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هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی ،بر بهبود عملکرد کودکان مبتال به کمتوجهی بیشفعالی بود.
روش پژوهش از نوع آزمایشی با پیشآزمون– پسآزمون با گروه کنترل در نظر گرفته شد .جامعه آماری شامل کلیه کودکان  ۷تا  ۱۱سال بودند که در
سال  ۱399به مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه  ۲کرمان مراجعه کردند .تعداد این کودکان  ۲۷5دانشآموز ( ۱0۱دختر و  ۱۷4پسر) بود که مبتال به
اختالل کمتوجهی بیشفعالی تشخیص داده شدند .بعد از تکمیل مقیاس رتبهبندی کانرز والدین ( ،)CPRSتوسط والدین این کودکان 60 ،نفر به روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند ( ۲0نفر در هر گروه) .پس از ریزش نمونهها ،تعداد
آزمودنیها در هر گروه به  ۱5نفر کاهش یافت .کودکان گروه توانمندسازی شناختی تحت  ۱0جلسه توانمندسازی شناختی و والدین گروه ارتباط مؤثر والد
و کودک تحت آموزش  ۱0جلسهای ارتباط مؤثر والد و کودک قرار گرفتند ،اما گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند .دادههای جمعآوریشده با مدل
آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد که هر دو روش بر عملکرد کودکان مبتال به کمبود توجه و بیشفعالی اثر دارد .اما روش آموزش
ارتباط والد و کودک در بهبود عملکرد این کودکان مؤثرتر از روش توانمندسازی شناختی بود .بنابراین ،از این شیوههای آموزشی میتوان در بهبود عملکرد
کودکان مبتال به کمتوجهی بیشفعالی بهره جست و پیشنهاد میشود هر دو روش در کنار هم به کار گرفته شوند.
کلمات کلیدی:

فاطمه نجفی ،مهشید تجربه کار ،حسن محمدطهرانی

)1. attention deficit hyperactivity disorder (ADHD
2. Pliszka; Greenhill &Crismon
3 . diagnostic and statistical manual of mental disorders 5th
edition american psychiatric association
4. Reily
5. Hallahan, Kauffman &Pullen

)6 Child Parent Relationship Therapy (CPRT
7. Tan, Steding, Coates & Agazzi
8. Leung, Tsang, Ng & Choi
9. Guerney & Ryan
10. Sanders, Dittman, Farruggia & Keown
11. Moore & Ledbetter
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کودکان ،جامعه بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند.
در کشورهای در حال توسعه حدوداً  50درصد کل جمعیت
کشور را کودکان تشکیل میدهند .طی سالهای اخیر توجه
و عالقه به تحول اجتماعی -عاطفی کودکان افزایش یافته
است .کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی بیشفعال ی ۱از
جمله کودکانی هستند که به توجه ویژه صاحبنظران و
محققین و همچنین ،آموزش مطابق برنامههای مدون و
سازمانیافته نیازمندند (پلیزکا ،گرینهیل و کریسمو ن، ۲
 .)۲000در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی-
ویراست پنجم انجمن روانپزشکی آمریکا)۲0۱3 ،۱394( 3
اختالل کمتوجهی بیشفعالی اینگونه تعریف شده است:
الگوی فقدان توجه و یا بیشفعالی -تکانشگری پایدار که از
کارکرد یا پیشرفت فرد جلوگیری میکند .معموالً این
اختالل به صورت جنبوجوش بیش از حد و پرحرفی،
مشکالتی در بازیهای آرام و حضور بدون سروصدا در
فعالیتهای اوقات فراغت خود را نشان میدهد .از پیامدها و
عواقب آسیبزای این اختالل ،افت تحصیلی و حتی ترک
تحصیل در این کودکان است .نتایج حاصل از مطالعات قبل
نشان میدهد حدود  30تا  60درصد کودکان مبتال به
اختالل کمتوجهی بیشفعالی ،قبل از مقطع متوسطه ترک
تحصیل میکنند .گمان میرود که یکی از دالیل مهم این
مسأله ،ناتوانی و داشتن اختالل در تمرکز و توجه و همچنین،
طرد شدن از سوی دیگران نظیر دانشآموزان و معلمان در
مدرسه باشد (ریلی .)۲0۱۱ ،4با توجه به شیوع زیاد اختالل
کمتوجهی بیشفعالی ،ویژگیهای افراد مبتال به این اختالل
و تأثیر نامطلوب آن بر مهارتهای اجتماعی و تحصیلی،
ضرورت مداخله به موقع و طراحی روشهای مناسب درمانی
و آموزشی متنوعی جهت بهبود عالئم این اختالل مانند
ضعف مشکالت رفتاری و کارکردهای اجرایی مختلف
اهمیت بیشتری دارد (هاالهان ،کافمن و پولن.)۲0۱0 ،5
مطالعات نشان میدهند که عملکرد و رفتار خانواده یکی
از عوامل مهم و مؤثر بر ایجاد و گسترش مشکالت رفتاری
کودکان است (پورسینا ،طهماسیان و صادقی .)۱393 ،به
همین علت ،یکی از مداخالت مناسب و مؤثر روانشناختی
برای کاهش عالیم کمتوجهی بیشفعالی در کودکان مبتال
به این اختالل ،روش درمانی مبتنی بر رابطه کودک-والد6
است .روش تعامل والد-کودک با افزایش سطح مهارت

والدین نقش بهینه و بسزایی در بهبود رفتار کودکان مبتال به
کمتوجهی بیشفعالی دارد (تن ،استدینگ ،کوآت و اگازی،۷
 )۲0۱8و کاهش چشمگیری را در مشکالت توجه کودک،
استرس والدین ،شیوههای منفی والدین و افزایش شیوههای
مثبت والدین بعد از مداخله به دنبال دارد (لیونگ ،تسانگ،
نگ و چوی .)۲0۱۷ ،8برنامههای آموزشی جامع کودک-
والد ،فرصت مناسبی را برای درک و شناخت کمتوجهی
بیشفعالی برای والدین فراهم آوردهاند و به آنها آموزش می
دهند چه مهارتهای ارتباطی ،رفتاری و عاطفی را در مورد
این کودکان به کار گیرند (گرنی و رایان .)۲0۱3 ،9به نظر
ساندرز ،دیتمن ،فاریوگیا و کاو ن )۲0۱4( ۱0بسیاری از
مشکالت میانفردی و رفتاری مربوط به بیشفعالی در
کودکان ،ناشی از عدم تطابق کودک و ناتوانی در کنترل
رفتار اوست .از اینرو ،در این برنامه آموزشی ،مهارتهایی
به والدین آموزش داده میشود تا توانایی در تطبیق کودک
را افزایش دهند و فرزند خود را در خویشتنداری و کنترل
خودیاری کنند.
از طرفی کودکان مبتال به کمتوجهی بیشفعالی ،دارای
اختالل در حافظه بلندمدت ،حافظه کاری و سرعت پردازش
هستند که این عناصر نقش اساسی در تفکر و یادگیری دارند.
مطالعات نشان دادهاند که آموزش شناختی در زمینههای ذکر
شده منجر به بهبود عملکرد در خودکارآمدی ،شناخت
اجتماعی و انگیزش کودکان مبتال به کمتوجهی بیشفعالی
میشود (مور و لدبیت ر .)۲0۱9 ، ۱۱همچنین ،توانبخشی
شناختی میتواند باعث بهبود مشکالت رفتاری و کارکردهای
اجرایی نظیر توجه در این کودکان شود (موسیزاده مقدم،
ارجمندنیا ،افروز و غباری بناب .)۱39۷ ،توانمندسازی
شناختی به آموزشهایی گفته میشود که مبتنی بر
یافتههای علوم شناختی است و تالش میکند کارکردهای
اجرایی کودک را در قالب بازی و سرگرمی ارتقا دهد و یا
بهبود بخشد (تورئل ،نیوتلی ،بهلین وکلینبرگ .)۲009 ،مور
و لدبیتر ( )۲0۱9در بررسی  33کودک مبتال به اختالل
کمتوجهی بیشفعالی به این نتیجه رسیدند که آموزش
شناختی با برنامه آموزشی به مدت  60ساعت نه تنها میتواند
تغییرات بالینی معناداری در مهارتهای شناختی آنها ایجاد
کند بلکه باعث افزایش ضریب هوشی کودکان و همچنین،
باعث پیشرفت و بهبود در عملکرد تحصیلی ،اعتماد به نفس
و عزت نفس ،همکاری و روابط ،خودآزمایی ،عادات خواب و
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این تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون
با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه مراجعین به
مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه  ۲کرمان در سال
 ۱399با رده سنی  ۷تا  ۱۱سال بود که توسط کارشناسان
روانشناسی مرکز بر طبق مالکهای پنجمین ویرایش
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،مبتال به
اختالل کمتوجهی بیشفعالی تشخیص داده شدند .تعداد این
کودکان  ۲۷5دانشآموز ( ۱0۱دختر و  ۱۷4پسر) بود .ابتدا
 60نفر از جامعه آماری به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب
و بعد از تکمیل پرسشنامه کانرز فرم والدین توسط والدین،
این کودکان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه
کنترل جایگزین شدند ( ۲0نفر در هر گروه) .همتاسازی
گروهها نیز بر اساس نمرات پیشآزمون انجام شد .بر اساس
توصیهها ،جهت انجام پژوهشهای آزمایشی حداقل  ۱5نفر
برای هر گروه کفایت میکند (دالور)۱39۱ ،؛ لذا در این
پژوهش برای اطمینان بیشتر هر گروه  ۲0نفر در نظر گرفته
شد که پس از ریزش نمونهها ،تعداد آزمودنیها در هر گروه
به  ۱5نفر رسید .داشتن رضایت ،سن ،نداشتن اختالل همراه

ابزار سنجش
 .1مقیاس رتبهبندی کانرز والدی ن:)CPRS( ۱
مقیاس مشکالت رفتاری کودکان کانرز فرم والد ،توسط
گویت ،کانرز و آلریچ ( )۱9۷3ساخته شده است و توسط
ریتمن و همکاران ( )۱998تجدید نظر شده است .این
پرسشنامه دارای  48سؤال است که توسط والدین تکمیل
گردید .نمرهدهی سؤاالت با استفاده از مقیاس  4نمرهای
لیکرت (اصالً ،تاحدودی ،زیاد و بسیار زیاد) انجام شد .این
ابزار برای اندازهگیری شدت عالئم اختالل کمتوجهی
بیشفعالی /تکانشگری به کار میرود و بهعنوان رایجترین
مقیاس اندازهگیری شدت عالئم اختالل بیشفعالی -کاهش
توجه به کار میرود .در پژوهش شهائیان ،شهیم و یوسفی
( )۱386ضریب اعتبار بازآزمایی برای نمره کل  0/۷3به
دست آمد که حکایت از اعتبار آزمون دارد .همچنین ،روایی
آزمون مورد تأیید قرار گرفته است .براساس پژوهش محمدی
( )۱389حساسیت این ابزار  95درصد میباشد.
زیرمقیاسهای این پرسشنامه عبارتند از :کمتوجهی–
بیشفعالی -نقصتوجه -بیشفعالی/تکانشگری و نافرمانی.
در پژوهش محمدی ( )۱389ضریب آلفای کرونباخ آن 0/۷۷
بدست آمد که نشاندهنده پایایی خوب سؤاالت پرسشنامه
است .این پرسشنامه بهعنوان پیشآزمون و پسآزمون جهت
سنجش عملکرد کودکان مبتال به کمتوجهی بیشفعالی در
این پژوهش استفاده شد.
رابطه مؤثر کودک-والد :محتوای جلسات برنامه مداخله،
در این پژوهش با تأکید بر اصول نظری و فنون درمانی
موجود در شیوه بازی درمانی مادر -کودک و افزودن برخی
مطالب به محتوای آموزش به جهت متناسبسازی برنامه با
گروه مخاطبین آن یعنی مادران کودکان مراکز مشاور
آموزش و پرورش است .نظر به متناسبسازی برنامه مداخله
مبتنی بر رابطه کودک-والد جهت ارائه به مادران ،مباحثی
1. Conners' Parent Rating Scale
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عملکرد ورزشی و سرگرمی شود .توانمندسازی شناختی که
برای درمان و توانبخشی اختالالت شناختی به کار برده
میشود ،خدمات درمانی برای تقویت حوزههای دچار آسیب
و یا جایگزین الگوهای جدید برای جبران اختالل ارائه
میکند (شهبازی.)۱390 ،
روش تعامل والد-کودک با افزایش سطح مهارت والدین،
نقش بهینه و بسزایی در بهبود رفتار کودکان مبتال به
کمتوجهی بیشفعالی دارد (تن و همکاران )۲0۱8 ،و کاهش
چشمگیری را در مشکالت توجه کودک ،استرس والدین،
شیوههای منفی والدین و افزایش شیوههای مثبت والدین بعد
از مداخله به دنبال دارد (لیونگ و همکاران .)۲0۱۷ ،از طرفی
توانبخشی شناختی توانایی بهبود مشکالت رفتاری و
کارکردهای اجرایی نظیر توجه در این کودکان را دارد
(موسیزادهمقدم و همکاران )۱39۷ ،و مکانیسم اثر آن با
روشی همچون تعامل والد-کودک متفاوت است .اگرچه
پژوهشهای گذشته ،اثربخشی این دو روش را تأیید کردهاند،
اما به دلیل تفاوت ماهیت این دو روش و جهت مشخص
کردن روش بهینه و مؤثرتر ،در این پژوهش سعی شد
اثربخشی دو روش ارتباط مؤثر والد-کودک و توانمندسازی
شناختی با یکدیگر مقایسه و بررسی شود که آیا تفاوت
معنیداری بین میزان اثر آنها هست یا خیر.

و عدم شرکت کودک در طرح مشابه دیگر از مالکهای
ورود به پژوهش بود .همچنین ،مالکهای خروج از پژوهش
عبارت بودند از داشتن اختالل همراه ،عدم رضایت کودک و
والدین در حین پژوهش .کودکان گروه توانمندسازی شناختی
تحت  ۱0جلسه توانمندسازی شناختی و والدین گروه ارتباط
مؤثر والد-کودک تحت  ۱0جلسه آموزش ارتباط مؤثر والد و
کودک قرار گرفتند .گروه کنترل هم هیچ مداخلهای دریافت
نکرد .پس از اتمام جلسات ،مجدداً آزمون کانرز بهعنوان
پسآزمون به والدین تمام گروهها ارائه شد .دادههای
جمعآوریشده با تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

فاطمه نجفی ،مهشید تجربه کار ،حسن محمدطهرانی

به برنامه بازی درمانی مادر-کودک (برتون و لندرث)۲006 ،۱
افزوده شده است.
جدول  .1ساختار جلسات دهگانه آموزش ارتباط والد-کودک مناسب سازی شده برای آموزش به مادران
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم

جلسه هفتم
جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

توانمندسازی شناختی :برنامه توانمندسازی شناختی که
در مطالعه حاضر استفاده شد ،مبتنی بر مدل سلسله مراتبی
سولبرگ و مایتر ( )۲006بود .این برنامه در قالب یک بسته
نرمافزاری بر اساس مطالعات گلدستاین و لوین (،)۱98۷
پریگاتانو ( )۱999و دولتشاهی ( )۲004با تأکید بر بهبود توجه
تهیه شد (به نقل از قدیری ،جزایری ،عشایری و قاضی
طباطبایی )۱385 ،و شامل تکلیف ان-بک( ۲جهت بهبود
برنامهریزی و پردازش اطالعات ،حافظه فعال و
تصمیمگیری) ،تکلیف استرو پ( 3جهت بهبود کنترل و
تخصیص توجه و بهبود انعطافپذیری شناختی) و تکلیف
عملکرد پیوست ه( 4جهت بهبود بازداری پاسخ) بود .این
تکالیف با زبان ویژوال بیسیک و پایگاه داده اکسس ۲0۱0
طراحی و پیادهسازی شدهاند .این تکالیف هم بهعنوان ابزار
سنجش و هم بهعنوان ابزار ارتقاء عملکردهای شناختی
کاربرد دارند .توضیحات تکالیف ذکر شده به شرح زیر است:

ان-بک :این تکلیف یک تکلیف سنجش عملکرد شناختی
مرتبط با کنشهای اجرایی است و نخستین بار در سال
 ۱958توسط کرچنر معرفی شد .از آن جا که این تکلیف هم
نگهداری اطالعات شناختی و هم دستکاری آنها را شامل
میشود ،برای سنجش عملکرد حافظه کاری و تقویت آن
مناسب شناخته شده است .ضرایب اعتبار در دامنهای بین
 0/54تا  0/84اعتبار باالی این تکلیف را نشان داده است.
روایی این تکلیف نیز بهعنوان شاخص سنجش عملکرد
حافظه کاری بسیار قابل قبول است (کین،کن وی ،میورا
وکلفلش .)۲00۷ ،در این پژوهش از نسخه کامپیوتری این
تکلیف استفاده شد .در این تکلیف در مرحله اجرا کد ،نام و
سن آزمودنی و حالت محرک (عالمت ،عدد و حرف) توسط
آزمونگر وارد میشود .سپس  80محرک برای حالت انتخاب
شده نمایش داده میشود.

1. Bratton & Landreth
2. n-back

3. stroop
)4. kiddie continuous performance test (K–CPT
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جلسه ششم

موضوع
خوشامدگویی ،معرفی خودم و بیان اهداف ارتباط والد و کودک و در آخر معرفی اعضای گروه به یکدیگر
در جلسه اول تمرین بازتاب احساس  /بذل و بخشش انفجاری در  30ثانیه /دیدن عکس کودکی نوزاد
که شامل تهیه اسباببازیها و روزانه نیم ساعت بازی کنید و نوشتن نامه محبتآمیز به کودک گزارش تمرینهای جلسه اول از والدین گرفته میشود
و آموزش اصول جلسات بازی با کودک آموزش داده میشود و همچنین ،نبایدهایی که مادر در زمان ارتباط بایستی انجام دهد و در نهایت ،فهرست
اسباببازیها در اختیار والدین قرار میگیرد و برای جلسه دوم تکالیف داده میشود.
گزارش بازی هفته قبل گرفته میشود و در این جلسه قانون بان آموزش داده میشود .قانون بان :قانونی است که برای کودک محدودیت ایجاد
میکند .در پایان این جلسه از والدین خواسته میشود که قانون بان را در کنار بازی هر روزه انجام دهند.
در این جلسه از اجرای قانون بان و بازی هر روز گزارش دریافت میکنیم و در این جلسه آموزش حق انتخاب بهعنوان گام چهارم قانون بان الزامی
است .تکلیف این جلسه بازی :هر روز ،قانون بان و دادن حق انتخاب را با کودک تمرین کنید و نوشتن نامه را ادامه دهید و هفته بعد گزارش دهید.
بررسی تکالیف جلسه قبل ،گزارش بازی هر روز ،نوشتن نامه و اعمال قانون بان ،آموزش عبارات تشویقی باغث افزایش اعتماد به نفس و انگیزه
پیشرفت در کودکان میشود .تکلیف :ادامه بازی هر روز ،قانون بان و نوشتن نامه و استفاده از عبارات تشویقی
تکالیف هفته گذشته بررسی شد .در این جلسه آموزش ،حق انتخاب داده میشود .حق انتخاب به منزله صاحب اختیار کردن کودک است .حق انتخاب
باعث میشود ،والد و کودک از جنگ قدرت دست بردارند و اجازه تصمیمگیری به کودک و نوجوان بدهد .همچنین ،اعتماد به نفس را تقوبت میکند.
آموزش پاسخهای ایجادکننده اعتماد به نفس بعد از بررسی تکالیف به آموزش مهارت پاسخدهی به اعتماد به نفس داده میشود .برای پرورش اعتماد
به نفس در کودکان  .۱دوست داشتن بدون قید و شرط  .۲ایجاد کفایت و توانمندی در کودک ( .۱آموزش مهارت حل مسأله  .۲تشویق برای
تالشهای کودک) .مهارت حل مسأله آموزش داده میشود.
گزارش جلسات قبل دریافت شده و مهارت ارتباط مؤثر آموزش داده میشود.
تکلیف :ادامه جلسات بازی ،قانون بان ،اعتماد به نفس ،حق انتخاب و ارتباط مؤثر کار شود.
ارزیابی تکالیف :هر والد گزارش بازی خودش را در کالس ارایه میدهد و آموزش عروسکبازی ساختاریافته میشود که از طریق داستانگویی موقعیتی
را که برای کودک ایجاد استرس و اضطراب میکند از طریق داستان این استرس و اضطراب کاهش پیدا میکند.
تکالیف :ادامه بازی هر روز ،قانون بان ،اعتماد به نفس و از انجام مهارت حل مسأله و ارتباط مؤثر هر روز گزارش دریافت میکند و هر روز تکنیک
عروسک ساختاریافته به مدت  ۱5دقیقه انجام میشود.
ارجاع والدین به جلسه اول چه نگرانیهایی را عنوان کردند و آیا تغییر محسوسی میبینند؟ چه تغییراتی ایجاد شده و چقدر مفید بوده است؟ و چقدر
مشکالت باقیمانده است و در پایان پسآزمون کانرز فرم والد ،انجام شد.

مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک ...

جدول  .2ساختار جلسات توانمندسازی شناختی مناسبسازی شده برای آموزش به کودکان
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم

موضوع
برقراری اتحاد درمانی و تعیین اهداف درمان و انجام تکالیف ان-بک ،استروپ و عملکرد پیوسته و پرسشنامه کانرز (فرم والدین) جهت
پیشآزمون
آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  ۷روز بعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  5روز بعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  5روز بعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  5روز بعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  5روز بعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  5روز بعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  5روز بعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد.
به فاصله  5رو زبعد آزمون عملکرد پیوسته ،آزمون ان-بک و استروپ به مدت یک ساعت گرفته شد و در آخر از والدین دانشآموزان بازخورد
گرفته شد که این روند چه نتیجهای داشته است و پرسشنامه کانرز (فرم والدین) مجدداً جهت پسآزمون توسط والدین تکمیل شد.

1. Denny
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استروپ :این تکلیف در سال  ۱935توسط استروپ برای
ارزیابی توجه اختصاصی و انعطافپذیری شناختی ابداع شد.
این تکلیف از دو کارت تشکیل شده است .کارت کنترل برای
نامیدن رنگ و کارت ناهمخوان نیز برای نامیدن رنگها
بدون توجه به چیزی که نوشته شده است ،گفته میشود .هر
کارت  ۲5محرک را نشان میدهد که به ترتیب در  5سطر
و  5ستون تنظیم شدهاند .از آزمودنی خواسته میشود به هر
کارت نگاه کند و از سمت چپ به طور افقی به سمت راست،
این کار را ادامه دهد و پاسخ مناسب را سریع و تا جایی که
محتمل است ،بدهد .کارت کنترل مربعهای کلمات را نشان
میدهد (قرمز ،آبی ،سبز ،قهوه ای و زرد) ،در این قسمت از
آزمودنی خواسته میشود تا رنگ کلمات را بگوید .کارت
ناهمخوان نیز واژههایی را که به نام رنگهای پنجگانه اشاره
دارند و با رنگهای متعارض (مثالً واژه قرمز به رنگ آبی
نوشته شده) نوشته شدهاند ،نشان میدهد و از آزمودنی
خواسته میشود تا رنگ واژهها را بدون توجه به چیزی که
نوشته شده بگوید .در هر دو کارت زمان واکنش آزمودنی و
تعداد خطاها ثبت میشود .جهت جلوگیری از عادت آزمودنی
ها به نوشتههای کارتها و احتماالً حفظ کردن آنها ،در این
پژوهش از هر کارت دو نوع متفاوت تهیه و استفاده شد.
پایایی این تکلیف برای کارت اول  0/88و برای کارت دوم
 0/80گزارش شده است (دنی۱و همکاران.)۲005 ،
عملکرد پیوسته :در این پژوهش به منظور بهبود بازداری
پاسخ از تکلیف کامپیوتری عملکرد پیوسته استفاده شد .روش
کار این تکلیف به این صورت است که آزمودنی باید در قبال
مجموعهای از محرکها پاسخ دهد و تعداد اندکی از آنها را
نادیده گرفته و از صدور پاسخ خودداری کند .بعد از ثبت

مشخصات آزمودنی در نرمافزاری که به همین منظور تهیه
شده بود ،ابتدا چند کوشش تمرینی و بعد آزمایش اصلی اجرا
میشد .وظیفه آزمودنی آن بود که هر گاه فلش سفید رنگ
ظاهر شده روی مانیتور به سمت راست اشاره داشت هرچه
سریعتر دکمه شیفت سمت راست و اگر به سمت چپ اشاره
داشت دکمه شیفت سمت چپ را فشار دهد؛ اما اگر رنگ
فلش آبی بود صرف نظر از جهت آن ،دکمهای را فشار ندهد.
در مجموع  ۱00کوشش وجود داشت که  80درصد آنها به
رنگ سفید (محرک هدف) و  ۲0درصد آنها به رنگ آبی
(محرک غیرهدف) بودند .در این تکلیف دو نوع خطای حذف
و خطای ارتکاب نمرهگذاری میشود .خطای حذف هنگامی
رخ میدهد که آزمونی به محرک هدف پاسخ ندهد و
نشاندهنده این است که آزمودنی در درک محرک دچار
مشکل شده است .این نوع خطا بهعنوان مشکل در پایداری
توجه ،تفسیر میشود و نشانگر بیتوجهی به محرکها است.
خطای ارتکاب هنگامی رخ میدهد که آزمودنی به محرک
غیرهدف پاسخ دهد .این نوع پاسخ نشاندهنده ضعف در
بازداری تکانه است و بهعنوان مشکل در کنترل تکانه یا
تکانشگری تفسیر میشود .ضریب اعتبار  0/59تا  0/93را
برای قسمتهای مختلف تکلیف نشان داد .روایی تکلیف
اخیر با شیوههای رواسازی مالکی بر اساس مقایسه گروه
بهنجار و کمتوجهی بیشفعال مورد بررسی قرار گرفت که
نتایج متغیرهای مختلف آن تفاوت معناداری را در سطح
کوچکتر از  0/00۱بین دو گروه نشان داد (نظیفی ،رسولزاده
طباطبایی ،آزاد فالح و مرادی.)۱390 ،
برنامه توانمندسازی شناختی در ده جلسه یک ساعته آموزش
داده شد و جلسات به صورت فشرده ،هفتهای  ۲بار تشکیل
شدند.

فاطمه نجفی ،مهشید تجربه کار ،حسن محمدطهرانی

یافتهها
قبل از انجام آزمونهای آماری ،جهت رعایت
پیشفرضهای آزمون تحلیل کوواریانس ،آزمونهای لوین
و کولموگروف-اسمیرنوف بر روی دادهها انجام شد .عدم
معناداری تمامی متغیرها در آزمون لوین نشان داد که شرط
برابری واریانس بینگروهی رعایت شده و میزان واریانس
خطای متغیرهای وابسته در تمامی گروها مساوی بوده است
( .)p<0/05همچنین ،با توجه به سطوح معنیداری به دست
آمده در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ( )p<0/05مشخص
شد که توزیع نمرات تمامی متغیرها ،نرمال یا نزدیک به
نرمال است .لذا با توجه به برقراری شرط همگنی واریانسها

و نرمال بودن توزیع متغیرها ،انجام تحلیل کوواریانس
بالمانع است .جهت اطمینان از عدم تفاوت نمرات پیش-
آزمون در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ،از تحلیل
واریانس استفاده شد .نتایج نشان داد که بین نمرات
آزمودنیهای سه گروه در تمام شاخصهای پژوهش ،قبل از
شروع آموزش ،تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p<0/05
جدول  3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در
پیشآزمون و پسآزمون را به تفکیک سه گروه
(توانمندسازی شناختی ،آموزش ارتباط والد و کودک و گروه
کنترل) نشان میدهد.

متغیر
پیشآزمون
مشکالت سلوک
پسآزمون

پیشآزمون
مشکالت اجتماعی
پسآزمون

پیشآزمون
مشکالت روانتنی
پسآزمون

پیشآزمون
اضطراب خجالتی
پسآزمون

گروه
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل
توانمندسازی شناختی
آموزش ارتباط والد و کودک
کنترل

میانگین
33/40
34/8۷
30/۱3
۲4/33
۲۲/8۷
۲9/40
۲0/0۷
۲0/۷3
۱6/8۷
۱3/6۷
۱4/33
۱6/6۷
۱9/80
۱9/53
۱۷/4۷
۱4/00
۱3/۲0
۱6/4۷
۱۲/4۷
۱4/40
۱۲/00
8/93
8/8۷
۱۱/53

انحراف معیار
5/6۱6
6/6۷5
۷/۲59
4/304
3/48۲
5/448
3/936
5/958
4/406
3/۲66
3/086
۲/۱۲۷
3/۱44
4/۷۷9
5/0۲۷
3/۷6۱
۲/۷5۷
3/543
۲/949
۲/8۷4
۲/903
۲/۱8۷
۱/995
۲/۲00
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جدول  .3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک چهار گروه

مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک ...

نزدیک به نرمال است .لذا با توجه به برقراری شرط همگنی
واریانسها و نرمال بودن توزیع متغیرها ،انجام تحلیل
کوواریانس بالمانع است .همچنین جهت اطمینان از عدم
تفاوت نمرات پیش آزمون در دو گروه آزمایش و یک کنترل،
از تحلیل واریانس استفاده شد .نتایج نشان داد که بین نمرات
آزمودنیهای سه گروه در تمام شاخصهای پژوهش ،قبل از
شروع آموزش ،تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p<0/05
جهت مقایسه عملکرد کودکان در گروه توانمندسازی
شناختی و گروه کنترل و همچنین حذف اثر پیشآزمون ،از
تحلیل کوواریانس استفاده شد.

قبل از انجام آزمون تحلیل کوواریانس جهت رعایت پیش
فرض ها ،نتایج آزمون لوین بررسی شد .عدم معناداری
تمامی متغیرها در آزمون لوین نشان داد که شرط برابری
واریانس بین گروهی رعایت شده و میزان واریانس خطای
متغیرهای وابسته در تمامی گروهها مساوی بوده است
(.)p<0/05
جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهش،
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بر روی دادههای مذکور
انجام شد .با توجه به اینکه سطوح معنیداری بیشتر از 0/05
بود ،نتیجه میشود که توزیع نمرات تمامی متغیرها ،نرمال یا

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس بررسی اثر
توانمندسازی شناختی بر عملکرد کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی بیشفعالی
شاخص

مشکالت سلوک

مشکالت روانتنی

اضطراب خجالتی

واریانس
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

مجذورات
۲8۲/498
3۱۲/038
39۲/435
86۷/46۷
6۱/0۱0
۱۱0/589
۱5۱/656
۲80/۱6۷
۲۱4/۲۷5
۱۱۱/۱56
۱59/459
4۱9/36۷
۷6/548
6۱/090
58/۱۱8
۱85/36۷

آزادی
۱
۱
۲۷
۲9
۱
۱
۲۷
۲9
۱
۱
۲۷
۲9
۱
۱
۲۷
۲9

مجذورات
۲8۲/498
3۱۲/038
۱4/535
6۱/0۱0
۱۱0/589
5/6۱۷
۲۱4/۲۷5
۱۱۱/۱56
5/906
۷6/548
6۱/090
۲/۱53
-

با توجه به نتایج جدول  4مشاهده میشود که سطح
معنیداری به دست آمده برای متغیر همپراش (پیشآزمون)
در تمام شاخصها معنیدار است ،که نشاندهنده انتخاب
صحیح متغیر همپراش میباشد .همچنین ،با توجه به اینکه
سطح معنیداری متغیر مستقل (گروه) کمتر از  0/05است،
میتوان مطرح نمود که پس از خارج کردن تأثیر پیشآزمون،

۱9/436
۲۱/469
۱0/86۲
۱9/689
36/۲8۲
۱8/8۲۱
35/56۲
۲8/380
-

0/00۱
0/00۱
0/003
0/00۱
0/00۱
0/00۱
0/00۱
0/00۱
-

اثر
0/443

0/4۲۲

0/4۱۱

0/5۱۲

اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه در پسآزمون
تمام شاخصها ،وجود دارد .لذا توانمندسازی شناختی بر
عملکرد کودکان مبتال به کمبود توجه و بیشفعالی اثر دارد.
جهت مقایسه عملکرد کودکان در گروه آموزش ارتباط والد
و کودک و گروه کنترل و همچنین ،حذف اثر پیشآزمون ،از
تحلیل کوواریانس استفاده شد.

جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس بررسی اثر
آموزش ارتباط والد و کودک بر عملکرد کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی بیشفعالی
شاخص

مشکالت سلوک

منبع
واریانس
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

مجموع
مجذورات
۲۷4/۱45
500/365
3۱۱/۱88
905/46۷

درجه
آزادی
۱
۱
۲۷
۲9
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میانگین
مجذورات
۲۷4/۱45
500/365
۱۱/5۲5
-

F

معنیداری

اندازه
اثر

۲3/۷68
43/4۱4
-

0/00۱
0/00۱
-

0/6۱۷
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مشکالت اجتماعی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

F

معنیداری

اندازه

فاطمه نجفی ،مهشید تجربه کار ،حسن محمدطهرانی

مشکالت اجتماعی

مشکالت روانتنی

اضطراب خجالتی

پیش آزمون
گروه
خطا
کل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل

۱04/684
9۲/54۷
9۱/983
۲3۷/500
۱۷0/۷۷5
۱3۲/83۲
۱۱۱/358
36۲/۱6۷
44/363
8۷/۲40
۷9/۱03
۱۷6/800

۱
۱
۲۷
۲9
۱
۱
۲۷
۲9
۱
۱
۲۷
۲9

۱04/684
9۲/54۷
3/40۷
۱۷0/۷۷5
۱3۲/83۲
4/۱۲4
44/363
8۷/۲40
۲/930
-

30/۷۲8
۲۷/۱65
4۱/406
3۲/۲0۷
۱5/۱4۲
۲9/۷۷۷
-

0/00۱
0/00۱
0/00۱
0/00۱
0/00۱
0/00۱
-

0/50۲

0/544

0/5۲4

1. Cortese
2. Hovik, Saunes, Aarlien & Egeland
3. Wagner & Mcneil

4. Rueda & Lina
5. Thorell, Lindqvist, Nutley, Bohlin & Klingberg
6. O'Connel, Bellgrove & Robertson

بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که هر دو روش
درمانی بر عملکرد کودکان مبتال به کمتوجهی بیشفعالی اثر
دارد؛ اما اندازه اثر آموزش ارتباط والد-کودک در بهبود
شاخصهای چهارگانه عملکرد کودکان مبتال به کمتوجهی
و بیشفعالی بیشتر از روش دیگر بود .یافتههای این پژوهش،
با یافتههای پژوهشهای پیشین که حاکی از اثربخشی روش
توانمندسازی شناختی بر عملکرد کودکان مبتال به کمبود
توجه و بیشفعالی بود ،هم راستا است (عاشوری و داللزاده
بیگی۱39۷ ،؛ خانجانی ،صالحی اقدم و عافی۱39۷ ،؛
موسیزاده مقدم و همکاران۱39۷ ،؛ مسببی و میرمهدی،
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با توجه به نتایج جدول  5مشاهده میشود که سطح
معنیداری به دست آمده برای متغیر همپراش (پیشآزمون)
در تمام شاخصها معنیدار است ،که نشاندهنده انتخاب
صحیح متغیر همپراش میباشد.
همچنین ،با توجه به اینکه سطح معنیداری متغیر مستقل
(گروه) کمتر از  0/05است ،نتیجه گرفته میشود که پس از
خارج کردن تأثیر پیشآزمون ،اختالف معنیداری بین
میانگین نمرات دو گروه در پسآزمون تمام شاخصها ،وجود
دارد .لذا آموزش ارتباط والد و کودک بر عملکرد کودکان
مبتال به کمبود توجه و بیشفعالی اثر دارد.
در نهایت ،جهت بررسی تفاوت میان دو گروه (توانمندسازی
شناختی و آموزش ارتباط والد و کودک) از محاسبه اندازه اثر
در دو فرضیه دیگر پژوهش استفاده شد که مشخص گردید،
اندازه اثر آموزش ارتباط والد و کودک در بهبود عملکرد
کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی بیشفعالی (با اندازه اثر
 0/50۲تا  0/6۱۷برای شاخصهای چهارگانه عملکرد
کودکان) بیشتر از روش دیگر (روش توانمندسازی شناختی،
با اندازه اثر  0/4۱۱تا  )0/5۱۲بود.

۱396؛ نریمانی ،سلیمانی و تبریزچی۱394 ،؛ مور و لدبیتر،
۲0۱9؛ کورتست ۱و همکاران۲0۱5 ،؛ هویک ،سونز ،آرلین و
ایگاند۲0۱3 ،۲؛ وانگر و مکنیل .)۲008 ،3این موضوع را می
توان اینگونه تبیین کرد که ناتوانی این گروه از کودکان به
کمبود توجه مربوط بوده است که با بر طرف کردن مشکل
توجه یادگیری هم به طور قابل توجهی بهبود پیدا کرده است.
به این دلیل که یکی از راهبردهای آموزش شناختی ،بهبود
تواناییهای عصبشناختی مانند توجه ،حافظه ،یادگیری و
عملکرد اجرایی میباشد ،که این فرض در یافتههای
تحقیقاتی که در زمینه بهبود توجه (رودا و لینا )۲0۱۲ ،4و
عملکرد اجرایی در کودکان پیشدبستانی (تورل،
لیندکویست ،نیوتلی ،بوهلین و کلینگبرگ )۲008 ،5از طریق
توانمندسازی شناختی ،صورت گرفته است تأیید شده است.
روش توانمندسازی شناختی که از ادغام علوم اعصاب
شناختی با فناوری اطالعات حاصل شده است ،روشی
میباشد به منظور بهبود نقایص کارکردهای اجرایی و
شناختی از جمله حافظه و توجه .این روش بر اساس اصل
شکلپذیری و خودترمیمی مغز با برانگیختگی پیاپی مناطقی
از مغز که کمتر فعال هستند ،باعث به وجود آوردن تغییرات
سیناپسی پایداری در مغز شده و این روش میتواند باعث
بهبود نواقص شناختی مشاهده شده در اختالالت مذکور
گردد (اکانل ،بلگرو و رابرتسن .)۲00۷ ،6با این وجود نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که روش درمانی والد-کودک
اثربخشتر از روش توانمندسازی شناختی بود .پژوهشهای
پیشین که اثر ارتباط والد و کودک بر عملکرد کودکان مبتال
به کمتوجهی بیشفعالی را گزارش کردهاند ،یافتههای
پژوهش حاضر را تأیید میکنند (نجاتی ،موسوی ،روشن
چسلی و قرائی ۱395 ،؛ ویسانی ،شهنی ییالق ،عالیپور و
مهرابیزاده هنرمند۱394 ،؛ فرخی ،حرفه دوست ،خیرجو،

مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک ...
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منابع
ارجمندی ،ش ،.کیخاوندی ،س ،.و سایه مهری ،ک.)۱394( .
بررسی میزان شیوع اختالل نقص توجه -بیشفعالی در
دانشآموزان دبستانی از دید معلمان و والدین :مطالعه
مروری و سیستماتیک و فرا تحلیل .اصول بهداشت روانی.
.۲۲۱-۲۱3 ،)5( ۱۷
پورسینا ،ز ،.طهماسبیان ،ک ،.و صادقی ،م .)۱393( .نقش
واسطهای ایمنی هیجانی در رابطه بین کارکرد خانواده و
مشکالت رفتاری کودک .روانشناسی خانواده-۷8 ،)۲( ۱ .
..69
خانجانی ،ز ،.صالحی اقدم ،خ ،.و عافی ،ا .)۱39۷( .اثربخشی
آموزش مبتنی بر بازتوانی شناختی در بهبود حافظه دیداری
و شنیداری کودکان با اختالالت یادگیری همراه با بیش-
فعالی و اختالالت یادگیری بدون بیشفعالی .آموزش و
ارزشیابی (علوم تربیتی).۲9-44 ،)43( ۱۱ ،
روشن ،م ،.آقایوسفی ،ع ،.علیپور ،ا ،.و رضایی ،ا .)۱395( .مقایسه
اثربخشی دو روش درمان تعامل والد-کودک و مقابله
درمانگری مادران بر کاهش شدت مشکالت رفتاری
کودکان  6-3ساله .روانشناسی بالینی و شخصیت،)۱(۱4 .
.۱۱۱-۱۲3
شهاییان ،آ ،.شهیم ،س ،.بشاش ،ل ،.و یوسفی ،ف.)۱386( .
هنجاریابی ،تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین
مقیاس درجهبندی کانرز برای کودکان  ۱۱-6ساله در
شهر شیراز .مطالعات روانشناختی.۱۲0-9۷ ،)3( 3 .
شهبازی ،م .ر ،)۱390( .توانبخشی شناختی چیست ،فصلنامه
قاصد محبت.۱0-9 ،۲3 .
عاشوری ،م ،.و داللزاده ،ف .)۱39۷( .اثربخشی بازی درمانی
مبتنی بر مدل شناختی رفتاری بر مشکالت رفتاری و
مهارتهای اجتماعی کودکان پیشدبستانی با اختالل
نارسایی توجه بیشفعالی .آرشیو توانبخشی-۱۱5 ،)۲(۱9 .
.۱0۲
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سلم آبادی و فیض الهی۱394 ،؛ تن و همکاران۲0۱8 ،؛
لیونگ و همکاران۲0۱۷ ،؛ وانگر و مکنیل .)۲008 ،بسیاری
از اختالالت رفتاری کودکان ریشه در تعامالت منفی والد
وکودک دارد .رفتارهای منفی والدین نظیر تهدید کردن و
فریاد زدن موجب رفتارهای منفی کودک مانند بیمسئولیتی
و نافرمانی و رفتارهای تکانشی میشود و یا آنها را تقویت
میکند که این مسئله هم موجب بدتر شدن رفتارهای والدین
شده و حتی ممکن است منجر به خشونت شود .درمان تعامل
والد-کودک با آموزش والدین مبنی بر حفظ ثبات رفتاری و
استفاده از تکنیکهای مسالمتآمیز و تقویت تعامالت مثبت،
این چرخه معیوب را میشکند .در درمان ارتباط والد-کودک،
والدین مهارتهایی را برای ایجاد روابط امن و در جهت رشد
کودکانشان فرا میگیرند و به این ترتیب رفتارهای اجتماعی
را در کودک افزایش داده و رفتارهای منفی را در وی کاهش
میدهند .در این برنامه درمانی به والدین آموزش داده می
شود که به کودکانشان نزدیک شوند ،سبکهای والدینی
موثرتری که منطبق با نیازهای کودکانشان است به کار
ببرند ،به رفتارهای درست و سازگارانه کودک توجه کرده و
رفتارهای ناسازگارانه وی را نادیده بگیرند و در عوض
کودکان هم به این تعامالت به صورت سالمتری پاسخ
میدهند (روشن ،آقایوسفی ،علیپور و رضایی .)۱395 ،این
برنامه باعث کاهش استرس والدین (لیونگ و همکاران،
 )۲0۱۷و سازگاری بیشتر و بهبود عالئم پرخاشگری و بیش-
فعالی (ارجمندی ،کیخاوندی و سایه میری )۱394 ،و توجه
(لیونگ و همکاران )۲0۱۷ ،در کودکان میشود.
همچنین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که در این رویکرد
تأکید بر روی رابطه والد یا مراقب با کودک است و به تغییر
ادراک کودک در مورد والدین و رابطه والد–کودک منجر می
شود و از والدین بهعنوان جانشین درمانگر استفاده میشود،
از اینرو ،سبب قدرت بخشیدن به والدین و کاهش احساس
گناه و ناامیدی در آنها میشود و همکاری و تعامل درمانی
بیشتری هم از سوی والدین و هم از سوی کودکان به همراه
خواهد آورد .در مجموع میتوان عنوان کرد که والدین به
علت مسئولیتپذیری باالتر و احساس نیاز بیشتر به درمان
کودک خود ،در فراگیری تکنیکهای ارتباط والد -کودک،
عملکرد بهتری داشتهاند که این مورد را نمیتوان از کودکان
هم انتظار داشت .این نکته حائز اهمیت است که در روش
آموزش ارتباط مؤثر والد-کودک ،چون در یک طرف درمان،
والدین قرار داشتند و در پایان پژوهش نیز والدین فرم
پسآزمون را پر کردند ،احتمال دارد پاسخهای والدین در
پسآزمون تحت تأثیر سوگیری ذهنی آنها و برآورد کاذب
از بهبود عملکرد کودکشان باشد.

در انتها ،بهعنوان محدودیت پژوهش حاضر ذکر این مطلب
الزم است که در این پژوهش از پرسشنامه برای گردآوری
دادهها استفاده شده است و ممکن سوگیری در بهتر یا بدتر
نشان دادن کودکان توسط والدین در نحوه پاسخدهی
شرکتکنندگان اثر داشته باشد .لذا در تعمیم یافتههای
پژوهش الزم است احتیاط صورت گیرد .همچنین ،در روش
درمانی والد-کودک چون یک طرف آموزش را والدین به
عهده داشتند ممکن است در ارزیابی نهایی دچار سوگیری
شده و نتایج را بهتر از آنچه بوده گزارش کرده باشند که
کنترل این مسائل از عهده پژوهشگر خارج بود .پیشنهاد می
شود در پژوهشهای آینده جهت ارزیابی کودکان از ابزار
کمکی دیگری همچون مصاحبه ،مشاهده و  ...استفاده شود
تا اثر محدودیتهای ذکر شده به حداقل برسد.
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Comparison of effectiveness of parent-child communication training with
cognitive empowerment on improving the performance of children with
attention deficit/hyperactivity disorder
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Abstract
The aim of this study was to compare the effectiveness of parent-child communication training and cognitive
empowerment on improving the performance of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. The
research method was experimental with pretest-posttest design and a control group. The statistical population
included all patients referred to the Education Counseling Center of District 2 of Kerman with the age group of 7
to 11 years in 2020 who were diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. The number of these children
was 275 students (101 girls and 174 boys). After completing the conners' parent rating scale (CPRS) by the
parents of these children, 60 children were selected by random sampling method and randomly assigned to two
experimental groups and one control group (20 people in each group). After reducing the subjects, the number of
subjects in each group reached 15. The children in the cognitive empowerment group underwent 10 sessions of
cognitive trainings and the parents in the parent-child communication group underwent 10 sessions of effective
parent-child communication training, but the control group did not receive any intervention. The data were
analyzed by analysis of covariance. The results showed that both methods have an effect on the performance of
children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder but the parent-child communication training method was
more effective in improving the performance of these children than the cognitive empowerment method.
Therefore, these educational methods can be used to improve the performance of children with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder and it is suggested that both methods be used together.
keywords: Teaching Parent-Child Communication, Cognitive Empowerment, Attention Deficit/Hyperactivity
Disorder
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