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تاثیر آموزش شــناختی -رفتاری مدیریت خشــم بر بازداری پاســخ دانشآموزان با اختالل ســلوک
ابراهیم رهبر کرباسدهی*  /دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی /دانشگاه گیالن
عباسعلی حسینخانزاده /دانشیار گروه روانشناسی /دانشگاه گیالن

چكـیده

زمینه :اختالل ســلوک یکی از رایجترین اختاللهای روانپزشکی بین دانشآموزان است ،بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین

تاثیر آموزش شناختی -رفتاری مدیریت خشم بر بازداری پاسخ دانشآموزان با اختالل سلوک بود.

روش :روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .نمونه پژوهش 24دانشآموز مقطع متوسطه با اختالل

ســلوک شهرستان رشت در سال تحصیلی 1395 -1396بود که به شیوه در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی در  2گروه آزمایش و گواه
(هرگروه 12نفر) گمارده شدند .برای جمعآوری دادهها از آزمون استروپ در مراحل پیش و پس از آموزش استفاده شد .آموزش شناختی-
رفتاری مدیریت خشم بهصورت گروهی در 8جلسه برای گروه آزمایش ارایه شد.

یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش شناختی -رفتاری مدیریت خشم بر بهبود بازداری پاسخ دانشآموزان

با اختالل سلوک بهطور معنیداری تاثیر دارد (.)E>0/001

نتیجهگیری :با توجه به نتایج این پژوهش ،روش آموزش شناختی -رفتاری مدیریت خشم یکی از کارآمدترین روشهای درمانی بوده و

در کاهش تکانشگری ،اضطراب و پرخاشگری بدنی در دانشآموزان با اختالل سلوک موثر است.
واژههای كلیدی  :مدیریت خشم ،بازداری پاسخ ،دانشآموزان ،اختالل سلوک

مقدمـه

کارکردهای اجرایی 4به عملکرد مغز و بهویژه قشر پیشپیشانی

اختالل سلوک 1یکی از رایجترین اختاللهای تحولی 2تشخیص

داده شــده در دوران کودکی اســت که ســامت روانی 3کودک را

مورد تهدید قرار داده اســت( 1و  .)2براساس راهنمای تشخیصی

و آمــاری انجمن روانپزشــکی آمریکا نرخ شــیوع این اختالل در

بیشــتر فرهنگها و جوامع حدود 2درصد تا بیش از 10درصد و با

میانه 4درصد برآورد شــده است ،درضمن فراوانی این اختالل در
پسران نسبت به دختران بیشتر( )3و در دامنهای از  3به  1گزارش
شده اســت( 1و  ،)4همچنین شــیوع این اختالل در ایران نیز باال

بوده اســت ،بهطوری که شــیوع کلی این اختالل را 5درصد اعالم
کردهاند( .)5ویژگی اصلی اختالل ســلوک مجموعهای از رفتارهای

مســتمر و مکرر اســت که هنجارهای اجتماعی یا حقوق دیگران را
نقض میکنند .این رفتارها به  4گروه اصلی تقســیم میشــوند)1 :
پرخاشگری به مردم و حیوانات )2 ،تخریب اموال )3 ،دروغگویی و

دزدی و  )4نقض جدی قوانین(.)6

* E-mail:Ebrahim.Rahbar74@gmail.com
)1.Conduct Disorder (CD
)2. Developmental disorders
3. Mental health

مغز وابســتهاند و بهطور مســتقل اما هماهنگ ،مسئولیت کنترل،

نظمدهی و هدایتگری رفتار فرد را بر عهده دارند .بازداری پاسخ

5

یکی از اصلیترین فرآیندهای کنترل اجرایی ،عنصر عصبشناختی
اســت که به توانایی متوقفکردن افکار ،اعمال و احساســات گفته

میشــود و به کودکان کمک میکند تا پاســخ درنگیــده دهند(،)7

همچنین در فرآیندهای شــناختی و رفتار سازشی پیچیده ما نقش
اساسی دارد(.)8

بازداری پاسخ یک سازه چندبعدی و شامل3فرآیند بههمپیوسته

اســت )1 :بازداری پاســخ غالب یا رویداد غالب )2 ،6توقف رفتار

جاری )3 ،7کنترل -تداخل )7( 8و الگوی بازداری رفتاری ،9ضعف
در بازداری پاسخ را به عنوان اصلیترین علت اختالل سلوک دانسته

است( .)9براساس این الگو ،بازداری پاسخ بهطور ذاتی با  4کارکرد
اجرایــی دیگر این الگو شــامل حافظه کاری ،درونیســازی گفتار،
خودگردانی هیجان ،انگیزش و برانگیختگی و بازسازی ارتباط دارد

و پیش از پاســخ به یک رویداد تاخیر ایجاد میکند و به این وسیله
4. Executive functions
5. Response inhibition
6. Prepotent
7. Ongoing
8. Interference -Control
9. Behavioral inhibition

سال هفدهم ،شماره  ،3پیاپی 1396|146
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به آنها اجــازه رخدادن میدهد .این ارتباط به حدی مهم اســت

مالکهای نســخه پنجــم راهنمای تشــخیصی و آمــاری انجمن

و این کارکردها بر ســاخت روانی و کنترل حرکتی تاثیر مســتقیم و

(فرم معلمان) ،تشخیص این اختالل را دریافت کردهاند ،انتخاب و

و کنترل حرکتی مشــکل خواهد داشــت و در نتیجه مجموعهای از

13نفــر) .مالکهای ورود به پژوهش بــرای گروه آزمایش و گواه،

نقایص کارکردهای اجرایی و بهویژه بازداری پاسخ در سالهای اولیه

متوســطه) ،مصرف دارو و عدمابتال به سایر اختاللهای هیجانی-

که این مولفهها برای اجرای موثرشــان به بازداری پاسخ وابستهاند
موثری دارند و اگر نارســایی داشته باشند ،کودک در ساخت روانی

زندگی کودکان با اختالل ســلوک میتواند در سبک رفتار تکانهای

بهطور تصادفی در گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند (هرگروه
جنسیت (پسر) ،سن (15-17ســال) ،مقطع تحصیلی (اول تا سوم

رفتاری را شــامل میشدند و مالک خروج از پژوهش غیبت بیش

و پرخاشــگرانه آنان نقش موثری داشته باشــند و همچنین نتایج

از 2جلســه دانشآموز از جلسات آموزشی بود .در خالل آموزش

ضداجتماعی و بهویژه پرخاشگرانه این نوجوانان مرتبط است(.)10

دلیل مشکالت شخصی از روند اجرای پژوهش خارج شدند.

پژوهشها نشــان میدهد نقایص کارکردهای اجرایی با رفتارهای

مهارتهای مدیریت خشم یک مداخله شناختی-رفتاری است

که به خشم به عنوان نیروی نشأتگرفته بهدنبال خشونت ،تمرکز

میکنــد( .)11همچنین مهارت کنترل خشــم شــامل راهبردهای
مختلف برای به حداقل رســاندن خشــونت در روابط افراد است،

بهطوری که در انجام امــور روزمره و فعالیتها تداخل نکند ،بلکه

باعث انگیزش و پیشرفت شــود( .)12آموزش مهارت مدیریت
خشم یکی از موثرترین برنامههای پیشگیری از شیوع انواع رفتارهای
پرخطر و افزایش کارآمدی شخصی و اجتماعی است( .)13داشتن

مهارت کنترل خشم باعث افزایش قدرت سازگاری فرد و باالرفتن

ظرفیت روانشناختی او میشود(.)14

در این راســتا میتوان به یافته پژوهشــگرانی مانند کابوســی و

قربانی( )11اشــاره کرد که در پژوهشــی با ارایه 12جلسه آموزش
شــناختی -رفتاری کنترل خشم بر پســران با اختالل سلوک نشان
دادنــد که آموزش برنامه کنترل خشــم بــرای نوجوانان با اختالل

ســلوک ،موثــر و باعث کاهش نشــانههای این اختالل میشــود،

همچنین نتایج پژوهشهای انجامشده در این زمینه نیز نشان داد که
آموزش شناختی -رفتاری مدیریت خشم میتواند با بهبود بازداری
پاسخ همراه باشد( 15و  .)16با توجه به کمبود پژوهشهای انجام

گرفته در ایــن زمینه ،هدف ایــن پژوهش تعییــن تاثیر آموزش
شناختی -رفتاری مدیریت خشم بر بازداری پاسخ دانشآموزان با

اختالل سلوک است.

روش

با گروه گواه بود که در آن تاثیر آموزش شناختی -رفتاری مدیریت

خشم بر بازداری پاسخ دانشآموزان با اختالل سلوک مورد بررسی

قرار گرفت .جامعه آماری شامل همه دانشآموزان مقطع متوسطه

با اختالل سلوک شهرستان رشت در سال تحصیلی 1395 -1396
بود .نمونه پژوهش26دانشآموز با اختالل سلوک بود که براساس
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ابـزار

مقیاس درجهبندی تشــخیص اختالل سلوک (فرم معلمان):

این مقیاس توســط شــهریوری و همكاران( )17ســاخته شده که

35گویــه دارد و با مقیاس لیکــرت  5درجــهای ( =1هرگز الی =5
همیشــه) پاسخ داده میشود و هدف آن تشخیص اختالل سلوك از

ابعاد مختلف (پرخاشگری ،بیمسئولیتی ،فریبكاری ،خرابكاری،
روابط بینفردی ضعیف) اســت و به ترتیــب ،دامنه نمرات  35تا

 70 ، 70تا  105و نمره باالتر از  105میزان شــدت کم ،متوسط و
زیاد اختالل سلوك فرد را در این بازه مشخص میکند .روایی سازه

این مقیاس  0/871گزارش شــد و پایایی آن با اســتفاده از ضریب

آلفایكرونباخ  0/975و از طریق روش بازآزمایی  0/973گزارش
شده است(.)17

آزمــون اســتروپ :آزمون اســتروپ 1توســط اســتروپ در

ســال 1935ساخته شده؛ این آزمون از  4کارت تشکیل شده است
که نمرات هر آزمودنی در این آزمون در دامنهای از صفر تا  25قرار

میگیــرد .ضریب پایایی بازآزمایی در پژوهش لزاک ،هویســون،
لورینگ ،هانای 2برای زمان واکنش مرحله اول  0/60و برای تعداد

خطاهای همین مرحله  0/55به دســت آمده اســت .همچنین در
مرحله دوم همین پژوهش زمان واکنش ضریب پایایی  0/83و برای

تعداد خطاها ضریب  0/78گزارش شــد .در مرحله سوم آزمایش

ضریب پایایی برای زمان واکنش  0/79و برای تعداد خطاها 0/79
بود .پایایی این آزمون در ایران از طریق بازآزمایی در دامنه 0/80

روش پژوهش حاضر ،آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون

|1396

2نفر (1نفر از گروه آزمایش و 1نفر از گروه گواه) از دانشآموزان به
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تا  0/91گزارش شده است(.)18
معرفی شیوه مداخله

آموزش مدیریت خشــم مبتنیبر رویکرد شــناختی -رفتاری
1. Stroop test
1. Lezak, Howieson, Loring & Hannay
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نشانهها بروز خواهد کرد که آن را اختالل سلوک مینامند (7و .)9

روانپزشکی آمریکا و مقیاس درجهبندی تشخیص اختالل سلوك

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

شــامل  8مرحله به شــیوه نواکا و اسپیواک 1اســت که روی تمامی
شرکتکنندگان گروه آزمایشی در جلســههای آموزشی اجراشد.
پس از اجرای پیشآزمون در هــر 2گروه ،گروه آزمایش به مدت

8جلسه2 ،روز در هفته ،هر جلسه 60دقیقه تحت آموزش مدیریت
ســایر موقعیتهای زندگی قرار گرفت و پسآزمون هم برای گروه
آزمایش و گواه بعد از اتمام راهبردهای آموزشی انجام شد(.)19

پسآزمون دانشآموزان با اختالل سلوک در 2گروه آزمایش و گواه
در متغیر بازداری پاسخ ارایه شده است.

برای اجرای تحلیل کوواریانس چندمتغیری ابتدا مفروضههای

آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحلیل یکسانبودن شیب خط

رگرســیونی بهعنوان پیشفرض تحلیــل کوواریانس چندمتغیری

نشــان داد با احتمــال 95درصد مفروضه همگنی شــیب خطوط

جدول  -1برنامه مدیریت خشم مبتنیبر رویکرد شناختی -رفتاری نواکا و اسپیواک
جلـسه

موضـوع

هـدف

اول

شناخت خود

شــناخت مهارتهــا و تواناییهــای فــردی مرتبــط بــا زمــان حــال (خــود واقعــی) ،آشــنایی بــا ایدهآلهــا و
آرزوهــای خــود بهمنظــور مفهومســازی خودهــای مرتبــط بــا آینــده (خــود ایــدهآل) ،شــناخت وظایــف
فــرد از دیــدگاه خــودش و دیگــران (خــود بایســته)

دوم  /سوم

آشنایی با مراحل بروز خشم

استفاده از شناخت مراحل بروز خشم به منظور مدیریت سلسله مراتبی خشم

چهارم

مهارت مدیریت خشم

عملیاتیسازی مفهوم خشم و انتخاب راهحلهای مناسب برای مدیریت خشم

پنجم  /ششـم

راهکار عملی درباره مدیریت خشم

مهارتهای مدیریت خشم با استفاده از ارایه الگو
ایفای نقش در موقعیتهای تصوری مختلف

هفتـم

اکتساب و مرور ذهنی

استفاده از روش خودآموزی شناختی برای کنترل اظهارات خود منفی بهمنظور مدیریت خشم

هشتـم

ایفای نقش و جمعبندی

مدیریــت خشــم در موقعیتهــای برانگیزنــده خشــم و حصــول اطمینــان از درک مطالــب ارایهشــده در
جلســات آموزشی

روش اجرا

رگرسیون رعایت شده است ( .)P<0/05نتایج آزمون خیدو بارتلت

بــرای انجــام پژوهش ابتدا با کســب نامه از دانشــگاه گیالن و

برای بررسی معنیداری رابطه بین مولفههای بازداری پاسخ نشان

آموزشوپرورش کســب شــد و پس از مراجعه به مدرســه و طی

 .)X2=35/91توزیع نرمال متغیرها با آماره کالموگروف اسمیرنف

مراجعه به ســازمان آموزشوپرورش ،مجوز اجــرای پژوهش از
تعاملی که با آنها صورت گرفت ،پس از تشــخیص دانشآموزان

با اختالل ســلوک ،رضایت والدین برای همکاری فرزندانشان در
روند اجرای پژوهش کسب و یک هفته پس از اجرای پیشآزمون،

آموزش مدیریت خشم برای گروه آزمایش شروع شد ،اما گروه گواه

هیچگونه آموزشی دریافت نکرد ،همچنین یک هفته پس از اجرای

آموزش ،پسآزمون از هر 2گروه (گروه آزمایش و گواه) گرفته شد.

یافته ها

درپژوهش حاضر شــرکتکنندگان در رده ســنی  15 -17سال

بودند و میانگین معدل آنها در مدرسه  15/57بود و 41/7درصد

(10نفر)ازشرکتکنندگانفرزنداول37/5،درصد(9نفر) فرزنددوم
و 20/8درصد (5نفر) از شرکت کندگان فرزند سوم خانواده بودند.

داد که رابطه بین این مولفهها معنیدار اســت (،df=20 ،<0P/001
مورد بررسی قرار گرفت که در دامنه  1/50>KS-z>0/22و معنیدار

نبودنــد ،در نتیجه توزیع متغیرهــا از توزیع نرمال پیروی میکند،

همچنین برای رعایت فرضهــای همگنی ماتریسهای واریانس-
کوواریانــس از آزمــون باکس و لوین اســتفاده شــد .طبق آزمون

باکس که برای هیچ یک از متغیرها معنیدار نبوده اســت ،شــرط
همگنی ماتریسهای واریانس/کواریانس بهدرســتی رعایت شده
اســت ( .)=38BOX/29 ،=1F/91 ،=0P/18براساس آزمون لوین و

عدممعنیداری آن برای همه متغیرها ،شرط برابری واریانسهای

بینگروهی رعایت شــده اســت ( )P<0/05که آزمون فوق قابلیت
استفادهازتحلیلکوواریانسچندمتغیریرامجازشمرد.نتایجآزمون

المبدای ویلکز نشان داد که اثر گروه بر ترکیب مولفههای مورد مطالعه

معنیدار اســت ( =0/02 ،F=28/45 ،P>0/001المبدای ویلکز).

2. Novaco & Spivack
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خشم همراه با ارایه تكلیفهای خانگی برای تمرین این مهارتها در

در جــدول  2میانگیــن و انحراف معیار نمــرات پیشآزمون و

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

جدول  -2میانگین و انحراف معیار مولف ه بازداری پاسخ در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و گواه
پیش آزمون

گروه آزمایش

خطا در کارت1

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/16

0/57

0/66

0/51

4/58

0/51

2/58

0/51

0/96

0/75

1/19

3/83

1/19

2/50

زمان در کارت1

21/33

2/30

زمان در کارت2

25/41

1/75

10/75

1/71

6/58

45/25

4/20

25/16

4/79

3/75

1/13

1/50

0/99

3/91

38/66

3/72

22/41

4/66

37/16

4/66

22/41

2/93

9/50

2/91

23/16

2/91

18/25

1/30

4/90

70/33

5/83

1/29

5/83

1/16

خطا در کارت2

بازداری پاسخ

خطا در کارت3

زمان در کارت3
خطا در کارت4
زمان در کارت4
تعداد خطای کل
مدت زمان کل

3/75

18/33

2/26

21/16

2/16

11/83

2/16

19/33

2/67

25/50

1/62

10/91

1/62

1/27

1/40

10/00

1/40

10/83

43/66

3/14

45/91

4/79

1/11

0/99

3/16
34/66

4/79
2/05
8/51

0/67

جدول  -3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای نمرات بازداری پاسخ در 2گروه آزمایش و گواه
متغیر وابسته

خطا در کارت1

SS

df

MS

F

P

Eta

16/70

1

16/70

72/53

0/001

0/89

زمان در کارت1

221/64

1

221/64

83/61

0/001

0/90

زمان در کارت2

295/90

1

295/90

81/38

0/001

0/90

زمان در کارت3

1608/53

1

1608/53

771/05

0/001

0/98

9/28

1

9/28

18/68

0/001

بازداری پاسخ

خطا در کارت2

خطا در کارت3

خطا در کارت4

زمان در کارت4

15/01

39/20

725/32

1

1

1

15/01

39/20

725/32

72/43

28/62

107/94

0/001

0/001

0/001

0/88

0/76

0/67

0/92

جدول  -4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یکمتغیری برای تعیین تاثیر آموزش شناختی -رفتاری مدیریت خشم بر نمرات کل بازداری پاسخ
در 2گروه آزمایش و گواه
متغیر وابسته
متغیر وابسته

منبع تغییرات
عضویت گروهی
عضویت گروهی

SS

df

MS

F

P

Eta2

422/24

1

422/24

83/84

0/001

0/80

12207/55

1

براســاس اطالعات جدول  3چنین استنباط میشود که تفاوت

عملکــرد گروههای آزمایش وگــواه در خطا و زمــان تمام کارتها

معنیدار است ( ،)P >0/001به بیان دیگر آموزش مدیریت خشم،
بازداری پاسخ را در کودکان با اختالل سلوک افزایش میدهد.

برای اجرای تحلیل کوواریانس یکمتغیری ابتدا مفروضههای

آن مورد بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون بررسی همگنی شیب
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12207/55

308/35

0/001

0/93

رگرســیون پیشآزمون و پسآزمون بازداری پاســخ در گروه

آزمایش و گواه نشــان داد که شیب رگرســیون در هر 2گروه برابر

است ( .)F=2/42 ،<0P/64نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی
واریانس متغیر وابسته در گروهها نشــان داد که واریانس بازداری
پاسخ در گرو ه ها برابر است (.)F=6/12 ،<0P/08

همانطور که مشاهده میشود نتایج تحلیل کوواریانس با کنترل
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متغیر

پس آزمون

گروه گواه

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی

نمرات پیشآزمون نشــان داد که در بازداری پاسخ آزمودنیهای

و شرکت در موقعیتهای اجتماعی که نیازمند بازداری و مشارکت

معنــیدار اســت ( ،)P>0/001بنابراین میتــوان نتیجه گرفت که

پرخاشگرانه بســیاری بروز میدهند و به این ترتیب ایجاد و حفظ

پاســخ آزمودنیهای گروه آزمایش نســبت به گروه گواه در مرحله

در برنامه آموزش مدیریت خشم میتوانند مهارتهای الزم را به

2گروه ،با توجه به ضریب  Fمحاســبه شــده ،تفــاوت میان 2گروه
آموزش شــناختی -رفتاری مدیریت خشم باعث افزایش بازداری

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری

مدیریت خشــم بر بازداری پاســخ دانشآموزان با اختالل سلوک

انجام شــد .بررســی نتایج پژوهش حاضر نشــان داد که آموزش

شــناختی-رفتاری مدیریت خشم میتواند بر بهبود تعداد خطاها و
کارکردهای این دانشآموزان موثر واقع شــود ( .)P>0/001نتایج

پژوهشهای کابوسی و قربانی( ،)11حافظی و خاجونی( )15و بقایی
الکه و خلعتبری( )16که از تاثیر آموزش مدیریت خشــم بر بهبود
بازداری پاســخ دانشآموزان با اختالل سلوک حمایت کردهاند ،با

نتایج پژوهش حاضر همسو است.

در جهت تبیین یافتههای پژوهش حاضــر میتوان به بازداری

پاسخ و کنترل تداخل که هسته اصلی بسیاری از نظریههای تبیینی
اختالل سلوک هستند ،اشاره کرد(2 .)20مولفه زمان واکنش و نمره
تداخل به عنوان مولفههای اصلی آزمون استروپ بیشتر مورد توجه
واقع شده و مولفه زمان واکنش نشانگر بازداری و مولفه دوم نشانگر

میزان تداخل و کنترل آن توسط فرد است .این موضوع میتواند از

این نظریه که مشکل اصلی دانشآموزان با اختالل سلوک ،مشکل و
آسیب در فرآیندهای بازداری است ،حمایت کند(.)21

نقــص در بازداری پاســخ نوجوانان با اختالل ســلوک ،قدرت

روابط دوستانه برای آنها بسیار دشوار میشود( ،)24ولی با شرکت
دســت آورند که در موقعیتهای گوناگون واکنش سازگارانه نشان

دهنــد و نشــانههای رفتاری خود را که ســازگاری آنهــا را بر هم

میزند ،بهبود بخشند(.)25

آموزش شناختی -رفتاری مدیریت خشم سبب افزایش بازداری

پاســخ در این نوجوانان شــده ،همچنین به آنهــا کمک میکند تا
رفتارهــای خود را تنظیم و هدفمند کنند و قبل از پاســخدهی تامل
کرده و به برخی از شــرایط و محرکهای ویژه پاســخ ندهند(.)26

ازاینرو میتوان به این نتیجه رســید که آموزش شناختی -رفتاری
مدیریت خشم ،زمینه را برای پیشــرفت دانشآموزان با اختالل

ســلوک در موقعیتهای مختلف تحصیلی ،ســازگاری اجتماعی،

دوســتیابی و شرکت در فعالیتهای مدرســه فراهم میکند و از
فرسودگی روانی این دانشآموزان ،والدین و معلمان آنها جلوگیری
کــرده و در آینده ،هزینههای درمانی گزافــی را برای جامعه به بار

نمیآورد.

از محدودیتهای پژوهش حاضر ،نمونه مورد بررســی اســت

که قابلیت تعمیم نتایج آن به ســایر دانشآموزان در مقاطع دیگر
محدود است .شیوه نمونهگیری در دسترس و عدمامکان پیگیری

نتایــج از دیگــر محدویتهــای پژوهش حاضر اســت ،همچنین
پیشنهاد میشود پژوهشهایی در مورد تاثیر این متغیرها در سایر
دانشآموزان بانیازهای ویژه در مقاطع دیگر نیز انجام شود.

پــردازش و توقف اطالعات نامرتبط را از این افراد ســلب میکند

و به این ترتیب ســبب بروز رفتارهای نامنظم و نابســامان و جلب
توجه فرد به محرکهای نامرتبط در محیط میشود .افزونبراین،

رفتارهایــی از قبیــل ناتوانی در منتظر مانــدن ،قطع صحبتهای
دیگران و گوش فراندادن به آنها به دلیل آسیب در بازداری پاسخ

رخ میدهد(.)22

رفتارهای بزهکارانه و پرخاشــگرانه نوجوانان با اختالل سلوک

که ناشــی از ضعف در کارکردهای اجرایی و بهویژه بازداری پاســخ

است( ،)23افزایش تنبیه ،سرزنش و طرد آنها را به همراه دارد و
به این ترتیب احتمال بروز اختاللهایی از قبیل اضطراب ،افسردگی
و پرخاشــگری را در آنها افزایش میدهد( .)10از ســوی دیگر،

نوجوانان با اختالل در بازداری پاســخ ،در کارکردهای اجتماعی از

جمله پاسخگویی به نشانههای غیرکالمی ،درک احساسات دیگران
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پسآزمون شده است.

است ،دچار نارسایی هستند .آنها در ارتباط با دیگران رفتارهای

تعلیم و تربیت استثنایی

دوماهنامه تخصصی
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