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Abstract
Objective: One of the most common disorders of childhood and adolescence is attention deficit / hyperactivity disorder. The prevalence of this
disorder in childhood is 4 to 6 percent. This disorder has a great effect on the child and his environment. The effects of this disorder on children
include difficulty in behavioral inhibition, executive functions, problem in sustained targeted behavior and impaired adaptive skills. In addition,
the presence of children with attention deficit/hyperactivity disorder in the family imposes an additional task and increases psychological pressure
on parents, often causing a variety of psychological problems such as depression and negative mood. Various treatment methods such as
medication therapy and cognitive behavioral therapy are used to treat this disorder. Saunders has proposed positive parenting program training.
The aim of this study is to determine the effect of positive parenting training in mothers of children with ADHD on reducing the symptoms of
the disorder.
Methods: The researchers employed a two-group pretest-post quasi-experimental design. The target population of this study is all of children
with Attention Deficit / Hyperactivity disorder in city of Mashhad. The sample consisted of 20 children aged 8-12 years, who were admitted to
the psychiatric clinic of EbneSina hospital. The children in this study were selected through Purposive sampling. The assessment toll was the
Child Symptom Inventory-4 (CSI-4). The participants were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group
participated in the training program, while the control group was instructed to continue their lives as usual. Analysis of Covariance (ANCOVA)
was used to test the research hypotheses.
Results: Significant improvements were observed in the experimental group compared to base line and the control group with respect to the
symptoms of ADHD in their children (p>0.01).
Conclusion: The finding of the study can be recommended as a therapeutic method to reduce the symptoms of ADHD in children.
Keywords: Positive Parenting Program Training, Attention Deficit / Hyperactivity Disorder.
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چکیده

زمینه و هدف :اختالل نقصتوجه/بیشفعالی اختالل عصبی رفتاری بسیار شایع در دوران کودکی است .حضور کودک مبتال به اختالل نقصتوجه/بیشفعالی در خانواده وظایف

مضاعفی را بر والدین این کودکان تحمیل میکند .این حضور باعث افزایش فشار روانی و مشکالت روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی در والدین میشود .برای درمان این
اختالل از روشهای مختلفی مانند دارودرمانی ،درمان رفتاری و شناختی استفاده میشود .هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت به والدین بر کاهش

نشانههای اختالل نقصتوجه/بیشفعالی بود.

روشبررسی :این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .جامعٔه پژوهش شامل تمامی کودکان با اختالل نقصتوجه/بیشفعالی شهر
مشهد بودند .نمونه شامل  ۲۰کودک  ۸تا 1۲ساله میشد که به کلینیک روانپزشکی بیمارستان ابنسینای مشهد مراجعه داشتند .این کودکان از طریق نمونهگیری در دسترس

انتخاب شده و سپس بهطور تصادفی در دو گروه  1۰نفری (گروه آزمایش و کنترل) قرار گرفتند .در این پژوهش از پرسشنامٔه مرضی کودکان  CSI-4برای سنجش نشانههای
اختالل نقصتوجه/بیشفعالی استفاده شد .مادران گروه آزمایش بهمدت  ۸جلسه در برنامٔه آموزشی فرزندپروری مثبت شرکت کردند ،ولی برای مادران گروه کنترل برنامٔه آموزشی
خاصی در نظر گرفته نشد.

یافتهها :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش گروهی فرزندپروری مثبت به مادران بر کاهش نشانههای اختالل نقصتوجه/بیشفعالی تأثیرگذار است (.)p>۰٫۰1

نتیجهگیری :با استناد به یافتههای بهدستآمده از این پژوهش میتوان گفت برنامه فرزندپروری مثبت رویکردی مناسب برای کاهش نشانههای اختالل نقصتوجه/بیشفعالی است.

کلیدواژهها :آموزش گروهی فرزندپروری مثبت ،اختالل نقصتوجه/بیشفعالی.
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منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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فریدی۳

۱

مقدمه

وا لدین و وا لدین بر کودک ،لزوم آموزش و مشخخخخخاوره به وا لدین و
باالخص مادران در این گروه از کودکان را نشان میدهد .این آموزشها

اختالل نقصتوجه/بیشفعالی یکی از اختالل های رایج دوران کودکی

میتوانند بهعنوان روش مناسخخخخبی برای مدیریت رفتارهای آزارشخخخخی و

بوده که وجه مشخخخخصخخخٔه آن نقصتوجه نامتناسخخخب با سخخخط تحول،

نامطلوب کودکان مطرح باشخخخخند .تربیت فرزند ،انعکاس نوع رابطهای

تکانشگری و بیشفعالی اسخخخخت ( .)1اختالل نقصتوجه/بیشفعالی

اسخخخخخت که وا لدین با فرز ندانشخخخخخان برقرار میکن ند ،ب نابراین شخخخخیؤه

اختاللی عصبتحولی است که بهوسیلٔه بیتوجهی ،سازماننایافتگی و

فرزندپروری میتواند از طریق اثری که بر رابطٔه کودک و والد میگذارد،

بیشفعالی/تکانشگری تعریف می شود ( .)۲در ایران نیز تقریباً بین ۳
تا  ۵درصد از جمعیت کلی کودکان شرایط مربوط به تشخیص انواعی

بهصخخخورت فضخخخای هیجانی بین والدین و فرزندان تلقی شخخخده اسخخخت.

از اختالل نقصتوجخخه/بیشفعخخالی را احراز میکننخخد ( .)۲این اختالل

وا لدین فرز ندان با اختالل نقصتو جه/بیشف عالی ،بیشخخخختر از وا لدین

یکی از اختاللهای دوران کودکی و نوجوانی بسخخخیار متداول اسخخخت که

دیگر از شخخیوههای فرزندپروری منفی اسخختفاده میکنند و اعتمادبهنفس

شیوع آن در بسیاری از کشورهای جهان حدود  ۸تا  1۲درصد گزارش

کمتری در ترب یت کودک دار ند .آن ها همچنین از شخخخخیوه های تنبیهی

شده است (.)۳

بیشخختری اسخختفاده میکنند که بهنوبٔه خود موجب غفلت و کودکآزاری

این اختالل اثر زیادی بر کودک و محیط وی دارد .تأثیرات این اختالل

میشود (.)۸

بر خود کودک عبارتند از :اشخخکال در بازداری رفتاری ،کارکرد اجرایی،

از دیگر تأثیرات این اختالل بر خانواده و مخصخخخوصخخخاً والدین ،ایجاد

مشخخخکل رفتارهای هدفمند مداوم و آسخخخیب در مهارتهای سخخخازشخخخی

اسخخخخترس و زمینههای بروز آن اسخخخخت .حضخخخخور کودک با نشخخخخانههای

اسخخخخخخت .عخخالوه بخخر ایخخن حضخخخخخخور کخخودک مخخبخختخخال بخخه اخخختخخالل

نقصتوجه/بیشفعالی باعث برهمخوردن و آشوب در سیستم مدیریتی

نقصتوجه/بیشفعالی در خانواده وظایف مضخخخخاعفی را بر والدین این

خانواده شخخده و بدرفتاری با کودک را در پی داشخخته باشخخد .مراقبت از

کودکان تحمیل میکند و باعث افزایش ف شار روانی و انواع م شکالت

کودکان حتی در بهترین شخخرایط ،فعالیتی چالشبرانگیز اسخخت و گاهی

روانشخخخناختی از قبیل افسخخخردگی و خلق منفی در این والدین میشخخخود

در کنار مراقبت از کودکان ،شخخخرایطی به والدین تحمیل میشخخخود که بر

(.)۴

چالش های آنان میافزا ید .فرزندپروری در شخخخخرایطی که کودک دارای

بررسیهای انجام شده درخصوص علتهای این اختالل نشان میدهد

نشخخخخخا نه هایی از تحر یک پذیری ،خلق منفی ،بیتوجهی ،نافر مانی و

که یکی از ع لت های تشخخخخک یلده نده و بهوجودآور ندٔه این اختالل،

م سائل جدی در زمینٔه م شکالت رفتاری با شد امری ب سیار پرچالش و

آسیبدیدگی یا بدکارکردی مغزی و بهویژه آسیب در قطعههای پی شانی

دشوار میگردد ،زیرا والدین کودکان با فشارهای بسیار جدی در زمینٔه

مغز اسخخخخت که برای درمان بدکارکردی آن از دارو اسخخخختفاده میشخخخخود.

تالش برای مدیریت و سخروسخامان دادن به فعالیتها و کارهای روزانه

درحالحاضر والدین و پزشکان به عوارض داروها و تأثیر بلندمدت آن

فرزندشخخان روبهرو میشخخوند .به همین دلیل بیشخختر اوقات والدین این

خوشبین نبوده و بنابراین به تجویز تنهای داروها برای بهبود نشانههای

کودکان برای کنترل کودک به روشهایی متوسل میشوند که وضعیت

این اختالل اعتقخاد کمی دارنخد ( .)۵عالوهبراین اگرچخه درمخانهخای

کودک را بدتر کرده و اعمال کنترل شخخخدید بر کودک ،وضخخخعیتی را به

دارویی به بهبود عملکرد روزانهی کودکان نقصتوجه/بیشفعالی کمک

وجود میآورد که پ یامد آن تعارض جدی والد با کودک و شخخخخد یدتر

میکند ولی اگر به تنهایی به کار رود ،در بهبود درازمدت نشخخخخانهها اثر

شدن عالئم کودک ا ست .آموزش شیوههای کارآمدتر مدیریت کودک

کمی داشخخخختخخه و بخخهتنهخخایی در درمخخان مشخخخخکالت مرتبط بخخا اختالل

و فرزندپروری میتواند به سازگاری شخصی والدین کمک کرده ( )۹و

نقصتوجخخه/بیشفعخخالی کخخافی نیسخخخخخت .امروزه این اختالل بخخهدالی خل

از تأثیر مخرب مشخخخخکالت رفتاری این کودکان بر توانایی های تربیتی

گوناگونی تو سط دان شمندان و پژوه شگران مهم بر شمرده شده ا ست.

والدین بکاهد ( .)1۰آموزش والدین نوعی رویکرد روانی-آموزشخخخخی

نخسخخت آنکه این اختالل که نخسخختین و در برخی منابع دومین اختالل

اسخخت که به والدین تکنیکهای اجرایی را آموزش میدهد تا بتوانند در

شایع در دوران کودکی و نوجوانی است ،برای بسیاری از دانشآموزان

خانه و در برخورد با مشخخخکالت رفتاری کودک آنها را اسخخختفاده کنند.

مشخخخخکالت زیادی را ایجاد میکند و بر عملکرد شخخخخناختی ،اجتماعی،

آمخخخوزش والخخخدیخخخن از روشهخخخای مخخخرجخخخع در درمخخخان اخخخختخخخالل

هیجانی و خانوادگی آنها تأثیر میگذارد .دوم آنکه سخخخببشخخخناسخخخی و

نقصتوجه/بیشفعالی اسخخت و شخخواهدی وجود دارد که نشخخان میدهند

درمان این اختالل هنوز بهطورکامل مشخص نشده است .سوم آنکه به

آمخخوزش والخخدی خن بخخرای خخخانخخوادههخخای دارای فخخرزنخخد بخخا اخخختخخالل

نظر میرسخخد شخخناخت بهتر اختالل نقصتوجه/بیشفعالی به شخخناخت

نقصتوجه/بیشفعالی باعث بهبود رفتار فرزندپروری والدین ،کاهش

بهتر بیماریهای همبود دیگر همچون اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی

استرس والدینی و کاهش رفتارهای مخرب کودک میشود (.)۶

مقابلهای و ناتوانی یادگیری کمک کند ( .)۶دارودرمانی رفتار مثبت

هخخدف پژوهش حخخاضخخخخر آن اسخخخخخت کخخه اثربخشخخخخی آموزش گروهی

اجتماعی را در کودکان افزایش نمیدهد ،بدینمعنا که حتی هن گامی

فخرزنخخدپخروری مخثخبخخت بخخه مخخادران را بخر کخخاهخش عخالئخم اخختخالل

که کودک مبتال به اختالل نقصتوجه /بیشفعالی بهطور موفق یتآمیز

نقصتوجه/بیشفعالی بررسی کند.

بهوسیلٔه دارو درمان می شود ،باز هم مشخص نی ست این کودک بتواند
در رابطه با کودکان دیگر رفتار مثبت و سازندهای در پیش بگیرد (.)۷

2

م شکالت رفتاری ،بهعنوان یکی از م شکالت ب سیار این کودکان ،تأثیر

روش بررسی

پژوهش حاضر جزء دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع شبهآزمای شی

بسخیاری بر سخیسختم و کارکرد خانواده میگذارد .تأثیر آشخکار کودک بر

با پیشآزمون و پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .این طرح یکی از

۲
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بهزیسخخخختی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد .در حقی قت فرزندپروری

جامعٔه آماری پژوهش حاضخخر تمامی دانشآموزان سخخنین  ۸تا  1۲سخخال

جمعزدن تعداد عباراتی که با گزینه های گاهی اوقات و بیشخخخختر اوقات

با اختالل نقصتوجه/بیشفعالی و والدین آن ها در سخخخخال تحصخخخخیلی

پاس دادهاند ،به دست میآید (.)1۲

 ۹۴-۹۳بودند که به کلینیک روانشخخناختی بیمارسخختان ابنسخخینا شخخهر

این پرسخخخخشخخخخنامه برای اختاللهای نقصتوجه/بیشفعالی ،لجبازی و

مشخخخخ هد مراج عه کرد ند .از این جام عه ۲۰ ،نفر با روش نمو نهگیری

نافرمانی ،سلوک ،اضطرابی و تیک ،روانپری شی ،خلقی ،فراگیر رشد،

درد سترس انتخاب شدند .این  ۲۰نفر پس از آن به صورت ت صادفی

فوبیای اجتماعی ،اضطراب جدایی و اختالل کنترل مدفوع تنظیم شده

در دوگروه (آزمایش و کنترل) که هر گروه شخخخخامل  1۰نفر بودند ،قرار

است (.)1۳

گرفتند.

پرسشنامٔه عالئم مرضی کودکان در پژوهشهای متعددی بررسی شده

ابزار این پژوهش پر س شنامٔه ن شانههای مر ضی کودکان  CSI-4بود که

و ح سا سیت ،اعتبار و پایایی آن محا سبه شده ا ست .در پژوه شی که

از ابزارهای غربالگری رایج برای اختاللهای روانپزشخخخخکی اسخخخخت و

گرایسخخون وکارلسخخون ( 1۹۹1نقل از گادو و اسخخپرافکین )1۹۹۴ ،بر

براسخخخاس مالکهای راهنمای تشخخخخیصخخخی و آماری اختاللهای روانی

روی  CSI-3Rانجام دادند ،حسخخخخاسخخخخ یت آن برای اختالل نافرمانی

ساخته شده است .نسخٔه اولیٔه پرسشنامه با نام فهرست اسپرافکین،

مقابلهای ،اختالل سخخخلوک و اختالل نقصتوجه و بیشفعالی به ترتیب

النی ،یونی تات ،گادو ( )SLUGرا اسخخخخپرافکین و همکاران در سخخخخال

 ۰٫۷۷ ،۰٫۹۳ ،۰٫۹۳گزارش شخخد .پژوهشهای دیگری همبسخختگی بین

 1۹۸۴براسخخخاس طبقهبندی سخخخومین ویرایش راهنمای تشخخخخیصخخخی و

چکلیسخخخخت  CSI-3Rرا در سخخخخه اختالل ذکرشخخخخده به ترتیب ،۰٫۶۶

آماری اختالل های روانی ته یه کردند و بعدها به دنبال تجد یدنظر در

 ۰٫۵۸و  ۰٫۷۲گزارش کردها ند ( .)1۳در تحقیق کالنتری و هم کاران

سخخخومین ویرایش راهنمای تشخخخخیصخخخی و آماری اختاللهای روانی در

اعتبار این پرسخخشخخنامه با اسخختفاده از روش تصخخنیف برای فرم معلمان

سال  1۹۸۷نسخٔه  CSI-3آن نیز ساخته شد CSI-4 .در سال 1۹۹۴

 ۰٫۹1و برای فرم والدین  ۰٫۸۵به دست آمد ( .)1۴در پژوهش محمد

با انتشار چاپ چهارم راهنمای تشخی صی و آماری اختاللهای روانی،

اسخخخماعیل پایایی چکلیسخخخت والدین از طریق باز آزمایی  ۰٫۹۰تعیین

با تغییرات اندکی درمقایسخخخخه با نسخخخخخه های قبلی از سخخخخوی گادو و

شخخخخده اسخخخخت ( .)1۵در این پژوهش از فرم والد (مادر) برای ارزیابی

اسخخپرافکین تجدیدنظر شخخد .آخرین ویرایش پرسخخشخخنامٔه عالئم مرض خی

نشانههای اختالل استفاده شد.

کودکان  CSI-4همانند نسخخخخخه های قبلی دارای دو فرم والد و معلم

تعداد  ۲۰کودک پس از انجام مصاحبه تشخی صی و تکمیل پرسشنامٔه

اسخخخخت .فرم والدین دارای  11۲سخخخخ ال اسخخخخت .فرم معلم که حاوی

مرضخخی کودک که مختص والدین اسخخت ،بهطور تصخخادفی در دو گروه

اطالعاتی از محیط تحصخخخیلی و عملکرد آموزشخخخی کودک اسخخخت۷۷ ،

قرار داده شخخخدند .گروه اول آموزش فرزندپروری گروهی بود که بهمدت

سخخخخ ال را دربرمیگیرد و ج هت غر بال  ۹اختالل رف تاری و هی جانی

 ۸جلسخخه تحت آموزش قرار گرفت .گروه دوم (گروه کنترل) نیز تحت

طراحی شده ا ست .هر یک از عبارات مذکور در مقیاس چهاردرجهای

هیچ نوع آموزشی قرار نگرفت .پس از اتمام دوره ،پرسشنامهها مجدد ًا

هرگز ،گاهی ،اغلب اوقات و بیشخخختر اوقات پاسخخخ داده میشخخخود .دو

تکمیل شخخخد .دادههای جمعآوریشخخخده با اسخخختفاده از نرمافزار SPSS

شیؤه نمرهگذاری برای پر س شنامٔه عالئم مر ضی کودکان طراحی شده

تحلیل گردیدند .برای توصخخخخیف دادهها از آمار توصخخخخیفی (میانگین و

اسخخخت .شخخخیؤه نمرٔه برش غربالکننده و شخخخیؤه نمره بر حسخخخب شخخخدت

انحراف معیخار) و برای تحلیخل دادههخخا از آمخخار اسخخخختنبخخاطی (تحلیخل

نشخخخخانه های مرضخخخخی .در اکثر پژوهش ها بهعلت کارآمدی و اطمی نان

کواریانس) استفاده شد.

بی شتر ،روش غربالکننده استفاده می شود .در این پژوهش نیز از روش
جدول  .1مبانی نظری جلسات هشتگانٔه گروهی فرزندپروری مثبت ساندرز ()۲۰۰۵
جلسٔه
اول

شناختن  ،ADHDعوامل م ثر بر رفتار کودکان و آشنایی والدین با روشهای مثبت رفتار .در این جلسه توضی داده شد که این
اختالل دارای چه خصوصیاتی است و بیشتر چه عواملی باعث تشدید و بهوجودآمدن این اختالل در کودکان میشود .عالوهبرآن
روش فرزندپروری مثبت ساندرز و تأثیراتی که این روش میتواند بر رفتار کودکان بگذارد ،معرفی شد.
روشهای بهبود و ارتقای رابطٔه والد -کودک با توجه به اختصاص وقت و کیفیت ،ابراز محبت کالمی و غیرکالمی ،تقویت

جلسٔه
دوم

خودپنداره مثبت و نیز فنون آموزش مهارتهای جدید به کودک .در این جلسه در رابطه با تأثیر روش فرزندروری مثبت بر بهبود
ارتباط والد-کودک توضی داده شد .عالوهبراین رفتارها و تکنیکهایی به والدین در جهت ارتباط م ثرتر و اصولیتر با کودک
ارائه شد .همچنین تغییر نوع کالم ،برخورد و سبک والدینی مطرح شد و مادران به نامناسببودن نوع سبک فرزندپروی که کودک
با آن تربیت شده است ،آگاه شدند.
شناساندن انواع تقویتکنندهها ،روش های افزایش توجه و رفتارهای مطلوب از طریق فنون ارائه توجه ،تحسین کالمی ،امتیاز،

جلسٔه
سوم

فعالیتهای جذاب و پاداش های عینی و استفاده از سیستم اقتصاد ژتونی و چارت رفتاری .در این جلسه به مادران یکسری
بازیهای کودکانه ارائه شد و تکنیک هایی که مادران باید از آنها در هنگام برخورد با این کودکان استفاده کنند ،آموزش داده شد:
مانند پاداشدادن هنگامی که رفتار درست و مناسبی را از کودک میبینند ،عدم تنبیه بدنی و وقت گذاشتن برای در کنار کودک
بودن و مشارکت داشتن با او در فعالیتهایش.

جلسٔه

شناساندن اثرات ناخواسته تنبیه ،نکات الزم برای استفاده م ثر از تنبیه ،روشهای وضع قوانین و نیز مداخالت مربوط به کاهش

۳
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طرحهای بسیار متداول در تحقیقات علوم رفتاری است (.)11

نمرٔه غربالکننده اسخخخختفاده شخخخخد .در این روش ،شخخخخیؤه نمرهگذاری با

رفتارهای نامطلوب و اصالح رفتار به والدین .در این جلسه بعد از یک همهپرسی در رابطه با نوع تنبیهاتی که مادران انجام

چهارم

می دادند ،متوجه شدیم که تنبیهات بدنی بسیار متداول است ،بنابراین در رابطه با اثرات مخرب تنبیه بدنی و عواقب آن بر
کودکان توضی داده شد و سبکهای جایگزین مانند حذف اسباببازی مورد عالقه برای مدتی کوتاه آموزش داده شد.
جلسٔه
پنجم

ششم
جلسٔه

موقعیتهای چالشبرانگیزی که والدین با آنها مواجه میشوند صحبت شد و چگونگی برخورد با این موقعیتها به آنها آموزش
داده شد.
شناساندن موانع تغییر و روشهای مقابله با آن ها و آموزش تمرین عملی دربارٔه مشکالت شایع به والدین .در این جلسه
به صورت عملی به مشکالتی که والدین دربارٔه کودکان داشتند پرداخته شد و راهحلهایی جهت کمک به آنان مطرح گردید .آنها
برای استفاده از اطالعات جلسات قبل مشارکت فعال داشتند.
تعریف و توضی رفتارهای هنجار و ناهنجار ،تأثیرات سیستم حس بر ادراک ،تأثیرات ادراک بر حرکات ،تأثیرات سیستم حسی
بر ارتباطات و نوع بازیها ،تعریف وضعیت حسی  .در این جلسه با کمک مادران رفتارهای هنجار و ناهنجار اجتماعی بررسی

هفتم

شد .دربارٔه اینکه چگونه سیستم حسی ما بر ادراک ،رفتار و فعالیتها تأثیر میگذارد بحث گردید.
ارائٔه طبقه بندی خصوصیات حسی ،تعریف مفاهیمی مانند اجتناب حسی ،حسی جویی ،وضعیت هیجانی و عاطفی ،ارائٔه بعضی

جلسٔه

از بازی های سودمند برای پیشگیری یا رفع مشکالت حسی خفیف .مادران دربارٔه ویژگیهای حسی ،عاطفی و هیجانی

هشتم

کودکانشان صحبت کردند و در این زمینه آگاهیهایی به دست آوردند .بازیهایی برای کاهش مشکالت این کودکان آموزش داده
شد.

۳

داشتند .نتایج مربوط به سن آزمودنیهای پژوهش در جدول  ۲آمده

یافتهها

است .در جدول  ۴نتایج تحلیل کواریانس ارائه شده است.

در این پژوهش  ۲۰کودک با نقصتوجه/بیشفعالی و مادرانشان حضور

جدول  .۲سن آزمودنیهای پژوهش بر حسب گروه
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

1۰

1۰٫۳۰

1٫۸۸

کنترل

1۰

1۰٫۵۰

1٫۵۸

جدول  ۳میانگین و انحرافمعیار نشانههای مرضی آزمودنیهای پژوهش را در دو گروه آزمایش و کنترل بررسیشده نشان میدهد.
جدول  .۳شاخصهای توصیفی نشانههای مرضی کودکان با اختالل نقصتوجه/بیشفعالی در گروه آزمایش و کنترل.
موقعیت

پسآزمون

پیشآزمون

گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۲۲٫۸۰

۷٫۳۷

1۵٫11

۶٫1۲

کنترل

۲۴٫۲۹

۳٫۲۲

۲۳٫۹۳

۳٫۰۳

همانگونه که در جدول  ۳مشاهده میشود میانگین گروه آزمایش در

نتایج نشان داد همٔه متغیرهای مطالعهشده در دو گروه آزمایش و کنترل

پسآزمون درمقایسه با پیشآزمون از  ۲۲٫۸۰به  1۵٫11کاهش داشته

دارای توزیع نرمال هستند .مفروضٔه همگنی واریانس متغیر وابسته

است اما در گروه کنترل تفاوت زیادی دیده نمیشود .برای بررسی

(نمرات پسآزمون نشانههای مرضی) در گروهها نیز با آزمون لوین

معناداری تفاوتهای مذکور با هدف حذف اثر پیشآزمون از آزمون

بررسی شد .مالحظه گردید که شرط همگنی واریانسها برقرار است.

تحلیل کوواریانس استفاده شد .بدینمنظور ابتدا مفروضههای تحلیل

باتوجه به اینکه پیشفرضهای تحلیل کواریانس برقرار بود ،از این

کواریانس بررسی گردید .جهت بررسی مفروضٔه نرمالبودن توزیع

آزمون استفاده شد که نتایج آن در جدول  ۴آمده است:

متغیرها در گروهها از آزمون کولموگروف-اسمیرونف استفاده شد که

۴
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جلسٔه

شناساندن موقعیتهای پردردسر و روشهای برنامهریزی و آمادگی برای مقابله م ثر با آنها به والدین .در این جلسه دربارٔه

جدول  .۴خالصٔه نتایج تحلیل کوواریانس مقایسٔه گروه فرزندپروری مثبت و کنترل
منابع تغییرات

آمارٔه آزمون F

ضریب اتا

مقدارp

پیشآزمون

۴1٫۳۲

۰٫۵1

>۰٫۰۰1

گروه

۷۶٫1۴

۰٫۶۴

>۰٫۰۰1

آزمایش و کنترل در پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد

اسخخخترس مادران کاهش یافته اسخخخت ( .)1۸عاشخخخوری و همکاران در

()F=۷۶٫1۴ ،p<۰٫۰۰1؛ بنابراین با توجه به نتایج کسبشده میتوان

پژوهش خی باعنوان اثربخش خی برنامٔه گروهی فرزندپروری مثبت بر رابطٔه

گفت آموزش فرزندپروری مثبت باعث کاهش نشانههای مرضی در

مادر-کودک با ناتوانی هوشخخخخی به این نتی جه رسخخخخ یدند که بین گروه

اختالل نقصتوجه/بیشفعالی میشود.

آزمایش و کنترل تفاوت معناداری با توجه به جنبه های هی جانی مانند

4

تعارض ،نزدیکی ،وابسخخختگی و رابطه مثبت بعد از شخخخرکت در آموزش

بحث

وجود دارد ( .)1۹کرک و هم کاران اعت قاد دار ند که وا لدین از ز مان

هدف از این پژوهش بررسخخخی اثربخشخخخی آموزش گروهی فرزندپروری

تولد کودکشخخخان از دسخخختورالعمل خاصخخخی برای فرزندپروری پیروی

مثبت به مادران بر کاهش نشخخخخانه های اختالل نقصتوجه/بیشفعالی

نمیکنند؛ زمانیکه کودک م شکالت ویژهای دارد و این م شکالت مانع

بود.

یخادگیری یخا اجتمخخاعیشخخخخخدن او میشخخخخود ،احتیخاج مبرم بخه آموزش

یافته های پژوهش نشخخخخان داد تفاوت نمرات پیشآزمون و پسآزمون

فرزندپروری کامالً احساس میشود ( .)۲۰پژوهشها نشان دادهاند که

(اثر مداخ له) و نیز ن تایج دو گروه (آز مایش و کنترل) مع نادار بوده

وقتی والدین تحت آموزش قرار میگیرند ،مهارت ها و خودکارآمدی

یعنی آموزش گروهی فرز ندپروری مث بت منجر به کاهش نشخخخخخا نه های

آنها افزایش و تنیدگیشخخخخان کاهش پیدا میکند و این در واقع از فواید

اختالل نقصتوجه/بیشفعالی در کودکان شخخخخده اسخخخخت .این تفاوت

آموزش والدین است (.)۲1

مع نادار بین دو گروه پس از ت عد یل نمرات پیشآزمون بهعنوان متغیر

مداخالت متمرکز بر والدین باعث درمان با قدرت باال و هزی نه پایین

تعدیلگر نیز به قوت خود باقی اسخخخت ( .)p>۰٫۰1نتایج این پژوهش

شده و از آنجاییکه والدین بی شترین زمان را با کودک میگذرانند ،پس

با یافتههای دیلی و ابرین ،رو شنبین و همکاران ،عاقبتی و همکاران و

این مداخالت بسخخخیار مقرون به صخخخرفه اسخخخت ( .)۲۲آموزش والدین

عاشوری و همکاران همسوست (.)1۶٫1۷٫1۸٫1۹

کیف یت ز ندگی خانواده را از طریق کاهش تن یدگی و افزایش او قات

دیلی و اُبرین ،طی م طال عهای به این نتی جه دسخخخخخت یافت ند که برنامٔه

فراغت و تفری ارتقا میدهد و صخخخالحیت والدینی را افزایش میدهد

مداخالتی والدین بر بهبود صخخخخالح یت و سخخخخالمت روانی والدین اثر

(.)۲۳

مثبت داشخخخخته و باعث افزایش تعامل والد-کودک نیز شخخخخده اسخخخخت

۵

( .)1۶نتایج مطالعٔه روشخخخخنبین و همکاران در ایران نیز حاکی از آن

نتیجهگیری

بود کخخه آ موزش والخخد ین در کخخا هش ت نیخخدگی والخخد ی نی کودکخخان

یافتههای این پژوهش نشان داد که آموزش فرزندپروی مثبت منجربه

نقصتوجه/بیشفعالی م ثر واقع می شود ( .)1۷عاقبتی و همکاران در

کاهش نشانههای اختالل نقصتوجه/بیشفعالی میشود .با استناد به

پژوهشخخخخی با عنوان اثربخشخخخخی برنامٔه آموزش فرزندپروری مثبت به

این یافتهها میتوان از روشهای فرزندپروری در کاهش عالئم اختالل

مادران کودکان با اختالل نقصتوجه /بیشفعالی به این نتیجه رسخیدند

نقصتوجه/بیشفعالی استفاده کرد..

که پس از آموزش ،بهبود مع ناداری در سخخخخ بک فرز ندپروری و راب طٔه

۵
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نتایج جدول  ۴نشان میدهد که با کنترل اثر پیشآزمون ،بین دو گروه

مادر-کودک به وجود آمده اسخخخت .همچنین افسخخخردگی ،اضخخخطراب و
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