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مقدمه

ناكارآمد ،و شرایط محیطي را عنوان كردهاند.كودكان با علایم

در تحول طبیعي كودكاان برخي مشاااکلاد رفتاري مشااااهده

نافرماني مقابلهاي معمولا در مدرساه پیشرفت خوبي ندارند ،در

ميشااود كه در دو سااالگي به اوج خود ميرسااد و به تدریج

روابط بینفردي ضااعیف هسااتند ،داراي مشااکلاد توجهي و

كاهش ميیابد .با این حال ،تحت شاارایطي ميتواند با شاادد

ناارساااایي در كنشهااي

اجرایي4

بیشتري ادامه یابد ( .)1اختلالاد رفتاري یکي از مشکلاد اصلي

مهاردهاي شااناختي -اجتماعي و عاطفي مورد نیاز براي انجام

معلماان در برخورد با دانشآموزان و یکي از دلایل اصااالي

درخواستهاي افراد بزرگتر از خود هستند (.)2

هساااتناد ،و عمادتااً فالد

ارجاا كودكاان باه مراكز درمااني هساااتناد ( .)6دو اختلال

دو اختلال نارسااایيتوجه-فزونكنشااي و نافرماني مقابلهاي

نارسااایيتوجه-فزونكنشااي 1و نافرماني مقابلهاي 6ازشااایعترین

در حیطههاي مصتلف آساایبشااناختي ،وجوه شااباهت و تمایز

اختلالاد دوران كودكي هستند كه در عین حال وجوه تمایز و

زیادي دارند ( .)2یکي از حیطههایي كه در هر دو اختلال مورد

شباهت زیادي دارند (.)3

توجه اسات ،كنشهاي اجرایي اساات .تعدادي از پژوهشااگران

نارساایيتوجه-فزونكنشاي ،اختلالي عصابي-تحولي است

اعتقاد دارند كه مشااکل در كنشهاي اجرایي بیشااتر در اختلال

كه با ساااه ویژگي اصااالي فزونكنشاااي ،نارساااایي توجه ،و

نارسااایيتوجه -فزونكنشااي وجود دارد و بروز آن در اختلال

تکانشااگري 3مشااصو ميشااود .براي تشااصیوگذاري این

ناافرماني مقابلهاي به علت همبودي با اختلال نارساااایيتوجه-

نشااااناههاا حادالل باید براي شاااش ماه و حدالل در دو زمینه

فزونكنشي است ()7؛ بهخصوص اینکه ،اختلال نارسایيتوجه-

متفاود مانند منزل و مدرسه و لبل از سن هفت سالگي مشاهده

فزونكنشاااي باا اختلال نافرماني مقابلهاي ،همبودي زیادي داد.

شاااوند و به آسااایب جدي در حوزههاي مهم زندگي كودک

مشااکل در كنشهاي اجرایي در هر دو اختلال نارسااایيتوجه-

مانند تعاملاد اجتماعي و عملکرد تحصاایلي منجر شااوند (.)4

فزونكنشي و مقابله اي نافرماني گزارش شده است و تأثیر این

اختلال نارساااایيتوجه-فزونكنشاااي با مشاااکلاد زیادي در

مشاکلاد در شاخوهاي روانشناختي مصتلف این دو اختلال

زمینههاي مصتلف آموزشي از جمله عملکرد ضعیف تحصیلي،

بررسي شده است ( .)9ولي تعدادي دیگر از پژوهشگران اعتقاد

تکرار پایه ،ترک مدرسه ،روابط خانوادگي و دوستانه ضعیف،

دارند كه ماهیت كنشهاي اجرایي آساایبدیده در دو اختلال،

اضاطراب ،افسردگي ،پرخاشگري ،تصلف و سوءمصرف مواد

متفاود است (.)9

مصدر در سنین پایین ،و لانونشکني زیاد همراه است .به علاوه

به طور كلي كنشهاي اجرایي به مجموعه كنشهاي ذهني

این اختلال احتمال خطر همراه شااادن با ساااایر اختلالاد نظیر

مانند حافظة

نامناسااب،7

پرخاشگري و نافرماني را در نوجواني به دنبال دارد (.)5

حاذف ،و چرخش

اختلاال نافرماني مقابلهاي ،نوعي اختلال رفتاري شاااایع و

فصلنامه سلامت روان كودک ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان 1397

مرتضي ابراهیمي و همکار

پیشاااني9

فعال ،5برنامهریزي،2
ذهني9

بازداري از پاسااخ

گفته ميشاااود كه به فعالیت لوب

وابسااته هسااتند ( )10و به فرد كمك ميكند كه براي

مصرب محسوب ميشودكه با آسیبهاي شناختي ،اجتماعي ،و

رساایدن به هدف در یك وضااعیت مناسااب از حل مساائله بالي

اختلال رفتاري همراه اسات ( .)6پژوهشها درباره سببشناسي

مانده و آن را حل كند ( .)11پژوهشهاي انجام شاااده درباره

اختلال نافرماني مقابلهاي ،تركیبي از خصاوصایاد و گرایشاد

كنشهاي اجرایي در اختلال نافرماني مقابلهاي نشان دادهاند كه

ژنتیکي یا زیساااتشاااناختي كودكان ،شااایوههاي والدگري

نارسایيهایي همچون مشکل در بازداري از پاسخ در نوجوانان

1. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and
)Oppositional Defiant Disorder (ODD
)2. Oppositional Defiant Disorder (ODD
3. Impulsivity
4. Executive functions

5. Working memory
6. Planning
7. Response inhibition
8. Mental rotation
9. Frontal lobe
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داراي اختلال نافرماني مقابلهاي مشاهده ميشودكه با اختلال در

فعالیتهاي مورد نیاز براي حل مساائله را مشااصو ميكنند،

نتایج چند پژوهش

مانند :انتصاب و شرو طرح مورد نیاز براي حل مسئله ،ارزیابي

مايتوان گفاات كااه اختلااال در كنشهاااي اجرایي ،زماااني

پیشاارفت در جریان حل مساائله و تغییر طرح در صااورد مؤثر

دركودكان داراي اختلال نافرماني مقابلهاي بیشاااتر مشااااهده

نبودن ،تغییر طرحهاااي غیرمؤثر در جهاات اجراي طرحهاااي

ميشاودكه با اختلال نارسایيتوجه-فزونكنشي ،مصرف الکل،

موثرتر ،و مقایساااه نتایج به دسااات آمده با نتایج لبلي (.)19

یا برخي دیگر ازاختلالهاي عصاابي اااا شااناختي ،همراه باشااد

كودكاان مبتلا به اختلال نارساااایيتوجه-فزونكنشاااي به دلیل

(.)13

ضعف حافظه فعال در حل مسئله به خصوص در حیطه تحصیلي

ناحیه پیشاني مغز رابطه دارد ( .)16بر اسا

یکي از حوزههاي مهم كنشهاي اجرایي ،توجه 1اسااات.

دچار مشاااکل هساااتند ( )60و به دلیل مشاااکل در اساااتفاده از

ویلیام جیمز ،توجه را این گونه تعریف كرده است" :در اختیار

اطلاعاد كلامي و غیركلامي ،در حل مسایل مربوط به ریاضیاد

گرفتن ذهن به صاورد روشن و زنده یا تمركز بر یك شيء یا

دچار مشاااکل هساااتند ( )61و بر همین اساااا

مداخلههایي با

زنجیره افکار از بین چندین مورد به صورد همزمان و انصراف

هدف بهبود توانایي حل مسئله براي این كودكان نیز تهیه شده

از برخي محرکها براي پرداختن مؤثر به ساااایر محرکها"

اسات ( .)66پژوهش ري ،لاور ،كورنولدي و پاساولانگي نشان

( .)14توجه انتصابي به فرایند انتصاب ساریع محرکهاي بیشااتر

ميدهد كه كودكان مبتلا به اختلال نارسااایيتوجه-فزونكنشي

مرتبط (نساااباات بااه محرکهاااي كمتر مرتبط) و نیز مهااار

در مقایساه با كودكان بهنجار ،مشااکلاد بیشااتري در روند حل

محرکهاي بيربط اشاااره دارد .توجه انتصابي به افراد اجازه

تکالیف دارند (.)63

ميدهاد تا برخي از محرکها را دلیقتر از دیگر محرکها

برخي از شااوهد حاكي از این اساات كه كنشهاي اجرایي

پردازش كنند .بصشاااي از این امر تحت مهار ارادي اسااات و

در برخي از اختلاالااد رفتااري ماانند اختلال نارساااایيتوجه

بصشااي از آن توسااط برجسااته بودن محرک تعیین ميشااود.

فزونكنشي ،اختلال نافرماني مقابلهاي ،و اختلال رفتار

هنجاري6

توانااایي توجااه بااه دساااتااهاي از اطلاااعاااد و در عین حااال

دچار مشااکل اساات ( )64و این یافتهها ،نیاز به طراحي و ارائه

كنارگذاشااتن سااایر اطلاعاد را ،توجه انتصابي ميگویند كه

برنامههاي مداخله غیردارویي متمركز بر كودک را مساااجل

كنش مهمي در فعالیتهاي ساایسااتم اجرایي مركزي محسااوب

ميسااازند ( .)65همان طور كه گفته شااد در ارتباط با تشااابه یا

ميشااود ( .)15باركلي معتقد اساات نارسااایي توجه نوعي پیامد

تفاود ماهیت كنشهاي اجرایي در دو اختلال نارسااایيتوجه-

ثانویه اساات كه در اثر اختلال در كنشهاي اجرایي به وجود

فزونكنشي و نافرماني مقابلهاي ،اختلاف نظر وجود دارد (.)62

ميآید؛ به عبارد دیگر،آسیب در بازداري رفتاري و مهارگري

بیشااتر پژوهشهاي داخلي،كنشهاي اجرایي را در كودكان با

ضاااعیف ،ماانع خودگرداني كاارآماد ميشاااود و رفتارهاي

اختلال نارساایيتوجه-فزونكنشي در مقایسه با جمعیت بهنجار

تکانشي ،تظاهر چنین وضعیتي است (.)12

و كودكاان مبتلا به اوتیسااام پرداختند ()69 ،67؛ این در حالي

حال مشاااکلااد زنادگي فرد كماك ميكند ( )17و در تفکر

فزونكنشااي و اختلال نافرماني مقابلهاي با وجود اهمیت آن در

علمي و انتقاادي نقش مهمي ایفاا ميكناد ( .)19این كنش ،به

تشصیو و درمان ،كمتر مورد توجه لرار گرفته است .در نتیجه

فرایندهاي پیچیدهاي اطلاق ميشود كه در حل مسایل جدید به

این پزوهش به دنبال پاساخگویي به این سوال انجام شده است

كار ميرود و شااامل آگاهي از طرحها و نقشااههایي اساات كه

كه آیا بین توجه گزینشاااي و حل مسااائله در كودكان مبتلا به

1. Attention

2. Conduct disorder
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حل مسائله یکي از فرایندهاي شاناختي است كه به فرد در

اساات كه وجوه تمایز و تشااابه بین دو اختلال نارسااایيتوجه-
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اختلال نارساایيتوجه-فزونكنشي و اختلال نا فرماني مقابلهاي،

موجود در پرونده روانشناختي دانشآموز در مدرسه .همچنین

تفاود معناداري وجود دارد یا نه.

ملاکهاي خروج شاامل )1 ،عدم پاسااخگویي كامل والدین به
ساوالاد پرسشنامه مرضي كودكان ،و  )6انجام ندادن یا نالو

روش
الف) طرح پژوهش و شررركتكنندگان :پژوهش حاضاار از
دسااته پژوهشهاي مقایسااهاي بوده و جامعه آماري آن شااامل
تمامي دانشآموزان واجد تشاااصیو اختلال نارساااایيتوجه-
فزونكنشاااي و ناافرمااني مقاابلهاي مقطع ابتدایي بود كه در
كلا هاي ساااوم ،چهارم ،پنجم ،و شاااشااام دوره اول و دوم
مدار

ابتدایي شاهرستان شهركرد در سال تحصیلي  95-92به

تحصااایل اشاااتغال داشاااتند .به شااایوه نمونهگیري خوشاااهاي
چندمرحلهاي ،ابتدا  4مدرسااه از مدار

ابتدایي شااهرسااتان

شاهركرد انتصاب شادند .در مرحله بعد به  550نفر دانشآموز،
پرسشنامه علائم مرضي كودكان داده شده و از آنها خواسته شد
كه این پرسااشاانامهها را به خانه برده و از والدین خود بصواهند
كه با دلت به این پرساااشااانامهها پاساااخ بدهند .از این تعداد
پرساااشااانامه كه به دانشآموزان تحویل داده شاااد تعداد 495
پرسااشاانامه برگردانده شااد .از این تعداد 4 ،پرسااشاانامه نالو
تکمیل شاده و  6پرساشانامه هم بدون جواب تحویل داده شده
بود كه فالد اعتبار ،تشاصیو داده شدند .در نهایت تعداد 479
پرساشنامه مورد بررسي لرار گرفت كه از این تعداد 36 ،نفر از
دانشآموزان فقط مبتلاا به اختلال نافرماني مقابلهاي و  47نفر
فقط مبتلا به اختلال نارساایيتوجه-فزونكنشاي (بر اسا

نقطه

برش پرسااشاانامه) ،تشااصیو داده شاادند .ملاکهاي ورود به
پژوهش شامل )1 :رضایت آگاهانه والدین دانشآموزان جهت
شاركت در آزمون )6 ،عدم تشصیو اختلال نافرماني مقابلهاي
براي آزمودنيهاي واجد تشصیو اختلال نارسایي توجه-فزون
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كنشاي )3 ،عدم تشاصیو اختلال نارساایي توجه -فزونكنشي
براي آزمودنيهاي واجد تشااصیو اختلال نافرماني مقابلهاي،
 )4تأیید تشصیو اختلال در پرونده روانشناختي مدرسه ،و )5
برخورداري از بهره هوش بهنجااار بر اساااا

آزمون هوشاااي

انجام دادن آزمون استروپ و برج لندن ،در نظر گرفته شد.
میانگین ساني افراد اختلال نارساایيتوجه-فزونكنشي برابر
با  11و انحراف اساااتاندارد آن  1/066و درگروه با نافرماني
مقابلهاي میانگین  10/94و انحراف اسااتاندارد  1/019به دساات
آمد .در گروه اختلال نارسااایيتوجه-فزونكنشااي 62 ،نفر مادر
( 55/3درصاااد) 19 ،نفر مرد ( 39/3درصاااد) و  3نفر خواهر یا
برادر ( )2/4به پرساشنامهپاسخ دادند .در متغیر تعداد خانوار6 ،
نفر تاكفرزناد ( 4/3درصاااد) 66 ،نفر داراي یك همشااایر یا
همشاایره (42/9درصااد) 14 ،نفر داراي دو همشاایر یا همشاایره
( 69/9درصد) 3 ،نفر داراي سه همشیر یا همشیره ( 2/4درصد)،
 6نفر داراي چهار همشااایر یا همشااایره ( 4/3درصاااد) ،و 4نفر
داراي پنج همشایر یا همشایره ( 9/5درصد) بودند .همچنین در
متغیر وضعیت التصادي 33 ،نفر با وضعیت التصادي -اجتماعي
پایین ( 70/6درصد) 11 ،نفر با وضعیت متوسط ( 63/4درصد)
و  3نفر با وضااعیت بالا ( 2/4درصااد) بودند .درگروه نافرماني
مقابلهاي ،در متغیر تکمیلكننده 12 ،نفر مادر ( 50درصااد)14 ،
نفر مرد ( 43/9درصد) ،و  6نفر خواهر یا برادر ( )2/3بودند .در
متغیر تعاداد خاانوار 1 ،نفر تاكفرزناد ( 3/1درصاااد) 19 ،نفر
داراي یك همشایر یا همشیره ( 59/4درصد) 11 ،نفر داراي دو
همشایر یا همشایره ( 34/4درصد) ،و  1نفر داراي سه همشیر یا
همشااایره ( 3/1درصاااد) بودناد .همچنین در متغیر وضاااعیاات
التصااادي 33 ،نفر در خانواده با وضااعیت التصااادي -اجتماعي
پایین ( 52/3درصد) 11 ،نفر با وضعیت متوسط ( 40/2درصد)
و  3نفر با وضعیت بالا ( 3/1درصد) بودند.
ب) ابزار

.1پرساااشااانامه علایم كودكان :1یك مقیا

درجهبندي رفتار

اساات كه اولین بار در سااال1994توسااط اسااریرافگین وگادو به
منظور غربالگري اختلالاد رفتاري و هیجاني در كودكان 5

1. Child Symptom Inventory
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راهنماي تشصیصي و اماري اختلالاد رواني ،با تغییراد اندكي

نهایي تأثیري ندارد و با هر پاسااخ ،پسااصوراندي از درسااتي یا

مورد تجدید نظر لرار گرفت و با نام پرسااشاانامه علائم مرضااي

نادرسااتي پاسااخ روي صاافحه نمایش ارائه ميشااود .مرحله :6

كودكان منتشر شد .این پرسشنامه داراي دو فرم والدین و معلم

آزمایش در این مرحله دلیقاً بر اسااا

شاایوهاي كه در مرحله

اساات .فرم والدین داراي 16سااوال اساات كه براي  11گروه

اصلي (مرحله بعد) توضیح داده شده است عمل ميشود .هدف

عمده و یك گروه اضافي از اختلالاد رفتاري تنظیم شده است

این مرحله تنها تمرین و آشانایي با شیوه پاسخ و جاي كلید در

و فرم معلم داراي  7ساوال است كه  9گروه عمده از اختلالاد

صافحه كلید اسات و در نتیجه نهایي تأثیري ندارد .با هر پاسخ

رفتاري را شااامل ميشااود .هر یك از این گروهها زیرمجموعه

پساصوراندي از درساتي یا نادرساتي پاسخ روي صفحه نمایش

خاص و سوالاد مربوط به خود است ( .)69پژوهشي كه توسط

ارائه ميشااود .شاااخوها شااامل پاسااخهاي صااحیح و غلط

گرایساون و كارلساون روي پرساشانامه علائم مرضي كودكان

همصوان (در سااائوالاتي كه بین نام كلمه و رنگ ارایه شاااده،

انجام گرفت ،حسااااسااایت آن براي اختلال نارساااایيتوجه-

هماهنگي وجود دارد) و صحیح و غلط ناهمصوان (در سئوالاتي

فزونكنشاااي  0/71و براي اختلاال ناافرمااني مقابلهاي 0/93

كاه بین نام كلمه و رنگ ارایه شاااده ،ناهماهنگي وجود دارد)

گزارش شده است و پایایي بازآزمایي آن در طول چهارسال از

اسات .پایایي نسصه خارجي این ابزار به شیوه پایایي بازآزمایي

ثباد معناداري برخوردار بوده است ( .)69در تحقیق كلانتري،

بین  0/914تااا  0/9گزارش شااااده اساااات ( .)31خاادادادي

نشاااطدوساات وپاشاااساالطاني ،پایایي دروني این پرسااشاانامه با

وهمکاران ( ،)36پایایي آزمون اسااتروپ را به روش بازآزمایي

اسااتفاده از روش تصاانیف براي فرم معلمان  0/91و براي فرم

براي هر سه كوشش به ترتیب معادل  ./93 ، /91و 0/90گزارش

والدین 0/95به دساات آمده و روایي سااازه آن به روش تحلیل

كردهاند.

عاامل تأییدي بررساااي و برازش آن در هر هفت عامل ،مورد

 .3آزمون برج لندن:6آزمون برج لندن اولین بار توساط شایس

تأیید لرار گرفته است (.)30

در ساااال  1996در مقالهاي با عنوان آسااایبهاي خاص در

 .6آزمون توجه گزینشااي اسااتروپ :1آزمون اسااتروپ اولین

برنامهریزي معرفي شاااد .این آزمون براي ارزیابي حدالل دو

باردر ساال  1935توسط ریدلي استروپ به منظور اندازهگیري

جنبه از كنشهاي اجرایي ،یعني برنامهریزي راهبردي ،و حل

توجاه انتصاابي و انعطافپذیري شاااناختي از طریق پردازش

مسئله تدوین شده است و اخیراً پژوهشگران سعي كردهاند تا از

دیداري ساخته شده است .این آزمون در پژوهشهاي مصتلف

این آزمون در ارزیابي نارسااااكنشوريهاي لوب فرونتال در

در گروههاي بالیني متعدد براي اناادازهگیاري توانایي بازداري

جمعیتهاي بالیني مصتلف از جمله ،آسااایب مغزي ،بیماري

پاسااااااخ ،توجااااه انتصااااابي ،تغییاااارپااااذیري شااناختي ،و

پاركینساون ،افساردگي ،اسکیزوفرني ،اختلال یادگیري ،اتیسم،

انعطافپذیري شاناختي مااااورد اسااااتفاده لاااارارگرفته است.

و هیدروسافالي اساتفاده كنند .این آزمون شاامل  16سئوال در

آزمون اسااتروپ از دو مرحله تشااکیل شااده اساات؛ مرحله 1

دو مولعیاات هاادف و الگو اساااات .این آزمون داراي روایي

( مقدماتي) :در این مرحله از آزمودني خواسااته ميشااود تا با

مناسابي در سانجش ،برنامهریزي ،و ساازماندهي اسات .نسصه

فشاااار دكمه منطبق با رنگ دایرهاي كه در صااافحه نمایش

خارجي این مقاله ،روایي سازه لابل لبولي داشته است و پایایي

ميبیند ،پاسااخ دهد (دایره در چهار رنگ لرمز ،آبي ،زرد ،و

دروني آن برابر با  0/73گزارش شده است ( .)33بین نتایج این

سااابز نشاااان داده ميشاااود) .هدف این مرحله ،تنها تمرین و

همبساتگي ./49گزارش شده

1. Stroop selective attention test
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2. London tower test
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تا 16ساااله طراحي شااد و در سااال  1994با ویرایش چهارم
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اسات .پایایي این آزمون لابل لبول و برابر با  ./79گزارش شده

نارساایيتوجه-فزونكنشي یا نافرماني -مقابلهاي تشصیو داده

است (.) 34

شده بودند ،اجرا شد .این مرحله حدود  5هفته به طول انجامید.

ج) روش اجرا :بعااد از انجااام هماااهنگي بااا اداره آموزش و

باه منظور رعایت اخلاق پژوهش ،به والدین گفته شاااد كه هر

پرورش منطقه لاران شاهرساتان شاهركرد ،ابتدا پرسشنامه علائم

زمان به ادامه همکاري فرزندشاااان در پژوهش تمایلي ندارند،

مرضاي كودكان و نرمافزارهاي آزمون استروپ و آزمون برج

ميتوانند انصااراف دهند .همچنین به آنها اطمینان داده شااد كه

لندن ازدو شاركت فروش آزمونهاي روانشناختي ،خریداري

نتاایج آزمونهاا كااملااً محرمانه بالي ميماند .در این پژوهش

شاااد .بعد از انجام هماهنگيهاي لازم با كادر مدار  ،به 550

براي تجزیااه و تحلیاال دادههااا از نرمافزار  spss-16اساااتفاااده

دانشآموز ،دفترچه حاوي مشاااصصااااد جمعیتشاااناختي و

شد.در لسمت توصیفي از میانگین و انحراف معیار و در تحلیل

خردهمقیا هاي اختلال نارسااایي توجه-فزونكنشااي و اختلال

نهااایي از تحلیاال واریااانس چناادمتغیره و آزمون یومنویتني

ناافرماني مقابله اي داده شاااد و به آنها گفته شاااد دفترچه را به

استفاده شد.

والادین خود دهند و بعد از تکمیل ،آن را به معلم خود تحویل
دهند .این مرحله از اول آبان ماه شارو شد و دو هفنه به طول
انجامید .در نهایت بعد از انتصاب افراد نمونه ،بعد از هماهنگي
باا مادیران و معلماان مادار  ،ابزارهاي پژوهش به صاااورد
انافارادي از داناشآماوزاناي كااه واجااد تشاااصیو اختلااال

یافتهها
در جدول  1یافتههاي توصایفي شاخوهاي توجه گزینشي و حل
مسااائلاه به تفکیك گروهها و نتایج پیشفرضهاي نرمال بودن و
برابري واریانسها ،ارایه شدهاند.

جدول :1میانگین و انحراف معیار شاخصهای توجه گزینشي و حل مسئله
متغیر

فزونكنشي

نافرماني مقابلهای

میانگین

1/79

0/94

انحراف استاندارد

6/76

1/12

میانگین

6/49

1/12

انحراف استاندارد

3/35

1/64

میانگین

1/74

0/23

انحراف استاندارد

6/23

1/009

میانگین

3/61

1/94

انحراف استاندارد

4/06

6/05

میانگین

52/91

55/97

انحراف استاندارد

9/71

2/ 6

میانگین

20/09

59/39

انحراف استاندارد

9/54

7/16

میانگین

44/47

42/53

انحراف استاندارد

4/37

1/ 5

میانگین

46/3

45

انحراف استاندارد

5/92

6/54

میانگین زمان پاسخ

میانگین

1179/91

1125/91

همصوان

انحراف استاندارد

159/67

161/052

تعداد خطاي همصوان
تعداد خطاي ناهمصوان
بدون پاسخ همصوان
بدون پاسخ ناهمصوان
زمان واكنش همصوان

فصلنامه سلامت روان كودک ،دوره  ،5شماره  ،4زمستان 1397

گروهها

نارسایيتوجه-

آزمون كالموگروف-اسمیرنف

زمان واكنش ناهمصوان
تعداد صحیح همصوان
تعداد صحیح ناهمصوان

نارسایيتوجه-فزونكنشي

نافرماني مقابلهای

آماره

sig

آماره

sig

0/699

0/001

0/625

0/001

0/642

0/001

0/629

0/001

0/671

0/001

0/399

0/001

0/616

0/001

0/653

0/001

0/16

0/092

0/097

0/ 6

0/116

0/195

0/139

0/169

0/651

0/001

0/611

0/001

0/192

0/001

0/199

0/002

0/13

0/056

0/099

0/ 6
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میانگین زمان پاسخ

میانگین

1666/26

1610/23

ناهمصوان

انحراف استاندارد

123/97

135/07

میانگین

6/17

1/53

انحراف استاندارد

4/07

6/19

میانگین

43/91

35/91

انحراف استاندارد

47/56

54/94

میانگین

166/93

112/37

انحراف استاندارد

32/09

29/39

نمره تداخل
زمان تداخل
زمان تأخیر
زمان آزمایش
تعداد خطا
امتیاز كل
زمان كل

میانگین

324/79

367/31

انحراف استاندارد

169/65

169/69

میانگین

65/63

63/53

انحراف استاندارد

9/77

9/99

میانگین

64/99

65/59

انحراف استاندارد

3/95

4/33

میانگین

497/17

443/29

انحراف استاندارد

196/39

173/21

مرتضي ابراهیمي و همکار

0/107

0/ 6

0/105

0/ 6

0/172

0/001

0/656

0/001

0/161

0/094

0/092

0/ 6

0/606

0/001

0/121

0/035

0/097

0/ 6

0/17

0/019

0/111

0/194

0/ 1

0/ 6

0/169

0/056

0/131

0/175

0/164

0/022

0/196

0/009

نتایج آزمون كالموگروف-اساامیرنف نشااان داد كه فرض

واریانسها ،در متغیرهاي تعداد زمان واكنش همصوان ،میانگین

نرماال بودن در متغیرهااي زمان واكنش همصوان و ناهمصوان،

زمان پاساااخ همصوان و ناهمصوان و زمان تداخل تأیید شاااد

زمااان پاااساااخ همصوان و ناااهمصوان و زمااان تااداخاال ،زمااان

( )P<0/05ولي در سایر متغیرها رد شد؛ بنابراین در متغیرهایي

آزمااایش ،تعااداد خطااا ،امتیاااز كاال ،و زمااان كاال در گروه

كااه هاردو پیش فرض رد شااااد از آزمون غیرپااارامتریااك

نارسااایيتوجه-فزونكنشااي و شاااخوهاي تعداد خطا و امتیاز

یومن ویتني و در ساایر متغیرها از تحلیل واریانس اسااتفاده شد.

كل در گروه نافرماني مقابلهاي تأیید شده ( ،)P<0/05ولي در

در جادول  6نتاایج تحلیال واریاانس(براي متغیرهایي كه پیش

سااایر متغیرها رد شاااده اساات .در بررساااي پیشفرض برابري

فرضها رعایت شدهاند) ارائه شده است.

جدول  :2نتایج تحلیل واریانس شاخصهای توجه و حل مسئله در دو گروه
متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معني
داری

حجم اثر

توان
اماری

زمان واكنش ناهمصوان (توجه گزینشي)

55/272

1

55/272

0/745

0/391

0/01

0/132

3615/443

1

3615/443

0/153

0/297

0/006

0/027

9399/329

1

9399/329

0/359

0/551

0/005

0/091

زمان تداخل(توجه گزینشي)

1617/615

1

1617/615

0/553

0/459

0/007

0/114

زمان تأخیر(حل مسئله)

297/191

1

297/191

0/121

0/299

0/006

0/029

زمان آزمایش (حل مسئله)

62732/099

1

62732/099

1/205

0/609

0/06

0/64

تعداد خط(حل مسئله)

55/601

1

55/601

0/709

0/406

0/009

0/136

امتیاز كل(حل مسئله)

9/336

1

9/336

0/529

0/454

0/007

0/115

زمان كل(حل مسئله)

35995/99

1

35995/99

1/165

0/696

0/014

0/196

میانگین زمان پاسخ همصوان (توجه
گزینشي )
میانگین زمان پاسخ (توجه گزینشي )
ناهمصوان (توجه گزینشي)
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زمان واكنش همصوان (توجه گزینشي)

17/043

1

17/043

0/69

0/599

0/004

0/096
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براساا

یافتههاي به دست آمده در جدول  ،6بین میانگین
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وجود ندارد .براساااا

یافتههاي به دسااات آمده ،بین میانگین

نمراد در شاااااخوهاااي تعااداد خطاااي ناااهمصوان و باادون

نمراد در شااااخوهاي حل مسااائله شاااامل زمان تأخیر ،زمان

پاااساااخهاااي همصوان ،همچنین تعااداد صاااحیح همصوان و

آزماایش ،تعاداد خطاا ،امتیااز كال ،و زماان تفااود معناداري

ناهمصوان در دو گروه كودكان مبتلا به اختلال نارسااایيتوجه-

وجاود ناادارد .در جاادول  3نتااایج آزمون یومنویتني(براي

فزونكنشاااي و اختلاال ناافرمااني مقاابلهاي تفاود معنيداري

متغیرهایي كه پیش فرضها رعایت نشدهاند) ارائه شده است.

جدول  :3نتایج آزمون یومان ویتني جهت مقایسه دو گروه در متغیرهای پژوهش
متغیر

آماره

Z

معني داری

تعداد خطاي همصوان (توجه گزینشي)

595

-1/257

0/099

تعداد خطاي ناهمصوان (توجه گزینشي)

263

-6/332

0/06

بدون پاسخ همصوان (توجه گزینشي)

542/5

-1/612

0/067

بدون پاسخ ناهمصوان (توجه گزینشي)

239

-1/153

0/649

تعداد صحیح همصوان (توجه گزینشي)

564

-6/317

0/06

تعداد صحیح ناهمصوان (توجه گزینشي)

596/6

-6/704

0/015

نمره تداخل (توجه گزینشي)

736

-0/606

0/94

نتااایج در جاادول  3نشاااان ميدهااد ،تفاااود گروههااا در

اسااتروپ اساات كه منظور از همصوان بودن ،هماهنگي بین نام

متغیرهاي تعداد خطاي همصوان ،بدون پاسخ ناهمصوان و نمره

كلمه (محرک هدف) و رنگ ارایه شااده (محرک مزاحم) در

تاداخال معني دار نیسااات( .)p<0/05اماا تفااود گروههاا در

صااافحاه ماانیتور؛ و منظور از ناهمصوان ،متفاود بودن بین نام

شااااخوهاي تعداد خطاي ناهمصوان ،بدون پاساااخ همصوان،

كلماه (محرک هادف) و رنگ ارایه شاااده (محرک مزاحم)

تعداد صااحیح همصوان ،و تعداد صااحیح ناهمصوان معنادار به

اساات .میانگین نمراد دو شاااخو تعداد خطاي ناهمصوان و

دسااات آمده اسااات ( )p>0/05كه با توجه به نتایج جدول 6

باادون پاااساااخ همصوان در گروه كودكااان مبتلااا بااه اختلااال

مشاصو ميشاود در گروه اختلال نارساایيتوجه-فزون كنشي

نارساااایيتوجه-فزونكنشاااي بالاتر از گروه كودكان مبتلا به

بیشتر است.

نافرماني مقابلهاي اسات در حالي كه میانگین دو شاخو تعداد

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضار مقایساه توجهگزینشاي و حل مسئله بین
دانشآموزان پساار واجد تشااصیو اختلالاد نارسااایيتوجه-
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فزونكنشاي و نافرماني مقابلهاي بوده اسات .در بررساي فرضیه
یك نتایج نشاان داد بین برخي از شاااخوهاي توجه گزینشااي
شاااامل تعداد خطاي ناهمصوان ،بدون پاساااخ همصوان ،تعداد
صااحیح همصوان ،و تعداد صااحیح ناهمصوان در بین كودكان
مبتلا به نارساایي توجه فزونكنشي و نافرماني مقابلهاي ،تفاود
معناداري وجود دارد.این نتایج با نتایج پژوهش لیو،گو ،هس ایا،
هو و ین ( )13همصواني دارد .این شاااخوها مربوط به آزمون

صاااحیح همصوان و صاااحیح ناهمصوان در كودكان نافرماني
مقابلهاي بالاتر اساات .این یافتهها به معناي مشااکل اساااساي این
كودكان در نادیدهگرفتن محرکهاي محیطي مزاحم است كه
به عنوان یکي از علایم اصلي این اختلال نیز مطرح است.
در تبیین یافتههاي به دسااتآمده ميتوان گفت كه اغلب
كودكان مبتلا به اختلال نارساااایي توجه-فزون كنشاااي ،دچار
مشکلاد جدي در تمركز ،عدم اتمام تکلیف و افزایش خطا به
دلیل نارساایي در توجه گزینشاي هستند ( .)15این كودكان به
دلیل مشاکل در توجه گزینشاي ،میزان خطاهاي ناهمصوانشان
در آزمون اساااتروپ افزایش ميیااباد و باه جااي دگمه رنگ
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مربوط به نام كلمه ،به اشااتباه دگمه رنگ ارایه شااده را فشااار

در مقایسااه با كودكان نافرماني مقابلهاي ،عملکرد ضااعیفتري

ميدهند؛ در حالي كه كودكان با نافرماني مقابلهاي ،با وجود

در آزمون برج لندن دارند با این حال این تفاود معنادار نیست.

پرخاشااگري و نقض نساابي لوانین ،توجه و تمركز مناساابي بر

این نتایج نشاااان ميدهد كه كودكان مبتلا به اختلال نارساااایي

سااوالاد آزمون اسااتروپ دارند .به همین دلیل ،تعداد صااحیح

توجه-فزونكنشااي ،بیشااتر در تکالیف و مولعیتهایي مشااکل

پاساااخهاي آنها چه به صاااورد همصوان و چه به صاااورد

دارند كه محرکهاي مزاحم محیطي وجود دارد ،در حالي كه

نااهمصوان ،باالااتر از كودكاان باا اختلاال ناارساااایيتوجاه-

شااکل سااوالاد آزمون برج لندن به شااکلي اساات كه محرک

فزونكنشااي اساات .یکي دیگر از علتهاي اصاالي مشااکل در

مزاحم خاصي وجود ندارد و تمركز آزمودني بیشتر معطوف به

توجه گزینشاااي در كودكان مبتلا به اختلال نارساااایيتوجه-

حل آن است.

فزونكنشااي ،مشااکل در بازداري از پاسااخهاي غیرمرتبط حین

از محدودیتهاي پژوهش حاضار ميتوان به محدود بودن

انجام تکالیف است ()35؛ به این معنا كه این كودكان در حین

نمونه پژوهش به پساااران اشااااره كرد كه در تعمیم نتایج باید

آزمون اساتروپ ،به تدریج دچار خساتگي ذهني ميشوند و به

احتیااط كرد .از محادودیتهاي دیگر این پژوهش ميتوان به

خصوص در سوالاد پایاني این آزمون ،بدون دلت كافي فقط

عدم كنترل متغیرهاي تأثیرگذار احتمالي مانند بهره هوشاااي و

یکي از دگمههاي آبي ،زرد ،لرمز ،و ساابز را فشااار ميدهند تا

اختلاالااد همراه ماانناد اختلال رفتار هنجاري اشااااره كرد كه

آزمون زودتر به اتمام برساااد .در نتیجه دو عامل نارساااایي در

پیشانهاد ميشود در پژوهشهاي آتي ،با استفاده از آزمونهاي

توجاه گزینشاااي و مشاااکال در بازداري از پاساااخ ،ميتواند

هوشاي اساتاندارد و چك لیستهاي اختلالاد دوران كودكي

تبیینكننده عملکرد ضااعیف این كودكان در آزمون اسااتروپ

كاه واجاد نقطه برش بهینه در تفکیك جمعیت ساااالم از بیمار

باشد.

است ،این متغیرها كنترل شود .از محدودیتهاي دیگر پژوهش

شاااخوهاي حل مساائله آزمون برج لندن بین كودكان مبتلا به

كرد كه به علت سهولت بیش از حد سئوالاد ،ممکن است در

اختلال نارساایي توجه-فزون كنشي و نافرماني مقابلهاي معنادار

شناسایي دلیق ضعف دانشآموزان مبتلا به این دو اختلال ،دچار

نیساات .این نتایج با نتایج پژوهش ري و همکاران ( )63همسااو

خطا بوده باشاد .براي پژوهشهاي آینده پیشنهاد ميشود سایر

اسااات .درآزمون برج لنادن هر چقدر زمان خطا و آزمایش و

كنشهاي اجرایي مانند حافظه فعال و بازداري پاسخ نیز بررسي

تعاداد خطاها در حل سااائوالاد كمتر و تعداد كوشاااش هاي

شاااوناد؛ و باه منظور افزایش توان آماري و لابلیت تعمیمدهي

صاحیح بیشاتر باشاد ،نشااندهنده توانایي حل مسئله لويتر در

نتایج حاصل ،از حجم نمونه بزرگتري استفاده شود .نتایج این

این آزمون اسااات ( .)66در تبیین یاافتههاي به دسااات آمده

پژوهش نشااان داد كه كودكان مبتلا به اختلال نارسااایي توجه-

ميتوان گفت حل مسئله یك فعالیت ذهني است كه به احتمال

فزون كنشي در توجهگزینشي داراي ضعف عمده هستند؛ بدین

زیاد بیشاتر تحت تأثیر بهره هوشاي و اساتعدادهاي اختصاااصي

معناا كاه این كودكاان باا وجود توانمنادي تمركز ،تحت تأثیر

فرد اسااات و كمتر متأثر از علائم روانشاااناختي و مشاااکلاد

محرکهاي مزاحم محیطي لرار ميگیرند كه باعث مشاااکلاد

رفتاااري اساااات؛ بنااابراین بااا وجود تفاااودهااایي در علااائم

تحصایلي ،انجام تکالیف ،و ارتباط با دیگران ميشود ،بنابراین

روانشاناختي دو اختلال نارسایي توجه-فزونكنشي و نافرماني

پیشانهاد ميشاود در آموزش فرایندهاي ذهني به این كودكان،

مقابلهاي ،تفاوتي در توانایي حل مسااائله آنها به دسااات نیامده

تقویت دامنه توجه گزینشي در اولویت لرار گیرد.

اسات .البته كودكان مبتلا به اختلال نارسایي توجه-فزونكنشي
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در بررسااي فرضاایه دوم ،تفاود به دساات آمده بین نمراد

حاضر ميتوان به استفاده از نسصه اولیه آزمون برج لندن اشاره

مقایسه توجهگزینشي و حل مسئله دانشآموزان مبتلا به نارسایي توجه-فزونكنشي
تشرركر و قدرداني :این پژوهش برگرفته از پایاننامه كارشااناسااي
ارشاد آلاي مرتضاي ابراهیمي در رشاته روانشاناساي بالیني دانشگاه

بدینوسایله از مسائولین اداره آموزشوپرورش مصصوصاً كارشنا
هسااته مشاااوره كه هماهنگي با مدار

جهت آموزش و پژوهش را

حقایق با كد

انجام دادند و همچنین از كادر اداري ،مربیان مدار  ،و و افراد نمونه

 15060701946090اسااات .همچنین مجوز اجراي آن بر روي افراد

كه در اجراي این طرح به ما كمك كردند تشکر و لدرداني ميشود.

آزاد واحاد نجف آبااد باا راهنماایي دكتر ساااید عبا

نمونه از سوي اداره آموزشوپرورش منطقه لاران شهرستان شهركرد
با شماره نامه  303/3051/3166مورخ  1392/1/60صادر شده است.
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تضراد مناف  :این پژوهش براي نویساندگان هیچگونه تضاد منافعي
نداشته است.
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Abstract
Background and Purpose: The Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and
Oppositional Defiant Disorder (ODD) have common and different aspects that is important to
diagnosis and treatment of these disorders. The purpose of this study was to compare selective
attention and problem solving among male students with these two disorders.
Methods: The research design was a comparative study and the statistical population of this study
was all students of the elementary school who were diagnosed with ADHD and ODD in
Shahrekord city in the academic year of 2017-2018. The study sample consisted of 32 students
with ODD and 47 students with ADHD who were selected by convenient sampling method. The
research tools included simple Stroop test (Stroup, 1935) and London Tower test (Shays, 1982),
which were performed individually. The data were analyzed using multivariate analysis of
variance and Mann-Whitney U test.
Results: The results showed that students with ADHD in the Stroop selective attention test had
significantly higher scores in the i indexes of incongruent reaction, without congruent reaction,
correct number of consonant and correct number of disparate of selective attention test compared
to students with ODD (p <0.05), but there was no significant difference in problem solving indices
(P< 0.05).
Conclusion: Lower scores of selective attention of students with ADHD in comparison with
students with ODD can be an important diagnostic feature of these two disorder and due to
neurological failure these children.
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