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  فعالی وبیش توجه نقص اختالل به مبتال مدرسه سن کودکان خواب بروضعیت والدین به رفتاري تاثیرآموزش
  

  نژاد کاظم ضیایی،احسان کوشا، طاهره اللهی، مریم ، معصومهینومیتراچهرزاد، م1مهري محبوبه
  
 پزشکی علوم دانشگاه رفتاري وعلوم اعتیاد تحقیقات و مرکز  گیالن،رشت،ایران پزشکی علوم انشگاهد ، موثربرسالمت اجتماعی عوامل مرکزتحقیقات.1

  گیالن،رشت،ایران
  

یکی ازمشکالت  شایع .رفتاري دوران کودکی است- اختالل نقص توجه وبیش فعالی شایعترین اختالل عصبی :مقدمه وهدف
وهش حاضر  پژ.خواب این کودکان،نیازبه اموزش رفتاري میباشد جهت کاهش مشکالت.این کودکان،اختالالت خواب می باشد

  .انجام شدADHD باهدف تعیین تاثیرآموزش رفتاري به والدین بروضعیت خواب کودکان سن مدرسه مبتال
به همراه والدینشان براساس معیارهاي ADHD   ساله مبتال به12تا 6کودك  56دریک مطالعه کارآزمایی بالینی،:روش کار

ابزارگردآوري اطالعات پرسشنامه مشخصات . انتخاب و به روش بلوك تصادفی دردوگروه مورد وشاهد قرارگرفتندورود 
سپس .دموگرافیک،پرسشنامه عادات خواب کودکان بود که دردوگروه موردوشاهد قبل ازآموزش توسط والدین تکمیل گردید

قرارگرفتند وبراي گروه شاهد ) وجلسه پیگیري تلفنیسه جلسه حضوري ود(والدین گروه مورد تحت آموزش رفتاري گروهی
بالفاصله ودوماه پس ازآموزش نیزپرسشنامه ها توسط والدین گروه موردوشاهد تکمیل .هیچگونه مداخله اي صورت نگرفت

  .تجزیه وتحلیل شد 20ورژن  spss داده ها توسط آمار توصیفی و استنباطی ونرم افزار.گردید
نمره وضعیت خواب کودکان دوگروه درحیطه هاي مختلف،قبل ازآموزش تفاوت آماري معنی داري بین میانگین  :یافته ها

ماه بعد از آموزش درحیطه طول و دو p) =035/0 (مشاهده نشد،بالفاصله بعد ازآموزش فقط درحیطه مقاومت زمان خواب
  .نی داري مشاهده شدبین دوگروه تفاوت  آماري مع =p)038/0( نمره کلی خواب  وp) =016/0( خواب مدت

آموزش رفتاري به والدین باعث بهبود وضعیت خواب کودکان شده ومیتواند به عنوان درمان غیردارویی براي  :نتیجه گیري 
مشکالت خواب این کودکان مورد استفاده قرارگیرد پیشنهاد میشود این نوع آموزشها براي سایرمشکالت این کودکان 

  .نیزاستفاده شود
  آموزش رفتاري به والدین،خواب،کودکان سن مدرسه ،اختالل نقص توجه وبیش فعالی :اکلید واژه ه
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