
 

  

  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ بهار ١٣سال چهارم شماره 

 و ۲يزشي رفتار انگيمي، خودتنظ۱ي رفتار توجهيمي خودتنظي اثربخشیسهيمقا
  ۴  همراه با نقص توجهيفعالشي اختالل بيهابر نشانه ۳يکالم يميخودتعل

  ت معلم تهران         ي دانشگاه تربيار گروه روانشناسيدانش ـ يرضا مرادیعل دکتر
   زي دانشگاه تبريار گروه روانشناسياستاد ـ یتورج هاشم دکتر
  ت معلم تهران        ي دانشگاه تربيار گروه روانشناسيدانش ـ فرزاد..  ایول دکتر
  زي دانشگاه تبريار گروه روانشناسي استادـ یرامیمنصور بدکتر 
  ت معلم تهراني دانشگاه تربيوانشناس ري دکتريدانشجو ـ ی کرامتيهاد

   دهیچک
، خود ي توجهي رفتارهايمي آموزش خودتنظي اثربخشيبه بررس پژوهش حاضر

 يفعالشي نقص توجه و بيهانشانه  بري کالميمي و خود تعليزشي انگي رفتارهايميتنظ
مراه با ـ هيفعالشياختالل ب  مبتال بهيي سوم ابتدایهيآموزان پسر پادانش. پردازديم

 از يريگبهره با .دي مورد پژوهش انتخاب گردیهنوان جامعـعز بهيهر تبرـنقص توجه ش
 )CSI-4( ۵ کودکاني عالئم مرضی و پرسشنامهيصي تشخی، مصاحبهيروش غربالگر

خاب ـعنوان نمونه انت همراه با نقص، بهيفعالشيآموز مبتال به اختالل ب دانش۴۰تعداد 
  ي رفتارهايمي خودتنظ،ي توجهي رفتارهايميخودتنظ(هارگانه ـ چيهاشدند و در گروه

  

    

2- self-regulation of motivational behavior 
4- Attention Deficit/Hyperactivity 
Disorder(ADHD)    

1- self-regulation of  attentional behavior              
3- verbal self-instruction                                         
5- Children Pathological Symptoms 
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ج، از روش يل نتاي تحليبرا. ن شدنديگزيجا)  و کنترلي کالميمي و خودتعليزشيانگ
عمل آمده ه بيهاليج تحلينتا.  مکرر  استفاده شديهايريگ اندازهيانس برايل واريتحل

 بر  اثرات معناداري توجهي رفتارهايميتنظ خودي آموزش راهبرد)الف: نشان دادند
  همراه با نقصيفعالشيآموزان مبتال به اختالل ب نقص توجه دانشيهاکاهش نشانه
 يمي و خودتعليزشي انگيارهاـ رفتيمي خودتنظيبردهاـ آموزش راه) ب.توجه دارد

ش يل بآموزان مبتال به اختال دانشيفعالشي بيها، اثرات معنادار بر کاهش نشانهيکالم
 . دارنديفعال

، يزشي انگيارهاـ رفتيميودتنظـ، خيوجهـ تيتارهاـ رفيمينظـخودت : کلیديگانواژ
  .يش فعالي، نقص توجه، بي کالميميخودتعل

  

ن ي در بين اختالالت رفتاريج تري از رايکي همراه با نقص توجه يفعالشياختالل ب
 ۵ ي ال۳الت متحده حدود ايها در ابراساس گزارش. اکثرکشورها است آموزاندانش

شکل ). ۲۰۰۸همکاران،  و ۱يفول(  هستندءن اختالل مبتاليآموزان به ادرصد دانش
کند ين اختالل به شدت کارکرد افراد را در خانه و مدرسه مختل ميمزمن ا

 يشواهد حاک. ع استيشتر شاين پسرها بين اختالل در بيغالباً ا). ۲۰۰۸ ۲نگيندليفا(
.  نقش دارديکي و هم عوامل ژنتيطين اختالل هم عوامل محيااز آن است که در 

 ي از سهم قويفعالشيب/ توجهيي دوقلوها در ارتباط با اختالل نارسايمطالعات رو
به نظر ). ۲۰۰۷و همکاران، ۳برگر(کند يت مين اختالل حماي ايگيرک در شکليژنت
ج مطالعات ينتا.  دارندن اختاللي در بروز اي هم سهم قابل توجهيطيرسد عوامل محيم

 با رشد ي، تعامل کودک ـ والد و فقر خانوادگي از آن است که نوع راوابط خانوادگيحاک
  يفعالشيب/ توجهيي اختالل نارساياغلب کودکان دارا. ن اختالل در ارتباط استيو شدت ا

  

    

2- Findling           
  

1- Foley        
3- Berger  
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درسه ـ که آنها وارد ميشوند باالخص زمانيـص داده ميخ تشيالگـ س۷-۸ن يتا سن
 يها از نشانهيکي.  زودتر آشکار شونديليها ممکن است خن، نشانهيبا وجود ا. شونديم
، کودکان مبتال ي شناختيهادر آزمون. دـ باشيجانـي هيميتنظه ممکن است خوديـاول

ا ي ي خواه حرکتيد کنترل بازدارازمنيف ني در تکاليفعالشيب/  توجهييبه اختالل نارسا
ازمند به حفظ توجه در طول زمان ـ يف ني در تکالنيچنهم .ف هستندي ضعيشناخت

اند که  نشان دادهي طوليهاپژوهش .ف هستنديف عملکرد مستمر ـ ضعينظير تکال
 درصد ۵۰- ۷۰ي براي در بزرگساليفعالشي و بي، تکانشوري توجهي بي اصليهانشانه

دا ـيداوم پـ همراه با نقص تيعالـفشيعنوان اختالل بص داده شده بهيکودکان تشخ
، ۱نيراسل و روستا(شود ي مي و شغليلي، تحصي عاطفيهابيکند و منجر به آسيم

۲۰۰۷(.  

ن اساس، يوندند، بپردازد، بر ايپيوقوع مهط بي و کنترل آنچه که در محينيبشيبه پ
ج از ين نتاي سودمند ببار خواهد آورد و ايرفتارج ين کارکردها نتايداشتن کنترل بر ا

طور هب. دي مثبت، به حداکثر خواهد رسيامدهاي بر پي اثرگذاريش توانمنديق افزايطر
ان ي بيفعالشيب/ توجهيي نارسایش دربارهي خوي در مدل نظري آنچه را بارکليکل

  هند رشد بير فرآه ديطور اوله، بي رفتاريبازدار) الف: ن شرح استيداشته است به ا
ستند ي برخوردار نيژگين وي از اييکه چهار کارکرد کنترل اجرايد، در صورتيآيدست م

 يهانقص) ج. کنندي بروز مي متفاوتي در مراحل رشديي کنترل اجرايکارکردها) ب
 همراهند از نقص موجود يفعالشيب/ توجهيي که با نارساييموجود در چهار کارکرد اجرا

آن صورت  ابد درير يي تغيين نقص ابتدايشوند و چنانچه اي مي ناشي رفتاريدر بازدار
جه ي نتي رفتاريص بازدارينقا) د. افت و برعکسيز بهبود خواهد ير کارکردها نيسا

 موجب نقص يميتنظ در خوديص ثانوينقا) هـ .اندي ـ رشدي و عصبيکي ژنتيهاعامل
  .کندين نميي را تبيفعالشيوجه بدون بن مدل وقوع نقص تيا) و. شودي ميدر بازدار

  
    

  1- Russel & Rostain 
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 در ي رفتاريه فقدان بازداريبر نقش اول) ۱۹۸۱ (ي بارکلينکه در مدل نظريح ايتوض
 ین نقص به نوبهيا. د شده استي تأکيفعالشيب/  توجهييکودکان مبتال به اختالل نارسا

 شده و ي، گفتار دروني، حافظه کاريميظ خودتنيها در حوزهيگري ديهاخود به نقص
 در يادهيه، مشکالت عدي ثانويها نقصيدر راستا. شودي مي مجدد منتهيبندسازمان
 به يجاني و هي، اجتماعيلي، تحصيشناخت - ي رفتاريهان کودکان درحوزهيميان ا
، يلي، ضعف عملکرد تحصيليزش تحصيتوان به فقدان انگيان ميکه در م نديآيوجود م
، يختگين، برانگيي پاي، خود کارآمدين، پرخاشگريينفس پا، حرمتيريادگي يهايناتوان

 ی، دامنهيپرت، حواسيريپذکيرـ، تحيهارت در حل مسائل اجتماعـدان مـ، فقيدقتيب
 خواب کوتاه، یف، چرخهي ضعي حرکتيافته، هماهنگي رشد نيتوجه محدود، زبان درون

 به ۱۹۸۱، ۱يبارکل(ف با همساالن اشاره نمود ياطات ضعف و ارتبي ضعيجانيکنترل ه
  ).۱۹۹۲، ۲سيل، مورينقل از کواتوچو

ند، چندان يج ناخوشاي نتاي به لحاظ برخي طبيکردهاي بر روي مبتنيهايدرمانگر
-ي شناختيهاکاربرد درمان رو عالقه به گسترش ونياند از امورد اقبال واقع نشده

 يها همراه با نقص توجه در ساليفعالشي به اختالل ب درمورد کودکان مبتاليرفتار
 يعمل آمده بر اثربخشقات بهي از تحقيعيبخش وس در .افته استيش ير افزاياخ

توان به يم انين ميکه در ا  صحه گذارده شده استيرفتار - يمداخالت شناخت
، )۲۰۰۸(نگ يندلي، فا)۲۰۰۱(همکاران  و ۴، راپورت)۲۰۰۰(دان   و۳ول وند مطالعات

اند که ها نشان دادهن پژوهشيک از ايج هرينتا. اشاره نمود) ۲۰۰۷(همکاران  و ۵يدال
، يتي، خودتقويابي، خودارزين خودنظارتي تحت عناويمي خودتنظيهاآموزش برنامه

  ازيد بخش قابل توجهـ، قادرنيبرـ و خودرهيـ و خودفرمانيتـيرينترل، خودمدـخودک
  / توجهييتالل نارساـتال به اخـ کودکان مبيکانشگرـ و تيعالفشي، بيهـ توجيهاقصـن

  

    

2- Kratochwill & Morris    
4- Daly 

1- Barkely 
3- Vend Walle & Dane 
5- Rapport 
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ن، در يبراعالوه.  داشته باشديها را در پ نشانهيند که بهبودي را کنترل نمايفعالشيب
، )۲۰۰۳ (ي، بارکل)۲۰۰۲( ۲يگومک) ،)۲۰۰۳( ۱عمل آمده توسط داسه بيهاپژوهش
مشخص شده است که ) ۲۰۰۶ (۵لزي، و)۲۰۰۸( ۴تزلييز و وي، واتک)۲۰۰۳ (۳ينزنيمک ا

 ي راهبرديها از آموزهيمند با بهرهيفعالشيب /  توجهييکودکان مبتال به اختالل نارسا
 يوند رفتارهاشي قادر م،ي خودثبت ويابي، خودارزيتي، خودتقوي، خودنظارتيميخودتنظ
ق به بهبود ين طري خود را تحت کنترل درآورند و از ايفعالشي و بيا، تکانهيتوجه

  . نائل شونديلي و عملکرد تحصين فرديروابط ب
 رفتار يمي، خودتنظي رفتار توجهيمي خودتنظي اثربخشیسهيدر پژوهش حاضر مقا

 يفعالشيب /  توجهييسا اختالل ناريها بر نشانهي رفتار کالميمي و خودتعليزشيانگ
) ۱: (ر پاسخ داده شوديات زيعمل آمده به فرضج بهي نتایهمطرح است تا به واسط

 يمي توجه، خودتنظيمي در قالب آموزش خودتنظي ـ آموزشي مداخالت درمانيکاربند
) ۲( نقص توجه را بهبود بخشد يها قادر است نشانهي کالميميزش و خود تعليانگ

 و يفعالشي بيها در بهبود نشانهي آموزش ـ درمانیگانه سهيهاي کاربندياثربخش
  .باشدي موثر ميتکانشگر

  روش 
  آماري ينمونهه و جامع

 يتجربمهي از طرح پژوهش ني پژوهشيهاهي فرضين پژوهش جهت بررسيدر ا
ق عبارت بود از ي مورد تحقیبر موضوع مورد مطالعه، جامعهيمبتن. استفاده شده است

-DSM يصي تشخيهاساس مالکا که برييآموزان پسر کالس سوم ابتدا دانشیهيکل
IV-TR ۶ تال به اختاللـآموزان مب کودکان به عنوان دانشيالئم مرضـ عیو پرسشنامه  

  
     

2- McGoey 
4- Watkins & Wentzel 

 Diagnostic   -6    های روانیصی وآماری اختالليراهنمای تشخ
and Statistical Manual  of Mental Disorders 

1- Das 
3- Mc Inemey 
5- Wells         
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منطق انتخاب سال سوم (ص داده شده بودند ي همراه با نقص توجه تشخيفعالشيب
اد است ين سن زي همراه با نقص توجه در ايفعالشيوع اختالل بين بود که شي اييابتدا
 طرح و يه به گستردگـباتوج).  ندارديياد کاراـين سن آموزش زيبل از اـق و

ن شد که از مناطق ي مورد نظر، تالش بر ايها موجود در انجام مداخلهيهاتيمحدود
قه به تصادف انتخاب شود و سپس از طک منيز يآموزش و پرورش شهرستان تبر

 انتخاب شده و آن گاه از هر يطور تصادفمدرسه به ۴  انتخاب شده،ي آموزشیمنطقه
 يهاروهـدند که در گـخاب شـ انتيربالگرـ غیوهيه شـوز بـآم دانش۱۰عداد ـه تـمدرس

  .ن شدنديگزيکنترل جا  وشيچهارگانه آزما

  گیريهاي اندازهابزار

وجه براساس ـ همراه با نقص تيعالـفشيآموزان مبتال به بص دانشي تشخيراـب
عمل ه بآموزان مصاحبهمعلمان و دانش ن،يبا والد DSM-IV-TRص ي تشخيهامالک
 عالئم ی، پرسشنامه همراه با نقص توجهيفعالشي اختالل بيابين مالک، ارزيدوم. آمد
 ين اختالالت روانيترعي شاي براين پرسشنامه، ابزار غربالگريا .بود) فرم معلمان (يمرض

ن و يست والديم شده و شامل چک ليتنظ DSM يهاکودکان بوده که براساس مالک
 ماده آن مربوط ۱۸ ماده است که ۱۱۲ شامل يگذارست عالمتن فهريا. معلمان است
ن آزمون براساس مطالعات ي اييروا.  همراه با نقص توجه استيفعالشيبه اختالل ب

 يهان نمرهيب) ۱۳۷۹(انفر يهاد.  محتوا، مناسب گزارش شده استييمربوط به روا
اعداد، حساب  ياخنااس فري مقيهان با نمرهي معلميگذار فهرست عالمتيرانينسخه ا
) WISD-R( کودکان ي وکسلر براي هوشيدنظر شدهياس تجدي، مقي عدديو نمادها
 مربوط يها مادهيياين مطالعه، پايدر ا. دار گزارش کرده استي و معني منفيهمبستگ

% ۸۴، ييق بازآزماياز طر) نيفرم معلم( همراه با نقص توجه يفعالشيبه اختالل ب
 يهاه از نشانهي اوليابي، ارزيآموزش - ي درماني از اعمال مداخلهقبل. گزارش شده است

 که ينحوعمل آمد، بههب) فرم معلمان( کودکان ي براساس پرسشنامه عالئم مرضيمرض
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ه، ين خط پاييدنبال تعهب. کردي مداخالت را مشخص ميهي، خط پايابين ارزيج اينتا
 ي توجهي رفتارهايمي خودتنظيهبرد تحت عنوان آموزش رايآموزش - يمداخله درمان

در . دي جلسه به طول انجام۱۰ن مرحله از مداخله،يا.  اجرا گذارده شدیبه مرحله
ت يک بار از وضعي وسته به صورت هر دو جلسهي پيهايابيمداخالت، ارز ني ايراستا
م  همراه با نقص توجه با استفاده از پرسشنامه عالئيفعالشي اختالل بي مرضيهانشانه
 يالزم به ذکر است که سه نوع مداخله آموزش. عمل آمدبه) فرم معلمان( کودکان يمرض
 مداخالت ي اجرايبرا. طور مجزا اعمال گرديدگانه به سهي آموزشيها در گروهيدرمان

کن ي، ما)۲۰۰۲(، بندورا )۲۰۰۲ (ي بارکليها جداگانه براساس آموزهيسه بسته آموزش
 از يکيها، تنها روهـک از گـيب که هر ين ترتيبه ا.  شدهـيته) ۱۹۷۱( ۱بام وگودن

 ي مداخالت، مطالعات الزم برايقبل از اجرا. افت کردندي مذکور را دري آموزشيهاروش
 با ي آموزشيهاک از بستهين راستا هر يدر ا.  انجام شدي آموزشيها بستهيين رواييتع

ج ي اجرا شد که نتاي سه نفرياه گروهيبرا AB ي تک مورديشياستفاده از طرح آزما
ک از مداخالت يعبارت يگر هر   بوده، بهي آموزشيها بستهي از اثربخشيحاصل حاک

  .اند مؤثر بودهيش فعاليب/ نوجهيي اختالل نارساي مرضير نشانه هايي در تغيآموزش

  ي اجراشیوه
 عالئم یمه پرسشنا ازاستفاده وابسته با يرهاي مربوط به متغيهادر گام اول اندازه

سه با يقاـآزمون جهت مشي پياـهدست آمد و دادهبه) فرم معلمان(  کودکانيرضـم
ها، ي به آزمودنياهدرگام دوم برنامه.  شديآور جمعيريگيآزمون پ  پس ازيهاداده
. يابند  حضوريها داده شد تا براساس آن درجلسات آموزش مدارس و خانوادهياياول

وم مجدداً ـدر گام س . دو ماه طول کشيدي و درمانيموزشداخالت آـ ميمدت اجرا
فرم ( کودکان يم مرضـر وابسته با استفاده از پرسشنامه عالئيه متغـ مربوط بيهااندازه

ن ي سومي، برايدرگام چهارم دو ماه بعد از اتمام مداخالت آموزش. دست آمدهب) معلمان
وجود هرات بييدست آمد تا تغه بيريگي پر وابسته در آزموني مربوط به متغيهابار اندازه
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 از يکيز تحت آموزش ي گروه کنترل نيهايدر گام آخر آزمودن.  شوديآمده بررس
 گروه کنترل ي روي کالميميتعلخود مداخله.  قرار گرفتندي ـ درماني آموزشيهاروش

 يهاخلهسه با مداي در مقايشي آزمايها گروهين مداخله روي ايرگذاريرا تاثياجرا شد ز
  .شتر بوديگر بيد

  هاافتهی
ک گروه ي و يشيسه گروه آزما( مختلف يهاگروه اريانحراف مع ن ويانگيم ۱جدول 
 .دهديش نشان ميرا در مراحل مختلف آزما) کنترل

آزمون و آزمون، پسگانه در پیش چهارهاي میانگین و انحراف معیار گروه)1 ( شمارهجدول
  )هاي بیش فعالیه نقص توجه و نشانهمتغیر وابست(آزمون پیگیري 

  گروه  
آموزش 

خودتنظیمی                        
  توجه

آموزش    
خودتنظیمی   

  انگیزش

آموزش 
تعلیمی                                              

  کالمی
  کنترل

ن 
زما ون
آزم

ص   
شاخ

ير 
متغ

سته
واب

ين  
انگ
مي

ف   
حرا

ان
يار
مع

ين  
انگ
مي

ف   
حرا

ان
يار
مع

  

مي
ين
انگ

اف  
حر
ان

يار 
مع

ين  
انگ
مي

اف  
حر
ان

يار 
مع

  

  ۰۶/۵  ۸/۲۳  ۵۴/۴  ۱/۲۴  ۴۳/۱  ۱/۲۴  ۲۷/۲  ۴/۲۴  نقص توجه  پيش آزمون
  ۷۳/۱  ۸/۲۴  ۶۲/۲  ۸/۲۲  ۷۸/۱  ۷/۲۳  ۷۶/۲  ۱/۱۴  نقص توجه  پس آزمون
  ۳۴/۱  ۳/۲۴  ۳۴/۱  ۳/۲۳  /.۶۶  ۲۴  ۴/۲  ۸/۱۰  نقص توجه  آزمون پيگيري
  ۶/۱  ۴/۲۴  ۱۱/۱  ۲۵  ۰۱/۲  ۳/۲۵  ۴۳/۱  ۱/۲۵  بيش فعالي  پيش آزمون
  ۲۸/۱  ۲/۲۴  ۲۲/۲  ۱۳  ۴/۲  ۲/۱۴  ۰۶/۱  ۸/۲۴  بيش فعالي  پس آزمون
  ۶۱/۱  ۵/۲۴  ۴۰/۲  ۶/۹  ۴۳/۱  ۹/۹  ۵۶/۱  ۳/۲۴  بيش فعالي  آزمون پيگيري

 شود که در اثر گذشت زمان مداخالت بهي مالحظه م۱ جدول يهاباتوجه به داده
ج ي را نسبت به نتايري چشمگيهاتتر شده و تفاوقيرها عمي متغيعمل آمده در برخ

  ج گروه اول يتوان به نتاين راستا ميدر ا. وجود آورده استهآزمون بآزمون و پسشيپ
  

    

 1- Meichenbam & Goodman 
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 گروه ي آماريهااخصـ به شيگاهـن نيچنهم. ودـاشاره نم)  توجهيميتنظآموزش خود(
مداخله   که در اثر گذشت زمان اثراتدهدينشان م) زشي انگيميآموزش خودتنظ(دوم 

 نسبت به يري چشمگيهاافته و تفاوتيق ي تعميفعالشير بيعمل آمده در متغهب
 يريير نقص توجه تغيچند که در متغوجود آمده است، هرهن بيشي پيهايآزمودن

زش ي انگيمي از آن است که خودتنظيرات حاکيين تغيا. امده استيوجود نهمحسوس ب
ش يالزم است اشاره شود پ. شودي ميفعالشي بيها نشانهيمان موجب بهبوددر گذر ز

 مورد يهاانس گروهي وارينان از برابري اطميراـ بيدرمان - ي مداخالت آموزشيراـاز اج
د يؤج آن ميکه نتا  استفاده شدLevene)( وابسته از آزمون لون يرهايمطالعه در متغ

  . بودهاها در تمام آزمونانسي واريهمگن

 يريانس چندمتغيل واري از طرح تحل۱ شماره ي پژوهشیهي فرضيجهت بررس
 ارائه شده ۲ل در جدول شماره ين تحليج اينتا. استفاده شد)  مکرريهايريگاندازه(

  .است

   مکرريهايریگ اندازهيانس برایل واری تحل)2 (جدول شماره
  SS df  Ms  F  P  منبع تغییر
  -  -  -  -  -  هادرون آزمودني

  ۰۰۱/۰  ۰۸/۴۷  ۸۳/۱۳۵  ۲  ۶۶/۲۷۱  )آزمون( هاستون
  R×C( ۲۶/۷۴۹  ۶  ۸۷/۱۲۴  ۲۸/۴۳  ۰۰۱/۰( آزمون× گروه 

      C×S/R(  ۷۳/۲۰۷  ۷۲  ۸۸/۲(خطا 
  /۰۰۱  ۵۱/۴۳۵۶۵  ۰۳/۵۸۱۶۳  ۱  ۰۳/۵۸۱۶۳  هابين آزمودني

  /۰۰۱  ۳۷/۳۱۴  ۷۴/۴۱۹  ۳  ۲۳/۱۲۵۹  )گروه( سطرها) ۱(
      S/R(  ۰۶/۴۸  ۳۶  ۳۳/۱( خطا)۲(

        ۱۲۰  ۶۸/۵۹۳۹۱  کل
  

  

گانه  سهيهايکاربند. شودي موارد ذيل استنباط م۲باتوجه به مندرجات جدول شماره 
 .انددار داشتهير معني نقص توجه، تاثيهارات در نشانهييجاد تغي در ايدرمان - يآموزش
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 يدرمان ـ ي آموزشيهاي آزمون و کاربندیگانه سهيهاين تعامل ميان کاربنديچنهم
لذا . وجود آورده بيفعالشيب/ توجهیي نارسايهادار در نشانهيرات معنييوانسته است تغت

رات ييدار در تغين اثرها، نقش معنيک از سطوح اي است مشخص شود که کدام يضرور
.  چندگانه بهره گرفته شديهاسهين راستا، از روش مقايدر ا. به وجود آمده، داشته است

دار ي تفاوت معنيريگيآزمون و آزمون پآزمون با پسشي پنيج نشان داد که بينتا
)(p<0/01ددار وجود نداري تفاوت معنيريگيآزمون و آزمون پن پسي بي وجود دارد ول .
 يرهاي تعامل سطوح متنوع متغيداريتوان در خصوص معني، م۳ توجه به جدول شمارهبا
 يي نارسايهانشانه(ر وابسته ير متغير در مقادييدر بروز تغ) يت گروهيزمان آزمون و عضو(

  .ان آورديبه اجمال سخن به م) يش فعاليب/ توجه 
  

  ی برآورد عوامل تعامل)3(  شمارهجدول
  )      آزمون( 1عامل 
 B  )گروه( 2 عامل

خطاي استاندارد 
 t  میانگین

سطح 
  معناداري

      هاي پيش آزمون نشانه
Intercept 

نقص توجه                     
  ۱ گروه
  ۲ گروه
  ۳گروه 
  ۴گروه 

۸/۲۳  
۶/۰  
۳/۰  
۳/۰  

-  

۵۶/۰  
۸۲/۰  
۸۲/۰  
۸۲/۰  
-  

۵۸/۴۰  
۷۲/۰  
۳۶/۰  
۳۶/۰  
-  

۰۰۱/۰  
۴۷/۰  
۷۲/۰  
۷۲/۰  
-  

      هاي پس آزمون نشانه
Intercept 

نقص توجه                                    
  ۱ گروه
  ۲ گروه
  ۳گروه 
  ۴گروه 

۸/۲۴  
۷/۱۰-  
۱/۱-  
۰/۲-  

-  

۴۷/۰  
۴۷/۰  
۶۶/۰  
۶۶/۰  
-  

۵۴/۵۲  
۰۳/۱۶-  
۶۴/۱-  
۹۹/۲-  

-  

۰۰۱/۰  
۰۰۱/۰  
۱/۰  
۰۰۵/۰  
-  
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   )3(  شمارهجدولي ادامه
)             آزمون(1عامل 
 B  )گروه(2عامل

خطاي استاندارد 
 t  میانگین

سطح 
  معناداري

      هاي آزمون پيگيري نشانه
Intercept 

نقص توجه                             
  ۱ گروه
  ۲ گروه
  ۳گروه 
  ۴گروه 

۳/۲۴  
۵/۱۳-  
۳/۰-  
۱-  
-  

۳۷/۰  
۵۳/۰  
۵۳/۰  
۵۳/۰  
-  

۰۶/۶۴  
۱۶/۲۵-  
۵۵/۰-  
۸۶/۱-  

-  

۰۰۱/۰  
۰۰۱/۰  
۵۷/۰  
۰۷/۰  
-  

    ي کالميميخودتعل=۳زش  گروهي انگيميخودتنظ=۲ توجه   گروهيميخودتنظ=۱گروه
  کنترل=۴گروه 

  

آزمون شيت پيطالعه، در وضعـم مورد يهاشود، گروهيـگونه که مشاهده ممانـه
حال، با گذر نيبا ا. اند نداشتهيفعالشيب /  توجهيي نارسايها در نشانهيداريتفاوت معن

آزمون،  که در پسيافته است، به نحوير يي تغيت قبليآزمون، وضعآزمون به پسشياز پ
گر ي دو گروه د دريافته است ولير ييدار تغيطور معن اول و سوم بهيهان گروهيانگيم
، يريگيپج آزمونيآزمون به نتا با گذر از پسياز طرف. امده استي به وجود نيرييتغ

ن گروه سوم به يانگي ميافته است وليدار تداوم يطور معنر گروه اول بهييمجددا تغ
همچنان در  گريدا کرده است و دو گروه ديدار بازگشت پيرمعنيغ آزمون وشيت پيوضع
دار بروز کرده يرات معنيين آنها تغيانگياند، بدون آن که در م ماندهيباقن يشيت پيوضع
  . باشد

 يريندمتغـانس چيل واري از طرح تحل۲ شماره يشـ پژوهیهي فرضيجهت بررس
 ارائه شده ۴ل در جدول شماره ين تحليج اينتا. بهره گرفته شد)  مکرريهايريگاندازه(

  .است
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   مکرريهايریگ اندازهي براانسیل واری تحل)4(جدول شماره 
  

  Ss Df  Ms  F  P  منبع تغییر
  ۰۰۱/۰  ۲۷/۲۱۷۲۰  ۴/۴۹۷۳۵  ۱  ۴/۴۹۷۳۵  هابين آزمودني

  ۰۰۱/۰  ۰/۳۰۸  ۲۷/۷۰۵  ۳  ۸۲/۲۱۱۵  )گروه( سطرها
      S/R( ۴۳/۸۲  ۶ ۳  ۲۹/۲(خطا 

            هادرون آزمودني
  ۰۰۱/۰  ۳۸/۵۰۵  ۵/۶۷۱  ۲  ۰۱/۱۳۴۳  )آزمون( هاستون

  R×C(  ۶۵/۱۲۳۲  ۶  ۴/۲۰۵  ۶۱/۱۵۴  ۰۰۱/۰(آزمون×گروه 
      C×S/R(  ۶۶/۹۵  ۷۲  ۳۲/۱( خطا)۲(
  

  :شودي استنباط ميجه کلي چند نت۴باتوجه به مندرجات جدول 

، يفعالشي بيهارات در نشانهييجاد تغي در ايدرمان - يگانه آموزش سهيهايکاربند
 يهايدـمون و کاربنگانه آزهـ سيهايندـن کاربين تعامل بيهمچن. اندر داشتهـيثأت

وجود ه بيفعالشي بيهادار در نشانهيرات معنيي توانسته است تغيدرمان - يآموزش
دار در ين اثرها، نقش معنيک از سطوح اي است مشخص شود کدام يآورد، لذا ضرور

 چندگانه بهره يهاسهين راستا، از روش مقايدر ا. وجود آمده، داشته استرات بهييتغ
 تفاوت يريگـيآزمون و آزمون پآزمون با پسشين پـيکه ب ج نشان دادياـنت. گرفته شد

دار ي تفاوت معنيريگيآزمون و آزمون پن پسي بيوجود دارد ول p<0/01)(دار يمعن
  .وجود ندارد

ها تقابل عاملـرات مـاث. دـشاهده شـانس ميل واريدول تحلـ در جيطورهمان
 يش فعالي بيهادار در نشانهيرات معنييتغP  >/۰۱در سطح ) يت گروهيعضو×آزمون(
ن يرند تا معي قرار گي ساده مورد بررسين اساس، اثرات اصليبر ا. وجود آورده استهب

دار در يرات معنييها منجر به بروز تغن عامليک از سطوح اي ب کداميشود که ترک
  .  شده استيش فعالي بيهانشانه
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  ی برآورد عوامل تعامل)5 (ماره شجدول
)             آزمون(1عامل 
  )گروه(2عامل

B  خطاي استاندارد
  میانگین

t  سطح
  معناداري

      هاي آزمون نشانهپيش
Intercept 

                              فعاليبيش
  ۱گروه    

  ۲گروه
  ۳گروه 
  ۴گروه 

۴/۲۴  
۷/۰  
۹/۰  
۶/۰  

-  

۳۹/۰  
۵۵/۰  
۵۵/۰  
۵۵/۰  
-  

۱۹/۶۲  
۲۶/۱  
۶۲/۱  
۰۸/۱  
-  

۰۰۱/۰  
۲۱/۰  
۱۱/۰  
۲۸/۰  
-  

      هاي آزمون نشانهپس
Intercept 

     فعاليبيش 
  ۱گروه   

  ۲گروه
  ۳گروه 
  ۴گروه 

۲/۲۴  
۶/۰  
۱۰-  
۲/۱۱-  

-  

۴۱/۰  
۵۹/۰  
۵۹/۰  
۵۹/  
-  

۹۴/۵۷  
۳۳/۰  
۹۳/۱۶-  
۹۶/۱۸-  

-  

۰۰۱/۰  
۳۱۰/۰  
۱۰۰/۰  
۰۰۱/۰  
-  

      هاي آزمون پيگيري نشانه
Intercept 

                              فعاليبيش
    گروه   

  ۲گروه
  ۳گروه 
  ۴گروه 

۵/۲۴  
۲/۰-  
۶/۱۴-  
۹/۱۴-  

-  

۴۰/۰  
۵۷/۰  
۵۷/۰  
۵۷/۰  
-  

۰۶/۶۰  
۳۴/۰-  
۳/۲۵-  
۸/۲۵-  

-  

۰۰۱/۰  
۷۳/۰  
۰۰۱/۰  
۰۰۱/۰  
-  

  گروه يزشي  انگي  رفتارهايميخود تنظ=۲ توجه    گروه ي رفتارهايميخودتنظ=۱گروه 
  کنترل=۴  گروه ي  کالميميخودتعل=۳
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گانه  سهيها برنامهيد که کاربنديآين برميانس چنيل واريج تحليدر مجموع از نتا
رات ييدار در تغير معنيگانه آزمون، تاث سهيهاي در تعامل با کاربنديدرمان - يآموزش
ت يو آزمون و عضيدار، نقش اثرات اصليرات معنين تاثيدر ا.  دارديفعالشي بيهانشانه
گر، ي ديريبه تعب. دار بوده استي معنيت گروهيز تعامل آزمون با عضوي و نيگروه

 يفعالشي بيهادار در نشانهيرات معنييجاد تغي در ايريگيآزمون و آزمون پاثرات پس
 يفعالشي بيدار در نشانه هايرات معنييها، تغن زمانيک از ايبارز بوده است و در هر

  .بروز کرده است

   يریگجهیو نتبحث 
 همراه با نقص يفعالشيکند که مشکالت کودکان مبتال به بيان ميب) ۲۰۰۳ (يبارکل
ک ي نقص توجه ممکن است با يها است و نشانهي رفتاري در بازدارياديطور بنتوجه به

 عدم يهارات نشانهييان داشت که تغيتوان بين اساس ميبر ا.  بروز کندير زمانيتأخ
 است؛ چرا که يتوجهي بيهامقدم بر نشانه) ي ـ تکانشگريفعالشيب (ي رفتاريبازدار

ر در يي عدم توجه به تغيهار نشانهيي تغي کالميميتعل خودي آموزشيحداقل در کاربند
ن يبه ا. مربوط شده است) ي ـ تکانشگريفعالشيب (ي رفتاري عدم بازداريهانشانه
ن ي نقص توجه در نخستيهار در نشانهيي تغي کالميمي خود تعليبند که در گروهيمعن

ه  بيرات زمانيين تغيافته است، بلکه ايتحقق ن) آزمونپس(ها ن آموزشي ايزمان کاربر
 ي ـ تکانشگريفعالشي بيهارات الزم در نشانهييکه تغ) يريگيآزمون پ(اند وستهيوقوع پ

شود که يمده يج ديل نتاين خاطر در تحليافته است به هميدر پس آزمون تحقق 
 نقص يهادار در نشانهير معني در پس آزمون تأثي کالميمي آموزش خودتعليکاربند

 نقص توجه تنها يها نشانهي بر روين کاربندير ايکه تأث يدر صورت. توجه نداشته است
 ي بر رويدـن کاربنين راستا، اثرات ايدر هم. ان شده استيماـ نيريـگيدر آزمون پ

دار بوده و يآزمون معندر پس) ي ـ تکانشگريفعالشيب (ي رفتارير عدم بازدايهانشانه
  . دار مانده استي پايريگين اثرات تا زمان پيا
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 يها بر نشانهي آموزشیگانه سهيهاي از کاربنديج اثرات برخيگر، نتايبه عبارت د
 شيب (ي رفتاري عدم بازداريهار در نشانهيي از آن است که بروز تغينقص توجه حاک

 شود چرا ي منتهيتوجهي بيهار در نشانهييممکن است به بروز تغ) ي ـ تکانشگريفعال
ن دو دسته نشانه، ين ايدهد که اوالً مابينشان م) ۲۰۰۳،۱۹۹۸ (يکه مطالعات بارکل

 ي از نظر تحقق زمانيتوجهي بيهااً نشانهيوجود دارد، ثان% ۵۴ در حدود يهمبستگ
ت قرار دارد و به ي دوم اهمی در درجهي ـ تکانشگريش فعالي بيهانسبت به نشانه

 ي گفتار درونيمي ـ که به خودتنظي کالميمي آموزش خودتعليريکارگهن خاطر بيهم
ز ي عدم توجه را نيهارات نشانهيي، تغيريگي شود ـ توانسته است در آزمون پي ميمنته

انس در يج واريه که نتاگونهمان. دار بوجود آوردير معنيير قرار داده و تغيتحت تأث
 توجه يمي آموزش خودتنظي نشان داد کاربند۱ پژوهش شماره یهيخصوص فرض

 يهادار در نشانهيرات معنيي به بروز تغيريگيآزمون و آزمون پتوانسته است در پس
 توانسته است به ين نوع کاربندين است که چرا ايحال سوال ا.  شودينقص توجه منته

 آموزش يد عنوان نمود که کاربندين سوال باي شود؟ در پاسخ ايه منتياجهين نتيچن
ها کمک کند که با اعمال  ي  توانسته است به آزمودني توجهي رفتارهايميتنظخود
 و يگر، خود واکنشيابي، خود ارزي، خود ثبتيخود نظارت (يمي خودتنظيهانديفرا

اد اطالعات، ادارک اطالعات، درون د( پردازش اطالعات يندهايبتوانند فرآ) يتيخود تقو
را بهبود بخشند و انعطاف الزم در  )ها به مغزنش اطالعات و ورود دادهيلتر کردن و گزيف

ها نائل تيها در موقع پاسخير ضرورييوجود آورده و به تغهش رونده را بي پيهاپاسخ
کرده و به ل ي را تسهي و بدنيتي موفعيهاافت نشانهي، درين کاربندي اياز طرف. شوند

به .  شده استيمنته) هايآزمودن( پاسخ توسط کاربران ير الگوهاييدرک ضرورت تغ
 بروز ي زندگيهاتيها در موقعر پاسخييرات، اقدام به تغيين تغي اي که در راستاينحو

 يها در توقف الگوي آزمودني توانسته است توانمندين کاربندين ايهمچن. کرده است
 را توسعه ي رفتاريت آنها نسبت به خطاهايش دهد و حساسيزاشرونده پاسخ را افيپ

نکه اثر يت امر اينها. رونده انعطاف الزم را بروز دهندشي پيداده تا آنها در عملکردها
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 نقص يها در کاهش نشانهي توجهي رفتارهايمي خودتنظي آموزشي کاربنديبخش
 ي حرکتيبوط به رفتارها کاربران در کنترل محرکات مريي از ظهور توانايتوجه، ناش

دارد تا توجه خود را به حوادث در ي را وادار ميها آزمودنن آموزشي که اياست به نحو
ن ي و از اي را در ذهن نگهداري شده درونييحال وقوع معطوف ساخته و اطالعات بازنما

  .  هدفمند استفاده کندي شکل دادن رفتارهاياطالعات برا

 ين عنوان شد که کاربندي چن۱ پژوهش شماره یهيض فرين، در بررسيبر اعالوه
 یشود نسخهي مي نقص توجه منتهيها توجه به بهبود نشانهيميآموزش خودتنظ
ن يته است که در اـد قرار گرفييز مورد تأيـن نيشي پيها پژوهشیهطـمذکور به واس

، )۲۰۰۰ (کوالس و همکاراني، ن)۲۰۰۲(توان به مطالعات استونس و همکاران يان ميم
همکاران  ن وي کاتاري، ا)۱۹۹۸( کاستال نوس و همکاران ،)۲۰۰۳( و همکاران يهاتاو

  .اشاره نمود) ۲۰۰۷( و همکاران ي، دال)۲۰۰۶(

 یگانههـ سيهاي کاربندياثربخش«خصوص  ه درين فرضيدر پژوهش حاضر دوم
 ين معنيت به ابوده اس» ي و تکانشگريفعالشي بيها در بهبود نشانهيدرمان ـ يآموزش

 ي کالميميزش و خودتعلي انگيمي توجه، خودتنظيميتنظ خوديها آموزشيکه کاربند
ل نشان داد يج تحلينتا. دار دارندير معني، تأثي و تکانشگريفعالشي بيهادر بهبود نشانه

زش و ي انگيميخودتنظ( دو نوع آن يدرمان ـ ي آموزشيان سه نوع کاربنديکه از م
 ي و تکانشگريفعالشي بيهادار در نشانهيرات معنيياند تغتوانسته) ي کالميميخودتعل

ن است که چرا در يج چنين نتاير اي درخصوص تفسييحال پرسش مبنا. وجود آورندهب
 و يزشي انگي رفتارهايميخود تنظ(، دو نوع آن ي درماني آموزشيان سه نوع کاربنديم

 يتکانشگر ـ يفعالشي بيهادار نشانهيرات معنييتوانسته است تغ) ي کالميميخود تعل
نکه، ينکته اول ا. ته قابل طرح استـند نکـپاسخ به اين سوال چ در وجود آورد؟هب

دار در ير معني تأثي توجهي رفتارهايميد که آموزش خودتنظــانها نشان دادهليتحل
 یهيظرجه مجدداً نين نتيا.  نداشته استيتکانشگر ـ يفعالشي بيهارات نشانهييتغ
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 را ي رفتاري اختالل در توجه و اختالل در بازدارييدرخصوص جدا) ۱۹۹۸ (يبارکل
ر يي در تغي کارکردي توجهيتارهاـ رفيمي که خودتنظين معنيبه ا. کنديـد مييتأ

 یرنامهـن بيبلکه ا. ندارد) ي ـ تکانشگريفعالشيب (ي و رفتاري عدم بازداريهانشانه
گر يد. ر دهديي را مورد آماج قرار داده را تغيتوجهي بيهاانهتواند نشي، تنها ميآموزش

 ي به بهبوديـ کالميمي و خودتعليزشيگـ انيميتنظ آموزش خوديندـنکه کاربيا
 ي بازداريتوانمند ر دريينه به تغير بهيين تغيشود و اي مي منتهيي اجرايکارکردها

. شودي مي منتهيکانشگر - يفعالشي بيهاجتاً به کاهش نشانهيشود که نتي ميمنته
شود ي باعث مي کالميمي و خودتعليزشي انگيمي آموزش خودتنظي، کاربنديبه عبارت

ش را کنترل يجانات خوي همراه با نقص توجه بتوانند هيفعالشيکه کودکان مبتال به ب
ن ي، ايل شوند از طرفي رفتار نايختگي به برانگيزش دروني انگیواسطههکنند و ب

 ي آنيدادهايها و رون کودکان بتوانند به محرکيشود که ايـم ها باعثيکاربند
ند را يآ پسيدادهايش به روي خوي انتظاريها بدهند و واکنشي عاديهاواکنش

  .  آورندي هدفمند رويش داده و به رفتارهايافزا

  همراه بايفعالشي شود که کودکان مبتال به بيها باعث من آموزشيگر اي دياز سو
ند، يرآي ديهاتيدن به تقوي، خودشان را تا رسيق گفتار درمانينقص توجه بتوانند از طر

م شده به ين باشند و براساس اهداف ترسيها واقع بفعال نگه دارند و در انتخاب پاسخ
) هايتيخودتقو(ي درونيهاي آورند و با اتکا به وابستگي در خود رويزشيجاد حالت انگيا

ش ي چندگانه عمل و افزايهاجاد طرحيتاً به اير دهند و نهايي را تغ خوديزشيحالت انگ
 و يزشي انگيمي خودتنظي آموزشين، کاربنديافزون بر ا. ل شونديت هدفمند نايخالق

 همراه با نقص توجه يفعالشيشود که کودکان مبتال به بي باعث مي کالميميخودتعل
ق ـين طري کنند تا از اياند بازدار مربوطي فوريامدهاي که به پييبتوانند از بروز رفتارها

آموزند که ين راستا، آنها ميمـدر ه. ثر برسانندـند را به حداکيرآي ديامدهاـيبتوانند پ
عالوه، هب. شود، متوقف کنندي مي منتهي منفيامدهاي را که به پيشرونده رفتارير پيس

 افراد مورد ي، توانمندساز که در قالب آني کالميمي خودتعلي آموزشی برنامهيکاربند
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 هشود که افراد بتوانند بيموجب م.  قرار داردي گفتار درونيريکارگهطالعه در بـم
 يهايش جهت بدهند و وابستگيبه رفتار خو) هايانيخود ب (ي گفتار خصوصیواسطه

و ها ها، طرح از قاعدهيريگن راستا، بهرهيدر ا.  کننديرفتار را در طول زمان سازمانده
کنند که به ين عوامل به افراد کمک ميکنند، چرا که ايفا مي ايها نقش اساسبرنامه
ن يدار بپردازند و در گذر به انده و هدفيت رفتار خودگردان، معطوف به آيهدا

 ين کاربندي ايريبه تعب. ندازديق بيا به تعو ر زودگذريها، خشنوديتوانمند
 آن، یشود که به واسطهي مي منتهي کالم تفکريريگبه شکل) ي کالميميخودتعل(

نده و به ي آينيبشي سازد تا به پي و درونيش را خصوصيشود رفتار خوي قادر ميآدم
  .ل شودي بلند مدت نايامدهايحداکثر رساندن پ

 يمي خودتنظيهاشود که نقش آموزهين استنباط مي بر آنچه عنوان شد، چنيمبتن
 يا تکانهيارهاـدار رفتيعنـ در کاهش ميـ کالميمي و خودتعليزشي انگيارهاـرفت
ن امر نهفته است که ي همراه با نقص توجه، در ايفعالشي کودکان مبتال به بيفعالشيب
، يکارظهـ حافيمي باالخص خودتنظييراـ اجياـ بر کارکردهيدـوع کاربنـن نيا

ر گذارده و ي تأثيختگيجان و بر انگيزش و هي انگيمي و خودتنظي گفتاريميخودتنظ
شود و يها فعال متي به موقعي آنيق پاسخدهي تعوي، توانمنديگذارن اثريواسطه اهب

در اثر فعال شدن . شودي مي منتهي رفتاريستم بازداريت به فعال شدن سيدر نها
 کودکان مبتال به ي و تکانشگريفعالشيزان بي، رفته رفته از مي رفتاريستم بازداريس

  . شوديمراه با نقص توجه کاسته م هيش فعالياختالل ب

 و يفعالشي بيها بر نشانهيزشي انگيارهاـ رفتيميظـ آموزش خودتنيربخشـاث
ان ين ميز مورد استفاده قرار گرفته است که در اين نيشي پيها در پژوهشيتکانشگر

  نموداشاره) ۲۰۰۲ (ي، مک گو)۲۰۰۰( لنسي، و)۲۰۰۱ (۱يتوان به مطالعات هاثويم
  يهانشانه بر ي کالميمياند که آموزش خودتعلز نشان دادهين نيشين مطالعات پير ابعالوه

  

    

 1- Hathway    
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مطالعات  وان بهـتيـان مـين ميد که در اـ دارنيشـ اثر کاهيکانشگرـ و تيالـفعشيب
، ۱۹۸۶(کن بام و همکاران ي، ما)۱۹۹۵ (۳، کندال)۲۰۰۲ (۲سي، پورد)۱۹۹۹( ۱گراهام
، سنگال و )۲۰۰۵( ۵س و چاکويچورن) ۲۰۰۵(و همکاران  ۴، هوزا)۱۹۷۲، ۱۹۸۱
اشاره ) ۲۰۰۷(ن ي، روسل و روستا)۲۰۰۸(نگ يندلي، فا)۲۰۰۶ (۷دي، ر)۲۰۰۶ (۶سنگال

 هستند که در پژوهش حاضر يجيها، روشنگر و مقدم نتان پژوهشي اینمود، همه
  .اندد واقع شدهييکسب و مورد تأ

  

  ۰۶/۰۶/۸۷  : مقاله یهولي ایتاريخ دريافت نسخه
  ۲۷/۱۲/۸۷  :  نهايي مقالهیتاريخ دريافت نسخه
  ۳۰/۰۱/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
    

2- Purdic   
4- Hoza     
6- Sangal    

1- Graham    
3- Kendal   
5- Chronis & Chacko 
7- Reid 
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