 فزونکنشي بر/اثربخشي آموزش مهارتهای ارتباطي به مادران دارای فرزند با اختالل نارسايي توجه
کودک-ارتقای تعامل والد
The Effect of Teaching Communication Skills to Mothers of Children
with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder on Enhancement of
Parent-Child Interaction
Hamed Maghrebi Sinaki

Saeed Hassanzadeh, PhD

سعيد حسنزاده

حامد مغربي سينکي

MA in Psychology and Education

University of Tehran

دانشيار دانشگاه تهران

کارشناس ارشد روانشناسي و
آموزش کودکان استثنايي

of Exceptional Children

AliAkbar Arjmandnia, PhD
University of Tehran

Mojgan Khademi, PhD

مژگان خادمي

علياکبر ارجمندنيا

Shahid Beheshti University of

استاديار دانشگاه علوم پزشکي

دانشيار دانشگاه تهران

Medical Sciences

شهيد بهشتي

چکيده
 در اين.کودک انجام شد- فزونکنشی بر ارتقای تعامل والد/اين پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به مادران کودکان دارای اختالل نارسايی توجه
 ابتدا به صورت غیر تصادفی (هدفمند) انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو، فزونکنشی داشتند/ ساله با اختالل نارسايی توجه81  تا2  مادر که فرزندان12 بررسی
 گروه آزمايشی طی هشت جلسه برنامة آموزشی مهارتهای.) بود8449( کودک پیانتا- ابزار پژوهش مقیاس تعامل والد. نفری آزمايشی و گواه قرار داده شدند81 گروه
کودک بین مادران شرکتکننده در گروه آزمايشی نسبت به- نتايج حاکی از آن بود که آموزش مهارتهای ارتباطی تأثیر معنادار بر ارتقای تعامل والد.ارتباطی دريافت کرد
 با توجه به اهمیت آموزش والدين بهويژه مادران در تربیت فرزند و تأثیر.گروه گواه دارد و موجب کاهش مؤلفههای تعارض و وابستگی و افزايش مؤلفه نزديکی شده است
 آموزش مهارتهای ارتباطی به والدين برای هر چه،فزونکنشی/شیوة برقراری ارتباط و تعاملهای آنان در بهوجود آمدن نوع رفتار کودک دارای اختالل نارسايی توجه
.کودک ضرورت دارد-بهتر برخورد کردن آنان با فرزند خود و همچنین ارتقای سطح تعامل والد
کودک- تعامل والد،فزونکنشی/ اختالل نارسايی توجه، مادران، مهارتهای ارتباطی:واژههای کليدی
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Abstract

15

T

he present study aimed to investigate the efficacy of communication skills training to mothers of children with attention
deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) on enhancement of parent-child interaction. Twenty six mothers who had 6-12

year old children with ADHD were selected by purposeful sampling and randomly assigned into either experimental or control
group. The participants completed the Pianta Parent-Child Interaction Scale (1994). The experimental group received 8 sessions of
the communication skills training. The results indicated that the communication skills training had significant effect on
enhancement of parent-child interaction in the experimental group. The communication skills training reduced the conflict and
dependence components and increased intimacy component. Given the importance of parents education in rearing children,
communication skills training to parents of children with ADHD is necessary to improve parent-child interaction in this group.
Keywords: communication skills, mothers, attention deficit/ hyperactivity disorder, parent-child interaction
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آموزش مهارتهای ارتباطی 2به خانواده به منظور بهبود

اختـالل نـارسـايی تـوجه/فـزونکنـشی ،8از شـايعتـرين

عملکرد سازشيافتة 7خانواده طراحی شده است ،زيرا نقص

اختاللهای روانپزشکی کودکان به شمار میرود (اسکات،

مهارتهای ارتباطی ،مسئلهای رايج در خانوادههای مشکلدار

1004؛ هادکینز ،ساسان و میجر .)1088 ،بر اساس آمار

بـهويـژه خـانـوادههـای دارای کـودکـان با اختـالل نارسايی

ارائهشده در ويرايش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری

توجه/فزونکنشی است (محمداسماعیل ،)8114 ،اختالل

اختاللهای روانی ،1زمینهيابیهای جمعیتی حکايت دارند که

نارسايی توجه/فزونکنشی عالوه بر اينکه تأثیر جدی بر کودک

اين اختالل در اغلب فرهنگها به طور تقريبی در 9درصد

و ارتباط وی با همساالن دارد ،بر روابط خانوادگی نیز تأثیر

کودکان و 1/9درصد بزرگساالن ديده میشود (انجمن

میگذارد (کوگیل و ديگران .)1001 ،به نظر میرسد روابط

روانپزشکی آمريکا .)1081 ،1تحلیل پیشبینی و برآورد اکثر

خانوادگی اين کودکان اغلب با رنجش و خصومت همراه است،

بررسیهای جهانی نیز شیوع کلی اين اختالل را حدود 9درصد

بهويژه به دلیل تغییرپذيری نشانههای اين اختالل که موجب

نشان میدهد (میلر ،نیگ و میلر .)1004 ،شیوع بهنسبت باالی

میشود والدين فکر کنند همة رفتارهای مزاحم فرزندشان

اين اختالل ،استفاده از رویآوردهای درمانی را ضروری

عمدی است (صادقی ،شهیدی و خوشابی .)8140 ،پژوهشها

میسازد .در زمینة استفاده از رویآوردهای درمانی برای

نشان میدهد که بین رفتارهای نامناسب در تعامل والد-کودک

کودکان دارای اختاللهای رفتاری ،امروزه گرايش زيادی به

و اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی رابطه معنادار وجود دارد

مشارکت والدين در روند درمان ايجاد شده است (اِرکويزا و

(مکبورنت و پفیفنر .)1001 ،تعامل والد-کودک و عواملی که

تايمر .)1081 ،درواقع ،آموزش والدين از روشهايی است که

به ارتقا و بهبود اين تعامل منجر میشود ،از زمینههای مهم و

در درمان اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی بر ساير روشها

مورد عالقة پژوهشگران است (اسپیلفوگ ،لترز ،کريستین و

برتری دارد (فابیو و ديگران .)1004 ،شواهد نشان میدهد

مکمل .)1088 ،اکثر روانشناسان ،صرف نظر از مکتبی که به

برنامههای آموزش والدين به عنوان اولین راهبرد پیشگیرانه

آن معتقدند ،کنشهای متقابل بین والدين و فرزندانشان را

برای درمان کودکان دارای مشکالت رفتاری معرفی میشود

اساس تحول عاطفی دانستهاند (طاهری ،يعقوبی ،عبدی و

(سلف -براون و ديگران .)1088 ،به عبارت ديگر ،از مؤثرترين

محمدزاده .)8149 ،در اين میان ،با توجه به بررسیهای جديد

راهبردهای درمان کودکان با اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی،

و راهکارهای درمانی اثربخش ،بهويژه در تبیین سببشناسی

مداخلههای خانوادهمحور 9و آموزش والدين به صورتی است که

اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی در سطح رفتار والدين،

والدين در طی اين آموزشها بیاموزند که چگونه تعامل مثبتتر

مشخص شده که تعامل کودکان دارای اين اختالل و والدينشان،

و مؤثرتری با فرزند خود داشته باشند و از رفتارهای منفی و

موضوع بسیار مهمی است که نبايد مورد غفلت پژوهشگران و

تعارضهای درون نظام خانواده بکاهند .شايان ذکر است که

درمانگران قرار گیرد (برجعلی و ديگران8141 ،؛ نجاتی ،موسوی،

هر چه سن کودک دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

روشنچلسی و محمودیقرائی .)8149 ،شايان ذکر است که

کمتر باشد ،لزوم ارائه مداخلههای درمانی به خانوادهها و درگیر

مادران کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی در

کردن آنان در فرايند درمان بیشتر میشود .آگاهی از انواع

مقايسه با مادران کودکان بهنجار ،هنگام برقراری ارتباط با

مداخلههای مفید برای خانوادهها سبب میشود آنان با بینش

فرزند خود با مشکالت بیشتری مواجه هستند (تولی ،اياکونو و

عمیقتر به انتخاب مداخلههای مورد نیاز برای کودکشان

مکگو1001 ،؛ ديتزن و ديگران .)1001 ،والدين اين گروه از

بپردازند (مؤسسه ملی بهداشت روانی 1001 ،9نقل از متولیپور

کودکان به طور معمول هنگام تعامل با کودک خود از

و رشیدی.)8111 ،

روشهای دستوری بیشتر استفاده میکنند و دارای باورهای

)1. Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD
5. National Institute of Mental Health
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5th-ed (DSM-5) 6. communication skills
)3. American Psychiatric Association (APA
7. adaptive performance
4. family based intervention

حامد مغربیسینکی ،سعید حسنزاده ،علیاکبر ارجمندنیا ،مژگان خادمی

غیرواقعبینانه در مورد خود و فرزندشان هستند (کردلو ،اسماعیلی و

(دور باطل) قرار میگیرد (الفورت ،مورای و کولینس )1001 ،و

آزادی .)8141 ،آنان همچنین در مقايسه با والدين فرزندان

به اين دلیل اشکال در تعامل والد-کودک ،در خانوادههای دارای

بهنجار ،تعاملهای مثبت کمتری را با فرزندان خود دارند

کودک با اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی ،از ويژگیهای اين

(دلوآچ )1089 ،و در ارتباط و گفتگو دچار تنش ،ابهام در

قبیل خانوادهها به شمار میرود (طهماسیان ،اناری و فتحآبادی،

ارسال پیام ،گوش نکردن و تحقیر و سرزنش يکديگر میشوند.

.)8114

نامناسب از خود نشان دهد ،افراد ديگر نیز پاسخ شبیه به آن

که حل مشکل اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی به عنوان

میدهند و بدين ترتیب ،زنجیرهای از تعاملهای منفی و

اختاللی با سیر طوالنی ،که خانواده را درگیر میکند ،نیازمند

پیشرونده آغاز میشود (امامی و محمدی .)8140 ،بديهی

همکاری والدين و بهويژه مادر ،به دلیل تعامل نزديک و بیشتر

است که تعاملهای دوسوية والد-کودک نقش مهمی در

وی با کودکش ،با متخصصان است .در اين زمینه ،ايجاد پل

گسترش يا کاهش مشکالت رفتاری کودکان دارد (گانسون ،کنت

ارتباطی میان والدين و کودکان اهمیت بسیار دارد و موجب

و لیدر )1009 ،و بر اساس بررسیها بسیاری از اختاللهای

میشود تعارضهای والدين و فرزندان به شکل مؤثری از میان

رفتاری دوران کودکی در تعاملهای منفی والدـکودک ريشه دارد

برداشته شود و روابط مؤثری میان آنان شکل بگیرد (باللی و

(کوت ،پینکاس ،آيبرگ و بارلو .)1009 ،در اين زمینه ،بررسی

آقايوسفی .)8140 ،درواقع ،کمک به والدين برای مهار مشکالت

تعاملهای کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

مربوط به اختالل فرزندشان و تجهیز آنها به مهارتهای ارتباطی

8

برای برقراری رابطة مطلوب و مؤثر با فرزند در موقعیتهای متنوع

عمل میکند و به نوبة خود بر رفتار میان والدين (بهويژه مادر) و

ضروری به نظر میرسد .پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که

کودک تأثیر میگذارد (عابدیشاپورآبادی ،پورمحمدرضایتجريشی

مشکالت ارتباطی از آسیبهای مهم و جدی شايع در میان

و محمدخانی .)8148 ،اين کودکان به طور مکرر با والدين خود

والدين و کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

در زمینة رفتارهای مختلف مشاجره میکنند و اين امر ،بهويژه

است (برجعلی و ديگران .)8141 ،فقدان ارتباط مؤثر با والدين

اگر کودک به طور همزمان عالوه بر اختالل نارسايی

در زندگی کودکان ،به تعاملهای والد ـکودکی ضعیفتر و

توجه/فزونکنشی ،اختالل سلوک 1يا نافرمانی مقابلهای 1نیز

سطحیتر منجر میشود و اين تعامل ضعیف ،موجبات بروز

داشته باشد ،افزايش میيابد (روبین .)1001 ،همچنین اين

مشکالت پیچیده را در آينده برای کودک فراهم میآورد

کودکان در مقايسه با همتايان عادی خود ،رفتارهای نامناسب

(رونکن .)1081 ،در اين زمینه پژوهشها حاکی از آن است که

بیشتری نشان میدهند ،اغلب کمتر قادر به برآورده کردن

توانايی والدين در برقرار کردن ارتباط مؤثر با فرزندان ،از

خواستههای والدين خود هستند و والدين آنها نیز منفیگرا

عوامل مهم و تعیینکننده در پیشگیری از بروز اختاللهای

هستند ،تنیدگی بیشتری دارند و کمتر در فعالیتهای اجتماعی

رفتاری است (لیدرر .)1001 ،سینگ ،لنسیونی ،وينتون و سینگ

شرکت میکنند (کرونیس-توسکانو و ديگران1001 ،؛

( )1080در پژوهش خود نشان دادند که آموزش به والدين

مکبورنت و پفیفنر .)1001 ،درواقع مشکالت کودکان دارای

کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی و افزايش

اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی باعث میشود والدينشان به

آگاهی آنان ،موجب ارتقای تعاملهای مثبت بین والدين و

طور معمول تنیدگی بیشتری از ديگر والدين داشته باشند

کودکان میشود و رضايت فرزندان را از والدين افزايش

(بلسويسین ،سینکريووا و اندروسیتیته1089 ،؛ رابینوويتچ،

میدهد .دلی و اُبرين ( )1081نیز ،با اجرای برنامة آموزشی

1089؛ سیپ و جانستون .)1009 ،اين روابط نامناسب و توأم

مداخلهای برای والدينی که فرزند دارای اختالل نارسايی

با تنیدگی بین والدين و کودک فزونکنش ،در چرخة معیوب

توجه/فزونکنشی دارند ،به اين نتیجه رسیدند که اين برنامة

)3. Oppositional Defiant Disorder (ODD

1. stressful stimulus

نشاندهندة آن است که رفتار کودک به عنوان محرک تنیدگیزا

)2. Conduct Disorder (CD

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

در اين خانوادهها اغلب وقتی يکی از افراد خانواده رفتار منفی و

با در نظر گرفتن اين توضیحات ،میتوان چنین بیان کرد
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مداخلهای بر سالمت روانی والدين و افزايش تعامل آنان با

والدين برای هر چه بهتر برخورد کردن آنان با فرزندانشان

فرزندشان تأثیر مثبت دارد .همچنین اين آموزش ،به کاهش

احساس میشود .لذا با توجه به خأل مطالعاتی ،که به آن اشاره

مشهـود نشـانگـان اختـالل نارسـايی تـوجه/فـزونکنشی در

شد ،در اين پژوهش سعی شده است به آموزش برنامة

99درصد از فرزندان نیز منجر شده است .به طور کلی میتوان

مهارتهای ارتباطی به مادرانی بپردازيم که فرزند دارای

گفت والدين با شرکت در برنامههای آموزشی به مهارتهای

اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی دارند و مشخص کنیم که

ضروری و اطالعات مناسب برای برقراری ارتباط مطلوب و

آموزش اين برنامه بر ارتقای تعامل آنان با کودکانشان مؤثر

مؤثر با فرزند خود دست پیدا میکنند (استینر1088 ،؛ توماس و

است يا نه.

زيمر -جمبک1007 ،؛ کامینسکی ،وال ،فیلن و بويل1001 ،؛
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روش

وانگ .)1002 ،بر همین اساس ،به نظر میرسد با آموزش والدين

اين پژوهش بهصورت طرح شبهتجربی اجرا شد .اين طرح

و مداخله در زمینة فرزندپروری ،میتوان تعامل والدـکودک را

از نوع طرحهای دارای گروه آزمايشی و گواه همراه با

بهبود بخشید (حاجیسیدرضی ،ازخوش ،طهماسیان ،بیات و

پیشآزمون و پسآزمون بود .جامعة آماری اين پژوهش مادران

بیگلريان8148 ،؛ ساندرز ،بور و موراسک )1007 ،و توانايی والدين

کودکان  2تا  81سال دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

را در درک افکار ،احساسات و رفتارهای خود افزايش داد ،که اين

بودند که در سال  8141به بخش روانپزشکی کودکان

امر بر رابطة آنان با کودک خود و ديگر اعضای خانواده نیز تأثیر

بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه کردند .شايان ذکر است که

میگذارد (لواک ،مکمی ،مرکان و ردان -دیآرکی.)1001 ،

تشخیص اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی در اين کودکان زير

با توجه به آنچه بیان شد میتوان گفت در آموزش والدين

نظر فوق تخصص روانپزشک کودک و نوجوان انجام شده بود

با تمرکز بر ايجاد مهارتهای ارتباطی اثربخش ،نیاز والدين به

و همة کودکان مادران شرکتکننده در اين پژوهش نیز اختالل

اطالعات الزم در زمینة تربیت فرزند مد نظر قرار میگیرد و به

نارسايی توجه/فزونکنشی را به صورت ترکیبی داشتند .از اين

آنها در مورد تصمیمهايی که برای فرزند خود میگیرند،

جامعه به روش نمونهبرداری هدفمند ،نمونهای مشتمل بر 12

آگاهی داده میشود (کین ،کازنس ،ماسپرات و راجر.)1080 ،

مادر انتخاب شد .مالکهای ورود به پژوهش داشتن کودک 2

بهرغم اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای ارتباطی برای

تا  81ساله مبتال به اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی ،گذشتن

والدينی که کودک با اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی دارند،

حداقل سه هفته از مصرف دوز ثابت دارو کودکان مادران

در اکثر بررسیهايی که بهصورت خانوادهمحور برای والدين

شرکتکننده در جلسههای برنامة آموزشی و برخورداری مادران

اين کودکان انجام شده ،در برنامههای مداخلهای جلسههای

از سطح سواد در حد توانايی خواندن و نوشتن برای دريافت

معدودی به آموزش مهارتهای ارتباطی به اين والدين

آموزشهای الزم بود .همچنین مالکهای خروج از پژوهش

اختصاص يافته است .در حالی که آموزش اين مهارتها به

شرکت مادران در جلسههای برنامههای مداخلهای

والدين کودکان دارای اين اختالل ،با توجه به جدی بودن

روانشناختی مشابه ديگر ،وجود سابقة بیماری روانی شديد در

مشکالت کودکانشان از حیث برقراری روابط مطلوب و مؤثر با

مادر ،غیبت مادران بیش از دو جلسه از کالسهای برنامة

والدين ،همساالن و اطرافیان الزم است کاملتر باشد و به

آموزشی مهارتهای ارتباطی و تغییر مصرف دارو در فرايند

جلسههای بیشتری نیاز دارد .از اين رو با توجه به نقش آموزش

برنامه مداخلهای بود .مادران ،پس از اعالم رضايت و تکمیل

دادن به والدين ،بهويژه به مادر برای تربیت فرزند ،تأثیر شیوة

فرم رضايتنامة آگاهانه شرکت در پژوهش و اطمیناندهی به

برقراری ارتباط و رفتار آنان در شکل گرفتن نوع خاصی از

آنان مبنی بر محرمانه ماندن اطالعات پرسشنامهها در هر يک

رفتار در کودکان ،ضرورت آموزش مهارتهای ارتباطی به

از مراحل پیش آزمون و پس آزمون و همچنین اطالع دادن

حامد مغربیسینکی ،سعید حسنزاده ،علیاکبر ارجمندنیا ،مژگان خادمی

به آنان در خصوص استفاده از يافته های به دست آمده از

مفرد )8140 ،هرکدام از حوزههای تعارض ،نزديکی و

پژوهـش ب ـ دون ذک ـر ن ـام ش ـرکت کنن ـ دگان ،برای شرکت

وابستگی بهترتیب با ضريب آلفای کرونباخ  0/92 ،0/10و

در جـلسه ه ـ ای بـرن ـام ـة آمـ وزش ـی مهـ ارت های ارتباطی

 0/24منطبق است .در ايران ،روايی محتوايی و اعتبار اين

دعوت شدند.

مقیاس از طريق ضرايب آلفای کرونباخ برای تعیین اعتبار

با توجه به نوع طرح استفاده شده در اين پژوهش ،مادرانی

حوزه های تعارض ،نزديکی و وابستگی به ترتیب 0/70 ،0/19

که کودک دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی داشتند،

و  0/28گزارش شده است (ابارشی ،طهماسیان ،مظاهری و

بهصورت گروه های همتاشده از لحاظ سن کودک ( 2تا 81

پناغی.)8111 ،

گواه تقسیم شدند .میانگین و انحراف استاندارد سنی مادران

شده در اين پژوهش برنامة آموزش مهارتهای ارتباطی بود که

گروه آزمايشی  17/99و  9/11سال و مادران گروه گواه

محتوای آن طی هشت جلسة  40دقیقهای (هر هفته يکجلسه)

 12/19و  9/84سال و میانگین و انحراف استاندارد سن

به مادرانی که کودک دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

کودک دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی نیز برای

داشتند به صورت گروهی و بدون حضور کودک آموزش داده شد.

گروه آزمايشی  4و  8/19سال و برای گروه گواه  1/92و

اين برنامه در بخش روانپزشکی کودکان بیمارستان امامحسین

 8/14سال بود .از هر دو گروه پیشآزمونی برای تعیین

(ع) زير نظر روانشناس آموزش ديده و آگاه به هدف بررسی و

وضعیت تعامل آنان با فرزندانشان به عمل آمد .سپس گروه

تحت نظارت فوقتخصص روانپزشک کودک و نوجوان اجرا شد.

آزمايشی طی هشت جلسه در برنامة آموزشی مهارتهای

جلسههای اين برنامه با توجه به پیشینة نظری و عملی موجود

ارتباطی شرکت کردند .البته گروه گواه از برنامههای معمول

در زمینة برنامههای آموزش والدين و بر اساس اين برنامهها

درمانگاه روان پزشکی کودکان بیمارستان امام حسین (ع)

تنظیم شده است :بخش نخست از برنامة آموزش مهارتهای

استفاده می کردند ،که اين برنامهها تشابه و وجه اشتراکی با

اجتماعی 2فرانکل 7و میات ،1که به آموزش مهارتهای

برنامة مداخله ای اجراشده اين پژوهش برای گروه آزمايشی

اجتماعی به کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

نداشت .بعد از پايان آموزش ،پس آزمون برای هر دو گروه

از طريق آموزش به والدين آنان میپردازد و تمرکز بر آموزش

اجرا شد .برای بررسی وضعیت تعـامـل والـد-کـودک در

نحوة برقراری ارتباط والدين با کودک دارد (فرانکل و میات،

ايـن پـژوهش از مقیـاس تعامل والدـکودک 8پیانتا8449( 1

 1001نقل از طبائیان ،امیری و کالنتری)8114 ،؛ برنامة

نقل از تايلر )1002 ،استفاده شد.

درمانی تعامل والد-کودک( 4مکنیل و همبری-کیگین،

مقياس تعامل والد-کودک (پیانتا 8449 ،نقل از تايلر،

 )1080و بخشی از جلسة دوم بستة آموزشی کتاب کار گروهی

 .)1002اين مقیاس ،دارای  11مادّه است و ادراک والدين را

همة والدين( 80مارکی-ددز ،ترنر و ساندرز )1001 ،که مربوط

از رابطة آنان با کودکشان میسنجد و شامل حوزههای

به ايجاد رابطة مثبت و مؤثر با کودک است .ساختار جلسههای

تعارض 87( 1مادّه) ،نزديکی 80( 9مادّه) و وابستگی 2( 9مادّه)

تدوينشده برای اين برنامه نیز به لحاظ روايی صوری مورد

است .اين مقیاس نوعی ابزار خودگزارشدهی است و

تأيید چند تن از استادان رشتة روانشناسی و روانپزشکی

نمره گذاری آن بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از «»8

کودک و نوجوان قرار گرفت .محتوای جلسههای آموزش

(قطعاً صدق نمیکند) تا «( »9قطعاً صدق میکند) است و

مهارتهای ارتباطی در جدول  8آمده است.

برای سنجش تعامل والدـکودک در همه سنین کاربرد دارد
(ابارشی8111 ،؛ تايلر .)1002 ،در بررسی پیانتا ( 8449نقل از

دادههای بهدست آمده از اين پژوهش با استفاده از تحلیل
کوواريانس چندمتغیری بررسی شد.

5. dependence
)9. Parent-Child Interaction Therapy (PCIT
)6. social skills training program 10. Every Parents Group Workbook (EPGW
7. Frankel, F.
8. Myatt, K.

)1. Parent-Child Interaction Scale (PCIS
2. Pianta, R.C.
3. conflict
4. closeness

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /94پاييز 5941

سال) و جنس کودک (پسر) ،به دو گروه  81نفرة آزمايشی و

برنامة آموزش مهارتهای ارتباطي .برنامة مداخلهای اجرا
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اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی بر ارتقای تعامل والد-کودک

يافتهها

محسوسی نداشته است .بنابراين مشاهده میشود که تغییرات

میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای متغیر تعامل

در پسآزمون گروه آزمايشی بیشتر از گروه گواه است.

والدـکودک (نزديکی ،تعارض و وابستگی) به تفکیک برای

به منظور بررسی اين پرسش که «آيا آموزش مهارتهای

شرکتکنندگان گروههای آزمايشی و گواه در مراحل پیشآزمون و

ارتبـاطـی بـه مـادرانـی که کـودک دارای اختـالل نارسايی

پسآزمون در جدول  1درج شده است.

توجه/فزونکنشی دارند بر ارتقای تعامل والد-کودک مؤثر است؟»،

با توجه به نتايج جدول  ،1میانگین نمرههای مؤلفه نزديکی

از آزمون آماری تحلیل کوواريانس چندمتغیری استفاده شده است.

گروه آزمايش در پیشآزمون  14/11و در پسآزمون  17/18و

پیش از اجرای اين آزمون ،ابتدا هر يک از پیشفرضهای بررسی

میانگین مؤلفه تعارض گروه آزمايش در پیشآزمون  92/41و

نرمال بودن ،همگنی واريانسها ،همگنی شیبهای رگرسیون و

در پسآزمون  97/11و همچنین میانگین مؤلفه وابستگی گروه

بررسی وجود رابطة خطی بین پیشآزمون و پسآزمون بررسی و از

آزمايشی در پیشآزمون  89/77و در پسآزمون  81/99است.

برقراری آنها اطمینان حاصل شد .از اينرو ،با توجه به اينکه تمامی

با توجه به نتايج جدول ،مشاهده میشود میانگینهای

پیشفرضهای الزم برای استفاده از تحلیل کوواريانس چندمتغیری

پیشآزمون و پسآزمون اين مؤلفهها در گروه گواه چندان تغییر

تأيید شد ،انجام اين آزمون بالمانع بود.

جدول 8
محتوای جلسههای برنامة آموزشی مهارتهای ارتباطی
جلسه
اول

دوم
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سوم
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چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

هدفها
آشنايي والدين با اختالل نارسايي توجه/فزونکنشي و عوامل بهوجودآورندة آن ،ويژگيها و الگوهاي رفتاري کودکي
که اختالل نارسايي توجه/فزونکنشي دارد ،افکار منفي و باورهاي نادرستي که والدين دربارة مشکل فرزندشان در
ذهن دارند.
آشنايي والدين با مهارت گوش دادن فعال ،روشهاي مؤثر گوش دادن فعال ،اشتباهات رايج در گوش دادن فعال ،مهارت
گوش دادن انعکاسي ،نحوة تشخيص احساسات کودک از طريق گوش دادن انعکاسي ،نحوة برقراري تماس چشمي با
کودک و نقش اين مهارت در خوب گوش دادن به وي.
آشنايي والدين با مفهوم الگوهاي ارتباطي و تعاملي و انواع مطلوب و نامطلوب آن ،انواع موانع ارتباطي و راههاي
غلبه بر اين موانع ،تأثير و تأثر متقابل الگوهاي ارتباطي والدين بر رفتار و ويژگيهاي کودکان ،نقش خود 1در والد
پذيرنده در برابر والد طردکننده و والد سختگير در برابر والد آسانگير.
آشنايي والدين با چگونگي داشتن گفتگوي مطلوب و مؤثر با کودک ،اصول و نحوة برقراري رابطة بهتر و مؤثرتر با
فرزند ،آموزش استفاده از کلمات مثبت و خوشايند در گفتوگو با کودک ،نکاتي که الزم است در گفتوگو با کودک
فزونکنش رعايت شود مواردي نظير :کمتر گفتن ،جلب توجه فرزند قبل از صحبت ،آهنگ صدا هنگام صحبت با
فرزند ،بيان درخواست خود از فرزند بهطور واضح و بدون ابهام و تناقض ،ندادن بيش از يک دستور در يک زمان به
و ي.
آشنايي والدين با نحوة برقراري ارتباط مؤثر توأم با ابراز صحيح هيجانها ،نحوة پرورش مهارت ابراز صحيح
هيجانهاي خود ،نحوة کمک به کودک به قصد اينکه ابراز صحيح هيجانها را در تعامل و ارتباط مؤثر با همساالن
ياد بگيرد.
آشنايي والدين با نحوة تشخيص نشانههاي مثبت و منفي در رابطة والد-کودک( :آشنايي با نشانههاي رابطة خوب و
نشانههاي رابطة مشکلدار) ،آشنايي با مباني ارتباط اثربخش ،مفهوم و چگونگي ايجاد انضباط در رابطة والد-کودک ،نحوة
تنظيم قرارداد رابطة والد -کودک.
آشنايي والدين با لزوم وجود هماهنگي و اتفاق نظر ميان والدين بر سر هدفها و قوانين تنظيمشده براي تربيت کودک
خود ،قوانين فرزندپروري براي ايجاد رابطة مطلوب و مؤثر با فرزند ،خطاهاي رايج فرزندپروري که به ايجاد رابطة روشن و
مؤثر والدين با فرزند آسيب ميزند.
جمعبندي مباحث ارائهشده در جلسههاي آموزش مهارتهاي ارتباطي ،پرسش از والدين در مورد بيان ميزان
دستيابي به هدفهاي مد نظر در اين برنامه ،بيان لزوم پيگيري فرايندهاي آموزش توسط والدين در آينده ،پاسخ به
پرسشهاي والدين و دريافت پيشنهادها و انتقادهاي آنان در مورد آنچه طي جلسهها آموختند.

1. self-role

حامد مغربیسینکی ،سعید حسنزاده ،علیاکبر ارجمندنیا ،مژگان خادمی

جدول 1
میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای متغیر تعامل والد-کودک به تفکیک گروههای آزمايشی و گواه
مرحله

متغير

گروه گواه

گروه آزمايشي
M
92/83

SD
8/83

M
92/92

SD
8/39

8/92

93/83

8/22

65/36
68/59

8/59
8/96

39/29
36/39

9/33
9/27

نزديکي

پيشآزمون
پسآزمون

82/83

تعارض

پيشآزمون
پسآزمون

69/29
52/98

8/68
8/38

وابستگي

پيشآزمون
پسآزمون

36/22
39/65

8/27
5/73

شايـان ذکـر اسـت نتـايـج آزمـون چنـدمتغیـری

ارتبـاطـی بـه والـدين کودکـان دارای اختـالل نـارسـايی

هتـلینیـگ ( )P>0/08 ،F=801/81نشـان داد حـداقل در

توجه/فزونکنشی حداقل به بهبود در يکی از متغیرهای تعامل

يکـی از متغیـرهـای وابستـه بیـن گروه آزمايشی و گواه

والد-کودک منجر شده است .بررسی اين تفاوتها در جدول 1

تفاوت معنادار وجود دارد .به عبارت ديگر آموزش مهارتهای

آمده است.

جدول 1
نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیری مؤلفههای تعامل والد-کودک
متغير
نزديکي
تعارض
وابستگي

SS
937/825
873/539
33/382

MS
937/825
873/539
33/382

F
*69/926
*935/69
*37/95

اندازه اثر
7/29
7/39
7/88

P<0/08

*

کوواريانس چندمتغیری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمايش

ارتقای تعامل والد-کودک مادرانی که فرزند دارای اختالل نارسايی

و گواه در مؤلفههای نزديکی ) F=92/149و ،)P<0/08

توجه/فزونکنشی دارند تأثیر دارد ،بدينصورت که مؤلفههای

تعارض ( F=189/92و  ،)P<0/08و وابستگی ) F=80/29و

تعارض و وابستگی را کاهش و مؤلفه نزديکی را افزايش میدهد.

 )P<0/08نشان میدهد .با توجه به مقادير میانگین اين
مؤلفهها برای گروه آزمايش در پیشآزمون و پسآزمون،

بحث

مشاهده میشود که در مؤلفه نزديکی اجرای برنامة آموزشی

اين پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای

مهارتهای ارتباطی باعث افزايش میانگین نمرههای

ارتباطی به مادرانی که فرزند دارای اختالل نارسايی

آزمودنیها در پسآزمون شده و میزان تأثیر آموزش بر اين

توجه/فزونکنشی دارند بر ارتقای تعامل والد-کودک انجام شد.

مؤلفه 71درصد بوده است .در مؤلفه تعارض ،اجرای برنامه

نتايج اين پژوهش نشان داد آموزش مهارتهای ارتباطی تأثیر

باعث کاهش میانگین نمرههای آزمودنیها در پسآزمون شده

معنادار بر ارتقای تعامل والد-کودک در بین مادران شرکتکننده

و تأثیر آموزش اين مؤلفه 11درصد بوده است .همچنین در

در گروه آزمايش نسبت به مادران شرکتکننده در گروه گواه

مؤلفه وابستگی اجرای اين برنامه باعث کاهش میانگین

دارد .بدين صورت که موجب کاهش معنادار مؤلفه تعارض و

نمرههای آزمودنیها در پسآزمون شده و میزان تأثیر آموزش

مؤلفه وابستگی و افزايش معنادار مؤلفه نزديکی شده است .اين

مؤلفه وابستگی 11درصد بوده است .با توجه به اين نتايج،

يافتهها با بخشی از نتايج پژوهشهای باللی و آقايوسفی
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همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،نتايج تحلیل

میتوان گفت که اجرای برنامة آموزشی مهارتهای ارتباطی بر
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09

( ،)8140حاجیسیدرضی و ديگران ( ،)8148دلوآچ ( ،)1089دلی

به همین دلیل والدين فرزندان دارای اختالل نارسايی

و اُبرين ( ، )1081ساندرز و ديگران ( ،)1007سینگ و ديگران

توجه/فزونکنشی بیش از والدين فرزندان بهنجار ،به

( )1080صادقی و ديگران ( ،)8140کامینسکی و ديگران

مهارتهای ارتباطی اختصاصی نیاز دارند .آموزش والدين و

( ،)1001کوت و ديگران ( ،)1009لواک و ديگران ( )1001و

دادن اطالعات الزم و کافی برای تعامل با فرزندان دارای اين

نجاتی و ديگران ( )8149همسو است .يافتههای پژوهش با

اختالل ،در کاهش تعارضها در تعامل والد-فرزند مفید و مؤثر

بخشی از پژوهش توماس و زيمر -جمبک ( )1007و ماتوس و

واقع میشود .از طرفی با توجه به آنکه والدين اين گروه از

ديگران ( )1004نیز همسو است .آنان در بخشی از نتايج حاصل

فرزندان به طور معمول هنگام تعامل با فرزند خود از روشهای

از پژوهشهای خود نشان دادند والدين کودکان دارای اختالل

دستوری بیشتر استفاده میکنند و منفینگرترند و باورهای

نارسايی توجه/فزونکنشی پس از شرکت در جلسههای درمانی

غیرواقعبینانه در مورد خود و فرزندشان نیز دارند (کردلو و

تعامل والد-کودک ،آگاهی بیشتری از نحوة تعاملهای نادرست

ديگران ،)8141 ،دادن اطالعات الزم به والدين کودکان دارای

خود و رفتارهای سازشنايافتة فرزندشان پیدا کردهاند و

اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی در زمینة روشهای برقراری

تعاملهای منفی و مخرب آنها در برقراری ارتباط با فرزندشان

ارتباط مؤثر و مطلوب با آنان باعث میشود روشهای ارتباطی

کاهش يافته است.

ناکارآمد و استبدادی را تغییر دهند و رابطهای مثبت و به دور از

در راستای تبیین نتايج حاصل از اين پژوهش الزم است

تنش و اضطراب با فرزندان ايجاد کنند .الزم است اشاره شود

اشاره شود که ارتباط متقابل بین والدين و فرزندان در

که آشنايی مادران با ماهیت اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

خانوادههای کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

و افزايش آگاهی آنها در زمینة نحوة برقراری ارتباط با

از خانوادههای ديگر مشکلدارتر است و بسیاری از مادران

فرزندشان و تغییر الگوهای نامطلوب و ناکارآمد رابطة والد-

برای برقراری ارتباط و مهار رفتارهای فرزندشان بیشتر به

کودکی به الگوهای مطلوب و کارآمد و درنتیجه افزايش حس

روشهای پرخاشگرانه متوسل میشوند و به طور کلی

صالحیت و کارآمدی مادران در مديريت نوع رفتار و تعامل با

تعاملهای مثبت کمتری با فرزندان خود برقرار میکنند (تولی

فرزندانشان ،باعث میشود تا مادران شیوة رفتار خود را با

و ديگران1001 ،؛ دلوآچ .)1089 ،در اين زمینه ،ديتزن و

فرزندشان تغییر بدهند و ضمن درک بهتر داليل رفتارهای او،

ديگران ( )1001در بخشی از بررسیهای خود نشان دادند

با توجه به ماهیت اختاللی که دارد ،با وی ارتباط بهتر و

مادران کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی در

مؤثرتری برقرار کنند .بدين ترتیب ،همسو با بخشی از نتايج

مقايسه با مادران کودکان بهنجار ،هنگام برقراری ارتباط با

پژوهش طاهری و ديگران ( ،)8149میتوان گفت آموختن

فرزند خود با مشکل بیشتری مواجهاند .اين مادران کمتر

شیوههای تعامل درست با فرزندان ،به ايجاد روابط بهتر با آنان

آغازکنندة ارتباط با فرزندشان هستند و حتی وقتی فرزندشان

کمک کرده است .والدينی که اين آموزشها را دريافت

آغازکنندة ارتباط است ،کمتر به او پاسخ مثبت میدهند .آنها

میکنند ،در برقراری ارتباط با فرزند خود احساس خودبسندگی

در تعامل و ارتباط با فرزندشان بیشتر دستوردهنده و مهارکننده

بیشتری دارند و با استفاده از شیوههای مناسبتری دستور

هستند و از رفتارهای آمرانه بیشتر استفاده میکنند .همچنین

میدهند و توانايی اطاعتپذيری فرزند را نیز به صورت پايدار

در مواجهه با مسائل رفتاری فرزندان خود ،به جای روی آوردن

تقويت میکنند.

به روشهای مثبت ،بیشتر از روشهای تنبیهی و خشونتآمیز

شايان ذکر است که عالوه بر آموزش نحوة برقراری ارتباط

استفاده میکنند ،که اين روشهای منفی در برقراری ارتباط با

و تعامل مؤثر با فرزند ،همسو با بخشی از نتايج پژوهش

فرزندان مبتال به اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی ،به نوبة

حاجیسیدرضی و ديگران ( ،)8148شرکت گروهی مادران در

خود به تشديد و تداوم مشکالت رفتاری آنها منجر میشود.

برنامة مداخلهای اين پژوهش فضايی همراه با حمايت ،پذيرش

حامد مغربیسینکی ،سعید حسنزاده ،علیاکبر ارجمندنیا ،مژگان خادمی

و همدلی در اختیار آنها گذاشت و از اين طريق کمک کرد تا

عوامل را حذف کنند .همچنین تالش شد که دانش و آگاهی

تجربیات و راهکارهای خود را در زمینه روشهای برقراری

مادران از نیازهای ارتباطی فرزندشان نیز افزايش يابد و مادران

تعامل مناسب با کودکی که اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

در تعامل با فرزند خود و در قبال رفتارهای منفی وی،

دارد ،با يکديگر به اشتراک بگذارند .در مورد اهمیت گروه،

پاسخهای کارآمدتری بدهند و از اين طريق ،ضمن افزايش

لواک و ديگران ( )1001معتقدند که شرکت گروهی در

توانايی خود در درک علل رفتارهای منفی و انگیزههای

جلسهها ،فضايی حمايتگرانه و همکارانه به وجود میآورد و از

زيربنايی بروز اين رفتارها ،همراه با فراگیری روشهايی برای

اين طريق والدين میتوانند به ابراز خود بپردازند و در نتیجة

ارتقای کیفیت تعامل خود با فرزندشان ،به احساس کارآمدی

مشارکت و همکاری بیشتر ،تالش بیشتری نیز برای تغییر از

بیشتری در نقش فرزندپروری دست يابند .همسو با نتايج اين

خود نشان میدهند .تجربة حاصل از اجرای جلسههای برنامة

پژوهش ،بررسیها نشان میدهد که والدين با شرکت در

آموزشی مهارتهای ارتباطی در اين پژوهش نشان داد که

برنامههای آموزشی ،دانش و مهارتهای ضروری را برای

اعضای گروه فرصتهايی برای موفقیت در بروز رفتارهای

بهبود کیفیت تعامل والد ـکودک به دست میآورند (کامینسکی

مربوط به نقش خود به عنوان والد در برقراری ارتباط با

و ديگران1001 ،؛ ماتوس و ديگران .)1004 ،اين برنامهها از

فرزندشان به دست میآورند .در هر جلسه روانشناس هر يک

طريق فراهم آوردن اطالعات مناسب دربارة شرايط کودک و

از جنبههای مثبت مشاهدهشده در تعامل والد-کودک را به

نحوة رفتار و برقراری ارتباط با او ،مکانیزم سازگاری والدين را

مادران خاطرنشان میساخت و به آنها کمک میکرد اجزای

بهبود میبخشد و موجب میشود والدين شرايط کودک خود را

رابطة خوب را با کودک دچار اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی

بهتر بپذيرند و در پیشرفت فرزندشان نقش مؤثری داشته باشند

توضیح بدهند ،تجربههای در میان گذاشتهشده هر يک از

(وانگ و ديگران .)1002 ،استینر ( )1088نیز نشان داد که

مادران ،با ايجاد شیوة همدالنه ،ساير اعضای گروه را نیز به

والدين بعد از شرکت در برنامههای آموزشی در مورد فرزند خود

بیان تجربههای خود تشويق میکرد و به آنها انگیزه میداد و

به شیوة مثبتتری اظهار نظر میکنند و در برقراری ارتباط و

باعث میشد احساس کنند که اين کار بر افزايش حس

در رفتار با فرزندشان محبت بیشتری نشان میدهند.

تأثیر بسزايی دارد و درنتیجه به آنها کمک بسیار میکرد تا

میتوان گفت که ايجاد پل ارتباطی میان والدين و فرزندان

ارتباط و تعامل مطلوب ،مؤثر و سازنده و به دور از هرگونه

اهمیت بسیار دارد و موجب میشود تعارضهای میان والدين و

تعارضی با فرزند خود برقرار کنند .شرکت در اين برنامة

فرزندان به شکل مؤثری از میان برداشته شود و روابط مؤثری

آموزشی ،ضمن حمايت اجتماعی از مادران ،به آنها در ايجاد

میان آنان شکل گیرد .درواقع کمک به والدين و افزايش

تجربة هیجانی مثبت و جديد در فضای تعاملهايی بین خود و

آگاهی آنان در زمینه نحوة برقراری تعامل مطلوب و مؤثر با

فرزندشان و همچنین شناخت نقاط ضعف و قوت خود در

کودکی که اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی دارد ،در

برقراری ارتباط با فرزندشان کمک میکرد .در برنامة آموزشی

موقعیتهای متنوع ضروری به نظر میرسد .الزمة مؤثر بودن

مهارتهای ارتباطی که در اين پژوهش به مادران ارائه شد ،در

والدين و توانمندی آنان ،برقراری ارتباط مفید ،کارآمد و مؤثر

حیـن فـراينـد آمـوزش و متنـاسب با سرفصلهای درنظر

با فرزندانشان است .احساس خوب حاصل از برقراری رابطة

گرفتهشده برای هر جلسه ،عوامل آسیبزننده به ارتباط در


گرم و صمیمی با کودک و شناسايی و اصالح عواملی که به

سبکهای تعامل بین مادر و کودک و نحوة اصالح آنها برای

تعامل بین والد و کودک آسیب میزند ،به مادران کمک

مادران توضیح داده و از آنها خواسته شد در برقراری ارتباط

میکند تا از يک سو ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف خود در

با کودک خود با توجه به ويژگیهای اختاللی که دارد ،اين

تعامل با فرزندشان و از سوی ديگر با شناخت صحیح ويژگیها
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و نکاتی که بايد در برقراری ارتباط با کودک دچار اختالل

( .)8141مقايسة تأثیر روشهای آموزش دلگرمسازی ،رفتاری و

نارسايی توجه/فزونکنشی رعايت کنند ،خود را مادری شايسته

دارودرمانی بر مهارتهای خودکنترلی در کودکان با اختالل نارسايی توجه

و پذيرا بدانند و درنتیجه تعامل مطلوبتر و مؤثرتری با فرزند

و بیشفعالی .فصلنامة مطالعات روانشناسی بالینی.891-879 ،)9(82 ،

خود داشته باشند.
در اين پژوهش ،اثر مداخله در کوتاهمدت سنجش و بررسی

باللی ،ر .و آقايوسفی ،ع .)8140( .اثربخشی آموزش والدين بر کاهش مشکالت
رفتاری کودکان .فصلنامة روانشناسی کاربردی.94-71 ،)9(9 ،

شد .اين بررسی صرفاً روی مادرانی انجام شد که فرزند پسر با

حاجیسیدرضی ،ح ،.ازخوش ،م ،.طهماسیان ،ک ،.بیات ،م .و بیگلريان ،ا.


اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی داشتند و پدران مورد بررسی

( .)8148معناداری اثربخشی آموزش والدين کودکان نافرمان بر

قرار نگرفتند؛ اين عوامل از جمله محدوديتهای پژوهش به

روشهای فرزندپروری مادران و مشکالت رفتاری کودکان .فصلنامة

شمار میرود .برای رفع اين کاستیها به پژوهشگران پیشنهاد

خانوادهپژوهی.171-148 ،)11(1 ،

میشود عالوه بر اينکه در پژوهشهای آتی با پیگیری،

صادقی ،ا ،.شهیدی ،ش .و خوشابی ،ک .)8140( .اثربخشی آموزش مديريت

اثربخشی اين برنامة آموزشی را طی زمان نیز بررسی میکنند،

والدين بر کارکرد خانواده کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/

اين بررسی را عالوه بر مادران و کودکان پسر ،روی پدران و

بیشفعالی .فصلنامة خانوادهپژوهی.879-819 ،)12(7 ،

همچنین کودکان دختر هم انجام دهند تا از اين طريق امکان

طاهری ،م ،.يعقوبی ،ح ،.عبدی ،ر ،.و محمدزاده ،ع .)8149( .اثربخشی آموزش

مقايسة بین دو جنس (پسران و دختران) و بین دو والد (پدران

بهبود روابط مادر-کودک بر تغییر شیوههای فرزندپروری مستبدانه و

و مادران) فراهم آيد .همچنین عالوه بر اجرای اين پژوهش

آزادگذار .پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی.14-94 ،9 ،)1(1 ،

روی نمونهای با حجم بزرگتر ،برای اينکه بتوان با اطمینان

طبائیان ،س ،.امیری ،ش .و کالنتری ،م .)8114( .اختالل کمبود توجه

بیشتری نتايج بهدستآمده را تعمیم داد ،بهطور همزمان

فزونکنشی .اصفهان :انتشارات مهر قائم.

اثربخشی اين برنامة آموزشی را با ساير برنامههای مطرح در

طهماسیان ،ک ،.اناری ،آ .و فتحآبادی ،م .)8114( .عوامل مؤثر بر خوداثرمندی

زمینة آموزش والدين کودکان دارای مشکالت رفتاری از جمله

والدينی مادران کودکان  1-2ساله .فصلنامة خانوادهپژوهی،)19(2 ،

کودکان دارای اختالل نارسايی توجه/فزونکنشی مقايسه کنند.
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عابدیشاپورآبادی ،ث ،.پورمحمدرضایتجريشی ،م .و محمدخانی ،پ.)8148( .

منابع

اثربخشی برنامة گروهی والدگری مثبت بر نشانههای اختالل بیشفعالی/

ابارشی ،ز .)8111( .تأثیر آموزش برنامة "ارتقاء رشد روانی -اجتماعی کودک از

نارسايی توجه در کودکان .توانبخشی.11-91 ،)9(81 ،

طريق تعامل با مادر" بر رابطه مادر و کودک و خوداثرمندی والدگری
پاياننامة کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم
مادران کودکان زير سه سال .
تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
ابارشی ،ز ،.طهماسیان ،ک ،.مظاهری ،م .و پناغی ،ل .)8111( .تأثیر آموزش
برنامه ارتقای رشد روانی -اجتماعی کودک از طريق بهبود تعامل مادر-
کودک بر خوداثرمندی والدگری و رابطه مادر-کودک زير سه سال.
پژوهش در سالمت روانشناختی.94-97 ،)1(1 ،

تعامل با کودکان بیشفعال .تعلیم و تربیت استثنايی.11-91 ،)887(9 ،
متولیپور ،ع .و رشیدی ،ا .)8111( .فشار روانی فرزندپروری در والدين کودکان
دارای اختالل نارسايی توجه/بیشفعالی .تعلیم و تربیت استثنايی،48 ،
.97-29

محمداسماعیل ،ا .)8114( .درسنامة درمان رفتاری -شناختی کودکان مبتال به
بیشفعالی /نارسايی توجه (چاپ دوم) .تهران :نشر دانژه.

امامی ،س .و محمدی ،م .)8140( .روشهای نوين در تربیت کودکان و

مفرد ،ف .)8140( .بررسی ارتباط بین رابطة مادر-کودک با رشد هیجانی

نوجوانان (راهنمای والدين برای رفتار با فرزند بیشفعال و پرخاشگر).

کارکردی و رشد کاربردی زبان در کودکان پیشدبستانی ناحیة 7

تهران :انتشارات ارجمند.

مشهد .پاياننامة کارشناسی ارشد ،دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی،

برجعلی ،م ،.علیزاده ،ح ،.احدی ،ح ،.فرخی ،ن ،.سهرابی ،ف .و محمدی ،م.
00

کردلو ،م ،.اسماعیلی ،ز .و آزادی ،ا .)8141( .بیشفعالی :راهکارهای مطلوب در

دانشگاه فردوسی مشهد.
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