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The aim of this study was to evaluate the effectiveness of a positive
parenting program on general health and marital adjustment of mothers of
children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The quasiexperimental research design was pretest-posttest and follow-up with the
control group. The statistical population of this study included all mothers of
students aged 7 to 11 years with ADHD (dominant hyperactivity) in the
academic year 1401-1400 in Tehran. The sample size consisted of 30 people
who were selected by available sampling method and placed in two
experimental and control groups. A positive parenting program was
implemented for the experiment group, while the control group did not
receive any training. The research tool included the General Health
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Abstract
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Questionnaire (Goldberg & Hillier, 1972) and Dyadic Adjustment Scale
(Spanier, 1976). The results indicated that a positive parenting program
improved the general health and marital adjustment. The findings of this
study provide a beneficial information about positive parenting program.
Counselors and psychologists might practice these interventions to improve
the general health and marital adjustment of mothers of children diagnosed
with ADHD.

Keywords: Positive Parenting Program, General Health, Marital
Adjustment, Mothers, ADHD.
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6178

فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سالمت عمومی و
نقص توجه/بیش فعالی
عطیه حاجی بابایی راوندی

پریسا تجلی



منصوره شهریاری احمدی

استثنایی ،دانشگاه آشاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه روانشناسی استثنایی عمومی ،دانشگاه آشاد اسالمی،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه تربیرت و مشراوره ،دانشرگاه آشاد اسرالمی ،دانشرکده
روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه روانشناسی استثنایی عمومی ،دانشگاه آشاد اسالمی،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.

تاریخ پذیرش1021/20/12 :

افسانه قنبری پناه

دانشجوی دکترری تخصصری روانشناسری و آمروشش کودکران

تاریخ ارسال1022/12/02 :

سازگاری زناشویی مادران دارای فرزند مبتال به اختالل

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر سالممت موالیمی و سالازیاری زنایالی ی
پ شمزمین – پسمزمین و پ گ ری با یروه کنترل بیدح هاملۀ ممالاری ا الپ پالژوهش یالاما ووالامی مالادران
ویههیب ش فلابی (بال ش فلالابی لابال ) در سالال وحصال لی

دارای دانش ممیزان  ۷وا  11سابه با اختمل نق

 1011-1011یهر وهران بیدح حجم نوینه یاما  01نفر بید که به ی یه نوینهی ری در دسترس انتخابیده
و در دو یروه مزما ش و کنترل هالایدهالی یالدندح بالرای یالروه مزما شالی برناماله ممالیزر فرزنالدپروری
مثبتنگر اهرا ید درحابیکه یروه کنترل هال

ISSN: 2345-6051

مادران دارای فرزند مبتم به اختمل نقال

ویهالهیب ش فلالابی بالیدح الر پژوهشالی ن واله مزما شالی از نالی

ممیزیالی در افالت نکردنالدح ابالاار پالژوهش یالاما مق الاس

 نی سنده مسئیلp_tajalli@yahoo.com :

eISSN: 2476-

سممت مویمی (یلدبرگ و ه لر  )17۷1و مق اس سازیاری زنایی ی (اسپان ر  )17۷1بیدح نتا ج نشالان داد
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که برنامه فرزندپروری مثبت بامث بهبید سممت مویمی و سازیاری زنایی ی یالده اسالتح افتالههالای ا الپ
پژوهش ا ممات مف دی را در اروباط با برنامه ممیزیی فرزنالدپروری مثبالت فالراهم مالیکنالد و مشالاوران و
روانیناسان میویانند برای بهبید سالممت موالیمی و سالازیاری زنایالی ی مالادران دارای کالید
اختمل نق

مبالتم باله

ویههیب ش فلابی از ا پ مداخله استفاده نوا ند.

کلیدواژهها : :فرزندپروری مثبت ،سالمت عمومی ،سازگاری زناشویی ،مادران ،اختالل نقص
توجه/بیش فعالی.
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مقدمه
اختمل نق

ویههیب ش فلابی 1کی از یا عور پ اختمالت مصبی وحیبی در کیدکان و

نیهیانان است (انجوپ روانپایکی ممر کا)1110 1ح بیویههی ب شفلابی و وکانشگری
از و ژییهای اوب ه ا پ اختمل هستند (روب ا 0و هوکاران )1111ح م اان ی ی اختمل
نق

ویههیب ش فلابی در کیدکان  9.7درصد و در بارگساالن  1.9درصد یاارریده

است (فارون 0و هوکاران )1111ح افراد مبتم به ا پ اختمل ب شتر دری ر باهکاری رفتار
مجرمانه و مصرف میاد ( ینگ 9و هوکاران  )1112وجربه بارداری زودهنگام ا
ناخیاسته (اونس 1و هوکاران  )111۷و وجربه چابش در وحص ا و کار هستند (ساونی ۷و
هوکاران )1111ح مشکمت و ب واریهای هوراه ن ا ازهوله اضطراب و افسردیی در ا پ
افراد یا ع هستند که الل
زندیی با کید
خانیاده در

در دوران کیدکی ا جاد میییند (پاول 2و هوکاران )1111ح
دارای اختمل ا ناویانی الل

بهصیرت ماملی ونشزا برای

یده و هوه هنبههای خانیاده را وحتوأث ر قرار میدهد (کر مزاده و

هوکاران )1011ح درا پب پ مادر -بهمنیان مضیی از ا پ مجویمه که دارای ب شتر پ
ولاما و ناد کی با کید

است -میویاند در ملرض خطر ب شتری باید (هلفری و

هوکاران )1027ح در هو پ راستا نتا ج پژوهشها حاکی از ا پ است که ایرچه برخی از
مادران بهخیبی با مشکمت روبرو میییند اما در کا مادران دارای کیدکان با اختمل
نق

ویههی ب شفلابی نسبت به مادران کیدکان مادی سممت مویمی پا پوری دارند

(سپهرمنش  111۷یسف 7و هوکاران )1111ح نتا ج مطابلات حاکی از ا پ است که در
)1. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD
2 .American Psychiatric Association
3. Rubia, K
4. Faraone, S.V
5. Young, S
6. Owens, E.B
7. Sawhney, I
8. Powell, V
9. Yousef, A. M

 | 858فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 15پاییز 5405

خانیادههای کیدکان مبتم به اختمل نق

ویههیب شفلابی م اان مصرف ابکا (اب روسپ

و هوکاران  )111۷ون دیی وابد پ (ب ت

1

1

و هوکاران  )1117احساس بیکفا تی در

وابدیری (باب نسکی 0و هوکاران  )1111محدود ت روابط و ولارض زنایی ی
(یرمرهیرن 0و هوکاران  )1111هدا ی و مق (هکا 9و هوکاران  )1117خشم
(وابپ 1و هوکاران  )1117افسردیی و اناوا ب شتر است (کر مزاده و هوکاران )1111ح
یا ع ور پ اختمالت مادران کیدکان مبتم به اختمل نق

ویههیب ش فلابی یاما

اختملهای افسردیی (چی ۷و هوکاران  )1111اختمل اضطرابی (مارو پ 2و هوکاران
 )1111و اختمل وسیاسی هبری (پدرازا و کافی )1110 7استح
از سیی د گر دایتپ فرزند دارای اختمل نق

ویههیب ش فلابی منجر به کاهش

ک ف ت زندیی یییهی ری کاهش فلاب تهای اهتوامی و احساس رد یدن مییردد
و در پی ا پ اختمالت احتوال ولارض زنایی ی 11در وابد پ کیدکان با ا پ اختمل
افاا ش می ابد (یرمرهیرن و هوکاران )1111ح ولارض زنایی ی موکپ است بهمنیان
ک کشوکش دری ری ناا اختمف ا مجادبه ب پ زن و ییهر و یاهی اوقات با سا ر
امضای خانیاده بر سر ن ازها مقا د باورها ارزرها ا اهداف متضاد ولر ف یید
(اوبگیبنگا

11

)1112ح هنگامیکه ب پ ا فای نقش و انتظارات نقش هوسران ولارض وهید

دایته باید منجر به ناسازیاری روابط زن و ییهر و اختمالت زنایی ی مییید (واسی و
یتاهین

11

 .)1111پژوهشها نشان میدهد ونش نایی از ولارض زنایی ی در چارچیب
1. Eilertsen, E. M
2. Leitch, S
3. Babinski, D. E
4. Schermerhorn, A. C
5. Heckel, L. D
6. Whalen, C. K
7. Chou, W. J
8. Martin, C. A
9. Pedraza, J. D., Coffey, B
10. Marital conflict
11. Olugbenga, A. J
12. Tasew,A.S., Getahun,K.K
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روابط ب پ زوه پ باقی نویماند و د گر روابط درونخانیادیی بهخصیص روابط فرزندان
را ن ا وحت وأث ر قرار میدهد (کرفت 1و هوکاران  1111مداری 1و هوکاران )1111ح در
راستای ا پ مطابلات وابر یس 0و هوکاران ( )1111نشان دادند خانیادهها ی که فرزندان
مبتم به اختمل نق

ویههیب ش فلابی دارند فرزندان منها دارای ه جانات ناخییا ند

ب شتری هستند و ا پ ه جانات منفی پ شب نی کننده مزار اذ ت و استرس روزانه برای
وابد پ و ولارض زنایی ی میباید.

با ویهه به ا نکه وحق قات نشان میدهند که میاما خانیادیی مثا مشکمت روانی
وابد پ در رید و حفظ مشکمت رفتاری کیدکان مبتم به اختمل نق

ویههیب ش فلابی

نقش مهوی دارند بذا ازهوله رورهای مؤثر ههت پ شگ ری از ا پ اختمل مداخموی
است که وابد پ را میرد هدف قرار دهند (د پ 0و هوکاران )1110ح در م ان یستره
وس لی از مداخمت درمانی وابد پ بهمنیان ماما کل دی وغ ر رفتارهای ضداهتوامی در
نظر یرفته میییند؛ بنابرا پ حاوفصا مشکمت ون دیی وابد نی بهخصیص مادران منجر
به اروقاء بهدایت روانی منها و مولکرد بهتر در ا فای نقش وابدیری مییید (فریاد و
هوکاران )107۷ح در ا پ راستا برنامه فرزندپروری مثبت برنامه راهبردی چندسطحی درباره
فرزندپروری و با رویمورد پ شگ رانه و حوا تی نسبت به خانیادهها است که ویسط
ساندرز )1110( 9در دانشگاه کی نابند در استراب ا ودو پ یده است (به نقا از حاوویفر و
هوکاران )1077ح محتیای ا پ برنامه بر اساس مدل ادی ری اهتوامی بندورا است که
ولاما وابد -کید

و ماه ت دوسی ه بیدن ا پ ولاممت را برهسته میسازد (ماییری و

هوکاران )1117ح ا پ برنامه بهو ژه برای وابد پ کیدکانی که رفتارهای مداوم سرکشی
نافرمانی پرخایگرانه و به یرکلی ناراحتکننده دارند مف د است (ساندرز )1111ح هدف
ا پ برنامه اروقای ولاما مثبت ب پ کید

و وابد از ر ق ویسله مهارتهای وابدیری
1. Craft, A.L
2. Adare, A.A
3. Walerius, D. M
4. Dean, C
5. Sanders, M. R
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است هوچن پ به زوجها مهارتها و راهکارهای مؤثر اروبا ی برای کاهش افسردیی
خشم اضطراب و ون دیی باال میممیزد (ساندرز )1112ح در حق قت ا پ برنامه نیمی
برنامه ممیزر وابد پ است که بر خیدکارممدی مادر بر مد ر ت و کنترل رفتار متورکا
است و از ر ق ممیزر وابد پ در ههت اروقاء وحیل کید

دست ابی به حس یا ستگی

اهتوامی و خی شتپداری را در وابد پ هویار میسازد (اسپچکرز 1و هوکاران )1110ح
نتا ج مطابله هلفری و هوکاران ( )1027نشان داد که یرکت در برنامه ممیزر
فرزندپروری مثبت مشکمت سممت روان مویمی (هسوانیسازی افسردیی اضطراب و
ناکارممدی اهتوامی) مادران دارای کید

با اختمل نق

ویههیب ش فلابی را کاهش

میدهدح مطابله اصمنی و هوکاران ( )1079ن ا حاکی از اثربخشی ممیزر برنامهی
وابدیری مثبت بر ولارض زنایی ی ناد کی وابستگی و رابطه مثبت کلی مادران
کیدکان مدارس ابتدا ی یهر اهیاز بیدح هوچن پ نتا ج پژوهش ارکان 1و هوکاران ()1111
نشان داد که برنامه فرزندپروری بامث اروقاء سممت روانی وابد پ کاهش رفتار
مشکاساز نیهیانان و کاهش مشکمت ب پ نیهیانان و وابد پ منها میییدح
با ویهه به ا نکه پژوهشهالالای یذیالالته مودواً بر مشکمت مختلف کیدکان با
اختمل نق

ویههیب شفلابی وورکا دایتهاند و به مشکمت وابد پ ا پ کیدکان کوتر

ویهه یده است (پار

0

و هوکاران  111۷و وبس 0و هوکاران  )1119و هوچن پ

اهو ت انکارناپذ ر ویهه به فرزندپروری و اهو ت نقش مادران در بحث فرزندپروری و با
منا ت به ا پکه درباره یناسا ی وأث ریذاری ممیزر فرزندپروری مثبت به مادران و
وأث ری که بر سممت مویمی و ولارض زنایی ی دارد پژوهشهای محدودی وهید دارد؛
بنابرا پ پرسش اصلی پژوهش ا پ بید که م ا ممیزر برنامه فرزندپروری مثبت بر سممت
مویمی و سازیاری زنایی ی مادران دارای فرزند مبتم به اختمل نق

ویههیب ش فلابی
1. Spijkers, W
2. Arkan, B
3. Park, J.L
4. Wymbs, B.T
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اثربخش است؟

روش پژوهش
رور پژوهش ن وه مزما شی با ر پ شمزمین -پسمزمین و پ گ ری با یروه کنترل بیدح
هامله مماری پژوهش حاضر ووامی مادران دارای دانش ممیزان  ۷وا  11سابه با اختمل
نق

ویههیب ش فلابی (ب ش فلابی لاب ) در سال وحص لی  1011-1011یهر وهران بیدند

که با ویهه به یرا ط کرونا ی حاکم بر هامله به ی یه نوینهی ری در دسترس  09نفر از
مراهلهکنندهها ی مرکا مشاوره پژوهشکده خانیاده دانشگاه یه د بهشتی انتخاب یدند.

افراد انتخابیده در دو یروه ( 19نفر یروه مزما ش و  19نفر یروه کنترل) ها گا پ
یدندح پرسشنامههای مق اس سممت مویمی و مق اس سازیاری زنایی ی در مرحله
پ شمزمین از یروه مزما ش و کنترل یرفته یدح در مرحله بلد برای یروه مزما شی
برنامه فرزندپروری مثبت اهرا و پس از ی دوره ممیزیی بار د گر ارز ابیهای مربیط با
یروههای مزما ش و کنترل در مرحله پسمزمین و دوره پ گ ری  1ماهه انجام یدح
مم های ورود به پژوهش یاما :دارا بیدن فرزند  ۷وا  11سال دارا بیدن فرزند
مبتم به اختمل نق

ویههیب ش فلابی از نی لاب

ب ش فلابی با وشخ

روانپایک که

ب واری هسوی و روانیناختی حاد و مامپ د گر ندارد رضا ت میاهانه ههت یرکت در
پژوهش مدم یرکت در کمسهای ممیزیی روانیناختی د گرح هوچن پ مم های
خروج از پژوهش ن ا یاما :ل بت در دو هلسه ممیزیی و مدم هوکاری و انجام ندادن
وکاب ف مشخ

یده در دوره ممیزیی بید.

ابزار گردآوري دادهها
مق اس سممت مویمی یلالدبرگ :)17۷1( 1ا الپ پرسشالنامه  12سالؤابی ویسالط یلالدبرگ و
ه لر )17۷1( 1راحی یده است که در ک مق اس چهاردرههای از کاممً میافق (نوالره )0
)1. General Health Questionnaire(GHQ
2. Goldberg, D. P., & Hillier, V. F
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وا کاممً مخابف (نوره  )1نورهیذاری مییید و نوره کا از صفر والا  20متغ الر خیاهالد بالید
که نوره کوتر ب انگر بهدایت روانی بهتالر و بالاالور و بالابلکس اسالتح ا الپ پرسشالنامه یالاما
چهار خرده مق اس نشانههالای هسالوانی اضالطراب و اخالتمل خالیاب اخالتمل در کالارکرد
اهتوامی و افسردیی مالیبایالدح در مطابلاله کالی الس )1720( 1ثبالات درونالی بالا اسالتفاده از
ضر

مبفای کرونباخ برای کالا پرسشالنامه را 70ی 1باله دسالت موردح در نویناله ا رانالی ن الا

وقیی ( 1021به نقا از صادقی و مظاهری  )1020امتبار پرسشنامه را به ساله رور دوبالاره-
سنجی ونص فی و مبفای کرونبالاخ باله ورو ال

۷1ی70 1ی 1و 71ی 1یالاارر کالرده اسالت و

روا ی همزمان ا پ پرسشنامه از ر ق اهرای همزمالان بالا پرسشالنامه ب وارسالتان مدبسالکس
( )M.H.Qانجام یرد د که ضالر
ضر

1

هوبسالتگی 99ی 1حاصالا یالدح در پالژوهش حاضالر ن الا

مبفای کرونباخ کا پرسشنامه برابر با 22ی 1به دست ممدح
مق اس سازیاری زنایی ی :)DAS( 0ا پ پرسشنامه ویسالط اسالپان ر )17۷1( 0بالا هالدف

ارز ابی سازیاری و ک ف ت رابطه زنایی ی ونظ م یده استح ولداد  01یی ه دارد و با ف
ب کرت نورهیذاری میییدح نوره کلی ا پ مق اس از صفر وا  191با هوع نورات یی هها به
دست میم دح ا پ پرسشنامه سالازیاری زنایالی ی را در چهالار بلالد ویافالق دو نفالری ابالاار
محبت رضا ت زنایی ی و هوبستگی دو نفری میسنجدح اسپان ر ( )17۷1ضالر

هوسالانی

درونی من را 71ی 1وا 71ی 1یاارر کرده بستح در ا الران ن الا میبالیی و هوکالاران ()10۷2
پا ا ی بهدستممده با استفاده از رور ونص فی برابر با 71ی 1و بالا اسالتفاده از ضالر
کرونباخ 71ی 1برمورد کردح در پژوهش حاضر ن ا ضر

مبفالای

مبفالای کرونبالاخ کالا پرسشالنامه

برابر با 71ی 1به دست ممدح
برنامه فرزندپروری مثبت کی از انیا برنامههای ممیزر مد ر ت وابالد پ اسالت کاله
ویسط ساندرز 9و هوکاران ( )1111ودو پیده استح خمصاله هلسالات درمالانی در هالدول
1. Keyes, S
)2. Middlesex Hospital Questionnaire (M.H.Q.
3. Dyadic Adjustment Scale
4. Spanier, G. B
5. Sanders, M. R
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( )1ارائهیده است:
جدول  .5جلسات آموزش فرزندپروري مثبت
جلسات

تکلیف

اهداف درمانی

هلسه

مینا ی اوب ه با مراهع و برقراری رابطه مناسال و ویضال

اول

اختمل  ADHDو برنامه فرزندپروری مثبت

هلسه
دوم
هلسه
سیم
هلسه

ویض

و وشر

میاما مؤثر بالر رفتالار کالید

اهوالابی

ولاملی خید با فرزندیان
و فرزنالدپروری و

کوک به مادران برای کس ویانا ی ول پ اهالداف بالرای وغ الر در

پنجم
هلسه
یشم
هلسه
هفتم

یناسالالالا ی میامالالالا مالالالؤثر بالالالر
ولارضات مادر و کید

رفتار خید و کید
ممیزر ی یههای وقی ت ولالاممت مثبالت بال پ مالادر و کالید

و

افالالاا ش کارممالالدی رفتالالاری هییالالی زبالالانی مالالا فی اهتوالالامی

ول پ ب ستی از رفتارهای مثبالت
با کید

کیدکان از ر ق مهارتهای فرزندپروری مثبت
ممیزر ی یههای کنترل رفتار نامطلیب خف ف و ید د کید

چهارم
هلسه

ول الالال پ ب سالالالتی از مشالالالکمت

ول الالال پ ب سالالالتی از رفتارهالالالای
نامطلیب کید

ممیزر کنترل کید

در میقل التهالا ی بالا کنتالرل پالا پ و ارائاله

راهکارها ی بهمنظیر بقای خانیاده

وبالالالد ا ولالالالاممت منفالالالی بالالاله
ولاممت مثبت در میقل ت های
ناراحتکننده

اهرای دستیرات و میارد ممالیزر دادهیالده باله مالدت دو هفتاله و

ول ال ال پ ب سالالالتی از هالالالا گا نی

پ گ الالری ولفنالالی ویسالالط درمالالانگر و ارائالاله راهنوالالا یهالالای الزم در

ولاممت مثبت بجای منفی

صیرت وهید مشکمت
اهرای دستیرات و میارد ممالیزر دادهیالده باله مالدت دو هفتاله و

ول ال ال پ ب سالالالتی از هالالالا گا نی

پ گ الالری ولفنالالی ویسالالط درمالالانگر و ارائالاله راهنوالالا یهالالای الزم در

ولاممت مثبت بجای منفی

صیرت وهید مشکمت

هلسه

بررسی و یر میانع حفظ وغ رات و اصم های صیرت یرفته و

هشتم

ارائه راهحاها ی ههت حفظ وغ رات

ول پ وأث ر نت جه ولاممت

پس از انتخاب افراد و یوارر وصادفی یرکتکنندیان به دو یروه مزما ش و ک یالروه
کنترل بر اساس اصیل اخمقی در میرد میضی و اهداف پژوهش ا ممات مختصالری باله
منهالالا ارائالاله یالالد بالاله یالالرکتکننالالدیان ا و نالالان داده یالالد کالاله نتالالا ج پالالژوهش بالالهصالالیرت
نت جهی ری کلی منتشر میییند و منها اخت ار دارند در هر مرحلالهای از ممالیزر انصالراف
دهند و رضا تنامه کتبی از یرکتکنندیان یرفته یالدح پرسشالنامههالا ابتالدا ویسالط هالر دو
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یروه وکو ا ید و سپس برای یروه مزما ش برنامه فرزندپروری مثبت باله مالدت  2هلساله
 71دق قهای بهصیرت هفتهای ک هلسه ویسالط درمالانگر مجالرب و دارای وجرباله بریالاار
یرد د و یروه کنترل ه

درمانی در افت نکردندح پالس از پا الان هلسالات درمالان هالر دو

یروه در مرحله پسمزمین باله پرسشالنامههالای بها سالتی روانیالناختی سالممت موالیمی و
سازیاری زنایی ی پاسخ دادند .وجا هووحل ا دادهها ویسط نرمافالاار  spssنسالخه  10و از
مزمین وحل ا وار انس با اندازهی الری مکالرر (نرمالال بالیدن بالا اسالتفاده از یالاپ رو-و لالک
هوسانی وار انسها با استفاده از مزمین بالی پ مزمالین مالیچلی ههالت کرو الت) در سالط
ملناداری برابالر 19ی 1وحل الا یالدح بالر اسالاس اصالیل اخمقالی در مالیرد میضالی و اهالداف
پژوهش ا ممات مختصری به افراد داده ید و به منها ا و نان داده ید که نتالا ج پالژوهش
بهصیرت نت جهی ری کلی منتشر مییید و منها اخت ار دارند در هالر مرحلالهای از ممالیزر
انصراف دهند و رضا تنامه کتبی از هوه مزمیدنیها یرفته یدح

یافتهها
م الالانگ پ و انحالالراف اسالالتاندارد سالالنی در یالالروه مزمالالا ش (21ی01± 00ی )1و یالالروه کنتالالرل
د الپلم و  2نفالر

(01ی91±09ی )1بیدح در یروه مزما ش  ۷نفر (11ی 01درصد) دارای مدر

د پلم و

(00ی 90درصد) ب سانس و ب شتر بیدند و در یروه کنترل  7نفر ( 11درصد) مدر

 1نفر ( 01درصد) ب سانس و ب شتر دایتندح دادههالای مربالیط باله متغ رهالای وابسالته در پال ش
مزمین پسمزمین و پ گ ری بالا یالاخ

هالای ویصال فی م الانگ پ و انحالراف اسالتاندارد باله

وفک ک یروهها در هدول یواره  1یاارر یده استح
جدول  .7شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
متغیر
ممئم هسوانی
اضطراب و اختمل خیاب

گروه

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

مزما ش 10ی11

09ی1

11ی2

11ی1

11ی2

07ی1

کنترل 11ی11

22ی1

۷0ی11

10ی1

01ی11

71ی1

مزما ش 70ی11

1۷ی1

11ی2

11ی1

11ی2

91ی1

کنترل 71ی11

11ی1

90ی11

11ی1

11ی11

19ی1
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متغیر
اختمل در کارکرد اهتوامی
افسردیی
سممت مویمی
ویافق دو نفری
اباار محبت
هوبستگی دو نفری
رضا ت زنایی ی
سازیاری زنایی ی

گروه

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

مزما ش 01ی7

22ی1

01ی1

17ی1

01ی1

01ی1

10ی7

09ی1

21ی2

0۷ی1

10ی7

10ی1

مزما ش 01ی11

99ی1

11ی7

01ی1

11ی7

01ی1

کنترل 11ی11

ح21ی1

21ی11

09ی1

۷0ی11

02ی1

مزما ش 11ی00

92ی0

21ی01

10ی1

۷0ی01

70ی1

کنترل 90ی00

91ی1

70ی00

12ی1

10ی00

۷1ی1

مزما ش 01ی10

11ی1

11ی01

11ی0

11ی01

11ی0

کنترل 11ی11

12ی0

11ی10

۷2ی1

01ی10

99ی1

مزما ش 21ی0

19ی1

70ی1

۷7ی1

11ی1

20ی1

01ی0

01ی1

۷0ی0

02ی1

11ی0

09ی1

مزما ش 11ی2

۷1ی1

21ی10

21ی1

11ی10

22ی1

21ی2

7۷ی1

20ی2

22ی1

11ی2

10ی1

مزما ش 01ی1۷

10ی1

11ی11

11ی0

01ی11

۷9ی0

کنترل 21ی11

91ی1

01ی1۷

91ی1

01ی1۷

0۷ی1

مزما ش 01ی90

91ی0

11ی۷۷

۷0ی0

11ی۷1

۷2ی0

کنترل 21ی91

92ی0

11ی90

19ی1

11ی91

70ی0

کنترل

کنترل
کنترل

هوان یر که در هدول  1مشاهده مییید نورات پسمزمین و پ گ ری یالروه مزمالا ش در
مؤبفههای کارکردهای اهرا ی کاهش و در مؤبفههای هودبی افاا ش دایالته اسالت؛ امالا در
یروه کنترل نورات در هر سه دوره وفاوت چندانی با هم ندارندح بهمنظیر وحل ا دادههالا از
مزمین وحل ا وار انس با اندازهی ری مکرر استفاده ید بذا ابتدا مفروضههای ز ربنا ی ا پ
مزمین میردبررسی قرار یرفت .از مزمین کابوییروف اسو رنف برای بررسی نرمال بیدن
ویز ع نورات استفاده یدح نتا ج نشان داد که پ شفرض نرمال بیدن ویز الع دادههالا برقالرار
است (11ی)P >1ح از مزمین بی پ برای رما ت پ شفرضهای مزمین کیوار انس اسالتفاده
ید که نتالا ج من نشالان داد وار الانس مؤبفالههالای ممئالم هسالوانی (19ی011 P >1ی)F=1
اضطراب و اختمل خیاب (19ی111 P >1ی )F=1اختمل در کارکرد اهتوامی (19یP >1
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219ی )F=1افسردیی (19ی710 P >1ی )F=1ویافق دو نفری (19ی111 P >1ی )F=1اباار
محبالالت (19ی۷۷9 P >1ی )F=1هوبسالالتگی دو نفالالری (19ی910 P >1ی )F=1و رضالالا ت
زنایالی ی (19ی11 P >1ی )F=0در یالروههالا برابالر اسالتح هوچنال پ نتالا ج مزمالین کرو الت
میچلی نشان داد سط ملنیداری کیچکور از 19ی 1یده بذا فرض کرو الت رد یالد و از
نتا ج مربیط به وصح
بها پورو

مزمین یر پ هاس -یا ار در مدل اندازهی ری مکرر استفاده یالدح

یرا ط الزم برای اهرای مزمین کیار انس برقرار است.

جدول  :0تحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر جهت بررسی تأثیرات درون و بین گروهی براي
مؤلفههاي پژوهش
مؤلفه
ممئم
هسوانی

منبع

مجموع درجه

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات

مقدار F

مراحا

19ی12

1۷ی1

29ی11

29ی19

ولاما مراحا و یروه

11ی02

1۷ی1

۷9ی12

11ی00

خطا

02ی01

۷1ی01

191ی1

توان

مقدار اندازه
اثر آزمون
P
111ی02 1ی111 1ی1
111ی1

11ی1

111ی1

اضطراب و

مراحا

09ی۷9

۷0ی1

09ی00

92ی01

111ی1

11ی1

111ی1

اختمل

ولاما مراحا و یروه

09ی07

۷0ی1

07ی12

91ی01

111ی1

91ی1

111ی1

خیاب

خطا

12ی09

11ی02

70ی1

اختمل در

مراحا

21ی91

۷1ی1

10ی01

10ی90

111ی1

19ی1

111ی1

کارکرد

ولاما مراحا و یروه

09ی01

۷17ی1

11ی10

10ی00

111ی1

11ی1

111ی1

اهتوامی

خطا

20ی11

11ی02

99ی1

افسردیی

ویافق دو
نفری

مراحا

19ی01

20ی1

00ی11

00ی11

111ی1

12ی1

111ی1

ولاما مراحا و یروه

01ی11

20ی1

1۷ی11

72ی01

111ی1

90ی1

111ی1

خطا

۷9ی12

0۷ی91

019ی1

مراحا

21ی011

10ی1

00ی010

2۷ی2۷

111ی1

۷9ی1

111ی1

ولاما مراحا و یروه

12ی002

10ی1

27ی010

01ی11

111ی1

۷1ی1

111ی1

خطا

20ی101

72ی01

97ی0

مراحا
اباار محبت ولاما مراحا و یروه
خطا

21ی91

92ی1

11ی01

10ی112

111ی1

21ی1

111ی1

11ی07

92ی1

۷1ی10

10ی27

111ی1

۷1ی1

111ی1

11ی11

01ی00

1۷ی1
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مؤلفه
هوبستگی دو
نفری
رضا ت
زنایی ی

مجموع درجه

منبع

میانگین

مجذورات آزادی مجذورات

مقدار F

مراحا

01ی1۷1

91ی1

11ی117

99ی۷1

ولاما مراحا و یروه

19ی111

91ی1

92ی112

۷۷ی21

خطا

10ی12

21ی00

99ی1

مقدار اندازه
اثر
P
111ی۷1 1ی1
111ی1

توان
آزمون

۷0ی1

111ی1
111ی1

مراحا

21ی192

11ی1

71ی109

01ی07

111ی1

10ی1

111ی1

ولاما مراحا و یروه

01ی110

117ی1

09ی27

09ی01

111ی1

90ی1

111ی1

خطا

12ی71

۷1ی01

۷9ی1

نتا ج هدول  0نشان مالیدهالد م الاان  Fاثالر ولامالا مراحالا و یالروه بالرای متغ رهالای ممئالم
هسالالوانی (11ی )00اضالالطراب و اخالالتمل خالالیاب (91ی )01اخالالتمل در کالالارکرد اهتوالالامی
(10ی )00افسردیی (72ی )01ویافالق دو نفالری (01ی )11ابالاار محبالت (10ی )27رضالا ت
زنایی ی (۷۷ی )21و هوبستگی دو نفری (09ی )01است که در سط 111ی 1ملنیدار اسالتح
ا پ افته نشان میدهد که یالروه مزمالا ش و کنتالرل ازبحالا متغ رهالای پالژوهش (سالممت
مویمی و سازیاری زنایی ی) در سه مرحله پ شمزمین پسمزمین و پ گ ری بالا کالد گر
وفاوت ملنیداری دارند .ههت بررسی وفاوت ممیزر فرزندپروری مثبت بالا یالروه کنتالرل
در متغ رهای پژوهش در هدول  0نتا ج مزمین ولق بی بینفرونی یاارر یده استح
جدول  :0نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جهت تعیین اثر مداخله بر متغیرهاي پژوهش
تفاوت

خطای استاندارد

میانگینها

برآورد

پ شمزمین -پسمزمین

100ی1

171ی1

111ی1

پ شمزمین -پ گ ری

100ی1

110ی1

111ی1

پسمزمین -پ گ ری

111ی-1

107ی1

111ی1

پ شمزمین -پسمزمین

۷17ی0

010ی1

111ی1

پ شمزمین -پ گ ری

191ی0

000ی1

111ی1

پسمزمین -پ گ ری

1۷1ی-1

101ی1

111ی1

اختمل در کارکرد

پ شمزمین -پسمزمین

۷11ی1

111ی1

111ی1

اهتوامی

پ شمزمین -پ گ ری

911ی1

127ی1

111ی1

مؤلفه

ممئم هسوانی

اضطراب و اختمل
خیاب

مراحل

سطح معناداری
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تفاوت

خطای استاندارد

میانگینها

برآورد

پسمزمین -پ گ ری

111ی-1

107ی1

029ی1

پ شمزمین -پسمزمین

011ی1

191ی1

111ی1

پ شمزمین -پ گ ری

01۷ی1

11۷ی1

111ی1

پسمزمین -پ گ ری

11۷ی1

112ی1

111ی1

پ شمزمین -پسمزمین

20ی-0

079ی1

111ی1

پ شمزمین -پ گ ری

۷1ی-0

911ی1

111ی1

پسمزمین -پ گ ری

11۷ی1

190ی1

111ی1

پ شمزمین -پسمزمین

۷11ی-1

110ی1

111ی1

پ شمزمین -پ گ ری

911ی-1

100ی1

111ی1

پسمزمین -پ گ ری

111ی1

127ی1

177ی1

پ شمزمین -پسمزمین

100ی-0

019ی1

111ی1

پ شمزمین -پ گ ری

11۷ی-1

019ی1

111ی1

پسمزمین -پ گ ری

01۷ی1

171ی1

1۷0ی1

پ شمزمین -پسمزمین

21۷ی-1

021ی1

111ی1

پ شمزمین -پ گ ری

۷1۷ی-1

077ی1

111ی1

پسمزمین -پ گ ری

111ی1

101ی1

111ی1

مراحل

مؤلفه

افسردیی

ویافق دو نفری

اباار محبت

هوبستگی دو نفری

رضا ت زنایی ی

سطح معناداری

هوانیینه که مشاهده مییید وفاوت ب پ نورات ووامی متغ رها در مراحالا پال شمزمالین و
پسمزمین و هوچن پ پ شمزمین و پ گ ری ملنیدار است (11ی )P<1درحابیکاله وفالاوت
ب پ پسمزمین و مرحله پ گ ری ملنیدار ن ست (11ی)P>1ح ا پ افته بالدان ملنالی اسالت کاله
ممیزر فرزندپروری مثبت نهونها منجر به بهبالید مؤبفالههالای سالممت موالیمی و سالازیاری
زنایی ی مادران در یروه مزما شیده است بلکه ا پ وأث ر در مرحلاله پ گ الری ن الا پا الدار
بیده استح

بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی ممیزر برنامه مهارتهای فرزندپروری مثبت بر سممت
مویمی و سازیاری زنایی ی مادران فرزند با اختمل نق

ویههیب ش فلابی صیرت
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یرفتح نتا ج نشان داد که ممیزر برنامه مهارتهای فرزندپروری مثبت بر سممت مویمی
مادران فرزند دارای اختمل نق

ویههیب ش فلابی اثربخش استح ا پ افته با نتا ج

ماییری و هوکاران ( )1119حاوویفر و هوکاران ( )1077هلفری و هوکاران ( )1027و
ارکان و هوکاران ( )1111هوسی استح
در وب پ ا پ افته میویان یفت که مادران فرزند دارای اختمل نق

ویههیب ش

فلابی به دب ا رفتارهای چابشبرانگ ا فرزندان و هوکاری کم پدر در امیر فرزند ب شفلال
دچار مشکموی در روابط ب پفردی هستند و سممت روانی منها در خطر است (حامد 1و
هوکاران ) 1119ح برنامه فرزندپروری مثبت بر خیدکارممدی مادر بر مد ر ت و کنترل
رفتار متورکا است .ازا پرو با ادی ری مهارتهای رید کید

احساس یا ستگی

اهتوامی و خیدکنتربی در مادران ا جاد مییید (اسپچکرز و هوکاران )1110ح درواقع
ا پ برنامه دانش وابد پ را نسبت به مشکمت کیدکان دارای اختمل نق

ویههیب ش

فلابی ب شتر میکند و به منها کوک میکند وا مهارتهای مد ر ت رفتار و متلاقباً
خیدکارممدی خید را بهبید بخشند که هوگی منجر به اروقای سممت روانی مادران می-
یید (ماییری و هوکاران )1117ح از سیی د گر میویان یفت که وابد پ کیدکان مبتم
به اختمالت برونیسازی یده در ورب ت فرزندانشان قیان پ بیثبات مهارتهای ضل ف
حا مسئله و مسئیب ت پذ ری ضل فی دارند و از ونب ه ید د و ناهواهنگ استفاده میکنند؛
ا پ وابد پ در برخیردهای انضبا ییان وابد نی خشپ ناهواهنگ و ناویان هستند
(ب رامی  )1022اما برنامه فرزندپروری مثبت میه

مییید من دسته از و ژییهای

مادران که بر ویانا ی وابدیری منها مؤثر است وغ ر کند و ا پ میضی قابل ت مادران را
افاا ش داده و به اروباط صح

با فرزندیان منجر مییید و درنت جه بامث مییید دانش

خید را در مهارتهای ورب ت فرزند و اروباط صح
کید

خید مثبتور و ب شتریده و سب

با او یسترر دهند و رابطه منها با

بهبید سممت مویمی منها مییید (حاوویفر و

هوکاران )1077ح هوچن پ ازمنجا یکه نگرر وابد پ نسبت به مشکا کید

و فرا ند

1. Hamed, A.M
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درمان در اثربخشی هر برنامه مروبط با کیدکان مؤثراست قبا از هرچ ا وابد پ با د بدانند
که ملت ا جاد اختمل ن ستند و ا پکه بس اری از مشکمت کید

را میویان درمان کردح

بذا قسوتی از اثربخشی ا پ برنامه را ن ا میویان به ا م رسانی به وابد پ در خصیص
مشکمت کیدکان و فرا ند درمان نسبت داد که بهمنیان بخشی از برنامه در من
ینجاندهیده است (هلفری و هوکاران )1027ح
نتا ج پژوهش حاضر هوچن پ نشان داد که برنامه فرزندپروری بر روی سازیاری
زنایی ی مادران فرزندان دارای اختمل نق

ویههیب ش فلابی اثربخش استح ا پ افته با

نتا ج کر مزاده و هوکاران ( )1011ورناو )1111( 1فریاد و هوکاران ( )107۷اصمنی و
هوکاران ( )1079ن لی احودمبادی و هوکاران ( )1072هوسی میبایدح در وب پ ا پ افته
میویان منیان کرد که برنامه فرزندپروری مثبت مالالیویانالالد سالالب

بهبالالید خیدمیاهالالی

یناسالالا ی درسالالت احساسالالات و ووا الالا ب الپ منها یید و ه جانهای مثبت که در
هلسات ممیزیی میردویهه قرار میی رد زم نه مقابله با روانرنجیری را کاهش داده و
برونیرا ی و برقراری روابط اهتوامی را وقی ت میکند و میویاند به مادران کوک کند
وا رابطه با هوسر را بهبید بخشند و سازیاری زنایی ییان را اروقاء دهندح (کر م زاده و
هوکاران )1011ح هوچن پ برنامه فرزندپروری مثبت از ر ق وقی ت رفتارهای مثبت
کیدکان بهوس له مادر و ابگی سازی وابدیری مناس

بامث افاا ش خیداثرمندی وابد نی و

کاهالالش احسالالاس درماندیی افسالالردیی و اسالالترس مییید و از ا پ ر ق خستگی
اضطراب و ناسازیاری زنایی ی وابد پ ولد ا و وخف ف می ابد (ورناو )1111ح از رف
د گر ممیزر فرزندپروری مثبت خیدافشا ی در افت حوا ت هودبی و هوچن پ احساس
دایتپ درد مشتر

را ب شتر مدنظر قرار میدهد و مادرانی که وحت ممیزر ا پ رو کرد

قرار میی رند میویانند در میرد خید و مسائا زندیی به فهم و ب نش وس عوری دست افته
و بهتر با من کنار م ند و ا پ میضی میویاند بر سازیاری و کاهش ولارضات زنایی ی
مؤثر باید (فریاد و هوکاران )107۷ح افاون بر ا پ ممیزر فرزندپروری مثبت با ممیزر
1. Trunzo, A.C
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به کاربردن مناس

وقی تکنندهها و ممیزر ی یههای کنترل کید

مختلف از حفظ حابت مراقبت دائوی وابد پ از کید
ونش حاصا را در روابط وابد کید
بهبید ولاما وابد-کید
نق

در میقل تهای

میکاهد و از ا پ ر ق سط

به رز قاباممحظهای کاهش میدهد و میه

و بهوبع من سازیاری زنایی ی مادران کیدکان دارای اختمل

ویههیب ش فلابی مییید (اصمنی و هوکاران )1079ح هوچن پ مادران در ا پ

رو کرد مهارتهای چگینگی رید ابلاد مختلف فرزندان را فرا میی رند که درنت جه
وغ ر نگرر و ن ا مهارتممیزی در خصیص ی یههای ولاما خیب و فرزندپروری به
بهبید رابطه وابد-فرزندی و افاا شهی صو و ت در خانه میانجامد که بهمنیان نقش
ولد اکننده سب

مرامش امضای خانیاده یده و درنها ت بامث احساس مرامش

رضا ت از زندیی و سازیاری زنایی ی مییید (ن لی احودمبادی و هوکاران )1072ح
با ویهه به ی یه نوینهی ری در دسترس در ا پ پژوهش ولو م افتههای من با د با
احت اط صیرت ی ردح انتخاب نوینه وصادفی میویاند متغ رهای مداخلهیر وأث ریذار در
پژوهش را به م اان ب شتری کنترل نوا د .هوچن پ بر اساس نتا ج پژوهش حاضر مبنی بر
اثربخشی مداخله ممیزر فرزندپروری مثبت بر بهبید سممت مویمی و ولارضات
زنایی ی پ شنهاد مییید ا پ برنامه در مدارس با هوکاری مرب ان به کار یرفته یید وا
میاهی و ب نش وابد پ درباره افاا ش مؤبفههای سممت مویمی و کاهش ولارضات
زنایی ی افاا ش پ دا کندح
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