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 یهمکار و مشارکت کالس، در کودک رفتار یها نشانه بر ییاجرا کارکرد یمبنا بر یبخش توان بسته یاثربخش

 ینیبال ییکارآزما: یدبستان یفعال شیب /توجه نقص به مبتال کودکان قدرت مراجع طرف به نگرش ،یگروه

 مقدماتی شده کنترل یتصادف
 

4، هاجر ترکان3یقمران ریام ،2محمدباقر کجباف، 1یقاسم لیخل
 

 

 چکیده

به وجود  یمرکز ی( در اثر نقص در کارکرد دستگاه عصبADHDیا  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) یفعال شیب  /توجه نقصاختالل  :مقدمه

 کودک رفتار یها نشانه بر ییاجرا کارکرد یمبنابر  یبخش بسته توان یاثربخش نییتع هدف با حاضر پژوهشگذارد.   یم تأثیرفرد  یزندگ های یتو بر همه فعال یدآ یم

 ..گردیدانجام  یدبستان ADHDکودکان مبتال به  قدرت مراجع طرف به نگرش ،یگروه یهمکار و مشارکت کالس، در

مراکز بهداشت و  به کننده مراجعه ADHD به مبتالی دبستان کودکان از .ی همراه با گروه شاهد بودتصادف ینیبال ییکارآزمااین مطالعه از نوع  ها: روشمواد و 

 ،ساعتهدو جلسه  11 یط شیآزما گروه. تقسیم شدند شاهدو  شیآزما گروه دوی به تصادف صورت به و انتخاب هدفمند روش به نفر 03 ،شهر اصفهان یها کینیکل

 ند،ایفر یابیارز نظارت، هدف، به دنیرس یها گام نییتع رفتار، به توجه با هدف کردن مشخص آماج،)رفتار  Guareو  Dawsonی آموزش بستهتحت آموزش با 

 کالس، در کودک رفتار. نداشتند پژوهش انجام یط در یمواز یدرمان روند چیه نیوالد و کودک توافق با شاهد گروه. گرفتند( قرار نظارت یجیتدر حذف

ها با استفاده از  داده .گردید یابیارز Connor یفعال شیب وی توجه کم اختالل نامه پرسش به وسیله قدرت مراجع طرف به نگرش ی وگروه یهمکار و مشارکت

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Mixed ANOVA روش

کودکان  در قدرت مراجع طرف به نگرشو  یگروه یهمکار و مشارکت کالس، در کودک رفتاربر  یدار یمعن ریثأت Guareو  Dawson یآموزش  ستهب ها: یافته

 .مذکور( یرهایدر تمام متغ P < 331/3) داشت ADHDبه  مبتال

 یگروه یمشارکت و همکار کالس، در کودک رفتار یها شانهن دبر بهبو تواند یم Guareو  Dawson یآموزش  ستهب، به دست آمده جینتابر اساس  گیری: نتیجه

 .باشد ثرؤم ADHDبه  مبتالکودکان  قدرت مراجع طرف به نگرشو 

 قدرت مراجع طرف به نگرش ی؛گروه یهمکار و مشارکت ؛کالس در کودک رفتار ی؛دبستان کودکانی؛ فعال شیب وی توجه کم اختالل ها: کلید واژه

 

 در کودک رفتار یها نشانه بر ییاجرا کارکرد یمبنا بر یبخش توان بسته یاثربخش .، ترکان هاجرریام یقمران، محمدباقر، کجباف لیخل یقاسم ارجاع:

 یتصادف ینیبال ییکارآزما: یدبستان یفعال شیب /توجه نقص به مبتال کودکان قدرت مراجع طرف به نگرش ،یگروه یهمکار و مشارکت کالس،
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 مقدمه
  Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) یفعال شیب  /توجه نقصاختالل 

 مشخصه که( 1) است یمرکز یعصبکارکرد دستگاه  در، نوعی اختالل (ADHDیا 
(. از جمله 1) باشد می یتکانشگر /یفعال شیب ای یآشفتگ و توجه سطوح در اشکال ،آن

 ریسا و یشغل ،یلیتحص فیتکال در اتییجز بهتوجه  عدمافراد،  نیمشخصات ا

 یهمخوان فرد سن و یتحوالت رشد سطح با که است ءایاش کردن گم و ها تیفعال
 دنیانتظارکش در یناتوان و یقرار یب اد،یز تیفعال با ی،تکانشگری و فعال شیب. ندارد

 ADHD اختالل وعیش رفته، کار به یصیتشخ یها مالک به(. بسته 2) است همراه
گروه از کودکان،  نیا یاصل مشکل(. 1، 2) است شده گزارشدرصد  1/7تا  9/5 نیب

 ،دیگر به عبارت .است ییاجرا یکارکردها در اختالل و یرفتار یبازدار در یینارسا
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 را خود رفتار تواند ینم و ردندا را خود رفتار بر نظارت یبرا الزم و یکاف مهارتکودک 
 (.3) کند میتنظ یطوالن یزمان یبرا

 با ارتباط و مدرسه عملکرد مهم حوزه دو در ،ADHD به مبتال کودکان
 نباشند، ناتوان یریادگی در است ممکن . این کودکانندهست ریپذ بیآس همساالن

 یناش امکان دارد که شوند یم مواجه مشکل با مدرسه به مربوط یعملکردها در اما
 باشد کودک یپرت حواس و یفعال شیب ،یتکانشگر ،یتوجه یب ف،یضع یسازمانده از
 ی،کاف و مناسب درمان افتیدر عدم صورت در ،ADHD به مبتال آموزان دانش(. 2)
 شرفتیپ اغلب وقرار دارند  مدرسه از اخراجو  شدن مردوددر معرض  شتریب

(. 4) کنند یم تجربه را یجانیه و یاجتماع یسازگار مشکالت و فیضع یلیتحص
 آن جهینت رد،ینگ قرار درمان تحت و نشود داده صیتشخ یدرست به یفعال شیب اگر

ADHD ضعف خطر معرضفرد را در  که است یبزرگسال و ینوجوان نیدر سن 
 (.3) دهد یم قرار یپرخاشگر و یشغل یها شکست و یلیتحص عملکرد

 نشده شناخته ADHD اختالل علت عنوان به ییتنها به یعامل چیه تاکنون

 عوامل نیب دهیچیپ تعامالت جهینت در اختالل نیا که شود یم تصور و است
 یها یبمتفاوت مانند آس یلاز کودکان به دال یبرخ. (4) کند یم بروز مختلف

 یراختالالت فراگ یاو  ADHDمانند  یابتال به اختالالت یاآشکار و پنهان و  یمغز
مداخالت  یازمندکنند و ن ینم یرا ط ییاجرا یرشد کارکردها یعیرشد، روند طب

 ی(. کارکردها5باشند ) یم یحداکثر یشرفتبه عملکرد و پ یابیدست برای ییاجرا
(. 6) است یعاد کودکان از تر فیضع ADHDکودکان مبتال به اختالل  ییاجرا

تواند باعث نقص توجه، اشکال در   یم یی،اجرا کارکرد در اختالل ایهرگونه نقص 
شروع و اتمام  یبرا یزیر اختالل در برنامه ،یفعال شیب ف،یتکال یادسپاریبه 
این اختالل برای بسیاری از (. 2شود ) یریادگیاختالل حافظه و اختالل  ف،یتکل

( و بر عملکرد 4، 7، 8) دکن ایجاد میرا آموزان مشکالت قابل توجهی  دانش
شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی و در بزرگسالی بر عملکرد شغلی و 

 لیتالل به دلاخ نیابتال به ا ن،ی(. همچن2گذارد ) ثیر میأزناشویی آنان ت
ل ی( و در تضاد بودن با مسا9خانواده ) براسترس  لیتحم ،(7مالی ) یها هزینه

 ،نیکند. بنابرا بار سنگینی را بر جامعه وارد می ،(2، 3، 9( و تحصیلی )3شغلی )
از جمله  شود. یکمتر احساس م نیدر سن ژهیو به ADHDو درمان  یریگیلزوم پ
توان  میاند  داشته ADHDکودکان مبتال به  یرا رو یرتأث یشترینکه ب ییها مداخله

(، آموزش 6، 8، 11) اجراییکارکرد  آموزشی های (، بسته6، 9، 11) یدارودرمان به
اصالح  یها ( و روش7، 9، 12کنترل کودک ) یها مهارت ینهدر زم ینوالد یریتمد

 یها روش نیدتریجد از یکی. اشاره کرد( 2، 13-15رفتار کودک در خانه و مدرسه )
 Guareو  Dawsonی ه آموزشبست ،ییاجرا یاصالح کارکردها در شده یمعرف

 (.11قرار داده است ) نظر مد را ییاجرا یکارکردها هی( که کل5) باشد یم
به رفتار را به دو  یبخش کند تا نظم یبه کودک کمک م ییاجرا یکارکردها

 یخاص برا یفکر یکارکردها یریکارگه اول مستلزم ب یوهش ؛انجام دهد یوهش
 یریتمد ی،سازمانده یزی،ر برنامه» شاملکارکردها  ینانتخاب اهداف است. ا

 یریکند تا تصو یبه کودک کمک م د وباش یم «فراشناختی و زمان، حافظه کار
که در  یو منابع نماید یمآن هدف ترس یبرا یانبریاز هدف، خلق و راه م یکل
است که  ییدوم کارکردها یوه. شکند ییندارد را تع یازها ن به آن یرمس ینا یط
 یابیدست یرحرکت در مس یرا ط یشدارد تا رفتارها یازبه هدف، ن یابیدست یبرا

 یجانی،پاسخ، کنترل ه یبازدار»کارکردها عبارت از  ینکند. ا یتبه هدف هدا
(. 5باشد )  یم «محور هدف یگیریپ یری وپذ انعطاف یف،تکل یحفظ توجه، آغازگر

شروع  ینوزاد یلاز اوا ییاجرا یکارکردها اعتقاد دارند کهشناختان  عصب روان

(. 4) یابد  یادامه م یبزرگسال یلو اوا یو تا دوران نوجوان کند یم یریگ لکبه ش
در  یاریها نشود، دچار مشکالت بس مهارت یناگر کودک موفق به کسب ا

که  یها به کودکان مهارت یناباید  ین،ابرابن .(13)شود  یم یرونب یایانطباق با دن
 (.11، 14، 15) آموزش داده شود یستند،قادر به کسب آن ن

 دارد، ADHD مبتال به کودکان درمان روند بر را ریثأت نیشتریب آنچه
 که است متخصص به کودک عیسر ارجاع و اختالل زودهنگام و موقع به صیتشخ

 نقش یی،ابتدا آموزش یها در سال معلمان .سازد یم فراهم را بیآس کاهش امکان
 نامه پرسشکردن  لیتکم دیگر، عبارت به. دارند موقع به صیتشخ در یبارز

Conners یابتدا یها سال در اختالل نیا زودهنگام صیتشخ امکانبا  معلمان 
 رفتار اصالح نتیجه،موقع کودکان و در  درمان به در یثرؤم نقشتواند  یم ،لیتحص

 نیا یجانیو ه یاجتماع یسازگار شیافزاو  یلیتحص شرفتیپ مدرسه، و خانه در
رفتار کودک در کالس، مشارکت و  یامکان بررس ین،همچن وباشد  داشته کودکان
 .کند یفراهم م زینگرش به طرف مراجع قدرت را ن ،یگروه یهمکار

 یی،کارکرد اجرا یها بسته و Guareو  Dawson آموزشیبسته  اجرای
  یندبا تجربه و کارآزموده آن را اجرا نما یانآن است که مرب مستلزم

 ،به کودکان ییاجرا یها آموزش مهارت یبرا ،مثال عنوانبه  .(11، 14، 15)
 نماید. تعریفرا  (Target behavior) رفتار آماج یالزم است که در گام اول، مرب

مجموعه  ،هدف را با توجه به نوع رفتار مشخص سازد. در گام سوم ،در گام دوم
 یرا برا ییها یستل سپس چک ماید ون تعیینبه هدف  رسیدن برایرا  هایی گام

را  باید روشی یمرب ،در گام چهارم ید.دنبال شوند، آماده نما بایدکه  هایی روش
را  فرایند مربی ،جممورد نظارت قرار دهد. در گام پن گیرد، یکه کودک به کار م

فراهم آورد و در  آموزشیرا در برنامه  تغییراتیو در صورت لزوم  نماید ارزیابی
 (.5)نماید حذف  تدریجیگام ششم نظارت را به طور 

بخش  تیرضا جیو نتا ییکارکرد اجرا یآموزش یها بسته یروبر  ریاخ قاتیتحق
 تأثیر مورد در تجربی شواهد .باشد یم ینیبال کار در آن از استفاده یبرا یلیدل ،ها آن

 اندکی بسیار مطالعات اما است، افزایش به رو متعدد اختالالت بر درمانی روش این
تا و  اند کرده یبررس را Guareو  Dawson یآموزش بسته ریثأت یاختصاص طور به

 مربوط یکارکردها یرو بر یاختصاص به طور که پژوهشیتوان گفت  یم حدودی
 یرفتار کودک در کالس، مشارکت و همکار ژهیو بهآموزان  دانش و مدرسه به

 انیزیعز به عنوان نمونه،وجود ندارد.  ،نگرش به طرف مراجع قدرت باشد ،یگروه
کودکان با  یبرا ییاجرا یکارکردها یآموزش یها مداخله یاثربخش تحقیق خود در

 یبه خوب ییرااج یآموزش کارکردها و گزارش کرد که یرا بررس یشناخت یینارسا
 یها مهارت تیثر باشد و باعث تقوؤم یشناخت ییکودکان با نارسا بر تواند  یم

که با هدف بررسی همکاران  و یمدن پژوهش نتایج(. 8) ها شود در آن ییاجرا
 مبتال بهکودکان  یها کاهش نشانه بر ییاجرا یکارکردها یبرنامه آموزش یاثربخش

ADHD یها نشانه دار یبرنامه باعث کاهش معن نیا انجام شد، نشان داد که 
 (.11) شده است یشیدر کودکان گروه آزما ADHDاختالل 

 

 ها مواد و روش
 استفاده و در آن، بودشاهد  گروه بای تصادف ینیبال ییکارآزما نوع از این مطالعه

 یها نشانه نمرهمستقل و  ریبه عنوان متغ Guareو  Dawson یآموزش بستهاز 
ADHD نامه  در پرسشConners  شامل رفتار کودک در کالس، مشارکت و

 یبررسوابسته  ریعنوان متغ بهنگرش به طرف مراجع قدرت  ،یگروه یهمکار
 شیآزماگروه  ی( براGuareو  Dawsonی )بسته آموزش یدرمان مداخله. گردید
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 ساکن یدبستان کودکان بررسی شامل مورد جامعه. شداجرا  یگروه صورت به
روش در  هب ها نمونه ،یجامعه آمار تیتوجه به محدود با. بود اصفهان شهر

 6 هیناح ییدوره ابتدا مدارس هیکلمراجعه به  ی باتصادف انتخاب و دسترس
 .ندشد انتخابآموزش و پرورش شهر اصفهان 

اساس  بر ADHDابتال به  صیتشخ شامل تحقیق به ورود شرایط
 پنجم شیرایو -یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ یراهنمای بند طبقه

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition 
در مقطع دبستان که اختالل توسط  لیدر کودک مشغول به تحص( DSM-Vیا 

 ،قرار گرفته باشد دأییکودک و نوجوان مورد ت ینیشناس بال متخصصان روان
 یها عدم استفاده از درمان ی وطرح پژوهش و کودک به شرکت در نیوالد لیتما

 شده هیارا فیعدم انجام تکال ،ی. عدم همکاربود زمان هم ییدارو و یشناخت روان
به عنوان  مطالعه نیزدر  شرکتانصراف از  جلسه، 2 از شیب بتیغ جلسات، در
 ی،روان یها یماریب صیتشخ یبرا DSM-V. در نظر گرفته شد خروج یارهایمع

 توسط راهنما نیا. ردیگ  یپزشکان قرار م روان و شناسان اده رواناستف مورد
 مختلف یها رده تمام و است دهیرس چاپ به کایآمر یپزشک روان انجمن

(. 1) دهد  یپوشش مرا  م در مورد کودکانه و بزرگساالن در هم یروان اختالالت
 فیتوص و حیتشر یبر رو به طور عمدهو  ستین ینظر یراهنما کیراهنما  نیا

 آن معرض در شتریب جنس کدام که نیمربوط به ا یآمارها ،یماریب یها نشانه
 یکردهایرو و درمان راتیثأت ،یماریب ظهور متداول سن دارد، قرار یماریب

 (. 1) دارد تمرکزی درمان متداول
 افتیدانشگاه در یو معاونت پژوهش ینیبال یشورا از پژوهش در اخالق کد

 زمان و تعداد جلسات، در افراد حضور نحوه درمان، نوع مورد در یاطالعات. دیگرد

 یاساس اصلیک  عنوان به یرازدار .شد ارایه ها آن نیوالد و کودکان به جلسات
 شرکت یبرا را خود تیرضا که یمراجعان، تینها در و شد داده حیتوض درمان در

 نیتوجه به عدم وجود مطالعه مشابه در ا با .شدند انتخاب کردند، اعالم ها درگروه
گروه  هرنفر در  15با  ،یمقدمات بررسی کیبه عنوان  تحقیق حاضر نه،یزم

به  ADHDمبتال به  کودک 31 ،مراجعان نیب از ت،ینها درو اجرا شد.  یطراح
 عنوان به دوم نفر 15 و شیگروه آزما یبرا ستینفر اول ل 15) یطور تصادف

 بخش دو از یندگینما به قرعه دو که بیترت نیا به. شدند انتخاب شاهد( گروه

 گروه ،یانتخاب قرعه نیاول گردید که مقرر و شد گرفته نظر در مراجعان ستیل
 . باشد شاهدو دوم گروه  شیآزما

که  یآموزان دانش دیهدف درخواست گرد مدارسمشاوران و معلمان  از
 اختالل وجود از نانیاطم جهت. ندینما یهستند را معرف ADHDم یعال یدارا

ADHD، نامه پرسش Conners ( 7، 8، 15) (ها پژوهش)توصیه شده در  معلمان
و  یگروه یکودک در کالس، مشارکت و همکار رفتار یبررس جهت .دیگرد هیارا

 در ADHDنامه  از پرسش، ADHD ینگرش به مراجع قدرت در کودکان دارا
توسط  کهنامه  پرسش نیا. گردید)فرم معلمان( استفاده  Connersکودکان 

Brock  وClinton باشد که قبل و بعد از  یمال ؤس 38 یدارا ،شده است یطراح
چهار  اسیاالت با استفاده از مقؤ. سگردد یم لیتوسط معلمان تکم نامه،بر یاجرا

 یده ( نمره3صفر تا  ات: نمرادیز یلیو خ ادیز ،یحدود ، تا)اصالً کرتیل ای درجه
 ،(21تا  1االت ؤرفتار کودک در کالس )س اسیرمقیسه ز ازنامه  پرسش نی. اشد

نگرش مراجع قدرت  و( 29 تا 22االت ؤ)س یگروه یمشارکت و همکار
 114نمره  و حداکثر 38. حداقل نمره کل تشکیل شده است (38 تا 31االت ؤ)س
 ADHDم یشدت عال یریگ هانداز اسیمق نیتر جیابزار به عنوان را نی. ااشدب می

بود و  خواهد شتریاختالل کودک ب زانی، مباشدباالتر  ازیرود. هرچه امت یبه کار م
سسه علوم ؤم یاز سو رانیدر ا Conners نامه پرسش ییایو پا ییعکس. روا بر

و  می(. شه15)گردید گزارش  85/1آن  ییایقرار گرفت و پا یمورد بررس یشناخت
، Connersنامه  پرسش یسنج روان یها یژگیو یرو بر خود در مطالعه همکاران

، اسیکل مق (Cronbach's alphaضریب ) یدرون یهمسان بیضرا که افتندیدر
 یرفتار کودک در کالس، مشارکت و همکار اسیمق  هسه خرد یو برا 76/1

 است 81/1 و 79/1، 87/1 بیو نگرش به طرف مراجع قدرت به ترت یگروه
 (. 12، 15) گرفته استر قرا دأییمورد ت مقیاس نیا ییایپا و ییروابنابراین، (. 15)

 زین DSM-V اساس بر مبتال کودکاندر  ADHD میعال گر،ید یسو از
استقاده از  با هساعت دو یگروهجلسه  11شامل  مداخله. گرفت قرار یمورد بررس

و  ها داده یآور جمع. بودبار در هفته  کی Guareو  Dawsonی بسته آموزش
 یشناس روان ی تخصصیدکتر ی مقطعدانشجو توسطها  تجزیه و تحلیل آن

 طرح یمحتوا خالصه. شد انجام یتیترب علوم و یشناس روان استاد و یتیترب
 . است ارایه شده 1 جدول در درمان

 
 GuareوDawsonیجلساتبستهآموزش.1جدول

 درمان یمحتوا جلسه

 اول
 حرف گرانید صحبت وسط اریاخت یب کودک شهیهم کالس در است ممکن مثالً. گردد یم کودک نشده یبازدار پاسخ نیگزیجا که بیرق مهارت کی آموزش: پاسخ یبازدار

 .ردیبگ اجازه و کند بلند را دستش اول کردن صحبت از قبل که داد ادی او به دیبا ،نیبنابرا. بزند
 ینظارت ستمیس کی جادیا فعال، حافظه و ها سرنخ نیام یتداع نیتمر ها، سرنخ و میعال از یمتنوع مجموعه آموزش د؛ینیب یم کودک در که صورت همان به مشکل شرح: یکار حافظه دوم
 مهارت از درست استفاده دلیل به کودک قیتشو ،یواقع یزندگ طیشرا در مهارت کاربرد یبرا کودک ییراهنما کودک، قیتشو مهارت، نیتمر کودک، یبرا مهارت حیتوض: یعاطف کنترل سوم

 یرونیب و یطیمح یراهکارها یساز یدرون تمرکز، حفظ و داریپا توجه یبرا ییراهکارها یهارا: داریپا توجه چهارم
 یزیر برنامه آموزش ف،یتکل بالفاصله انجام آموزش: فیتکل یآغازگر پنجم
 یادآوری طرق آموزش ،یزیر برنامه فهیوظ یواگذار و یهمراه فیتکال قیطر از یزیر برنامه آموزش: یزیر برنامه ششم

 هفتم
 زیم کردن مرتب یبرا یا وهیش هیارا مدرسه، فیتکال یسازمانده یبرا یا وهیش هیارا مدرسه، فیک کردن مرتب یبرا یروش هیارا اتاق، کردن زیتم یبرا طرح هیارا: یسازمانده

 خانه در هم و مدرسه در هم ریتحر
 زمان و برنامه بر موانع ریثأت نحوه از اطالع ف،یتکال از یا نانهیب واقع درک آموزش ف،یتکال از یروشن درک به کمک: زمان تیریمد هشتم

 مدت کوتاه و موقت یها هدف یساز ینیع: مدار هدف یریگیپ نهم
 تر افتهی ساختار یاجتماع اتیتجرب در فرد مشارکت د،یجد یها تیموقع و ها تیفعال ها، برنامه با مقابله آموزش: یریپذ انعطاف دهم

 لهأمس حل راهبرد آموزش اشتباهات، نمودن مشخص خطا، بر نظارت یها ستیل چک هیته: فراشناخت ازدهمی
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 ینمونهموردبررسکیمشخصاتدموگراف.2جدول

 گروه
 پدر سواد سطح مادر سواد سطح جنسیت نیسن والد

 کمتر مادران
 سال 03 از

 شتریب مادران
 سال 03 از

 کمتر پدران
 سال 03 از

 شتریب پدران
 سال 03 از

 پسر دختر
 از کمتر

 پلمید
 از باالتر

 پلمید
 از کمتر

 پلمید
 از باالتر

 پلمید
 8 (3/53) 7( 7/46)  7( 7/46)  8( 3/53)  9 (1/61) 6 (1/41) 12( 1/81) 3 (1/21) 6 (1/41) 9 (1/61) شیآزما

 9 (1/61) 6 (1/41) 6 (1/41) 9 (1/61)  8( 3/53) 7 (7/46) 6 (1/41) 9 (1/61) 5 (3/33) 11 (7/66) شاهد
 17 (67/56) 13( 3/43)  13( 3/43)  17( 7/56)  17( 7/56) 13 (3/43)  18 (1/61) (41) 12 11 (7/36) 19 (3/63) کل

 
 

 انجام یط در یمواز یروند درمان ،نیوالد و کودک توافق با شاهدگروه 
 یبسته آموزش زیها ن آن پژوهش،بعد از اتمام  که اما مقرر شد ،نداشتند تحقیق

Dawson  وGuare نمایند افتیرا در. 
 16نسخه  SPSS افزار نرم در Mixed ANOVAها با استفاده از روش  داده

(version 16, SPSS Inc., Chicago, IL)  قرار گرفت.  لیتحلمورد تجزیه و
15/1 > P  شد. در نظر گرفته یدار یمعنبه عنوان سطح 
 

 ها یافته
 بر Guareو  Dawson یبسته آموزش ریثأت یبررس ،حاضر پژوهش از انجام هدف
نمونه  زشیر یبود. مطالعه دارا یدبستان ADHD به مبتال کودکان یها نشانه

 تحقیقصورت نگرفت. در  Intention-to-treat (ITT) لیتحل ،نینبود و بنابرا
 کالس، در کودک رفتار های لفهؤم یبرا Cronbach's alphaضریب  حاضر

به  نامه پرسش کل و قدرت مراجع طرف به نگرش ،یگروه یهمکار و مشارکت
 ختیشنا تیجمع مشخصات. آمد دست به 89/1 و 81/1، 79/1، 87/1ترتیب 

 .آمده است 2 جدولدر  گروه کیتفک به یبررس مورد های نمونه
سال و سطح  31از مادران سن کمتر از  یشتریدرصد ب ،هر دو گروه در

 سن شیآزما گروهپدران از  یشتریاما درصد ب ،داشتند پلمیسواد کمتر از د
 سواد سطح و داشتند سال 31 از کمتر شاهد سن گروه و سال 31 از شتریب

 هر از یشتریب درصد زین تیجنس نظر از. بود پلمید از باالتر گروه دو هر پدران
، Mixed ANOVAقبل از انجام  که به ذکر است الزم .بودند پسران گروه دو

 یبرا ها هداد عیتوزقرار گرفت.  یآزمون مورد بررس نیمربوط به ا یها مفروضه

 Leveneآزمون  جیکرد و نتا یروینرمال پ عیدر دو گروه از توز رهایتمام متغ
رفتار کودک در کالس  هایریمتغ یبرا ها انسیوار یهمگنکه  داد نشان

(721/1  =F ،779/1  =P،) یگروه یهمکار (151/1  =F ،615/1  =P ) و
 جینتا و برقرار بود( F ،782/1  =P=  187/1) نگرش به مراجع قدرت

احتمال  با رهایمتغ نی( و روابط بP = 139/1) نبود برقرار تیکرو فرض شیپ
شانس  اساس نیا بر و دهد رییوابسته را تغ ریمتغ ریامکان داشت مقاد ییباال

 نیگزیجا لیاز تحل ،اساس نی. بر اافتی  شینوع اول افزا یارتکاب به خطا
شانس  ،یشد تا با کاهش درجه آزاد ( استفاده Greenhouse-Geisser)آزمون 

 یدو گروه در ط راتییتغ سهیمقا(. 11) ابدینوع اول کاهش  یارتکاب به خطا
 شده است. ارایه 3مطالعه در جدول 

 Guareو  Dawson یآموزش بسته آموزش، 3 جدول های داده اساس بر
 .گردید کودکاندر  ADHD یها نمرات نشانه نیانگیم دار یمعن کاهشبه  منجر
رفتار کودک در نمرات  نیانگیبر م یدار یمعن ریثأت مذکور یبسته آموزش ،نیبنابرا

و نگرش به طرف مراجع قدرت کودکان  یگروه یهمکار کالس، مشارکت و
 یدارا ها داده از یبعض .داشتآزمون  در مرحله پس ADHDمبتال به  یدبستان

 بزرگ اریبس موارد یبرخ در اریمع انحراف شد باعث که بودند یادیز یپراکندگ
توان مطالعه در  ی،مورد بررس یرهایدر تمام متغکه توان نشان داد  لی. تحلباشد
 بود.  8/1از  شی( بشیآزما)گروه  یگروه و درون یگروه نیب سهیمقا

 یها نشانه نمرات نیانگیم که داد نشان Mixed ANOVA لیتحل جینتا
ADHD نامه پرسش اساس بر مبتال یدبستان شیپ کودکان Conners، رییتغ دچار 

 .(4 جدول) شد دار یمعن
 

شیآزمایهاگروهدرAttention Deficit/Hyperactivity Disorder(ADHA)بهمبتالکودکانConnersنامهپرسشنمرات.3جدول

 آزمونپسوآزمونشیپمراحلدرشاهدگروهو(GuareوDawsonبستهآموزشبا)

 
انحراف  یخطا آزمون شیپ ها گروه  لفهؤم

 اریمع
انحراف  یخطا آزمون پس

 اریمع
 یگروه درون P مقدار

 یها ابعاد نشانه
ADHD 

 1111/1 34/1 93/37 ± 29/5 33/1 21/46 ± 65/5 شیآزما کالس در رفتار
 1111/1 34/1 81/46 ± 23/7 34/1 21/46 ± 65/5 شاهد

   1111/1  1111/1 یگروه نیب P مقدار
 و مشارکت

 یگروه یهمکار
 1111/1 47/1 53/9 ± 22/2 38/1 53/17 ± 26/3 شیآزما

 1111/1 32/1 11/17 ± 17/3 33/1 73/16 ± 15/3 شاهد
   1111/1  1111/1 یگروه نیب P مقدار

 مراجع به نگرش
 قدرت

 1111/1 53/1 66/11 ± 98/2 33/1 61/19 ± 14/4 شیآزما
 1111/1 27/1 66/21 ± 46/4 27/1 11/21 ± 55/4 شاهد

   1111/1  1111/1 یگروه نیب P مقدار
 1111/1 28/1 59/13 ± 61/33 74/1 33/83 ± 61/76 شیآزما کل نمره

 1111/1 19/1 84/46 ± 81/11 65/1 82/92 ± 71/71 شاهد
   1111/1  1111/1 یگروه نیب P مقدار

ADHD: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 
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یهانشانهریمتغدریگروهنیبودرونراتیثأتیبررسجهتMixed ANOVAلیتحل.4جدول

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder(ADHA) 
 اندازه P مقدار F آماره مجذورات نیانگیم یآزاد درجه مجذورات مجموع 

 اثر
 آزمون توان

 1 84/1 1111/1 31/195 48/2617 37/1 22/3617 مراحل ADHD یها نشانه
 1 64/1 1111/1 55/51 27/7211 11/1 27/7211 یبند گروه

 1 85/1 1111/1 18/216 93/2761 37/1 29/3816 یبند گروه و مراحل تعامل
     41/13 58/38 15/517 خطا

ADHD: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

 
دار  یمعن بهبود باعث ،Guareو  Dawsonبا استفاده از بسته  کودکآموزش 

کودکان  قدرت مراجع به نگرش و یگروه یهمکار کالس، در کودک رفتار
 و آزمون شیپ با سهیمقا در Conners نامه پرسش نمرات اساس برمبتال  یدبستان

 ریمتغ راتییدرصد از تغ 85که  ینحو به؛ شد شاهد گروه با سهیمقا در همچنین،
مراحل و  ریمبتال توسط تعامل متغ یکودکان دبستان ADHDاختالل  یها نشانه
 شد. نییتب یبند گروه

 

 بحث
 یآموزش کارکردها یبوم  بسته یاثربخش یبررس ،حاضر از انجام پژوهش هدف

 جینتا. بود یدبستان کودکان ADHDاختالل  یها معلمان بر نشانه ژهیو ییاجرا

 یها کاهش نشانه بر تواند یم Guareو  Dawson آموزش یبوم  بسته که داد نشان

 افتیدر را درمان که شاهد گروه به نسبت یدبستان کودکان ADHDاختالل 

 و هیکرمشا .بود همسو( 11-19) نیپش مطالعات جینتا که با باشد ثرؤم نکردند،

 پسران و دختران در ییاجرا کارکردهای تحول به این نتیجه رسیدند که همکاران

 به توجه با اصفهان شهر ADHD به مبتال ساله 12 تا 5 یدبستان و یدبستان شیپ

 بود کسانی پسران و دختران ییاجرا کارکردهای هرچندد؛ دار صعودی ریس سن

 زییر برنامه انندم ییاجرا کارکردهای در ADHDبه  مبتال کودکان(. 18)

 مشکل هم دهیچیپ های تیفعال گرید ای کردن ینقاش نوشتن، ف،یتکال یسازمانده

 دادهش آموز کودک به Guareو  Dawson آموزش یبومبسته  در. (11) دارند

 به عنوان. کند دنبال را ها آن ها تیفعال و فیتکال دادن انجام زمان در تا شود یم

 الزم لیوسا و مواد و هیته مدت کوتاه یزمان هبرنام کی فیتکل شروع از قبل مثال،

 در سنج زمان کی فیتکال دادن انجام طول در وگردد  می آماده فیتکل انجام برای

 ساختاری با دهیچیپ فیتکال دادن انجام زمان در ای شود  میداده قرارکودک  کنار

 از استفاده آموزش ن،یا بر عالوه. شود یم کمک کودک به ،تسؤاال کردن

 (.7) باشد دیمف تواند یم زین تیفعال ای کار کی از بعد و قبل ،یکالم راهبردهای

 و یشناخت یندهایفرا در بهبود با زین ییاجرا یکارکردها در بهبود
و همکاران  Klassenدر مطالعه  کردیرو نی(. ا8) است همراه یفراشناخت

 مشخص راستا، نیهم در(. 19) شد شناخته دیمف ADHD یدارا افراد یبرا
باعث کاهش  دار،یپاسخ و توجه پا یبازدار یبرنامه آموزش گردید که

 بسته در(. 11) شود  یدر کودکان م ADHDاختالل  یها نشانه دار یمعن
راهبرد حل  خطا، بر نظارت ستیل چک ناتیتمر ،ییاجرا کارکرد یآموزش

 ،یسازمانده ،یادآوری قیطر از یزیر به رفتار، برنامه یبخش له، نظمأمس
 یبازدار ها، سرنخ انیم یتداع نیتمر با یکار حافظه تیتقوزمان،  تیریمد

و  یساز یدرون و توجه حفظ ،یجانیه مهار ب،یرق مهارت آموزش با پاسخ

 که( 5) است شده گرفته نظر در یشناخت یریپذ و انعطاف فیتکل یآغازگر
و  یگروه یکالس، مشارکت و همکار در بهبود رفتار کودک در یمثبت ریثأت

با کاهش  زین روندها نیا در بهبود ونگرش به طرف منابع قدرت دارد 
 ریتأث نیعمده ا لیهمراه است. دل یعیبه شکل طب کودکان ADHD میعال
مربوط به  ،ییاجرا یکارکردها آموزش هدف مورد یها تیفعال که است آن

که کودکان  یمحل قاًیدق یعنیمغز( است؛  یشانی)قطعه پ یپردازش شناخت
بسته  نیا ،جهت نیهم به. (21) هستند بیآس یدر آن دارا ADHDی دارا

 گونه به و ADHDکودکان مبتال به  یها در بهبود نشانه تواند یم یآموزش
و نگرش به  یگروه یکالس، مشارکت و همکار در رفتار کودک در ثرتر،ؤم

 نیحاضر اول تحقیقرسد  ینظر م بهواقع شود.  دیطرف منابع قدرت مف
به طور که  باشد می ADHDکودکان مبتال به  بر روی رانیدر ا پژوهش
 تعامل و عملکرد بر را Guareو  Dawson یآموزشبسته  ریتأث یاختصاص
 .است کرده یبررس درس کالس در کودک

 

 ها محدودیت
 محدود و دسترس در یریگ نمونه به توان یم حاضر مطالعه یها تیمحدود جمله از

 فقدان ،یزمان و یمال تیمحدود لیدل به شهر، کی و اختالل کی به افراد شدن
 یکارکردها یبسته آموزش یمستدل و علم راتیثأانجام شده در رابطه با ت تحقیقات

. کرد اشارهکودک در کالس درس  یبر عملکردها Guareو  Dawson ییاجرا
، کودکان یفعال شیب میعالاز لحاظ شدت  ها گروه یعدم امکان همتاساز همچنین،

 های پژوهش حاضر بود؛ ی از جمله محدودیتو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد تیوضع
 انجام و نیوالد یریگیپ زانیم بر خانواده فرهنگ سطح و یفعال شیشدت ب که چرا

 (.7) باشد یم ثرؤم مدرسه و منزل در تنایتمر حیصح
 

 پیشنهادها
 یدرمان یها روش ریسابا  Guareو  Dawsonروش  یاثربخش شود یم شنهادیپ
 .گردد سهیمقا یدارودرمان جمله از
 

 گیری نتیجه
و  Dawson یآموزش بسته ،نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر اساس بر

Guare میعال بهبود بر یدار یمعن ریثأت ADHD نیبنابرا داشت. کودکان در، 
و  باشد اثربخش ADHDمبتال به  یرانیکودکان ا یبرا تواندب کاربرد آن شاید

 یبرا گرید یآموزش های بسته ای ها درمان قیتلف با ای ییاستفاده از آن به تنها
 گردد. یم هیتوص ADHDمبتال به  یکودکان دبستان
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 قدردانیتشکر و 
 کدبا  یتیترب یشناس روان یتخصص یدکتر مقطعاز رساله گرفته بر حاضر مطالعه
و کد ثبت در سامانه  IR.IAU.KHUINSF.REC 1397.8207 اخالق
 مصوب ،(R000045818، UMIN000040182ژاپن ) ینیبال یها ییکارآزما

 و ینیبال یشورا از بدین وسیله .باشد می خوراسگان واحد یاسالم آزاد دانشگاه
انی مراجع هیکل و استادان و خوراسگاناسالمی واحد  آزاد دانشگاه یپژوهش معاونت

 .آید تشکر و قدردانی به عمل می ،نمودند یهمکار یقاتیتحق طرح ی ایناجرا در که
 

 نویسندگان نقش
خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی ، پردازی مطالعه طراحی و ایده خلیل قاسمی،

خدمات ، ها آوری داده های مطالعه، جمع کردن تجهیزات و نمونه فراهم، مطالعه
نوشته، ارزیابی تخصصی  تنظیم دست، تخصصی آمار، تحلیل و تفسیر نتایج

نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر  تأیید دست، نوشته از نظر مفاهیم علمی دست
ار و مسؤولیت حفظ و یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتش، مجله

 ،پردازی مطالعه طراحی و ایده، محمدباقر کجباف، پاسخگویی به نظرات داوران
های  فراهم کردن تجهیزات و نمونه، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه

نوشته، ارزیابی  تنظیم دست، خدمات تخصصی آمار، تحلیل و تفسیر نتایج مطالعه،
نوشته نهایی جهت ارسال  ید دستتأی، نوشته از نظر مفاهیم علمی تخصصی دست

مسؤولیت حفظ و یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار ، به دفتر مجله
خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی ، یقمران ریام، و پاسخگویی به نظرات داوران

تنظیم ، های مطالعه، تحلیل و تفسیر نتایج فراهم کردن تجهیزات و نمونه، مطالعه
تأیید ، نوشته از نظر مفاهیم علمی شته، ارزیابی تخصصی دستنو دست

مسؤولیت حفظ و یکپارچگی ، نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله دست
، هاجر ترکان، فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران

های  نمونه فراهم کردن تجهیزات و، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه
نوشته  نوشته، ارزیابی تخصصی دست تنظیم دست، تحلیل و تفسیر نتایج، مطالعه

، نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله تأیید دست، از نظر مفاهیم علمی
مسؤولیت حفظ و یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی 

 را بر عهده داشتند. به نظرات داوران
 

 نابع مالیم
تخصصی  یدکتر رساله مقطعاز اطالعات مستخرج از  برگرفته تحقیق حاضر

و  IR.IAU.KHUINSF.REC.1397.8207اخالق  کدبا  یتیترب یشناس روان
 ،R000045818ژاپن ) ینیبال یها ییکد ثبت در سامانه کارآزما

UMIN000040182 )دیگرد میتنظ اول سندهینو یمال تیحما باباشد که  می .
 گزارش و لیتحل ها، داده یآور جمع در خوراسگان اسالمی واحد آزاد دانشگاه

 .نداشت نظر اعمال انتشار یبرا مقاله یینها دأییت و نوشته دست میتنظ ها، آن
 

 تعارض منافع
 مطالعه انجام بودجه یقاسم لیخل. باشند ینم منافع تعارض یدارا سندگانینو
( راهنما)استاد  کجباف محمدباقر دکتر. نمود جذب را پژوهش نیا با مرتبط هیپا
 دانشگاه یعلم أتیه عضو 1389 سال از یقمران ریام دکتر و 1371 سال از

 .باشند یم خوراسگان دانشگاه اریاستاد 1391 سال از ترکان هاجر دکتر و اصفهان
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Abstract 
 

Introduction: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is caused by dysfunction of the central nervous 

system (CNS) and may affect all activities of the individual. The aim of this study was to determine the effectiveness 

of rehabilitation package based on executive performance on signs of child behavior in class, participation and group 

cooperation, and attitude towards authorities of primary school children with ADHD. 

Materials and Methods: The research project was a randomized clinical trial with the control group. 30 subjects 

were selected from primary school children with ADHD who were referred to Isfahan health centers and clinics 

using convenience sampling and were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental 

group underwent training in 11 2-hour sessions with the intervention of Dawson and Guare training package (target 

behavior, goal setting according to behavior, goal setting steps, monitoring, process evaluation, and gradual 

elimination of monitoring). The control group did not receive any parallel treatment process during the study (with 

the agreement of the child and the parents). Child behavior in the classroom, group participation and cooperation, 

and attitude towards power authorities were assessed by the Connor Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Questionnaire. Data were analyzed using mixed model analysis of variance (ANOVA). 

Results: Dawson and Guare educational package significantly improved the signs of ADHD including child 

behavior in the classroom, participation and group cooperation, and attitudes towards power authorities (P ≤ 0.001 

for all variables). 

Conclusion: Based on the obtained results, Dawson and Guare educational package may be effective in improving 

the signs of children suffering from ADHD like child behavior in the classroom, group participation and cooperation, 

and attitudes toward power authorities. 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, School children, Child behavior in the classroom, Participation 

and group cooperation, Attitude towards power authorities 
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