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Abstract
The purpose of this research was to study the
effect of Barkley’s parenting program education
on mental health of mothers of boys 7 to 12 years
old,with attention deficit hyperactivity disorder,
in elementary school. The research was semi
experimental with Pre-test, post-test and with
experimental and control group. The sample of
research were 30 mothers of boys with attention
deficit hyperactivity disorder. They were selected
randomly from of school boys in Isfahan. They
were tested in terms of attention deficit–
hyperactivity disorder, all of whom had scores
above average. Then their mothers purposefully
were selected and then randomly assigned to two
experimental and control groups. Mothers in the
experimental group received 8 sessions of
Barkley’s parenting education.The subjects Were
evaluated by the Mental Health Inventory (before
and after intervention), The research hypothesis
was that Barkley’s parenting education has effect
on mental health of mothers of boys with
attention deficit hyperactivity disorder. The data
were
analyzed
using
the
Multivariate
covariance.The results showed that Barkley’s
parenting education was significantly effective on
improving the mental health of mothers in the
experimental group (P<0.0005). The results also
showed that the program was significantly
effective on three subscales of mental health:
Somatic symptoms, anxiety and sleep disorders,
and depression(P<0.0005). The results related to
social functioning subscale represents have not
change scores(P>0.081),and The intervention
could not have been effective on the following
scale.
keywords: Barkley's parenting, mental health,
attention deficit hyperactivity disorder.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش برنامه والدگری بارکلی بر
بهیشفعهالی-سالمت روان مادران کودکان پسر با اختالل نقص توجهه
 نههو تحقی ه نیمههه تجربههی همههرا بهها.در مقط ه ابتههدا ی بههود اسههت
 نمونهة.پهیشآزمههون و په آزمههون بهها گهرو آزمهها ش و کنتهرل بههود
 مادر کودکان بیش فعال با نقص توجه بودند کهه بها03 پژوهش شامل
استفاد از روش خوشهای چندمرحلهای از نهواحی آمهوزشوپهرورش
 سهس از.) به تصهادف انتخها گرد هد2 اصفهان ک ناحیه (ناحیه
 دبستان به صورت تصهادفی انتخها و2 بین مدارس پسرانه ا ن ناحیه
دانشآموزان آن دو دبستان با پرسشنامه کانرز معلمان از نظر اخهتالل
 از میهان دانهش. بیشفعالی مهورد سهنجش قهرار گرفتنهد- نقص توجه
 نفهر کهه نمهرات بهاتتر از میهانیین داشهتند03 آموزان پسر بیش فعال
 سههس مههادران آنههها بهههصههورت هدفمنههد انتخهها و.انتخهها شههدند
 گهرو.به صورت تصادفی در دو گرو آزما ش و کنترل قرار گرفتنهد
 جلسه تحهت آمهوزش برنامهة والهدگری بهارکلی8 آزما ش به مدت
 مرحلهه2  آزمودنیها به وسهیلة مقیهاس سهالمت روان در.قرار گرفتند
 داد ها بها.(قبل از مداخله و بعد از مداخله) مورد ارز ابی قرار گرفتند
.استفاد از کووار ان چند متغیر مورد تجز هه وتحلیهل قهرار گرفهت
نتا ج نشان داد که آموزش برنامه والدگری بارکلی بر بهبود سهالمت
روان مادران گرو آزما ش نسبت به گرو کنترل تأثیر معنادار داشهته
 همچنین ا ن برنامهه بهر سهه ز هر مقیهاس سهالمت.)P<3/3330( است
روان عنی عالئم جسهمانی اضهطرا و اخهتالل خهوا افسهردگی
) امههاP<3/3330( .تههأثیر معنههادار داشههته و آنههها را کههاهش داد اسههت
مشاهد نتا ج مربوط به ز ر مقیاس کارکرد اجتماعی حهاکی از عهد
کاهش معنادار نمرات بود و مداخله نتوانسته بر ا ن ز ر مقیهاس مهثثر
.)P>3/380( باشد
 والههدگری بههارکلی سههالمت روان اخههتالل:واژههاا ی کلیاادی
)02-7(  نقص توجه کودکان پسر/بیشفعالی
drahmadahmady@yahoo.com : نویسندۀ مسؤول.*
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مقدمه
اختالل بیش فعالی -نقص توجه نوعی اختالل عصبی رشدی
مربوط به خودکنترلی اسد

کده شدام مشدالالتی در دامنده

توجه ،کنترل تالانه و سطح فعالی

و جنب وجوش مدیشدود.

ایرچه داشتن کودک بیش فعال /کدم توجده منبد اسدتر
اس  ،اما تأثیر آن بر مادران تا حی زیاد به ارزیابی شدناختی
آنها از مسئ ه و نیز مجهز بودن آنها به مهارت هدا مدییری
کودک بستگی دارد .مادران کودکان مبتال به بیش فعالی/

مثب

با توجه به شیوع باال این اختالل در میان کودکدان ایدران و

کم توجه ،در مقایسه با مادران کودکان سالم ،هنگام تعامد بدا

نظر به اثرات جبران ناپذیر که این اختالل بر روندی زندییی

فرزنی خود از رفتارها آمرانة بیشتر بهره می ییرنی ،بیشدتر

تحصددی ی کودکددان بددر جددا

فددرد  ،اجتمدداعی و پیشددرف

مخالف

می کننی ،پاداش ها کمتدر بده رفتارهدا مناسدب

می یذارد و همچنین ،اثرات روانی زیان بدار کده بده دنبدال

کودک می دهنی و پاداش ها ایشان بیشتر جنبدة اتفداقی دارد.

دارد ،می توانی تعادل اقتصاد خانواده را بدا مشدالالتی مواجده

به طورک ی ،این مادران نسدب

بده مدادران کودکدان بهنجدار،

کنی .اختالل رفتار از رایج ترین مسائ روان شناختی کودکان

منف دینگددر هسددتنی (بددارک ی 4و همالدداران1995 ،؛ راجددرز و

(یی برگ .)2002 ،که بر کارکردها روانی و اجتمداعی

اس

همالاران .)2002 ،بهعالوه مادران این کودکدان ممالدن اسد

تمامی اعضا خدانواده تأثیریدذار اسد  .در ایدن بدین مدادر

مشددالالت کددودک را بدده نقددایص خددود در ارتبدداط بددا عددیم

به عنوان عضو از این مجموعه که بیشترین تعام و نزدیالی

شایستگی در سرپرستی کودک نسب

دهنی ،این نتایج معموالً

با کودک را دارد ،می توانی در معرض خطر بیشدتر ایدن یونده

همراه با خود سرزنشی اس  .مادران کودکان مشال دار دارا

مشالالت باشی .بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهی که نشان

باورها غیر واق بینانه در مدورد کدودک و خودشدان هسدتنی

داد مادران کودکانی کده مشدالالت رفتدار دارندی احسدا

(محمی اسماعی .)1295 ،

موفقی

کمتر ،اثربخشی پایین و احسا

افسردیی بیشتر نسب

خشم ،اضدطرا

و

به کودکان سالم دارنی( .پ ه ام.)1997 ،

کانینگهددام و بوی د ( )2002در پددژوهش خددود نشددان دادنددی
مادران کودکان مبتال به بیش فعال /کم توجه 1نسب

بده یدروه

مادران دارا کودکان بیون مشال رفتار  ،افسردیی بیشتر

با در نظر یدرفتن ایدن اطالعدات ،شناسدایی راهبردهدایی
به منظور مدییری

کودکدان کده بدا سدالم

روان در مدادران

کودکان بیشفعال /کمتوجه همدراه اسد  ،ضدرور بده نظدر
می رسی .بنابراین لزوم آموزش این مادران برا حفظ سالم
روان خددود احسددا

مددیشددود .در همددین رابطدده مطالعدده

از خود نشان می دهنی .این مدادران دچدار والدییر منفدی و

آناستاپولو

اختالالت روانی می شدونی ،بده ویدژه زمدانی کده بدا اخدتالل

آموزش والیین منجر به ارتقاء مهارت ها مدییری

نافرمانی مقاب ه ا  2همدراه مدییدردد (آیوسد

و همالداران،

1999؛ کادسیو.)2002 ،

و همالاران ( )1992نشان داده اس

افزایش اعتمادبه نف

و کاهش استر

کده برنامده
کدودک،

والیین می شود .برنامه

والییر بارک ی یالی از روش ها آموزش والیین اس

کده

خانواده ها کودکان بیش فعال فشارها والیینی بیشدتر

برا این منظور مورد استفاده قرار یرفته اسد  .ایدن برنامده،

و شایسدتگی کمتدر

را به والیین آموزش مدی دهدی تدا

را تجربه می کنندی و حد

صدالحی

مهارت ها مییری

مثب

دارنی ،مصرف الال در والیین افدزایش یافتده و تمدا هدا

جددایگزین فرزنددیپرور ناکارآمددی و اسددتبیاد آنهددا شددود.

خانوادة این کودکان کاهش می یابی .همچنین کشدمالش هدا

همچنین این برنامه ،نگرش ها والیین را مدورد توجده قدرار

زناشویی ،جیایی و طالق و افسردیی والیین بیش تر میشود

داده و سعی در اصالح آنها دارد (ترنر و همالاران.)2002 ،

(ماش و بارک ی.)2002 ،
بهعبارتدیگر درمجموع ،احتمال وجود آسیبشناسدی در
والیین دارا کودک بیش فعال /کم توجه بیش از سایر والیین
اس

(آناستاپولو .)1992 ،2
)2. Oppositional Defaint Disorder (ODD
4. Barklay

برنامة والییر بارک ی برنامة جییی و جهان شدمولی در
مورد فرزنیپرور اس

که باعد

ایجداد رابطدة مثبد

والدیین و فرزنددیان مدیشدود و کمد
راهبددردها مددؤثر مددییدری

بدین

مدیکندی تددا والددیین

را در برخورد با انواع مسائ

)1. Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD
3. Anastopoulos
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رشی  -رفتار کودک بیاموزنی .برنامة سادها که مدی تواندی

مادران ،تأثیر داشته و این اثدرات در پیگیدر  12ماهده بداقی

تغییرات بزریی در خانواده ایجداد کندی و بده والدیین کمد

مانیه بود .در مطالعه راجرز و همالاران ( )2002نیز حداکی از

می کنی تا دریابنی که وقتی به روش ها جییی حرف بزندی،
فالر کننی و عم کننی ،نتایج عم ی بهتر در خانواده خواهنی

کاهش مشالالت رفتار کودکان بود .در این مطالعه همچنین
بهبود قاب مالحظه هم در رابطه با رفتارها نامناسدب فرزندی
پرور  ،تعارضات والدیینی احسدا

داش .
مییری

را در برخورد با انواع مسدائ رشدی  -رفتدار

کودک بیاموزنی .برنامة ساده ا که می توانی تغییدرات بزریدی
در خانواده ایجاد کنی و به والیین کم

می کنی تا دریابنی که

والیین ،افسردیی ،و استر

رضدای

و صدالحی

به وجود آمیه بود .به عالوه ایدن

والیین سطح باالیی از رضای

از برنامه را ابراز نمودنی.

ترندددر و سدددانیرز ( )2006بعدددی از آمدددوزش برنامددده

وقتی به روش ها جییی حرف بزندی ،فالدر کنندی و عمد

فرزنیپرور و مییری

کننددی ،نتددایج عم ددی بهتددر در خددانواده خواهنددی داشدد .

سطوح کمتر از مشالالت رفتدار کودکدان و نیدز سدطوح

به عبارتی دیگر این برنامه شام محیطدی امدن ،تقوید

رفتدار

رفتار یزارش کدرده اندی کده والدیین

کمتر از فرزنیپرور ناکارآمی را نشان داده و نیز اضدطرا

مثبدد  ،ایجدداد محددی مثبدد یددادییر  ،داشددتن انتظددارات
واق یرایانه و مراقب از خود به عنوان اس (بدارک ی،2012 ،

و استر آنان در مقایسه بدا والدیین یدروه آمدوزش نییدیه
(کنترل) به طور قاب مالحظه ا پایین بوده اسد  .دنفدور و

ترجمة دکتر احمی عابی و عادله شدعربافزاده .)1294 ،بدر

همالاران ( )2006نیز والیین کودکان مبدتال بده بدیش فعدالی/

هیف از پژوهش حاضر افزایش دانش ،مهارت ها،

این اسا

اطمینان و خود کارآمی والیین؛ ایجاد محی پرورشدهندیة
ایمن ،تشویقکننیه ،عدار از خشدون

و بدا تعدارض پدایین

کمبود توجه را تح

این برنامة آموزشی قدرار دادندی .نتدایج

این مطالعه حاکی از کاهش رفتارها بدیش فعدالی ،مخالفد
جویی و پرخاشگر در کودکدان و بهبدود رفتارهدا فرزندی

برا کودکدان؛ ارتقداء کدارایی اجتمداعی ،هیجدانی ،کالمدی،

پرور و کاهش اسدتر

هوشی و رفتار کودکان از طریق آموزش والدییر بدارک ی

سانیرز و همالاران ( )2007والیین شدرک کنندیه در برنامدة

به مادران کودکان بیش فعال -نقدص توجده و بررسدی میدزان

مییری

رفتار را با والیین یروه آموزش نیییه و والیینی که

تأثیر آن بر سالم روان آنها اس .
سانیرز و م فارلنی ( )2000نشدان داده اندی کده برنامده

در برنامه ج وییر از اضطرا شرک کردنی ،مورد مقایسده
قرار دادنی که نتایج نشان داد ،مادران آموزش دیدیه ،پیشدرف

تدأثیر

و کداهش

والییر بارک ی ،عوام استر

زا والدیین را تحد

قرار داده و عوام افسردیی ،عصبانی  ،اضدطرا
باال استر

و سدطوح

را از طریق بهبود مهارت ها والدییر تق ید

می دهی .نتایج مطالعات زوبری

1

پیش دبستانی نشان داد که پد

از آمدوزش برنامدة والدییر

( )2001بر رو  719والدی

بارک ی ،کاهش چشمگیر در اخدتالالت رفتدار کودکدان و
سددب

والددییر اسددتبیاد والددیین ایجدداد شددی .در ضددمن

والدیین بدود .در مطالعدة دیگدر

چشمگیر در رفتارها فرزنیپرور  ،عزت نفد
استر

والیینی نشان دادنی .بهعالوه ایدن مدادران نسدب

بده

مادران دو یروه دیگر ،میزان کمتر از بیرفتار کودشدان را
یزارش دادنی .لواک و همالاران ( ،)2009در پژوهشی نشدان
داد که افزایش مهارت ها مادران با شرک
مییری

رفتار به والیین باع

درستی از ماهی

در برنامة آموزش

مدی شدود کده مدادران درک

بیش فعالی-نارسایی توجه کودک پییا کننی،

افسردیی ،اضطرا  ،استر و تعارضدات والدیین در مدورد
مسائ تربیتی کودک نیز کاهش و درنتیجه سازیار زناشویی

نحوة کنترل و مهارتهدا چدالش برانگیدز کودکشدان را یداد
بگیرنی و نگرش مثب تر دربارة روندی پیشدرف کودکشدان

افزایش یاف  .این نتایج تا  2سال پیگیر هم باقی مانیه بدود

عمومی خود را ارتقا بخشنی.

(ترنر و همالاران.)2002 ،

درتزک و همالاران ( )2009در مطالعها نشان دادهانی که

مطالعه دین و همالاران ( )2002نشان داد که ایدن برنامده
در کدداهش رفتارهددا مخددر

داشته باشنی و درنهای

سالم

کددودک ،بددی عم الددرد و

تعارضات والیین در مورد کودک و نیز افزایش سالم

برنامهها فرزنیپرور مثب
رفتار کودکان و وضعی

تأثیر مثبتی بدر رو مشدالالت
سالم

روان والیین دارد.

روان
1. Zubrick
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اسپیجالرز و همالداران )2010( 1در پژوهشدی اثربخشدی
برنامة فرزنیپرور را در ارتقاء رضای

و کارآمی و حد

شیه کودکان دچار نقص توجه/بیشفعالی بهکار برد و از ایدن
روش همراه با سدایر روش هدا درمدانی نظیدر دارودرمدانی،

ک ی صالحی والیین و کاهش مشالالت عداطفی و رفتدار
را نشان داد .روشن بین ( ،)1295در مطالعه ا بده ایدن نتیجده

رفتاردرمانی و جز آن که در مورد خود کودکان اجرا می شدود،
سود جس .

به  9نفدر

درخشانپور و همالاران ( )1295در پژوهشی نشان دادندی

و

روان مادران کودکان بیشفعال /کمتوجده بدهطدور

رسیی که آموزش برنامة یروهی فرزنیپرور مثب

از مادران دارا کودک بیشفعال /کمتوجه میتوانی استر
اضطرا

مادران این کودکان را کاهش دهی.

معنی دار پایین تر از یدروه سدالم اسد

محرر و همالاران ( ،)1299در پژوهشی با عندوان تدأثیر
آموزش «برنامة تربی

سازنیه» به مادران بر مشالالت رفتار

کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /کم توجه به این نتیجده
دس

که سالم

یافتهانی که تفاوت شاخصها افسردیی و اضدطرا

عاد نسب

و مدادران کودکدان

به مادران کودکان بیشفعدال /کدمتوجده عالئدم

جسمانی ،اضطرابی و اختالل عم الرد کمتر دارنی و در ک
سالم ترنی و از برآینی  4عامد اخدتالل بدیش فعدالی و نقدص
توجه ،تحصیالت مادر ،سالم

روان مدادر و سدن مدادر بدر

در یروه آزمون نسب به شاهی معنیدار بود و کاربرد "برنامة
تربی سازنیه" در والیین کودکان مبتال بده اخددتالل بددیش

بددهکددارییر سددب فرزنددیپرور مقتیراندده ،عام د اخددتالل
بیش فعالی و نقص توجه ،نسب به سالم روان مدادر تدأثیر

فعدالی /کم توجه در کداهش مدشالالت رفتدار و افدزایش

بیشتر دارد.

توانایی ها این کودکدان مدؤثر اسد  .جعفدر و همالداران
( )1299در پژوهشی با عنوان اثربخشی برنامده فرزندیپرور
مثب

بر سالم

ناهماهنگ و ناهمسو اس  .از این دس

می تدوان بده لمدب

2

روان مادران کودکان با اختالل نقص توجه-

( ،)2006قشنگ ( )1292و ناظمی ( )1296اشاره نمدود .ایدن

در ارتقداء

رفتار

بیش فعالی ،نشدان داد برنامدة فرزندیپرور مثبد
سالم

پژوهش هایی هم وجود دارنی که نتایج با پژوهش حاضدر

روان مادران داران دارا کودک مبتال به این اخدتالل

مؤثر اس .

مطالعات به این نتیجه دس

اثربخشی مناسبی بر کارکرد اجتماعی مادر دارد.
با عنای

حدداجی س دیی جددواد  ،برجع دی و برجع دی ( )1290در
پژوهشی به این نتیجه رسیینی که آموزش رفتار بدارک ی

یافتنی که آموزش مییری

به نتایج مطالعات پیشین می توان نتیجده یرفد

که آموزش شیوهها مییری رفتار ،یامی مؤثر برا ارتقدا
سالم روان مادران کودکان مبتال بده اخدتالل بدیشفعدالی-

در والددیین بددر میددزان کدداهش عالئددم کودکددان مبددتال تددأثیر

نقص توجه اس

معنی دار داشته و موجب کاهش عالئم در یروه میاخ ده در

انجام شیه در داخ کشور بیشتر متمرکدز بدر تدأثیر آمدوزش

و انددیازهییددر مالددرر،

رفتار در کاهش مشالالت رفتار کودکدان

مقایسدده بددا یددروه یددواه شددیه اسد

شیوهها مییری

و با توجه به این که تداکنون پدژوهش هدا

مانییار تأثیر آموزش والیین بر کاهش عالئم را تأییی کرده

بوده اس

اس  .پژوهشی توس عربی ،دانش ،کاکاوندی ،سد یمی نیدا و

مشخص نقش آموزش والیین را به منظور ارتقا سالم

غفار ( )1292با عنوان اثربخشی آموزش مییری

و تعیاد محدیود از مدیاخالت داخ دی بده طدور
روان

والیین بر

به ویژه مادران کودکان مبتال به اخدتالل بدیش فعدالی -نقدص

کاهش عالئم اختالل ها بیرونی شیه کودکدان دچدار نقدص

توجه بررسی کرده انی .از این رو با توجده بده ایدن کده تمرکدز

توجه /بیش فعالی انجام شی و بر اسا یافتده هدا نشدان داده
شی که آموزش مدییری والدیین ،نشدانه هدا اخدتالل هدا

برنامه والییر بارک ی بر آموزش شدیوه مدییری رفتدار بده
والیین کودکان مبتال به اختالل بیشفعدالی -نقدص توجده و

رفتار و نشدانه هدا بیروندی شدیه ،از جم ده پرخاشدگر ،
تالانشگر  ،بیش فعدالی و اضدطرا

نقش مهم سالم

روان در تربی

فرزنی و بهبود تعامد هدا

کودکدان دچدار نقدص

خانواده اس  ،در این پژوهش محقق قصی دارد تأثیر آموزش

توجه /بیش فعالی را در مقایسه با یروه یدواه و پدیش آزمدون

روان مدادران

بدهطدور معنددادار کداهش داد و آمددوزش مدییری

والددیین

میتوانی بهعنوان روش مؤثر در درمدان نشانههددا بیرونی
2. Lamb

شیوهها مییری

رفتار بارک ی بدر سدالم

کودکان پسر مبتال به اختالل بیش فعالی -نقص توجه را مورد
ارزیابی قرار دهی.
1. Spijkers

 / 16دانش و پژوهش در روانشناسی کارب،دی

فرضیهه ی پژوهش
فرضیة اص ی

به صورت تصادفی  15نفدر در یدروه آزمدایش و  15نفدر در
یروه کنترل قرار یرفتنی( .بارک ی ،2012 ،ترجمة دکتر احمدی

آموزش برنامدة والدییر بدارک ی بدر سدالم

روان مدادران

کودکان پسر دارا اختالل نقدص توجده -بدیش فعدالی مدؤثر
اس .
فرضیهها فرعی
 .1آموزش برنامة والییر بدارک ی بدر عالئدم جسدمانی
مادران کودکان پسر دارا اختالل نقص توجده -بدیش فعدالی

عابی و عادله شعربافزاده.)1294 ،
ابزار سنجش
در این پژوهش برا جم آور اطالعدات در پدیش آزمدون،
پ آزمون از دو پرسشنامه استفاده شی.
پ،سشنامه کان،ز معلمان

مؤثر اس .
 .2آموزش برنامة والییر بارک ی بر عالئدم اضدطرابی و

ایددن پرسشددنامه را کددانرز 1و همالدداران در سددال ()1999
تیوین کرده اندی .ایدن ابدزار دارا  29سدؤال اسد و بدرا

مدادران کودکدان پسدر دارا اخدتالل نقدص

تشخیص کودکان مبتال به اختالل نقص توجده و بدیش فعدالی

اختالل خدوا

توجه -بیشفعالی مؤثر اس .

توس مع مان به کار مدی رود .ایدن پرسشدنامه دارا  2بعدی

 .2آموزش برنامدة والدییر بدارک ی بدر عالئدم کدارکرد
اجتماعی مادران کودکان پسدر دارا اخدتالل نقدص توجده-

اس  .سؤال  1تا  21مربوط به بعی رفتدار کدودک در کدال ،

بیشفعالی مؤثر اس .
 .4آموزش برنامظ والییر بارک ی بدر عالئدم افسدردیی

 22تا  29مشارک و همالار یروهی و  20تدا  29نگرشدی
به طرف مناب قیرت اس  .نمرهیذار بههیچوجه صفر ،کدم
 ،1متوس  2و زیاد  2اس  .برا به دس

آوردن امتیداز هدر

مادران کودکان پسر دارا اختالل نقص توجده -بدیش فعدالی

بعی مجموع امتیازات مربوط به آن بعی محاسبه می شود .برا

مؤثر اس .

به دسد آوردن امتیداز ک دی پرسشدنامه مجمدوع امتیازهدا
مربوط به همه سؤال ها با هم محاسدبه مدی شدونی .نمدره کد

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوهش ،از ندوع

آزمون دامنها از صفر تا  114دارد .ایر نمره کودک بداالتر از
 57باشی بیانگر اختالل نقص توجه اس

نیمه تجربی همراه با پیش آزمون و پ آزمون با یروه آزمایش

رود میزان اختالل کودک بیشتر خواهی بود .کانرز و همالاران

و کنترل بود .متغیر مستق پژوهش آموزش والییر بدارک ی

پایایی این مقیا را  0/90یزارش کرده انی .اعتبار آزمدون در
این پرسشنامه ضریب آلفدا کرونبدا  0/92بدوده اسد  .در

هرچه امتیداز بداالتر

و متغیدر وابسددته سددالم روان مدادران دارا کودکددان پسددر
دارا اختالل نقص توجه /بدیش فعدالی بدود .جامعدة آمدار

کانادا نمرهها هنجدار ایدن مقیددا

شام ک یة مادران کودکان پسر دارا اختالل نقدص توجده-

کودکان سنین  4تا  11سال در یروه ها سنی  4تا  5ساله6 ،

بیش فعالی مقط ابتیایی در شدهر اصدفهان در سدال 94- 95

تا  9ساله و  9تا  11ساله فراهم آمدیه اسد  .کدانرز پایددایی
بازآزمایی فرم مع م ایدن مقیدا را در طدول ی ماه تا ید

خوشه ا چنیمرح ه ا بود ،بیین صورت که ابتدیا از ندواحی
آموزش وپرورش اصفهان ،ی ناحیه (ناحیه  ) 2بده تصدادف

سال از  0/72تا  0/92و پایایی بدین نمدره یدذار مع مدان را

بودنی .روش نمونه ییر این پژوهش ،به صورت نمونه ییدر

انتخا

یردیی .سپ

توسد کدانرز بدرا

 0/70یزارش کرده اسد  .ضدرایب آلفدا کرونبدا بددرا

از بین مدیار

پسدرانه ایدن ناحیده2 ،

ایدن مقیا

دبستان به صدورت تصدادفی انتخدا

و داندشآمدوزان آن دو

.)1999

بین  0/61تا  0/95یزارش شیه اسدد

(کدانرز،

پ،سشنامه سممت عمومی ()GHQ28

دبستان با پرسشنامه کانرز مع مان ،از نظر اختالل نقص توجه
– بیش فعالی مورد سنجش قرار یرفتنی .از میان دانش آموزان

ایددن پرسشددنامه را ی ددیبرگ و هی ددر ،)1979( 2تددیوین

پسر بیش فعال 20،نفر که نمدرات بداالتر از میدانگین داشدتنی،

 7پرسش

انتخا

شینی .سپ

مادران آنها بهصورت هیفمنی انتخا

و

2. Goldberg & Hiller

کرده انی و دارا  4مقیا

فرعی اس

و هر مقیا

دارد .از  29یدزینه پدرسشنامه یدزینهها  1تا  7مدربوط بده
1. Canners
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مقیا

عالئم جسمانی ،یزینه ها  9تا  14عالئم اضطرابی و

آزمایش اجدرا شدی .در ج سدة اول از مدادران هدر دو یدروه

اختالل خوا  ،یزینه ها  15تا  21مربوط به ارزیابی عالئدم

خواسته شی که پرسشدنامه سدالم

کارکرد اجتماعی و نهایتاً یزینهها  22تا  29عالئم افسردیی
را میسنجی .برا جم بنی نمرات به الد نمدره صدفر،

نماینی .در هر ج سه محتوا و نالات ج سه قب دی بده اختصدار
مورد بح و بررسی قرار می یرف و سپ محتوا ج سدة

از

جییی آموزش داده می شی .در تمامی ج سات ضدمن ارتبداط

نمره  6به باال و درمجموع از نمره  22بده بداال بیدانگر عالئدم

متقاب بین افدراد و محقدق ،آمدوزش الزم ارائده مدی یردیدی.

نمره  ،1ج نمره  2و د نمره  2تع ق می ییرد در هر مقیدا

درنهای د

مرضی اس  .روایی و پایایی آن توس تقو مدورد بررسدی

پد

روان ( )GHQرا تالمید

از اتمددام آمددوزشهددا ،بددرا هددر دو یددروه،

قرار یرفتده اسد  .و در نمونده ا از دانشدجویان دانشدگاه

پ

شیراز پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش هدا بازآزمدایی،

اس  .برا تجزیه وتح ی داده ها از دو روش آمدار توصدیفی

تنصی  ،آلفا کرونبا به ترتیدب برابدر  ./90 ،0/97 ،0/70و

شددام میددانگین و انحددراف معیددار و آمددار اسددتنباطی شددام

روایی آن را در حی مط و

یدزارش کدرده اسد  .ج سدات

آموزشی برا  9ج سة هفتگی  90دقیقه ا تنظیم و در یدروه

آزمون اجرا شدی .خالصدة ج سدات در جدیول  ،1آمدیه

کوواریان

و برا تجزیه وتح ی داده ها از نرم افدزار آمدار ،

 spss20استفاده شی (تقو .)1290 ،

جدول  .1عناوین و موضوعات کلی جلسات آموزش گ،وهی کلی والدگ،ی بارکلی
جلسه

موضوع جلسات

عنوان :معرفی ج سات والییر بارک ی
اول دستور ج سه-1 :معرفی و آشنایی با اعضا یروه -2بیان قواعی یروه و اهیاف -2معرفی دوره و ضرورت برنامه والییر بارک ی
تال ی  :مطالعه و کسب اطالعات در مورد اختالل نقص توجه -بیشفعالی
عنوان-1 :نقص توجه -بیشفعالی و تأثیر آن بر سالم روان مادران -2والییر بارک ی
دستور ج سه-1 :توضیح در مورد اختالل نقص توجه -بیش فعالی ،ویژیی ها ،ع و پیامیها و مشدالالت ناشدی از آن در خدانواده
دوم
(تأکیی بر تأثیر این اختالل بر سالم روان مادران این کودکان) -2توضیح در مورد برنامه والییر بارک ی
تال ی  :به نشانگان نقص توجه -بیشفعالی در فرزنیان خود توجه کننی و در ج سه بعی بازخورد بیهنی.
عنوان-1 :واکنش و بازخورد فور در قبال عم الرد فرزنیان -2دادن بازخوردها بیش تر به فرزنیان -2اسدتفاده از پداداش هدا و
پیامیها بزرگتر و قیرتمنیتر
دستور ج سه-1:داشتن بازخورد فور و مثب به صورت تمجیی ،تعری  ،محب و مهرورز فیزیالدی در قبدال عم الدرد مثبد
سوم
کودک (-2 )ADHDافزایش کارایی برا کودک ( )ADHDاز طریق بازخورد بیشتر و فور
-2استفاده از پاداشها و پیامیهایی بزرگتر ،برجستهتر و یاهی ماد تر برا تقوی رفتارها مثب کودک ()ADHD
تال ی  :اجرا یامها ارائه شیه و بیان میزان تأثیریذار آن بر کودک ( )ADHDدر ج سه بعی
عنوان-1 :استفاده از تشویق پیش از تنبیه -2یادآور زمان برا کودک و کاهش بازة زمان در صورت لزوم -2یادآور نالات مهم
در حین عم الرد فرزنیان
دستور ج سه-1 :استفاده نالردن از تنبیه( ،هرچنی جزئی) و ج وییر واکنش و رفتارها منفی کودک -2یادآور زنییی در زمان
چهارم
حال ،به کودک ( )ADHDاز طریق تقسیم تالالی طوالنی به یام ها کوچ تر -2قرار دادن اطالعات مهم به صورت قاب مشاهیه
در مح ی که کار یا تال ی بایی انجام شود.
تال ی  :اجرا یامها ارائه شیه و بیان میزان تأثیریذار آن بر کودک ( )ADHDدر ج سه بعی
عنوان-1 :یادآور منب انگیزش در نقطة عم الرد -2م مو و عینی تر کردن روش ها تفالر و ح مسئ ه -2تدالش خدود بدرا
ثبات و هماهنگی در عم الرد
دستور ج سه -1 :جبران کمبود انگیزش درونی کودک ( )ADHDرا با دادن انگیزش ها بیرونی نظیر تشدویق و پداداش  -2یدافتن
پنجم راهی که مسئ ه و بخش ها مخت راه ح آن را تا حی امالان عینی و قاب لم کنی تا کودک بتوانی آنها را لم و با بخشهدا
آن عمالً کار کنی و قطعات مخت اطالعات را در چییمان جییی بگذارد که ممالن اس به ح مسئ ه کم کنی - 2 .اسدتفاده
کردن از راهالارها یالسان برا مییری رفتار کودک ()ADHD
تال ی  :اجرا یامها ارائه شیه و بیان میزان تأثیریذار آن بر کودک ( )ADHDدر ج سه بعی
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ششم

هفتم

هشتم

عنوان-1 :عم کردن به جا حرافی -2شخصی ت قی نالردن مشالالت یا اختالالت کودک ( -2(ADHDبرنامه ریز کردن از قب
برا موقعی ها مشال ساز
دستور ج سه -1 :استفاده از رفتارها و بازخوردها سری و مالرر به جا به کارییر منطق بیان و سخنرانی به منظور ج دوییر از
تشییی رفتارها منفی کودک ()ADHDو ج ب همالار او  -2برچسب نزدن والیین به خود از لحاظ بی کفایتی بده دلید ایجداد
مشال یا پیش نرفتن کارها برحسب انتظار و ناکامی در مییری فرزنیان و اهمی داشتن قیرت و انگیزه آنها برا رف مشدال و
تالش مجید
-2در میان یذاشتن برنامه اقیام با کودک پیش از ورود به هریونه محی یا موقعید مشدال سداز و کداهش چشدمگیر مشدالالت
رفتار او
تال ی  :اجرا یامها ارائه شیه و بیان میزان تأثیریذار آن بر کودک ( )ADHDدر ج سه بعی
عنوان -1 :فراموش نالردن ناتوانی کودک (-2 )ADHDتمرین کردن بخشش
دستور ج سه -1 :یادآور نارسایی و اختالل کودک در زمان بروز رفتارها تخریبی و نادرس  -2بخشدیین کدودک ،اطرافیدان و
خود بهعنوان مهمترین و سخ ترین اص
تال ی  :اجرا یامها ارائه شیه و بیان میزان تأثیریذار آن بر کودک ( )ADHDدر ج سه بعی
عنوان :جم بنی مطالب آموخته شیه
دستور-1 :جم بنی و نتیجه ییر از مباح یفته شیه و میزان کاربرد آن در مورد مییری رفتدار کودکدان (-2)ADHDاختتدام و
اجرا پ آزمون سالم روان ()GHQ
تال ی  :اجرا یامها ارائه شیه و بیان میزان تأثیریذار آن بر کودک ( )ADHDدر ج سه بعی

ی فتهه
جدیول  2میدانگینهدا تعدیی شدیه حاصد از پرسشدنامه
سالم

متغیرها بین میانگین ها تعیی شیه یروه آزمدایش و کنتدرل
تفاوت وجود دارد.

عمومی ،تالمی شیه توس مادران یدروه آزمدایش و

یواه را در پ

آزمون نشان می دهی .بر طبق جدیول در تمدام
جدول  .2میانگینهای تعدیل شده دو گ،وه در پسآزمون
متغیر
عالئم جسمانی

و اختالل خوا

اضطرا

کارکرد اجتماعی
افسردیی

سالم

روان ک ی

یروه

میانگین

خطا استانیارد

آزمایش

4/271

0/452

کنترل

7/296

0/452

آزمایش

5/527

0/752

کنترل

10/006

0/752

آزمایش

4/926

0/909

کنترل

7/797

0/909

آزمایش

1/422

0/965

کنترل

6/712

0/965

آزمایش

16/022

1/650

کنترل

22/045

1/650
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بددرا تح ی د اسددتنباطی نتددایج ،از تح ی د کوواریددان

واریان ها از آزمون لوین استفاده یردیی .نتایج نشان داد کده

چنیمتغیره استفاده یردیی .الزم بود تا پیشفدرضهدا مدورد

در تمامی متغیرها ،سطح معنی دار بزرگ تدر از  0/05اسد ؛

نیاز برا تح ی کوواریان بررسی شدود .در ایدن پدژوهش
برا آزمون نرمال بودن توزی نمونه از آزمدون ک مدویراف-

لذا واریان ها برابر هستنی و استفاده از تح ی کوواریان در
داده ها پژوهش بالمان بوده و پایایی نتایج به دس آمیه از

اسددمیرن

اسددتفاده و بددا توجدده بدده توزی د نرمددال نمددرات،

آن تأییی مییردد.

پیش فرض نرمال بودن توزید نمدرات در پدیش آزمدون و در

با توجه به رعای

هردو یروه آزمایش و کنترل تأییی یردیی .همچندین پدیش از

نمرات ،همسانی واریان

انجام تح ی کوواریان

چنیمتغیره به منظور بررسدی برابدر

تح ی کوواریان

پیش فدرض هدا نرمدال بدودن توزید
ها و همگنی شیب خد ریرسدیون،

چنی متغیره صورت یرف .

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تأثی ،عضویت گ،وهی ب ،میزان نم،ات مؤلفههای سممت روان
متغی،های پژوهش
عمئم

عضویت

جسمانی

گ،وهی

اضط،اب

عضویت

و اختمل

گ،وهی

خواب

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

11/466

1

11/466

21/416

111/903

1

111/903

16/114

مجذور اتا

توان

(میزان تأثی)،

آماری
0/994
0/911

F

سطح معنیداری
0/000

0/443

0/000

0/314

/

کارک،د

عضویت

اجتماعی

گ،وهی

افس،دگی

عضویت
گ،وهی

31/211

1

31/211

3/216

0/011

0/101

0/416

112/910

1

112/910

32/322

0/000

0/141

1/000

همان طور که جیول  2نشان می دهی ،پ از بررسی تأثیر
پیش آزمون بر رو متغیر وابسدته و بدا توجده بده ضدریب F

می دهی ،پ از بررسی تأثیر پیش آزمون بر رو متغیر وابسته
و با توجه به ضریب  Fمحاسبه شیه بین میانگین ها تعدیی

محاسبه شیه بین میانگین هدا تعدیی شدیه نمدرات عالئدم

شدرک کنندییان

جسمانی شرک کننییان برحسب عضدوی

یروهدی (یدروه

شیه نمرات اضطرا
برحسب عضوی

و اخدتالالت خدوا

یروهی (یروه آزمایشی و یروه کنترل) در

آزمون ( )F=16/914تفداوت معندادار وجدود دارد

آزمایشی و یروه کنترل) در مرح ه پد آزمدون ()F=21/476

مرح ه پ

تفاوت معندادار وجدود دارد ( )P=0/0005و همچندین نتدایج
تح ی کوواریان در این جیول نشان داد که تدأثیر آمدوزش

( )P=0/0005و نتایج تح ی کوواریان در این جیول نشان
می دهی که تأثیر آموزش برنامة والییر بارک ی بر اضدطرا

برنامة والییر بارک ی بر عالئدم جسدمانی مدادران کودکدان

و اختالالت خوا

پسر دارا اختالل نقص توجه -بدیش فعدالی یدروه آزمدایش

توجه -بیش فعالی یروه آزمایش نسدب

نسب به یروه کنترل در مرح ه پ آزمون معنادار بوده اسد
( .)P<0/05لذا فرضیه فرعدی اول تائیدی مدی یدردد .بندابراین

مرح ه پ آزمون معنادار بوده اسد ( .)P<0/05لدذا فرضدیة
فرعی دوم تائیی می یردد .بنابراین والییر بارک ی بر کداهش

والییر بارک ی بر کاهش عالئم جسمانی یروه آزمدایش در

یدروه آزمدایش در پد آزمدون

پ

آزمون تدأثیر داشدته اسد  .میدزان ایدن تدأثیر در مرح ده

پ آزمون  0/442بوده اس  .بر اسا

یافتهها جیول  2نشان

اضطرا

مادران کودکان پسر دارا اختالل نقدص

و اختالالت خوا

بده یدروه کنتدرل در

تأثیر داشته اس  .میزان این تأثیر در مرح ه پ
بوده اس .

آزمون 0/294
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همان طور که جیول  6نشان می دهی ،پ
پیش آزمون بر رو متغیر وابسدته و بدا

از بررسی تأثیر

نقص توجه -بیش فعالی تأثیر داشته اس  .این نتایج همسو با
پدژوهش دیدن و همالداران ( ،)2002کامینسدالی و همالداران
( ،)2009لدددواک 1و همالددداران ( ،)2009پتدددرز و جالسدددون
( ،)2009درتدددزک 2و همالددداران ( ،)2009بیرامدددی (،)1299
جعفر و همالاران ( ،)1299حاجی سیی جواد  ،برجع دی و
برجع ی ( ،)1290مفتاق ،محمی  ،نجیمی ( ،)1291کجباف و
همالاران ( ،)1294اس  .نتایج این تحقیقدات تدأثیر آمدوزش
مییری رفتار  ،بدر کداهش مشدالالت رواندی و اجتمداعی
مادران کودکان دارا اختالل نقص توجه-بیش فعالی و حفظ
و بهبود سالم روان این مادران را نشان میدهی.
یافته ها این پژوهش ،همسو با پژوهش کدازین (،)2005
بر ( ،)2001چافین و همالاران ( ،)2007نیز بوده اس  .آنها
در پژوهش خود به این نتیجه دس یافتنی که برنامة آمدوزش
مدییری رفتددار موجدب افددزایش سدالم روانددی مددادران
شرک کننیه در این برنامه نسب به یروه کنترل شیه اس .
اثربخشی روش آمدوزش رفتدار بده مدادران و افدزایش
عم الرد رفتار کودکان در منزل را می توان به دالی ی نسدب
داد :بسیار از مدادرانی کده در یدروه آموزشدی ایدن چنیندی
شددرک م دیکننددی ،خددود را بدده خدداطر مشددالالت رفتددار
کودکانشان مقصر می داننی و یدا بدرعال  ،اعتقداد دارندی کده
کودکان آنها به صورت اراد راهی را برا اذی و آزار آنهدا
انتخا کرده انی :توضدیح در مدورد ماهید و ع د اخدتالل
می تواندی شدناخ هدا نادرسد والدیین را چده در مدورد
خودشان و چه در مورد کودکانشان اصدالح کندی و احسدا
یناه ،به خاطر مقصر بودن و احسا خشم ،بده دلید مقصدر
دانستن کودکان را کاهش دهی ،که این امر این نتیجه را در بر
خواهی داش که با کداهش احساسدات منفدی در والدیین و
متقاعب آن ایجاد رواب بهتر با کودک ،عم الرد رفتدار ایدن
کودکان افزایش یافته باشی .از آنجا که بسدیار از مشدالالت
رفتار کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعدالی در
ارتباط با والیین و بخصوص مادران به وجدود آمدیه و ادامده
پییا می کنی ،بنابراین آمدوزش رویالردهدا مدنظم تقدویتی و
تنبیهی ،و دیگر روش ها اصالح رفتار به آنان که بیش تدرین
زمان را با فرزنیان خود می یذراننی ،توانسدته اسد  ،احتمدال
کاهش مشالالت رفتدار را در ایدن کودکدان افدزایش دهدی
(کردستانی و همالاران.)1292 ،

2. Dretzke

1. Levac

توجده بده ضدریب F

محاسبه شیه مشاهیه میشود که بین میانگین ها تعیی شیه
نمرات افسردیی شرک کننییان برحسب عضدوی یروهدی
(یددروه آزمایشددی و یددروه کنتددرل) در مرح دده پ د آزمددون
( )F=22/222تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P=0/0005نتایج
تح ی کوواریان

در این جدیول نشدان مدی دهدی کده تدأثیر

آموزش برنامة والییر بارک ی بر کدارکرد اجتمداعی مدادران
کودکان پسر دارا اختالل نقص توجده -بدیش فعدالی یدروه
آزمایش نسب

به یروه کنترل در مرح ه پد آزمدون معندادار

نبددوده اس د

( .)P>0/091لددذا فرض دیه فرعددی سددوم تائیددی

می یردد .بنابراین والییر بارک ی بر کاهش افسردیی یدروه
آزمایش در پ آزمون تأثیر داشته اس  .میدزان ایدن تدأثیر در
مرح ه پ آزمون  0/545بوده اس .
همان طور که جیول  6نشان می دهی ،پ از بررسی تأثیر
پیش آزمون بر رو متغیر وابسدته و بدا توجده بده ضدریب F
محاسبه شیه مشاهیه میشود که بین میانگین ها تعیی شیه
نمرات افسردیی شرک کننییان برحسب عضدوی یروهدی
(یددروه آزمایشددی و یددروه کنتددرل) در مرح دده پ د آزمددون
( )F=22/222تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P=0/0005نتدایج
تح ی کوواریان در این جدیول نشدان مدی دهدی کده تدأثیر
آموزش برنامة والییر بارک ی بر افسردیی مدادران کودکدان
پسر دارا اختالل نقص توجه -بدیشفعدالی یدروه آزمدایش
نسب به یروه کنترل در مرح ه پ آزمون معنادار بوده اسد
( .)P<0/05لذا فرضیه فرعی چهارم تائیی می یدردد .بندابراین
والدییر بدارک ی بددر کداهش افسددردیی یدروه آزمددایش در
پ آزمون تدأثیر داشدته اسد  .میدزان ایدن تدأثیر در مرح ده
پ آزمون  0/545بوده اس .
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ،با هیف تعیین میزان اثربخشی آموزش والییر
بارک ی بر سالم روان مادران کودکدان پسدر دارا اخدتالل
نقص توجه-بیشفعالی صورت یرفد  .یافتدههدا پدژوهش
نشان داد که آموزش والییر بدارک ی بدر افدزایش سدالم
روان مادران کودکان بیش فعال-نقص توجه مؤثر بوده اسد .
نتایج پژوهش حاضر نشان داد کده آموزش بدرنامه والدییر
بارک ی بدر بهبود سالم روان کدودکان پسدر دارا اختدالل
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والیین با حضور در کاریاهها آموزشی مییری
شیوهها مط و

رفتدار،

فرزنیپرور و تعام با کودک را آمدوزش

مییری

تمرین بخشش ،باع

رفتار کودک شدی و درنتیجده

تأثیر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سالم

عمدومی آنهدا

مدیبیننددی و همددین امددر سددبب کدداهش مشددالالت کددودک و
مشالالت ارتباطی بین والیین و کودک می شود .این امدر نیدز

را ارتقاء بخشیی.
مشالالت زیاد بر خانوادة این کودکان سایه افالنیه بدود

روان مددادران

و خود مادران هم از اختالل روان شناختی رنج مدی برندی کده

م دییددردد (لددوی 2002 ،؛ بدده نق د از فددرمانددی)1295 ،؛ و

کرد تا

درنهای د

سددبب کدداهش مشددالالت سددالم

درعین حال باورها و استنادها نادرس

و ناکارآمی مادران را

اصالح می نمایی و این اصدالحات نیدز درنهاید
ارتقاء سالم

زمینده سداز

روانی و اجتماعی این مادران مییردد.

همچنین شرک

آموزش به مادران به آنها و درنتیجه کودکان آنها کم
چرخة معیدو

تعامد شالسدته شدود و الگوهدا تعدام ی و

تقاب ی حمای کننیه و مثب

به وجود آورد .به دلی این که در

بسیار از موارد ،تغییر رفتار مادران وق

و هزینة کمتدر را

فعال مادران در ج سات در نتایج درمدان

می ط بیی ،تغییر را از خدود آنهدا شدروع شدی .ازآنجدایی کده

تأثیر تعیدینکنندیها دارد .انگیدزة بداال ،احتمدال همالدار و

آموزش مادران به بهبود رفتار آنها منجر شدی و بده دنبدال آن

پشتالار مدادران را در اجدرا دسدتورات و تالدالی خدانگی
افزایش می دهی .درنتیجه وجود انگیزه می توانی اثر زیاد بدر

رفتار کودک نیز تغییدر کدرد و رفتارهدا تخریبدی مدادران و
کودکان بیش فعال -نقص توجه کاهش یاف این آمدوزش هدا

فراینی درمان داشته و باع

اثربخشی مناسب آن شود .و نیدز

یروهی بودن این ج سات با ایجاد ح
در افزایش سالم

تجار

همدیرد و انتقدال

به کاهش بیشفعالی -نقص توجه انجامیی.
همچنین از دیگر نتایج به دس

آمیه از پدژوهش حاضدر

عمومی مادران مؤثر بدوده اسد .

می توان به تأثیر آموزش برنامده والدییر بدارک ی بدر بهبدود

آموزش یروهی می توان یف  :یروه نه تنهدا

عالئم جسمانی مدادران کودکدان پسدر دارا اخدتالل نقدص

راهبردها رفتار را در اختیار والیین قرار مدی دهدی ،ب الده

توجه -بیش فعالی اشاره کرد ،این نتدایج همسدو بدا پدژوهش

مهم تر از آن فضا حمایتگر و همالارانه به وجود می آورد که

الزارو

(2000؛ به نق از طهماسدیان )1291 ،اسد  .او در

مادران می توانندی در آن بده ابدراز خدود بپردازندی و درنتیجده

این پژوهش به این نتیجه دس

مشارک بیشتر و تالش افزون تر بدرا تغییدر خدود نشدان
دهنی .افزایش و مهارت ها مادران با شرک در ایدن برنامدة

می توانی با تصحیح بازخوردها و ادراک هایی که مادران نسب
به رفتارها دشوار فرزنیشان داشته انی ،بده افدزایش تواندایی

در مورد اهمی

آموزشی باع

میشود کده والدیین درک درسدتی از ماهید

مقاب ه در رویارویی با وظای

یاف

کده میاخ دة آموزشدی

مادریر منجر شود و کداهش

بیش فعالی -نارسایی توجه کودک پییا کنندی ،نحدوة کنتدرل و

تنیییی و عالئم جسمانی در مادران را همراه داشته باشی .در

مهارت ها چالش برانگیز کودکشان را یاد بگیرندی و نگدرش

ارتباط با کاهش عالئم جسمانی مادران یروه آزمایش نسدب

مثب تر دربارة روندی پیشدرف
درنهای د

سددطح سددالم

کودکشدان داشدته باشدنی و

به یروه کنترل بایی به این نالتده اشداره کدرد کده بسدیار از

خددود را ارتقدداء دهنددی (لددواک و

مشددالالت جسددمانی مددادران کودکددان مبددتال بدده اخددتالل

کده

بیش فعالی -نقص توجده ناشدی از تنیدییی والدیین و عدیم

همالاران .)2009 ،با جم بنی مطالب باال می توان یف
برنامة آموزش مییری

رفتار باع

افزایش معنادار سطح

آیاهی از ماهی

اختالل و شیوة رفتار با کودک اس .

سالم عمومی مادران کودکان بدیش فعدال -نارسدایی توجده
شیه اس  .به نظر می رسی ،ع این تغییر معندادار را بتدوان

پژوهش حاضر همچندین نشدان داد کده آمدوزش برنامده
والییر بارک ی بدر کداهش اضدطرا و اخدتالالت خدوا

در برنامة آموزشی این مادران تبیدین کدرد .در طدی ج سدات

مادران کودکان پسر دارا اختالل نقص توجده -بدیش فعدالی

آموزشی آشنا کردن مادران با خصوصیات این کودکان ،نحدوة

مؤثر بوده اس .

برقرار ارتباط صحیح با آنها ،افدزایش توجده بده رفتارهدا

این نتایج همسدو بدا پدژوهش آناسدتاپولو
1

و همالداران

مثب

کودک و به کارییر سیستم ژتونی بدرا تغییدر رفتدار،

( ،)1992ارهاتوبدداکر ( ،)2000بددارلو و همالدداران (،)2004

تقوی

مثب  ،نادییه یرفتن ،استفاده از تشویق بهجا تنبیه و

شالتمن و همالاران ( ،)2005ترنر و سانیرز ( ،)2006کدوهن
1. Erhardt & Baker
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و همالدداران،)2006( 1

و کددارتر ( ،)2006توسدد دانفددور
روشنبین ( ،)1295اس

که نتایج آن حاکی از این اس

کده

آموزش و ارائة شیوه ها مییری رفتار بده مدادران کودکدان
مبتال به اختالل نقص توجه-بیش فعالی باع بهبود پیامیها
روانی-اجتمداعی مدادران

کوتاه میت و نیز درازمیت سالم
می شود به طور که اضطرا

و استر

سازیار زناشویی ،عزت نف

و اعتمادبه نف

داده و موجب احسا

مثب

مدادران را کداهش و

مادران نسدب

آنها را افزایش
بده نقدش خدود

میشود.

شایی ع

این نتیجه آن باشی که شرک

آموزش والییر بارک ی بده مدادران نتوانسدته اسد

از آنجایی که نگرش والیین نسب

باعد

افزایش کارد اجتماعی شود و در این بعی مؤثر واق شود.
همچنین بر اسا نتایج به دس آمیه ،بنابراین والییر
بارک ی بر کاهش یروه آزمایش در پد

آزمدون تدأثیر داشدته

اس  .این نتایج همسو با پدژوهش سدانیرز و مد
( ،)2000زوبری

فدالاندی

و همالداران ( ،)2001راجدرز و همالداران

( ،)2002سانیرز ( ،)2005محرر و همالاران ( ،)1299اس
که نتایج آن حاکی از این اس

بده مشدال کدودک و

در این برنامه و

که در اثدر آمدوزش مدییری

رفتار  ،افسردیی و تعارضات والیین در مورد تربی

کودک

فراینی درمان در اثربخشی هر برنامه مرتب بدا کودکدان مدؤثر

کاهش یافتده و سدازیار زناشدویی نیدز افدزایش مدی یابدی.

اس  .طی ج سات آموزشی تالش شی تدا قبد از هدر چیدز،
والیین بایی بیاننی که ع ایجاد اخدتالل نیسدتنی و ایدن کده

همچنین بهبدود مهدارتهدا والدییر عوامد اسدتر زا
والیین را تح تدأثیر قدرار داده و عدوام ی مثد افسدردیی،

بسیار از مشالالت کودک را می توان درمان کرد .لذا قسمتی
از اثربخشی این برنامه را نیز می توان به اطالع رسانی والدیین
در خصوص مشالالت کودکان و فراینی درمان نسب

داد کده

به عنوان بخشی از برنامه در آن ینجانیه شیه اس  .با افزایش
مدادران را

اطالعات و آیاهی والیین ،نگرانی هدا و اضدطرا

کاهش داده شی .از دالی دیگر می تدوان از همالدار پدیر
بهعنوان متغیر تأثیر در کاهش اضطرا

مادران یداد کدرد .لدذا

انتقال مطالب ج سات به پیران و ج ب همالار آندان نقدش
مؤثر در یادییر و اجرا مطالدب داشد  .بده عدالوه ایدن
باعد

همالار توانس

تعامالت آنان در تربی

در تیوین چگونگی اثربخشی آموزش مدییری
مادران در کاهش افسردیی الزم اس

حضور در کاریاه آموزشی مییری

مادران کاهش یاف .

کدرد تدا متوجده

می توان به پیامی عم ی این پدژوهش اشداره

کرد به این صورت کده بدا آمدوزش مهدارت هدا مناسدب و
کارآمی برنامه والییر بارک ی با هیف افزایش سطح سالم
روان مادران دارا کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی -نقص
توجه به بهبود سطح سالم

والدییر بدارک ی بدر افدزایش کدارکرد اجتمداعی یددروه

ایجداد

شونی این مشدال مخدتص آنهدا نیسد ؛ درنتیجده احسدا
افسردیی در آنها کمتر شی .درنتیجده احسدا افسدردیی در

و ادارة کودک شود .با افزایش تعام ،

تنهایی ،درمانییی ،بی لیداقتی ،اخدتالل خدوا

رفتار باعد

همیلی جمعی در مادران شیه ،به آنها کم

بر این اسا

و نداتوانی در

را در نظدر

نارسایی توجه از افسردیی رنج میبرنی.

افدزایش روابد همسدران و بهبدود

مادر و نیز مشالالت روانی حاص از احسا

این واقعی

رفتدار

داشته باشیم که مادران کودکان مبتال به اختالل بدیش فعدالی-

آنها کمتر شی.

هماهنگی ،همالار بین زوجین و حمای ها عاطفی پیر از
مادر ،اضطرا

عصبانی

و سطوح باال استر

را از طریق تق ی میدهی.

خانواده و جامعه کم

نمود.

از آنجا که هر پژوهشی با محیودی هایی روبهرو اس

و

آزمایش در پ آزمون تأثیر نیاشته اس  .این نتایج ناهمسو با
پژوهش اسپیجالرز و همالاران ( ،)2010اسد کده نتدایج آن

این پژوهش نیز از این امر مستثنا نیس  .عیم وجدود مرح دة
پیگیر یالی از محیودی هاسد و بده دلید آنالده در ایدن

که اثربخشی برنامة فرزندیپرور موجدب

پددژوهش از روش آمددوزش یروهددی اسددتفاده شددی ،توصددیه

والدیین،

میشود این شیوة درمانی به صورت فرد نیدز انجدام شدود و

حاکی از این اس
ارتقاء رضای

و کارآمدی  ،حد

ک دی صدالحی

کددارکرد اجتمدداعی و کدداهش مشددالالت عدداطفی و رفتددار

پیشنهاد می شود این میاخ ه در دیگر مقاط تحصی ی و دیگر

میشود.

یروهها سنی و جنسی اجرا و اثربخشی آن آزموده شود.
1. Danforth
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بارک ی ،ر .)2012(.آموزش کودکان با نقص توجده -بدیشفعدالی،

کجباف ،م .؛ شیراز تهرانی ،ع ر؛ میر دریالونی ،ف و مظاهر ،
م .)1294( .اثربخشی آمدوزش مدییری رفتدار والدیین بدر

ترجمه؛ احمدی عابدی  ،عادلده شدعربافزاده ( ،)1294تهدران:

عمومی مادران کودکان بدیشفعدال .فصد نامة خدانواده

من بع

انتشارات جنگ .
بیرامی ،م .)1299(.تأثیر آموزش مهارتها فرزنیپرور به مادران
پسران دبستانی مبتال به اختالالت برونیساز شیه بر سالم
روانی و شیوه ها تربیتی آنها ،مج ة ع مدی پژوهشدی اصدول
بهیاش روانی ،)2(11،ص .105-114
تقو ،

 .م .)1290(.بررسی روایی و اعتبدار پرسشدنامه سدالم
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جعفر ،
( .)1299اثربخشی برنامه فرزنیپرور مثب

بر سدالم

روان

مادران کودکان با اختالل نقص توجده-بدیش فعدالی .فصد نامه

سالم

پژوهی.102-122،11)1( ،
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