از نظر شغل مادران ،تعداد  14نفر ( 56درصد) شاغل و 11
نفر ( 44درصد) خانهدار بودند .میانگین سن کودکان شرکتکننده  11/1سال ،و محصل پایه
دوم تا ششم ابتدایی بودند ،این کودکان کمتر از شش ماه از تشخیص و تایید اختاللشان در
مراکز مشاوره گذشته بود و هیچیک دارو یا روش دیگری برای درمان استفاده نمیکردند.
جدول .1نتایج آزمون کولموگروف برای بررسی توزیع طبیعی نمره اختالل سلوک
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون
0/494
0/547
0/912
آماره کولموگروف
0/967
0/926
0/376
سطح معنیداری
∗*

P <0/01

*

P <0/05

طبق جدول 1شرط توزیع طبیعی بودن دادهها برقرار است .با آزمون باکس مفروضه برابری
ماتریسهای کوواریانس بررسی شد و چون مقدار آماره  Fدر سطح  0/05معنیدار نبود مفروضه
همگنی کوواریانس دادهها و برقراری شیب رگرسیون تایید شد .همچنین نتیجه آزمون موچلی
معنیدار نبود و نتیجه شد که مفروضه کُرویت برقرار است.
جدول .2شاخصهای توصیفی پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمره اختالل سلوک سه گروه

گروه
پسخوراند عصبی
مدیریت رفتار والدین
نوع ترکیبی
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پسآزمون
پیشآزمون
انحراف
میانگین انحراف معیار میانگین
معیار
1/65
10/93
2/0069
10/44
1/58
5/55
1/87
9/66
2/91
7/14
3/16
8/00

پیگیری
انحراف
میانگین
معیار
1/56
11/22
1/58
5/00
2/87
6/57
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طبق جدول  2نمره اختالل در گرروه اول و دوم و سروم در پرسآزمرون تفراوت دارد و بیشرترین
کاهش میانگین نمره اختالل سلوک پس از مداخله مربوط به گروه دریافتکننرده آمروزش رفترار
والدین است .اگرچه در گروه ترکیبی که هم از مدیریت رفترار والردین و هرم از جلسرات درمرانی
پسخوراند عصبی بهره بردهاند کاهشی در نمره اختالل مشراهده مریشرود امرا ایرن تفراوت بررای
پیشآزمون و پسآزمون این گروه معنادار نیست .همچنین گروه مورد مداخله پسرخوراند عصربی
درمیانگین نمره اختالل ،افزایش کمی مشاهده میشود.
جدول .3نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس اندازههای مکرر نمره اختالل سلوک
آماره F
مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات
گروه
0/119
0/019
1
1/019
اثر زمان
0/0269
0/043
1
0/043
اثر تعاملی زمان و پیشآزمون
**18/071
2/899
2
5/799
تعامل زمان و گروه
**

P <0/01

∗

P <0/05

در جدول ،3نمره اختالل را در پیشآزمون بهعنوان کووریت نشان میدهد ،که فقط اثر تعاملی
زمان و گروه معنیدار است ولی زمان به تنهایی باعث کاهش اختالل نمیشود بلکه نوع درمان
نیز همراه با گذشت زمان باعث کاهش اختالل میشود .با استفاده از میانگینهای حاشیهای
محاسبه شده و آزمونهای تعقیبی به بررسی تفاوت بین سه گروه میپردازیم.
جدول .4میانگینهای نمره اختالل سلوک گروهها براساس اثر تعاملی زمان و گروه
گروه
پسخوراند عصبی
مدیریت رفتار والدین
روش ترکیبی

انحراف معیار
0/290
0/281
0/337

میانگین
10/018
5/131
8/023

طبق جدول  4میانگین حاشیه ای گروه دوم نسبت به دو گروه دیگر بیشرتر اسرت .یعنری میرزان
کاهش اختالل در گروه دوم مدیریت رفتار والدین بیشتر است.
جدول .5نتیجه آزمون تعقیبی مقایسه دو به دوی گروهها از نظر اختالل
اختالف میانگین
گروه
**4/887
مدیریت رفتار والدین
پسخوراند عصبی
**1/995
روش ترکیبی
**-2/893
روش ترکیبی
مدیریت رفتار والدین
**

P <0/01

∗

P <0/05
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طبق جدول  5همه گروهها دو به دو با یکدیگر تفاوت دارند .یعنی با گذشت زمان ،کاهش اختالل
در گروه دوم مدیریت رفتار والدین نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است .سپس کاهش اختالل در
گروه سوم روش ترکیبی نسبت به گروه اول پسخوراند عصبی بیشتر است.
جدول .6میانگین و انحراف معیار اختالل دختران و پسران
تعداد
19
6
25

گروه
پسر
دختر
کل

انحراف معیار
1/384
2/345
1/904

میانگین
6/842
4/500
6/2800

طبق جدول  6میانگین نمره اختالل پسران در پسآزمون نسبت به دختران بیشتر است.
جدول .7آزمون  tمستقل برای مقایسه نمره اختالل دختران و پسران
 t-testبرای برابری میانگینها
فاصله اطمینا ن  95درصد برای تفاضل میانگینها
کران پایین
کران باال
0/90
6/28

درجه
آزادی
23

آماره t

آزمون لوین برای بررسی
همگنی واریانسها
آماره F

∗2/76

0/44
**

P <0/01

∗

P < 0/05

طبق جدول  7نمره اختالل در پسآزمون برای دو گروه دختران و پسران تفاوت معنیداری
دارند .بهعبارتی جنست ،متغیری پیشبین برای تبیین اثربخشی مداخلههای سهگانه است و گروه
دختران نسبت به گروه پسران از تغییر رفتار والدین در جهت کاهش مشکالت رفتاری و نشانگان
اختالل سلوک ،بیشتر بهرهمند شدهاند.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،از میان سه روش پیشرنهادی اسرتفاده از پسرخوراند عصربی ،مردیریت رفترار
والدین و نوع ترکیبی در کاهش نشانگان اختالل سلوک ،فقط روش آمروزش والردین موفرق شرد
نمرههای اختالل را بهطور معناداری کاهش دهد .این نتیجه همسو با نتایج پژوهشری اسرت کره
لس و رونان ( )2008انجام دادند .آنان با اجرای برنامه آموزش رفتار والدین در مورد خانوادههایی
که فرزندان شان مشکالت رفتاری از قبیل نافرمانی داشتند به این نتایج رسیدند کره برنامرههرای
آموزش والدین ،مشکالت کارکردی کل خانواده را بهبود میبخشد ،رفتار کودک را در کالس بهتر
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میکند و رفتارهای اضطرابی و افسردگی کودک را کاهش میدهد .همچنین این یافتهها همسو با
مطالعههای دیگری است که نشان میدهند برنامه آمروزش مردیریت والردین مریتوانرد عملکررد
خانواده و رفتارهای مخرب و آسیبزای کودک را بهبرود ببخشرد (رینرو و مرک گرراس2006 ،؛
تریسی ،تریپ ،بایرد.)2005 ،
در تایید یافته پژوهش حاضر میتروان بره پرژوهش وبسرتر و هامونرد (2005؛ نقرل از کرارول
 )2009اشاره کرد که سه روش درمانی آموزش والدین ،آموزش کودکان و تلفیق این دو را با هرم
در مورد  97کودک دچار اختالل سرلوک اجررا کردنرد و دریافتنرد والردینی کره مردیریت رفترار
والدینی به آنها آموزش داده شده بود ،بهبود رفتاری بیشتری را در کودکان خود گزارش کردنرد.
همچنین معلمان این کودکان بهبود قابلتوجهی در مهارتهای مدیریت تعارض کودکان گرزارش
کردند .گلدینگ ( )2012نیز در مطالعه خود نشان داد که مدیریت رفتار والدین ،مشکالت برونی-
سازی شده کودکان ،رفتارهای ضداجتماعی ،قانونشکنی و پرخاشگری کودکران را کراهش مری-
دهد .باللی و آقایوسفی ( )1390نیز در پژوهش خود ،با آموزش مدیریت رفتار والدین  18کرودک
دچار اختالل رفتاری دریافتند برنامه آموزش والدین ،مشکالت رفتاری نظیرر نافرمرانی ،تحریرک-
پذیری ،زود ازکوره دررفتن ،دعوا و کتککاری با دیگران را کاهش میدهد.
ازطرفی در این پژوهش 30 ،جلسه درمان صرفا مبتنی بر پسخوراند عصبی ،در کاهش نشانگان
اختالل سلوک بی تاثیر بود این یافته همسو با یافته جدیدی و همکاران ( )1390است که به
مقایسه درمان پسخوراند عصبی و ریتالین بر کاهش مشکالت رفتاری  20کودک پرداخته بودند و
اعالم کردند که در مقایسه با دارو درمانی ،پسخوراند عصبی تاثیری در بهبود اصالح رفتار نداشته
است .ولی در مقابل ،واکر ( )2008در مطالعه خود بیان میکند که پسخوراند عصبی تاثیر مثبتی
بر بهبود اضطراب ،اختالل نافرمانی و اختالل سلوک دارد و میتواند رفتارهای پرخاشگری و
بزهکارانهای را که در بیشفعالی و اختاللهای رفتاری مثل اختالل سلوک مشاهده میشود
کاهش دهد .نکتهای که قابل ذکر است این است که عالوه بر بیتاثیر بودن پسخوراند عصبی در
این پژوهش بر کاهش نشانگان اختالل ،مقداری نیز میانگین این اختالل در این گروه افزایش
یافته بود که شاید بتوان اینگونه تفسیر کرد که ممکن است والدین این کودکان بهدلیل اینکه
در تعداد جلسات زیادی که فرزندان خود را تحت مداوا با پسخوراند عصبی میدیدند احساس
کفایت این برنامه ،آنان را از رسیدگی و توجه الزم به رفتارها و تعاملهای تربیتی خود با
فرزندانشان غافل کرده باشد.
نتایج پسآزمون برای گروه سوم نیز که از درمان تلفیقی استفاده کردند نشان داد که این
روش در کاهش نشانگان اختالل موفق نبوده است .شاید بتوان تبیین کرد والدین این گروه با
توجه به اینکه در کنار آموزش خودشان ،کودکانشان نیز تحت مداخله دستگاه پسخوراند
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عصبی بودند اهتمام کافی به تکالیفی که به آنان داده میشد نداشتهاند .این نتیجه با نتایج
پژوهش وبستر و هاموند (2005؛ نقل از کارول  )2009همسو نیست .زیرا در پژوهش آنان از
میان گروههای آموزش یا درمان اختالل رفتاری ،گروههای تلفیقی بهترین تفاوت را با قبل از
مداخله نشان دادند .پژوهشگران مذکور اعالم کردند کودکانی که در گروههای تلفیقی بودند
مهارتهای حل مساله بهتری نشان دادند و در رابطه با تغییر رفتار والدین نیز مادران گروه
آموزشی مدیریت رفتار والدین و گروه ترکیبی در تعامل با فرزندانشان بهبودهای معناداری نشان
دادند .گلدینگ ( )2011نیز در مداخلههای درمانی آموزش رفتار والدین و دارو درمانی و نوع
ترکیبی که برای کودکان دارای مشکالت رفتاری ترتیب داد اعالم کرد که بیشترین اثربخشی را
درمان ترکیبی در کاهش نشانگان اختالل داشته است.
یافته دیگر این پژوهش مربوط به تفاوت معنادار دختران و پسران در کاهش نشانگان
اختالل بود ،بهطوری که کاهش نمرههای اختالل دختران بیشتر از پسران بود .نظیر این نتیجه را
مییر ،اسلوک ،هس ،مارتین ( )2011در پژوهش خود مبنی بر مطالعه تفاوتهای جنسی در
درمان اختالل سلوک بهدست آوردند و نشان دادند که دختران از درمان اختالل سلوک ،نتایج
بهتری بهدست میآورند .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند از لحاظ کاربردی در طراحی برنامه
درمانی اختاللهای رفتاری کودکان و نوجوانان مورد توجه و استفاده قرار گیرد و از لحاظ نظری،
نگرش دقیقتری به عوامل و زمینههای پیدایش و تداوم مشکالت رفتاری در اختیار پژوهشگران،
مسئوالن و والدین قرار داهد.
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پرسشنامه ارزیابی سالمت روان کودکان و نوجوانان  6تا  14ساله ( (CSI-4ویژه والدین
بر اساس DSM-IV
نام و نام خانوادگی......................
نام مرکز مشاوره ......................

کد فردی ............................
نام شخصی که پرسشنامه را تکمیل میکند...........

تاریخ تولد ......../.........../.........
رابطه با کودک .......................

مشارکتکننده/والدین گرامی :
ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار میدهید بهاطالع میرساند هدف از انجام این پرسشنامه یاریرسرانی بره شرما و فرزنرد
دلبندتان جهت ارتقاء رشد وضعیت تحصیلی و سازگاری در زندگی و خانواده است .خواهشمند است پس از خواندن هرر عبرارت،
درجه تطبیق آنرا با رفتار کلی کودک خود با گذاشتن عالمت ضربدر در یکی از چهارستون «هرگز ،گاهی ،اغلرب ،بیشرتر اوقرات»
مقابل آن عبارت مشخص کنید و هر سؤال را طبق بهترین اطالع خود جواب دهید .پاسخهای شما کامال محرمانه خواهد ماند.
هرگز
0

گاهی
1

اغلب
2

بیشتراوقات
3

عبارت
1

از مدرسه جیم میشود (در میرود).

0

1

2

3

2

شبها در ساعاتی که نباید در خارج از خانه میماند.

0

1

2

3

3

برای بهدست آوردن بعضی چیزها با در رفتن از قبول مسئولیت ،دروغ
میگوید.

0

1

2

3

4

به دیگران زور میگوید ،آنها را تهدید میکند یا از آنها کار میکشد.

0

1

2

3

5

با دیگران دعوا و کتککاری میکند.

0

1

2

3

6

از خانه فرار کرده و شب را بیرون از خانه میماند.

0

1

2

3

7

وقتی دیگران متوجه نبودند چیزهایی را دزدیده است.

0

1

2

3

8
9

چیزهای متعلق به دیگران را عمداً خراب کرده یا از بین برده است.
عمداً چیزهایی را آتش زده یا آتشسوزی ایجاد کرده است.

0
0

1
1

2
2

3
3

10

با استفاده از زور و خشونت جسمی چیزهایی را از دیگران ربوده است.

0

1

2

3

11

بدون اجازه به خانه ،ماشین ،یا محل کسب دیگران وارد شده (دستبرد
زده است).
در موقع دعوا با دیگران از سالحهایی (مانندچوبدستی ،آجر ،بطری و …
استفاده نموده است).
با حیوانات با بیرحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا میکند.
با افراد دیگر با بیرحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا میکند.
مسائل و روابط جنسی ذهنش را به خود مشغول داشته یا عمالً به
فعالیتهای جنسی میپردازد.

0

1

2

3

0

1

2

3

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

12
13
14
15
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