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 دهیچک
آموزان با اختالل دهی و عملکرد تحصیلی دانشهاي سازماندهی بر مهارتهاي سازمانپژوهش حاضر، بررسی اثربخشی والدگري مبتنی بر مهارتاز هدف 
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 مقدمه

رایج  2رشدي -اختالل عصب، 1فعالیتوجهی/ بیشاختالل كم
هاي پژوهشی و همچنین ترین حوزهاست كه یکی از گسترده

-روان در دهه ترین منابع ارجاع به مراكز سالمتیکی از بزرگ

طبق بر(. 2019)دمونتیس و همکاران،  استهاي اخیر بوده
عالئم  3روانی و تشخیصی اختالالتپنجمین راهنماي آماري 

 دو و در سالگی 12 سن از قبل فعالی،توجهی/ بیشاختالل كم
 فعالیت به همراه دوستان و مدرسه خانه، قبیل از( بیشتر یا محیط

 آمریکا، پزشکیروان انجمن( افتدمی اتفاق) خویشاوندان یا
زندگی فرد  طول دررا  مزمن شرایط یکاین اختالل، (. 2013

پیچیده عوامل محیطی، ژنتیکی  حاصل تعامل آورد ووجود میهب
 (. 2019)دمونتیس و همکاران،  باشدو فیزیولوژیکی می

از  برخی اختالل، این شناسیسبب در رویکردهاي
 از بیش 4اجرایی كاركردهاي مانند شناختیعصب كاركردهاي

 اجرایی كاركردهاي باشد.می متخصصان موردتوجه عوامل سایر

-انعطاف ،5بازداري، توجه باال مانند سطح شناختی هايتوانایی به

 و 9مسئلهحل ،8دهیسازمان ،7ریزيبرنامه ،6شناختیپذیري
-)شریفی، علیزاده، غباري دارد اشاره افراد در 10عملکرد ارزیابی

اجرایی،  كاركردهاي هايمؤلفه یکی از. (1398بناب و فرخی، 
 یا و تکلیف اجزاي كردن مرتبتوانایی دهی است و به سازمان

)بنیسی،  دارد اشاره اصول و با قاعده مطابق آن عناصر دادن قرار
 روانی، بیان شده ختالالتتشخیصی ا يآمار يراهنما در(. 1398

توجهی/ كودكان با اختالل كم هايویژگی از ياریبساست كه 
دهی به مشکالت سازمان ،)چهار مورد از هشت نشانه( فعالیبیش

كردن وسایل، فراموشکاري،  )گم شودمی ریزي مربوطو برنامه
 اساس، نیا بركردن تکالیف(.  و تمام دهیمشکل در سازمان

ی توجهكم اختالل عنوان فعالی باتوجهی و بیشاختالل كم گرچه
 عنوانبه تواندیم اما ؛شودیم مطرحيتکانشگرو  یفعالشیبیا 

)استرر، ایوانز و  گردد يسازمفهوم زیندهی سازمان در اختالل
 (.2014 النگبرگ،

                                                           
1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

2. neuro-developmental disorder 

3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM-5) 

4. executive function 

5. inhibit 

6. cognitive flexibility 

7. planning 

8. organizational 

 درفعالی كه نقص توجهی/ بیشاختالل كم افراد مبتال به
 اجتماعی عملکرد مختلف يهاحوزه در دارند، دهیسازمان

و  )فارونه (، شغلی، اقتصادي2019پور و یغمایی، )یغمایی، ملک
)آرنولد، هودكینز، كال، مدهو و  ( و تحصیلی2015همکاران، 

 باشند. بدون مهارتهاي فراگیر می( دچار ضعف2020 كیولی،
خصوص كودكان با اختالل بههمه كودكان و  ،دهیسازمان

تحصیلی، فعالی در معرض خطر شکستتوجهی/ بیشكم
 )برناردي دارند از آن قرار منفی بعد تحصیل و نیز پیامدهايترک

 (.2012و همکاران، 
دهی در كودكان با هاي سازمانرو، موضوع مهارتایناز

اش بر ثیر بالقوهأخاطر تفعالی بهتوجهی/ بیشاختالل كم
 عنوان حوزهتحصیلی به ویژه عملکردههاي مختلف، بحیطه

رغم اهمیت این است. علی بالینی آشکار شده تحقیقی و كانون
این  دهیهاي سازمانهاي معدودي، مهارتدرمان موضوع

كه  آن است از حاكی هاپژوهشاند. كودكان را هدف قرار داده
توجهی/ درمانی براي اختالل كم محرک، نخستین خط داروهاي

-ست كه داروها نشانگان كما فعالی بوده است، این در حالیبیش

ثیر ناچیزي بر أاما ت ؛بخشندفعالی را بهبود میتوجهی و بیش
)كوگیل،  دهی داردسازمان شناختی همچون مهارتنقایص عصب

هاي غیردارویی براي (. از جمله درمان2007رودز و متهوز، 
 شامل آموزش ،فعالی نیزتوجهی/ بیشكودكان با اختالل كم

 هاي، آموزش مهارت12درس كالس ، مدیریت11والدین
وسیله ابزارهاي هب 14و اخیراً آموزش مبتنی بر شناخت 13اجتماعی

فعالی مداخالت غیردارویی در كاهش بیشباشد. این می ايرایانه
ثیر محدودي روي نقایص أولی ت ؛رفتاري مفید هستند و مشکالت

(. 2008)پلهام و فابیانو،  دهی و توجه دارندسازمان هايمهارت
 15دهیسازمان هايگذشته، آموزش مهارت طی دهه این راستا در
زش رفتاري با تمركز روي آمو طبقه از مداخالت عنوان یکبه

زمان و  ، مدیریت17وسایل ، مدیریت16تکالیف پیگیري
است.  شده ( طراحی2009گاالگر،  بیکوف وآ) تکالیف ریزيبرنامه

9. problem solving 

10. performance evaluation 

11. parent education 

12. classroom management 

13. social skills training 

14. cognitive-based training 

15. organizational skills training 

16. tracking assignments. 

17. materials managing  
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رفتاري مانند  هاياز تکنیک استفاده دهی باسازمان مهارت
 شودمی سازي آموزش دادهالگوسازي، تمرین، مدیریت شرطی

درمان  روند والدین در ،(. در این برنامه2012كرایوس،  و )اسکو
دادن  كردن و پاداش برانگیختن، تمجید شوند و نقشدرگیر می

 مهارت مطلوب با هدف ارتقا به كودكان و تقویت رفتارهاي
 عهده دارندچندگانه زندگی را به هايدهی در موقعیتسازمان

 (. بررسی ادبیات2019 )اسپریت، دكر، زیرمانس و سواب،
دهی را بر بهبود سازمان هايهارتپژوهش، كاربرد آموزش م

؛ 2015؛ میشل، 2013)آبیکوف و همکاران،  تحصیلی عملکرد
مکسود،  و خلیلیعمر،  لطیف، ؛ ازوز،2016ایوانز و همکاران، 

؛ الكانت، هارتنگ، شلتون و 2017همکاران،  و ؛ مریل2017
؛ ونبرگ، جینزالت، كالبرگ و 2018؛ رومور، 2018استیونز، 

زندگی  هاياجتماعی و مهارت هايمهارت (،2018گاستافسن، 
( 2016خانواده )سیبلی،  ( و كاركرد2014روزانه )ففنر و همکاران، 

 دهد.می نشان
دهی كودكان سازمان هايبه ضعف شدید در مهارت با توجه

از آن،  فعالی و پیامدهاي منفی بعدتوجهی/ بیشبا اختالل كم
جربه اختالفات شدید و مکرر در تعجبی ندارد كه والدین آنان از ت

 خصوص حین انجام تکالیف و استرسهكودک ب -روابط والد
 اختالل  خانوادگی بیشتر نسبت به والدین كودكان بدون

(. 2009بیکوف و گاالگر، آ) بزنند حرففعالی توجهی/ بیشكم
دهی در هاي مرتبط با سازمانثیر مداخلهأبنابراین، بررسی ت
توجه است. از فعالی جالبتوجهی/ بیشكم كودكان با اختالل

اي متمركز هاي محقق، مطالعه مداخلهدیگر، طبق بررسی سوي
و  تحصیلی دهی بر عملکردسازمان هايبر آموزش مهارت

توجهی/ دهی كودكان با اختالل كمسازمان هايمهارت
 پژوهش ،روایناست. از كشور وجود نداشته فعالی در داخلبیش

 هاياست، اثربخشی والدگري مبتنی بر مهارت درصددحاضر 
تحصیلی  دهی و عملکردسازمان هايدهی را بر مهارتسازمان

 نماید.  فعالی بررسیتوجهی/ بیشآموزان اختالل كمدانش

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه

-آزمون، پسصورت پیشآزمایشی بهطرح پژوهش از نوع نیمه

جامعه پژوهش را كودكان  .پیگیري با گروه كنترل بودآزمون و 
 شهر اصفهان فعالیتوجهی/ بیشبا اختالل كمسال  10-8

 1397-98 سالكه در یکی از مدارس عادي در  دادتشکیل می

 اختالل آموز پسر با دانش 30داشتند. در این پژوهش  حضور
كه كردند  توجه( شركت)نوع اختالل كم فعالیتوجهی/ بیشكم

 تصادفی انتخاب گیريصورت نمونهاز میان جامعه آماري به
آزمایشی  است كه حجم نمونه در تحقیقات ذكرشدند. الزم به

)كوهن، مانیون  كندمی نفر كفایت 15براي هر زیرگروه حداقل 
 و پزشکروان توسط قبالً كودكان (. این2013و موریژن، 

 فعالیتوجهی/ بیشاختالل كم كودكان عنوانبه شناسروان
 پژوهشگر نیز تشخیص براي تکمیل و بودند شده دادهتشخیص

 كرد.  استفاده( (SNAP-IV پرسشنامه از
وپرورش شهر اصفهان، ابتدا دو پس از كسب مجوز از آموزش

ناحیه آموزشی و از بین این دو ناحیه، چهار مدرسه با استفاده از 
انتخاب شدند. پس از اي اي چندمرحلهخوشهگیريروش نمونه

كه هدف پژوهش براي مسؤوالن مدارس توضیح داده شد، این
-توجهی/ بیشجلسه توجیهی براي والدین كودكان با اختالل كم

فعالی برگزار شد و روش اجرا به والدین نیز توضیح داده شد. بعد 
 30نامه كتبی از والدین براي گزینش نمونه، از اخذ رضایت

فعالی توجهی/ بیشاختالل كممبتال به سال  10تا  8آموز دانش
اختالل  به این پژوهش، تشخیصورود  مالک. شدندانتخاب

 شناستوسط یک روان توجه()نوع كم فعالیتوجهی/ بیشكم
-SNAPپزشک كودک، تکمیل پرسشنامه بالینی و یک روان

IVزمان از مداخالت آموزشی والدین و عدم ، عدم استفاده هم
مراكزمشاوره در حین مداخله بود. عدم عالقه كودک و حضور در 
عنوان مالک خروج در نظر گرفته شد. به ،همکاري نیز خانواده به

والدین این كودكان به دو گروه )گروه كنترل و آزمایش( تقسیم 
هاي آزمون، والدین مقیاس مهارتشدند. در مرحله پیش

و پس از آن، دهی و عملکرد تحصیلی را تکمیل نمودند سازمان
صورت گروهی توسط یک دانشجوي دكتري جلسات آموزشی به

شناسی و آموزش كودكان با نیازهاي خاص با حوزه رشته روان
 11فعالی، در قالب توجهی/ بیشكاري كودكان با اختالل كم

 اي دو جلسه( در مركز مشاوره آفتاباي )هفتهدقیقه 90جلسه 

از اتمام برنامه آموزشی، با  پسمهر اصفهان، برگزار شد. دو ماه 
دهی و عملکرد تحصیلی، هاي سازمانتکمیل مقیاس مهارت

براي هر دو گروه پیگیري انجام گرفت. در طول دوره، گروه 
اي دریافت نکرد. در واقع، این گروه در گونه مداخلهكنترل هیچ

ها اند تا پس از انجام پژوهش مداخله بر روي آنلیست انتظار بوده
ذكر است، در اولین جلسه آموزش كه جنبه نجام شود. الزم بها

 صورت فردي و گروهی درانگیزشی دارد، از همه والدین به
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نوعی ها سؤال شد كه همگی بههاي مرسوم آنخصوص سبک
كار برده بودند و مشکالت استفاده از این هاي بامریند را بهسبک
فرزندانشان در این نوع ها و عدم پاسخگویی به نیازهاي سبک
اهمیت و ضرورت استفاده از  ،ها بحث شد. پس از آنسبک

دهی و توجه به سبک هاي سازمانوالدگري مبتنی بر مهارت
 د.شجدید مطرح 

 ابزار سنجش

نوالن و  -چهارمین ویرایش مقیاس سوانسون
بندي یک مقیاس درجه :(IV-SNAP) فرم والدین، 1پلهام

 است كه اولین فعالیتوجهی/ بیشكماختالل در امر تشخیص 
تدوین و با  DSMهاي با بازنویسی مالک 1980بار در سال 

شود. می شناخته SNAPنام آزمون به حروف اول اسامی طراحان
الی براي والدین یا ؤس 18این پرسشنامه داراي یک مقیاس 

توجه و رفتاري نوع بی هاينشانه ،ال اولؤس نُهمعلمان است كه 
فعال/ تکانشگري را هاي رفتاري نوع بیشنشانه ،ال دومؤس نُه

، صفرترتیب با كد سنجند و در یک طیف چهار امتیازي بهمی
 این گذاري بهشوند. شیوه نمرهگذاري میو سه نمره یک، دو

هم جمع شده و تقسیم  صورت است كه نمرات هر زیرمجموعه با
حداقل نمره صفر و شوند. االت هر مجموعه( میؤه )تعداد سبر نُ

كدام و هر 57/1نقطه برش در كل مقیاس  است. 3نمره  حداكثر
است و در  9/1فعالی و بیش 45/1توجه هاي نقصمقیاساز خرده
توجهی/ كماختاللكنند با  برش را كسب كه افراد نمره صورتی

اعتبار این  ایرانی ضریب در جامعه  شوند.می شناخته فعالیبیش
 ، آلفاي82/0بازآزمایی  روش اساس والدین( بر آزمون )فرم

 است شده گزارش 7/0كردن  و دونیمه90/0كرونباخ 
 (.2010همکاران،  )صدرالسادات و

کودکان، فرم  دهیسازمان هایمقیاس مهارت
این مقیاس یک پرسشنامه درباره  :(P-COSS) 2والدین
سال است كه توسط 13تا  8دهی كودكان سازمان هايمهارت

دو فرم والد و معلم داراي و  شد ( تدوین2009) بیکوف و گاالگرآ
تکالیف،  مقیاس پیگیري. این پرسشنامه شامل چهار خردهاست

ریزي و یک نمره كل است زمان، برنامه وسایل، مدیریت مدیریت

                                                           
1. Swanson, Nolan and Pelham scale (SNAP-IV) 

2. Children's Organizational Skills Scale–Parent 

(COSS-P) 

( 4) ( تا همیشه1) تایی از هرگز 4لیکرت  اساس طیف كه بر
و  18ن پرسشنامه شود. حداقل نمره در ایگذاري مینمره

پایایی  ( ضریب2009) بیکوف و گاالگرآاست.  72حداكثرنمره 
، 91/0مقیاس  كرونباخ براي كل لفايآمقیاس را به روش 

زمان  ، مدیریت87/0وسایل  ، مدیریت89/0تکالیف  پیگیري
اند. این مقیاس براي گزارش نموده 90/0ریزي و برنامه 88/0

 استفاده قرار در پژوهش حاضر موردبار است كه در ایران و  اولین
تکالیف  ، پیگیري89/0مقیاس  آلفا براي كل گرفته است و ضریب

ریزي و برنامه 86/0زمان  ، مدیریت84/0وسایل  ، مدیریت85/0
 آمد.  دستهب 81/0

 این :(APRS) 3تحصیلی عملکرد بندیدرجه مقیاس
ثیر أت( براي سنجش 1991) پریلو و راپورت دوپال، توسط مقیاس

اول  دقت از كالس تحصیلی و مشکالت رفتاري كودک بر تولید
 19و هنجاریابی شد. این ابزار شامل  ششم طراحی تا كالس

تحصیلی و  تحصیلی، موفقیت گویه است كه سه عامل: تولید
 امتیازي پنجسنجد. معلم بر اساس یک مقیاس كنترل تکانه را می

تحصیلی  زیاد( عملکرد خیلی متوسط، زیاد و طور)هرگز، كم، به
نمره در این  كند. حداقلآموزان را ارزیابی میهریک از دانش

پریلو  و راپورت دوپال،است.  95نمره  و حداكثر 19پرسشنامه 
 پژوهش خود به روش آلفاي پایایی این ابزار را در ( ضریب1991)

 ، تولید94/0تحصیلی  ، موفقیت95/0مقیاس  كرونباخ براي كل
 و در ایران جهانیان 72/0تکانه  كنترل و 94/0تحصیلی 

 مقیاس كللفا براي آ ضریب( 1392) فوالدچنگ و آبادينجف
كنترل  و 91/0 تحصیلی ، تولید86/0 ، موفقیت تحصیلی94/0

 اند.نموده گزارش60/0 تکانه

دهی: سازمان هایمبتنی بر مهارت ،والدگری بسته
 هايبر مهارت مبتنی استفاده، والدگري آموزشی مورد بسته

هاي آموزش مهارت"دهی برگرفته از كتاب سازمان
 توجه به ( بود. با2014بیکوف و اسپیرا، آ)گاالگر،  "دهیسازمان

است،  غربی متفاوت آموزش در ایران با كشورهاي كه مبانیاین
. این بسته با استفاده شد محوریت والدین طراحی بومی با بسته

كلیه كتب، مقاالت و مجالت قیاسی و  محتواي از روش تحلیل

3. Academic Performance Rating Scale (APRS) 

https://www.attentionpoint.com/x_upload/media/images/snap_description_with_questions.pdf
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. براي تعیین ضریب شد دهی، تدوینسازمان هايمرتبط با مهارت
شود می ( از متخصصان درخواستCVR) محتوایی روایی نسبت

است(،  )ضروري بخشیاساس طیف سه تا هریک از سؤاالت را بر
بندي ندارد( طبقه نیست( و )ضرورتی است، ولی ضروري )مفید
 كنند. 

نفر  10نمونه  اساس حجم قبول بر قابل CVRحداقل 
، در نهایت 8/0آمده  دستهتوجه به مقدار ب باشد. با 62/0بایستی 

. خالصه شد یید متخصصان واقعأت محتواي جلسات آموزش مورد
، 1دهی در جدول سازمان هايبر مهارت جلسات والدگري مبتنی

 است.  شده ارائه

 دهیهای سازمانبسته والدگری مبتنی بر مهارت جلسات محتوای خالصه -1جدول 
 محتوا و نمونه فعالیت هدف جلسات

 اول
معارفه، قوانین جلسات و دشواري والدگري در 

 فعالیتوجهی/ بیشكودكان با اختالل كم

برقراري ارتباط عاطفی، اعضا و  شکنی وهاي یخصمیمی و دوستانه و پس از اجراي تکنیک ابتدا در یک فضاي
شد. در ادامه با ذكر مثالی عینی توسط  شدند. سپس قوانین كارگاه شرح داده مدرس كارگاه به همدیگر معرفی

ها و مشکالت والدین و ضرورت فعالی و نیز چالشتوجهی/ بیشمدرس دشواري والدگري كودكان با اختالل كم
 شد. انتخاب روش والدگري مناسب تشریح

 دوم
توجهی/ اهمیت والدگري كودكان با اختالل كم

 و ضرورت ارتقاي آن فعالیبیش
در ادامه  شد و دهی تشریحهاي سازماندهی و رویکرد والدگري مبتنی بر مهارتهاي سازمانسپس اهمیت مهارت

 گرفت. دهی مورد بحث قرارهاي سازمانفعالی در مهارتتوجهی/ بیشدالیل ضعف كودكان با اختالل كم

 بر كاوشگري والدگري مبتنی سوم
هایی فعالی با استفاده از كاربرگتوجهی/ بیشعالیق كودكان با اختالل كم در این جلسه آموزش عملی نحوه كشف

 مورد هدف قرار گرفت.

 والدگري مبتنی بر پاداش چهارم
 فعالی آموزش دادهتوجهی/ بیشاختالل كمدر این جلسه آموزش میزان و نحوه ارائه پاداش والدین به كودكان با 

 شد.

 تکالیف آموزش مهارت پیگیري پنجم
شد، سپس راهکارهاي ارتقاي  فعالی تشریحتوجهی/ بیشابتدا اهمیت پیگیري تکالیف در كودكان با اختالل كم

 ائه گردید.تکلیف و آزمون ار روزانه و تقویم مهارت پیگیري تکالیف در فرزندان درقالب تکنیک ثبت تکلیف

 (1) وسایل آموزش مهارت مدیریت ششم
 نیز اهمیت آن به والدین شرح داده وسایل و فعالی در مدیریتتوجهی/ بیشابتدا مشکالت كودكان با اختالل كم

 مدرسه آموزش داده لیست كیفروزانه، بازبینی میزتحریر و چک شد. سپس راهکارهاي آن نظیر: تهیه سبد وسایل
 شد.

 (2) وسایل آموزش مهارت مدیریت هفتم
 هايكردن برگه كمد وسایل و حذف ها، مدیریتبرگه وسایل نظیر: مدیریت در این جلسه راهکارهاي دیگر مدیریت

 شد. اضافی به والدین آموزش داده

 (1) زمان آموزش مهارت مدیریت هشتم
 داده نیز اهمیت آن به والدین شرح ن وزما فعالی در مدیریتتوجهی/ بیشابتدا مشکالت كودكان با اختالل كم

 تحلیل زمان نظیر: مدیریت تکنیک آموزش بازبینی زمان، تکنیک برآورد زمان و شد. سپس راهکارهاي مدیریت
 شد. تکالیف آموزش داده

 (2) زمان آموزش مهارت مدیریت نهم
 عدازظهر و تکنیک آماده براي رفتنشخصی، تکنیک ب زمان نظیر: تقویم در این جلسه راهکارهاي دیگر مدیریت

 شد. داده به والدین آموزش

 ریزيآموزش مهارت برنامه دهم
نیز اهمیت آن به والدین شرح  ریزي وفعالی در مهارت برنامهتوجهی/ بیشابتدا مشکالت كودكان با اختالل كم

تکلیف و آزمون  تركیب تقویم و ریزي بلندمدتریزي نظیر: برگ برنامهشد. سپس راهکارهاي مهارت برنامه داده
 شد. داده به والدین آموزش

 مرور جلسات یازدهم
شد تا ضمن یادآوري مجدد  صورت مختصر بررسیبه ،بود شده هایی كه تاكنون آموزش دادهدر این جلسه مهارت

 شود.ها برطرف ها، نقایص احتمالی در درک مخاطبان از مهارتآن

 هایافته
 والد تحصیالت 15 پژوهش، در كنندهشركت والد 30بین از

 9، نفر گروه كنترل( 8نفر گروه آزمایش و  7) كاردانی و دیپلم
نفر گروه  4نفر گروه آزمایش و  5) والد تحصیالت كارشناسی

 3) والد داراي تحصیالت كارشناسی ارشد و باالتر 6( و كنترل
ودند. میانگین سنی ( بنفر گروه كنترل 3نفر گروه آزمایش و 

در گروه آزمایش  فعالیتوجهی/ بیشاختالل كمآموزان با دانش
بیانگر عدم  t نتایج آزمونبود.  06/10و در گروه كنترل  53/9

 ( بود.=t=، 322/0P-009/1تفاوت دو گروه در متغیر سن )
میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش را ، 2نتایج جدول 

 دهد. نشان می
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 تفکیک گروه و آزمونپژوهش به میانگین و انحراف معیار متغیرهای -2جدول 

 مرحله متغیر
 کنترل آزمایش

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

ت
مهار

ي سازمان
ها

ی
ده

 
 تکالیف پیگیري

 55/2 40/7 37/2 93/6 آزمونپیش
 52/2 60/7 18/2 06/10 آزمونپس

 35/2 86/7 18/2 93/10 پیگیري

 وسایل مدیریت
 70/1 06/13 88/3 86/12 آزمونپیش
 98/1 33/13 33/3 13/17 آزمونپس

 87/1 33/13 63/2 93/17 پیگیري

 زمان مدیریت
 29/2 13/11 84/2 06/10 آزمونپیش
 35/2 40/11 69/2 53/14 آزمونپس

 38/2 66/11 49/2 26/15 پیگیري

 ریزيبرنامه
 26/2 13/9 15/2 06/9 آزمونپیش
 37/2 26/9 93/1 80/11 آزمونپس

 06/2 13/9 79/1 66/12 پیگیري

 دهی كلسازمان مهارت
 18/8 60/40 09/11 39 آزمونپیش
 85/6 60/41 41/8 53/53 آزمونپس

 55/6 42 19/7 80/56 پیگیري

عملکرد
 

ی
صیل

تح
 

 تحصیلی موفقیت
 63/3 33/16 50/3 60/15 آزمونپیش
 30/4 40/16 90/3 33/21 آزمونپس

 32/4 53/16 73/3 86/21 پیگیري

 تکانه كنترل
 30/1 5 22/1 73/4 آزمونپیش
 47/1 80/4 72/1 86/8 آزمونپس

 24/1 53/4 57/1 06/9 پیگیري

 تحصیلی تولید
 15/3 13/19 48/4 66/18 آزمونپیش
 10/3 93/18 28/4 26/23 آزمونپس

 004/3 20/19 13/4 06/24 پیگیري

 تحصیلی كل عملکرد
 26/6 46/40 30/6 39 آزمونپیش
 45/6 13/40 67/6 66/50 آزمونپس

 25/6 26/40 21/6 73/51 پیگیري

 است، شده پیگیري اجرا آزمون پژوهش این در كهاین به توجه با

 عمل منظور بررسی اثرمکرر به گیريبا اندازه واریانس تحلیل از
منظور بررسی شد و به وابسته استفاده آزمایشی بر متغیرهاي

ولیک، لوین،  -هاي شاپیروهاي این آزمون، از آزمونفرضپیش
M شد. نتایج آزمون شاپیرو ماچلی استفاده باكس و كرویت- 

 ≥05/0pآماري در سطح  ویلک نشان داد كه مقادیر شاخص
 معنادار نیست و توزیع متغیرهاي وابسته نرمال است. نتایج آزمون

 ≥05/0pسطح  آماري در داد كه مقادیر شاخص نشان لوین نیز
است. مقادیر  ها برقرارواریانس معنادار نیست و فرض همسانی

 باكس در تمامی متغیرها در سطح Mمربوط به شاخص 
05/0p≤ گروه  كوواریانس دو بنابراین ماتریس ؛باشدمعنادار نمی

توان می ،آزمایش و كنترل، در متغیر وابسته همگن است. بنابراین
 نمود.  گیري مکرر استفادهاندازهواریانس با  از تحلیل

دهی بر سازمان هايبر مهارت اول: والدگري مبتنی فرضیه
 توجهی/اختالل كمآموزان با دهی دانشسازمان هايمهارت

 مؤثر است. فعالیبیش
دهد كه در ماچلی نشان می بررسی نتایج آزمون كوویت

ریزي و زمان، برنامه وسایل، مدیریت تکالیف، مدیریت پیگیري
 آمده معنادار دستدو بهدهی كل، مقدار خیهاي سازمانمهارت

هاي واریانس تفاوت بین تركیب ،(. بنابراین≥05/0p) است
هاي كوواریانس مربوط به این متغیر در گروه -ماتریس واریانس

گیسر استفاده  از تصحیح ،بررسی یکسان نیست. بنابراین مورد
 است.  شده
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 دهیسازمان هایمکرر برای مهارت گیریتحلیل واریانس با اندازه -3جدول 
 اتا ضریب F P مجذورات میانگین آزادی درجه مجموع مجذورات تغییر منابع متغیر

 تکالیف پیگیري
 گروهیدرون

 715/0 0001/0 367/70 970/49 618/1 867/80 زمان
 625/0 0001/0 660/46 135/33 618/1 622/53 گروه*زمان

 127/0 049/0 088/4 178/64 1 178/64 گروه گروهیبین

 وسایل مدیریت
 گروهیدرون

 741/0 0001/0 098/80 346/89 389/1 089/124 زمان
 696/0 0001/0 033/64 426/71 389/1 200/99 گروه*زمان

 229/0 008/0 307/8 100/168 1 100/168 گروه گروهیبین

 زمان مدیریت
 گروهیدرون

 904/0 0001/0 579/264 900/99 408/1 689/140 زمان
 869/0 0001/0 346/186 361/70 408/1 089/99 گروه*زمان

 134/0 046/0 345/4 827/80 1 827/80 گروه گروهیبین

 ریزيبرنامه
 گروهیدرون

 70/0 0001/0 396/65 985/32 646/1 289/54 زمان
 690/0 0001/0 398/62 473/31 646/1 800/51 گروه*زمان

 205/0 012/0 204/7 90 1 90 گروه گروهیبین

 هايمهارت
 دهی كلسازمان

 گروهیدرون
 823/0 0001/0 611/130 013/1339 164/1 422/1558 زمان

 775/0 0001/0 450/96 799/988 164/1 822/1150 گروه*زمان
 230/0 007/0 341/8 211/1579 1 211/1579 گروه گروهیبین

هاي آزمایش و ست كه بین گروها آن گویاي 3نتایج جدول 
هاي آن مقیاسدهی و خردهسازمان هايمهارت كنترل در متغیر

 دارد معناداري وجودآمده تفاوت  دستهب Fبا توجه به مقادیر 

(05/0P≤همچنین بین سه مرحله پیش .)آزمون و آزمون، پس

 (. ≥05/0P)شد  پیگیري نیز تفاوت معناداري مشاهده
گروهی با هاي درونخصوص تفاوت دو درهاي دوبهمقایسه

داد كه تفاوت  شد. نتایج نشان استفاده از آزمون بنفرونی انجام
 باشدآزمون و پیگیري معنادار میآزمون با نمرات پسنمرات پیش

(05/0P≤همچنین تفاوت نمرات پس .)پیگیري  آزمون با نمرات

 (. ≥05/0P) است نیز معنادار

دهی بر سازمان هايفرضیه دوم: والدگري مبتنی بر مهارت
 فعالیتوجهی/ بیشاختالل كمآموزان با تحصیلی دانش عملکرد

دهد ماچلی نشان می بررسی نتایج آزمون كوویتباشد. مؤثر می
 تحصیلی و عملکرد تکانه، تولید تحصیلی، كنترل كه در موفقیت

(. ≥05/0p) است آمده معناداردستدو بهكل، مقدار خی تحصیلی
 -هاي ماتریس واریانسواریانس تفاوت بین تركیب ،بنابراین

بررسی یکسان  هاي موردكوواریانس مربوط به این متغیر در گروه
.است گیسر استفاده شده از تصحیح ،نیست. بنابراین



 

 

 
 
 
 
 

 تحصیلی  مکرر برای عملکرد گیریواریانس با اندازه تحلیل -4جدول 
 اتا ضریب F P مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع منابع تغییر متغیر

 تحصیلی موفقیت
 گروهیدرون

 860/0 0001/0 009/172 359/135 402/1 756/189 زمان
 848/0 0001/0 538/156 185/123 402/1 689/172 گروه*زمان

 159/0 029/0 300/5 211/227 1 211/227 گروه گروهیبین

 تکانه كنترل
 گروهیدرون

 785/0 0001/0 179/102 119/59 287/1 067/76 زمان
 834/0 0001/0 164/141 675/81 287/1 089/105 گروه*زمان

 532/0 0001/0 795/31 611/173 1 611/173 گروه گروهیبین

 تحصیلی تولید
 گروهیدرون

 855/0 0001/0 662/165 493/103 217/1 956/125 زمان
 859/0 0001/0 221/170 341/106 217/1 422/129 گروه*زمان

 141/0 04/0 615/4 678/190 1 678/190 گروه گروهیبین

 كل تحصیلی عملکرد
 گروهیدرون

 903/0 0001/0 258/261 393/495 448/1 422/717 زمان
 910/0 0001/0 176/284 849/538 448/1 356/780 گروه*زمان

 241/0 006/0 879/8 044/1054 1 044/1054 گروه گروهیبین
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 هاي آزمایش وست كه بین گروها آن گویاي 4نتایج جدول 
هاي آن با توجه مقیاستحصیلی و خرده عملکرد كنترل در متغیر

 دارد آمده تفاوت معناداري وجود دستهب F به مقادیر

(05/0P≤همچنین بین سه مرحله پیش .)آزمون و آزمون، پس

(. ≥05/0P)شد  پیگیري نیز تفاوت معناداري مشاهده
 گروهی توسطهاي دروندو درخصوص تفاوتهاي دوبهمقایسه

آزمون داد كه تفاوت نمرات پیش شد و نشان آزمون بنفرونی انجام

(. همچنین ≥05/0P) آزمون و پیگیري معنادار استبا نمرات پس
تحصیلی،  آزمون با نمرات پیگیري در موفقیتتفاوت نمرات پس

(، ≥05/0P) است كل معنادار تحصیلی تحصیلی و عملکرد تولید
آزمون و معناداري بین پستکانه تفاوت  ولی در مؤلفه كنترل

 (. ≤05/0P) نشد پیگیري مشاهده

 گیری بحث و نتیجه
 بر والدگري مبتنی تأثیر بررسی حاضر، پژوهش از هدف

دهی و سازمان هايمهارت بهبود بر دهیسازمان هايمهارت
 فعالیتوجهی/ بیشاختالل كم داراي تحصیلی كودكان عملکرد

 هايبر مهارت والدگري مبتنیداد كه  نتایج پژوهش نشان بود.
معناداري داشته و منجر  آزمون تأثیردهی در مرحله پسسازمان

تحصیلی كودكان با  دهی و عملکردسازمان هايبه بهبود مهارت
و اثر آن تا مرحله پیگیري  شده فعالیتوجهی/ بیشاختالل كم

 نیز باقی مانده است. 
( 2015) میشلهاي هاي این پژوهش با نتایج پژوهشیافته

دهی براي سازمان هايمبنی بر بررسی مداخله تکالیف و مهارت
، اوانز فعالیتوجهی/ بیشاختالل كمآموزان دوره متوسطه با دانش

بر  درمانی مبتنی ( مبنی بر ارزیابی یک برنامه2016) و همکاران
 ، سیبلیفعالیتوجهی/ بیشاختالل كممدرسه براي افراد مبتال با 

توجهی/ اختالل كمبر درمان والدین و نوجوانان با  مبنی( 2016)
( مبنی بر 2017) اجرایی، ازوز و همکاران و عملکرد فعالیبیش

درمانی در فیدبک و دارودهی، نوروهاي سازمانآموزش مهارت
، مریل فعالیتوجهی/ بیشاختالل كماي با درمان كودكان مدرسه

تکالیف در كودكان  عملکرد( مبنی بر بهبود 2017) و همکاران
 بالینی : یک كارآزماییفعالیتوجهی/ بیشاختالل كممبتال 

 ( مبنی بر اثربخشی مداخله2018) همکاران تصادفی، الكانت و
آموزان با عالئم دهی براي دانشسازمان هايبر مهارت مبتنی

، جورجاده تحصیلی، نورانی و مشکالت فعالیتوجهی/ بیشكم
( مبنی بر اثر آموزش 1395) خیرخواه مشهدي، طبیبی و

اجرایی  روزمره، بركاركردهاي اجرایی بر زندگی كاركردهاي
مدنی، علیزاده،  ؛فعالیتوجهی/ بیشاختالل كمكودكان مبتال به 
 آموزشی برنامه ( مبنی بر تدوین1396) رادفرخی و حکیمی

كاهش  بر آن اثربخشی میزان ارزیابی اجرایی و كاركردهاي
 سو است.هم فعالیتوجهی/ بیشاختالل كم با كودكان هاينشانه

صورت هاغلب ب فعالیتوجهی/ بیشاختالل كمكودكان با 
كنند و از معلمان و والدین اصولی تکالیف خود را دنبال نمی

هاي بالینی نمایند. همچنین در مصاحبهبازخورد منفی دریافت می
عنوان دلیل هوسایل، ب با والدین و كودكان، مشکالت مدیریت

 شودمی هاي عمده مربوط به تکلیف مدرسه گزارشكشمکش
توجهی/ اختالل كم(. كودكان با 2014اسپیرا،  و بیکوفآ)گاالگر، 

موقع تکالیف خود ضعیف زمان و انجام به در مدیریت فعالیبیش
شامل تفکیک ریزي هاي برنامهزیرا در مهارت ؛كنندعمل می

ریزي تر، تهیه وسایل موردنیاز، برنامهكوچک اهداف به مراحل
بودن  مراحل و بازنگري جهت مرتب و كامل موقع براي انجامبه

بازتاب نقص در  كار، دچار مشکل هستند. این مشکالت عمدتاً
 (. 2013بیکوف و همکاران، آ) دهی استسازمان هايمهارت

دهی سازمان هايبر مهارت در تبیین تأثیر والدگري مبتنی
هاي روزانه ، آموزش والدین در طول برنامهگفت توانكودكان می

ارزشمندي در ارتقاي این  تواند نقشخارج از محیط مدرسه، می
والدین  ،تر داشته باشد. بنابراینمهارت برمبنایی منظم

دیده براي شناخت سطح توانایی كودكشان مجهزتر عمل آموزش
دهی، با سطح سازمان هايمهارت توانند با انطباقكرده و می

رشدي كودک خود موجبات تسهیل این مهارت را فراهم آورند. 
 هايهاي ارتقاي مهارتدر نتیجه والدین با تمرین روش

دهی، به شناخت و درک نیازهاي رشدي كودک خود سازمان
 حمایت كنند كودكان خود را بیشتر توانندیابند و میدست می

  (.2019 )اسپریت و همکاران،
كه اكتساب و تمرین یک رفتار جدید توجه به این همچنین با

عصبی، بر تحوالت عصبی  پذیريهاي انعطافمکانیسم از طریق
آموزش  (، احتماال2012ًكرایوس،  و )اسکو گذار استأثیرت

تواند با كاركردهاي عصب می ،دهی نیزسازمان هايمهارت
كودكان در جریان والدگري گونه كه شود و همان شناختی درگیر
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كنند، دهی، این مهارت را تمرین میسازمان هايمبتنی بر مهارت
 پایدار و كنترل )مانند توجه در كاركردهاي عصب شناختی

 شوند و این امر منجر به بهبود عملکردشناختی( نیز درگیر می
 تحصیلی خواهد شد. 

 هايبر مهارت تبیین اثرگذاري والدگري مبتنی در
توجه تحصیلی نیز موارد زیر قابل عملکرد دهی برسازمان

دهی را سازمان مهارت والدگري مبتنی بر باشد: این پژوهش،می
عمیق  ثر والدگري نشان داد و با ایجاد درکؤم عنوان استراتژيهب

بندي آن در چهار )از طریق طبقه فعالیتوجهی/ بیشاختالل كماز 
زمان و  تکالیف، مدیریت وسایل، پیگیري حیطه مدیریت

سازي نمود كه ریزي(، این اختالل را براي والدین عینیبرنامه
تحصیلی  دهی و بهبود عملکردسازمان هدف آن ایجاد مهارت

 بر عملکرد جا كه والدین این كودكان غالباًآن كودكان بود. از
تحصیلی آنان پس از ورود به مدرسه حساسیت باالیی دارند و 

هاي راهی براي بهبود وضعیت آنان هستند، كسب مهارتدنبال به
 مهارت بر كودک در برنامه والدگري مبتنی ثر بر عملکردؤم

مجدانه و  ها به سوي یادگیريدهی، عامل ترغیب آنسازمان
 هايبر مهارت باشد. والدگري مبتنیمتعهدانه آن می اجراي

كه  اجتماعی است -دهی دربرگیرنده یک عنصر روانیسازمان
چشمگیر در  هايكاهش مشکالت تکالیف منزل و پیشرفت

كند. مشاركت والدین نیز بر انگیزه تحصیلی را تبیین می عملکرد
كودكان  مدرسه در -آموز و تسهیل ارتباط خانهو موفقیت دانش

 است مثبت داشته ثیرأت فعالیتوجهی/ بیشاختالل كمداراي 
 (. 2017)مریل و همکاران، 

)اهداف آن توسط والدین و در  مداخله والدمحوراین یک 
)عملکردگرا  شود( و عملکردگرمی كودكان تعیین جهت ترغیب

-اختالل كمكه معتقد است كودكان با  نظري مدل برگرفته از

دلیل انگیزه ناكافی و فقدان پافشاري بر ، بهفعالیتوجهی/ بیش
دهی، سازمانهاي فعالیت، حتی در صورت داشتن مهارت

برند( است. همچنین این یک مداخله  كارهها را بتوانند آننمی
محور است، یعنی براي كمک به كودكان، در یادگیري مهارت

سررسید را  )تکالیف و تاریخ هاي جدیداستفاده از ابزار و برنامه
كنند، از  دهیها سازمانهاي مدرسه را در پوشهثبت كنند، برگه

تواند می ،نمایند( تمركز دارد كه این امر تفادهها اسلیستچک

)ونبرگ و  تحصیلی را افزایش دهد امکان بهبود عملکرد
 (.2018همکاران، 

مبتنی بر  والدگري این پژوهش با آموزش ،طور كلیبه
عنوان یک مداخله، نتایج به دهیسازمان هايمهارت

 عملکرددهی و سازمان هاياي براي بهبود مهارتامیدواركننده
دهد ارائه می فعالیتوجهی/ بیشتحصیلی كودكان با اختالل كم

 دهی و عملکردسازمان هاياز آن بود كه مهارت و نتایج حاكی
 دهیسازمان هايتحصیلی با والدگري مبتنی بر مهارت

 .باشدانعطاف میقابل
 در خصوص طرح ،حاضر ي پژوهشهااز جمله محدودیت

جایی كه این مداخله بر والدین باشد. از آنمی مطالعه و روش اجرا
 ثیر نظراتأآزمون احتمال تاجراي پس ؛ بنابراینانجام گرفت

توجه است كه در جالب این،دهد. باوجودشخصی را افزایش می
هاي پیگیري عالوه بر والدین، معلمان نیز مشاركت ارزیابی

 ز پایداريطرفانه بود. شواهد حاكی اآنان بی داشتند و ارزیابی
بهبود  ،دهی كودكان و در نتیجههاي سازماندرمان بر مهارت

انجام این پژوهش  دیگر، است. محدودیت هاتحصیلی آن عملکرد
تنها بر روي گروه پسران است و تکرار این مطالعه جهت بررسی 

 فعالیتوجهی/ بیشاختالل كمسودمندي مداخله براي دختران با 
توانند با مقایسه اثربخشی این آینده می است. مطالعات نیز مفید

بر  كارآمدي بیشتر درمان مبتنی مداخله با سایر مداخالت،
 .كنددهی را آشکار هاي سازمانمهارت

 منابع
(. اثربخشی آموزش راهبردهاي خودتنظیمی بر 1398بنیسی، ب. )

نشریه آموزان با اختالل یادگیري. آوري و سازگاري دانشتاب
 .107-115 (،1)10 .كودكان استثنائیتوانمندسازي 

(. تأثیر روش آموزشی 1392. )، مفوالدچنگي، ا.، و آبادجهانیان نجف
تحصیلی  مسئله و عملکردنوروفیدبک بر تقویت توانایی حل

مجله مطالعات آموزان پایه اول تا ششم دوره ابتدایی. دانش
 .65-85 ،(2)5 .آموزش و یادگیري

(. 1398بناب، ب.، و فرخی، ن. )غباري شریفی، ع.، علیزاده، ح.،
نارسایی توجه/  با كودكان اجرایی كاركردهاي نیمرخ مقایسه

 با مقایسه در ویژه یادگیري با اختالل كودكان و فعالیبیش

نشریه  اختالل. دو بین همبودي عدم بر تأكید با :عادي كودكان
 .28-44(، 1)10. یئاستثنا توانمندسازي كودكان
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 .(1396راد، ا. )س.، علیزاده، ح.، فرخی، ن.، و حکیمیس. مدنی، 
 اجرایی )بازداري پاسخ،  كاركردهاي آموزشی برنامه تدوین

كاهش  بر آن اثربخشی میزان ارزیابی توجه پایدار( و روزرسانی،به
فصلنامه . فعالیتوجه / بیش نارسایی اختالل با كودكان هاينشانه
 .1-25 (،26)7 .شناسی افراد استثنائیروان

نورانی جورجاده، س. ر.، مشهدي، ع.، طیبی، ز.، و خیرخواه، ف. 
اثر آموزش كاركردهاي اجرایی بر زندگی روزمره، (. 1395)

توجه/ بركاركردهاي اجرایی كودكان مبتال به اختالل نقص
 .68-78 (،1)18. هاي علوم شناختیفصلنامه تازه. فعالیبیش
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Eeffectiveness of organizational skills-based parenting on organizational skills and 

academic performance of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

Abdolhossein Shamsi1 

Amir Ghamarani*2 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of organizational skills-based parenting on organizational 

skills and academic performance of students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). This was a 

quasi-experimental research with pretest, posttest, and follow up design, as well as the control group. The study 

population consisted of all children aged 8-10 years with ADHD in Isfahan studying in Isfahan public schools in 

2019-2020. In this study, participated 30 male children (15 in control group and 15 in experiment group) with 

ADHD who were diagnosed by a child psychiatrist and on the basis of Fourth Edition of Swanson-Nolan and 

Pelham Scale (SNAP-IV). In the experiment group, 11 therapy sessions were conducted with an average of 90-

minute. The participants answered to Children's Organizational Skills Scale–Parent (COSS-P) and Academic 

Performance Rating Scale (APRS) in three stages: pre-test, post-test and follow-up. Data were analyzed by repeated 

measures ANOVA using SPSS23 software. Organizational skills-based parenting improved organizational skills 

and academic performance in the post-test and the effects have been significant and this effect is maintained on 

follow-up stage (p≤05). This study shows promising results for parenting based on organizational skills as an 

intervention for improving organizational skills and academic performance in students with ADHD and shows that 

organizational skills and academic performance are malleable through implementation of parenting based on 

organizational skills. 
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