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Abstract 

The present study was conducted to investigate the efficacy of training 

executive functions on the mother-child interaction and sleep problems of 

the children with ADHD. The present study was quasi-experimental with 

pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design. The 

statistical population of the present study included the boys with ADHD in 

the city of Isfahan in the academic year 2019-20. 30 children with ADHD 

were selected through multi-stage clustered sampling method and they were 

randomly accommodated into experimental and control groups (each group 

of 15 children). The experimental group received eight seventy-five-minute 

executive function interventions. 3 children from the experimental group and 
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2 children from the control group were dropped from the study. The applied 

questionnaires in this study included ADHD questionnaire, mother-child 

interaction questionnaire and child sleep habit questionnaire. The data from 

the study were analyzed through repeated measurement ANOVA via 

SPSS23 software. The results showed that training executive functions has 

significant effect on the mother-child interaction and sleep problems of the 

children with ADHD (p<0.001). According to the findings of the present 

study it can be concluded that training executive functions can be applied as 

an efficient method to increase the mother-child interaction and decrease 

sleep problems of the children with ADHD through employing training 

organization, increasing concentration and carefulness, reinforcing working 

memory and avoiding response. 

 Keywords: ADHD, executive functions training, mother-child interaction, 

sleep problems. 
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 چکیده
کودک و مشکالت   -پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر تعامل مادر

آزمایشکی بکا حکر  فعالی اسجکا  ررفک پ پکژوهش حاضکر کودککان بکا اخکتتا سارسکایی توجک  ب ش خواب

 آزمون با رروه رواه و دوره پ گ ری دوماه  بودپ جامع  آمکاری پکژوهش شکامل کودککانپس -آزمونپ ش

بودپ در این پژوهش تعکداد  1398-99فعالی شهر اصفهان در ساا تحص لی پسر با اختتا سارسایی توج  ب ش

ای استخاب ای چندمرحل ر ری خوش فعالی با روش سموس کودک کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش 30

ککودک.پ رکروه آزمکایش  15های آزمایش و رواه رمارده شدسد )هر رروه و با رمارش تصادفی در رروه

ای دریافک  دق قک  75جلسک   8. را حکی یکم مکاه در 2005مداخل  کارکردهای اجرایی )ف شر و همالکاران  

های سفکر ریک ش داشکتندپ پرسشکنام  2سفکر و در رکروه رکواه س ک   3سمودسدپ در ایکن بک ن در رکروه آزمکایش 

. و 2007)بروک و کل نتکون   فعالی  ب شاختتا سارسایی توج مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنام 

. و پرسشککنام  دککادا  خککواب کککودک )اووسکک   اسکک ریتو و 1994کککودک )پ استککا   -پرسشککنام  تعامککل مککادر

ر ری مالرر با استفاده از های حاصل از پژوهش ب  ش وه تحل ل واریاسس با اسدازه. بودپ داده2000ر ن  مم
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تحل ل قرار ررف پ ستایج سشان داد ک  آموزش کارکردهای اجرایی ومورد تج ی  23SPSSاف ار آماری سر 

فعالی تکثث ر معنکادار دارد کودک و مشالت  خواب کودکان با اختتا سارسایی توجک  ب ش -بر تعامل مادر

(001 0p< توان چن ن ست ج  ررف  ک  آموزش کارکردهای اجرایی های پژوهش حاضر می.پ بر اساس یافت

تواسد دهی  اف ایش تمرک  و دق   تقوی  حافظ  کاری و بازداری پاسخ میآموزش سازمان ر ری ازبا بهره

ککودک و ککاهش مشکالت  خکواب کودککان بکا  -دنوان یم روش کارآمد جه  اف ایش تعامل مکادرب 

 فعالی مورداستفاده ر ردپاختتا سارسایی توج  ب ش

 -رتعامل ماد ،ییاجرا یوزش کارکردهاآم ،یفعالشیتوجه و ب ییاختالل نارسا :هاواژهکلید

   .کودک، مشکالت خواب
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 مقدمه
رود ک  در آن شخص   فرد شالل ترین مراحل زسدری ب  شمار میدوره کودکی از مهم

توجهی سالی  از بیها و اختتال  رفتاری در سوجواسی و ب رگر ردپ اغلب ساسازراریمی

کی و دد  هدای  روسد رشد و تالامل رفتاری دوران کود -ب  مسائل و مشالت  داحفی

.پ درواقع  مشالت  دوران کودکی 2017و همالاران   1شود )س الوریکودک ساشی می

های کودک  او را برای مشالت  ب شتر و ابتت ب  دتوه بر مختل کردن دملالرد و تواسایی

ین م ان .پ در ا2018  2سازسد )کا   کراوا  ه ن  و استنراختتال  در آینده مستعد می

باشد می 3فعالییالی از اختتال  مربوط ب  دوران کودکی  اختتا سارسایی توج  و ب ش

توج   .پ این اختتا دارای س  زیر سوع بی2017  4)کاالهان  ب رستون  استاس و بتک

سارسایی  اختتا.پ 2017  5فعاا  تالاسشی و سوع مرکب اس  )تاسدون و پرر تاب ش

تحولی اس  ک  دارای دتئمی سظ ر اشالاا در  -اختتا دصبیم  فعالیتوج  ب ش

ازحد صحب  کردن اس  ک  بادث قراری  ب شپرتی  بیدهی وظایف  حواسسازمان

این  .پ2019  6اینت رک م  پارک  ک م  پان  لی و ممشود )سقص جدی در دملالرد فرد می

فظ کردن توج  در واسط  مشالت  کمبود توج   از دهده توج  دق ق  حکودکان ب 

فعالی و آیند و ب  دل ل مشالل ب شها و دسباا سمودن تالال ف برسمیتالال ف یا فعال  

دوسد یا از چ  ها های سامناسب  میقرار دارسد  در موقع  ها و پاهای بیتالاسشگری  دس 

وجوش هستند و اغلب منتظر سوب  ماسدن برایشان دشوار اس  روسد  در حاا جنبباال می

 .پ2019  7)الئو  ویبمان و هال رین و لی

 در آسان فعالی  ساتواسییالی از مشالت  کودکان با اختتا سارسایی توج  و ب ش

 سراقی وس ف (خصوص با والدین اس  ب  احراف ان با بخشرضای  و مناسب ارتباط ایجاد
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-  )چ روس سپذیر اسها آس بدر آن 1فرزسد -.پ بر این اساس تعامل والد1387سادری  

فعالی  .پ البت  در کودکان با اختتا سارسایی توج  و ب ش2016و همالاران   2تاسالاسو

ای دو سوی  داردپ ب  این شالل ک  مشالت  رفتاری فرزسد رابط  -تخریب تعامل والد

فعالی سبب آس ب رواسی ب  والدین شده و از حرفی دیگر این کودکان با سقص توج  و ب ش

های کودک توج  سشان داده و شود تا والدین کمتر ب  سؤاال  و خواست میفرایند بادث 

الدمر  سالسباری  های کمتری را س   برای رفتارهای بهنجار کودک اختصاص دهند )پاداش

فرزسدی یم رابط  مهم و ح اتی برای ایجاد امن   و  -.پ تعامل والد2017  3سارز و اسدراد

فرزسدان سخست ن معرف دس ای ارتباحا  برای فرزسدان دشق اس پ رابط  ب ن والدین و 

-حور مستق م ریش  در این روابط دارسد )کارس باشدپ احساس دشق  صم م   و امن   ب می

های اخ ر سشان داده اس  ک  ک ف   ارتباط والدین با فرزسدان .پ بررسی2012  4هول 

ها داردپ هراسدازه م  ان تعارض نارتباط س دیالی با رفتارهای فرزسدان و سازراری رواسی آ

والدین و فرزسدان ب شتر باشد  م  ان ه جاسا  منفی و مشالت  رفتاری در فرزسدان ب شتر 

 .پ2018  5سازی  الکاش  کل نوسالی و ایبرشود )می

شود تا سظم شناختی  فرزسدی کارآمد سبب می -مشالت  در برقراری تعامل والد

با آس ب جدی مواج  شود )دوی  پریهاتساستی  ست اوان و  ه جاسی و ف  یولوژیالی کودکان

فرزسدی  -شناختی و ف  یولوژیالی ساشی از تعامل والدهای روان.پ آس ب2015  6س سواتی

شود تا آسان از فعالی  سبب میساکارآمد در کودکان با اختتا سارسایی توج  و ب ش

؛ 2019و همالاران   8شوسد )م اسومی 7مشالت  خواب س   رسج برده و دچار اختتا خواب

.پ خواب اساس فرآیندهای ف  یولوژیم اس پ 2019  9ت اگ  هاکنبری  کنی و کلمان
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ثمره خواب حب عی  کاهش فعال   سم ات م  فشارخون و ضربان قلب اس پ اررچ  از 

دنوان فرصتی برای استراح  و رهایی از دوامل فشارزای زسدری روزمره یاد خواب ب 

اسد ک  خواب یم فعال   و فرایند زیستی پویا و سازمان ولی تحق قا  سشان داده شود می

دهند ک  برای ستمتی و خوب یافت  اس  ک  در حی آن  فرایندهای ح اتی زیادی رخ می

شناختی زیستن ضروری هستندپ مشالت  خواب  همچن ن تثث ر منفی روی فرایندهای روان

اف ایش سگراسی در خصوص ستمتی و بهداش  ضع ف   داردپ خواب ساکافی مستق ماً با

پذیری  افسردری  خستگی  مشالت  تمرک   مشالت  توج  و ضعف کارکرد تحریم

 .پ1394آموزشی مرتبط اس  )دطادخ   

اسد ک  کودکان با اختتا سارسایی شناختی دریافت روان -های دصبپژوهش

و س   در ساختارهای مغ ی  1های اجراییهای مرتبط با کارکردفعالی در آزمونتوج  ب ش

هایی هستند های پای  و مخچ  دچار سارساییهای پ شاسی مغ   دقدهمرتبط هماسند قطع 

؛ رورل نگ  دالریم ل  چلم نسالی و 2018  2)برسگار  روسلو  کولمر  بایوکسولی و م راسدا

پ چناسال  ستایج پژوهش .2015  4؛ آریا  آرارواا  یاداو  راپتا و آراروا2016  3زیمرمان

دهد ک  کودکان با اختتا . سشان می2017) 5یارماالوسالی  سوار  شوار   ت روش و روا

کنندپ بر ویژه در شرایط منفی تجرب  میفعالی  کارکردهای اجرایی را ب سارسایی توج  ب ش

های درماسی مناسب برای کودکان با اختتا سارسایی این اساس یالی از روش

.پ 2017و همالاران   6فعالی  آموزش کارکردهای اجرایی اس  )یارماالوسالی شتوج  ب

. تثث ر 2020) 7این در حالی اس  ک  استرمباک  اسالاررالسد  واستفاا و ت نگوگ

 8کارکردهای اجرایی را بر خودکنترلی کودکان؛ اس رایج  دکر  زیرماسس و اسواب
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توج  کودکان سن ن دبستان و ادیفرن و  . اثربخشی کارکردهای اجرایی را بر کنترا2018)

. اثربخشی کارکردهای اجرایی را بر خودکنترلی کودکان و سوجواسان مورد 2015) 1آسدره

.؛ 2015) 2اسدپ دتوه بر این بم  هاسسون  پاوسبررر  بن نگر و بن نگربررسی و تثی د قرار داده

راد رخی  دل  اده و حال می.؛ مدسی  ف2018و همالاران ) 4.؛ چ و2017و همالاران ) 3شای

اسد ک  آموزش . سشان داده1395.؛ سوراسی جورجاده  مشهدی  حب بی و خ رخواه )1396)

کارکردهای اجرایی برای کاهش دتئم اختتا و مشالت  رفتاری کودکان مبتت ب  

فعالی مؤثر اس پ کارکردهای اجرایی یم مفهو  توجی و ب شاختتا کم

ری ی و فعال   ک  ب  فرایندهای شناختی سطح باال برای برسام  شناختی اس رواندصب

دهی تالل ف  حافظ   هدفمند اشاره دارد ک  شامل شروع کردن تالل ف و پ گ ری  سازمان

ری ی  کنترا رفتارها  کنترا ه جاسا   مدیری  زمان و مهار  حل تقوی  توج   برسام 

اسد ک  کارکردهای ر پژوهشگران پذیرفت اکث.پ 2018و همالاران   5باشد )ژاسگمسئل  می

اسد  ک  تواسایی کودک و سوجوان برای بازداری  خودتغ  ری  های خودتنظ ماجرایی  کنش

رذاری برای اسجا  ری ی  سازماسدهی  استفاده از حافظ  کاری  حل مسئل  و هدفبرسام 

اسد ک  آموزش و ن دادهها سشاپژوهش.پ 2019و همالاران   6رایاندهد )تالال ف را سشان می

های اجتمادی و ه جاسی رشد کارکردهای اجرایی سقش کل دی در رسترش تواسمندی

بریجن  هارتمن  های تحص لی دارسد )دی. و تواسایی2018  7)مارک و  کلی و سولوویج

 .پ2018  8کوستوسس  ویسچر و بوسالر

وجود ک  اینتوان رف   با توج  ب  در باب  ضرور  اسجا  پژوهش حاضر می

های رفتاری همچون پرخاشگری و دد  تبع   از قوادد و قواس ن در کودکان با اختتا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Audiffren, André 

2. Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger, Benninger 

3. Shuai 

4. Chiu 

5. Zhong 

6. Guney 

7. Marceau, Kelly, Solowij 

8. De Bruijn, Hartman, Kostons, Visscher, Bosker 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096517302096#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096517302096#!
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کودک ساکارآمد و مشالت  خواب  -فعالی  ست ج  تعامل مادراختتا سارسایی توج  ب ش

کودک و مشالت  خواب با  -اس پ از حرفی با در سظر ررفتن این سالت  ک  تعامل مادر

فرایند توج  کودکان  آینده تحص لی کودک را س   با آس ب جدی مواج  ایجاد اختتا در 

کودک و ک ف    -تعامل مادراین کودکان س ازمند مداختتی در جه  اف ایش سازد  می

رردد آموزش کارکردهای اجرایی بتواسد دارای هستند ک  بر این اساس احساس می خواب

در راستای اجرای مداخل  آموزش پ این در حالی اس  ک  اثررذاری مناسبی باشد

فعالی خأل پژوهشی کارکردهای اجرایی برای کودکان با اختتا سارسایی توج  و ب ش

رغم کارآیی مداخل  کارکردهای اجرایی  مداخل  حاضر برای این وجود دارد  چناسال  ب 

راین کودکان ک  از سقص در کارکردهای اجرایی در رسجند  ب  کار ررفت  سشده اس ؛ بناب

یافت  در مورد اثربخشی آموزش با توج  ب  موضودا  مطروح  و تحق قا  اسجا 

کارکردهای اجرایی و از سوی دیگر با توج  ب  خأل پژوهشی حاضر ب  دل ل دد  اسجا  

پژوهشی مشاب   هدف اسجا  پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی 

 فعالیکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش کودک و مشالت  خواب -بر تعامل مادر

 اس پ

 روش

آزمون با رروه رواه و پس -آزمونآزمایشی با حر  پ شحر  پژوهش حاضر  از سوع 

مرحل  پ گ ری دو ماه  بودپ جامع  آماری پژوهش شامل کودکان پسر مبتت ب  اختتا سقص 

ودپ در این پژوهش از روش ب 1398-99فعالی شهر اصفهان در ساا تحص لی توج  و ب ش

صور  ک  با استفاده از ای استفاده شدپ بدینای چندمرحل ر ری تصادفی خوش سموس 

وپرورش شهر اصفهان  راس  آموزشای از ب ن سواحی ششر ری تصادفی خوش روش سموس 

د .پ س س از ب ن مدارس ابتدایی این ساح    تعدا5یم ساح   ب  تصادف استخاب شد )ساح   

ها  تعداد های این دبستاندبستان س دیم ب  هم استخاب شدپ در مرحل  بعد از ب ن کتس 10

آموزاسی را ک  ها درخواس  شد داسشتصادف استخاب و از معلمان این کتسکتس ب  20

قراری ح ن سشستن  ترک کردن سظ ر: بی فعالیدارای دتئم اختتا سارسایی توج  ب ش
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سروصدا ب  وخ   و حرک  بودن  ساتواسی در اشتغاا بیائم در جس صندلی در کتس  د

آموز معرفی داسش 98های تفریحی و حرافی هستند  معرفی سمایندپ در این مرحل  فعال  

آموزان ارائ  شد تا با پاسخگویی ب  آن یق ن شدپ س س پرسشنام  کاسرز ب  معلمان این داسش

هستندپ پس از  فعالیی اختتا سارسایی توج  ب ششده داراحاصل شود ک  کودکان معرفی

شده تح  مصاحب  بال نی بر اساس پنجم ن آموزان استخاباجرای پرسشنام  کاسرز  داسش

ویرایش راهنمای تشخ صی و آماری اختتال  رواسی س   قرار ررفتندپ در را  بعد از ب ن 

 63ا دریاف  سمودسد )ر فعالیآموزاسی ک  تشخ ص اختتا سارسایی توج  ب شداسش

صور  رمارش تصادفی در تصادف استخاب و ب آموز ب داسش 30آموز.  تعداد داسش

آموز داسش 15آموز در رروه آزمایش و داسش 15های آزمایش و رواه قرار ررفتند )رروه

حجم سموس  با استفاده از جدوا کوهن و تع  ن اسدازه اثر با توج  ب  در رروه رواه.پ 

05 0a=  005 0α=  8 0-β =1  اسدازه اثرهای پ ش ن  پژوهش )کتین  و با توج  ب

سفر برآورد رردید  30. محاسب  شد ک  در هر دو رروه 2001  1هوساکر  جوزف و سچ و

های شده از ب ن کتسآموزان استخابسفر.پ الز  ب  ذکر اس  ک  داسش 15)هر رروه 

های آزمایش مداخل  مربوط ب  آموزان حاضر در رروهچهار  تا ششم بودسدپ س س داسش

های پنج سفره دریاف  صور  رروهماه ب آموزش کارکردهای اجرایی را در حی یم

در رروه رواه آموزشی دریاف   آموزان حاضرسمودسدپ این در حالی اس  ک  داسش

های پنج آموزان مدارس س دیم ب  هم  تشال ل رروهسالردسدپ الز  ب  ذکر اس  ک  داسش

 3آموزان جلور ری شودپ پس از شروع مداخت  تعداد جایی داسشسفر دادسد تا از جاب 

خل  کودک در رروه رواه  از ادام  دریاف  مدا 2آموز در رروه آزمایش و تعداد داسش

آموز داسش 12سفر بود ) 25اسصراف دادسدپ بر این اساس تعداد سهایی سموس  پژوهش حاضر 

های ورود ب  پژوهش شامل آموز در رروه رواه.پ متکداسش 13در رروه آزمایش و 

 فعالیو باالتر در سؤاال  مربوط ب  پرسشنام  اختتا سارسایی توج  ب ش 57کسب سمره 

-12وس ل  مصاحب  بال نی  داشتن سن ب  فعالیسارسایی توج  ب ش معلمان  تشخ ص اختتا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kline, Honaker, Joseph and Scheve 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
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ساا )حضور در پای  چهار   پنجم و ششم دبستان.  رضای  کودک و والدین جه   10

شناختی حاد و م من دیگر )با توج  ب  شرک  در پژوهش و سداشتن ب ماری جسمی و روان

های خروج از پژوهش شامل داشتن ای آسان. بودپ همچن ن متکپروسده ستم  و مشاوره

شده در کتس و ب ش از دو جلس  غ ب   دد  همالاری و اسجا  سدادن تالال ف مشخص

 دد  تمایل ب  ادام  حضور در فرایند اسجا  پژوهش بودپ

 ه شده اس :های زیر استفاددر پژوهش حاضر از پرسشنام 

 1(ADHDQفعالی )پرسشنامه اختالل نارسایی توجه/بیش

. 2007) 2توسط بروک و کل نتون فر  معلمان فعالیاختتا سارسایی توج  ب شنام  پرسش

فعالی ته   رردیدپ این پرسشنام  برای تشخ ص کودکان مبتت اختتا سارسایی توج  ب ش

سؤاا اس  و در مورد هر آزمودسی قبل و بعد از اجرای برسام   توسط معلمان  38شامل 

ای ل الر  )اصتً تا اال  با استفاده از مق اس س  سمرهدهی سؤررددپ سمرهتالم ل می

ترین دنوان رایجپذیردپ این اب ار ب حدودی  زیاد و خ لی زیاد: سمره یم تا س . اسجا  می

رودپ این ب  کار می فعالیر ری شد  دتئم اختتا سارسایی توج  ب شمق اس اسدازه

خواهد داش پ  114ای از صفر تا آزمون دامن  سؤاا داشت  و بنابراین  سمره کل 38پرسشنام  

اس پ  فعالیب  دس  ب اید  ب اسگر اختتا سارسایی توج  ب ش 57ارر سمره کودک باالتر از 

هر چ  امت از باالتر رود  م  ان اختتا کودک ب شتر خواهد بود و بردالسپ در پژوهش 

و ضریب  0 85ای سمره کل . ضریب پایایی بازآزمایی بر1386شه م  مهراسگ   و یوسفی )

ب  دس  آمد ک  حالای  از ادتبار آزمون داردپ  0 76آلفای کروسباخ برای سمره کل 

چن ن روایی آزمون مورد تثی د قرار ررفت  اس پ از این آزمون جه  تشخ ص کودکان هم

استفاده شدپ پایایی این پرسشنام  در پژوهش حاضر با  فعالیبا اختتا سارسایی توج  ب ش

 شدپ 0 75استفاده از ضریب آلفای کروسباخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Questionnaire 

2. Brock, Clinton 
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 1(PCRSکودک ) -پرسشنامه رابطه والد

 -کودک از مق اس رابط  مادر -در پژوهش حاضر جه  سنجش ک ف   تعامل مادر

شده ک  ته   1994. استفاده شدپ این پرسشنام  برای اول ن بار در ساا 1994) 2کودک پ استا

سنجدپ ها با کودک خود میرا در مورد رابط  آنماده اس  و ادراک والدین  33شامل 

های تعارض  س دیالی  وابستگی و رابط  مثب  کلی )مجموع مق اس مذکور شامل حوزه

دامل س دیالی را  30و  29  16  13  10  8  6  5  1ها. اس پ سؤاال  تمامی حوزه

  4  3  2سؤاال  سنجند؛ دامل وابستگی را می 22  20  18  15  11  9سنجند  سؤاال  می

سنجندپ دامل تعارض را می 33و  32  31  28  27 26  25  24  23  21  19  17  14  12 7

کند رابط  سامطلوب و منفی با ای اس  ک  مادر احساس میزیرمق اس تعارض ب اسگر درج 

فرزسد خویش داردپ س دیالی  ب اسگر ادراک مادر از رابط  رر   داحفی و س دیم با فرزسد 

ازحد کودک ب  والدین خویش اس پ وابستگی  ب اسگر ادراک مادر از م  ان وابستگی ب ش

ای ل الر  از سمره یم )قطعاً صدق درج  5رذاری این مق اس بر اساس مق اس اس پ سمره

  17  15  14  12  11  9  7  4  2کند. اس پ سؤاال  )قطعاً صدق می 5کند. تا سمره سمی

رذاری صور  معالوس سمرهب  33و  32  31  28  27  26  25  24  23  21  19  18

اس پ کسب سمره باالتر ب اسگر باالتر بودن  165تا  33شوسدپ دامن  سمرا  پرسشنام  ب ن می

فرزسد اس پ پرسشنام  حاضر توسط یالی از والدین )مادران. تالم ل  -ک ف   تعامل والد

. ترجم  و روایی محتوایی آن س   توسط 1386شودپ این پرسشنام  توسط حهماس ان )می

متخصصان ارزیابی شده اس  )پورمحمدرضای تجریشی  داشوری  افروز  ارجمندس ا و 

. س   روایی 1394.پ در پژوهش پورمحمدرضای تجریشی و همالاران )1394بناب  غباری

ی   س دیال0 82و ضریب پایایی آن ب  روش آلفای کروسباخ در حوزه تعارض  0 72مق اس 

. 1398ب  دس  آمدپ در پژوهش قنواتی ) 0 74و رابط  مثب  کلی  0 73  وابستگی 0 77

  وابستگی 0 75  س دیالی 0 84س   ضریب پایایی ب  روش آلفای کروسباخ در حوزه تعارض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Parent-Child Relationship Questionnaire 

2. Parent child Relationship Scale or PCRS of Piyanta 
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در پژوهش حاضر س   پایایی با استفاده از ب  دس  آمدپ  0 76و رابط  مثب  کلی  0 75

 محاسب  شدپ 0 83ضریب آلفای کروسباخ 

 1(CSHQپرسشنامه عادات خواب کودک )

ماده  45. در 2000) 2ر نپرسشنام  دادا  خواب کودک توسط اووس   اس ریتو و مم

برای سنجش ک ف   و دادا  خواب کودکان ساخت  شده اس پ پرسشنام  حاضر توسط 

سال  حراحی  12تا  4شودپ این پرسشنام  برای کودکان یالی از والدین )مادران. تالم ل می

ها را ب  شالل مفهومی در هش  زیرمق اس . ماده2000شده اس پ اووس  و همالاران )

. مد  زمان 3. تثخ ر در شروع خواب  2. مقاوم  در برابر خواب  1بندی کردسد: رروه

. 7. پاراسومن ا )شب  خواب.  6های شباس   . ب داری5. اضطراب خواب  4اخواب  

ای درج آلودری روزاس پ پرسشنام  در قالب ح ف پنج. خواب8  اختتال  تنفسی خواب

شودپ برخی از سؤاال  این پرسشنام  تنها ارزش تشخ صی و رذاری میل الر  سمره

مورد از سؤاال  منظور  33رذاری آن تنها درماسی دارد و س  پژوهشی  بنابراین در سمره

  11  26های )استثنای مادهوالً. دارد  ب )از سدر  تا معم 1-3ررددپ هر ماده ارزشی ب ن می

اس پ  33-99شوسدپ محدوده امت از ب ن رذاری میحور معالوس سمره. ک  ب 1پ 2  3  10

دهنده داد  مناسب خواب کودک اس پ برآورد همساسی دروسی کسب سمرا  باالتر سشان

  )غ ربال نی. از در یم سموس 0 70ها برابر با )ضریب آلفای کروسباخ. برای زیر مق اس

ای در ساا بودپ برآورد ادتبار ب  روش بازآزمایی با فاصل  دوهفت  10تا  4کودکان سن ن 

.پ در ایران  روایی اب ار در 2000قرار داش  )اووس  و همالاران   0 79تا  0 62محدوده 

. ب  روش روایی محتوا ارزیابی شد و 1384پژوهش شوقی  خنجری  فرماسی و حس نی )

پ تع  ن  97سال    11-6کودک  10ار آن ب  روش بازآزمایی با فاصل  دو هفت  در مورد ادتب

آمده اس  دس ب  0 79و  0 77شدپ ضریب آلفای کروسباخ پرسشنام  حی دو مطالع   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Child Sleep Habits Questionnaire 

2. Owens, Spirito & McGuinn 
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در پژوهش .پ 1390؛ ب  سقل از سجفی  دطاری  مراثی و مع ن  2008)رودالین و همالاران  

 محاسب  شدپ 0 77ه از ضریب آلفای کروسباخ حاضر س   پایایی با استفاد

 شیوه اجرای پژوهش

وپرورش وپرورش شهر اصفهان و آموزشپس از اخذ مجوزهای الز  از اداره کل آموزش

ای  سموس  ای چندمرحل ر ری تصادفی خوش در این پژوهش ابتدا با روش سموس  5ساح   

 ای پژوهش و اهداف بست آوری شدپ س س حی جلس  آموزشی روسد اجرپژوهش جمع

کننده در پژوهش و والدین آسان توسط پژوهشگر شر  داده درماسی برای کودکان شرک 

شد تا این افراد آراهی و رضای  الز  جه  شرک  در پژوهش را ادت  سمایندپ در را  

های پژوهش پاسخ بعد هم  افراد دو رروه )رروه آزمایشی و رروه رواه. ب  پرسشنام 

ها  آموزش کارکردهای آزمایش پس از استصاب تصادفی در رروه پ س س افراد رروهدادسد

ای دو جلس  دریاف  صور  هفت ماه ب ای در حی یمدق ق  75جلس   8اجرایی را در 

کودک  2آموز در رروه آزمایش و تعداد داسش 3پس از شروع مداخت  تعداد کردسدپ 

خل  اسصراف دادسدپ بر این اساس تعداد سهایی سموس  در رروه رواه  از ادام  دریاف  مدا

آموز در رروه داسش 13آموز در رروه آزمایش و داسش 12سفر بود ) 25پژوهش حاضر 

رواه.پ جه  ردای  اختق در پژوهش رضای  کودکان و والدین آسان برای شرک  در 

  افراد رروه رواه چن ن بشدسدپ هم برسام  مداخل  کسب و از کل   مراحل مداخل  آراه

احم نان داده شد ک  آسان س   پس از اتما  فرایند پژوهشی این مداخت  را دریاف  خواهند 

ماسد و ها محرماس  باقی میسمودپ همچن ن ب  هر دو رروه احم نان داده شد ک  احتدا  آن

ر س ازی ب  درج سا  س س پ برای پ شگ ری از مورد اسگ قرار ررفتن کودکان حاضر د

آموزان در ساداتی غ ر از سادا  آموزشگاه تح  آموزش ررفتند تا پژوهش  این داسش

در پژوهش حاضر از پروتالل آموزش کارکردهای اجرایی  اصل رازداری س   ردای  شودپ

استفاده شده اس  ک  ادتبارسنجی این بست   .2005) 1ف شر  بارکلی  اسمال ش و فلتچر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fischer, Barkley, Smallish & Fletcher 
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با  فعالیآماری کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش آموزشی در ایران و برای جامع 

. 1389استفاده از ادتبار محتوایی در پژوهش صاحبان  ام ری  کجباف و دابدی )

موردبررسی و مورد تثی د قرار ررفت  ک  بر اساس آن اجرای این پروتالل برای جامع  

 شده اس پدادهایراسی مناسب تشخ ص  فعالیکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

؛ به نقل از 2005خالصه جلسات آموزش کارکردهای اجرایی )فیشر و همکاران،   .1جدول 

 (1389صاحبان و همکاران، 

شماره 

 جلسه
 شرح جلسه هدف

جلس  

 اوا

معارف  و ب ان قواس ن  

 دهیآموزش سازمان

ر ک  دآشنایی مخاحب ن ب  یالدیگر  معرفی درماسگر  ایجاد اسگ  ه برای شر

بندی بندی اش اء  توض ح دستورالعمل برای آسان  دست لسا   تالل ف دست ج

 مفاه می همچون بازی با ماز

جلس  

 دو 

اف ایش تمرک  و دق   

ها دهی فعال  سازمان

برحسب زمان وقوع 

 هاآن

سش گر  دارماسفعال   اوا: بازی توالی روسدها؛ فعال   دو : ب ان داستان توسط د

 د ک  چ  چ  ی درس   چ  چ  ی سادرس  اس ؛ فعال  آموزان تشخ ص دهن

 سو  بازی با ماز  تع  ن وق  برای رساسدن مسافران ب  هدف

جلس  

 سو 

تقوی  حافظ  کاری  

بازداری پاسخ و کنترا 

 تالاسشگری

 آموز آخرینآموزش توج  ب  کلم  آخر  ب ان دو جمل  توسط درماسگر  داسش

سد   ن رو : تعدو جمل   ب ان سمایدپ فعال   دوکلما  هر دوجمل  را پس از پایان 

ن صور  معالوس؛ فعال   سو : سوشتن جمت  در دفترچ  بدون سوشتفعال   ب 

 در جمل  دو « ی»در جمل  اوا و حرف « آ»حرف 

جلس  

 چهار 

اف ایش دق  و توج   

آموزش آغازرری و 

 توج  ب  دستورالعمل

و : دها؛ فعال   و پ دا کردن تفاو  فعال   اوا: سگاه کردن دو تصویر مشاب 

شم در زی چرفتن کلم  آخر هر جمل   پس از اتما  جمل  چهار ؛ فعال   سو : با

 چشم با هدف کنتری تالاسشگری و بازداری پاسخ

جلس  

 پنجم

اف ایش تمرک  و حفظ 

 توج  پایدار

سدپ ساآموز چند ح وان را ب  یم مقصد برفعال   اوا: ماز با چند مقصد: داسش

رویی ب  سؤاال  باشدپ فعال   دو : پاسخهدف این بازی ایجاد توج  مداو  می

 صور  دو سفرهشفاهی؛ فعال   سو : بازی کلما  متضاد ب 

جلس  

 ششم

های مستق م و بازی

معالوس با هدف 

 اف ایش دق  و توج 

مرغ داخل کادر در تصویر زم ن  بدون فعال   اوا: پ دا کردن تصاویر تخم

هایی ک  در کادر س ستندپ مرغهاپ فعال   دو : مشخص کردن تخمم  زدن آندت

حور مستق م با بل  و خ ر  مرحل  رویی ب  سؤاال  ب فعال   سو : مسابق  پاسخ

رذاری توالی رویی معالوس ب  همان سؤاال ؛ فعال   چهار : شمارهدو  پاسخ
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شماره 

 جلسه
 شرح جلسه هدف

 صور  معالوسرویدادها ب 

جلس  

 هفتم

یداری  تقوی  حافظ  د

تقوی  دق   آموزش 

 ری ی روزاس برسام 

 صویر ازشود  پس از چند دق ق  تبازی بب ن و بگو: چند دالس با شماره ارائ  می

عال   فشود  آزمودسی تصاویر را ب  ترت ب ب ان سمایدپ دید آزمودسی پنهان می

   عالها پس از محو تصویرپ فدو : دیدن تصاویر حاوی ح واسا  و سا  بردن آن

 زمان الز  برای اسجا  آنپهای روزاس  با تع  ن مد ری ی برای فعال  سو : برسام 

جلس  

 هشتم

ری ی آموزش برسام 

 برای فعال   در آینده 

ی اجرای قویمفعال   اوا: تع  ن زمان یم برسام  با توج  ب  تقویم سال اس  و ت

  پ فعال   دو :ی برسامهای اجراری ی برای یم جشن و تع  ن را مدرس   برسام 

 بندی امت ازا  و دادن ژتون خرید با توج  ب  امت ازا آزمون  جمعبرر اری پس

ها از دو سطح آمار توص فی و استنباحی وتحل ل دادهدر این پژوهش برای تج ی 

شده اس پ در سطح توص فی از م اسگ ن و اسحراف استاسدارد و در سطح آمار استفاده

ویلم جه  بررسی سرماا بودن توزیع متغ رها  آزمون لوین  -زمون شاپ رواستنباحی از آ

ها و فرض کروی  دادهها  آزمون موچلی جه  بررسی پ شبرای بررسی برابری واریاسس

ر ری مالرر برای بررسی فرض   پژوهش استفاده همچن ن از تحل ل واریاسس با اسدازه

وتحل ل قرار مورد تج ی  -23SPSSار آماری اف رردیدپ ستایج آماری با استفاده از سر 

 ررف پ

 هایافته

 12تا  10آموزان حاضر در پژوهش دارای سن داسششناختی سشان داد ک  های جمع  یافت 

کودک  5ساا )تعداد  11ساا بودسد ک  ب شترین فراواسی در رروه آزمایش مربوط ب  

کودک معادا  5ساا )تعداد  10درصد. و در رروه رواه س   مربوط ب   41 66معادا 

های چهار   پنجم و ششم مشغوا ب  آموزان در پای درصد. بودپ دتوه بر این  داسش 38 46

کودک  5تحص ل بودسد ک  ب شترین فراواسی در رروه آزمایش مربوط ب  پای  پنجم )تعداد 

 46 15کودک  6درصد. و در رروه رواه مربوط ب  پای  چهار  )تعداد  41 66معادا 

 درصد. بودپ
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در دو گروه آزمایش کودک و مشکالت خواب  -تعامل مادرمیانگین و انحراف استاندارد  .2جدول 

 و گواه

 هاگروه هامؤلفه

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 -تعامل مادر

 کودک

 10 36 83 66 9 90 84 16 11 01 76 16 رروه آزمایش

 16 66 77 46 16 44 77 07 16 64 78 رروه رواه

 مشالت  خواب
 7 64 56 25 8 87 57 41 5 14 50 16 رروه آزمایش

 7 97 49 53 7 31 49 23 7 21 49 92 رروه رواه

های های آزمونفرضر ری مالرر  پ شبا اسدازه قبل از ارائ  ستایج تحل ل آزمون واریاسس

ر آن  اسگبارامتریم موردسنجش قرار ررف پ بر هم ن اساس ستایج آزمون شاپ رو ویلم پ

ودک و ک -ل مادرتعامها در متغ رهای ای دادهفرض سرماا بودن توزیع سموس بود ک  پ ش

 آزمون وآزمون  پسهای آزمایش و رواه در مراحل پ شدر رروه مشالت  خواب

فرض همگنی واریاسس س   توسط آزمون ن ن پ ش.پ همچp>0/05پ گ ری برقرار اس  )

فرض داد پ شیملوین موردسنجش قرار ررف  ک  ستایج آن معنادار سبود ک  این یافت  سشان 

  ردای  شده اس   خوابکودک و مشالت -تعامل مادرها در دو متغ ر همگنی واریاسس

(05 0<p. پ از حرفی ستایج آزمونt های آزمون رروهپ شهای سشان داد ک  تفاو  سمره

.   خوابکودک و مشالت -تعامل مادرآزمایش و رروه رواه در متغ رهای وابست  )

 ودباسگر س   آن .پ این در حالی بود ک  ستایج آزمون موچلی ب p>0 05معنادار سبوده اس  )

ردای  شده    خوابکودک و مشالت -تعامل مادرها در فرض کروی  دادهک  پ ش

 پ.p>0 05)اس  
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گیری مکرر جهت بررسی تأثیرات درون و بین گروهی برای تحلیل واریانس با اندازه .3جدول 

 شکالت خوابکودک و م -تعامل مادرمتغیرهای 

 متغیرها
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
مقدار 

f 
مقدار 

p 

اندازه 

 اثر

توان 

 آزمون

 

 -تعامل مادر

 کودک

 1 0 42 0 0001 16 73 102 50 2 205 مراحل

 0 99 0 39 0 0001 14 47 273 24 1 273 24 بندیرروه

تعامل مراحل و 

 بندیرروه
64 301 2 82 150 62 24 0001 0 51 0 1 

     6 12 46 281 74 خطا

 

مشالت  

 خواب

 1 0 54 0 0001 27 11 79 26 2 158 53 مراحل

 0 99 0 40 0 0001 15 73 476 84 1 476 84 بندیرروه

تعامل مراحل و 

 بندیرروه
74 222 2 37 111 09 38 0001 0 62 0 1 

     2 92 46 134 48 خطا

شده  محاسب  Fدهد بر اساس ضرایب سشان می ر ری مالررواریاسس با اسدازهستایج آزمون 

کودک و مشالت   -تعامل مادردامل زمان یا مرحل  ارزیابی تثث ر معناداری بر سمرا  

اسدازه اثر .پ >P 0 001داشت  اس  )فعالی ن با اختتا سارسایی توج  ب شکودکا خواب

تعامل های سمرا  درصد از تفاو  در واریاسس 54و  42دهد دامل زمان ب  ترت ب سشان می

فعالی را تب  ن کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش کودک و مشالت  خواب -مادر

شده  تثث ر دامل دضوی  رروهی محاسب  F کندپ دتوه بر این  بر اساس ضریبمی

 کودک و مشالت  خواب -تعامل مادر)آموزش کارکردهای اجرایی. هم بر سمرا  

.؛ بنابراین ست ج  ررفت  >0p 001فعالی معنادار اس  )کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

ک و کود -تعامل مادرشود دامل دضوی  رروهی یا سوع درمان دریافتی هم بر می

ب  م  ان تثث ر معنادار داشت   فعالیکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش مشالت  خواب

دهد دضوی  رروهی )آموزش کارکردهای اجرایی. ب  ترت ب اس پ اسدازه اثر سشان می

کودکان با  کودک و مشالت  خواب -تعامل مادردرصد از تفاو  در سمرا   40و  39

رر آن اس  ک  اثر کندپ در سهای  ستایج ب انرا تب  ن می عالیفاختتا سارسایی توج  ب ش
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 کودک و مشالت  خواب -تعامل مادرمتقابل سوع درمان و دامل زمان هم بر سمرا  

.؛ بنابراین ست ج  ررفت  >0p 001فعالی معنادار اس  )کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

کودک و  -تعامل مادررزیابی هم بر شود سوع درمان دریافتی در مراحل مختلف امی

درصد تثث ر  62و  51فعالی ب  م  ان کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش مشالت  خواب

معنادار داشت  اس پ توان آماری هم  حاکی از دق  آماری باال و کفای  حجم سموس  

کودک و  -تعامل مادرمقایس  زوجی م اسگ ن سمرا   4حاا در ادام  در جدوا باشدپ می

 شودپها برحسب مرحل  ارزیابی ارائ  میآزمودسی مشالت  خواب

ها آزمودنی ودک و مشکالت خوابک -تعامل مادرمقایسه زوجی میانگین نمرات . 4جدول 

 برحسب مرحله ارزیابی

 متغیر

مرحله 

 مبنا

 )میانگین(

مرحله مورد مقایسه 

 )میانگین(

تفاوت 

 هامیانگین

خطای انحراف 

 معیار
 اریمعناد

 -تعامل مادر

 کودک

 آزمونپ ش
 0 0001 0 71 -3 53 آزمونپس

 0 002 0 88 -3 48 پ گ ری

 آزمونپس
 0 0001 0 71 3 53 آزمونپ ش

 0 74 0 43 0 06 پ گ ری

 مشالت  خواب

 آزمونپ ش
 0 0001 0 57 -3 28 آزمونپس

 0 0001 0 57 -2 85 پ گ ری

 آزمونپس
 0 0001 0 57 3 28 آزمونپ ش

 0 14 0 20 0 43 پ گ ری

آزمون با دهد  ب ن م اسگ ن سمرا  مرحل  پ شسشان می 4روس  ستایج جدوا همان

تفاو  معنادار  کودک و مشالت  خواب -تعامل مادرآزمون و پ گ ری در متغ رهای پس

داری ب  شالل معنا آموزش کارکردهای اجرایی تواسست وجود داردپ این بدان معناس  ک  

کودکان با اختتا  کودک و مشالت  خواب -تعامل مادرآزمون و پ گ ری سمرا  پس

آزمون دچار تغ  ر سمایندپ یافت  دیگر این فعالی را سسب  ب  مرحل  پ شسارسایی توج  ب ش

آزمون و پ گ ری تفاو  معنادار وجود جدوا سشان داد ک  ب ن م اسگ ن سمرا  مرحل  پس
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کودک و مشالت   -تعامل مادرچن ن تب  ن سمود ک  سمرا  توان اینرا میسداردپ این یافت  

آزمون دچار تغ  ر فعالی ک  در مرحل  پسکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش خواب

معنادار شده بود  تواسست  این تغ  ر را در حوا دوره پ گ ری س   حفظ سمایدپ در یم 

منجر ب  تغ  ر معنادار  رکردهای اجرایی تواسست توان ب ان سمود آموزش کابندی میجمع

کودکان با اختتا سارسایی  کودک و مشالت  خواب -تعامل مادرم اسگ ن سمرا  

آزمون شده و این اثر در مرحل  پ گ ری س   ثبا  خود را در مرحل  پس فعالیتوج  ب ش

 حفظ سموده اس پ

 گیریبحث و نتیجه

 -ی آموزش کارکردهای اجرایی بر تعامل مادرپژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخش

افت  فعالی اسجا  ررف پ یکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش کودک و مشالت  خواب

  کودک و مشالت -اوا پژوهش سشان داد ک  آموزش کارکردهای اجرایی بر تعامل مادر

  بت  منجر و تواسسفعالی تثث ر معنادار داشت  خواب کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

ر فعالی شودپ یافت  حاضبا اختتا سارسایی توج  ب ش کودک کودکان -اف ایش تعامل مادر

رایی را بر . مبنی بر تثث ر کارکردهای اج2020استرمباک و همالاران ) با ستایج پژوهش

کارکردهای  . مبنی بر اثربخشی2015خودکنترلی کودکان و با ر ارشا  ادیفرن و آسدره )

ر س اری دبلعا  دتوه بر این مطاهمسو بودپ  رایی را بر خودکنترلی کودکان و سوجواساناج

های تواسد در تقوی  تواسمندیاسد ک  آموزش کارکردهای اجرایی میهاین زم ن  سشان داد

رای مثاا مؤثر باشد؛ ب فعالیسایی توج  ب شهای اختتا سارشناختی و کاهش سشاس 

کارکردهای اجرایی بر  سشان داد ک  آموزش .2017و همالاران ) های پژوهش شاییافت 

 ها مؤثر بوده و منجر ب  کاهشفعالی و والدین آنکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

ران چ و و همالا و سازراری ب شتر شده اس پ در سهای  فعالیدتئم سارسایی توج  ب ش

های مبتنی بر و اثرا  مثب  آموزشیی پذیر بودن کارکردهای اجرا. بر آموزش2018)

 ق اسدپ این در حالی بود ک  تحقها  تثک د سمودهکارکردهای اجرایی بر بهبود این مهار 

 ساهمسویی یاف  سشدپ



 265 | و همکاران   پور نیحس.. ؛ . کودک و -بر تعامل مادر ییاجرا یآموزش کارکردها یاثربخش

 -رمل مادتعابر آموزش کارکردهای اجرایی در تب  ن یافت  حاضر مبنی بر اثربخشی 

  ردهای اجراییاید رف  کارکبفعالی کودک در کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

سازی و چ پردازسد  ب  یال ارکارکردهای مغ ی هستند ک  ب  رفتارهای ارادی و هدفمند می

مد  و بلندمد  را کنند تا افراد پ امدهای کوتاهمدیری  معطوف ب  هدف کمم می

سحو  د ب زمان در سظر بگ رسد  بتدرسگ ب  ارزیابی رفتار خود ب ردازسد و بتواسنحور همب 

دیگر  کارکردهای ب انب .پ 2015و آسدره   ادیفرنها را تعدیل و تنظ م کنند )مطلوبی آن

د یا جدی مدار دشواراجرایی تما  فرایندهای شناختی پ چ ده را ک  در اسجا  تالال ف هدف

اص و خر رد و شامل تواسایی ایجاد درسگ یا بازداری پاسخی ضروری هستند را در برمی

وس ل  حافظ  فعاا های توالی دمل و حفظ بازسمایی ذهنی تالال ف ب ری یاا آن برسام ب  دسب

 فعالی شوج  بکودکان با اختتا سارسایی تاس پ بر این اساس کارکردهای اجرایی مغ  ب  

یل ب را تعدرساسد تا بتواسند ب  ارزیابی رفتار خود پرداخت  و رفتارهای سامطلویاری می

رسان و تالاسشی خود را شود تا این کودکان رفتارهای آس بسد سبب میسمایندپ این رو

ده و شهای ارتباحی با مدر س   کاست  مرور کم سموده و ب  همان سسب  س   از م  ان چالشب 

های توان ب ان سمود ک  کارکردترم م و بهبود یابدپ در تب  نی دیگر میکودک -تعامل والد

کنندپ یمیفا ند ک  در هدای  و کنترا رفتار سقشی برجست  ااجرایی ساختارهای مهمی هست

ناختی  ری ی راهبردی  اسعطاف شاین روسد از حریق خودررداسی  بازداری پاسخ  برسام 

ر این .پ ب2020ران  استرمباک و همالاپ وسدد )ادراک زمان و کنترا تالاس  ب  وقوع می

زداری پاسخ با خودررداسی و با فعالیکودکان با اختتا سارسایی توج  ب شاساس 

نجار تواسند هدای  رفتار خود را برختف رذشت   در دس  ررفت  و رفتارهای سابهمی

ارسایی تا سکودکان با اختکمتری را از خود سشان دهندپ رفتارهای تالاسشی و سابهنجار 

؛ کودک دارد -فعالی از مواردی اس  ک  سقشی اساسی در تخریب رابط  مادرتوج  ب ش

 یابدپودک س   بهبود میک -بنابراین با کاهش این رفتارها  تعامل مادر

یافت  دو  پژوهش سشان داد ک  آموزش کارکردهای اجرایی بر مشالت  خواب 

فعالی تثث ر معنادار داشت  و تواسست  منجر ب  کاهش کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش
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همسو با یافت  حاضر   فعالی شودپج  ب شمشالت  خواب کودکان با اختتا سارسایی تو

. سشان داده 2017. و ه ل و همالاران )2019ستایج پژوهش استابولی و همالاران )

کارکردهای اجرایی مغ  با اختتال  خواب دارای رابط  اس پ چناسال  سقص در 

ی مغ  ری  را در فرایندهای شناختکارکردهای اجرایی با تثث ر بر قسم  پ شاسی مغ   برسام 

بر این اساس آموزش کارکردهای  شودپمختل کرده و سبب ایجاد مشالت  در خواب می

تواسد منجر ب  جبران این قض   و کاهش مشالت  خواب کودکان شودپ اجرایی می

. مبنی بر اثربخشی 2018با یافت  اس رایج و همالاران )همچن ن ستایج پژوهش حاضر 

بم همسو بودپ دتوه بر این  کودکان سن ن دبستان کارکردهای اجرایی را بر کنترا توج 

. س   سشان دادسد آموزش کارکرد اجرایی جه  کاهش مشالت  2015و همالاران )

مف د اس پ در هم ن راستا مدسی و همالاران  فعالیشناختی افراد دارای سارسایی توج  ب ش

. در پژوهش خود سشان دادسد برسام  آموزشی بازداری پاسخ و توج  پایدار بادث 1396)

و مشالت  رفتاری در کودکان  فعالیهای اختتا سارسایی توج  ب شدار سشاس کاهش معنی

ثر مثب  آموزش . س   بر ا1395شودپ ستایج پژوهش سوراسی جورجاده و همالاران )می

فعالی کارکردهای اجرایی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

 تثک د سمودپ

آموزش کارکردهای اجرایی بر مشالت  خواب در تب  ن یافت  حاضر مبنی بر 

دنوان کارکردهای اجرایی ب  فعالی باید ب ان سمود ک کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

سازد آراهاس  رفتار شود ک  کودکان را قادر میفرایندهای فرضی تصور می ای ازود مجم

های و افالار خود را در جه  اهداف آینده کنترا کنندپ این فرایند معموالً شامل مؤلف 

دهی رواسی و اکتساب ری ی  سازمانپذیری ذهنی  برسام بازداری  حافظ  کاری  اسعطاف

؛ بنابراین آموزش کارکردهای اجرایی با .2018ج و همالاران  اس رایشود )مفهو  می

سبب فعالی کودکان با اختتا سارسایی توج  ب شتقوی  رفتار  افالار و ه جاسا  آراهاس  

های رفتاری و رواسی خود را کاهش داده و آرامش رواسی شود آسان بتواسند آس بمی

.پ کسب آرامش رواسی س   بادث 2019باالتری را ب  دس  آورسد )راسی و همالاران  
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شود آسان ک ف   خواب بهتری را تجرب  سمایندپ در تب  نی دیگر باید ب ان سمود ک  یالی می

های کارکرد اجرایی  سرد  پردازش احتدا  و توج  استخابی اس پ سرد  از حوزه

ی اس  های شناختهای تواساییترین پای پردازش بر اساس سظری  سرد  ذهن  یالی از مهم

های سطح باالی شناختی و دملالرد شناختی را در دس ای واقعی هماسند مدرس   ک  تواسایی

پ این بعد ب  .2019استابولی و همالاران  دهد )مح ط خاسواده و پپپ تح  تثث ر قرار می

کند تا قبل از بروز دادن رفتار  فعالی کمم میکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

های رفتاری  ه جاسی  شناختی و ب آسان تثمل سموده و از این حریق  آس بسسب  ب  دواق

 یابدپشناختی آسان کاهش پ دا سموده و در مقابل ک ف   خواب اف ایش میروان

شهر  فعالیتحق ق ب  کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش محدود بودن دامن 

ایط د شردری و اجتمادی )هماسنو دد  مهار متغ رهای اثررذار مح طی  خاسوا اصفهان

شرایط  های والدینی والدین این کودکان  ش وه فرزسدپروری والدین خاسوادری و ویژری

های این کودکان از محدودی  ودک و مشالت  خوابک -مدرس  و پپپ. بر تعامل مادر

پذیری  در سطح پژوهشی  شود برای اف ایش قدر  تعم مپژوهش حاضر بودپ پ شنهاد می

آموزان های متفاو   داسشین پژوهش در سایر شهرها و مناحق و جوامع دارای فرهنگا

 شناختی دیگر هماسند کودکان مبتت ب  اختتا سافرماسیهای رواندیگر مقاحع و اختتا

 سازی شده و مهار دوامل ذکرشده اجرا شودپ باای  اختتا رفتار دروسی و بروسیمقابل 

  خواب کودک و مشالت -تعامل مادربر کارکردهای اجرایی  توج  ب  اثربخشی آموزش

  شود با ته فعالی  در سطح کاربردی پ شنهاد میدر کودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش

 ابتدایی ای دلمی  آموزش کارکردهای اجرایی ب  مشاوران و معلمان دورهبرشور و کتابچ 

کودک و  -عامل مادرجه  بهبود ت مداخل   کارر ری محتوای اینارائ  داده شود تا با ب 

 سدپفعالی رامی دملی بردارکودکان با اختتا سارسایی توج  ب ش کاهش مشالت  خواب
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