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سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 48

مــقـدمـــه

کم توان ذهنی1 دربرگیرنده ی دامنه گسلترده ای از سلطح عملکرد 
مهم تریلن  ذهنلی  ناقلص  رشلد  و  اسلت  یادگیلری  توانایی هلای  و 
کله شلخص  عاملل محدودیلت عملکلرد فلرد می باشلد، به گونله ای 
کم تلوان ذهنلی اختاللی  بلا محیلط ناتلوان می سلازد.  را در تطابلق 
اسلت که از کودکی نمایان می شلود، با عملکرد هوشلی زیر متوسلط 
( و مشلکات سلازگاری مشلخص می شلود،  کمتلر )هوشلبهر 7۰ یلا 
در  و  هسلتند  دچلار  ذهنلی  کم تلوان  بله  جمعیلت  درصلد   1  

ً
تقریبلا

اصطلاح  یلک  ذهنلی  کم تلوان  همچنیلن،  اسلت.  شلایع تر  پسلران 
گلون عملکلرد هوشلی و رفتلار انطباقلی  گونا کله درجلات  کللی اسلت 
کله در نظلام طبقه بنلدی انجملن نارسلایی ذهنلی  را در بلر می گیلرد 
وارد  روان پزشلکی  نام گلذاری  نظلام  در  و  یافتله  انعلکاس  آمریلکا،  
شلده اسلت )1(. براسلاس پنجمیلن ویرایلش راهنملای تشلخیصی 
و آملاری اختلاالت روانلی، میلزان شلدت کم تلوان ذهنلی )خفیلف، 
متوسلط، شلدید یلا عمیلق( توسلط توانایلی فرد برای دسلت یابی به 
اسلتانداردهای رشلدی و اجتماعی-فرهنگلی براسلاس اسلتقال و 
مسلئولیت اجتماعلی نله توسلط نملر ی هوشلبهر تعییلن می شلود )۲ 
و۳(. بنابرایلن، ایلن رویکلرد، موجلب شلده اسلت تلا املروزه توجله 
گلروه از  ویلژه ای بله توانایی هلای قابلل اصلاح و قابلل پلرورش ایلن 
در  سلازگاری  مشلکات  حلال،  ایلن  بلا   .)4( گیلرد  صلورت  جامعله 
محیلط مدرسله و خانله از مسلائل شلایع در بیلن ایلن کودکان اسلت 
)5(. از میلان مشلکات ناسلازگاری، اختلال نافرمانلی مقابلله ای۲   
کم تلوان ذهنلی می باشلد  کلودکان  دارای بیشلترین فراوانلی در بیلن 
ایذایلی۳   رفتلار  اخللتاالت  از  ملللقابله ای  نافلرمللانی  اخلللتال   .)6(
الگلوی ثابلت رفتلار منفی کارانله،  بلا  ایلن اختلال  به شلمار ملی رود، 
نافرمانلی و رفتلار خصمانله نسلبت به صاحبان قلدرت و نیز ناتوانی 
بلرای قبلول مسلئولیت و ماملت دیگلران مشلخص می شلود )7(. 
آملاری  و  تشلخیصی  راهنملای  نسلخه  پنجمیلن  تعریلف  براسلاس 
الگلوی خللللق  بلا  ملللقابله ای  نافرمانلی  روانلی، اخلللتال  اخلللتاالت 
کینه جویلی  ، رفتلار جنجالی/نافرمانلی یلا  خشلمگین/ تحریلک پذیلر
کودکلللان  می شلللود.  ملللشخص  دارد،  ادامللله  ملاه   6 حلللداقللل  کله 
 بلا بزرگترهلا جلر و بحلث می کننلد، زود 

ً
دارای ایلن اختلال معملوال

 در 
ً
آنهلا مکلررا کلوره درمی رونلد و خشلمگین و زودرنلج هسلتند،  از 

 باعلث 
ً
مقابلل درخواسلت های بزرگسلاالن نافرمانلی  کلرده و عملدا

کلودکان بیلن  آنلان می شللللوند. شللیوع ایلن اختلال بیلن  ناراحلللتی 

1 تلا 11 درصلد می باشلد )8(. اختلال نافرمانلی مقابلله ای در ایلن 
و  ملان 

ّ
معل خانلواده،  کلودک،  روی  بلر  گسلترده ای  تأثیلر  کلودکان، 

اخلال در  باعلث  کلودکان  ایلن  رفتارهلای خصمانله  جامعله دارد، 
آنهلا و همچنیلن منجلر بله  گلروه همسلاالن و  طلرد شلدن  روابلط بلا 
کم تلوان  کلودکان  بلروز مشلکات یادگیلری می شلود )9(. در واقلع، 
ذهنلی به دلیلل برخلی محدودیت هلای شلناختی، بارهلا شکسلت را 
 پرخاشلگری در بین 

ً
تجربله می کننلد و در نتیجله نافرمانی و خصوصا

کمبلود خزانله رفتلاری،  آنهلا شلایع می باشلد )1۰(. همچنیلن، به دلیلل 
و  خلود  نیازهلای  بلرآوردن  بلرای  ابلزاری  به عنلوان  پرخاشلگری  از 
موجلود  وضعیلت  بله  اعتلراض  بلرای  ابلزاری  به عنلوان  نافرمانلی  از 
روابلط  ژنتیکلی،  عواملل  برایلن،  علاوه    .)11( می کننلد  اسلتفاده 
خانوادگلی، تأثیلر متقابلل شلرایط اجتماعلی و محیطلی نیلز بلر اختال 
 .)1۲( هسلتند  مؤثلر  ذهنلی  کم تلوان  کلودکان  مقابلله ای  نافرمانلی 
برخلی مطالعلات، نشلان داده انلد که علت لجبازی کلودکان، ترکیبی 
از زمینله ژنتیکلی و عواملل محیطلی و خانوادگلی اسلت )1۳و14(. بلا 
کلودکان انجلام  کله در بیلن  ایلن وجلود، طیلف وسلیعی از مطالعلات 
یافتله، متغیرهلای خانوادگلی را مهتریلن عامل ایلن اختال می دانند 
)15، 16، 17، 18، 19(. در واقلع، خانلواده نخسلتین و بادوام تریلن 
و  شلخصیت  زیربنلای  و  سلازنده  به عنلوان  کله  اسلت  عامللی 
کلودک شلناخته شلده و حتلی بله عقیلده بسلیاری  رفتارهلای بعلدی 
و  شلخصیت  اختلاالت  از  بسلیاری  ریشله  بایلد  روان شناسلان  از 
کلرد  جسلتجو  خانلواده  اولیله  پلرورش  در  را  روانلی  بیماری هلای 
کله عللت  )۲۰(. علی رغلم این کله برخلی مطالعلات، نشلان داده انلد 
و  محیطلی  عواملل  و  ژنتیکلی  زمینله ی  از  ترکیبلی  کلودکان،  لجبلازی 
خانوادگلی دارد )۲1 و ۲۲(. پژوهش هلای بسلیاری نشلان داده انلد 
نافرمانلی  لجبلازی،  اختلال  جملله؛  از  برونی سلازی  اختلاالت  کله 
کلودکان ارتبلاط تنگاتنگلی بلا مشلکات روانلی والدیلن )۲۳( و  در 
شلیوه های فرزندپلروری آنهلا دارد )۲4( در نتیجله، والدیلن بایسلتی 
آموزشلی، عاطفلی و اجتماعلی را بلرای تعاملل  منابلع و مهارت هلای 
مؤثلر بلا کلودک خلود را به دسلت آورنلد. یکلی از روش هلای آموزشلی 
کلودکان کم توان ذهنی می شلود، آموزش  کله موجلب مدیریلت بهتر 

والدیلن4  اسلت )16(. مدیریلت 
درمللللان  بلرای  روشلی  به عللللنوان  والدیلن  مللللدیریت  آملللوزش 
کلللله در  بلا اسلللتفاده از روش هایلی  کودکلللان  ملشلللکات رفلللللتاری 
را  خلللللود  فرزنلد  رفلللتار  تلا  می شلللود  داده  آملللوزش  والدیلن  بله  آن 
بیانگلر  پژوهشلی  شلواهد   .)17( می شلود  تعریلف  دهنلد،  تغلللییر 

1. mental disability educable
2. oppositional defiant disorder symptoms

3. disruptive behavior disorder
4. parent management training
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اثربخشلی برنامه هلای بهبلود فرزندپلروری و یلا مدیریلت والدیلن بلر 
به عبارتلی،  می باشلد.  ذهنلی  کم تلوان  کلودکان  رفتلاری  اختلاالت 
کاهلش افسلردگی،  آموزش هلای والدیلن در زمینله فرزندپلروری بلر 
از  ذهنلی  کم تلوان  کلودکان  رفتلاری  اختلاالت  حتلی  و  اضطلراب 
آملوزش  قبیلل اختلال نافرمانلی ملللقابله ای ملللؤثر می باشلد )۲5(. 
کله در آنهلا یکی  مدیریلت والدیلن، بله شلیوه هایی اطلاق می شلود 
کودک شلان  گانله بلا  از والدیلن یلا هلر دو در خصلوص تعاملل جدا
آملوزش والدیلن بلر ایلن دیلدگاه اسلتوار  آملوزش می بیننلد. اسلاس 
کلودکان در نتیجله ی تعاملات غللط  کله اختلاالت رفتلاری  اسلت 
 .)۲6( می یابلد  تلداوم  و  آملده  به وجلللود  والدیلن  و  کلودک  بیللللن 
والدیلن  مدیریلت  آملوزش  زمینله ی  در  گسلترده ای  پژوهش هلای 
اسلت.  گرفتله  انجلام  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  کلاهلللش  بلر 
تأثیلللر  بررسلی  بله  گلللندمانی  حجلازی  و  نسلائیان  ملللوللی،  املللیری، 
آملوزش مدیریلت رفتلار بله ملادران بلر عائلم اختلال و رفتارهلای 
کلودکان بلا اختلال نافرمانلی مقابلله ای  پرداختنلد.  پرخاشلگرانه ی 
کلودکان بلا  گلروه نمونله ی پژوهلش، مشلتمل بلر ۳۰ نفلر از ملادران 
اختال نافرمانی مقابله ای بودند که به روش در دسترس انتخاب 
پرخاشلگرانه ی  و  مقابلله ای  رفلتللارهای  زیرملللقیاس  آنهلا  شللدند. 
پرسشلنامه ی مشلکات رفتلاری را به صلورت پیش آزملون و پلس از 
آملوزش، به صلورت پس آزملون تکمیلل نمودنلد. نتایلج بیانگلر تأثیلر 
آملوزش مدیریلت رفتلار بلر کاهلش نملره ی عائلم اختلال نافرمانی 
کنتلرل  و  آزمایشلی  گلروه  کلودکان  پرخاشلگرانه ی  و  مقابلله ای 
اثربخشلی   « عنلوان  تحلت  پژوهشلی  راسلتا،  ایلن  در   .)۲7( بلود 
نافرمانلی  کاهلش نشلانه های اختلال  بلر  بارکللی  آملوزش والدینلی 
کلودکان پیش دبسلتانی« توسلط سلهرابی، اسلدزاده  مقابلله ای در 
نفلر   4۰ شلامل  پژوهلش  نمونله  گلروه  گرفلت.  انجلام  علرب زاده  و 
انتخلاب  تصادفلی  روش  بله  کله  بلود  مهدکلودک   4 از  کلودکان  از 
گلروه  بلا  پیش آزمون-پس آزملون  طلرح  پژوهلش،  روش  شلدند. 
گلروه  کله در  آن بلود  کنتلرل بلود. نتایلج پژوهلش بیانگلر  آزمایشلی و 
کاهلش معنلاداری  گلواه در پس آزملون  گلروه  آزمایشلی، نسلبت بله 
دارد.  وجلود  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  نشلانه های  شلدت  در 
آزمایشلی به طلور معنلاداری  گلروه  کلودکان  نافرمانلی  براین اسلاس، 
بلر  بارکللی  والدینلی  آملوزش  اثربخشلی  بیلن  و  اسلت  یافتله  کاهلش 
معنلاداری  تفلاوت  پسلران  و  دختلران  مقابلله ای  نافرمانلی  کاهلش 
نلدارد )۲8(. همچنیلن، هاشلمیان و جراحلی و هبرانلی در  وجلود 
پژوهشلی بله بررسلی اثربخشلی آملوزش چندگانله مدیریلت والدیلن 
پرداختنلد.  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  بلا  کلودکان  درملان  در 
تلا 1۰ سلاله  کلودکان ۳  از ملادران  نفلر  بلر 45  گلروه نمونله مشلتمل 

مؤثلر  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  کاهلش  در  آملوزش  ایلن  بلود. 
آملوزش  بلود )۲9(. مکنیلل و همبریکیگیلن در پژوهشلی اثربخشلی 
مدیریلت والدیلن بلر اختلال نافرمانلی مقابلله ای کودکان را بررسلی 
صلورت  بله  و  آزمایلش  تملام  به صلورت  پژوهلش  روش  نمودنلد. 
مؤثلر  بیانگلر  نتایلج  بلود.  کنتلرل  گلروه  بلا  پس آزملون  و  پیش آزملون 
بلود  کلودکان  در  اختلال  ایلن  کاهلش  در  آملوزش  ایلن  بلودن 
آملوزش مدیریلت  کاسلتین و چمبلر  در پژوهشلی بله بررسلی   .)۳۰(
کلینیلک  بله  کله  کودکانلی  نافرمانلی مقابلله ای  اختلال  بلر  والدیلن 
پلس  پژوهلش  نتایلج  پرداختنلد.  کرده انلد،  مراجعله  روان  سلامت 
کله ایلن آموزش  از 5 ملاه آملوزش و پیگیلری 5 ماهله بیانگلر آن بلود 
 .)۲6( اسلت  شلده  کلودکان  نافرمانلی  اختلال  کاهلش  موجلب 
همچنیلن، تیجسلین و هملکاران در پژوهشلی بله بررسلی اثربخشلی 
کلودکان  بیرونلی  رفتلاری  مشلکات  بلر  والدیلن  مدیریلت  آملوزش 
گلروه نمونله پژوهلش مشلتمل بلر 91 نفلر از  4 تلا 11سلاله پرداختنلد. 
کله به طلور تصادفلی انتخلاب شلدند. خانواده هلا در  والدیلن بلود 
چهلار زملان )قبلل از درملان، پلس از درملان بله صلورت 6، 1۲ و 18 
کله آملوزش  گرفتنلد. نتایلج بیانگلر آن بلود  ماهله( ملورد بررسلی قلرار 
مدیریلت والدیلن در کاهش مشلکات رفتلاری کودکان مؤثر بود و 
بله ملدت چنلد ملاه پیگیلری شلد کله نشلان دهنده تلداوم تأثیلر این 

.)۳1( بلود  آملوزش 
کله بیلن  کریسلتین اذعلان داشلت  در راسلتای مطالعلات فلوق، 
رابطله  ذهنلی  کم توانلی  و  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  نشلانگان 
کم توانلی ذهنلی  کلودکان دارای مشلکات مرتبلط بلا  وجلود دارد و 
مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  نشلانگان  دارای  هم زملان  به طلور 
از   .)۳۲( اسلت  برقلرار  معنلادار  رابطله  دو  ایلن  بیلن  و  هسلتند  نیلز 
، شلواهد پژوهشلی بیانگلر اثربخشلی برنامه هلای بهبلود  سلوی دیگلر
کلودکان  فرزندپلروری و یلا مدیریلت والدیلن بلر اختلاالت رفتلاری 
در  والدیلن  آموزش هلای  به عبارتلی،  می باشلد.  ذهنلی  کم تلوان 
حتلی  و  اضطلراب  افسلردگی،  کاهلش  بلر  فرزندپلروری  زمینله ی 
اختلال  قبیلل  از  ذهنلی  کم تلوان  کلودکان  رفتلاری  اختلاالت 

 .)۲6( می باشلد  مؤثلر  مقابلله ای   نافرمانلی 
کم تلوان ذهنلی  کودکلللان  بلللا توجللله بللله محدودیت هلای ویلژه ی 
رفتارهلای  کله  داشلت  انتظلار  می تلوان  علادی،  کلودکان  بله  نسلبت 
کله  کنلد،  بلروز  آنهلا  در  بیشلتری  سللازش نایافته ی  و  پرخاشللگرانه 
به عنوان نشلانگان اختال نافرمانی مقابله ای  شلناخته می شلود. در 
کامی هلای محیطلی هسلتند  کلودکان بیشللتر در معللرض نا واقلع، ایلن 
 از محدودیت هلای 

ً
کلله غالبللا و به دلیلل محلدودیت هللای مختلللف 

آنهلا ناشلی می شلود، بلا شکسلت های متعلللددی روبلله رو  شلناختی 
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تأثيــر آمــوزش مديريــت والديــن در کاهــش اختالل نافرمانــی مقابله ای دانش آمــوزان کم توان ذهنی 

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵ 50

کاملی اسلت  مللی شلللوند و پللیاملللد همله ایلن علللدم موفقیت هلا، نا
نافرمانلی  و  لجبلازی  جملله  از  پرخاشللگری  سللرآغاز  خللود  کله 
بله  توجله  دیگلر  سلوی  از   .)۳۳( می شلود  مختللف  به گونه هلای 
کلودکان، نله تنهلا یلک وظیفله  آموزشلی ایلن  نیازهلای اجتماعلی و 
اخاقلی و مدنلی می باشلد، بلکله می توانلد از گسلترش آسلیب های 
اجتماعلی جلوگیلری کلرده و یلا زمینله ورود آنهلا بله جامعله به عنلوان 
اختلاالت  برخلی  واقلع،  در   .)۳4( کلرد  فراهلم  را  انسلانی  نیلروی 
شلایع در ایلن افلراد، به ویلژه اختلال نافرمانلی مقابلله ای، می توانلد 
عاملل بازدارنلده ای جهلت رشلد و شلکوفایی آنلان باشلد. للذا، این 
کم تلوان ذهنلی، بلکله در میلان  کلودکان  اختلال، نله تنهلا در بیلن 
بلا عایلم پرخاشلگری  کله هملراه  بلروز نمایلد  افلراد می توانلد  تملام 
از  طلرد  جلرم،  روانلی،  اختلاالت  سلایر  بلروز  زمینه سلاز  و  می باشلد 
گرایلش بله آسلیب های اجتماعلی،  خانلواده و اجتملاع و زمینه سلاز 

تلرک یلا اخلراج از شلغل و سلایر ملوارد مرتبلط می باشلد )۳5(.
بله مطالعلات فلوق و خلأ پژوهشلی در ملورد بررسلی  بلا توجله 
اختلاالت  زمینه سلاز  عواملل  درخصلوص  متناقلض  دیدگاه هلای 
کلودکان کم تلوان ذهنلی، برخلی صاحب نظلران  معتقدند  رفتلاری در 
و14(.   1۳( دارد  ژنتیکلی  ریشله   مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  کله 
تفاوتلی  کله  می کننلد  بیلان  نیلز  دیگلر  مطالعلات  برخلی  همچنیلن، 
کم تلوان ذهنلی وجلود  کلودکان علادی و  در بلروز ایلن اختلال بیلن 
 بله نقلش برجسلته محیلط اشلاره می کننلد )۳5(.  

ً
کله تلویحلا نلدارد 

ضلرورت  محیلط،  نقلش  کلردن  مشلخص  جهلت  اسلاس،  ایلن  بلر 
پژوهلش ایلن اسلت که برخی متغیرهلای محیطی مثل تأثیر والدین 
گلردد و اثر آنها بر روی  کلودکان کم توان ذهنی بررسلی  بلر رفتارهلای 
شلود.  بررسلی  ذهنلی  کم تلوان  کلودکان  رفتلاری  مشلکات  تغییلر 
کاهلش اختلال نافرمانلی  بنابرایلن، بله منظلور رسلیدن بله هلدف )
آملوزش مدیریلت والدیلن ضلرورت می یابلد. بلا  مقابلله ای(، روش 
توجله بله مطالعلات فوق، مسلئله پژوهش حاضر این اسلت که؛ آیا 
روش آملوزش مدیریلت والدیلن موجلب کاهلش اختلال نافرمانلی 
کم تلوان ذهنلی می شلود؟  در راسلتای  مقابلله ای در دانش آملوزان 
مطالعلات فلوق، هلدف از انجلام ایلن پژوهلش، تعییلن اثربخشلی 
آملوزش والدیلن بلر روی بهبود اختال نافرمانلی مقابله ای کودکان 

اسلت.  کم تلوان ذهنلی 

روش

طلرح  بلا  نیمه  آزمایشلی  پژوهش هلای   نلوع  از   ، حاضلر پژوهلش 
آملاری  جامعله  بلود.  گلروه  کنتلرل  بلا  پس آزملون  و  پیش آزملون 

ذهنلی  کم تلوان   دانش آملوزان  والدیلن  کلیله  شلامل  پژوهلش  ایلن 
شهرسلتان سللماس در سلال 97-98 بلود. نمونله پژوهلش شلامل 
کله  کم تلوان ذهلللللنی بلللودند  ۳۰ نفللللللر از والللللدین دانلللش آمللللوزان 
انتخلاب  اسلتثنایی  مدرسله  از  هللدفملللند  نمونه گیلری  به صللللورت 
( و آزمللایشی  گلواه )15 نفلر گلروه  شلده و به صلورت تصادفلی در دو 
آزمایشلی، پژوهشلگر  ( جایگزیلن شلدند. در پژوهش هلای  )15نفلر
کله  می کنلد  اسلتفاده  شلرایط  واجلد  داوطللب  آزمودنی هلای  از 
منظلور   .)۳6( بلود  خواهلد  کافلی  نفلر   ۳۰ تلا   1۰ بیلن  نمونله  حجلم 
پژوهلش،  اجلرای  از  قبلل  کله  اسلت  ایلن  هدفمنلد  نمونه گللیری  از 
بلر اسلاس نظلر ملللشاوران و متخصصلان مللدرسللله، فقلط والدیلن 
گلروه نمونله باشلند و در غیلر  دانش آملوزان کم تلوان ذهنلی جزئلی از 
ایلن صلورت، جلزء افلراد نمونله قلرار نمی گرفتند. همچنیلن، با توجه 
کم تلوان  ذهنلی بلودن دانش آملوزان از  بله هدفمنلد بلودن نمونله، 
ک هلای ورود ایلن بود که  ک هلای ورود بلود و یکلی دیگلر از ما ما
دانش آملوزان بایسلتی نملره ی اختلال نافرمانلی مقابلله ای باالتلر از 
نملره ی بلرش مقیلاس درجه بنلدی اختلاالت رفتلار مخلرب داشلته 
کله در ایلن پژوهلش همله دانش آملوزان نمونله پژوهشلی،  باشلند 
نیلز  دانش آملوزان  سلن  داشلتند.  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال 
گرفتله شلد و سلن دانش آملوزان بیلن  ک ورود در نظلر  به عنلوان ملا
کلردن ملادران  ک ورود، شلرکت  7 تلا 1۲ سلال بلود. همچنیلن، ملا
از  ملللرگ،  هملکاری،  عللدم  خلروج،  ک  ملا بلود.  پژوهلللش  ایلن  در 
کلردن  شلرکت  علدم  و  مللطالعه  مطللوب  شلرایط  رفلللتن  دسلللت 

والدیلن در بیلش از دو جلسله بلود. 

ابـــزار
مقیـاس درجه بندی اختالل رفتار مخرب۱ 

 بلرای تعییلن اختلال نافرمانلی مقابلله ای  و بهبلود احتماللی آن 
کم تلوان  ذهنلی،  از طریلق آملوزش مدیریلت والدیلن دانش آملوزان 
از مقیلاس درجه بنلدی اختلال  رفتلار مخلرب اسلتفاده شلد. ایلن 
شلده  سلاخته  میلیلچ  و  گرینسللد  گلی،  گنا پلهلام،  توسلط  مقیلاس 
اسلت و هلدف آن اندازه گیلری و غربال گلری اختلال رفتلار مخلرب 
بلوده و دارای  گویله  اولیله دارای 45  کلودکان اسلت. مقیلاس  در 
4 خلرده مقیلاس از قبیلل فزون کنشلی )سلؤاالت 1 تلا 11(، نارسلایی 
 )۲4 تلا  )سلؤاالت۲۲  سللوک  اختلال   ،)۲1 تلا   1۲ )سلؤاالت  توجله 
 .)۳7( بلود   )45 تلا   ۲5 سلؤاالت  )شلامل  مقابلله ای  نافرمانلی  و 
احملدی  و  باعلزت  توسلط  مقیلاس  ایلن  نیلز  ایلران  در  همچنیلن، 
آن در جامعله  ترجمله و سلاختار عامللی و یژگی هلای روان سلنجی 

1. Teacher ratings of DSM-III-R symptoms for the disruptive behavior disorders
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کم توان ذهنی  کاهش اختالل نافرمانی مقابله ای دانش آموزان  تأثير آموزش مديريت والدين در 

51 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

گرفتله اسلت. نسلخه ایرانلی ایلن مللقیاس  ایرانلی ملورد تأئیلد قلرار 
عاملللللللی،  تحللللیل  نتایلج  طریلق  از  کلله  اسلللت  گلویلللله   ۳7 دارای 
سللوک،  اختلال  تکانش گلری،  فزون  کنشلی/  خللرده مللللقیاس   5
نامشلخص  مخلرب  رفتلار  و  توجله  نارسلایی  مقابلله  ای،  نافلللرمانی 
 ۳8  ،11  ،1  ،۳7 گویه هلای۲،  ایرانلی  نسلخه  در  و  آملد  به دسلت 
علدم  و  آزملون  کل  بلا  پاییلن  همبسلتگی  به دلیلل  و4۳   45  ،44،
 .)۳8( شلدند  حلذف  ایرانلی  فرهنلگ  بلا  آنهلا  محتلوای  تناسلب 
به صلورت  دانش آملوز  معللم  یلا  والدیلن  توسلط  مقیلاس  ایلن 
به صلورت؛  مقیلاس  ایلن  نمره گلذاری  می شلود.  تکمیلل  انفلرادی 
کملی= 1، زیلاد=۲ و خیللی زیلاد = ۳ می باشلد و  به هیلچ وجله= ۰، 
کرونبلاخ بلرای عواملل   آلفلای  نمره گلذاری معکلوس نلدارد. ضریلب 
 ۰/9۲ مقیلاس  کل  بلرای  و   ۰/88 تلا   ۰/74 بیلن  شلده  اسلللتخراج 
توسلط باعلزت و احملدی )۳8( به دسلت آملد که نشلان  دهنده ی 
اعتبلار مطللوب نسلخه فارسلی آن می باشلد. همچنیلن، پایایی این 

گلزارش  مقیلاس در مطالعله ارفلود براسلاس روش بازآزمایلی ۰/9۲ 
شلد )۳9(. در ایلن پژوهلش، تنهلا از زیرمقیلاس نافرمانلی مقابله ای 
، ثبات درونی نملره کل مقیاس از  اسلتفاده شلد. در پژوهلش حاضلر
کله  کرونبلاخ ۰/7۲ به دسلت آملد. الزم بله ذکلر اسلت  طریلق آلفلای 
گویه هلای قسلمت  کم توانلی ذهنلی  فقلط ملادران دانش آملوزان بلا 

کردنلد. تکمیلل  را  مقابلله ای  نافرمانلی 

معرفـی برنامه مداخله 
پروتکل  بر  مبتنی  والدین  مدیریت  آموزش  مداخله  برنامه 
جلسات  شللد.  تنظیم   )4۰( کازدین  والدین  ملللدیریت  آمللوزش 
آمللوزش مدیریت والدیلللن در قالب 8 جلللسله در طللول یک ماه، 
۲ بار در هفته )هر جلسه 9۰ دقیقه( در سالن مدرسه استثنایی 
جلسات  خاصه  شد.  برگزار  افسری  مهسا  توسط  سلماس  شهر 
آموزشی،  جلسات  تعداد  با  همراه  والدین  مدیریت  آموزش 

هدف، محتوای جلسات و تکلیف در جدول 1 آمده است.

کازدین )۳۸( جدول 1( جلسات آموزشی مدیریت والدین براساس پروتکل آموزش مدیریت والدین 

جلسات 
زمانتکلیفمحتوای جلسات آموزش مدیریت والدینهدفآموزشی

)دقیقه(

جلسه 
یکم

تغییر نگرش والدین نسبت به 
اختالل و رفتارهای مشکل ساز

سالم و احوال پرسی، توضیح به مادران در مورد 
گی های رفتاری دانش آ موزان کم توان ذهنی،  ویژ

گرفتن پیش آزمون از مادران و تعیین مشکالت
رفتاری فرزندشان از طریق مقیاس

تکنیک تحسین
و توجه 

 ۹۰
دقیقه

جلسه 
دوم

کاربرد پاداش و مدیریت رفتار
توضیح تقویت مثبت و شناساندن انواع 

تقویت کننده ها در مدیریت رفتار
تکمیل جدول
تقویت مثبت 

 ۹۰
دقیقه

جلسه 
سوم

هدف یادگیری فنون تحسین و 
تشویق 

آموزش روش های افزایش رفتارهای مطلوب از 
طریق فنون ارائه تحسین القایی و کاهش رفتارهای 

نامطلوب از طریق وقفه انداختن در تقویت 

تکنیک تحسین القایی،
تکنیک وقفه انداختن

در تقویت 

 ۹۰
دقیقه

جلسه 
چهارم

بهبود رفتار کودک در منزل و
کاهش رفتارهای پرخاشگرانه

توضیح شکل دهی رفتار خاص توسط والدین، 
کردن برای رفتارهای پرخطر استفاده از محروم 

و پرخاشگرانه

تکنیک جریمه
و محروم سازی 

 ۹۰
دقیقه

جلسه 
پنجم

که تنبیه اصالح نگرش والدینی 
را به عنوان روش اولیه انضباط

به کار می برند.
کاربرد تنبیه بدنی

استفاده از تسلیم، انجام
تکلیف )ارتباط خانه و مدرسه(

و جمع بندی آموخته ها 

 ۹۰
دقیقه

جلسه 
ششم

آموزش مدیریت رفتاری
، والدین و مهار رفتار

استفاده مؤثر از بی توجهی 

که از روش بی توجهی توضیح داده می شود 
یا بی اعتنایی برای کاهش رفتار نامناسب

کنند استفاده 

۹۰
 دقیقه
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روش اجرا

کازدیلن  در ابتلدا، جلسلات مداخلله آملوزش مدیریلت والدیلن 
کله یکلی از  )4۰( توسلط پژوهشلگر تعییلن شلد. الزم بله ذکلر اسلت 
آملوزگار در مدرسله اسلتثنایی  پژوهشلگران )نویسلنده اول مقالله( 
کله بلا هملکاری مدیلر مدرسله بلا ملادران  شلهر سللماس می باشلد 
و  شلد  انجلام  تلفلن  طریلق  از  الزم  هماهنگی هلای  مدرسله  ایلن 
آملوزش  جلسلات  در  ملادران  ایلن  رضایت نامله،  گرفتلن  از  بعلد 
و  ملادران  دعلوت  از  بعلد  کردنلد.  شلرکت  والدیلن  مدیریلت 
مقیلاس  طریلق  از  ملادران،  از  جمعیت شلناختی  اطاعلات  گرفتلن 
اختلال  )قسلمت سلؤاالت  رفتلار مخلرب  اختلاالت  درجه بنلدی 
نافرمانلی مقابلله ای( پلهلام و هملکاران )۳7( پیش آزملون بلرای هر 
آزمودنی هلا  گلروه بله صلورت انفلرادی اجلرا شلد. از هلر یلک از  دو 
کله بله سلؤاالت مربوطله پاسلخ دهنلد. پلس از آن،  درخواسلت شلد 
آزمایشلی تقسلیم  گلواه و  گلروه  آزمودنی هلا به طلور تصادفلی بله دو 
در  را  والدیلن  مدیریلت  آملوزش  جلسله   8 آزمودنی هلا،  شلدند. 
طلول یک ملاه ۲ بلار در هفتله )در هر جلسله 9۰ دقیقه( و به صورت 
کردنلد.  دریافلت  سللماس  شلهر  اسلتثنایی  مدرسله  در  گروهلی 
از  پس آزملون  والدیلن،  مدیریلت  آملوزش  جلسلات  پایلان  از  پلس 
کنتلرل بلا اسلتفاده از ابلزار مقیلاس  آزمایشلی و  گلروه  همله اعضلای 
اختلال  سلؤاالت  )قسلمت  مخلرب  رفتلار  اختلال  درجه بنلدی 
نافرمانلی مقابلله ای( به عملل آملد. پلس از پایلان جلسلات آملوزش 
مدیریلت والدیلن، داده هلا بلا اسلتفاده از نلرم افلزار SPSS نسلخه 

روش هلای  از  پژوهلش  داده هلای  تحلیلل  بلرای  شلد.  تحلیلل   ۲۰
آملاری توصیفلی )میانگیلن و انحلراف اسلتاندارد( و آملار اسلتنباطی 
ایلن  در  شلد.  اسلتفاده  تک متغیلره(  کوواریانلس  تحلیلل  )آزملون 
گاهانله و  آ پژوهلش تماملی ماحظلات اخاقلی از جملله رضایلت 
کم تلوان ذهنلی  کلودک  محرمانله مانلدن اطاعلات ملادران دارای 

شلد. رعایلت 

یافــــته ها

کم تلوان  دانش آملوزان  ملادران  را  پژوهلش  ایلن  آزمودنی هلای 
گلواه 1۲ نفلر از ملادران دارای  گلروه  کله در  ذهنلی تشلکیل دادنلد 
فرزند پسلر )8۰ درصد( و ۳ نفر از مادران دارای فرزند دختر )۲۰( 
گروه آزمایشلی 6 نفر از مادران دارای فرزند پسلر )4۰ درصد(  و در 
و 4 نفلر از ملادران دارای فرزنلد دختلر )6۰ درصلد( بودنلد. از نظلر 
گلواه، 9 نفلر دارای تحلصللللیات زیلر دیپللم  گلروه  تحللصلللیات، در 
نفلللللر   ۲ نفللللر فلوق دیپللم )6/7(، و   1 نفللللر دیپللم )۲۰(،   ۳ ،)6۰(
گلروه آزمایشلی، 5 نفلر از ملادران  لیسلانس )1۳/۳( بودنلد. املا در 
 ،)46/7( دیپللم  نفلر   ۳  ،)۳۳/۳( دیپللم  زیلر  تحصیلات  دارای 
و ۳ نفلر فلوق دیپللم )۲۰( بودنلد. میانگیلن و انحلراف معیلار سلن 
آزمایشلی  گلروه  در  و   ،  ۲9/86  ±  ۳/77 گلواه  گلروه  در  ملادران 
4/76 ± ۳1/8 بلود. میانگیلن و انحلراف معیلار سلن دانش آملوزان 
آزمایشلی  گلروه  کنتلرل 1/۲۰± 9/8۰ و در  گلروه  کم تلوان ذهنلی در 

بلود.  9/7۳ ± 1/9۰

جلسات 
زمانتکلیفمحتوای جلسات آموزش مدیریت والدینهدفآموزشی

)دقیقه(

جلسه 
هفتم

تدوین برنامه اقتصاد پته ای در خانهجلوگیری از بدرفتاری های شدید
استفاده از تکنیک حذف 

پاداش ها و امتیازها
 ۹۰

دقیقه

جلسه 
هشتم

مرور مطالب آموخته شده و
اصالح یادگیری، چگونگی

مدیریت مشکالت در آینده

جلسات قبل مرور می شود و در پایان
گرفته می شود پس آزمون 

انجام تکلیف
) ارتباط خانه و مدرسه(

 ۹۰
دقیقه

جدول 2( میانگین و انحراف استاندارد نمرات اختالل نافرمانی مقابله ای پیش آزمون و پس آزمون

سطح معناداریکولموگراف-اسمیرنفانحراف معیارمیانگینگروهوضعیتمتغیرها

پیش آزمون
۴۲/۸۶۶/۰۱۰/۵۸۰/۸۷آزمایشی

اختالل نافرمانی مقابله ای
۴۱/۰۰۶/۱۶۰/۴۹۰/۹۶گواه

پس آزمون
۳۲/۳۳۶/۸۱۰/۵۹۰/۸۷آزمایشی

۴۲/۶۰۴/۴۰۰/۹۵۰/۳۲گواه
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پیش آزملون  نملرات  معیلار  انحلراف  و  میانگیلن   ۲ جلدول  در 
گلروه  دو  در  ذهنلی  کم تلوان  بلا  دانش آملوزان  ملادران  پس آزملون  و 
اسلت.  شلده  ارائله  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  در  گلواه  و  آزمایشلی 
یافته هلای جلدول ۲ نشلان می دهد که میانگیلن نمرات نهایی گروه 
ماحظله ای  قابلل  تفلاوت  پیش آزملون  در  گلواه  گلروه  و  آزمایشلی 
در  آزمایشلی  گلروه  نهایلی  نملرات  میانگیلن  کله  درحاللی  ندارنلد. 
کنتلرل اسلت. همچنیلن، توزیلع هنجلار  گلروه  پس آزملون پایین تلر از 
گرفلت  کولموگراف-اسملللیرنف مللورد بررسلی قلرار  آملللاره  ملللتغیر بلا 
کله معنلادار نبلود. در نتیجله، توزیلع متغیلر از توزیلع بهنجلار پیلروی 

. می کنلد
کاهش  در  مادران  مدیریت  آموزش  اثربخشی  ارزیابی  برای 
کم توان ذهنی، از تحلیل  اختال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان 
از  قبل  که  است  ذکر  قابل  شد.  استفاده  تک متغیره  کوواریانس 

کوواریانس  تک متغیره ابتدا مفروضه های آن مورد  اجرای تحلیل 
گرفت. برای بررسی پیش فرض همگنی واریانس ها از  بررسی قرار 
آزمون همگنی واریانس های لوین و شیب خط رگرسیون استفاده 
شد. نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض همگنی واریانس های 
که این پیش فرض همگنی  نمرات متغیرهای پژوهش نشان داد 
 )F=۲/49 ،p<  ۰/1۲( واریانس ها برای اختال نافرمانی مقابله ای
برای  لوین  آزمون  معناداری  سطوح   ، دیگر به عبارت  بود.  برقرار 
متغیر اختال نافرمانی مقابله ای بیشتر از ۰/5 است و فرض صفر 
برای تساوی واریانس های نمرات دو گروه در متغیر پژوهش تأیید 
شد )p< ۰/۰5(. همچنین، نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط 
تک متغیری  کوواریانس  تحلیل  فرض  پیش  حکم  در  رگرسیونی 
نافرمانی  رگرسیون  خطوط  شیب  همگنی  فرض  که  داد  نشان 

.)F=۰/۰۲ ،p< ۰/88( مقابله ای رعایت شده است

گواه  گروه آزمایشی و  کوواریانس تک متغیری برای متغیر اختالل نافرمانی مقابله ای در دو  جدول ۳( نتایج آزمون تحلیل 

اختالل نافرمانی مقابله ای
SsdfSmFPEta2منبع تغییرات

گروهی ۴۷۱/۷۵۲۱۴۷۱/۷۵۲۱۴/۵۷۰/۰۰۱۰/۳۵عضویت 

همان طور که در جدول ۳ مشاهده می شود، با کنترل پیش آزمون 
تفاوت  پس آزمون،  نمرات  در  گواه،  گروه  و  آزمایشی  گروه های 
آزمایشی  گروه های  افراد  معناداری دیده می شود. به عبارتی بین 
گواه از لحاظ متغیر وابسته )اختال نافرمانی مقابله ای( تفاوت  و 
 .)p≤  ۰/۰۰1 و   f  =14/57 و   df  =1 و   ۲7( دارد  وجود  معناداری 
آموزش مدیریت  بدین ترتیب، فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی 

در  می شود.  تأیید  مقابله ای  نافرمانی  اختال  کاهش  بر  والدین 
این ارتباط میزان تأثیر یا تفاوت برابر با )۰/۳5( است. یعنی ۰/۳5 
گواه در پس آزمون  گروه  گروه آزمایشی و  درصد تفاوت بین نمرات 
مدیریت  آموزش  تأثیر  به  مربوط  مقابله ای(  نافرمانی  )اختال 
کی از  والدین است. توان آماری برابر با ۰/95 است و این توان حا

کفایت حجم نمونه است. دقت باالی این آزمون و 

جدول۴( میانگین و انحراف معیار تعدیل شده مؤلفه اختالل نافرمانی مقابله ای  به همراه حدود اطمینان ۹۵ درصد

انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر وابسته
حد باالحد پایین

اختالل نافرمانی مقابله ای
۳۲/۱۳۱/۴۷۲۹/۱۰۳۵/۱۶آزمایشی

۴۲/۷۹۱/۴۷۳۹/۷۶۴۵/۸۳گواه

حدود اطمینان ۹۵ درصد

بلا توجلللله بله نتایلج جللللدول 4 و نتیجلللله تفاضللللل ملللللیانگین ها، 
گروه هلای  کله تفاضلل میانگیلن تعدیلل شلده ی  مشلاهده می شلود 
گلواه بلرای مؤلفله اختلال نافرمانلی مقابلله ای معنلادار  آزمایشلی و 
آملوزش مدیریلت والدیلن بلا اطمینلان 95 درصلد بلر  اسلت. یعنلی 
کم تلوان ذهنلی  کاهلش اختلال نافرمانلی مقابلله ای دانش آملوزان 

تأثیلر داشلته اسلت.

بحـث و نتیجه گیری

، تعیین تأثیر آموزش مدیریت والدین  هدف از پژوهش حاضر
دانش آموزان  مقابله ای  نافرمانی  اختال  کاهش  در  )مادران( 
، از تحلیل  کم توان  ذهنی بود. برای بررسی هدف پژوهش حاضر
کوواریانس   تحلیل  نتایج  شد.  استفاده  تک متغیره  کوواریانس 
که اختال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان  تک متغیره نشان داد 
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که آموزش مدیریت والدین را  گروهی از مادران  کم توان ذهنی در 
بود  گروهی  از  پایین تر  به صورت معناداری  بودند،  کرده  دریافت 

که هیچ آموزشی دریافت نکرده  بودند.
همسلو  هملکاران  و  امیلری  پژوهلش  بلا  پژوهلش  ایلن  نتایلج 
بلا  کله  امیلری و هملکاران در پژوهلش خلود نشلان دادنلد  اسلت. 
و  اختلال  عائلم  می تلوان  ملادران  بله  رفتلار  مدیریلت  آملوزش 
نافرمانلی مقابلله ای  بلا اختلال  کلودکان  رفتارهلای پرخاشلگرانه ی 
کاهلش داد )۲7(. همچنیلن، یافته هلای ایلن پژوهلش بلا نتایلج  را 
پژوهلش سلهرابی و هملکاران همسلو اسلت. سلهرابی و هملکاران 
کاهلش  والدیلن در  آملوزش مدیریلت  تأثیلر  بله  پژوهلش خلود  در 
مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  نشلانه های  شلدت  در  معنلاداری 
در  هملکاران  و  هاشلمیان  ایلن،  بلر  علاوه   .)۲8( دارنلد  کیلد  تأ
کله آملوزش چندگانله ی مدیریت  پژوهشلی بله ایلن نتیجله رسلیدند 
مؤثلر  مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  بلا  کلودکان  درملان  در  والدیلن 
همبریکیگیلن  و  مکنیلل  پژوهلش  یافته هلای  همچنیلن،  اسلت. 
بلودن  مؤثلر  بیانگلر  نتایلج  اسلت.  همسلو  پژوهلش  ایلن  یافتله  بلا 
کلودکان  نافرمانلی مقابلله ای در  کاهلش اختلال  آملوزش در  ایلن 
اسلت )۳۰(. در ایلن راسلتا، نتایلج ایلن پژوهلش بلا یافتله پژوهشلی 
کاسلتین و  کاسلتین و چمبلر همسلو اسلت. در واقلع نتایلج پژوهشلی 
کله  کودکانلی  کله آملوزش مدیریلت والدیلن بلرای  چمبلر نشلان داد 
دارای اختلال نافرمانلی مقابلله ای هسلتند، تأثیلر معنلاداری دارد 
)۲6(. همچنیلن، نتایلج پژوهلش تیجسلین، وینلک، موریلس و روتلر 
کله بلا یافتله  پژوهلش حاضلر همسلو اسلت. در پژوهلش  نشلان داد 
تیجسلین و هملکاران اثربخشلی اجلرای مداخلله آملوزش مدیریلت 
دارای  ملادران  در  مداخلله  ایلن  چندماهله  پیگیلری  و  والدیلن 
مقابلله ای  نافرمانلی  اختلال  ماننلد  رفتلاری  مشلکات  بلا  کلودکان 

.)۳1( اسلت   شلده  گلزارش 
در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان به نتایج مطالعات 
همبریکیگین،  و  مکنیل  همکاران،  و  سهرابی  همکاران،  و  امیری 
در  والدین  مدیریت  آموزش  از  که  تیجسین  و  چمبر  و  کاستین 
در  مقابله ای  نافرمانی  اختال  مانند  رفتاری  مشکات  کاهش 
مداخات  از  یکی  واقع،  در  کرد.  اشاره  کرده اند،  استفاده  کودکان 
نافرمانی  اختال  جمله  از  رفتاری  مشکات  کاهش  در  مؤثر 
روش  این  که  می باشد  والدین  مدیریت  آموزش  روش  مقابله ای، 
آموزش  در  والدینی  صحیح  شیوه های  ارتقا  موجب  آموزشی 
مشکات  کاهش  و  رفتاری  اجتماعی،  مهارت های  غیرمستقیم 
می تواند  که  روش هایی  از  راستا،  این  در   .)۲6( می شود  رفتاری 
روش  کند،  مقابله  ذهنی  کم توان  کودکان  مقابله ای  نافرمانی  با 
روش های  از  استفاده  با  که  می باشد  والدین  مدیریت  آموزش 

کودکان  مقابله ای  نافرمانی  رفتارهای  اجتماعی،  رفتاری-یادگیری 
می دهد  نشان  پیشین  پژوهش های  بررسی   .)۳1( می یابد  بهبود 
بیرونی  رفتاری  اختاالت  بهبود  در  والدین  مدیریت  آموزش  که 
 ، دیگر به عبارت  است.  مؤثر  مقابله ای  نافرمانی  اختال  مانند 
رفتارهای  بهبود  گامی در  والدینی  یادگیری مهارت های  با  والدین 
که  داده اند  نشان  مطالعات  این  برمی دارند.  کودکان شان  منفی 
والدین در بسیاری از مواقع از روش های سخت گیرانه و مستبدانه 
نتیجه ای در  که  استفاده می کنند  رفتارهای مطلوب  یادگیری  برای 
مدیریت  روش های  از  استفاده  اما  ندارند،  منفی  رفتارهای  بهبود 
کردن پس از انجام دادن رفتارهای خوب  والدین از قبیل تشویق 
والدین  نامطلوب،  کار  انجام  هنگام  در  بی اعتنایی  و  مطلوب  و 
آموزش  کودکان خواهند بود. لذا،  کاهش رفتارهای لجبازی  شاهد 
رفتاری  مشکات  درمان  برای  روشی  به عنوان  والدین  مدیریت 
کمک می کند تا رفتار  اعم از اختال نافرمانی مقابله ای به والدین 
روش های  مربی  طریق  از  والدین  بدهند.  تغییر  را  فرزندان شان 
رفتارهای  تا  می گیرند  یاد  کودک شان  با  تعامل  برای  را  ویژه ای 
این  واقع،  در  دهند.  کاهش  را  کودک شان  انحرافی  و  نامطلوب 
تربیتی  صحیح  شیوه های  والدین  که  می شود  موجب  روش 
زمینه،  این  در  والدین  اطاعات  افزایش  با  و  ببینند  آموزش  را 
موجب  روش  این  لذا،  می یابد.  کاهش  کودکان  منفی  رفتارهای 
می شود که کودک بداند رعایت نکردن قوانینی که از سوی والدین 
خواسته های  از  بنابراین،  دارد.  پیامدهایی  چه  می شود،  وضع 
آموزش مدیریت والدین موجب  پدر و مادر پیروی می کند. روش 
کودك،  که والدین عاوه بر شناختن ریشه های بدرفتاری  می شود 
کردن،  بی اعتنایی  کردن،  تقویت  تربیتی مثل  از شیوه های صحیح 
از پرخاشگری  کنند و به دور  کسب  کردن و حذف، اطاع  محروم 
رفتارهای  بتوانند  تربیتی،  صحیح  شیوه های  این  از  بدنی،  تنبیه  یا 
که  منفی  رفتارهای  از  یکی  بنابراین،  کنند.  مهار  را  کودک  منفی 
است  مقابله ای  نافرمانی  رفتارهای  می شود،  انجام  کودک  توسط 
که از دوران پیش دبستانی شروع شده و تا دوران کودکی و نوجوانی 
نیز ادامه می یابد. زمانی که رفتارهای نافرمانی مقابله ای بر عملکرد 
تحصیلی، اجتماعی تأثیر منفی بگذارد، تبدیل به اختال می شود. 
که اغلب  اختال نافرمانی مقابله ای ریشه ژنتیکی و محیطی دارد 
 ، عامل محیطی موجب شروع این اختال می شود. از سوی دیگر
کم توان ذهنی به فور دیده می شود.  کودکان  مشکات رفتاری در 
اختال  بهبود  موجب  می تواند  که  روش هایی  از  یکی  بنابراین، 

نافرمانی مقابله ای شود، آموزش مدیریت والدین است. 
کله  اسلت  ایلن  مؤیلد  پژوهلش  یافته هلای  کللی،  حاللت  در 
گروهلی بلر اختلال  آملوزش مدیریلت والدیلن به صلورت  جلسلات 
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کم توان ذهنی  کاهش اختالل نافرمانی مقابله ای دانش آموزان  تأثير آموزش مديريت والدين در 

55 سال بیـست و یکم، شـماره ۵ـ ــ  پـیاپی ۱۶۵

۱آذر و دی ۴ ۰ ۰

نافرمانلی مقابلله ای دانش آملوزان کم تلوان ذهنلی به طلور معناداری 
کله ایلن آملوزش، اختلال نافرمانلی  تأثیلر داشلته اسلت، به گونله ای 
می تلوان  بنابرایلن،  داد.  کاهلش  را  دانش آملوزان  ایلن  مقابلله ای 
گروهلی می تواند موجب بهبود مشلکات  کله آموزش   گرفلت  نتیجله 
رفتلاری دانش آملوزان کم تلوان ذهنلی شلود و حتی می تلوان به عنوان 

کلرد. آن نلگاه  یلک رویکلرد پیشلگیرانه بله 
این  آماری  جامعه  به  مربوط  حاضر  پژوهش  محدودیت های 
شرکت  آن  در  پدران  و  بودند  مادران  فقط  که  است  پژوهش 
نداشتند، بنابراین، تعیم نتایج این پژوهش به پدران باید با احتیاط 
که آزمودنی های این پژوهش فقط  گیرد. همچنین، از آنجا  صورت 
تعمیم  در  بنابراین  بودند،  ذهنی   کم توان  دانش آموزان  مادران 
کرد.  آن به مادران دانش آموزان با سایر ناتوانی ها نیز باید احتیاط 
بین  پژوهش  این  در  ذهنی  کم توان  دانش آموزان  سن  همچنین، 
7 تا 1۲ سال بود، بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش به سایر سنین 
پژوهش،  محدودیت های  به  توجه  با  شود.  انجام  احتیاط  با  باید 
پژوهش  این  که  می شود  پیشنهاد  آینده  پژوهش های  برای 
والدین  از  گروهی  ذهنی،  کم توان  دانش آموزان  پدران  گروه  در 
دانش آموزان با سایر ناتوانی ها مانند بیش فعالی/ نارسایی توجه 
شود.  اجرا  مختلف  سنی  گروه های  و  خاص  یادگیری  اختال  و 
همچنین، با توجه به اثربخش بودن روش آموزش مدیریت والدین 
و آشنایی والدین به ویژه مادران در زمینه ی شیوه های فرزندپروری 
مطلوب  رفتارهای  تقویت  و  نامطلوب  رفتارهای  کنترل  راه های  و 
دانش آموزان  معلم  توسط  می شود،  پیشنهاد  دانش آموزان  در 
صحیح  شیوه های  زمینه ی  در  بروشورهایی  مدرسه  مشاور  یا 
همچنین  گیرد.  قرار  والدین  اختیار  در  و  شود  تهیه  فرزندپروری 
مدارس  در  ماه  هر  خانواده  آموزش  جلسات  اینکه  به  توجه  با 
برگزار می شود،  آموزش خانواده  و مدرس  توسط مشاور  استثنایی 
که شیوه های صحیح مدیریت والدین را به ویژه  پیشنهاد می شود 
کاهش رفتارهای ناسازگارانه  به مادران آموزش داده شود تا شاهد 

از جمله اختال نافرمانی مقابله ای این دانش آموزان باشیم. 

تشـکر و قدردانی

که شرایط الزم جهت  از تمامی عزیزانی  در پایان، نویسندگان 
اجرای پژوهش را فراهم نمودند و همچنین اولیای دانش آموزان، 

نهایت تشکر و قدردانی را اعام می دارند.  
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