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ABSTRACT
Introduction: oppositional defiant disorder (ODD) is one of the most common externalizing
disorders in childhood and one of the most common psychiatric disorders among clients of
health centers. The purpose of this study was to formulate and validate a social cognition
training program and determine its effectiveness on symptoms of oppositional defiant.

Materials and Methods: The present study was conducted in two stages. In the first stage,
after reviewing the literature, therapeutic theories and concepts in the field of social cognition
and training program were developed. Then, ten clinical and child psychologists determined
the content validity of the training program. In the second stage, a semi-experimental design
with pre-test, post-testand follow-up with a control group was used. The statistical population
consisted of all male students aged 7 to 9 years in Tehran schools during 2019-2020 that were
evaluated by two-stage sampling. In the first stage, screening was performed. In the second
stage, 30 children according to inclusion and exclusion criteria were selected and randomly
assigned to the experimental and control groups. The social cognition training program was
administered to the experimental group for 10 sessions, and after one month, the experimental
group was followed up. Data was collected using Hormerson et al. oppositional defiant
disorder rating scale.

Results: The results indicated that social cognition training program

has acceptable content validity. Furthermore, the results of training intervention showed that
social cognition training significantly reduced the symptoms of ODD in children and this effect
was significant in the follow-up phase. Conclusion: Social cognition training program can
be considered as a valid and effective program for alleviation of ODD symptoms in children.
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تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش شناخت اجتماعی و تعیین اثربخشی آن بر نشانههای نافرمانی
مقابلهای در کودکان  7تا  9سال

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.1.11

اطالعات مقاله:

Downloaded from shefayekhatam.ir at 14:56 +0430 on Wednesday August 12th 2020

شیما پژوهینیا ،حسین اسکندری* ،احمد برجعلی ،علی دالور ،عبداهلل معتمدی
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران

دريافت 7 :آبان 1398

اصالحيه 13 :آذر 1398

پذيرش 16 :آذر 1398

چــــــــكيده
مقدمه :اختالل نافرمانی مقابلهای يكي از شایعترین اختاللهای بروننمود دوران کودکی و يكي از
رایجترین اختاللهای روانپزشکی در بین مراجعان به مراکز درمانی است .هدف از پژوهش حاضر تدوین و
اعتباریابی برنامه آموزش شناخت اجتماعی و تعیین اثربخشی آن بر نشانههای نافرمانی مقابلهای بود .مواد
و روشها :پژوهش حاضر طی دو مرحله انجام شد .در مرحلة اول پس از مرور ادبیات و نظریههای درمانی
و مفاهیم موجود در حوزة شناخت اجتماعی ،برنامة آموزشی تدوین شد .سپس  10نفر روانشناس بالینی
و کودک ،روایی محتوایی برنامة آموزشی را تعیین کردند .در مرحلة دوم ،از روش نیمهآزمایشی با طرح
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل استفاده شد .جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشآموزان
پسر  7تا  9سال در مدارس شهر تهران در سال تحصیلی  1397-98بودند که با نمونهگیری دو مرحلهای
ارزیابی شدند .در مرحلة دوم  30کودک با دارا بودن مالکهای ورود و خروج پژوهش انتخاب و به صورت
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .برنامة آموزش شناخت اجتماعی طی  10جلسه برای
گروه آزمایش اجرا شد و پس از گذشت یک ماه ،مجددا ً از گروه آزمایش پیگیری به عمل آمد .دادهها با
استفاده از مقیاس درجهبندی اختالل نافرمانی مقابلهای هومرسون و همکاران جمعآوري شد .يافتهها:
نتایج نشان داد برنامة آموزشی شناخت اجتماعی اعتبار محتوایی قابل قبولی دارد .همچنین نتایج مداخلة
آموزشی نشان داد که آموزش شناخت اجتماعی به طور معنیداری نشانههای نافرمانی مقابلهای را در
کودکان کاهش میدهد و اين اثر در مرحلة پيگيري معنیدار بود .نتيجهگيري :برنامة آموزش شناخت
كليد واژهها:

اجتماعی میتواند بهعنوان برنامهای روا و کارآمد برای کاهش نشانههای نافرمانی مقابلهای کودکان مورد
 .1كودك
توجه قرار گیرد.
 .2اختالالت رواني
 .3درمان
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ـودکان
بــه نظــر میرســد کــه بخــش زیــادی از مشــکالت کـ
ِ
دارای نشــانههای نافرمانــی -مقابلــهای بــه علــت نقــص
بنیادیتــ ِر آنهــا در حــوزة شــناخت اجتماعــی 7باشــد
( .)8-14شــناخت اجتماعــی اشــاره بــه درک ،تفســیر و
پــردازش تمــام اطالعــات مرتبــط بــا محیــط و روابــط
اجتماعــی فــرد دارد و شــامل مجموعــهای از ســازهها
ماننــد ذهنیســازی ،8نظریــة ذهــن ،9همدلــی ،10ادراک
اجتماعــی ،دانــش اجتماعــی ،پــردازش هیجانــی ،11عــزت
نفــس ،12خودپنــداره ،13ســوگیریهای اســنادی 14و غیــره
میشــود ( .)15دو حــوزه از شــناخت اجتماعــی کــه بــه نظــر
کــودکان دارای مشــکالت نافرمانــی مقابلــهای در
میرســد
ِ
آن دارای نقــص اساســی هســتند ،نظریــة ذهــن و درک و
بازشناســی هیجــان اســت ( .)8، 10-12، 14، 16، 17درک
خــود و دیگــران بهعنــوان زمین ـهای بــرای داشــتن تعامــات
مؤثــر اجتماعــی شــناخته شــده اســت .تعامــات اجتماعــی
Mentalizing
Theory of mind
10
Empathy
11
Emotion processing
12
Self-esteem
13
Self-concept
14
Attributional biases

چندیــن مطالعــه نقــش شــناخت اجتماعــی را در تحــول یــا
حفــظ و تــداوم آسیبشناســی روانــی ،مخصوصـاً پرخاشــگری،
مشــکالت ســلوک و اختــال نافرمانــی مقابلــهای نشــان
دادهانــد ( .)12، 13، 23-26همچنیــن ،مطالعــات مختلــف
نشــان دادهانــد کــه جنبههــای گوناگــون شــناخت اجتماعــی
در آسیبشناســیهای روانــی کــودکان و نوجوانــان آســیب
میبیننــد کــه میتواننــد در طــرح درمــان بــرای ایــن
اختــاالت ،مفیــد واقــع شــوند ( .)27بــرای مثال ،نشــان دادهاند
مشــکالت بروننمــود بــا ســوگیریهای اســنادی خصمانــه
( ،)28آســیب در ذهنخوانــی ( )15و کاهــش بازشناســی
هیجــان از ناحیــة چشــمی صــورت و کاهش همدلــی ()29، 30
در ارتبــاط هســتند .مطالعــة منــدی و همــکاران نیــز نشــان داد
کــه نقصهــای اساســی در پــردازش هیجــان بــا آســیب در
Oppositional defiant disorder
Externalizing
3
Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth
edition
4
Angry/irritable mood
5
Argumentative/defiant behavior
6
Vindictiveness
7
Social cognition

8

1

9
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اختــال نافرمانــی مقابلــهای ( 1)ODDاز شــایعترین
اختاللهــای بروننمــود 2دوران کودکــی و از رایجتریــن
اختاللهــای روانپزشــکی در بیــن مراجعــان بــه مراکــز
درمانــی روانشناســی و روانپزشــکی اســت ( )1، 2کــه بــا
شــیوع  2تــا  16درصــد در کــودکان پیشدبســتانی یــا اوایــل
ی بــروز میکنــد
ســن مدرســه و در مرحلــة قبــل از نوجوانــ 
و بــه نظــر میرســد قبــل از بلــوغ در پســرها شــایعتر از
دختــران باشــد ( .)3در پنجمیــن راهنمــای تشــخیصی و
آمــاری اختاللهــای روانــی 3در مــورد ویژگیهــای ایــن
کــودکان بیــان شــده اســت کــه آنهــا ،یــک الگــوی مکــرر
و پایــدار خلــق خشــمگین/تحریکپذیر ،4رفتــار جــر و بحــث/
مقابلــهای 5و کینهتــوزی 6دارنــد .آنهــا مجموعــهای مســتمر
و مکــرر از رفتارهــای از کــوره در رفتــن ،زودرنجــی و یــا بــه
آســانی دلخــور شــدن ،خشــمگین بــودن ،بحــث بــا مراجــع
قــدرت ،فعاالنــه مخالفــت کــردن بــا درخواس ـتهای مراجــع
قــدرت ،بــه صــورت عمــدی ناراحــت کــردن دیگران و ســرزنش
کــردن دیگــران بخاطــر اشــتباهات یــا بدرفتــاری خودشــان را
دارنــد ( .)4مطالعــات نشــان دادهانــد کــه عاليــم و نشــانههای
نافرمانــی مقابلــهای در کــودکان ممکــن اســت تــا ســنین
مدرســه ادامــه یابــد و ایــن عاليــم میتوانــد دروازهای بــرای
ورود بــه ســایر اختــاالت روانپزشــکی در بزرگســالی باشــد (.)5
همچنیــن پیشآگهــی اختــال نافرمانــی مقابل ـهای نامطلــوب
اســت و بــا افزایــش خطــر اختاللهــای ســلوک ،ســوءمصرف
مــواد ،اختاللهــای شــخصیت ضــد اجتماعــی و اختاللهــای
اضطرابــی ( ،)6اختاللهــای تغذیــه ،اســکیزوفرنیا و شــیدایی
( )7در آینــده همــراه اســت.
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مقدمه

مســتلزم درک از حــاالت ذهنــی یکدیگــر و کســب توانایــی
مهــم "ذهنیســازی" رفتارهــای مشــاهده شــده اســت .فــرد
زمانــی رفتارهــای دیگــران را درک خواهــد کــرد کــه بتوانــد
حــاالت ذهنــی غیرقابــل مشــاهدهای از قبیــل احساســات،
افــکار و نیــات را بــه رفتــار آنهــا نســبت دهــد و بهعــاوه،
بتوانــد بــا اســتفاده از ایــن حــاالت ذهنــی ،رفتــار مشــاهده
شــده را تبییــن و پیشبینــی کنــد .ایــن قابلیــت انســانی،
"نظریــة ذهــن" نامیــده میشــود ( .)18بــه عبــارت دیگــر
نظریــة ذهــن ،توانایــی شــناختی اســت بــرای فهــم اینکــه
دیگــران میتواننــد افــکار ،عقایــد ،هیجــان ،نگــرش و
قصــدی متفــاوت از افــکار ،عقایــد ،هیجــان ،نگــرش و نیــت
مــا داشــته باشــند .رشــد بهنجــار ایــن توانایــی بــه فهــم مــا
از آنچــه کــه خودمــان و دیگــران انجــام میدهیــم ،بســیار
کمــک میکنــد ( .)19از طــرف دیگــر ،درک هیجــان نیــز
مؤلفــهای از شــناخت اجتماعــی و شایســتگی هیجانــی
اســت کــه مربــوط بــه چگونگــی فهــم ،پیشبینــی و تبییــن
فــرد از هیجانــات خــود و دیگــران اســت .درک هیجــان
دانــش شناســایی و فهــم هیجانــات دیگــران بــا
بهعنــوان
ِ
اســتفاده از نشــانههای چهــرهای و بدنــی ،در یــک بافــت
اجتماعــی خــاص ،تعریــف میشــود ( .)20فهــم هیجانهــا
مؤلف ـهای کلیــدی در تعامــات اجتماعــی اســت زیــرا افــراد
را قــادر میســازد کــه مقاصــد دیگــران را دانســته و بــه
گونــة صحیحــی بــا آنــان برخــورد نماینــد .شــناخت دقیــق
جلوههــای هیجانــی بــه افــراد کمــک میکنــد تــا تصمیــم
بگیرنــد کــه از چــه راهبردهایــی در تعامــات بینفــردی
اســتفاده نماینــد ( .)21، 22در واقــع درک اشــارات چهــرهای
بــه کــودک اجــازه میدهــد کــه واکنــش و احســاس دیگــران
نســبت بــه رفتــارش را درک و ارزیابــی کنــد و متناســب بــا
آن ،پاســخ درخــور بدهــد.
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مواد و روشها
پژوهــش حاضــر طــی دو مرحلــه انجــام شــد؛ در مرحلــة
اول پــس از مــرور ادبیــات و نظریههــای درمانــی و مفاهیــم
موجــود در حــوزة شــناخت اجتماعــی ،برنامــة آموزشــی
تدویــن شــد .ســپس بهمنظــور اعتباریابــی برنامــه ،از نظــر
متخصصــان و صاحبنظــران حــوزة روانشناســی بالینــی و
کــودک اســتفاده و اعتبــار و روایــی محتوایــی برنامــة آموزشــی
بررســی و تعییــن شــد .در مرحلــة دوم پــس از تدویــن و
اعتباریابــی برنامــة آموزشــی ،از روش نیمهآزمایشــی بــا طــرح
پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری همــراه بــا گــروه کنتــرل
14
14

مالکهــای ورود شــامل -1 :دارا بــودن نمــرة باالتــر از
میانگیــن جهــت تشــخیص اختــال نافرمانــی مقابلــهای؛ -2
دامنــة ســنی بیــن  7تــا  9ســال؛  -3فــرم رضایــت آگاهانــة
والدیــن بــرای شــرکت فرزندانشــان در جلســات آمــوزش و
مالکهــای خــروج شــامل -1 :تأخیــر رشــدی ،عقبماندگــی
ذهنــی و ســایر مســائل روانپزشــکی و بیماریهــای جســمانی
یــا نورولوژیکــی کــودک؛  -2غیبــت در بیــش از دو جلســة
آموزشــی؛  -3دریافــت درمانهــای مضاعــف حیــن آمــوزش؛
 -4عــدم تمایــل بــرای ادامــۀ آمــوزش بــود.
بــرای غربالگــری و جمــعآوری دادههــای پژوهــش از ابــزار زیــر
اســتفاده شــد:
ابزار پژوهش

مقیاس درجهبندی اختالل نافرمانی مقابلهای
ایــن مقیــاس توســط هومرســن ،مــوری ،اوهــان و جانســون
بــرای تشــخیص کــودکان بــا اختــال نافرمانــی مقابلــهای
ســاخته شــده اســت و بــرای کــودکان  5تــا  15ســال اســتفاده
میشــود ( .)35ایــن مقیــاس شــامل  8نشــانة اختــال
نافرمانــی مقابل ـهای و منطبــق بــا ویرایــش چهــارم راهنمــای
تشــخیصی و آمــاری انجمــن روانپزشــکی آمریــکا اســت.
والدیــن هــر نشــانهای کــه کودکشــان را در طــول  6مــاه
گذشــته توصیــف میکنــد در یــک مقیــاس  4درجــهای (=0
هرگــز =1 ،فقــط کمــی =2 ،تــا حــد زیــادی =3 ،خیلــی زیــاد)
رتبهبنــدی میکننــد .ضریــب پایایــی (همســانی درونــی)
مقیــاس بــه روش آلفــای کرونبــاخ  0/92و ضریــب پایایــی آن
بــه روش بازآزمایــی  R=0/95در ســطح ( )P>0/001توســط
ســازندگان مقیــاس گــزارش شــده اســت .ایــن مقیــاس توســط
Jacobs
Oppositional defiant disorder rating scale
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بــا توجــه بــه گزارشــات و نتایــج بررســیهای انجــام شــده،
تدویــن و اجــرای برنامههــای آموزشــی و مداخلــهای مبتنــی
بــر شــناخت اجتماعــی در جهــان و باألخــص در ایــران ،بســیار
نــادر اســت .مطالعــات بســیار کمــی بــه بررســی ابعــاد شــناخت
اجتماعــی ،ماننــد آمــوزش نظریــة ذهــن و هیجانخوانــی در
دبســتانی دارای مشــکالت بروننمــود و بألخــص
کــودکان
ِ
کــودکان دارای نشــانههای نافرمانــی مقابلــهای پرداختهانــد.
ِ
رویکردهــای درمانــی ،کمتــر بــه مقولــة شــناخت اجتماعــی
و نقــش آن در تغییــرات درمانبخــش توجــه میکننــد و
توانمندســازی کــودکان بــا محوریــت شــناخت اجتماعــی نیــز
تــا امــروز در ایــران مدنظــر نبــوده اســت و در مطالعــات داخلی
تنهــا یــک مطالعــه ( )34در رابطــه بــا تدویــن برنامــة آمــوزش
شــناخت اجتماعــی ،یافــت شــد کــه فقــط بــه گــروه کــودکان
مبتــا بــه اتیســم بــا عملکــرد بــاال محــدود شــده اســت .بــا
نــگاه بــه آنچــه گفتــه شــد ،مســئلة اصلــی پژوهــش ،ضمــن
تدویــن و اعتباریابــی برنامــة آموزشــی شــناخت اجتماعــی ،این
اســت کــه اثربخشــی ایــن برنامــة آموزشــی را بــر نشــانههای
نافرمان��ی مقابل��های ک��ودکان بررســی کنــد.

نمونهگیــری طــی دو مرحلــه انجــام شــد .در مرحلــة اول بــر
اســاس نمونهگیــری در دســترس ،از مناطــق  22گانــۀ تهــران
یــک منطقــه و از ایــن منطقــه دو مدرســه انتخــاب شــدند.
ســپس مقیــاس درجهبنــدی اختــال نافرمانــی مقابلــهای
( 16)ODDRSبهمنظــور غربالگــری ارائــه شــد .در مرحلــة
بعــد ،پــس از تکمیــل پرسشــنامهها ،از بیــن افــرادی کــه
واجــد نشــانگان نافرمانــی مقابلـهای بودنــد ،بــه روش تصادفــی
ســاده  30نفــر انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه
آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند .ســپس برنامــة آموزشــی
طــی  10جلســه بــهصــورت هفتـهای دو جلســه برگــزار شــد.
در مرحلــة بعــد ،پــس از اتمــام جســات آموزشــی ،مجــددا ً از هر
دو گــروه پسآزمــون گرفتــه شــد و در مرحلــة پیگیــری پــس
از گذشــت یــک مــاه از اجــرای پسآزمــون ،مجــددا ً گــروه
آزمایــش بــا مقیــاس درجهبنــدی اختــال نافرمانــی مقابلـهای
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
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عملکــرد اجتماعــی و شایســتگی اجتماعــی -هیجانــی رابطــه
دارد کــه میتوانــد عامــل خطــری بــرای تحــول اختــاالت
ســلوک و نافرمانــی مقابلــهای باشــد ( .)25برخــی تحقیقــات
نیــز نشــان دادهانــد کــه مداخــات شــناختی اجتماعــی بــر
کاهــش مشــکالت رفتــاری بروننمــود اثــر دارنــد (.)31
هوســا ،نــادر -گروســبویس و جاکــوب 15بــه مطالعــة آزمایشــی
آمــوزش کوتاهمــدت شــناخت اجتماعــی (آمــوزش نظریــة
ذهــن و پــردازش اطالعــات اجتماعــی) بــر روی کــودکان
پیشدبســتانی پرداختنــد ( .)32نتایــج مطالعــة آنهــا نشــان
داد کــه آمــوزش شــناخت اجتماعــی میتوانــد موجــب بهبــود
ســازگاری اجتماعــی در کــودکان شــود .ابوالقاســم نیــز بــه
بررســی اثربخشــی آمــوزش جلوههــای چهــرهای هیجانهــای
بنیــادی بــر کاهــش نشــانههای اختــال ســلوک زودآغــاز در
دانشآمــوزان ابتدایــی شــهر تهــران پرداخــت کــه نتایــج او
حاکــی از ایــن بــود کــه آموزشهــا توانســته اســت بــه طــور
غیرمســتقیم و بــا افزایــش توانایــی کــودکان بــرای بازشناســی
هیجانهــای چهــرهای مخاطــب ،بــه آنهــا در درک بهتــر
قصدهــا و نیتهــای فــرد مقابــل کمــک کنــد و در نتیجــه
نشــانههای اختــال ســلوک را کاهــش دهــد (.)33

اســتفاده شــد .جامعــۀ آمــاری پژوهــش را کلیــۀ دانشآمــوزان
 7تــا  9ســال در مــدارس شــهر تهــران در ســال تحصیلــی
 1397-98تشــکیل دادنــد .نمونــۀ پژوهــش شــامل 30کــودک
دارای نشــانههای نافرمانــی مقابلـهای بودنــد کــه بــا دارا بــودن
مالکهــای ورود و خــروج در پژوهــش شــرکت کردنــد.
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برنامه آموزشی شناخت اجتماعی

جدول  -1خالصة جلسات آموزشی.

Content validity index
Waltz and Bausell

19
20

Content validity ratio
Lawshe

17
18
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برنامــة آمــوزش شــناخت اجتماعــی بــر اســاس اصــول و
مفاهیــم نظریــة شــناخت اجتماعــی (مؤلفههــای نظریــة ذهــن
و بازشناســی هیجــان چهــره) تدویــن شــد ( .)37-39بــرای
اعتباریابــی محتوایــی برنامــة آموزشــی شــناخت اجتماعــی ،ایــن
ابــزار در اختیــار  10نفــر از متخصصــان روانشناســی بالینــی و
کــودک قــرار گرفــت تــا بــر اســاس تجــارب و مشــاهدات خــود،
بــه ترتیــب اهمیــت ،مهمتریــن مؤلفههــا و ابعــاد را شناســایی

شــاخص نســبت روایــی محتوایــی ( 17)CVRبــر اســاس روش
الوشــه 18بــرای برنامــة آموزشــی  0/93بــه دســت آمــد .بــا
مقایســة ایــن شــاخص بــا مقــدار مــورد قبــول بــرای  10نفــر
متخصــص بــر اســاس روش الوشــه (کــه حداقــل میــزان بــرای
ایــن تعــداد متخصــص  0/62اســت) ،میــزان روایــی محتوایــی
برنامــه باالتــر و قابــل قبــول اســت .میــزان شــاخص روایــی
محتوایــی ( 19)CVIبــر اســاس روش والتــز و باســل 20بــرای
برنامــة آموزشــی  0/88ب��ه دســت آمــد و بــا مقایســة ایــن
میــزان بــا مقــدار مــورد قبــول (کــه حداقــل  0/79اســت)،
شــاخص روایــی محتوایــی برنامــه قابــل قبــول اســت .تعــداد
جلســات تشــکیل شــده  10جلســة  60دقیقـهای بــود کــه بــه
صــورت هفتــهای دو روز در مــدارس برگــزار میشــد.
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عابــدی (بــه نقــل از عليــزاده) بــر روی دانشآمــوزان پایــة اول
تــا پنجــم دبســتان شــهر اصفهــان رواییســنجی و اعتباریابــی
شــده اســت و ضریــب پایایــی (همســانی درونــی) ایــن مقیــاس
بــه روش آلفــای کرونبــاخ  0/93و ضریــب پایایــی آن بــه روش
بازآزمایــی  0/94گــزارش شــده اســت (.)36

و ســپس محتــوای برنامــة آموزشــی را اصــاح کننــد .خالصــة
جلســات آموزشــی در جــدول  1آمــده اســت.
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در ایــن تحقیــق پــس از جمــعآوری اطالعــات ،دادههــای بــه
دســت آمــده بــا اســتفاده از روشهــای مناســب آمــار توصیفــی
ف معیــار توصیــف شــدهاند .بــرای
نظیــر میانگیــن و انحــرا 
آزمــون فرضیــة پژوهــش از روش تحلیــل کوواریانــس تــک
متغیــره ( )ANCOVAاســتفاده شــد .همچنیــن بــرای ســنجش
میــزان مانــدگاری اثــر درمــان در دورة پیگیــری ،از آزمــون
تحلیــل اندازهگیــری مکــرر اســتفاده شــد P>0/05 .در تعییــن
ســطح معن ـیداری مــاک عمــل قــرار گرفــت .بــرای تحلیــل
دادههــا از نســخة  22نرمافــزار آمــاری  SPSSاســتفاده شــد.
در ایــن پژوهــش میانگیــن ســنی گــروه آزمایــش 8/40± 0/73
و گــروه کنتــرل  8/53± 0/63بــود .همچنیــن در گــروه آزمایــش
 2نفــر در پایــة اول ( 5 ،)%13/3نفــر در پایــة دوم ( )%33/3و 8
نفــر در پایــة ســوم ( )%53/3و در گــروه کنتــرل  1نفــر در پایــة
اول ( 5 ،)%6/7نفــر در پایــة دوم ( )%33/3و  9نفــر در پایــة ســوم
( )%60مشــغول بــه تحصیــل بودنــد.
در جــدول  2میانگیــن و انحــراف معیــار متغیــر وابســتة پژوهش
ارائــه شــده اســت .نتایــج ايــن جــدول نشــان میدهــد میانگیــن
نشــانههای نافرمانــی مقابلــهای در گــروه آزمایــش در مرحلــة
پسآزمــون و پیگیــری نســبت بــه مرحلــة پیشآزمــون
کاهــش بیشــتری یافتــه ،در صورتــیکه در گــروه کنتــرل تغییر
چندان��ی نیافت��ه استــ .بهمنظــور بررســی اثربخشــی برنامــة
آموزش��ی مبتن��ی ب��ر شــناخت اجتماع��ی بــر بهبــود نشــانههای
نافرمانــی مقابلـهای کــودکان ،از آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک
متغیــره اســتفاده شــد .نتایــج مربــوط بــه اجــرای ایــن آزمــون و
بررســی مفروضــات آن در ادامــه ارائــه شــده اســت.
بهمنظــور بررســی نرمــال بــودن توزیــع نمــرات پیشآزمــون،

در جــدول  3نتایــج آزمــون تحلیــل کواریانــس بــرای مقایســة
نمــرات نشــانههای نافرمانــی مقابلـهای در گروههــای آزمایــش
و کنتــرل در مرحلــة پسآزمــون و تأثیــر مداخلــه ،نشــان داده
شــده اســت .مقــدار  Fبـ�ه دســت آمــده برابــر بــا  23/90اســت
و ســطح معنــیداری آن نیــز کوچکتــر از  0/05میباشــد .از
ایــن رو فــرض پژوهــش مــورد تأییــد قــرار میگیــرد .بــر ایــن
اســاس و بــا توجــه بــه پایینتــر بــودن میانگیــن نمــرات گــروه
آزمایــش در پسآزمــون ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه برنامــة
آموزشــی شــناخت اجتماعــی مؤثــر بــوده و موجــب کاهــش
نشــانههای نافرمانــی مقابل ـهای کــودکان شــده اســت .میــزان
انــدازة اثــر مشــاهده شــده بیانگــر آن اســت کــه تأثیــر برنامــة
آموزشــی در حــد متوســط بــوده اســت.
جهــت بررســی میــزان مانــدگاری تأثیــر آموزشــی برنامــة
شــناخت اجتماعــی بــر نشــانههای نافرمانــی مقابلــهای در
مرحلــة پیگیــری ،از آزمــون تحلیــل اندازهگیــری مکرر اســتفاده
شــد .نتایــج بــه دســت آمــده در جــدول  4ارائــه شــده اســت.

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد نمرات نافرمانی مقابلهای به تفکیک گروه آزمایش و کنترل.

جدول  -3نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسة نشانههای نافرمانی مقابلهای در گروه آزمایش و کنترل.

جدول  -4نتایج آزمون کرویت مخلی.
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یافتهها

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.1.11

تجزیه و تحلیل دادهها

پسآزمــون و پیگیــری از آزمــون کلموگــروف -اســمیرنف
اســتفاده شــد کــه ســطح معنـيداری آمارة محاســبه شــده برای
متغیــر نشــانههای نافرمانــی مقابل ـهای بزرگتــر از  0/05بــود،
بنابرایــن فــرض نرمــال بــودن توزیــع نمــرات پذیرفتــه میشــود.
بــرای بررســی همگنــی واریانــس متغیــر وابســته در بیــن
گروههــا از آزمــون لویــن اســتفاده شــد کــه عــدم معن ـيداری
مقــدار لویــن ( )P>0/355 ،F=0/886مؤیــد برقــراری مفروضــۀ
همگنــی واریانسهاســت .همچنی��ن بــر اس�اـس نتایــج تحلیــل
یکســان بــودن شــیب خــط رگرســیونی ،ســطح معنـيداری اثــر
متقابــل گــروه و پیشآزمــون ( )P=0/308 ،F=0/081بزرگتــر
از  0/05اســت .بنابرایــن فرضیــة همگنــی رگرســیونی پذیرفتــه
میشــود .بــر همیــن اســاس ،پــس از برقــراری مفروضههــا
از آزمــون تحلیــل کواریانــس تــک متغیــره اســتفاده شــد کــه
نتایــج در جــدول  3آمــده اســت.
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در جــدول  5نتایــج آزمونهــای چنــد متغیــری جهــت
بررســی تفــاوت بیــن میانگیــن نمــرات نافرمانــی مقابلــهای
ارائــه شــده اســت.

در جــدول  6ایــن تفاوتهــا بــه شــکل جزئیتــر و در قالــب
مقایســة نش��انههای نافرمان��ی مقابل��های در مراحــل مختلــف
آمــوزش بــرای هــر یــک از گروههــا ارائــه شــده اســت.

در جــدول  6مقایســههای زوجــی جهــت بررســی تفــاوت
بیــن نمــرات نشــانههای نافرمانــی مقابل ـهای در طــی مراحــل
ارزیابــی (پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری) ،بــرای هــر
یــک از مراحــل آورده شــده اســت .بــر ایــن اســاس و همانطــور
کــه مشــاهده میشــود بیــن پیشآزمــون بــا پسآزمــون و بــا
پیگیــری تفــاوت معن ـيداری وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
تأثیــر آمــوزش در دورة پیگیــری مانــدگار بــوده اســت.

بحث و نتیجهگیری

همانطــور کــه گفتــه شــد ،هــدف پژوهــش حاضــر بررســی
اثربخشــی برنامــة آمــوزش شــناخت اجتماعــی بــر نشــانههای
نافرمانــی مقابلــهای در کــودکان  7-9ســال بــود .بــر اســاس
نتایــج بـ ه دســت آمــده آمــوزش مبتنــی بــر شــناخت اجتماعــی
بــر نشــانگان نافرمانــی مقابلــهای تأثیــر معنــيداری داشــته و

در تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان گفــت ،توانایــی کــودکان در
فهــم و درک هیجانــات و افــکار دیگــران بهعنــوان عامــل مهمــی
روان حــال حاضــر و آینــدۀ کــودکان
در بهزیســتی و ســامت ِ
شــناخته شــده اســت ( .)12تحقیقــات نشــان دادهانــد کودکانــی
کــه در شناســایی و درک هیجانــات مثبت و منفــی دیگران خوب
عمــل میکننــد ،تعامــات موفقیتآمیــزی بــا دیگــران داشــته،
بــه لحــاظ اجتماعــی پاســخگوتر بــوده و روابــط هماهنگــی را در
زندگــی روزمــره ایجــاد خواهنــد کــرد .عــاوه بــر ایــن زمانــی که
کــودکان بتواننــد دانــش ،مقاصــد و باورهــا را اســتنباط کــرده و
باورهــای کاذب را درک کننــد ،ایــن مــوارد میتوانــد در اقتبــاس
دیدگاههــای شــناختی دیگــران و تنظیــم رفتــار خــود بــر آن

جدول  -5نتایج آزمون چند متغیری برای بررسی میزان ماندگاری آموزش بر نشانهها در دورة پیگیری.

جدول  -6نتایج مقایسههای زوجی نشانههای نافرمانی مقابلهای گروه آزمایش در مراحل مختلف (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری).

Yaghoub Zadeh, Im-Bolter, and Cohen
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بــر اســاس نتایــج جــدول  5تغییــرات نشــانههای نافرمانــی
مقابل ـهای معن ـیدار اســت .میــزان انــدازة اثــر مشــاهده شــده
در جــدول بیانگــر آن اســت کــه تأثیــر مداخلــه در پیگیــری
باالتــر از متوســط بــوده اســت.

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.1.11

در جــدول  4نتیجــة آزمــون مخلــی ،جهــت بررســی مفروضــة
کرویــت ارائــه شــده اســت .عــدم معن ـیداری مقــدار خ ـیدو
نشــاندهندة برقــراری مفروضــة کرویــت و معنـیداری آن نیــز
نشــاندهندة عــدم برقــراری ایــن مفروضــه اســت .همانطــور
کــه مشــاهده میشــود آزمــون کرویــت مخلــی بــه لحــاظ
آمــاری معن ـیدار نیســت کــه نشــاندهندة برقــراری مفروضــة
کرویــت اســت.

ایــن اثربخشــی در مرحلــۀ پیگیــری نیــز مانــدگار بــوده اســت.
هــر چنــد پژوهشــی کــه مســتقیماً متغیرهــای پژوهــش را مورد
بررســی قــرار دهــد یافــت نشــد ،امــا میتــوان گفــت نتایــج
ایــن پژوهــش بــا مطالعــات یعقــوبزاده ،ایمبالتــر و کوهــن،21
هوســا ،نــادر -گروســبویس و جاکــوب و ابوالقاســم همســو اســت
( .)31-33یعقــوبزاده و همــکاران نشــان دادنــد کــه مداخــات
شــناختی اجتماعــی بــر کاهــش مشــکالت رفتــاری بروننمــود
اثــر دارنــد ( .)31هوســا ،نــادر -گروســبویس و جاکــوب بــه
مطالعــة آزمایشــی آمــوزش کوتاهمــدت شــناخت اجتماعــی
(آمــوزش نظریــة ذهــن و پــردازش اطالعــات اجتماعــی) بــر روی
کــودکان پیشدبســتانی پرداختنــد .نتایــج مطالعــة آنهــا نشــان
داد کــه آمــوزش شــناخت اجتماعــی میتوانــد موجــب بهبــود
ســازگاری اجتماعــی در کــودکان شــود ( .)32ابوالقاســم نیــز بــه
بررســی اثربخشــی آمــوزش جلوههــای چهــرهای هیجانهــای
بنیــادی بــر کاهــش نشــانههای اختــال ســلوک زودآغــاز در
دانشآمــوزان ابتدایــی شــهر تهــران پرداخــت کــه نتایــج او
حاکــی از ایــن بــود کــه آموزشهــا توانســته اســت بــه طــور
غیرمســتقیم و بــا افزایــش توانایــی کــودکان بــرای بازشناســی
هیجانهــای چهــرهای مخاطــب ،بــه آنهــا در درک بهتــر
قصدهــا و نیتهــای فــرد مقابــل کمــک کنــد و در نتیجــه
نشــانههای اختــال ســلوک را کاهــش دهــد (.)33
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assessment and planning for intervention for oppositional
defiant disorder. Can J Sch Psychol. 2017; 32(1): 46-58.
3. Sohrabi F, Asadzadeh H, Arabzadeh Z. Effectiveness
of Barkley’s parental education program in reducing the
symptoms of oppositional defiant disorder on preschool
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بــه طــور کلــی یافتههــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن هســتند کــه
عــدم مهارتهــای شــناخت اجتماعــی میتوانــد زمینهســاز
برخــی مشــکالت در کــودکان دارای نشــانههای نافرمانــی
مقابلـهای باشــد .بنابرایــن نیــاز بــه طراحــی و تدویــن برنامههای
آموزشــی مناســب بــرای ایــن کــودکان بهمنظــور ارتقــای
ســطح شــناخت اجتماعــی آنــان ضــروری بــه نظــر میرســد.
محدودیتهــای ایــن پژوهــش شــامل تــک جنســیتی بــودن،
اســتفادۀ تنهــا از پرسشــنامه بــرای جمــعآوری اطالعــات و
همچنیــن کوتــاه بــودن فاصلــة پیگیــری میباشــد .از آنجــا
شآمــوزان
کــه گــروه نمونــه در پژوهــش حاضــر محــدود بــه دان 
پســر بــوده اســت تعمیــم نتایــج بــه جنســیت ،ســایر ســطوح
ســنی و تحصیلــی دیگــر بایــد بــا احتیــاط انجــام پذیــرد.
پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی از هــر دو جنــس
در فواصــل پیگیــری طوالنیتــر اســتفاده شــود .همچنیــن
برگــزاری ایــن برنامــة آموزشــی در قالــب کارگاههــای فشــرده
و کوتاهمــدت بــرای تمــام کــودکان بهویــژه کــودکان دارای
نشــانههای نافرمانــی مقابلــهای پیشــنهاد میشــود.
تشکر و قدردانی
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتــرای نویســندة اول میباشــد
کــه بــا حمایــت ســتاد توســعة علــوم و فناوریهــای شــناختی
اجــرا گردیده اســت.
1. Keenan K. Mind the gap: assessing impairment
among children affected by proposed revision to the
diagnostic criteria for oppositional defiant disorder. J
Abnorm Psychol. 2012; 121(3): 352-9.
2. Wilcox G, Heudes A. Clinical reasoning in the
Eisenberg
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نقــش اساســی سیســتم شــناختی انســان آن اســت کــه
اطالعــات اجتماعــی مهــم را متمایــز کنــد و رفتــار را در تعامــل
بــا ایــن اطالعــات وفــق دهــد ( .)43بنابرایــن ،آمــوزش شــناخت
اجتماعــی در واقــع بــه فــرد میآمــوزد حالتهــای ذهنــی و
هیجانــات دیگــران را درک کنــد ،خــود را جــای دیگــری بگــذارد
و از منظــر فــردی دیگــر بــه جهــان بنگــرد .ایــن درک دیــدگاه
ِ
کــودک دارای نشــانههای
دیگــران موجــب میشــود کــه
نافرمانــی مقابلـهای بتوانــد از مقاصــد ،نیــات و باورهــای دیگــران
بهدرســتی آگاه شــود و ایــن افزایــش آگاهــی ،شــناخت آنهــا
را از مؤلفههــای شــبکۀ اجتماعــی افزایــش دهــد و بــر نحــوۀ
تعبیــر و تفســیر ایــن کــودکان از نیــات و مقاصــد دیگــران
تأثیــر بگــذارد و کمتــر رفتارهــا و نیــات دیگــران را ســوءتعبیر
کننــد .چــرا کــه مطالعــات نشــان دادهانــد کــه کــودکان مبتــا
بــه مشــکالت بروننمــود از جملــه کــودکان مبتــا بــه اختــال
نافرمانــی مقابلــهای دارای ســوگیریهای اســنادی خصمانــه
هســتند ( )28و از توانایــی اســناد دادن نیــت اتفاقــی بــه دیگران
برخــوردار نیســتند بــه ایــن معنــی کــه کمتــر آســیب وارد
شــده را بــه یــک تصــادف اســناد میدهنــد و بیشــتر آن را
هدفمنــد تلقــی میکننــد ( )44بنابرایــن هنگامیکــه از نظــر
فیزیولوژیکــی برانگیختــه میشــوند نمیتواننــد بــه گونــهای
صحیــح افــکار و دیــدگاه دیگــران را در نظــر بگیرنــد .همچنیــن،
مطالعــات نشــان دادهانــد که نشــانگان نافرمانــی مقابلـهای مانند
عصبانــی و رنجیــدهخاطــر شــدن از دیگــران ،زودرنــج بــودن و
بــد خلــق شــدن میتوانــد بــا مشــکالتی در فهــم هیجانــات و
افــکار دیگــران مرتبــط باشــد .توانایــی ضعیفتــر در خوانــدن و
مدیریــت ســرنخهای اجتماعــی بــا عملکــرد کلــی ضعیفتــر در
کــودکان  ODDارتبــاط دارد .شــدت نشــانگان  ODDبــا پاســخ
ضعیفتــر و آهســتهتر بــه ســرنخهای اطالعــات اجتماعــی
ارتبــاط دارد و ایــن نواقــص میتوانــد منجــر بــه پاســخدهی
منابع

همچنیــن بــر طبــق مطالعــة هوســا و نــادر -گروســبویس ()13
و هوســا و همــکاران ( )45آمــوزش شــناخت اجتماعــی در
کــودکان مبتــا بــه اختــاالت بروننمــود میتوانــد منجــر بــه
بهبــود تنظیــم هیجــان در ایــن کــودکان شــود .در ایــن راســتا
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه بازشناســی درســت هیجانــات
منجــر بــه ارتقــاء ظرفیتهــای اجتماعــی و تنظیــم هیجــان
میشــود ( .)46تنظیــم هیجــان یکــی از پیشبینیکنندههــای
ســازگاری اجتماعــی (از جمله روابط با همســاالن و بزرگســاالن)
اســت .بــه ایــن معنــی کــه کودکانــی کــه هیجانــات خــود را بــه
طــور صحیــح تنظیــم میکننــد ســازگاری اجتماعــی بهتــری
بــا بزرگســاالن و همســاالن خواهنــد داشــت ( .)47بــر طبــق
ایزنبــرگ 22و همــکاران ناســازگاری اجتماعــی ب ـ ه طــور خــاص
در مشــکالت رفتــاری نمــود پیــدا میکنــد ( .)48بنابرایــن
همانگونــه کــه کــودکان در ســازگاری اجتماعــی بهبــود
مییابنــد انتظــار معقولــی اســت کــه فکــر کنیــم ایــن امــر
منجــر بــه کاهــش نشــانههای مشــکالت رفتــاری بروننمــود
و از آن جملــه کاهــش نشــانههای نافرمانــی مقابلــهای گــردد.
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اســاس ،کمککننــده باشــد ( .)40، 41ماهیــت کــودکان مبتــا
بــه اختــال نافرمانــی مقابلـهای بــه گونـهای اســت کــه هنگامی
کــه ایــن کــودکان برانگیختــه میشــوند بــه جــر و بحــث بــا
بزرگســاالن میپردازنــد ،عصبانــی میشــوند ،بــ ه طــور عمــد
دیگــران را میآزارنــد و کینهتــوزی یــا انتقامجویــی میکننــد
( )4و ایــن رفتارهــا تــا حــدی ناشــی از ایــن اســت کــه ایــن
کــودکان توانایــی درک حــاالت ذهنــی ،رفتارهــا ،احساســات
و هیجانــات دیگــران را ندارنــد .اختــال در درک حسهــای
بــروز پیــدا کــرده در صــورت و اختــال در ســاختار نظریــۀ
ذهــن میتوانــد باعــث اختــال در شــناخت اجتماعــی فــرد و
تحلیــل نادرســت وی از موقعیتهــای اجتماعــی شــوند .ایــن
تحلیلهــای نادرســت و گاه بیمارگونــه میتوانــد زمینهســاز
ارتــکاب رفتارهــای ضــد اجتماعــی و مخــرب گــردد (.)42

و انعطافپذیــری کمتــر کــودکان  ODDدر مواجهــه بــا
موقعیتهایــیشــود کــه نیازمنــد تعامــل یــا پیشبینــی
واکنشهــای دیگــران اســت (.)12
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