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        137-43صفحه ، 1394اردیبهشت و خرداد، )3(17سال                                                                               ي اصول بهداشت روانیمجله

  ي پژوهشیمقاله

فعالی بیشي والدگري مثبت به مادران کودکان مبتال به اختالل نقص توجه واثربخشی آموزش برنامه

  ي کودكسازي شدهدر کاهش مشکالت برونی

  آناهیتا خدابخشی کوالیی

عضو هیات علمی  ،شناسی مشاورهروانگروه

ایران  ،تهران ،دانشگاه خاتم

  

عبدالستار شاهی

ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی  یکارشناس

  ایران ،تهران ،بخشیو توان

  

  علی نویدیان*

سالمت بارداري دانشگاه  دانشیار مرکز تحقیقات

  علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

  

نژادلیلی مصلی

پزشکیدانشگاه علوم  ،بهداشت روانگروه  

  ایران ،جهرم،جهرم

  

  

  

  

  :مولف مسئول*

مرکز تحقیقات گروه پرستاري و مامایی، 

سالمت بارداري دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 

  زاهدان، ایرانمیدان مشاهیر، 

alinavidian@gmail.com  

  21/1/93: تاریخ وصول

  20/8/93: تاریخ تایید

خالصه

ي هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی برنامهبا پژوهش حاضر  مقدمه

ي کودکان داراي اختالل سازي شدهوالدگري مثبت بر کاهش مشکالت برونی

  .هاي ترکمن انجام شدفعالی همراه با نقص توجه در خانوادهبیش

نفر از مادران داراي  22، 1392در این کارآزمایی بالینی در سال : کارروش

نقص توجه در شهرستان کالله از استان گلستان و به طور /کودك بیش فعال

و گروه  ) نفر 10(تصادفی به دو گروه آموزش والدگري مثبت در هشت جلسه 

رفتاري لیست ي چکنامهها توسط پرسشداده. تقسیم شدند) نفر 12(شاهد 

افزار آوري و با نرمشد، جمعکودکان که توسط والدین گزارش داده می

SPSS هاي تحلیل کوواریانس، تی مستقل و مجذور خی، و آزمون 18ي نسخه

  .تحلیل شدند

را در ) >004/0P(داري در گروه آزمون، کودکان کاهش معنی: هایافته

ي والدگري برنامه. دادندسازي شده نسبت به گروه شاهد نشان مشکالت برونی

  .مثبت، توانست اندازه اثر متوسطی را ایجاد کند

ي والدگري رسد آموزش برنامهبا توجه به این که به نظر می:گیرينتیجه

سازي شده کودکان موثر است، مثبت به مادران در کاهش مشکالت برونی

مشکالت رفتاري ي آموزشی در کنار درمان دارویی در کاهش اجراي این برنامه

  .شودفعالی همراه با نقص توجه توصیه میکودکان مبتال به اختالل بیش

سازي، والدگري نقص توجه، برونی-فعالیاختالل بیش:هاي کلیديواژه

مثبت

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

. استبدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده توانبخشی وبهزیستیعلومدانشگاهاست که با تایید کارشناسی ارشد رشته مشاوره  ينامهاین مقاله برگرفته از پایان

  اند، سپاسگزاري پزشکی شهرستان کالله و تمامی مادرانی که در پژوهش شرکت کردههاي رواننویسندگان ضمن بیان عدم وجود تعارض منافع، از مدیران کلینیک

  .کنندمی
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