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Extended Abstract

1. Introduction

ttention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) is one of the most common neu-
rodevelopmental disorders in childhood, 
characterized by persistent symptoms of 

inattention, hyperactivity, and impulsivity that impair per-
formance or growth [1]. According to experts, the concep-
tualization of this disorder in recent decades has tended 

to neurological perspectives, and has been stated that the 
main problem of this group of people is a deficiency in 
neurological skills, especially a deficit in executive func-
tions [3]. Executive functions are the abilities for behavior 
control, self-organization, self-regulation, anticipation, and 
time management [5]. Damage to these functions causes 
the child to live in the present [6] and has a detrimental and 
destructive effect on his/her ability to manage daily affairs 
through which man prepares himself for the near and dis-
tant future [4]. Recent studies have concluded that there 
may be a link between executive functions, the neurologi-
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cal basis of ADHD, and environmental factors such as par-
enting behaviors [4]. Parent education and development of 
parenting quality are based on a variety of approaches, one 
of which is based on Adler theories. Due to the fact that 
executive functions are impaired in children with ADHD, 
and the best way to improve them is through the family, this 
study aims to develop a positive discipline parent education 
program and evaluate its effect on executive functions of 
children with ADHD.

2. Methods

This is a quasi-experimental study with pre-test/post-test/
follow-up design using a control group. The study popula-
tion consists of the parents of all children aged 7-11 years 
with ADHD in Isfahan, Iran in 2018. Among the parents 
of children who met the criteria of Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders, 30 were selected by a 
convenience sampling method and randomly assigned to 
intervention (n=15) and control (n=15) groups. Data collec-
tion tools were the Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
Diagnostic Questionnaire and The Coolidge Neuropsycho-
logical Inventory for Children (CPNI)

This study was conducted in two stages. In the first stage, 
according to the research literature and the required areas of 
intervention, a positive discipline program based on Adler’s 
approach was designed to improve executive functions in 
children with ADHD. Its validity was then confirmed by 
experts in this field. The positive discipline program was 
set to have eight 90-min sessions. In the second stage, af-
ter allocation of samples, contacting them and explaining 
the study objectives and methods, their free time to partici-
pate in the study was determined. The intervention group 
received the positive discipline program, while the control 
group received no intervention.

After examining the assumptions of statistical tests (Sha-
piro – Wilk test to determine the normality of data distribu-
tion, Levene’s test to determine the homogeneity of vari-
ances, and Box’s M test to determine the homogeneity of 
covariance matrices), Multivariate Analysis of Covariance 
(MANCOVA) and Repeated Measures ANOVA were used 
to analyze data.

3. Results

The results of Shapiro-Wilk test confirmed the assumption 
of normal data distribution (P>0.05). Box’s M test results 
indicated that the test was not significant (P>0.05) and the 
first hypothesis was then confirmed. The sphericity assump-
tion was also confirmed by using Mauchly’s test of spheric-
ity (P>0.05). The results of Levene’s test also indicate that 

the assumption of homogeneity of error variances of study 
variables in the pre-test, post-test and follow-up phases was 
observed (P>0.05). Hence, we could use parametric tests. 

The results showed that the difference in the CPNI com-
ponents of decision making/planning (P˃0.001) and inhibi-
tion (P>0.001) between the study groups was significant, 
but this difference was not significant in the organization 
component (P=0.070). The results of repeated measures 
ANOVA showed that the program in the post-test and fol-
low-up phases was effective in decision-making and inhibi-
tion and the difference was significant. This indicates that 
the effect of program was maintained.

4. Discussion and Conclusion 

The purpose of this study was to evaluate the effective-
ness of Positive Discipline educational program on execu-
tive functions of children with ADHD. The results showed 
that the positive discipline program strengthened the execu-
tive functions of these children. Schworer et al. [27] in a 
study of children with Down syndrome showed a positive 
correlation between parenting behaviors of parents and ex-
ecutive functions of children. Martin et al. [12] and Pinquart 
[13] reported that parenting and the way parents treat their 
children play a very important role in children’s cognitive 
and neuropsychological development. Based on the results 
of our study, it can be said that, according to the positive dis-
cipline program, children who have been neglected, reject-
ed or abused, do not experience love and cooperation. They 
do not know the meaning of a positive relationship with 
others, and often feel lonely and suspicious. When faced 
with problems, they overestimate these problems and un-
derestimate their own abilities [17]. The positive discipline 
program, by emphasizing on positive child-parent relation-
ships and how to build these relationships, teach parents not 
to use punitive methods and give children the opportunity 
to face the natural consequences of their behavior. 

Overall, it can be concluded that the positive discipline 
program has positive effects on the executive functions of 
children with ADHD. Therefore, families and profession-
als in the field of children with ADHD are advised to use a 
positive discipline parent education program to improve the 
executive functions of these children.
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مقاله پژوهشی

تدوین برنامه آموزشی انضباط مثبت و بررسی اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل 
نقص توجه بیش فعالی

اهداف بر اساس نظر صاحب نظران، یکی از مشکالت اساسی کودکان با اختالل نقص توجه بیش فعالی )ADHD(، نقص در مهارت های 
 شناختی، به خصوص نقص در کارکردهای اجرایی است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزشی انضباط مثبت و بررسی 

اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نقص توجه بیش فعالی انجام گرفت.
مواد و روش ها جامعه آماری پژوهش حاضر شامل والدین کودکان هفت تا یازده ساله با اختالل نقص توجه بیش فعالی شهر اصفهان در 
سال تحصیلی 1396-1397 بودند. برای انتخاب نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین والدین کودکانی که واجد 
معیارهای موجود در کتاب راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت روانی )DSM-5( بودند، سی نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه 
تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه تشخیص اختالل نقص توجه بیش فعالی و پرسش نامه 

عصب شناختی کولیج بود. جلسات آموزشی برنامه انضباط مثبت در قالب هشت جلسه 90دقیقه ای برگزار شد.
یافته ها یافته ها نشان داد که تفاوت بین مؤلفه های تصمیم گیری )P<0/001( و بازداری )P<0/001( در دو گروه آزمایش و کنترل معنا دار 
است، اما این تفاوت در متغیر سازمان دهی وجود ندارد. نتایج تحلیل واریانس آزمون اندازه گیری مکرر نیز نشان می دهد که درمان در 

مرحله پس آزمون و پیگیری در متغیرهای تصمیم گیری و بازداری تأثیرگذار بوده و تفاوت معنا دار است.
نتیجه گیری به  طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی انضباط مثبت بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نقص 

توجه بیش فعالی اثرات مثبتی به همراه دارد.

کلیدواژه ها: 
اختالل نقص 

توجه بیش فعالی، 
تصمیم گیری، 

بازداری، سازمان دهی، 
کارکردهای اجرایی
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مقدمه

اختالل نقص توجه بیش فعالی1 یکی از شایع ترین اختالالت 
عصبی رشدی دوران کودکی است که با عالئم مداوم بی توجهی، 
بیش فعالی و تکانشگری شناخته می شود و در عملکرد یا رشد 
اختالل ایجاد می کند ]1[. این اختالل معموالً پیش از سن هفت 
سالگی شروع می شود و نشانه های آن بیشتر در خانه، مدرسه و 

موقعیت های اجتماعی آشکار می شود ]2[.

میزان شیوع اختالل نقص توجه بیش فعالی حدود 7 الی 8 
درصد در کودکان دبستانی گزارش شده است ]1[. بر اساس نظر 

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder

متخصصان و صاحب نظران، مفهوم سازی این اختالل در دهه های 
اخیر به سمت دیدگاه های  شناختی گرایش یافته و عنوان شده که 
مشکل اساسی این گروه از افراد، نقص در مهارت های  شناختی، 

به خصوص نقص در کارکردهای اجرایی2 است ]3[.

با وجود اینکه کارکردهای اجرایی به  صورت متنوعی تعریف 
شده، با این حال یک توافق کلی وجود دارد که این کارکردها، 
نوعی از پردازش  شناختی است که در خدمت رفتارهای در حال 

انجام و معطوف به هدف هستند ]4[. 

بارکلی معتقد است کارکردهای اجرایی، ابزاری برای مهار رفتار، 

2. Executive Functions
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خودسازمان دهی، خودتنظیمی، پیش نگری و مدیریت زمان در 
باعث  کارکردها  این  به  آسیب  و   ]5[ می دهد  قرار  فرد  اختیار 
می شود کودک در لحظه حال زندگی کند ]6[ و بر توانایی او برای 
مدیریت امور روزانه که انسان  از طریق آن خود را برای آینده دور 
و نزدیک آماده می کند، تأثیری زیان بار و ویران کننده  بگذارد ]4[.

که  دارد  آن  از  حکایت  انجام گرفته  پژوهش های  همچنین 
گسترش  و  بهبود  در  اجرایی  کارکردهای  رشد  و  آموزش 
توانمندی های اجتماعی و توانایی های تحصیلی و آموزشگاهی 
نقش اساسی دارند ]10-7[؛ بنابراین تقویت آن ها از اهمیت و 

ضرورت باالیی برخوردار است.

در همین رابطه، بارکلی بیان می کند که کارکردهای اجرایی 
مغز با بافت اجتماعی رشد پیدا می کند. مطالعات اخیر به این 
و  اجرایی  کارکردهای  بین  است  ممکن  که  رسیده اند  نتیجه 
اساس عصب شناختی اختالل نقص توجه بیش فعالی و عوامل 
ارتباط وجود  والدین  از قبیل رفتارهای فرزندپروری  محیطی 

داشته باشد ]11[.

مارتین و همکاران ]12[ و پینکوارت ]13[ در پژوهش های 
با  والدین  رفتار  شیوه  و  فرزندپروری  که  کردند  اثبات  خود 
فرزندان نقش بسیار اساسی در رشد شناختی و عصب شناختی، 
به ویژه کارکردهای اجرایی مغز کودکان دارد. سلیک و همکاران 
]14[ در همین رابطه در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند 
که شیوه رفتار والدین و معلم در کالس نیز بر رشد و تحول 

کارکردهای اجرایی کودکان تأثیر دارد.

ارتباط  اثبات کردند که شیوه  نیز  و همکاران ]15[  فاطیما 
والدین و فرزندان )به ویژه مادر( و تعامالت عاطفی آن ها نقش قابل 
 توجهی در رشد و تحول کارکردهای اجرایی دارد. در پژوهشی 
که توسط والتون ]16[ انجام گرفت، نتایج حاکی از آن بود که 
و  بازداری  فرایندهای  که  باعث می شود  فرزندپروری  مشکالت 
سازمان دهی که از مؤلفه های اصلی کارکردهای اجرایی است به 

نحو مناسبی در کودکان رشد و تحول نیابد.

مهارت های  تقویت  و  والدین  آموزش  رابطه،  همین  در 
فرزندپروری بر اساس رویکردهای مختلفی صورت می گیرد که 
در  است.  آدلر  نظریات  بر  مبتنی  رویکردهایی  آن ها،  از  یکی 
نظریات آدلر با تأکید بر روابط مثبت بین والدین و کودکان، 
آموزش چگونگی برقراری این روابط و نیز آموزش نظام مبتنی 
قهرآمیز  روش های  از  که  می آموزند  والدین  به  دلگرمی،  بر 
استفاده نکنند و به کودکان فرصت مواجه  شدن با پیامدهای 

طبیعی رفتار خود را بدهند ]17[.

همچنین در این نظریه، والدین به  جای آنکه به فرزندان خود 
فرصت  آن ها  به  آن ها شوند،  تسلیم  برعکس  یا  بدهند  دستور 
تصمیم گیری و انتخاب می دهند. دلگرمی دادن باعث می شود 

قدرت  از  و  واقف  داشته هایش  و  قوت  نقاط  و  ارزش ها  به  فرد 
تصمیم گیری و انتخاب خود آگاه شود ]17[.

آدلر همچنین معتقد است که رفتار نادرست به این علت انجام 
می شود که برای کودک سودمندی دارد. مهم ترین پیامد همه 
رفتارها، دست یابی به احساس تعلق است. از این رو، علت رفتار 
نامناسب کودک آن است که او نمی تواند از راه های مفید به این 
تعلق خاطر دست یابد و سعی می کند از طریق غیرمفید آن را 

جست و جو کند ]18[.

با توجه به اینکه بر اساس مطالب گفته شده، کارکردهای اجرایی 
که یکی از مشکالت اساسی کودکان دارای اختالل نقص توجه 
بیش فعالی است، دچار آسیب است و بهترین بافت برای تقویت 

آن نیز بافت خانواده است.

رویکردهای  از  یکی  اساس  بر  دارد  قصد  حاضر  پژوهش 
نظری جدید، برنامه آموزشی تدوین کند. بر این اساس، هدف 
پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزشی انضباط مثبت و بررسی 
با اختالل نقص  اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی کودکان 

توجه بیش فعالی است.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش یک 
پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری 

با گروه کنترل بود. 

یازده  تا  والدین کودکان هفت  آماری پژوهش شامل  جامعه 
در سال  اصفهان  بیش فعالی شهر  توجه  نقص  اختالل  با  ساله 
تحصیلی 1396-1397 بودند. برای انتخاب نمونه، با استفاده از 
روش نمونه گیری در دسترس از بین والدین کودکانی که واجد 
معیارهای موجود در کتاب راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت 
روانی3 بودند، سی نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به شیوه 

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند.

معیارهـای ورود به پژوهـش شامل محصل بودن در دوره سنی 
7 تا 11 سال، ابتال به اختالل نقص توجه بیش فعالی بر اساس 
راهنمای آماری؛ تشخیص اختالالت روانی و عدم ابتال به سایر 

اختالالت عصبی رشدی بود. 

معیارهای خروج از پژوهش حاضر نیز شامل عدم تمایل به 
به  طور  درمان  دوره  تکمیل  و عدم  مطالعه  در  مادران  شرکت 
کامل بود. در این پژوهش، گمارده شدن آزمودنی ها در گروه های 
آزمایش و کنترل به شیوه تصادفی بود. همچنین برنامه آموزشی 
انضباط مثبت توسط متخصص دوره  دیده اجرا شد و در زمان 
آزمایشی  برنامه  با  آموزش  آزمودنی ها تحت  پروژه،  این  اجرای 

دیگری نبودند.

 3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5)
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این  بیش فعالی4:  توجه  نقص  اختالل  تشخیص  پرسش نامه 
توجه  نقص  اختالل  عالئم  اساس  بر  هجده سؤالی  پرسش نامه 
بیش فعالی در پنجمین راهنمای آماری و تشخیصی اختالالت 
روانی تهیه و بر اساس مقیاس دوگزینه ای )بلی خیر( درجه بندی 

شده است. 

شیوه نمره گذاری این پرسش نامه که هر سه مقوله بی توجهی، 
بیش فعالی و تکانشگری را می سنجد، به این صورت است که 
می گیرد؛  صفر  نمره  «خیر»  گزینه  و  یک  نمره  «بلی»  گزینه 
بنابراین بیشترین و کمترین نمره در این آزمون به  ترتیب 18 

و صفر است. 

4. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Diagnostic Questionnaire

بر اساس مالک های مندرج در پنجمین راهنمای آماری و 
تشخیصی اختالالت روانی زمانی کودک به این اختالل مبتال 
است که شش مالک از نُه مالک را به  مدت شش ماه داشته 
باشد. این پرسش نامه، تشخیص گذاری را بر مبنای همین مالک 
انجام می دهد. روایی پرسش نامه توسط متخصصان و استادان 
دانشگاه در رشته روان شناسی و روان پزشکی تأیید شد. ضریب 
آلفای کرونباخ برای نمره کل 0/85 و برای شاخص نقص توجه 
0/76 و برای شاخص بیش فعالی و تکانشگری 0/88 به دست 

آمده است ]20،19 [.

پرسش نامه عصب شناختی Coolidge 5: این آزمون که چندین 

5. The Coolidge Neuropsychological Inventory

جدول 1. عناوین و محتوای جلسات برنامه آموزشی انضباط مثبت

محتوای جلسهعنوانشماره جلسه

ADHD و اصالح نگرش والدینجلسه اول
معرفی برنامه و بیان قوانین جلسات و ارائه اطالعات در مورد ماهیت، شیوع، سیر، پیش آگهی و سبب شناسی ADHD و 

اصالح باورهای نادرست والدین در رابطه با این اختالل

نقش خانواده در تعامل با کودک بیش فعال و آشنایی والدین با سبک های فرزندپروری و ارتباط آن با بیش فعالیتعامل والد فرزند و اصول فرزندپروریجلسه دوم

مفهوم عالقه اجتماعی و تعاون و جلسه سوم
ADHD همکاری در کودکان با

آشنایی والدین با مفهوم عالقه اجتماعی و عوامل آسیب رسان و تقویت کننده عالقه اجتماعی، تأثیر خانواده در رشد عالقه 
اجتماعی، درک مفهوم مشارکت و آموزش نحوه جلب مشارکت فرزندان

مفهوم کارکردهای اجرایی در کودکان جلسه چهارم
ADHD با

آشنایی والدین با مؤلفه های درگیر در بیش فعالی، از جمله کارکردهای اجرایی، مؤلفه های آن، چگونگی تحول این مؤلفه ها 
از اوایل کودکی تا بزرگسالی و چگونگی تأثیر محیط و والدین در رشد کارکردهای اجرایی

آشنایی با چهار هدف اشتباه در کودکان و جلسه پنجم
چگونگی برخورد با این اهداف

آشنایی با چهار هدف اشتباه جلب توجه، کسب قدرت، میل به انتقام و ابراز ناتوانی و نقش والدین در ایجاد و پایداری این 
اهداف و آموزش نحوه برخورد صحیح هنگام مواجهه با این اهداف

تمایز بین انضباط و پاداش و تنبیه و جایگزین کردن احترام متقابل و آموزش قاطعیتاشتباه های رایج در تنبیه و پاداشجلسه ششم

آشنایی والدین با شیوه های انضباطی جدید، از جمله پیامدهای طبیعی و منطقی در سبک فرزندپروری مقتدرتوجه به پیامدهای طبیعی و منطقیجلسه هفتم

آشنایی با مفهوم دلگرمی و آموزش شیوه دلگرم سازی فرزندان و تفاوت آن با تشویق و آموزش و کاربرد عملی دلگرم سازیدلگرمی و تفاوت آن با تشویقجلسه هشتم

Coolidge جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای تصمیم گیری، سازمان دهی و بازداری در پرسش نامه عصب روان شناختی

مرحله آزمونمتغیر
میانگین±انحراف معیار

گروه کنترلگروه آزمایش

تصمیم گیری

4/99 ± 5/6417/18 ± 15/92پیش آزمون

4/90 ± 2/7216/75 ± 11/71پس آزمون

4/45 ± 1/8117/12 ± 9/92پیگیری

سازمان دهی

4/76 ± 4/7217/50 ± 17/71پیش آزمون

4/44 ±  3/7916/25 ± 13/14پس آزمون

6/34 ± 3/1815/81 ±  10/00پیگیری

بازداری

2/27 ± 2/146/62 ± 6/14پیش آزمون

1/80 ± 2/587/25 ± 3/71پس آزمون

2/37 ± 1/956/81 ± 2/14پیگیری
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تا  پنج  نوجوانان  و  کودکان  رفتاری  و  عصب شناختی  اختالل 
کولیج  توسط  در سال 2002  را تشخیص می دهد،  هفده ساله 
مشخص  خرده مقیاسی  دارای  اختالل  هر  است.  شده  ساخته 
و مجزا است که سه مورد از این خرده مقیاس ها با نوزده گویه 

کارکردهای اجرایی را ارزیابی می کند. 

پاسخ  لیکرت  مقیاس  به  صورت  آزمون  این  به  والدین 
می دهند. این سه خرده مقیاس کارکردهای اجرایی را در سه 
حوزه سازمان دهی، تصمیم گیری برنامه ریزی و بازداری پاسخ 

ارزیابی می کنند ]21[.

این پرسش نامه به این صورت نمره گذاری می شود که به گزینه 
«هیچ وقت» نمره صفر، به گزینه «گاهی اوقات» نمره 1، به گزینه 
«معموالً » نمره 2 و به گزینه «همیشه» نمره 3 تعلق می گیرد؛ 
بنابراین بیشترین و کمترین نمره در این آزمون 57 و صفر است.

گرفتن نمره بیشتر، نشان دهنده مشکالت بیشتر در کارکردهای 
آلفای  از طریق  ایران  در  پرسش نامه  این  پایایی  است.  اجرایی 
کرونباخ برای نمره کل 0/81، برای خرده مقیاس تصمیم گیری 
برنامه ریزی 0/75، برای خرده مقیاس سازمان دهی 0/60 و برای 

خرده مقیاس بازداری 0/73 به دست آمد ]20[.

روند اجرای پژوهش

اجرای پژوهش حاضر در دو مرحله صورت گرفت: 

و حیطه های  موجود  پژوهشی  ادبیات  طبق  اول،  مرحله  در 
اساس  بر  مثبت  انضباط  آموزشی  برنامه  نیاز،  مورد  آزمایشاتی 
رویکرد آدلر به منظور بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با 

اختالل نقص توجه بیش فعالی طراحی شد.

این برنامه بر پایه نظریه آدلر تنظیم و محتوای آن بر اساس 
رویکردهای تربیتی این نظریه تدوین  شد. محتوای برنامه آموزشی 
از کتاب های کودکان خوشبخت ]22[، انضباط بدون اشک ]19[، 
روابط دموکراتیک و احترام متقابل ]17[، فنون مدیریت کالس: 
رویکرد روان شناختی به بهسازی مدارس و ارتباطات مدرسه ]23[ 
اقتباس و ترتیب جلسات و مواد آموزشی با توجه به منابع فوق 
تنظیم شد و سپس به تأیید استادان ایرانی صاحب نظر در این 
زمینه رسید. عناوین و محتوای جلسات برنامه آموزشی انضباط 

مثبت در ادامه ارائه شده است )جدول شماره 1(.

و  نمونه ها  شدن  مشخص  از  پس  دوم،  مرحله  در  سپس 
جایگزینی تصادفی آن ها در دو گروه آزمایش و کنترل، طی تماس 
با خانواده ها هماهنگی های الزم و توضیح مراحل مختلف کار و 
بیان اهداف طرح پژوهش، روز آزاد والدین برای شرکت در دوره 

آموزشی مشخص شد.

گروه اول یا آزمایش با رویکرد آدلری شامل پانزده مادر و گروه 
دوم یا کنترل نیز شامل پانزده مادر بودند و شرکت کنندگان گروه 
از شروع  قبل  نمی کردند.  دریافت  آموزش جانبی  کنترل هیچ 
عصب شناختی  پرسش نامه  کودکان،  والدین  آموزشی،  جلسات 

Coolidge به  عنوان مرحله پیش آزمون تکمیل شد. 

در ادامه، جلسات آموزشی برنامه انضباط مثبت در قالب هشت 
جلسه نود دقیقه ای برگزار شد. پس از پایان آموزش و در مرحله 
پیگیری )یک ماه بعد از اجرای مرحله پس آزمون( متغیر یادشده 

دوباره اندازه گیری شد. 

آماری  آزمون های  پیش فرض های  بررسی  از  پس  همچنین 
داده ها،  نرمال  توزیع  تعیین  برای  ویلک  شاپیرو  آزمون  )مانند 

جدول 3. نتایج همگنی کوواریانس، کرویت Mauchly و همگنی واریانس های نمرات در دو گروه

M-Box (F)MauchlyLevene متغیر

)0/90(6/13آمادگی  شناختی
P=0/492

0/83)4/81(
P =0/090

0/70
P=0/410

)1/98(13/49کالمی
P=0/064

0/92)2/04(
P=0/360

0/06
P=0/795

)0/56(3/81اجتماعی هیجانی
P=0/762

0/89)3/03(
P=0/219

1/93
P=0/664

جدول 4. نتایج کلی تحلیل کوواریانس تأثیر آزمایش آموزشی در گروه آزمایش و کنترل

dfFP خطاdf فرضیهمقدارنوع آزمون

0/6032311/800/001اثر پیالیی

0/3932311/800/001المبدای ویلکز

1/5332311/800/001اثر هاتلینگ

1/5332311/800/001بزرگ ترین ریشه روی
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M- جهت تعیین همگنی واریانس ها و نیز آزمون Levene آزمون
 Multivariate Analysis( از )جهت همگنی کوواریانس ها Box
 Repeated Measures و   of Covariance (MANCOVA

ANOVA استفاده شد.

یافته ها

در  کنترل  و  آزمایش  گروه  نمرات  معیار  انحراف  و  میانگین 
متغیرهای تصمیم گیری، سازمان دهی و بازداری در جدول شماره 

2 ارائه شده است.

مرور یافته های توصیفی و مقایسه میانگین نمره ها در گروه ها 
نشان داد در برخی از متغیرهای گروه آزمایش و کنترل تفاوت هایی 
ابتدا مفروضه های  تفاوت ها،  بررسی معنا داری  به  منظور  دارند. 

آزمون های پارامتریک بررسی شد. 

نتایج آزمون شاپیرو ویلک بر متغیرها بیانگر آن بود که سطح  
معنا داری در متغیرها از 0/05 باالتر بود و بر این اساس فرض 
نرمال بودن داده  تأیید شد. نتایج آزمون M-Box ، Mauchly و 

Levene نیز در جدول شماره 3 ارائه شده است.

بررسی نتایج M-Box متغیرهای پژوهش بیانگر آن است که 
برابری  پیش فرض  بنابراین  )P<0/05(؛  نیست  معنا دار  آزمون 
تأیید  وابسته  متغیرهای  مشاهده شده  کوواریانس  ماتریس های 
می شود. پیش فرض آزمون کرویت Mauchly نیز برای متغیرهای 

پژوهش، با توجه به سطح معنا داری )P<0/05( برقرار است. 

نتایج آزمون Levene نیز حاکی از آن است که مفروضه همگنی 
واریانس های خطای متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون 
بدین ترتیب،  )P<0/05(؛  است  معنا دار  پیگیری  و  پس آزمون 
استفاده از آزمون های پارامتریک برای تحلیل داده های پژوهش، 
بالمانع است. نتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیره در جدول 

شماره 4 ارائه شده است.

با توجه به نتایج آزمون های چهارگانه تحلیل که در جدول 
شماره 4 ارائه شده است، گروه آزمایش و کنترل حداقل در یکی از 
متغیرها تفاوت معنا داری دارند. بدین ترتیب، فرضیه اول پژوهش 
مبنی بر تأثیر برنامه آموزشی انضباط مثبت بر کارکردهای اجرایی 
کودکان با اختالل نقص توجه بیش فعالی تأیید می شود. به منظور 

پی بردن به این تفاوت در مؤلفه ها، نتایج در ادامه آمده است.

همان طور که نتایج جدول شماره 5 نشان می دهد، تفاوت بین 
مؤلفه های تصمیم گیری )P˃0/001( و بازداری )P˃0/001( در 
دو گروه آزمایش و کنترل معنا دار است، اما این تفاوت در متغیر 

سازمان دهی )P˃0/070( وجود ندارد.

از آنجا که عالوه بر اعمال آزمایش برای گروه آزمایش، از متغیر 
زمان نیز استفاده شد، روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر 
فقط برای دو متغیر تصمیم گیری و سازمان دهی برای تحلیل 

داده ها به کار رفت.

بر اساس جدول شماره 6، سطح معنا داری تحلیل واریانس 

جدول 5. نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس تأثیر آزمایش آموزشی در گروه آزمایش و کنترل

توان آماریاتاSSdfMSFPمتغیرهای وابستهمنبع تغییرات

پیش آزمون

207/121207/1222/480/0010/470/99تصمیم گیری

24/10124/101/430/2430/050/21سازمان دهی

14/22114/223/030/0940/100/38بازداری

عضویت گروهی

146/091146/0915/850/0010/380/96تصمیم گیری

60/16160/163/570/0700/120/44سازمان دهی

97/05197/0520/710/0010/450/99بازداری

جدول 6. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سه مرحله پیش آزمون پس آزمون و پیگیری

مجذور اتاSSdfMSFPمتغیر

تصمیم گیری
7386/8817386/88327/240/0010/96اثر آموزش

293/451422/57خطا

بازداری
2273/3512273/35450/210/0010/97اثر آموزش

65/64145/04خطا
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مرحله  در  درمان  که  می دهد  نشان  مکرر  اندازه گیری  آزمون 
پیش آزمون پس آزمون و پیگیری در متغیرهای تصمیم گیری و 
بازداری تأثیرگذار بوده است و تفاوت معنا دار است؛ بنابراین این 
روش درمانی بعد از اجرای درمان و در مراحل پیگیری هم تأثیر 

خود را از دست نداده و ماندگار بوده است.

بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی انضباط 
توجه  نقص  اختالل  با  کودکان  اجرایی  کارکردهای  بر  مثبت 
بیش فعالی انجام گرفت. نتایج حاصل از آنالیز کوواریانس و آنالیز 
واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که برنامه آموزشی انضباط 
مثبت موجب تقویت کارکردهای اجرایی کودکان با اختالل نقص 

توجه بیش فعالی می شود. 

یافته های این بخش از پژوهش با نتایج تحقیق بلر و همکاران 
]24[ در آمریکا درباره تأثیر تغییر در کیفیت والدگری بر رشد 
کارکردهای اجرایی، تحقیق د کولون و همکاران ]25[ در لندن 
بر خروجی های  والدگری  اساسی  آموزش مهارت های  بر  مبنی 
شناختی کودکان، نتایج پژوهش های مارتین و همکاران ]12[، 
فاطیما و همکاران  پینکوارت ]13[، سلیک و همکاران ]14[، 
]15[ و والتون ]16[ مبنی بر اثربخشی رابطه تعامالت والد فرزند 
و تأثیر آن بر بهبود کارکردهای اجرایی کودکان با و بدون اختالل 

نقص توجه بیش فعالی همسو و هم خوان است.

در همین رابطه و همسو با یافته های این پژوهش، شوورر و 
همکاران ]26[ در پژوهشی که روی کودکان دارای سندرم داون 
انجام گرفت، بیانگر آن بود که بین رفتارهای فرزندپرروی والدین 

و کارکردهای اجرایی فرزندان همبستگی مثبتی وجود دارد. 

در پژوهشی که توسط مارتین و همکاران ]12[ و پینکوارت 
اثبات شده که فرزندپروری و نحوه رفتار  ]13[ انجام گرفت، 
والدین با فرزندان نقش بسیار اساسی در رشد شناختی و عصب 

 روان شناختی کودکان دارد.

در تبیین یافته های پژوهش حاضر می توان به دلگرمی، که از 
اصول به کاررفته در برنامه آموزشی انضباط مثبت است، اشاره 
بین  رابطه  تحول  در  عوامل  مؤثرترین  از  یکی  دلگرمی  کرد. 

والدین و فرزندان است.

دلگرمی یکی از مفاهیم اساسی روان شناسی آدلر است. او و 
پیروانش دلگرمی را به  عنوان جنبه مهمی از زندگی و نیز به  عنوان 
بخش مهمی از فرایند مشاوره در نظر داشته اند و برای دهه های 
متمادی، اصول و شیوه های دلگرمی را تشریح و از آن ها استفاده 
کرده اند ]12[. دلگرمی به افراد برای داشتن اعتقادی راسخ، الهام 
می بخشد و کمک می کند تا آن ها بتوانند برای یافتن راه حل ها 
کار کنند و در چالش های پیش رو تالش کنند و در واقع به  نوعی 

دلگرمی «دست یابی به شجاعت» است ]27[. 

در تبیین دیگر می توان گفت که در جلسات گروهی با والدین، 
اصول دلگرم سازی به  عنوان یک مفهوم آدلر در برنامه آموزشی 
انضباط مثبت و جانشین تنبیه و تشویق معرفی شد و با توجه به 
تأثیر دلگرمی والدین بر بهتر عمل کردن کودکان در کارکردهای 
اجرایی ]28[ می توان تبیین کرد که بهبود کارکردهای اجرایی 
کودکان بر اثر تغییر سبک تنبیه والدین و دلگرمی دادن آن ها به 

کودکان اتفاق افتاده است. 

این نتایج همسو با پژوهش فاطیما و همکاران ]15[ است که 
از طریق رویکرد همبستگی به این نتیجه رسیدند که نحوه ارتباط 
والدین و فرزندان و تعامالت عاطفی آن ها نقش قابل  توجهی در 
از  رشد و تحول کارکردهای اجرایی در کودکان دارد و غفلت 

روابط والد فرزندی رابطه منفی با کارکردهای اجرایی دارد.

در تبیین دیگر نتایج این پژوهش، می توان گفت بر مبنای 
برنامه آموزشی انضباط مثبت، کودکانی که مورد بی اعتنایی، طرد 
یا سوءاستفاده قرار گرفته اند، تجربه عشق و همکاری را نداشته اند. 
آن ها معنای یک ارتباط مثبت با دیگران را نمی دانند، در نتیجه 
مواجهه  هنگام  به  بدگمانی می کنند.  و  تنهایی  احساس  اغلب 
توانایی های  و  کرده  برآورد  زیاد  را  مشکالت  این  مشکالت،  با 

خودشان را دست کم می گیرند ]29[.

روابط  بر  تأکید  با  مثبت  انضباط  آموزشی  برنامه  مقابل،  در 
مثبت بین کودک والد و آموزش چگونگی برقراری این روابط 
و نیز آموزش نظام مبتنی بر دلگرمی، به والدین می آموزند که 
از روش های مبتنی بر تنبیه استفاده نکنند و به کودکان فرصت 

مواجه  شدن با پیامدهای طبیعی رفتار خود را بدهند.

دارند.  وجود  هم  با  مهربانی  و  قاطعیت  رویکرد،  این  در 
همچنین والدین به  جای آنکه به فرزندان خود دستور بدهند 
یا برعکس تسلیم آن ها شوند، به آن ها فرصت تصمیم گیری و 
انتخاب می دهند. این امر باعث می شود فرد به ارزش ها و نقاط 
قوت و داشته هایش واقف و از قدرت تصمیم گیری و انتخاب 

خود آگاه شود ]18[.

به نظر می رسد که والدین توانسته اند با ایجاد شرایط استفاده 
خود و کودکشان از برنامه ریزی برای کارها، مانع به وجود آمدن 

مشکالت بیشتر در مهارت های برنامه ریزی کودکان خود شوند.

نتایج این پژوهش همچنین بیانگر آن بود که برنامه آموزشی 
انضباط مثبت بر سازمان دهی کودکان دارای اختالل نقص توجه 

بیش فعالی تأثیر نداشته است. 

این یافته با نتایج پژوهش های موریس ]30[ و گرولنیک و 
بهبود  بر  والدین  آموزش  می دارند  اظهار  که   ]31[ پومرانتز 
مهارت های سازمان دهی کودکان با و بدون اختالل نقص توجه 
بیش فعالی تأکید کرده اند، هم خوان نیست، اما با یافته پژوهش 
خانواده،  محیط  بین  ارتباط  آن  در  که   ]32[ کلی  و  شرودر 
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روش های والدگری و مهارت های سازمان دهی در کودکان با و 
بدون اختالل نقص توجه بیش فعالی بررسی شده، هم خوان است. 

در تبیین یافته های این بخش از پژوهش می توان گفت که 
در  اختالل  این  دارای  کودکان  خانواده های  فردی  بین  روابط 
مقایسه با کودکان عادی از تنش بیشتر و سازمان دهی کمتری 
برخوردار است ]33[ و این امر خود باعث شده تا برنامه آموزشی 
انضباط مثبت به  تنهایی قادر به تغییر در مهارت سازمان دهی 

کودکان با اختالل نارسایی توجه بیش فعالی نشود. 

در   ]34[ همکاران  و  واسیچ  سوسیچ  نتایج،  این  با  همسو 
با  مثبتی  همبستگی  والدین  رفتار  که  دادند  نشان  پژوهشی 

کارکردهای اجرایی در کودکان دارد.

نتیجه گیری

به  طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه آموزشی 
با اختالل نقص  انضباط مثبت بر کارکردهای اجرایی کودکان 
توجه بیش فعالی اثرات مثبتی به همراه دارد. از این رو، با توجه 
به نتایج مطالعه حاضر، به خانواده ها و متخصصان حوزه کودکان 
با اختالل نقص توجه بیش فعالی پیشنهاد می شود که از برنامه 
این  اجرایی  کارکردهای  بهبود  برای  مثبت  انضباط  آموزشی 

کودکان بهره گیرند.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اخالقی  نظر  از   813/10118 شماره  اساس  بر  مقاله  این 
مورد تأیید کمیته اخالق در پژوهش دانشکده علوم تربیتی و 
روان شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی قرار گرفته است. در این 
پژوهش رضایت نامه کتبی از شرکت کنندگان دریافت شد و آن ها 
به  بودند. همچنین  آگاه  به طور کامل  اجرای پژوهش  از روند 
شرکت کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات به دست آمده در 
این پژوهش محرمانه خواهد ماند و آن ها هر زمان که بخواهند، 

اجازه خروج از پژوهش را دارند.

حامي مالي

درگروه  جهانگیری  دنیا  خانم  دکتری  رساله  از  مطالعه  این 
آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 

دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران استخراج شده است.
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