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 چکیده

در درمان اختلالات برون ریزانه ورفتارهای ویرانگر کودکان مؤثر است،  کودک-از آنجا که آموزش برنامه تعاملی دوگانه ی والد

 (یا رابطه و آشکار)بعاد آنو ا پرخاشگری بر والدـ کودک تعاملی درمان بدین منظور، پژوهش حاضر، باهدف بررسی اثربخشی

ن فعالی انجام شد. ایبیش/ توجه همراه با اختلال نقص نشده بازداری اجتماعی آمیختگی اختلال به ساله مبتلا 7-5 در کودکان

 نفر از کودکان مبتلا به اختلال 03آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل پس -آزمونبا طرح پیش پژوهش نیمه آزمایشی و

نترل ک دو گروه ودر انتخاب تصادفی شکل فعالی بود که بهبیش/ توجه نقص اختلال با همراه نشده بازداری اجتماعی تگیآمیخ

پرسشنامه  با هاآوری دادهجمع کودک برای گروه آزمایش اجرا شد.-وآزمایش گمارش شدند. برنامه درمان تعاملی دوگانه والد

 چند کواریانس تحلیل ( انجام گرفت. نتایج13/3 ای شهیم)پایاییی آشکار و رابطه(، پرخاشگر11/3)پایایی علائم مرضی کودک

 به مبتلا ساله 5 -7 کودکان ای رابطه پرخاشگری بر پرخاشگری و تنها کودک-والد دوگانه تعاملی درمان داد نشان متغیری

 . است وثرم فعالی بیش/ توجه نقص اختلال با همراه نشده بازداری اجتماعی آمیختگی اختلال

نشده، اختلال نقص توجه/  بازداری اجتماعی آمیختگی کودک، پرخاشگری آشکار ورابطه ای ، اختلال ـ والد :های کلیدیواژه

 بیش فعالی

 



 مقدمه

ا نادر نسبت تیوضع کیشد،  یشناخته م یواکنش یکه قبلا به عنوان اختلال وابستگ 1نشده یبازدار یاجتماع یختگیاختلال آم

 نکهیپس از ا یاغلب به مدت طولان یاجتماع یختگیباشد. اختلال آم یمرتبط م یزندگ لیدر اوا دیشد تیه محروماست که ب

 (. 2317، 2نیو برا وی) کاسابدی یشده و ادامه م جادیا رد؛یقرار بگ یمراقبت طیمح کی در شتریکودک ب

 وربه ط کودک آن موجب به که رفتاری الگوی ی،وتشخیصی بیماری های روان آماری راهنمای پنجم چاپ بندی طبقه اساس بر

 یا کاهش خودمانی، حد از بیش جسمانی یا کلامی رفتار و کند؛ می تعامل آنها با و شود می نزدیک ناآشنا بزرگسال به فعال

 به وهمچنین تمایل ناآشنا های محیط در مراقب حتی از شدن دور از بعد بزرگسال ی کننده مراقبت به مجدد سرزدن فقدان

ند هست اختلال این های ملاک جمله از دهد؛ می نشان خود از تردیدی هیچ بدون یا کمترین با ناآشنا بزرگسالی با کردن فرار

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده از سال دوم زندگی شروع می شود وممکن است تا سن  (.2317، نیو برا وی)کاس

توانند در نزدیک شدن، درآمیختن، و حتی همراهی کردن با بزرگسالان این اختلال نمینوجوانی ادامه یابد. کودکان مبتلا به 

دبستانی مبتلا، مزاحمت کلامی واجتماعی بسیار برجسته واغلب توأم با رفتار توجه خودداری نشان دهند. در کودکان پیش

های هیجان یابد و با جلوهدکی ادامه میباشد. همچنین خودمانی بودن بیش از حد کلامی و جسمانی تا اواسط کوخواهی می

 . (0،2310سازمان روانپزشکی کودک ونوجوان آمریکا)غیرواقعی همراه است 

همانطور که از غفلت اجتماعی به عنوان عمده ترین مسئله در سبب شناسی اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده نام برده 

نقص توجه/ بیش فعالی علاوه بر عوامل ژنتیکی، نقایص مادرزادی وموارد  در سبب شناسی اختلال باید توجه داشت کهشده، 

زیستی از موارد معدودی چون: سابقه کودک آزاری، غفلت از کودک و تغییر مکرر مراقبان کودک نام برده شده است. هرچند 

سازمان روانپزشکی کودک ونوجوان د)این عوامل جزء عوامل احتمالی اند ومی توانند بر ایجاد نشانه های این اختلال مؤثر باشن

به عنوان یک  یفعالتوجه/ بیش یکاست آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد؛ تمایز این اختلال از اختلال (.2310آمریکا، 

را شامل  ینشده اجتماع یبلکه رفتار بازدارشود شگری محدود نمیتشخیص افتراقی است. چرا که رفتارها تنها به تکان

اند که هر دو اختلال را همزمان با همین ویژگی وسبب شناسی که ذکر شد کودکانی نیز دیده شدهالبته به دلیل  شوند.می

 .(2337، 5کاپلان و سادوک). اگرچه میزان این همبودی دقیقا مشخص نیست (4،2317دیکمن وآلن)اندیکدیگر داشته

 یپرخاشگرمسئله ی  ؛واقع شده استانواده ها وکارشناسان مورد توجه خ بیشترکه در رفتار کودک  کلیدی ئلامساز جمله 

فت ا ی،افسردگمانند:  یپرخطر بعد یرفتارها ی کننده ینیب شیپ ی احتمالاپرخاشگر یکودکابتدایی دوران  از هماناست. 

 حقیقت . درشود یم درنظر گرفته یتیحائز اهم ی دهیپد به همین دلیل هم یکو  است.  یبزهکار و مصرف مواد ،یلیتحص

گیرد، درنظر قرار ب یفرزند پرور وهیشی، سبک دلبستگ ن،یرفتار والدتحت تأثیر  می تواندکه ی ا دهیپد ی را به عنوانپرخاشگر

                                                             
1 . Disinhibited Social Engagement Disorder (DSED) 

2 . Cassie & Brian 

3 . American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

4 . Dickmann & Allen 

5 . kaplan & sadock 



 انیمدر  زیومحبت آم زیاحترام آم ،مثبت ،یمیصم ،یعاطف یجو جادیا با کهو این درحالی است (. 2311، 6ی یول )گرفته اند

  (. 2331، 7وهمکاران کسوی)اکاسته خواهد شد کودکان یپرخاشگر زیادی از نزایمبه و فرزندان،  نیوالد

پرخاشگری شامل پرخاشگری آشکار که  صورت را بهآن  ،پرخاشگری کودکاندر زمینه ی کارشناسان اغلب پژوهشگران و

، با حملات عمدی عموما رفتارها که به انجام این دیگران هل دادن و تهدیداشیاء،  پرتاب زدن، لگدزدن،کتک : مثلجسمانی 

 نیقربااجتماعی  و آسیب به دیگران و طردآزار  باعثای که  هپرخاشگری رابط و برای قربانی همراه است،آزارگرانه و نفرت بار 

 در مقایسه با پسران که پرخاشگری جسمانی راباید درنظر داشت که پرخاشگری در دختران ند. تقسیم بندی می کنمی گردد 

؛ به نقل از 1115 ،8گراتپیتر کریک ومورد استفاده قرار می گیرد ) ای رابطه شکل پرخاشگری بهمی گیرند،  به کار بیشتر

  (. 1086شهیم، 

می شود عمل می کند؛ آسیب  دیگران منجر به آزار و  که پرخاشگری جسمانینحوه ی همان  بهای  رابطه پرخاشگریهرچند 

 رابطه ایپرخاشگری  در اصل؛. صورت گرفته وبر روی آن اثر می گذارد روابط ریقطاز اما این رفتار آزارگرانه وآسیب رسان 

دوستان و شدن کودک از گروه  گذاشته کنار . ومنجر بهدزسا میوارد  آسیب را مورد هدف قرار می دهد و به آن روابط دوستانه

ا دیگران را مجبور کند ت شایعات پخش بدگویی کردن وبا سعی دارد کودک پرخاشگر در این پرخاشگری،. می گردد شهمسالان

 شدطرد وحذف خواهد  از گروهقربانی کودک  سرانجام کنند. وپس از قطع ارتباطات دوستانه،قطع رابطه  با کودک قربانی

  (.1086)شهیم، 

بودی روابط تغییر و بازسازی تعامل میان والد وکودک، سرانجام رفتارهای از هم گسیخته ی کودک را کاهش داده ومنجر به به

کودک با خانواده اش ونیز با دیگر افراد جامعه می شود. بر اساس این رویکرد؛ والدین باید برای افزایش توجه مثبت برای 

رفتارهایی که می خواهند تشویق کنند روش های انضباطی خاصی را یادگرفته وبه آن عمل کنند. ودر مقابل برای پاسخ به 

ای خاصی را یاد خواهند گرفت. پژوهش ها حاکی از آن است که؛ درمان تعاملی دوگانه ی رفتارهای نامطلوب هم مهارت ه

یاد می  کودک به نحو مؤثری رفتارهای ویرانگر کودک را به سطح محدوده ی عادی می رساند. از این طریق کودکان-والد

 ری را در مدیریت رفتار کودکان تجربه میگیرند که چگونه رفتار مشکل ساز خود را کنترل کنند، وپدر ومادر تنش بسیار کمت

 . (1،2313)مک نیل و همبر کینگینکنند 

همچنین در پژوهش های پیگیری که بر این نوع درمان انجام شده اند، همواره به این مطلب تأکید شده است که این نوع 

ی فرزندپروری منفی روبه کاهش می مداخله، باعث افزایش رفتارهای فرزندپروری مثبت می شود. وپس از درمان هم رفتارها

گذارد. وحتی با گذشت مدت زمان طولانی بعد از پایان درمان؛ نتایج همچنان پایدار می ماند. این برنامه برای کودکان بین 

 -علاوه بر مطالب مطرح شده؛ درمان تعاملی والد(. 1111سال مؤثر خواهد بود)مک نیل وهمبری کینگین،  2-7سنین 

                                                             
6 . Liu 

7 . Xu & et al 

8 . Crick & Grotpeter 

9 . McNeil & Hembree-Kigin 



ن را قادر می سازد تا رفتارهای کودکشان را با روش های مطلوب تری مدیریت کنند که با استفاده از آن ، والدی13کودک

 (.2335 ،11رفتارهای مثبت کودک افزایش و رفتارهای منفی وی کاهش می یابد)مک دیارمید و بگنر

فعالی همراه نقص توجه/ بیش ها در کودک مبتلا به این اختلال به خصوص زمانی که با تشخیص اختلالوجود این ملاک

ات تواند زمینه بروز سایر اختلالشود وهمین نوع رفتار میشود، عمدتا باعث سرزنش، تهدید و حتی تحقیر و تنبیه کودک میمی

خلقی وهیجانی و پرخاشگری را در این کودکان تقویت کند. لذا لازم است که وجود این موارد نیز با ابزارهای دقیق در کودک 

 یده شود. سنج

 7تا 5کودک بر پرخاشگری وابعادآن) آشکار ورابطه ای( در کودکان  -در این پژوهش این فرضیه که درمان تعاملی دوگانه والد

بررسی قرار می گیرد. بنابراین این پژوهش با هدف  ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده مؤثر است مورد

 به ی مبتلا ساله 5ـ 7 پرخاشگری وابعادآن) آشکار ورابطه ای( در کودکان بر کودک-والد دوگانه لیتعام تعیین اثربخشی درمان

 نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام شده است. بازدای اجتماعی آمیختگی اختلال

 روش 

ی آماری این پژوهش شامل جامعه .بودآزمون با گروه گواه پس-نآزموطرح پیشبا  آزمایشی واین پژوهش از نوع نیمه

نام  فعالی، ثبتی مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همرا با اختلال نقص توجه/ بیشساله 5 -7کودکان تمامی

چند  ایخوشه یریبا استفاده از روش نمونه گ باشد. کهمی 17-18دبستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی شده در مراکز پیش

گانه آموزش و پرورش؛ سه ناحیه به طور تصادفی انتخاب شدند. از بین این سه ناحیه، به طور نواحی شش نیاز ب ایحلهمر

دبستانی انتخاب و از بین کودکان این مراکز انتخاب شده، کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی مرکز پیش 23تصادفی 

 انتخاب شدند.  DSM 512های تشخیصی بازداری نشده بر اساس ملاک

فعالی، کودکانی که ل نقص توجه/ بیشاختلا صیتشخ یبرا( CSI-4علایم مرضی کودک ) رسشنامهچنین با استفاده از پهم

 یابرافراد واجد شرایط  ،یقطع صیپس از تشخ ی هستند نیز مشخص گردیدند.فعالبیشنقص توجه/  همزمان دارای اختلال

نفر( گمارش  15)هرکدام  کنترلگروه  و شیآزماشامل گروه گروه  2در  ینمونه به طور تصادف یاعضا انجام مطالعه انتخاب و

سپس مداخله ی  .گرفتندآزمون قراروگواه در معرض پیش شیها اعم از گروه آزمایآزمودن هیکل ،پس از گمارش افراد ند.شد

آزمون قرار گرفتند. و این درحالی بود که گروه گواه لازم بر روی گروه آزمایش انجام شد. و در نهایت هر دو گروه مورد پس 

 هیچ مداخله ای دریافت ننمودند. 

های ورود به پژوهش شامل: داشتن سنین پیش از دبستان برای کودکان، تشخیص اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری ملاک

های برای شرکت در جلسات آموزشی. و ملاکنشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، رضایت و تمایل والدین این گروه 

خروج از پژوهش شامل: عدم همکاری و تمایل والدین نسبت به شرکت در جلسات آموزشی، غیبت بیش از دو جلسه و عدم 

  داشتن سایر اختلالات به جز اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی.

 ابزار

                                                             
10 . Parent-child Interaction Therapy (PCTI) 

11 . Mc Diarmid, & Bagner 

12 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 



بر اساس طبقه بندی  10توسط اسپرافکین وگادو 1184این پرسشنامه در سال (: csi-4لایم مرضی کودکان)پرسشنامه ع

تا  5های رفتاری وهیجانی کودکان ( به منظور غربال اختلالDSM-IIIراهنمای آماری و تشخیص انجمن روانپزشکی آمریکا )

( مورد تجدید نظر قرار گرفت. این پرسشنامه دارای DSM-IVهمزمان با چاپ چهارم ) 1114ساله طراحی شد. و در سال  12

 87فرم معلم با  .ه استشد میتنظ یجانیوه یاختلال رفتار 18 صیو جهت تشخسوال  18باشد. فرم والد آن دارای دو فرم می

 اختلال رفتاری و هیجانی و حاوی اطلاعاتی از محیط تحصیلی وکارکرد آموزشی کودک است، 10سوال که جهت غربال 

فعالی آن به اختلال نقص توجه/ بیش 18تا  1که در این پژوهش از فرم والد استفاده شده که تنها سوالات  طراحی شده.

تعیین گردیده  12/3و  13/3ای، پایایی چک لیست والدین و معلمان از طریق بازآزمایی به ترتیب در مطالعهاختصاص دارد. 

 است.

با چهار ای آشکار و رابطه ه در زمینه پرخاشگریماد 21پرسشنامه دارای  نیا: میر شهو آشکا ایپرسشنامه پرخاشگری رابطه

پرسشنامه دارای  نیا باشد.( مینمره 4) اغلب روزهانمره(، 0نمره(، یک بار در هفته ) 2نمره(، یکبار در ماه ) 1) ندرته ب نهیگز

نقطه باشد. گویه( می 8) رخاشگری رابطه ایگویه( و پ 7ی )جسمان پرخاشگریگویه(،  6کلامی )پرخاشگری  ، اسیمق ریسه ز

برای  کرونباخمعیار بالاتر از میانگین است. ضریب آلفای  انحراف کی اس،یرمقیکودک پرخاشگر در هر ز صیبرش برای تشخ

 دهد.را نشان می 5/81/3در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ؛ پایایی  گزارش شده است. 11% کل پرسشنامه

 روش

به  گواه، و آزمایش گروه آنها در دو تصادفی گمارش و آزمودنی ها انتخاب از پس که صورت بود این به پژوهش اجرای وندر

 و ظممن لزوم شرکت بر و شد داده توضیح والدین گروه آزمایش برای کلاس قوانین ابتدای درمان در درمان، بهتر کارایی منظور

 وهگر در نهایترازداری و عدم افشای اطلاعات به آنان اطمینان خاطر کامل داده شد.  . و نسبت بهگردید تأکید کلاس در فعال

 . نمودند شرکت آموزشی جلسات در ساعتی، یک جلسه 12 مدت به آزمایش

برنامه  دستورالعمل اساس بر را فرزندپروری مسائل به مربوط گروهی های بحث و ها عناوین، مهارت در هر جلسه محقق

 دیگری مداخله هیچ یا و معرض آموزش در اخلاقی ملاحظات براساس گواه گروه .می نمود کودک مطرح-والد هدوگان درمانی

 کودک ارائه شده است.-در ادامه برنامه جلسات آموزشی درمان والد. ماندند باقی انتظار در آزمونپس زمان تا و نگرفته قرار

 برگزار شد: کودک به این صورت -برنامه جلسات آموزشی درمان والد

 جلسه اول: ارزیابی اولیه به منظور تعیین جهت درمان از طریق مصاحبه با والدین و مشاهده رفتار آنها با کودک.

 جلسه دوم: آموزش مهارتهای تعامل کودک محورنظیر عدم دستور به کودک، نادیده گرفتن و عدم پرسش از کودک.

 جلسه وهدایت آن توسط درمانگر. جلسه سوم: تمرین مهارت های تعامل کودک محور در

 ی والدین.از رفتارها یریاثرالگوگگیری رفتارهای نامطلوب در جلسه چهارم: بیان مبحث الگو و توضیح چگونگی شکل

 جلسه پنجم: تعریف پرخاشگری وانواع آن، شناسایی و تمایز رفتارهای پرخاشگرانه کودک و آموزش مهارتهای کنترل خشم. 

 . اطراف کودک طیمححمایت والدین از سایر افراد حاضر در  دریافت موضوع بر تاکید با گریدایته جلسه ششم: جلسه

                                                             
13 . Sprafkin & Gadow 



 ندیفرآ حیاجرای صح کودک و رییفرمانپذ نیتحس، دادن دستورات مؤثر) هارتهای تعامل والدمحورآموزش م جلسه هفتم:

 (.کودک یدرصورت نافرمان تیمحروم

در جلسه درمانی و رفع ایرادهای والدین در  درمانگر فشرده از جانب یتگریحور با هداتعامل والدم ندیفرآ یاجراجلسه هشتم: 

  این موارد.

 ها به خارج از جلسه درمانی ویبان ملاک های مربوط به آن.دهی مهارتجلسه نهم: تعمیم

 شود و نکاتپرداخته میعمومی  رفتار کودک در اماکن به تعمیم دهی، بر مهارت نیوالد شتریتسلط بجلسه دهم: به منظور 

 لازم برای کنترل رفتار او در این اماکن گفته خواهد شد.

 نقش بازی والدین نیاز برادرش وهمچنین در صورت یا خواهر با کودک رابطه در باقیمانده مشکلات بررسیجلسه یازدهم: 

 درمانگر. با تر ضعیف مهارتهای

 .ملاکهای اتمام آموزش یابیارزهای آموخته شده و د بر استفاده از مهارتهمراه با تأکی جلسه فارغ التحصیلیجلسه دوازدهم: 

 والدین باید پس از اتمام هرجلسه به عنوان تکلیف مهارتهای آموخته شده را در تعامل با کودک خود اجرا و تمرین نمایند.

 نتایج

 تحلیل کواریانس های آمار استنباطی به روش از داده های آمار توصیفی و داده پژوهش، این در اطلاعات تحلیل و تجزیه برای

 استفاده شده است. 21ویرایش  SPSSافزار آماری رمندر 

 رضیاتف بررسی منظور به آماری که هایتحلیل نتایج سپس، و توصیفی هاییافته ابتدابه منظور بررسی فرضیات پژوهش، 

  شود.مطرح می است، گرفته صورت پژوهش

 

نشده همراه با  یبازدار یاجتماع یختگیساله مبتلا به اختلال آم 5-7سن کودکان  ینمودار ستون و یانفراو یعتوز -1نمودار 

 یفعال یشاختلال نقص توجه/ ب

 همراه نشده بازداری اجتماعی آمیختگی اختلال به مبتلا ساله 5 ـ7 کودکان بین در شودمی مشاهده 1 نمودار در که همانگونه

 گروه ودر سال 6 سن به آزمودنیها مربوط بین در سن فراوانی بیشترین آزمایش گروه در فعالیبیش/ توجه نقص اختلال با

 فراوانی کمترین وکنترل آزمایش گروه چنین دراست. هم سال 5 سن به مربوط آزمودنی بین در سن فراوانی بیشترین کنترل

 .است سال 7 سن به مربوط هاآزمودنی بین در سن



 

ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با  5-7کودکان  توزیع فراوانی و نمودار ستونی جنس -2نمودار 

 اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

  

نقص  ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال 5ـ 7کودکان دهد در بین نشان می 2نمودار 

در گروه آزمایش و کنترل بیشترین فراوانی جنس در بین آزمودنی ها مربوط به جنس دختر و درگروه  فعالیتوجه/ بیش

 ها مربوط به جنس پسر است.آزمایش و کنترل کمترین فراوانی جنس در بین آزمودنی

اد آن)پرخاشگری آشکار و پرخاشگری و ابعکودک بر پرخاشگری -دوگانه والد درمان تعاملیدر این پژوهش این فرضیه که 

ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مؤثر  5ـ7درکودکان  رابطه ای(

 استفاده شد.کواریانس چند متغیری به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل است، بررسی می شود. 

 

ساله مبتلا به  5-7کودکان  ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایو انحراف استاندارد پرخاشگری(: میانگین 1جدول )

 اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی  براساس گروه آزمایش وکنترل

 میانگین نوع آزمون گروه متغیرها
انحراف  

 استاندارد
 تعداد

 پرخاشگری

ه گرو

 آزمایش

پیش 

 آزمون
23/06 63/4 15 

 15 55/7 63/24 پس آزمون

 گروه کنترل

پیش 

 آزمون
00/28 71/1 15 

 15 00/5 23/26 پس آزمون

 پرخاشگری آشکار
گروه 

 آزمایش

پیش 

 آزمون
46/22 43/4 15 

 15 25/5 26/16 پس آزمون

0

5

10

15

آزمایش ل کنتر

ر دختر

پرس



 گروه کنترل

پیش 

 آزمون
00/17 33/6 15 

 15 10/0 10/16 پس آزمون

پرخاشگری رابطه 

 ای

گروه 

 آزمایش

پیش 

 آزمون
70/10 41/0 15 

 15 60/2 00/8 پس آزمون

 گروه کنترل

پیش 

 آزمون
33/11 01/4 15 

 15 60/0 36/13 پس آزمون

 

ه ساله مبتلا ب 5ـ 7کودکان  ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایدهد که میانگین پرخاشگرینشان می 1نتایج جدول

اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی گروه آزمایش نسبت به پس آزمون تغییر 

روه گ ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایپرخاشگری پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان می دهد که بین میانگین

وجود دارد. به منظور بررسی معناداری این تفاوت از آزمون تحلیل  آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت

یرو از آزمون شاپ ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایاستفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن نمرات پرخاشگریکواریانس 

 ها درتایج این تحلیلها از آزمون لوین استفاده شد. نفرض برابری واریانسویلک استفاده شد و به منظور بررسی پیش

 ( آمده است.0( و)2جدول)

، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه (: نتیجه آزمون شاپیرو ویلک به منظور بررسی نرمال بودن نمرات پرخاشگری2)جدول 

 ای

 گروه منبع تغییرات
آزمون شاپیرو 

 ویلک
Df معناداری 

 پرخاشگری
 356/3 15 818/3 آزمایش

 366/3 15 805/3 کنترل

 پرخاشگری آشکار
 110/3 15 880/3 آزمایش

 371/3 15 865/3 کنترل

 پرخاشگری رابطه ای
 353/3 15 730/3 آزمایش

 351/3 15 651/3 کنترل

 



کودکان ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایدهد که نمرات پرخاشگری( نشان می2نتایج آزمون شاپیرو ویلک در جدول )

 نرمال است. ختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالیساله مبتلا به ا 5ـ7

رعایت شده است. به منظور بررسی برابری واریانس های متغیرهای کواریانس این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل 

تلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده ساله مبتلا به اخ 5ـ 7کودکان ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایپرخاشگری

 نتایج این تحلیل را نشان می دهد.  0همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی از آزمون لوین استفاده شد. جدول 

 

 ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ای(: نتیجه آزمون لوین به منظور بررسی برابری واریانس نمرات پرخاشگری0)جدول 

 ایش و کنترلدر گروه آزم

 معناداری F df1 df2 منبع تغییرات

 086/3 28 1 775/3 پرخاشگری

 677/3 28 1 178/3 پرخاشگری آشکار

پرخاشگری رابطه 

 ای
137/3 1 28 746/3 

 

ـ 7کودکان ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایتفاوت واریانس های نمرات پرخاشگری دهدنشان می 0های جدولیافته

ا دار ها با هم تفاوت معنبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی گروهساله م 5

رعایت شده است. با توجه به تایید پیش فرض ها به منظور مقایسه کواریانس این پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل  .ندارند

 دهد.را نشان میکواریانس نتایج آزمون تحلیل  4جدول  اده شده است.استفکواریانس دو گروه از آزمون تحلیل 

ساله  5-7کودکان  ، پرخاشگری آشکار و پرخاشگری رابطه ایپرخاشگرینتایج تحلیل کواریانس به منظورمقایسه (: 4)جدول 

 سب گروه پیش آزمونبر حمبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی 

منبع 

 تغییرات
 متغیرها

مجموع 

 مجذورات
Df 

میانگین 

 مجذورات
F داریمعنا 

مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

پیش 

 آزمون

 165/3 343/3 018/3 308/1 641/02 1 641/02 پرخاشگری

 231/3 354/3 244/3 422/1 116/7 1 116/7 پرخاشگری آشکار

 120/3 326/3 420/3 660/3 162/5 1 162/5 پرخاشگری رابطه ای

 گروه

 744/3 228/3 312/3 433/7 656/202 1 656/202 پرخاشگری

 123/3 325/3 401/3 641/3 568/0 1 568/0 پرخاشگری آشکار

 631/3 175/3 303/3 038/5 016/41 1 016/41 پرخاشگری رابطه ای



 خطا

     443/01 25 331/786 پرخاشگری

     566/5 25 162/101 پرخاشگری آشکار

     780/7 25 577/114 پرخاشگری رابطه ای

 

ساله  5ـ 7کودکان و پرخاشگری رابطه ایشود، تفاوت میانگین دو گروه در پرخاشگری ملاحظه می 4طور که در جدول همان

ار پرخاشگری آشکمبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی معنادار است و 

 پرخاشگری و از تغییرات %8/22کودک -دوگانه والد همچنین ضریب اتا نشان می دهد که درمان تعاملی غیرمعنادار است.

ساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال  5 -7کودکان  پرخاشگری رابطه ایاز تغییرات  5/17%

  تبیین می کند.را نقص توجه/ بیش فعالی 

معادل کمتر از حد پرخاشگری رابطه ای   ( و توان آماری744/3)معادل  8/3معادل کمتر از حد نصاب پرخاشگری   توان آماری

( است و اندازه اثر پایین نشان دهنده آن است که برای نتیجه گیری قطعی تر نیاز به حجم نمونه 631/3)معادل  8/3نصاب 

به این ترتیب در پاسخ به این ان دهنده حجم نمونه مناسب برای یک چنین نتیجه گیری است. بیشتری است. و البته نش

ساله مبتلا  5 -7کودک بر پرخاشگری و پرخاشگری رابطه ای در کودکان -دوگانه والد درمان تعاملیفرضیه باید گفته شود که 

 / بیش فعالی موثر است.به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه

 بحث ونتیجه گیری

کودک بر پرخاشگری؛ و در ابعاد آن، تنها بر پرخاشگری  -دوگانه والد همان طور که از نتایج موجود برمی آید درمان تعاملی

 الیساله مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده همراه با اختلال نقص توجه/ بیش فع 5 -7رابطه ای در کودکان 

 می کان،کود پرخاشگری کاهش بر کودک -درمان تعاملی دوگانه والد اثربخشی بر مبنیدر تبیین این مسئله  موثر بوده است.

 غیر و رفتار پرخاشگرانه افزایش و بروز باعث خشنونت بار پروری سبک فرزند نیز حاکم بر خانواده و خشن فضای که گفت توان

 با اعضا تعامل شیوه وبهبود پروری فرزند سبک تغییر با که رسد می نظر به راین، طبیعیبناب. گردد می کودکان در مطیعانه

 کودک رفتار پرخاشگرانه در کاهش شاهد کودک، با والدین رابطه ی بهبود و مخصوصاً خانواده و فضای موجود در یکدیگر

  .باشیم

نسبت به پرخاشگری آشکار می توان دو نکته را  بطه ایپرخاشگری را به علاوه در تبیین تفاوت معنادار میانگین دو گروه در

مدنظر داشت. اول اینکه؛ ازآنجا که در سنین ابتدایی دوران کودکی وپیش از مدرسه پرخاشگری ای که دیده می شود اغلب از 

ی به فیزیک نوع رابطه ای می باشد، بنابراین کمتر بروز پرخاشگری را در کودکان به شکل پرخاشگری آشکار وبا هدف حمله

خود افراد شاهد هستیم. بنابراین به نظر می رسد تأثیر مداخلات روانشناختی در این نوع پرخاشگری که میزان آن به دلیل 

  ناکافی بودن رشد مهارت های کلامی وجسمانی؛ پایین تر است، کارآیی کمتری داشته باشد.

ار فیزیکی یا آشک پرخاشگری از دختران از ی پسران بیشتردبستان پیش سنین در که داده اند نشان دوم اینکه؛ مطالعات

 .تاس شده مشاهده گوناگون فرهنگهای و اقتصادی -اجتماعی های مختلف گروه از بسیاری در تفاوت کنند و این می استفاده

ورد مداخله مشخص شده است از نظر پراکندگی جنسیت تعداد دختران در گروه م 2در این پژوهش هم همانطور که در نمودار 

از پسران بیشتر است. و شاید این تفاوت در تعداد باعث شده تا مداخله ی آموزشی بر پرخاشگری رابطه ای که عموما دختران 

 بیش از پسران از آن استفاده می کنند مؤثرتر واقع شود. 



( همخوان وهمسو می 1086( وزرگری نژاد ویکه یزدان دوست)2334) 14نتایج این پژوهش با پژوهش کرونیس وهمکاران

 همسو می باشد. (1011)وهمکاران پور و رجب (1017باشد. به علاوه با نتایج پژوهش قوی میدانی)

همچنین نتایج مطالعات گوناگون ثابت کرده است که آموزش والدین باعث کاهش مشکلات رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال 

می شود. در این پژوهش هم نتایج نشان داد که آموزش والدین در کاهش  نقص توجه/ بیش فعالی واختلال های همبود با آن

 رفتارهای پرخاشگرانه ی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مؤثر است. که در این زمینه نیز با نتایج تحقیق

 ویلان کورت ( همسو می باشد. همچنین با نتایج تحقیق2335)15( وکروم و همکاران1015پیرنیا وهمکاران )

 .( ناهمسو می باشد.2330)16وهمکاران

 پیشنهادات 

سال انجام شده و بر سایر کودکان قابل تعمیم نیست، بهتر است برای  7تا  5از آنجا که این پژوهش تنها بر روی گروه سنی 

بستان و در مناطق اطمینان بیشتر در تعمیم دهی نتایج، پژوهشی در همین راستا و بر روی سایر گروه های سنی پیش از د

دیگر انجام شود. همچنین حضور پدران همانند مادران در جلسات آموزشی جهت هماهنگی بیشتر اعضای خانواده و تأثیر 

آموزش وکاربرد بهتر و سریع تر آن در ارتباط با کودک پیشنهاد می شود. توصیه می شود از آزمون پیگیری برای اطمینان از 

 یک بازه ی زمانی بیشتر استفاده شود. اثرگذاری بیشتر نتایج در 

ارائه ی اطلاعات درباره ی علایم اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در مدارس ومهدکودک ها به معلمان و والدین در تشیص 

ودک ک -زودهنگام وانجام مداخلات آموزشی مؤثر می تواند بسیار کمک کننده باشد. براساس اینکه روش درمانی دوگانه ی والد

ای پشتوانه ی تجربی کافی می باشد، از این رویکرد مداخله ای عمدتا برای کودکان خردسال که مبتلا به اختلالات رفتاری و دار

عاطفی هستند استفاده می شود وتأکید اصلی آن بر بهبود وارتقاء کیفیت روابط والدین وکودک وتغییر شکل الگوهای تعاملی 

(، این روش درمانی می تواند مورد استفاده ی کلینیک های روانشناسی ومشاوره 2313مک نیل وهمبر کیگین، میان آنهاست)

 برای درمان اختلالات دوران کودکی قرار گیرد.  
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Abstract 

Since the teaching the dual parent-child interaction program is effective in treating extrinsic 

disorders of children with devastating behaviors, The purpose of this study was to 

investigate the effectiveness of parent-child interactive therapy on aggression  and its 

dimensions (overt and relational) in children with disinhibited social engagement disorder 

with attention deficit / hyperactivity disorder. This was a quasi-experimental study with 

pretest-posttest and control group design. Sample consisted of 03 children with disinhibited 

social engagement disorder with attention deficit / hyperactivity disorder were randomly 

selected and assigned to control and experimental groups. The parent-child interactive 

treatment program was administered to the experimental group. Data were collected using 

by child morbidity questionnaire (3911), shahim relational and overt aggression 

questionnaire (3913). The results of multivariate analysis of covariance showed that dual 

parent-child interactive therapy was effective on aggression and aggression relational 

children aged 5 to 7 years with disinhibited social engagement disorder with attention 

deficit / hyperactivity disorder is effective..  

Keywords: Parent- Child, Overt and relational aggression, Disinhibited Social Engagement 

Disorder, attention deficit / hyperactivity disorder 

 


