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-نقص توجه مدی  -فعالیبیشبر تنیپگی مادران کودکان دارا  اختالل 

نفر از مادران کودکدان متدتال بده     24: در این مطالعه تعپاد روشباشپ. 

انتخدا  ر بده ررش تددادفی بده  دور       فعالیبیشاختالل نقص توجه / 

-زمایش ر کنترل اختداص یافتنپ. عالره بر برنامده مسار  به در گرره آ

ها  دارر درمانی مشترک در هر در گرره به مادران گدرره آزمدایش بده    

ساعته ر به صورت هفتگی برنامه فرزندپرررر  مبتد     2جلسه  8مپت 

سدوالی   101ها شامل ررسش نامه آموزش داده شپ. ابزار گردآرر  داده

له تکمیل گردیپ. داده هدا  حاصدل   تنیپگی رالپین بود که در سه مرح

با ررش آمار  تحلیل راریانس بدا اندپازه گیدر  مکدرر بررسدی شدپنپ.       

نتایج نشان داد کده آمدوزش فرزندپرررر  مبتد  بدر کداهش        :هایافته

نقص توجه در مدثثر  / فعالیبیشتنیپگی مادران کودکان دارا  اختالل 

قدا  سدالم    شدود در جهد  ارت  : ریشنهاد مدی گیرينتیجهبوده اس . 

ها  مرسدو  در ایدن اخدتالل بده     ررانی رالپین، این ررش در کنار ررش

 مادران آموزش داده شود.

 
 رر  مبتد ، تنیدپگی رالدپین، اخدتالل    آموزش فرزنپررها: كلید واژه

 / نقص توجهفعالیبیش
____________________________________________________ 

 ه ررانشناسی، دانشگاه ریا  نور دانشیار گررنویسنده مسئول:  .1

 استاد گرره ررانشناسی، دانشگاه ریا  نور. 2

 کارشناس ارشپ ررانشناسی. 3

 . کارشناس ارشپ ررانشناسی4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectiveness of Positive Parenting 

Program on Mothers’ Stress with 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder 

Children 

 

Mahnaz Aliakbari Dehkordi 1Ph.D, Ahmad 

Alipour2Ph.D,Maryam Esmaeilzadeh 

Kiabani3M.A , Tayebeh Mohtashami 4M.A 
 

 

Received: 15. 6. 13  Revised: 7.8.13 Accepted: 3.11 . 13 

 
 

Abstract 

Objective: This study investigated the training 

effectiveness of positive parenting program on 

mothers’ stress with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder. Method: In this study 24 mothers with 

ADHD children were chosen and were equally 

assigned to two control and experimental groups. In 

addition to common medical treatments for both 

groups, experiment group was presented with 

positive parenting training for 8 sessions of 2 hours 

per week. Instrument was parenting stress 

questionnaire with 101 questions in 3 stages .Data 

were analyzed using analysis of variance with 

repeated measure. Results: The results show that 

the positive parenting program reduced stress of 

children’s mothers with ADHD. Conclusion: It is 

suggested that this method could improve the 

parent’s mental health, be taught to mothers in 

conjunction with conventional methods. 

 

Keywords:Positive parenting program, parenting 

stress, ADHD  
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 مقدمه

ترین یکی از شایع 1نقص توجه/ فعالیبیشاختالل 

رفتار  درران کودکی اس . شیوع  -اختالالت عدتی

تا  3بین ساله  12تا  7ان ایرانی این اختالل در کودک

درصپ گزارش شپه اس . نست  رسر به دختر در  6

در بین  اس  ر 1به  5حپاکبر  ر 1به  3این اختالل 

 -)کارالن شودتر دیپه میها  ارل خانواده بیشرسر

را به  (. این اختالل1388 ،افکار رور ترجمة، سادرک

کننپ که شامل نوع بنپ  میسه فر  اصلی دسته

 ، نوع کم توجهیهتکانشی بپرن کم توج فعالیبیش

بسیار  از  باشپ.ر نوع ترکیتی می فعالیبیشبپرن 

، هیجانی ر کودکان به اختالالت همراه رفتار این 

/ نقص فعالیبیشثیر تأ ر  نیز متتال هستنپ.یادگی

. بارز ر مشخص اس  ها نیز کامالًرر  خانواده برتوجه 

رالپین این کودکان سطوح باالتر  از فشارها  ررانی 

کننپ ر احساس مربوط به فرزنپرررر  را تجربه می

نیا، خوشابی، میرزائی ر ، بهرر)هوش عپ  کفای  دارنپ

/ فعالیبیشن کودکان متتال به . مادرا(1388، کریملو

-راسخ می فرزنپان خودکمتر به سواالت نقص توجه 

ه به رفتارها  قابل قتول هایی نیز کر راداش دهنپ

ن کودکان به کم اس . رالپین ای ،دهنپکودک می

به رر  ها  رالپگر  بیشتر  رردلیل این که با چالش

کودکان رالپین باالتر  نست  به تنیپگی  ،هستنپ

 ،سالماز رالپین کودکان  تربیش این رالپینالم دارنپ. س

، احساس عپ  کفای  به اختالالت خلقی ر اضطرابی

ضای  از نقش رالپینی خود دچار فرزنپرررر  ر عپ  ر

  .(1386 ،بین، روراعتماد ر خوشابی)ررشن شونپمی

نقل از رابینر ، به ، 2200)  2کازدین ر ریتلی 

ها  تنتیهی ی رالپین ررش( دریافتنپ که تنیپگ2002

به  ور  که  ،دهپثیر قرار میرا تح  تأ هاآن

ر ررخاشگرانه کودک را  ا رفتار مقابله مستقیماً

ودن در مورد دهپ. این احساس ناکافی بافزایش می

ها  به سایر بخشاغلب با گذر زمان رالپگر  

ررابط زناشویی نیز گسترش ریپا خدوصی زنپگی ر 

رق  خود را با  که تما ِ یاز مادران کنپ. بسیار می

عالیم بالینی تپریج به ،کننپکودک سپر  می

با احساس یابپ ر این عالیم در آنها بررز می افسردگی

تنیپگی رالپینی در ارتتاط  شود.درمانپگی نمایان می

-شکالت رفتار  کودکان اس  ر رژرهشمستقیم با م

ز کودکان که آن دسته ا اس نشان داده  یها  فراران

در  ،ریش دبستانی که دچار مشکالت رفتار  هستنپ

معرض خطر مشکالت همساز  بیشتر  در آینپه 

احساس  (.2008، ، کُلتی، راکار ر فُرهنپیمک) هستنپ

لیاقتی ی ر عپ  صالحی  که متین احساس بیافسردگ

ثیر بیشترین تأ ،ر ناتوانی در انجا  رظایف رالپینی اس 

دادستان،  ةترجم، )استورا دارد را بر تنیپگی رالپین

1377.) 

نداتوان   ،لیاقتی داشته باشنپرالپین احساس بی اگر

ی شدپیپ ر اعتمداد بده نفدس ردایین      دچار تنیپگ، شپه

سدایر مشدکالت    تدپریج بده افسدردگی ر   شونپ ر بهمی

ها برا  تربی  مثثر کاهش ررانی متتال شپه ر توان آن

مقتپرانده  ت ر غیرثتاها بییابپ ر ستک رالپگر  آنمی

(. از 2004، کاسدتین، لیلدل، هیدل اسدمی     شود )می

سو  دیگر عدپ  حماید  در تربید  کدودک نیدز بده       

 دادسدتان،   ترجمدة  ،استورا) زنپتنیپگی مادر دامن می

، رسیعی از مدپاخالت درمدانی   ن گسترةدر میا (.1377

رالددپین بدده عنددوان عامددل کلیددپ  تهییددر رفتارهددا    

شدونپ. بندابراین   ر گرفته میاجتماعی کودک در نظضپ

مدادر   صفدل مشکالت تنیپگی رالپینی به خدورحل

رد بهتدر در  به ارتقا  بهپاش  رراندی ر  ر عملکد   منجر

بین، روراعتمداد ر  )ررشن شودایفا  نقش رالپگر  می

 . (1386، خوشابی

سدط  مپاخلده    5یکی از 3فرزنپرررر  مبت  برنامة

سداله  (  2-12ان )درمانی خانواده برا  رالدپین کودکد  

اس  که هم اکنون دچار یا در معدرض خطدر ابدتال بده     

گرفتده  فتار  ر عا فی هستنپ. این ررش براختالالت ر

ر  (2005 ،سانپرزمه تحقیقاتی بالینی اس  )از یک برنا

، کداهش افسدردگی، خشدم    بده  تدوان ز اهپاف آن مدی ا

ریژه تنیپگی در ایفا  نقدش    ر تنیپگی باال بهاضطرا

آموزش فرزندپرررر  مبتد  کده      .اشاره کرد رالپگر 
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یدادگیر  اجتمداعی  راحدی شدپه      براساس الگوهدا  

ان درمان کودکثر ر قابل استفاده در ث  مکاراهر اس ، 

ایدن ررش بده   باشدپ. در  دچار رفتارها  ناسازگارانه می

شود که چگونه تعامالت مبت  رالپین آموزش داده می

از تعارضات بکاهنپ ر از با کودکانشان را افزایش داده ر 

بپرهیزنپ. رالپینی که  ررش ها  نامناسب فرزنپرررر 

خودکفایی بیشدتر    ،ننپکمیرا دریاف   هااین آموزش

دهنپ ر تر  دستور می، به ررش مناسباحساس نموده

کودک را به صورت رایپار تقوی  رذیر  توانایی ا اع 

-مدی وض خودبارر  انپک رالپین باعث در ع ؛کننپمی

-هدا  سدخ   تربی  فرزنپان به ررش شود که آنان در

میز ر آزاردهنپه متوسل شونپ که این خود آ، قهررانهگی

 گددرددتددپار  مشددکل رفتددار  کددودک منجددر مددی بدده

دیلدی ر   .(1388 ،درسد  ر تهراندی  ، شدهریور )محرر 

 در یک تحقیق که از جپیپترین برنامدة ( 2013اُبرین )

/ نقدص  فعدالی بدیش  مپاخالتی رالدپین دارا  کودکدان  

/ فعدالی بیشعالیم  دس  یافتنپ که هیجبه این نتتوجه 

کاهش یافتده  کودکان این درصپ از  45 نقص توجه در

. هملنددین ایددن برنامدده مددپاخالتی رر  بهتددود اسدد 

صالحی  ر سالم  ررانی رالپین اثدر مبتد  داشد  ر    

 تعامل رالپین ر کودک نیز افزایش یاف .   

عی اس  که اختالل در هدر  یک نظا  اجتماخانواده 

کندپ ر ایدن   کل نظا  را مختدل مدی   ،آن  یک از اعضا

نظا  مختل شپه به نوبه خود اختالالت مربوط به اعضا 

 کندپ ایجداد مدی   را را تشپیپ کرده ر مشکالت جپیپ 

بدده راحتددی بنددابراین  (.2005 ر سددادرک،  )سددادرک

ه رفتدار  متعدپد اخدتالل    رجدو  که توان تدور کردمی

تواندپ بده   مدی / نقدص توجده   فعدالی بیش ماننپ رایپار 

  ر احساس ، اضطرا(1990، بارکلیافسردگی مادران )

، احسداس عدپ  لیاقد  در    محپرد شپن نقش رالپینی

یف عا فی بین کدودک  ، رابستگی ضعزنپامر تربی  فر

 ر ایددن کودکددان بددا خددواهر تددر ، ررابددط منفددیر رالددپ

بداالتر   ، ، باالرفتن سدط  تدنش در خدانواده   برادرانشان

یختگی ررابط خانوادگی بودن میزان  الق ر از هم گس

منجدر  / نقص توجده  فعالیبیشها  کودکان در خانواده

(  دی  1386) بدین، روراعتمداد ر خوشدابی   ررشن. شود

فرزندپرررر    آمدوزش برنامدة  کده   ندپ ا  دریافتطالعهم

مبت  منجر به کاهش تنیپگی مادران کودکدان متدتال   

در در قلمرر کدودک  / نقص توجه لیفعابیشبه اختالل 

( 2001) ر همکداران  بدارک  -ناگاسدو  ر رالپ شپه اس .

-از مشارره دریافتنپ که مپاخالت فرزنپرررر  مشخداً

هددا  ر آمددوزش راهکار اسدد  ثرتر، مددثهددا  حمددایتی

 -ثر رراندی ، عندر کلیپ  در مپاخالت مثرفتار  خاص

آموزش رالدپین یدک رجده مکمدل     باشپ. اجتماعی می

/ فعدالی بدیش درمدانی بدرا  کودکدان    ها  ررانخلهمپا

بدر   ش متتندی آمدوز  اس  ر قسم  عمدپة نقص توجه 

هدا  رفتدار  قابدل    کمک به رالپین، دریافتن مپاخلده 

 که هپف آن هم رفتدار   اس  استفاده با تقوی  مبت 

 ة، ترجمددسددادرک ر کددارالن) ر هددم تحدددیلی اسدد  

 (.1388  ،افکار رور

هدا   یر بده مدپل برنامده   ی که مطالعات اخاز آنجای

توجه فرزنپرررر  مبت  به عنوان مپاخالت ریشگیرانه 

از جملده معیارهدا     ر حمای  از رالپین بیشتر  دارنپ

برا  رریکرد بهپاش  عمدومی اسد     اصلی ر زیربنایی

مطالعداتی در ایدن    هملنین ریشدینة ، (2012)سانپر، 

کدودک، بیشدتر معطدوف بده      –رالدپ   ، در رابطدة زمینه

ی بود که رالدپین بدر کدودک داشدتنپ، امدا اخیدراً       اثرات

پین خدود  تحقیقات رر  مشکالتی که کودکان رر  رال

(. از 2002؛ گدر ،  2000شال، انپ )دارنپ، متمرکز شپه

 رفی اکبر تحقیقات متتنی بر رالدپین، اثدر مدپاخالت    

د  خود کدودک مدورد مطالعده قدرار     رالپین را بر بهتو

تواندپ بدر رر    الت مدی دادنپ ر به اثدر  کده مدپاخ   می

بنابراین  .خانواده داشته باشپ، توجه کمتر  شپه اس 

اثددر آمددوزش فرزنددپرررر  مبتدد  بددر  مطالعددهدر ایددن 

/ فعدالی بدیش تنیپگی مدادران کودکدان دارا  اخدتالل    

گیرد تا ار میقر بررسیمورد   در شهر کرجنقص توجه 

رالپین دارا  کودکدان   کاهش تنیپگیگامی در جه  

در صورت اثربخشی ایدن  . باشپ/ نقص توجه لیفعابیش

قابلی  تعمیم این ررش بده مراکدز درمدانی ر     ،آموزش

درمدان  رالدپین هملندین   توانتخشی جه  کمدک بده   
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ها  هر خانواد / نقص توجهفعالیبیشکودکان متتال به 

  .ها رجود داردآن

 روش

 ،آزمدون ع  رح آزمایشی )ریشر از نورژرهش حاض

 کنترل ( اس . آزمون با گرره رس

 گیرينمونه و روش نمونه جامعه،

آمار  شامل کلیه مادران کودکان متتال بده   جامعة

 باشپ که بده مرکدز مشداررة   می/ نقص توجه فعالیبیش

از بدین مدادرانی کده     .اندپ کردهراز  شهر کرج مراجعه 

اخدتالالت  / نقدص توجده   فعدالی بدیش جز کودکانشان ب

تالالت جسمانی ماننپ ذهنی ر اخ توانیکمهمراه ماننپ 

ر همگدی دارر  ریتدالین بده مدپت      فلج مهز  نتودنپ

 ،کردندپ مداه بدا مقدپار مسدار  مددرف مدی       6قل حپا

ر رسددر  ،جنسددی  کودکددان. هملنددین انتخدا  شددپنپ 

سدنی   سال بدود. محدپردة   10تا 4  آنها سنی محپردة

نفدر از مدادران    24تعدپاد  بدود.   سال 45 تا 25مادران 

با شدرایط فدوق   / نقص توجه عالیفبیشکودکان دارا  

تددادفی  انتخا  کتتی به ررش  نامةرس از یک رضای 

نفر به عندوان گدرره آزمدایش ر     12با گمارش تدادفی 

پ. در ایدن  نفر به عنوان گرره کنترل انتخدا  شدپن   12

، تحلیدل آمدار    توصدیفی  رها  آمارژرهش از شاخص

ها بدا  هداد گیر  مکرر استفاده گردیپ.س با انپازهراریان

 نسددخة 4تحلیددل آمددار رتجزیدده افددزاراز نددر اسددتفاده 

از جملده خدوصدیات    تحلیدل شدپنپ.  رتجزیده  هجپهم

توان به میزان تحدیالت اشاره کرد کده  گرره نمونه می

بیشترین فرارانی مربوط به مپرک دیپلم بود، هملنین 

درصپ نیدز شداغل    3/8درصپ مادران خانه دار ر  7/91

 بودنپ.

 ابزار

توسددط  ایددن مقیدداس :5اس تنیددپگی رالددپینمقیدد

 ا  اس  که بدر سشنامهرر ساخته شپه اس  ر 6آبیپین

 –توان اهمی  تنیپگی در نظدا  رالدپین   اساس آن می

ایدن اصدل     نامه بدر ایدن ررسشد   کودک را ارزیابی کرد.

ا  تواندپ از رداره  رالدپینی مدی   متتنی اس  که تنیپگی

نی یدا  هدا  رالدپی  برخدی خدیدده  ، ها  کودکریژگی

لپینی به  ور ها  متنوعی که با ایفا  نقش راموقعی 

ناشدی شدود. شدکل شداخص     ، مستقیم مرتتط هسدتنپ 

هدا   بازنگر  شپه شکل ،تنیپگی رالپینی این رژرهش

 سدثاالت تر ر تعدپاد  ریشین اس  که تدحی  آن آسان

آن کمتر اس . ایدن بدازنگر  مدواد شداخص تنیدپگی      

مدداده کدداهش داده  101مدداده بده   150از  رالدپینی را  

وط به هر قلمرر ر تعپاد موارد ها  مربمقیاسیراس . ز

 مداده (  47قلمدرر کدودک )   -الف :از اس  ها عتارتآن

مداده(،   7ماده(، رذیرنپگی) 11رذیر )سازششامل  که

-فزرن توجهی /، بیماده( 5ماده(، خلق )9 لتی )فزرن

 -  رباشدپ  میماده(  6گر  )( ، تقوی ماده 9کنشی )

، (مداده  9افسردگی ) شاملکه ماده(  54قلمرر رالپین )

 مداده(، حدسِ   7نقدش )  محپردی ِماده(  7دلتستگی )

مدداده( ،  6اجتمدداعی )  ، انددزرامدداده ( 13صددالحی  )

 مداده(  5سدالم  رالدپ )   مداده ( ر  7ررابط بدا همسدر )  

گذار  به ررش لیکرت بدر حسدب   نمره باشپ. شیوةمی

مخدالفم(   موافقم تدا کدامالً  ً  )از کامال 5تا  1ها  راسخ

(. ضریب قابلی  اعتتدار ر  1377، استوراشود )انجا  می

  آلفددا تمدداد همسددانی دررنددی از  ریددق محاسددتة اع

نفدر  از   248کررنتاخ برا  کل مقیاس در یک گدرره  

. ایدن  صپ به دسد  آمدپ  در 93/0 ،هنگ کنگی مادران

 91/0در قلمدرر رالدپ    ر 85/0ضریب در قلمرر کودک 

ضدریب   دامندة  ر 93/0اعتتار تفکیکی ابدزار   .اس  بوده

ابدزار تنیدپگی مختلدف دیگدر      5اعتتار همزمان ابزار با 

 دیگدر،  مطالعدة یدک  در  بوده اسد .  66/0ر  38/0بین 

بدرا  کدل   ررنی ابدزار  ضریب قابلی  اعتماد همسانی د

یب قابلید  اعتمداد بازآزمدایی بدا     ر ضدر  88/0مقیاس 

، دادسدتان دسد  آمدپ )  به  94/0ررز  10فاصله زمانی 

 (.1385، نپ  ر حسن آباد ازغاحمپ  

 اجرا شیوة

کنتدرل   این تحقیق از هدر در گدرره آزمدایش ر    در

بده   از آن گدرره آزمدایش   آزمون گرفته شپ ر بعدپ ریش

تحد   سداع    2بده مدپت   هدر هفتده   ر هفته  8مپت 

 .قرار گرفتندپ  مبت  ررش درمانی فرزنپرررر آموزش 

، 1993)دسدتورالعمل سدانپرز   این ررش با اسدتفاده از  
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آنجدایی کده    از. ( صورت گرفد  1389شمس،  ترجمة

از آموزشی در رژرهش حاضدر  جلسات   تعپاد ر محتوا

رررر  سددانپرز زنددپفرآموزشددی  نسددخة اصددلی بسددتة

 ،، هملندین ایدن آمدوزش قدرار بدود     اقتتاس شپه اس 

/ نقدص توجده   فعالیبیشدارا   اختداصاً برا  کودکان

ررایدی  لدذا جهد  تعیدین     ؛ار گیدرد مورد اسدتفاده قدر  

آموزشی مدذکور از نظدر متخدددین در     بستةمحتوا  

ررانشناسی استفاده گردیدپ ر ضدریب ررایدی آن     ةحوز

 . حپاقل ضریب ررایی محتواییمورد بررسی قرار گرف 

 نظدر  قابل قتول بر اساس ررش الراشه ر بدا توجده بده   

باشددپ )نددادر ،  مددی درصددپ 75هشدد  متخدددص  

( کده  1390، آباد ، دادگر ر جاللدی تونشاهتپاغی، خا

بده دسد     8/96ضریب ررایی محتدوا   ،در این رژرهش

ه آموزشدی  آمپ که نشان از ررایی خوبی برا  این بسدت 

گررهی حار  مطالدب زیدر   گانه هشتجلسات باشپ. می

  ،کننددپهاعضددا  شددرک  معارفددةارل:  بودنددپ: جلسددة

 متاحدث  ر / نقدص توجده  فعدالی بیش آشنایی با اختالل

ثر بر رفتدار  شناختن عوامل مث، کلی درباره این اختالل

هدا  مبتد  رفتدار.    بدا ررش کودکان ر آشنایی رالپین 

ها  ، ررشهاآنحل مشکالت رفتار  ر راه: جلسه در 

ک بددا توجدده بدده کددود –رابطدده رالددپ   بهتددود ر ارتقددا

ر کیفیدد ، ابددراز محتدد  کالمددی ر  اختددداص رقدد  

اره مبتد  ر    خودرندپ توصیه ر تقوید  ، ارائةکالمیغیر

 ها  جپیپ به کدودک. جلسدة  نیز فنون آموزش مهارت

هددا  ، ررشهدداکننددپه: شناسددانپن انددواع تقویدد سددو 

   مطلو  از  ریق فندون ارائدة  افزایش توجه ر رفتارها

هدا  جدذا  ر   ، امتیداز، فعالید   توجه، تحسین کالمی

ها  عینی ر استفاده از سیستم اقتداد ژتدونی ر  راداش

شناسددانپن اثددرات  چهددار :  جلسدده .تددار چددارت رف

تنتیه، نکات الز  برا  استفاده مثثر از تنتیه،  ناخواستة

ها  رضع قوانین ر مپاخالت مربدوط بده کداهش    ررش

 پین. جلسده رفتارها  نامطلو  ر اصالح رفتدار بده رالد   

هدا   ها  رر دردسدر ر ررش رنجم: شناسانپن موقعی 

ه هدا بد  ثثر بدا آن ریز  ر آمادگی برا  مقابلدة مد  برنامه

-واندع تهییدر ر ررش  ششم: شناسانپن م رالپین. جلسه

مدورد  ها ر آموزش تمدرین عملدی در   نها  مقابله با آ

هفدتم ر هشدتم:    مشکالت شدایع بده کودکدان. جلسدة    

ضدی  رفتارهدا  هنجدار ر ناهنجدار، تدأثیر      تعریف ر تو

ها  سدودمنپ بدرا    بعضی باز  ها بر رفتار ر ارائةباز 

هملنین آمدوزش   رفع مشکالت رفتار  ر ریشگیر  یا

، از اتما  جلسات آموزش بعپمپیری  خشم به رالپین. 

از یدک درره   بعپ آزمون گرفته شپ راز هر در گرره رس

هدر در گدرره    ،بدرا  بدار سدو     ،ا شش هفتهریگیر  

 مورد آزمون قرار گرفتنپ.

 روش آماري 

نامة تنیددپگی ا العددات بدده دسدد  آمددپه از ررسشدد

هفتده بعدپ در    شدش ر  ارل ر آخدر  در جلسدة  رالپینی

 افدزار آمدار  نسدخة   جلسة ریگیر  با اسدتفاده از ندر   

ش آمار  تحلیل راریانس بدا  با استفاده از رر ر هجپهم

 گیر  مکرر تجزیه ر تحلیل آمار  شپنپ.انپازه

 هایافته

 1ها  توصیفی رژرهش حاضر در جپرل یافته

 ه شپه اس . نمایش داد

 مقیاس تنیدگي والدیني  ف استاندارد، حداقل و حداكثر نمرةین و انحرامیانگ -1جدول
 متهیرها گرره میانگین انحراف معیار بیشترین کمترین

 ریش آزمون 25/338 95/49 454 264

 آزمایش

مقیاس تنیپگی 

 رالپینی

 رس آزمون 9/218 94/29 279 183

 ریگیر  54/213 57/32 268 148

 ریش آزمون 91/321 86/31 370 261

 رس آزمون 63/290 11/32 339 246 کنترل

 ریگیر  45/328 35/43 392 253
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 ر میدانگین  دهدپ، ن مدی نشدا  1همانطور که جپرل 

 در تنیدپگی رالدپینی   مقیداس  نمرات استانپارد انحراف

 در 95/49 ر 25/338 آزمددونرددیش در آزمددایش گددرره

 ر 54/213 ریگیدر   در ر 94/29 ر 9/218  آزمونرس

 نمدرات  اسدتانپارد  انحدراف  ر میانگین. باشپمی 57/32

 در 86/31 ر 91/321 آزمدون ردیش  در کنترل گرره در

 ر 45/328 ریگیدر   در ر 11/32 ر 63/290 آزمونرس

 در نمدرات  میدانگین  کلدی   دور  بده . باشدپ می 35/43

در گدرره آزمدایش کداهش      رالدپینی  تنیدپگی  مقیاس

آزمدون کداهش   ل در ردس رره کنتردر گ داشته اس  ر

 رلی در ریگیر  افزایش داشته اس . 

از ررش  هدا  ایدن ردژرهش   جه  آزمدون فرضدیه  

گیر  مکرر اسدتفاده شدپ کده    تحلیل راریانس با انپازه

ارائده شدپه    2خالصه نتایج مربدوط بده آن در جدپرل    

هدایی کده   ردژرهش  در الز  بده ذکدر اسد  کده    اس . 

 گیدر  انپازه وردم بار سه یا در از بیش کننپگانشرک 

تحلیددل  آمددار  ررش از بهتددر اسدد  گیرنددپ،مددی قددرار

 دالرر،) شدود  اسدتفاده  مکدرر  گیدر  اندپازه راریانس بدا  

گیدر   ز آزمون تحلیل راریانس با اندپازه قتل ا. (1385

، 7آزمدون بداکس  از ها فرض –جه  رعای  ریش ،مکرر

 نتدایج  اسداس  بدر  پ.استفاده ش 9ونر لِ 8کرری  موچلی

 نتدوده  دارمعندی  متهیدر   هدی   برا  که سباک آزمون

 - راریددانس هددا مدداتریس همگنددی شددرط اسدد ،

 کررید   آزمون اساس بر. اس  شپه رعای  کوراریانس

 برابدر   فدرض  نتدود،  دارمعندی  متهیرها در که موچلی

 بدر  ر اسد   شپه رعای  هاآزمودنی دررن ها راریانس

 ،متهیرهدا  برا  آن دار معنی عپ  ر لون آزمون اساس

 شدپه  رعاید   گررهدی  بدین  ها راریانس برابر  شرط

 . اس 

 
ثبت بر متغیر پژوهش و خرده مربوط به اثر روش فرزندپروري م گیري مكرره نتایج تحلیل واریانس با اندازهخالص -2جدول 

 هاي آنمقیاس

 df مجموع مجذررات متهیر رابسته
میانگین 

 مجذررات
f p اثر انپازة  توان آمار  

12/37245 یپگیمقیاس تن  45/1  17/25520  94/40  001/0  67/0  1 

84/463 کنشیتوجهی ر فزرنبی  91/1  77/242  61/15  001/0  43/0  99/0  

75/72 گر قوی ت  1 75/72  9 007/0  31/0  81/0  

36/175 خلق  83/1  43/95  45/11  001/0  36/0 98/0 

75/267 رذیرنپگی  1 75/267  31/11  003/0  36/0  89/0  

57/496  لتیفزرن  74/1  98/283  09/18  001/0  47/0  99/0  

45/478 رذیر سازش  96/1  05/244  41/11  001/0  36/0  98/0  

03/378 احساس صالحی   73/1  23/218  27/11  001/0  36/0  97/0  

45/152 دلتستگی  64/1  78/92  19/9  001/0  31/0  93/0  

12/233 محپردی  نقش  79/1  48/129  02/10  001/0  33/0  96/0  

81/260 ردگیافس  85/1  59/140  67/8  001/0  3/0  94/0  

66/289 ررابط رالپین  96/1  2/147  98/11  001/0  37/0  99/0  

75/108 انزرا  اجتماعی  87/1  01/58  81/4  015/0  19/0  74/0  

36/195 سالم  رالپین  87/1  28/104  82/15  001/0  44/0  99/0  

 
-مولفه همة ،دهپنشان می 2 همان  ور که جپرل

مقیاس تنیپگی رالپین از لحاظ آمدار  در سدط     ها 

05/0 >P دار بوده اس . به این معنا که آمدوزش  معنی

ررش درمانی فرزنپرررر  مبتد  در کداهش تنیدپگی    

ثر مدث  فعدالی بیشنقص توجه/ کودکان متتال به مادران 

 دهپ که حدپرد اثر نشان می ، انپازةعالرهه ب بوده اس .

آزمدون  رس رره در مرحلةها  در گفارتدرصپ از ت 76

ررش فرزندپرررر   مربدوط بده    تنیپگی رالدپین از نظر 

ن معندی  باشدپ ر ایدن بدپا   در گرره آزمایشی می مبت 

که آموزش ررش درمانی فرزندپرررر  مبتد  در   اس  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

13
92

.1
3.

4.
3.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1392.13.4.3.1
http://joec.ir/article-1-192-en.html


 ...اثر بخشي آموزش فرزندپروري مثبت برو همكاران: مهناز علي اكبري دهكردي 
___________________________________________________________________________________________ 

29 

/ فعدالی بدیش کاهش تنیپگی مادران کودکان متتال بده  

 ثر بوده اس . مثنقص توجه 

 کدپا  از هره منظور مشخص نمودن این که دب

دار رت معنیآزمون با هم تفا متهیرها در کپا  مرحلة

ها  تعقیتی استفاده شپ که نتایج آن دارنپ از آزمون

 نشان داده شپه اس . 3در جپرل 
 گیريژوهش در سه مرحلة آزمونهاي تعقیبي متغیرهاي پنتایج آزمون -3جدول 

P هاآزمون تفارت میانگین خطا  استانپارد  متهیر 

100/0  86/5  81/72 آزمونرس –آزمون ریش   

001/0 مقیاس تنیپگی رالپین  11/8  59/56 ریگیر  –آزمون ریش   

003/0  88/4  22/16- ریگیر  –آزمون رس   
 

 ،دهپنشان می 3همان  ور که جپرل شماره 

، آزمونرس –آزمون ریشبرا   دار معنیمقپار سط  

در ر  ریگی –آزمون رسر ریگیر   –آزمون ریش

این نتایج  .باشپمی دارمعنی ( P< 05/0مقیاس )

در  دار معنیثیر دهپ مپاخله انجا  شپه تأنشان می

این  آزمون داشته ررس ها در مرحلةنمرات آزمون

 ریگیر  هم حفظ شپه اس . نتایج در مرحلة

 گیريو نتیجه بحث

ایدن ردژرهش بدا هدپف      ،همان  ور که بیدان شدپ  

رمانی فرزنپرررر  مبتد  بدر   اثربخشی آموزش ررش د

صورت / نقص توجه فعالیبیشتنیپگی مادران کودکان 

تنیپگی رالدپینی  در نتایج حاصل نشان داد که  گرف .

 رثیر آموزش ررش درمانی فرزنپرررر  مبت  از نظر تأ

 دار معندی تفدارت   P < 05/0در سدط   هدا  آن  مولفه

بده عتدارت دیگدر آمدوزش فرزندپرررر        شود.دیپه می

/ فعدالی بدیش بت  بر کاهش تنیپگی رالپین کودکان م

هدا بدا نتدایج    مثثر بدوده اسد . ایدن یافتده    نقص توجه 

/ نقدص  فعدالی بدیش مطالعات ریشین در زمینه درمدان  

دیلدی ر اُبدرین    ،باشپ. به عنوان نمونده همسو میتوجه 

ه این نتیجه دس  یافتنپ کده  ا  بمطالعه (  ی2013)

صددالحی  ر  بهتددودِ مددپاخالتی رالددپین رر   برنامددة

ثر مبت  داش  ر باعث افدزایش  سالم  ررانی رالپین ا

نتدایج مطالعدات    کودک نیدز شدپه اسد .    -تعامل رالپ

 در ایران نیدز  (1386)، روراعتماد ر خوشابی بینررشن

حاکی از آن بود که آموزش رالپین در کاهش تنیدپگی  

مدثثر راقدع   / نقدص توجده   فعالیبیشرالپینی کودکان 

 شود.می

رررر  مبت  فرزنپ ( برنامة2005به اعتقاد سانپرز )

، خشم ر تنیپگی منجر به کاهش افسردگی، اضطرا 

شود. تنیپگی در ایفا  نقش رالپگر  می به ریژه

که برگزار   ( نشان داد2004مطالعات ایرلن ر رایزنر )

توانپ با افزایش مهارت رالپین آموزشی می یک برنامة

/ بیش فعالآفرین کودک ا  مشکلدر کنترل رفتاره

کودک ر کاهش  –باعث تهییر ررابط رالپ نقص توجه 

ه انپ کها نشان دادهرژرهشتنیپگی رالپین آنان گردد. 

ها ر ، مهارتگیرنپرقتی رالپین تح  آموزش قرار می

شان کاهش ریپا ها افزایش ر تنیپگیکارآمپ  آنخود

 باشپیآموزش رالپین م ر راقع از فوایپر این د کنپمی

 اکتر علیاز به نقل ؛ 2001همکاران ،  ر 10بکسنپل)

  (.1391رور، چیمه ر محتشمی، ، علیدهکرد 

 توان کودک را به عنوان صفحةامررزه دیگر نمی

-ها بر آن نقش میسفیپ  تلقی کرد که تجربهلوح 

ها  خلقی کودک در ها ر زمینهریژگی زیرا، بنپد

-رارد میپان می ،ارنپهایی که با رالپین خود دتعامل

متقابل دارنپ.  نتةهایی آشکارا جشود ر چنین تعامل

ها  نیز ریژگی ها  رالپین را  از ریژگیبنابراین راره

به نیازها   در راسخگویی را توانایی رالپین، کودک

دهنپ ر با ایفا  نقش تح  تأثیر قرار می فرزنپانشان

 تورا،اس) اس  رالپین به  ور مستقیم در ارتتاط

این رقتی رالپین به بنابر(. 1377 دادستان، ترجمة

 از شونپ رصورت فعال درگیر مشکالت کودک خود می

-یاد می آررنپ رشان آگاهی بیشتر  به دس  مینقش

از چه راکنشی بایپ ها  مختلف در موقعی  که گیرنپ

 ر کننپکمتر  را تجربه میتنیپگی  ،نشان دهنپخود 
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  اعتقاد رآمپ  رالپین به معنااز آن جایی که خودکا

شان برا  نفوذ در محیط ها رالپین نست  به توانایی

خودکارآمپ  باالتر  دس  به لذا رالپین  ،باشپمی

-شان کاهش ریپا میدر این حال  تنیپگی نپ ریابمی

-لی مپاخالتی که باعث بهتود مهارتکنپ.  به  ور ک

 ،ودشدک ر کاهش مشکالت رفتار  کودک میها  کو

هستینگ ر ) ثر مبت  داردارر  تنیپگی رالپین هم 

درمان  باعث مپاخالت متمرکز بر رالپین (.2004، بک

 کهاز آنجایی د رشورایین می هزینة با قپرت باال ر

رس  گذراننپ،ترین زمان را با کودک میرالپین بیش

)آنن، رارنر،  بسیار مقررن به صرفه اس  این مپاخالت

 (.2010، مینجارز؛ 2008، هینز گیالرر ،چون رمک

آموزش رالپین کیفی  زنپگی خانواده را از  ریق 

  کاهش تنیپگی ر افزایش ارقات فراغ  ر تفری  ارتقا

)مک  دهپزایش میدهپ ر صالحی  رالپینی را افمی

 . (2007ی ر دیگل ، کو ناچ

 که آموزش برنامة دهپمینشان  مطالعاتی ریشینة

با کسب آگاهی ر ا العات  گررهی فرزنپرررر  مبت 

با نیز  ر/ نقص توجه فعالیبیشدر مورد اختالل 

 کنترل کودک باعث شپه اس  ها مهارتدستیابی به 

زا ها  کودکان را کمتر تنیپگیمادران ریژگی که

بپاننپ، یعنی ادراک مادران از چگونگی ریامپ یک 

کیفی  خلقی خاص که در فرزنپشان تهییر کرده 

شپه  ش تنیپگی مادر  منجر به کاهدر نهای ،اس 

(. 1386، بین، روراعتماد ر خوشابیاس  )ررشن

 کهشپه اس   ستبحاضر در رژرهش آموزشی  مپاخلة

توانایی  ا  مادران که بههآن دسته از ریژگیدر 

تهییر  ،اس  مربوطنان از فرزنپانشان آشایسته مراقت  

ایجاد شود ر بپین رسیله تنیپگی رالپگر  کاهش 

ا  که کودکان جانتهتوجه به مشکالت همهبپ. با یا

ها نآها  ر خانواده/ نقص توجه فعالیبیشمتتال به 

ابی مشکالت ر مپاخله زردرس ردی ،شونپمتحمل می

فرارانی ر شپت اختالالت رفتار  ر عا فی  ؛توانپمی

 ز ریامپها  متعاقب آن را در جامعةکودکان ر نی

رسپ که س به نظر مین اساکنونی کاهش دهپ. بر ای

موزشی مذکور نقش مثثر  در این حیطه ایفا آ برنامة

کنپ ر در مراکز آموزشی ر درمانی مختلف به می

 باشپ. درمانی چنپجانته قابل استفاده میصورت 

ان به توها  این رژرهش میز جمله محپردی ا

ر کوتاه بودن زمان عپ  شرک  رپران در جلسات 

چک کردن بازه سنی ر افزایش ریگیر  اشاره کرد. کو

  رپران در کنار مادران در جلسات ر شرک تعپاد

بنابراین  شود.مبت  ریشنهاد می فرزنپرررر  برنامة

ها  آموزش رالپین از اهمی  ر  راحی ر کاربرد برنامه

 ضرررت بسیار زیاد  برخوردار اس .

 
 تشكر و قدرداني

ز  استان الترز که در را ةرسیله از مپیری  محتر  مرکز مشارر بپین

قپردانی  تشکر ر ،ار  نمودنپمحقق را ی ،تپرین این مطالعه تهیه ر

 د.شومی
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