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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای
نارسایی توجه انجام گرفت .روش :در یک طرح تحقیق شبهآزمایشی با گروه گواه و از نوع طرح دوگروهی ناهمسان با پیشآزمون و پسآزمون،
 28نفر از مادران دارای فرزند با نارسایی توجه داوطلب شرکت در پژوهش ،از بین نمونه در دسترس شهرستان علیآباد استاد گلستان ،در دو
گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .مادران گروه آزمایش طی  4جلسه گروهی و بهصورت هفتگی و هر هفته یک جلسه  2ساعته ،برنامه
فرزندپروری مثبت را آموزش دیدند .سیاهه ارتباط والد فرزند و مقیاس تنیدگی والدینی بهعنوان پیش و پسآزمون استفاده شد و دادهها با
روش تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه تک متغیری )(ANCOVAتحلیل شدند .یافتهها :یافتههای حاکی از تفاوت معنادار نمرات
پیش و پسآزمون ( )P<5/50بود .نتیجهگیری :میتوان نتیجه گرفت برنامه فرزندپروری مثبت باعث بهبود روابط والد فرزند و کاهش
تنیدگی والدینی میشود.

کلیدواژهها :ارتباط والد ـ فرزند ،برنامه فرزندپروری مثبت ،تنیدگی والدینی ،دانشآموزان دارای نارسایی توجه.
مقدمه
اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی 3یکی از اختالالت دوران تحول
است که کارکردهای شناختی ،تحصیلی ،خانوادگی و اجتماعی
کودکان مبتال را تحت تأثیر قرار میدهد .در توصیف این اختالل
اصطالحها و تعاریف متفاوتی بهکاررفته است ولی امروزه اغلب
متخصصان از تعریف راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی
برای شناسایی و تعریف اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی استفاده
میکنند .بر اساس این راهنما ،ویژگی اساسی و مهم این اختالل،
الگوی مداوم بیتوجهی یا بیشفعالی ـ تکانشگری است که نسبت
به افراد عادی که در همان سطح از رشد قرار دارند ،با فراوانی و
شدت بیشتری رخ میدهد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2513 ،8
این اختالل یکی از شایعترین اختاللهای دوران کودکی به شمار
میرود .مطالعه بیدرمن و همکاران )2552( 0و مش و بارکلی6
( )2552میزان شیوع اختالل فوق را در دنیا بین  4تا  12درصد
کودکان مدرسه رو تخمین زدهاند .یافتههای خوشابی و پوراعتماد
( )1341بیانگر این است که  3تا  6درصد کودکان  7تا  12ساله

تهرانی اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی را تجربه میکنند .همچنین
یافتههای پژوهش غباریبناب ،پرند ،موللی و حسینخانزاده ()1347
در زمینه برآورد میزان شیوع اختاللهای رفتاری در دبستانهای
شهر تهران نشان داده است که  3/1درصد کودکان عالئم
بیشفعالی و  6/6درصد آنان عالئم نارسایی توجه را نشان دادهاند.
میزان شیوع این اختالل در میان پسران و دختران متفاوت است.
برخی پژوهشها نسبت پسران با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی
به دختران مبتال را  3به  1و برخی پژوهشها این نسبت را  3به 1
گزارش کردهاند (ریف.)2556 ،7
گزارشها در مورد سن شروع متفاوت است .اغلب کودکان مبتالبه
نارسایی توجه/بیشفعالی که ارجاع داده میشوند بین  6تا  12سال
دارند .در اکثر موارد ظهور عالئم در حدود سن  3تا  8سالگی است.

 . 1داﻧﺸﯿﺎر روان ﺷﻨﺎﺳﻰ ،داﻧﺸﮕﺎه رازي ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه .اﯾﺮان.
 .2داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه رازي ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه .اﯾﺮان).ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل (ta.hanie@yahoo.com
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 1336/2/18 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1336/3/28 :
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البته میتواند در طول نوزادی و یا سنین ورود به مدرسه نیز ظاهر
شود (شلتون2553 ،1؛ لویس.)2553 ،2
در منابع علمی متعدد سه نوع برای اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی .1 ،نوع غلبه با بیتوجهی .2 ،نوع غلبه با بیشفعالی
ـ تکانشگری  .3نوع مختلط مطرحشده است (بارکلی2556 ،3؛
ترنبال ،ترنبال ،شانک ،اسمیت و لیال2552 ،8؛ مؤسسه ملی سالمت
روانی .)2554 ،0پژوهشهای متعددی به نقص در بازداری رفتاری6
افراد با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی اشارهکردهاند (بارکلی،
 .)2556نقص در بازداری رفتاری باعث اشکاالتی در کارکرد اجرایی
میشود و درنتیجه فرد در بهکارگیری فعالیتهای هدفمند مداوم7
دچار اشکال میشود .از طرفی این افراد بهرغم میل زیاد به دوست
داشته شدن دوستان بسیار کمی داشته و در برقراری روابط اجتماعی
مشکل دارند که این وضعیت مشکالتی را در زندگی اجتماعی آنان
ایجاد میکند (بارکلی و مورفی2515 ،4؛ راجرز ،وانگ ،تاپالک ،ویس
و تانوک2511 ،3؛ شیمونی ،انگلـیگر و تیروش2512 ،15؛ کانو،
نیومن ،مورو و پوپی2554 ،11؛ هالی و همکاران.)2511 ،12
عالوه بر موارد فوق در حدود دو سوم کودکان دارای اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی دستکم عالئم یک اختالل دیگر را نیز نشان
میدهند .اختاللهای رفتاری مخرب (اختالل سلوک و لجبازی و
نافرمانی) از رایجترین اختاللهای همبود آن به شمار میروند.
اختاللهای خلقی ،اختاللهای اضطرابی ،نشانگان تورت و تیک و
مشکالت یادگیری ،سوءمصرف مواد نیز از مشکالت کودکان دارای
اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی به شمار میرود (بارکلی2556 ،؛
مرکز منابع ملی اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی2550 ،13؛ مک-
کی ،هاروی ،دانفورس ،یوالزیک و فریدمن2558 ،18؛ ویلنس،
بیدرمن ،برون ،مانوتاکس ،پرینس و اسپینسر.)2552 ،10
مطالعات علمی علل بروز این اختالل را در دودسته کلی  )1علل
زیستشناختی 16شامل عوامل ژنتیکی ،عوامل عصب
زیستشناختی ،عوامل عصبشیمیایی و  )2علل محیطی 17ازجمله
ضعف در مهارتهای فرزندپروری ،وجود استرس در یک خانواده یا

محیط و کمخوابی تقسیم کردهاند .در بررسی ارتباط متقابل عوامل
ژنتیکی و محیط خانواده بهعنوان عامل نگهدارنده یا تشدیدکننده
نشانگان اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی و مشکالت رفتاری همراه
آن باید توجه داشت (بارکلی2556 ،؛ ترنر و ساندرز2556 ،14؛
کرنیک ،گیز و هافمن2550 ،13؛ مؤسسه ملی سالمت روانی2554 ،؛
نیکالس و برت.)2515 ،25
اغلب مطالعات و پژوهشها نشان دادهاند که مشکالت روانشناختی
والدین دارای کودک مبتالبه اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی ،در
مقایسه با والدین کودکان عادی از فراوانی و شدت بیشتری برخوردار
است .بررسی سپهرمنش )2517( 21نشان داد  %04از این مادران
دچار مشکل سالمت روانی هستند و شایعترین مشکل سالمت روان
در این مادران مشکالت اضطرابی است .چن و همکاران)2518( 22
نیز اذعان میدارند اختالل فوق بر کیفیت زندگی مادران ،افسردگی،
رابطه والد ـ کودک تأثیر نامطلوبی برجای میگذارد .از طرفی می-
دانیم عوامل خانوادگی با بروز و نگهداری اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی و اختاللهای رفتاری همراه آن ارتباط دارد
(اسپرات ،سیلور و ماسیاس2557 ،23؛ بارکلی2556 ،؛ مکبرنت و
پفیفنر .)2554 ،28بعالوه والدین این کودکان سبک فرزندپروری
مناسبی را دنبال نمیکنند و در فرایند فرزندپروری از اقتدار الزم
برخوردار نیستند (بارکلی2556 ،؛ شلتون)2553 ،؛ بنابراین آموزش
برنامههای فرزندپروری به والدین الزم و ضروری است .برنامه
فرزندپروری مثبت ازجمله این برنامهها است.
ازلحاظ پیشینه پژوهشی نیز اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت در
مطالعات مختلفی مورد تأیید قرارگرفته است .این برنامه از پشتوانه
تجربی خوبی در اختاللهای رفتاری در کودکان (استونمن و گاویدیا
ـ پین2556 ،20؛ جاللی ،شعیری ،طهماسیان و پوراحمدی1344 ،؛
ساندرز2553 ،الف و ب و  ،)2550شایستگی والدینی ،تعارضات
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والدینی ،سازگاری والدینی (ساندرز2553 ،الف و ب؛ ساندرز و مک-
فارلند ،)2556 ،1افسردگی ،اضطراب و خشم والدین (ساندرز2550 ،؛
ساندرز و مکفارلند )2556 ،و تعارضات زناشویی (ساندرز2550 ،؛
لئونگ ،ساندرز ،لئونگ ،مارک و الئو )2553 ،2برخوردار میباشد.
نتایج پژوهش اصالنی ،وارسته و امانالهی ( )1330حاکی از آن بود
که برنامه آموزش والدگری مثبت به مادران کودکان مدارس ابتدایی
شهر اهواز سبب بهبود تعامل مادر با کودک شده است .درواقع
پژوهشگران معتقدند برنامه فوقق موجب بهبود ارتباط مادرـکودک
میگردد (ناظمیان و شمس .)1330 ،شاین 3نیز ( )2513استفاده از
این برنامه را برای بهبود ارتباط والد ـ کودک و کاهش مشکالت
ارتباطی بین والدین و کودکان مناسب شمرد .بعالوه پیشرفت در
مهارتهای فرزندپروری ،بهبود رفتاری کودک و ارتقاء رابطه والد ـ
کودک از نتایج مطالعه هولدینگ ،اسچمیدت ،استرن ،جامسون و
بورگ )2512( 8بود .همچنین پژوهشگران معتقدند آموزش برنامۀ
فرزندپروری مثبت در کاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان
آسیبدیدۀ شنوایی مؤثر بوده است (علیاکبریدهکردی،
کاکوجویباری ،محتشمی و یکدلهپور .)1333 ،نتایج مطالعات دیگر
در اصفهان نیز حاکی از کاهش استرس والدگری مادران کودکان
مبتالبه اختالل اوتیسم بود (صابری ،بهرامیپور ،قمرانی و
یارمحمدیان)1333 ،؛ بنابراین میتوان از این برنامه جهت ارتقاء
ارتباط والد ـ فرزند و کاهش تنیدگی والدین استفاده کرد.
درمجموع مسائل یادشده ازجمله شیوع باالی اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی ،وجود مشکالت و نقصهای متعدد در کودک و
تأثیرات منفی عدیده مشکالت فوق بر فرد و خانواده و بروز
مشکالتی در زمینه سازگاری و برقراری روابط با دیگران و طرد
اجتماعی طوالنیمدت آنها ،وجود اختالالت همراه مختلف ،وقوع
همزمان اختاللهای رفتاری مخرب در این گروه و وجود چالشهای
گوناگون در مهارتهای فرزندپروری والدین باعث شده است
پژوهشگران توجه زیادی را به این اختالل معطوف دارند و مجموعه
این عوامل کار در زمینه مداخله درمانی آن را پراهمیت میسازد .از
طرفی ضمن بررسیهای کنونی مطالعهای که از برنامه فرزندپروری
مثبت برای ارتقاء ارتباط والد ـ کودک و تنیدگی والدینی مادران
دارای فرزند با نارسایی توجه استفاده شود یافت نشد؛ بنابراین مطالعه
حاضر با توجه به درک مسئله و بهمنظور پر کردن خأل پژوهشی،

گام دشواری بهسوی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران
دارای فرزند با نارسایی توجه برداشت و پژوهش حاضر با هدف
بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ
فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه انجام
گرفت.
روش
این پژوهش در قالب طرح تحقیق شبهآزمایشی با گروه گواه و از
نوع طرح دوگروهی ناهمسان با پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان با اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1333-1338
در دبستانهای مدارس استثنایی استان گلستان بودند .در این میان،
 28نفر از مادران بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب و در دو
گروه آزمایش و کنترل قرارگرفته و در مدرسه استثنایی شهرستان
علیآباد آموزش دیدند .مالکهای ورود افراد برای شرکت در
پژوهش به جهت ایجاد همگنی بیشتر در گروه و متناسب با ویژگی-
های آموزش عبارتاند از :مادران دارای فرزند اختالل نارسایی
توجه/بیشفعالی و داوطلب شرکت در پژوهش و مالکهای خروج
عبارتاند از :ابتال به بیماری جسمی حاد یا مزمن ،سابقۀ دریافت
برنامههای درمانی و آموزشی مشابه.
برای جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفادهشده است.
6
الف) سیاهه ارتباط والد فرزند :0این سیاهه توسط جرارد ()1338
بهمنظور ارزیابی رابطه میان والدین و فرزندان طراحیشده است و
شامل  74آیتم 7 ،خرده مقیاس اصلی (حمایت والدینی ،رضایت از
فرزندپروری ،7مشارکت 4در فرزندپروری ،ارتباط 3با فرزند ،ایجاد
محدودیت ،15خودمختاری 11و جهتگیری نقش )12و یک خرده
مقیاس روایی (مقبولیت اجتماعی )13با لیکرت چهارگزینهای (خیلی
موافقم ،موافقم ،مخالفم و خیلی مخالفم) میباشد که به هر آیتم
نمرهای از  1تا  8تعلق میگیرد .قابلیت اعتماد این ابزار با روش
آلفای کرونباخ  5/42و با روش بازآزمایی  5/41گزارششده است.
ب) مقیاس تنیدگی والدینی :18این مقیاس توسط بری و جونز10
( )1330برای سنجش تنیدگی والدینی طراحیشده است .مقیاس
فوق دارای  14گویه با لیکرت پنج گزینهای (کامالً مخالف ،مخالف،
بینظر ،موافق و کامالً موافق) است .گویهها خوشایند بودن و جنبه-
های مثبت وظایف والدینی و همچنین جنبههای منفی آن را

1

3

. Sanders, & McFarland
. Leung, Sanders, Leung, Mark, & Lau
3
. Shinn
8
. Houlding, Schmidt, Stern, Jamieson, & Borg
0
). Parent– Child Relationship Inventory (PCR
6
. Gerard
7
. Satisfaction with parenting
4
. Involvement
2
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. Communication
15
. Limit setting
11
. Autonomy
12
. Role orientation
13
. Social Desirability
18
. parental stress scale
10
. Berry, & Jones
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موردتوجه قرار میدهند .هفت گویه ( 17 ،7 ،6 ،0 ،2 ،1و  )14به-
صورت معکوس و بقیه بهصورت مستقیم نمره داده میشوند .حداقل
نمره در این مقیاس  14و حداکثر نمره آن  35است ،هرچقدر نمره
آزمودنی در این مقیاس باالتر باشد نشانگر تنیدگی بیشتر میباشد.
بری و جونز ( )1330اعتبار درونی 1و اعتبار آزمون -2پسآزمون این
مقیاس را به ترتیب  5/43و  5/45گزارش کردهاند .در بررسی
مقدماتی که بهمنظور تعیین اعتبار مقیاس ترجمهشده به زبان فارسی
بر روی  23مادر انجام شد ،اعتبار آزمون -پسآزمون با فاصله زمانی
یک هفته  5/74به دست آمد .مزیت نسبی این مقیاس در مقایسه
با سایر ابزارهای مشابه کمتر بودن تعداد گویههای آن و درنتیجه
کوتاهتر بودن آن است که استفاده از آن را برای والدین مطلوبتر
میکند (حسنزاده.)1331 ،
ج) برنامه فرزندپروری مثبت :3برنامه فرزندپروری مثبت ،یک برنامه
راهبردی چند سطحی و درباره فرزندپروری و با رویکرد پیشگیرانه
و حمایتی نسبت به خانوادهها بوده است .این برنامه بر پایه مدل
یادگیری اجتماعی تعامل والد-کودک استوار است و ماهیت دوسویه
و دو جانبۀ تعامالت والد-کودک را مشخص میکند که توسط
ساندرز و همکاران در دانشگاه کویینزلند 8در استرالیا تدوینشده است
(ساندرز2553 ،الف) .هدف از این برنامه پیشگیری از بروز اختالالت
رفتاری ،رشدی ،عاطفی در کودکان از طریق باال بردن سطح دانش،
مهارتها و اعتمادبهنفس والدین است (ساندرز2553 ،ب).
این برنامه برحسب شدت و قدرت مداخله در  0سطح و برای والدین
کودکان و نوجوانان و از بدو تولد تا  16سالگی تدوینشده است.
سطح چهارم آنکه در این پژوهش اجرا خواهد شد ،سطح مداخلهای
است که معموالً برای آموزش گروهی والدین کودکان با نارسایی
توجه/بیشفعالی با اختالالت رفتاری توصیه میشود .این سطح
معموالً طی  4جلسه و بهصورت هفتگی و هر هفته یک جلسه 2
ساعته برگزار میشود .برنامه فرزندپروری مثبت با دادن اطالعاتی

درباره اختالل ،آموزش چگونگی رابطه والدـکودک و مهارتهای
فرزندپروری میتواند در راستای کاهش مشکالت شدید رفتاری و
هیجانی کودک و ارتقاء کیفیت روابط والدـکودک توصیه و تصریح
شود .این برنامه به والدین راهبردهای عملی و مؤثر پرورش مهارت-
های اجتماعی و زبانی کودک ،خودتنظیمی هیجانی ،استقالل و
قابلیت حل مسئله را میآموزد .دستیابی به این مهارتها نیز سبب
ارتقاء هماهنگی خانواده ،کاهش تعارض کودک و والدین ،توسعه
روابط موفقیتآمیز با همساالن و آمادهسازی کودک جهت کامیابی
تحصیلی میگردد (ساندرز ،مکفارلند2556 ،؛ ساندرز و پرینتز،0
2550؛ ساندرز ،پیدگان ،گراوساک ،کانرز ،برون و یانگ.)2558 ،6
در مطالعه حاضر اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت ،با آموزش به
مادران موردبررسی قرار گرفت که طی  4جلسه گروهی و بهصورت
هفتگی و هر هفته یک جلسه  2ساعته برگزار شد.
یافتهها
داده های حاصـــل از ســـیاهه ارتباط والد فرزند و مقیاس تنیدگی
والدینی که در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون توســـط مادران
دانشآموزان تکم یلشـــده بود ند ،با اســـت فاده از آزمون تحل یل
کوواریانس بین گروهی یکطرفه تک متغیری )(ANCOVA
مورد تحلیل قرار گرفت؛ که بهمنظور بررســـی اثربخشـــی برنامه
فرزندپروری مثبت بر رابطه والد فرزند و تنیدگی والدینی مادران
دانشآموزان بیشفعال /کمبود توجه ،از این آزمون برای هر مقیاس
بهطور جداگانه اسـتفاده شـد .بررسـیهای مقدماتی جهت حصـول
اطمی نان در مورد عدمتخطی از مفروضـــه های بهن جاری ،خطی
بودن ،همگنی واریانس ها ،همگنی شـــیب رگرســـیون و پایایی
اندازهگیری همپراش صـورت گرفت و برقراری شـرایط اسـتفاده از
آزمون فوق محرز گردیــد؛ بنــابراین نتــایج مربوط بــه تحلیــل
کوواریانس بین گروهی یکطرفه در ادامه مطرح میگردند

جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروهها و مراحل تحت بررسی n=11
مقیاس

گروه آزمایش
پیشآزمون

گروه کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

پسآزمون

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

رابطه والد فرزند

)4/07(34/05

)4/01(40/81

)6/42(34/70

)6/13(33/55

تنیدگی والدینی

)8/18(00/31

)0/17(05/20

)3/07(07/54

)8/10(06/43

1

. Internal Validity
. Reliability test
3
. positive parenting program
8
. Queensland
2

0

. Sanders, & Prinze
& 6. Sanders, Pidgeon, Gravesock, Conners, Brown,
Young

سال  ،۸شماره  ،۱۲بهار ۲۹۳۱

88
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دارایکودکان
وانمندسازی
فصلنامه ت
_________________________________________________________
نارسایی توجه
دانش آموزان
والدینی
اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی

با توجه به جدول  1درمییابیم که نمره میانگین گروه آزمایش
در سیاهه ارتباط والد فرزند در مرحله پسآزمون ،نسبت به مرحله
پیشآزمون کاهش محسوسی پیداکرده است ،درصورتیکه در گروه
کنترل تقریباً هیچ تفاوتی در نمرات میانگین مراحل مختلف پیش-
آزمون و پسآزمون مشاهده نمیشود .بعالوه میانگین نمرات گروه
آزمایش در مقیاس تنیدگی والدینی نیز در مرحله پسآزمون نسبت

به مرحله پیشآزمون کاهش یعنی بهبود را نشان میدهد.
درصورتیکه گروه کنترل تفاوت چندانی در مرحله پسآزمون نسبت
به پیشآزمون نشان نمیدهد.

ﺟﺪول  .1ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﻫﻪ راﺑﻄﻪ واﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مربع مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

18/73

1

18/73

5/26

5/62

5/512

گروه

1111/53

1

1111/53

13/37

5/555

5/84

خطا

1258/13

21

07/38

کل

256343/55

28
P<5/50

با توجه به جدول  2مقدار  Fمربوط به مؤلفه گروه در سطح
 P<5/50نشان میدهد که پس از حذف اثر پیشآزمون ،بین پس-
آزمونهای دو گروه در سطح  P<5/50ازلحاظ نمره کلی آزمون
تفاوت معنیداری وجود دارد .مراجعه به مقادیر میانگینها نشان
میدهد که این تفاوت به علت کاهش نمره در پسآزمون گروه

آزمایش است که نشان از تأثیرگذاری درمان با اندازه اثر  5/84دارد،
درواقع  ٪ 84تغییر در نمره پسآزمون توسط درمان اجراشده تبیین
میگردد؛ بنابراین بر اساس سیاهه تکمیلشده توسط مادران ،برنامه
فرزندپروری مثبت بر رابطه والد فرزند تأثیر مثبت داشته است.

جدول  .3تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه تک متغیری برای مقیاس تنیدگی والدینی
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مربع مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

پیشآزمون

61/83

1

61/83

3/56

5/53

5/13

گروه

216/81

1

216/81

15/76

5/558

5/38

خطا

822/82

21

25/11

کل

63080/55

28
P<5/50

با توجه به جدول  3و معنادار بودن مقدار  Fمربوط به مؤلفه
گروه در سطح  P<5/50نشان میدهد که پس از حذف اثر پیش-
آزمون ،بین پسآزمونهای دو گروه در سطح  P<5/50ازلحاظ نمره
کلی آزمون تفاوت معنیداری وجود دارد .مراجعه به مقادیر میانگین-
ها نشان میدهد که این تفاوت به علت کاهش نمره در پسآزمون
گروه آزمایش است که نشان از تأثیرگذاری درمان با اندازه اثر 5/38
دارد ،درواقع  ٪ 38تغییر در نمره پسآزمون توسط درمان اجراشده
تبیین میگردد؛ بنابراین بر اساس مقیاس تکمیلشده توسط مادران،
برنامه فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی تأثیر مثبت داشته است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری
مثبت به مادران دارای فرزند با نارسایی توجه/بیشفعالی ،بر ارتباط
. Orte, Ballester, Oliver, Pascual, & Vives

والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی آنها انجام گرفت .یافتههای
بهدستآمده نشان داد آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به مادران
دانشآموزان دارای نارسایی توجه/بیشفعالی ،بر بهبود ارتباط والد ـ
فرزند مؤثر است .نتیجه فوق با نتایج هولدینگ و همکاران ()2512
که نشان دادند فرزندپروری مثبت باعث پیشرفت در مهارتهای
فرزندپروری ،بهبود رفتاری کودک و ارتقاء رابطه والدـکودک می-
شود و نتایج پژوهش ارت ،بالستر ،الیور ،پاسکال و ویوز )2513( 1که
نشان دادند استفاده از برنامه فرزندپروری مثبت نقش مؤثری در
روابط خانوادگی ،مهارتهای والدگری و تواناییهای اجتماعی
کودکان دارد ،همسو است .همچنین پژوهش شاین ( )2513نیز بر
روی والدین کودکان ناشنوا و کمشنوا نشان داد که برنامههای
فرزندپروری برای بهبود ارتباط والد ـ کودک و کاهش مشکالت

1
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ارتباطی بین والدین و کودکان مؤثر است .نتایج پژوهش با یافتههای
اصالنی و همکاران ( )1330و ناظمیان و شمس ( )1330نیز همسو
است .مطالعه تلگن و ساندرز )2513( 1نیز نشان داد برنامه
فرزندپروری مثبت در سبک زندگی والدین ،خودکارآمدی ،رضایت-
مندی والدین ،سازگاری والدین ،روابط والدین و مراقبت از کودک
مؤثر است .همچنین نتایج فراتحلیل مرتبط حاکی از آن است که
فرزندپروری مثبت اثرات قابلتوجهی بر رابطه والد ـ کودک و ارتقاء
سالمت کودک ،والدین و خانواده دارد (ساندرز ،کربا ،تلگن و دای،2
 .)2518نتایج یادشده همگی با مؤید اثربخشی برنامه فرزندپروری
مثبت بر ارتقاء رابطه والدـکودک میباشد.
نتیجه دیگر این پژوهش این است که آموزش این برنامه موجب
کاهش تنیدگی والدینی مادران مورد میشود .همسو با یافته مذکور
مطالعه دنفورث ،هاروی ،یوالسزک و مککی )2556( 3نشان داد
آموزش برنامه فرزندپروری مثبت به والدین کودکان مبتالبه بیش-
فعالی /نقص توجه منجر به کاهش مشکالت رفتاری کودکان و
بهبود شیوههای فرزندپروری و کاهش استرس والدین میشود.
همچنین مطالعه روشنبین ،پوراعتماد و خوشابی ( )1346نیز نشان
دادند برنامه فوق منجر به بهبود تنیدگی والدینی میشود که نتایج
فوق تا  2ماه پیگیری نیز همچنان باقیمانده بود .پژوهش تهرانی-
دوست ،شهریور ،عالقبندراد ،محمودی قرائی ( ،)1347نیز به نتایج
فوق را تأیید و نشان داد برنامه فرزندپروری مثبت توانایی والدین را
در به کارگیری شیوههای تربیت فرزند بهبود داد و باعث کاهش
افسردگی ،اضطراب و تنیدگی والدین گردید .همچنین آموزش برنامۀ
فرزندپروری مثبت در کاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان
آسیبدیدۀ شنوایی مؤثر بوده است (علیاکبریدهکردی و همکاران،
 .)1333سایر پژوهشها نیز حاکی از تأثیر این برنامه بر کاهش
استرس والدین کودکان مبتالبه اختالل اوتیسم در اصفهان بود
(صابری و همکاران .)1333 ،همچنین مطالعه هاهلوگ ،هنریچز و
نائومن )2515( 8نشان داد برنامه فرزندپروری مثبت در کاهش
استرس والدگری و مشکالت رفتاری کودکان مؤثر است .بعالوه
جعفری ،موسوی ،فتحیآشتیانی و خوشابی ( )1343نیز نشان دادند
این برنامه به کاهش استرس والدگری مادران کودکان  8تا  15ساله
مبتالبه اختالل بیشفعالی/نقص توجه منجر شده است .یافتههای
مطالعات سایر پژوهشگران نیز حاکی از کاهش تنیدگی والدینی در
اثر بهرهگیری از برنامه فرزندپروری مثبت و بهبود رابطه والد فرزند

بوده است (بارلو ،پاول و گیلهریست2556 ،0؛ ترنز و ساندرز2556 ،؛
ساندرز2550 ،؛ ساندرز و مک فارلند2556 ،؛ مورواسکا ،تامتزکی و
ساندرز2518 ،6؛ مورواسکا ،رامادوی و ساندرز2518 ،7؛ ناظمی،
 .)1346موارد یادشده همگی مؤید پیشینه قوی همراستا و همسو با
یافتههای حاصل از پژوهش اخیر است.
پژوهشهای اخیر نشان میدهد که ارتباط تنگاتنگی بین شیوههای
فرزندپروری ،ویژگیهای والدین و خانواده با مشکالت رفتاری
دانشآموزان با اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی وجود دارد (مک
برنت و پفیفنر .)2554 ،چراکه به اعتقاد بارکلی ( )2556مشکالت
رفتاری دانشآموزان به ایجاد مشکالتی در پاسخگویی والدین به
نیازهای دانشآموزان و شیوههای فرزندپروری آنها منجر میشود.
به عبارت دقیقتر ،رفتار کودک بر خانواده و کارکرد آن و رفتار
اعضای خانواده بهویژه والدین و شیوههای فرزندپروری آنها بر رفتار
کودک تأثیر میگذارد.
از طرفی دیگر متخصصان معتقدند بیشتر این کودکان نمیتوانند با
محیط پیرامون خود انطباق حاصل کنند؛ در چنین شرایطی والدین
در توانایی خود در فرزندپروری و خودکارآمدی دچار شک و تردید
میشوند و وقت و انرژی بسیاری را جهت توضیح رفتار کودک به
سایرین و دفاع از کودک صرف میکنند .درنتیجه این درگیری
بیشازحد والدین با مشکالت کودک ،سالمت روان آنان آسیبدیده،
استرس و تنیدگی آنها افزایشیافته و ناگزیر به اتخاذ شیوهها و
رفتارهای آمرانه و کنترلکننده در فرزندپروری میشوند که این خود
بر مشکالت خلقی و رفتاری این کودکان میافزاید .بدین ترتیب
والدین و کودکان در چرخهای منفی گرفتار میشوند .با آموزش
فرزندپروری و شیوههای مدیریت رفتار ،میتوان آنها را از درگیری
در این چرخه منفی نجات داد (استرودا ،داربین ،سیگال و کنوبالچ ـ
فیدر4؛ 2515؛ استونمن و گاویدیا ـ پین2556 ،؛ جورج2558 ،3؛
جیمپ و هالند2552 ،15؛ سوسا و لیبومیرکی2551 ،11؛ هیمن و
برگر )2554 ،12و در جهت بهبود تنیدگی و استرس والدین گام
برداشت و روابط والد فرزند را بهبود بخشید .درواقع در مطالعه کنونی
ضمن آموزش برنامه فرزندپروری مادران یاد میگیرند در موقعیت-
های مختلف با فرزند خود چگونه رفتار کنند بنابراین توانایی خود را
در فرزندپروری دیده ،خودکارآمدیشان قویتر شده درنتیجه
درگیری آنها با مشکالت کودکان کمتر شده ،از استرس و تنیدگی-
شان کاسته شد و با اتخاذ شیوههای مناسبتر فرزندپروری رابطه
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والدـکودک نیز بهبود یافت .همچنین طی برنامه و آگاهی از ویژگی-
های کودکان ،مادران ویژگیهای فوق را کمتر استرسآور دانسته و
درنتیجه منجر به کاهش تنیدگی والدینی و ارتقاء رابطه والدـکودک
گردید؛ بنابراین درمجموع از یافتههای فوق اینگونه نتیجهگیری
میشود که برنامه فرزندپروری مثبت میتواند باعث بهبود روابط
والدـکودک و کاهش تنیدگی والدینی شود.
از محدودیتهای این پژوهش این بود که در پژوهش حاضر امکان
آموزش هر دو والد فراهم نبود ،لذا پیشنهاد میگردد در پژوهشهای
آتی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر هر دو والد بررسی گردد.
همچنین پیشنهاد میگردد روانشناسان و متخصصان ازجمله
روانشناسان و مشاوران مدارس استفاده از برنامه فرزندپروری مثبت
را جزء برنامههای اصلی آموزش والدین قرار دهند.

صــابری ،جواد و بهرامیپور ،منصــوره و قمرانی ،امیر و یارمحمدیان،
احمد ( .)1333اثربخشـــی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر
کاهش اســترس والدگری مادران دارای کودکان مبتالبه اختالل
اوتیسم .دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی-63 ،)2(10 ،

.77
علی اکبریدهکردی ،مهناز و کاکوجویباری ،علی اصــغر و محتشــمی،
طیبه و یکدله پور ،نرگس ( .)1333اثربخشــی برنامه فرزندپروری
مثبت بر تنیدگی والدینی در مادران کودکان با آســیب شــنوایی.

دوماهنامه شنواییشناسی.6-11 ،23 ،
غباریبناب ،باقر و پرند ،اکرم و موللی ،گیتا و حســـینخانزاده ،عباس
( .)1347بررسی میزان شیوع اختاللهای رفتاری در دبستانهای
شهر تهران .گزارش تحقیقاتی ،دانشگاه تهران ،تهران.
ناظمی ،فاطمه ( .)1346اثربخشـــی آموزش برنامه مدیریت والدین بر

روابط آزارنده والد – فرزندی و اســترس مادران کودکان مبتالبه

منابع
اصالنی ،خالد و وارسته ،مرضیه و امانالهی ،عباس ( .)1330اثربخشی
آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والدـکودک.

فرهنگ مشاوره و رواندرمانی.251-143 ،)24(7 ،
تهرانیدوست ،مهدی و شهریور ،زهرا و محمودیقرائی ،جواد و
عالقبندراد ،جواد .)1347( .تأثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به
والدین در کاهش مشکالت رفتاری کودکان .مجله روانپزشکی

و روانشناسی بالینی ایران ،سال چهاردهم.371-373 ،8 ،
جعفری ،بهنازالسادات و موسوی ،رقیه و فتحیآشتیانی ،علی و خوشابی،
کتایون ( .)1343اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سالمت
روان مادران کودکان مبتالبه اختالل بیش فعالی  /نقص توجه.
فصلنامه خانواده پژوهی.015-837 ،28 ،
جاللی ،محسن و شعیری ،محمدرضا و طهماسیان ،کارینه و پوراحمدی،
الناز ( .)1344تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت ( )3Pبر
کاهش عالئم کودکان مبتالبه اختالل نافرمانی مقابلهای .روان-
شناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار سابق).34-23 ،38 ،
حسنزاده ،سعید ( .)1331استرس والدینی در مادران دارای فرزند
ناشنوا :نقش استفاده از کاشت حلزون شنوایی و سمعک .روان-
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.62-01 ،)1(82،
خوشابی ،کتایون و پوراعتماد ،حمیدرضا ( .)1341بررسی میزان شیوع

اختالل بیش ف عالی و نقص تو جه و اختالل های همراه آن در
دانش آموزان مقطع اب تدایی شـــهر تهران .گزارش تحقی قاتی،
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
روشنبین ،مهدیه و پوراعتماد ،حمیدرضا و خوشابی ،کتایون (.)1346
تأثیر آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر اســـترس
والدگری مادران کودکان  15-8ســاله مبتالبه اختالل بیش
فعالی/کمبود توجه .فصلنامه خانواده پژوهی.000-072 ،)15(3،

 .ADHDپایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی .دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی .تهران.
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The effectiveness of parent-child communication and parental stress Positive
Parenting Program on students with attention deficit
Khoda Morad Momeni1
Tayebe Taziki2
Abstract
Aim: This study aimed to evaluate the effectiveness of parent-child communication and

parental stress Positive Parenting Program students with attention deficit were performed.
Methods: A quasi-experimental research design with a control group and the pre-test and posttest design with two disparate group, 24 mothers of children with attention deficit volunteered
from among the available city Aliabad professor of Golestan two experimental groups and one
control group. 8 sessions and weekly mothers group and each week a 2-hour session, Positive
Parenting Program were trained. Parent-child Relationship Inventory (PCR) and parental stress
scale as pre and post-test were used and data between a one-way ANCOVA univariate were
analyzed. Results: The findings indicate significant differences pre- and post-test scores
(P<0.05), respectively. Conclusion: It can be concluded Positive Parenting Program
improves parent-child relationships and parental stress can be reduced.
Keywords: A parent-child relationship, Positive Parenting Program, Parental stress, Students
with attention deficit.
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