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مقدمه
در سالهای اخیر مشكالت رفتاری ،هیجانی و روانشناختی کودکان مورد توجه روانشناسان قرار گرفته
است (خوشابی و پوراعتماد .)0270 ،وجود فرزند مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی 0در خانواده
می تواند منجر به احساس ناتوانی در ایفای نقش والدینی و احساس عدم کفایت و چالشهای بیشتر در امر
تربیت فرزند شود .این اختالل از شایعترین اختاللهای عصبی -تحولی 0دوره کودکی است و در پنجمین
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 2شیوع آن در کودکی  4درصد برآورد شده است (انجمن
روانپزشكی امریكا .)0202 ،0در ایران نیز بین  2تا  4درصد جمعیت کلی کودکان شرایط مربوط به تشخیص
انواعی از اختالل نارسایی توجه-بیشفعالی را احراز میکنند (خوشابی و پوراعتماد .)0270 ،تاب آوری در
مادران کودکان کمتوان ذهنی کمتر از مادران کودکان بیش فعال-نقص توجه است و مادران کودکان کمتوان
ذهنی تاب آوری کمتری نسبت به مادران کودکان بیش فعال-نقص توجه دارند و نسبت به مادران کودکان
بیش فعال-نقص توجه مشكالت بیشتری روبرو هستند (جهان پناه و غالمی .)0202 ،تاب آوری ،4به معنی
قدرت و توانایی سازگاری با سختیها و انطباق یافتن با چالشهاست افراد تاب آور نكات مثبت و قوی زیادی
مانند خوشبینی ،دانش شخصی ،رساندن منظور شخصی و توانایی افزایش روابط و مراقبت از خود و دیگران
را دارا هستند (عرب زاده .)0202،با به حرکت در آوردن این تواناییها ،شخص میتواند با موانع زندگی روبر
رو شود و از این موانع ،با دانش ،تاب آوری و قدرت بیشتری خارج شود تاب آوری در واقع نیرویی تجدیدپذیر
است که به حفظ یا تجدید هماهنگی پایدار خانواده کمک میکند ،والدین و به خصوص مادران کودکان
دارای اختالل با مشكالت متعدد و شرایط دشواری روبرو هستند و تاب آوری آنها در معرض خطر است
(الهورانی ،حاسان و بتینه.)0202 ،
تعامل مادر و فرزند ،یكی از زمینههایی است که در اثر مشكالت رفتاری کودک مبتال به نارسایی توجه/
بیشفعالی ،دچار اختالل میگردد (یوسفی .)0220 ،تعامل مادر-کودک به ماهیت تعامالت بین فردی مادر
و فرزند اطالق شده و مؤلفههایی همچون میزان پاسخگو بودن و حساسیت مادر به نیازهای کودک ،مقدار
تماس فیزیكی ،سطح اعتماد ،همسانی و پیشبینی پذیری اعمال مادر و متناسب بودن محدودیتهای اعمال
شده را در بر میگیرد (الرزلر ،گونو ،رابرتز و فرگوسن .)0200 ،مطالعات نشان دادهاند که وجود اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی ،به دلیل بروز مشكالت روانشناختی بیشتر در والدین ،عملكرد خانواده را با اختالل
مواجه میکند .والدین این کودکان معموالً برای کنترل کودک خود به روشهایی متوسل میشوند که وضعیت
عالئم اختالل در فرزند را بدتر نموده و اعمال کنترل شدید بر کودک ،وضعیتی را موجب میشود که پیامد
آن تعارض جدی والد با کودک و شدیدتر شدن عالئم اختالل همچون بیشفعالی و تكانش گری و مشكالت
رفتاری برونریزانه در این کودکان است (امبوابونوس ،افووه و ایبادین .)0200 ،بررسیها نشاندهنده آن است
که رفتار کودک به عنوان محرک تنشزا عمل نموده و به نوبه خود بر رفتار والدین کودک (به ویژه مادر)
تأثیرگذار است؛ مشكالت ارتباطی کودک مبتال به اختالل و مادر وی شدیداً مختل بوده و رابطه مادر فرزند
1. Attention Deficit /Hyperactivity Disorder
2.Neurodegenerative disorder
3.The fifth statistical diagnostic of mental disorder
4.American Psychological Association
5.Resilience
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در این خانوادهها در چرخه منفی همراه با کنترل و توأم با تعارضات و تعامالت ناکارآمد خواهد بود (ذوقی
پایدار ،قاسمی ،بیات و صنایعی کمال)0200 ،؛ از سوی دیگر ،مادر به عنوان مراقب اصلی کودک معموالً
استرس روانشناختی فراوانی را تجربه کرده که این به نوبه خود موجب آسیب دیدن فرایندهای روانی در
وی میگردد (کرستیک ،میهیک و میهیک .)0204 ،تعامل والد-کودک یک پدیده پیچیده و چند بعدی است
و در اثر تعامل کلیدی عوامل متعددی از قبیل نگرش و میزان پذیرش والدین و نحوه مدیریت و کنترل رفتار،
حس شایستگی اجتماعی و خویشتنداری ،میزان دانش و مهارت والدگری ،اعتماد به نفس و خوش فكری
والدین در تربیت کودک و ایجاد محیطی با حداقل تعارض ،کیفیت رابطه والد -کودک و مراقب عاطفی مادر،
شكل میگیرد؛ از این رو ،بهبود رابطه والد-کودک یک روش مبتنی بر شواهد کاهش رفتار مخرب کودک و
بهبود مدیریت رفتاری والدین است که با تغییر نگرش مادر نسبت به فرزندپروری بهعنوان مهمترین فرد
زندگی کودک ،میتوان چرخه معیوب فرزندپروری را اصالح کرد و در واقع تغییر نگرش مادر نسبت به
فرزندپروری سبب کاهش اختالالت کودکان و از میان برداشتن عامل اضطراب و ناخشنودی در مادران شود
(متین ،اخوان غالمی و احمدی.)0207 ،
در خصوص فرزندپروری 0رویكردهای متفاوتی وجود دارد که یكی از این رویكردها آموزش فرزندپروری
مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد 0است .این درمان در دهه  0082توسط هیز در دانشگاه نوادا مطرح شد و
شش فرایند مرکزی شامل پذیرش ،گسلش ،خود به عنوان زمینه ،ارتباط با زمان حال ،ارزشها و عمل
متعهدانه دارد (هیز .)0220 ،از منظر این رویكرد ،یكی از عوامل اصلی در اختالالت هیجانی نحوه ارتباط
فرد با افكار ،هیجانات و رفتارهایش است و هدف اصلی ایجاد انعطافپذیری روانی ،2یعنی ایجاد توانایی
انتخاب عملی در بین گزینههای مختلف که متناسبتر باشد است و نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از
افكار ،احساسات ،خاطرهها یا تمایالت آشفتهساز انجام گرفته و یا در حقیقت به فرد تحمیل شود (فرمن و
هربت .)0228 ،ادبیات پژوهشی حاکی از تأثیرگذاری فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر جنبههای
مختلف شناختی و سالمت روان مادران کودکان دارای اختالل رفتاری است؛ از جمله افزایش تابآوری در
مادران دارای کودک کمتوان ذهنی (مصباح ،حجت خواه گل محمدیان ،)0207،بهبود سبک تعامل پذیرش،
تعدیل سبک تعامل بیش حمایت گری ،سبک تعامل سهل گیری و سبک تعامل طرد مادران دارای کودک
مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی (فراقی دستجرد ،شریفی درآمدی )0208 ،بهبود رابطه والد-
کودک و خودکارآمدی در مادران کودکان مبتال به اختالل نافرمانی مقابلهای (امینی ناغانی ،نجارپوریان و
سماوی ،)0200 ،بهبود مؤلفههای تاب آوری (تامپسون ،ارکنوف و گلس ،)0200 ،افزایش تابآوری
(کوهولیک.)0200 ،
مداخله دیگر جهت آموزش والدین کودکان با مشكالت رفتاری ،آموزش فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی
مثبتگرا 0است .رویكرد مثبتگرا که توسط سلیگمن در سال  0222مطرح شد ،با پرداختن به استعدادها و
توانمندیهای انسان به جای نابهنجاریها ،در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است (سامانی ،جوکار و
صحراگرد .)0280 ،این رویكرد هدف نهایی خود را شناسایی سازهها و شیوههایی میداند که بهزیستی و
1. Parenting
(2. Acceptance and Commitment Therapy )ACT
3.Mental flexibility
4. Positive psychology
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شادکامی انسان را به دنبال دارند و بر توانایی های انسان مثل شاد زیستن ،لذت بردن ،قدرت حل مسئله و
خوشبینی متمرکز شده است؛ در این روش از فنون متفاوتی از جمله قدردانی و یادآوری نعمتها با هدف
افزایش شناخت ،هیجانات و رفتارهای مثبت ،ارتقای سطح اعتماد ،صمیمیت ،شادی ،همدلی ،تفاهم و موارد
مشابه استفاده میشود (رشید ،)0204 ،پژوهشها حاکی از اثربخشی آموزش مثبتنگر بر امید و تاب آوری
مادران دارای کودکان کمتوان ذهنی (رضازاده مقدم ،خدابخشی کوالیی ،حمیدی پور ،ثناگو ،)0207 ،کاهش
تنیدگی والدینی و همچنین بهبود شیوههای فرزندپروری والدین (جباری ،شهیدی و موتابی،)0202 ،
پیشرفت در مهارتهای فرزندپروری ،بهبود رفتاری کودک و ارتقاء رابطه والدکودک (حسن زاده و مساح
بوانی )0022 ،بود.
با توجه به مطالب بیان شده رویكردهای درمانی موج سوم همچون آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و
تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا بیشتر به مشكالت و مدیریت هیجانات مثبت و منفی و
شناخت ادراکی توجه مینمایند و با پرداختن به هیجانات و احساسات و باورهای مثبت بهصورت موفق عمل
نمودهاند .بر این اساس مداخالت جدیدتر فرزندپروری همچون آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و والدگری
مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا به مادران کودکان دارای اختالل نیز بایستی مورد توجه بیشتر قرار گیرند و
در این میان اتخاذ اثربخش ترین رویكرد درمانی در حوزه آموزش فرزندپروری ،بسیار حائز اهمیت است،
چراکه میتوان ،با بهکارگیری آموزشهای فرزندپروری اثربخشتر به والدین و به ویژه مادران خألها و موانع
تجربه شده رویكردهای درمانی موج اول و دوم (رویكردهای رفتاری ،شناختی رفتاری و رفتاری کالسیک) را
رفع نمود .از طرفی پژوهش های اندکی به مقایسه این دو رویكرد درمانی به صورت همزمان و تأثیر آن بر
مؤلفه تاب آوری و رابطه مادر-کودک پرداختهاند ،از این رو ،انجام پژوهشهای بیشتر در این خصوص و
ارزیابی و مقایسه رویكردهای موجود از نظر میزان اثربخشی ،به جهت معرفی و بهکارگیری مؤثرترین درمان
در حوزه مداخالت فرزندپروری از سوی درمانگران و ارزیابی نقش مؤلفههایی چون تاب آوری و رابطه مادر-
کودک و تأثیر آن در محیط خانواده ،علیالخصوص مادران ،از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است که
ضرورت انجام این تحقیق را نمایان میسازد .بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به سؤاالت
زیر است:
 .0آیا آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا بر تاب
آوری و رابطه ماد-کودک در مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه – بیشفعالی در مرحله پس
آزمون مؤثر است؟
 .0آیا آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا بر تاب
آوری و رابطه ماد-کودک در مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه – بیشفعالی در مرحله
پیگیری پایدار است؟
 .2آیا بین اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی
مثبتگرا بر تاب آوری و رابطه ماد-کودک در مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه – بیشفعالی
تفاوت وجود دارد؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود .جامعه
آماری کلیه مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی  8تا  00ساله پسر در مناطق  0 ،4و 0
شهر تهران در سال  0022بودند و با روش نمونهگیری در دسترس ،تعداد  022مادر واجد شرایط که
فرزندانشان پس از انجام مصاحبه بالینی تشخیص اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی را گرفته بودند ،داوطلب
وارد مطالعه شدند؛ بنابر این پس از انجام پیشآزمون از میان جامعه آماری ،تعداد  04نفر که مالکهای ورود
به پژوهش داشتند بهعنوان حجم نمونه نهایی تعیین و در دو گروه آزمایش آموزش فرزندپروری مبتنی بر
پذیرش و تعهد ( 04نفر) و آموزش فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا ( 04نفر) و یک گروه گواه
( 04نفر) جایگزین شدند .مالکهای ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از برخورداری از سواد کافی جهت
آموزش و تكمیل پرسشنامه ،کسب نمره پایینتر از حد نقطه برش در پیشآزمون توسط مادران ،ارائه
تعهدنامه کتبی جهت شرکت منظم در دوره و متعهد بودن در انجام تمرینهای خانگی ،ارائه برگه تشخیص
اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی از سوی روانپزشک و روانشناس بالینی برای کودکان ،عدم وجود
اختالالت روانشناختی شدید (اضطراب ،افسردگی ،وسواس فكری عملی) مادر و مالکهای خروج عبارت
از عدم متعهد بودن در انجام تمرینهای خانگی و عدم رضایت برای ادامه همكاری بودند ابزارها و برنامههای
درمانی زیر در این پژوهش به کار رفت.
ابزارهای پژوهش
 .1مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون .این مقیاس توسط کانر و دیویدسون در سال ( )0222ساخته
شد .پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون  04عبارت دارد که در یک مقیاس لیكرتی بین صفر (کامالً
نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمرهگذاری میشود .طیف نمرات آزمون بین  2تا  022قرار دارد .نمرات
باال بیانگر تاب آوری بیشتر آزمودنی است .کانر و دیویدسون ( )0222ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب
آوری را  2/80گزارش کردهاند .همچنین ضریب پایایی حاصل از روش باز آزمایی در یک فاصله چهار هفتهای
 2/87بوده است .در ایران نیز ضریب پایایی این مقیاس توسط محمدی ،جزائری ،رفیعی ،جوکار و پور شهناز
( 2/80 ،)0280گزارش گردیده است .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مذکور در نمونه
پژوهش حاضر  2/80به دست آمد.
 .2مقیاس رابطه مادر-کودک پیانتا .این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال  0000ساخته شد و
شامل  22ماده است که ادراک والدین را در مورد رابطه خود با کودکشان را مورد سنجش قرار میدهد .این
پرسشنامه توسط طهماسیان و خرم آبادی ( ،)0288ترجمه و روایی محتوی آن نیز توسط متخصصان ارزیابی
شد (ابارشی ،طهماسیان ،مظاهری و پناغی .)0288 ،این مقیاس شامل حوزههای تعارض ( 07ماده)،
صمیمیت (ماده  )02و رابطه مثبت کلی (مجموع تمام حوزهها) است (عابدی شاپورآبادی .)0200 ،مقیاس
رابطه مادر-کودک یک پرسشنامه خود گزارش دهی است و نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس  4درجه ای
لیكرت نمره  4برای قطع ًا صدق میکند و نمره  0برای قطع ًا صدق نمیکند .پایایی این پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ توسط ابارشی و همكاران ( )0288به دست آمد .پایایی حوزههای تعارض ،نزدیكی ،وابستگی
و رابطه مثبت کلی به ترتیب  ،2/80 ،2/00 ،2/72 ،2/80گزارش شده است .دریسكول و پیاتنا ( )0200در
پژوهشی آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در هر یک از مؤلفههای تعارض ،نزدیكی ،وابستگی و رابطه مثبت
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کلی به ترتیب  2/82 ،2/00 ،2/70 ،2/74گزارش کردهاند .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه
مذکور در نمونه پژوهش حاضر  2/70به دست آمد.
 .3برنامه آموزش فرزندپروری مبتني بر پذیرش و تعهد .در این پژوهش محتوای جلسات درمانی بر
اساس محتوای کتاب «لذت فرزندپروری» نوشته کویون و مورل ( )0220تدوین شد .روایی محتوای این
برنامه مداخله که در پژوهش امینی ناغانی و همكاران ( )0200به تائید رسیده است ،توسط پژوهشگر طی
 02جلسه  02دقیقهای ،هفتهای یک جلسه اجرا شد .خالصه جلسات آموزشی در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .1مراحل اجرای جلسات درمان مبتني بر تعهد و پذیرش
جلسه

هدف

اول

ایجاد انگیزه برای
درمان

دوم

ایجاد درماندگی خالق

سوم

ایجاد پذیرش

چهارم

گسلش از افكار و
احساسات

پنجم

تمایز خود مفهومسازی
شده از خود مشاهدهگر

ششم

درک اهمیت ارزشها

هفتم

شناسایی ناهماهنگی
باارزشها

محتوا
مروری بر ساختار جلسات ،بیان مقررات مربوط به
گروهدرمانی ،آشنایی اعضاء با درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد
مرور تكلیف جلسه قبل ،درک اضطراب دیدگاه
 ،ACTاستعاره گودال ،فهم سیستم ناکارآمد
گذشته
مرور تكلیف جلسه قبل ،درک اینكه اضطراب به
دلیل پاسخهای محدود به شیوه کنترل است/
گفتگو در مورد اضطرابها ،ایجاد فعالسازی
رفتاری ،تمرین فرونشانی ،استعاره دروغسنج،
دونات ژلهای ،جنگ با هیوال
مرور تكلیف جلسه قبل ،آموزش گسلش
تغییر کالمی در جهت افزایش تمایل
استعاره شیر ،شیر و شیر ،مسافران اتوبوس
مرور تكلیف جلسه قبل ،توضیح انواع خود
در نظر گرفتن خود مشاهدهگر بهعنوان چشم-
اندازی برای گسلش و ذهن آگاهی ،تمرین قطبیت
روان ،قیاس تخته شطرنج ،تمرین مشاهدهگر
مرور تكلیف جلسه قبل ،نحوه شناسایی ارزشها،
ایجاد تمایل برای فعالسازی رفتاری ،ارزش
بهعنوان رفتار نه احساسات ،انتخاب ارزشها،
استعاره سنگقبر جلوگیری از افتادن در دام تله-
های کالمی ،جایگزینی " و " بهجای اما و چون
استعاره مهمان ناخواسته ،ماهیت همهیاهیچ
مرور تكلیف جلسه قبل
درک ارزشها بهعنوان منشأ تعهد و عملی کردن
مفهوم تمایل در خدمت فعالسازی رفتاری،
استعاره اسكیبازی

تکالیف خانگي
نوشتن اهداف

ثبت تجربههای روزانه

یادداشت روزانه تمایل
ایجاد هدف رفتاری
برای تمایل
ناراحتی پاک در مقابل
ناراحتی ناپاک
تمرین ذهن آگاهی

تمرین عینیت بخشیدن

مسیر مبتنی بر ارزشها
اقدام برای شناسایی
ارزشهای تعیین شده
و فعالسازی رفتاری در
راستای اهداف و
ارزشها
فعالیت در راستای
ارزشها
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هشتم

تمرکز بر ارزشها

مرور تكلیف جلسه قبل ،بررسی عملكرد افراد در
راستای ارزشها ،موانع موجود اهداف و تمایل در
پذیرش آنها

بررسی عمل بر اساس
ارزشها

نهم

افزایش تمایل

دهم

تبدیلشدن به درمانگر
خود

مرور تكلیف جلسه قبل ،کشف ارتباط بین اهداف،
فعالیتها و افزایش تمایل و پذیرش در راستای
دستیابی به اهداف
نقش انتخاب در عمل متعهدانه ،استعاره باغبانی،
حباب در جاده
مرور تكلیف جلسه قبلی و مهارتهای
آموختهشده ،انعكاس پیشرفت حاصلشده در
گروه ،پرداختن به نگرانی اعضا در مورد خاتمه
درمان ،استعاره دو کوه

شناسایی یک عمل
ارزشی برای تكلیف در
طول هفته

مرور تكالیف جلسه
قبل ،شناسایی موانع،
عمل متعهدانه بر اساس
رویكرد مبتنی بر
پذیرش و تعهد

 .4آموزش فرزندپروری مبتني بر روانشناسي مثبتگرا .در این پژوهش آموزش فرزندپروری مثبتگرا
بر اساس پكیج درمانی فرزندپروری روانشناسی مثبتگرای سلیگمن و همكاران ( )0224انتخاب شد روایی
محتوای این برنامه مداخله که در پژوهش حسینآبادی و همكاران ( )0207به تائید رسیده است و توسط
پژوهشگر طی  02جلسه  02دقیقهای و هفتهای یک جلسه اجرا شد.
جدول  .2محتوی آموزشي فرزندپروری مبتني بر روانشناسي مثبتگرا
جلسه
اول

دوم

سوم

اهداف و خالصه جلسات

موضوع
معارفه ،مقدمه ،آشنایی

آشنایی با اعضا ،توضیح پیرامون جلسات در مورد خودپنداره،

با مفهوم مثبت نگری،

توضیح در مورد مثبت نگری ،شناسایی نقاط قوت و آگاهی از

انجام ارزیابی اولیه

تواناییها و استعدادهای خویشتن ،ارائه تكالیف

آموزش مهارتهای

مرور تكالیف ،بحث در مورد مفهوم و دایره شادکامی ،مرور فنون

شادکامی و پیرامون اجتماعی

شادکامی ،کاربردی کردن مهارتهای مربوط به افزایش شادکامی

بودن

تا جلسه بعد .تمرین و توسعه روابط اجتماعی.

معرفی مدل فرآیند

مرور تمرین و تكلیفهای جلسات قبل ،بحث و گفتگو در مورد

بخشودگی

بخشش ،فرایند آن و تمرین نوشتن نامه بخشش ،دستورالعمل برای
نوشتن نامه بخشش برای جلسه بعد.
مرور تكلیف جلسات قبل ،تبیین مفهوم قدردانی ،فواید و روشهای

چهارم

معرفی مفهوم قدردانی

پنجم

تبیین خوشبینی

مرور تمرین و تكالیف جلسات قبل ،بحث پیرامون مفهوم و فواید

(منبع کنترل افراد)

خوشبینی ،بحث پیرامون معنی و مفهوم منبع کنترل،

ابراز قدردانی و سپاسگزاری ،دادن تكلیف از جمله نوشتن نامه
سپاس.
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معرفی مفهوم امید و امید

مرور تكالیف ،بحث در مورد مفهوم امید و اهمیت آن ،دادن تكلیف

افزایی

به اعضا برای تعیین کردن اهداف ،کمک به اعضا جهت شناسایی
موانع رسیدن به اهداف

هفتم

عزتنفس و احساس

مرور تمرینهای جلسه قبل ،تبیین مفهوم و فواید عزتنفس و خود

ارزشمندی ،احساس

کارآمدی ،تعیین راهبردهایی برای ارتقای عزتنفس و

کارآمدی

خودکارآمدی و راهبردهای کنار آمدن مثبت توجه به نقاط قوت
افراد و پرورش توانمندیها.

معنادار بودن زندگی و

مرور راهبردهای افزایش عزتنفس و خودکارآمدی و نمونه رفتار

توکل به خدا و برشمردن

خودکارآمد در افراد در زمان تحصیل ،تبیین مفهوم و فواید معنادار

نعمتهای زندگی

بودن ،نقش اهداف در معنادار بودن زندگی،

نهم

جمعبندی جلسات

یكپارچهسازی مطالب و مرور کلی مفاهیم و ذکر مثال در هر مورد،

دهم

مروری بر مباحث جلسات قبلی

هشتم

پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ ،جمعبندی نهایی و اجرای پسآزمون.

شیوه اجرا .ابتدا لیست مراکز مشاوره مناطق  0،4و  0از سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تهیه شد
سپس ضمن تماس با مراکز و صحبت تلفنی با مسئول فنی مراکز ضمن توضیح اهداف پژوهش از آنها
درخواست همكاری شد سپس با همكاری مراکز  022نفر از مادرانی که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند
انتخاب شدند و در نهایت  04نفر در پژوهش شرکت کردند .دوره آموزشی به مدت  02جلسه  02دقیقهای،
هفتهای یكبار ،به مدت 2ماه ،همزمان برای دو گروه آزمایشی انجامگردید و یک هفته پس از اتمام دوره
آموزشی ،پسآزمون و پیگیری در دو گروه آزمایش و گروه گواه به عمل آمد .همچنین به منظور رعایت
اخالق در پژوهش ،پس از انجام مداخالت آموزشی گروه آزمایش ،طی یک دوره آموزشی محتوی مداخالت
آموزشی به گروه گواه نیز آموزش داده شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،عالوه بر
استفاده از شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) ،از روش آمار استنباطی ،تحلیل واریانس
اندازهگیری مكرر استفاده شد .تحلیل دادهها در نرمافزار  SPSSنسخه بیست و دوم انجام شد و سطح
معناداری همه آزمونها  2/242در نظر گرفته شد.
یافتهها
یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیتشناسی که با استفاده از شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف
استاندارد) تجزیه و تحلیل شدند نشان داد که در هر سه گروه بیشتر افراد خانهدار بودند .از نظر میانگین
سنی ،در گروه پذیرش و تعهد میانگین سنی  20/82± 2/400در گروه مداخله روانشناسی مثبتگرا برابر
 20/02 ± 0/088و در گروه گواه برابر  24/800 ± 4/282سال بود و نتیجه مقایسه میانگینها نشان داد،
بین گروهها به لحاظ سنی تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p< 2/220
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جدول  .3شاخصهای توصیفي تاب آوری و رابطه مادر-کودک برای گروههای آزمایش و گواه
پیشآزمون

شاخصهای آماری

پیگیری

پسآزمون

متغیر

گروه

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

تاب آوری

پذیرش و تعهد
روانشناسی مثبتگرا
گواه

44/22
40/02
40/82

00/02
02/72
07/80

74/22
00/02
44/07

00/40
00/00
00/70

70/70
00/82
44/28

00/02
00/20
00/80

پذیرش و تعهد
روانشناسی مثبتگرا
گواه

00/07
02/07
80/07

02/70
02/00
00/02

020/72
07/02
88/07

02/70
02/00
02/20

020/00
07/00
88/40

02/02
02/08
02/02

رابطه مادر-
کودک

اطالعات جدول  2حاکی از بهبود نمره تاب آوری و رابطه مادر-کودک در مرحله پسآزمون در هر دو گروه
آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و روانشناسی مثبتگرا نسبت به گروه گواه است.
جدول  .4نتایج آزمون توزیع طبیعي نمرهها و آزمون همگني واریانسها
گروه
متغیر
تاب
آوری
رابطه
مادر-
کودک

کولموگراف-اسمیرنف

آزمون لوین

آماره

سطح معناداری

آماره

سطح
معناداری

پذیرش و تعهد
روانشناسی مثبتگرا
گواه

2/08
2/00
2/02

2/02
2/00
2/02

0/70

2/00

پذیرش و تعهد
روانشناسی مثبتگرا
گواه

2/00
2/07
2/00

2/02
2/02
2/02

0/80

2/00

موخلي
سطح
آماره موخلی
معناداری
4/00

7/02

2/02

2/00

2/00

2/20

نتایج جدول  0نشان میدهد آزمون کولموگراف-اسمیرنف حاکی از برقراری شرط توزیع طبیعی نمرهها و
نتیجه آزمون لوین نیز نشان دهنده برقراری شرط همسانی واریانسها در متغیرهای پژوهش (تاب آوری و
رابطه والد-کودک) است .همچنین آماره  Wموخلی برای متغیرهای پژوهش در سطح  2/24معنیدار نیست؛
از این رو یافتهها نشان میدهد که واریانس تفاوتها در بین سطوح متغیر وابسته معنیداری نبوده و مفروضه
کرویت برقرار است؛ بنابراین در ادامه برای تفسیر نتایج آزمون اثرهای درون آزمودنیها از این آماره استفاده
شد.
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جدول  .5نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در سه گروه در سه مرحله
گروهها

متغیر

اثر

پذیرش و
تعهد

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

220/00
000/04
082/27

0
0
0

007/20
48/07
082/27

0/07
2/80
4/28

2/20
2/00
2/200

روانشناسی
مثبتگرا

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

400/02
000/00
000/82

0
0
0

007/20
000/80
000/82

0/44
0/00
4/40

2/200
2/00
2/207

2/00
2/20
2/00

پذیرش و
تعهد

مراحل مداخله
مراحل × گروه
بین گروهی

000/20
088/20
0220/20

0
0
0

220/20
000/20
0220/20

2/08
0/72
7/04

2/22
2/08
2/220

2/00
2/20
2/02

روانشناسی
مثبتگرا

مراحل مداخله

0000/00

0

400/80

08/20

2/220

2/00

مراحل × گروه

0207/42

0

408/70

07/40

2/220

2/00

بین گروهی

0420/02

0

4020/02

0/27

2/200

2/00

مادر-
کودک

تغییرات

مجذورات

آزادی مجذورات

نسبت
 Fمعناداری

2/20
2/22
2/08

تاب آوری

رابطه

منبع

مجموع

درجه

میانگین

سطح

اندازه

نتایج جدول  4نشان میدهد که مداخله بین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نمره تاب آوری (،F=4/28
 )P= 2/200با اندازه اثر  2/08و رابطه مادر-کودک ( )P= 2/220 ،F=7/04با اندازه اثر  2/02و مداخله
روانشناسی مثبتگرا بر نمره تاب آوری ( )P= 2/207 ،F=4/40با اندازه اثر  2/00و رابطه مادر-کودک
( )P= 2/200 ،F=0/27با اندازه اثر  2/00مؤثر بوده است.
جدول  6نتایج آزمون تعقیبي توکي برای مقایسه دو به دوی گروههای آزمایش و گواه
مرحله گروه
تاب آوری

رابطه
کودک

مادر-

تفاوت
میانگین

خطای انحراف
معیار

سطح معناداری

گروه
پذیرش و تعهد
روانشناسی مثبتگرا
پذیرش و تعهد

گواه
گواه
روانشناسی مثبتگرا

**0/44
**4/02
0/02

0/02
0/02
0/02

2/220
2/220
2/20

پذیرش و تعهد
روانشناسی مثبتگرا
پذیرش و تعهد

گواه
گواه
روانشناسی مثبتگرا

**0/02
**7/00
0/00

0/78
0/78
0/78

2/220
2/220
2/08

در جدول  0مقایسه اثر دو رویكرد مداخله بر متغیرهای وابسته نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان روانشناسی مثبتگرا در متغیرهای تاب آوری و رابطه مادر-کودک معنادار
نیست ()P=2/24؛ بنابراین در تأثیر مداخله گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان روانشناسی
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مثبتگرا در بهبود تاب آوری و رابطه مادر-کودک تفاوتی وجود ندارد و هر دو رویكرد به یک میزان اثربخش
هستند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش فرزند پروری
مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا بر تاب آوری و رابطه مادر-کودک در مادران کودکان دارای اختالل نارسایی
توجه /بیشفعالی بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،بین اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و
تعهد و آموزش فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا برتاب آوری مادران کودکان دارای اختالل
نارسایی توجه  /بیش فعالی تفاوت معناداری وجود نداشت .البته اثربخشی هردوی این مداخالت نشان
میدهد که هر دو برنامه آموزشی قابلیتهایی دارند که با ارائه دانش و مهارتهایی به مادران دارای کودک
مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ،اثرات قابل توجهی بر آنان خواهند گذاشت .پژوهشی که بتوان
نتایج مطالعه حاضر را در این زمینه با یافتههای آنها مقایسه نمود در دسترس نبود و به نظر میرسد که در
این حیطه خاص ،پژوهش مقایسهای بین اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و
فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا بر تابآوری در مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/
بیشفعالی صورت نگرفته است؛ اما با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،مطالعاتی در زمینه اثربخشی
هر دو رویكرد بر تابآوری مادران کودکان دارای اختالل انجام گردیده و مؤثر بودن هر دو رویكرد در این
زمینه مورد تأکید واقع شده است .برای مثال میتوان به پژوهشهای (مصطفایی0200 ،؛ مصباح ،حجت
خواه و گل محمدیان (-0207ب)؛ تامپسون ،آرکنوف و گلس0200 ،؛ کوهلیگ 0200 ،و گله گیریان،
پوالدی ریشهری ،کیخسروان ،)0208 ،اشاره نمود که نتایج حاصل از این مطالعات نشان از اثربخشی هر دو
رویكرد آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد و فرزندپروری مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا بر
تابآوری در مادران کودکان دارای اختالل دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده ترجیح دادن یک
برنامه آموزشی بر دیگری در زمینه افزایش میزان تابآوری در مادران کودکان دارای نارسایی توجه/
بیشفعالی ممكن نیست؛ در عین حال نمیتوان از ارزشهای هر دو رویكرد کاست .با این همه آنچه امروزه
شاهد آن هستیم این است که به دلیل نقاط قوت و ضعف این برنامهها ،به تازگی پژوهشگران سعی در تلفیق
این دو برنامه آموزشی دارند .در واقع فرض اصلی رویكرد این است که سازههای روانشناسی مثبت همچون
خودبخشایشگری و تجربه هیجانات مثبت را که عاملی تأثیرگذار در روابط درون فردی و بین فردی است
به افراد آموزش میدهد (بری ،ورتینگتون ،اوکونور ،پارون و وید .)0224 ،با بهرهگیری از این مداخله ،روابط
ناپایدار بین فردی میان والدین و فرزند دارای اختالل کاهش یافته و اثرات فراوان و ماندگاری در طول زمان
بر الگوی رفتار آنها و کاهش مشكالت رفتاری فرزندان خواهدگذاشت.
خودبخشایشگری که در برنامه فرزند پروری مثبت به والدین آموزش داده میشود موجب میگردد تا مادر
بر خشم و کینه خود نسبت به خطاکار که همان کودک خود است ،غلبه پیدا کند (پالوتزیان و کاالیجیان،
 .)0202از طرف دیگر جنبههای بین فردی این سازه سبب میشود تا افراد از طریق بخشش ،مسائل خود را
با دیگران حل کرده و به بهبود روابط خود با دیگران کمک کنند و زندگی موفقی را تجربه نمایند (مورای،
 .)0220در واقع مادر بهطور ارادی از حق عصبانیت و انزجار از عمل ارتكابی پر گزند کودک چشمپوشی
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میکند و رفتاری گرم و محبتآمیز با فرد خاطی در پیش میگیرد .در این مداخله مادر میآموزد که
نگهداشتن کینه و دلخوری از یک رویداد روش مناسبی برای رهایی از وضعیت خشم و سرخوردگی نیست و
این خود موجب کاهش دلخوری از رفتارهای نامناسب کودک شده و به این وسیله ،زمینه جهت بهبود رابطه
مادر با فرزند مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی فراهم میگردد (ناعمی و فائقی .)0207 ،همچنین
این برنامه به تغییر شناختهای غیرواقعی والدین بخصوص اسناد و انتظارات نادرست آنها در مورد رفتار
کودکان و نوجوانان میپردازد و به والدین میآموزد تا به نوع دیگری به اعمال فرزند خود بنگرند و آنها را
تفسیر نمایند (حسینی .)0208 ،البته بایستی متذکر شد که این نتیجه نشاندهنده کاهش ارزش برنامه
فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد نبوده و در موارد بسیاری نیز میتوان از فنون این مداخله در بهبود
روابط بین والد و کودک بهره برد.
از دیگر یافتههای این پژوهش میتوان به تأثیر معنادار آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
افزایش میزان تابآوری در مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی اشاره نمود .همانگونه
که نتایج پیشآزمون و پسآزمون در گروه مداخله نشان میدهند ،این آموزش میزان تابآوری در مادران را
بهطور معناداری افزایش داده است و در مرحله پیگیری نیز پایداری اثر گزارش شد .یافتههای پژوهشی که
مصباح ،حجت خواه و گل محمدیان (-0207ب) در این زمینه انجام دادند نیز نتایجی همسو با پژوهش
حاضر را مورد تائید قرار داده است .طبق این مطالعه نیز پس از مداخله آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش
و تعهد ،بین دو گروه آزمایش و گواه در تابآوری تفاوت معناداری وجود داشت که نشان از سودمندی این
مداخله بر تاب آوری مادران بود .همچنین نتایج پژوهش حاضر با مطالعه سعیدی فرد ،نظری و محسن زاده
( )0200نیز همسو بوده و افزایش میزان تاب آوری در مادران دارای کودکان دچار اختالل پس از آموزش
فرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد افزایش معناداری نشان داده است .در پژوهش قربانی امیر و همكاران
( )0200نیز نتایجی مشابه حاصل شد و بر اساس یافتههای مطالعه ،آموزش مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد
موجب افزایش میزان تابآوری گروه مداخله در مرحله پسآزمون شد .این یافته را با تعریف تابآوری و
عوامل مؤثر بر آن میتوان تبیین نمود .تابآوری صفت روانشناختی ثابت و بادوام (واگ ،فردریكسون و
تیلور ،)0220 ،یک سبک مقابلهای پایدار (گریف و نولتینگ )0200 ،و یک فرایند پویا است که در آن ،افراد
باوجود تجارب آسیبزا یا مصیبتبار ،سازگاری موفق و مثبتی نشان میدهند (تورنتون و سنچز0202 ،؛
مارتین و مارش .)0200 ،افراد تابآور از بهترین مهارتها و منابع در دسترس خود برای مشارکت فعال در
محیط استفاده میکنند ،لذا به نظر میرسد افزایش تابآوری در بهبود و سازگاری موفقیتآمیز با مشكالت
فردی و بین فردی مؤثر است .با توجه به رابطهای که بین تابآوری و مشكالت بین فردی وجود دارد با
استفاده از درمان حاضر که بر مشكالت بین فردی تأکید دارد تابآوری نیز تحت تأثیر واقع میشود .آموزش
فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد از مهارتهای ذهنآگاهی و پذیرش برای افزایش انعطافپذیری
روانشناختی بهره میبرد و بهبود انعطافپذیری روانشناختی نیز افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط
باتجربهشان در زمان حال و آنچه در آن لحظه برای آنها امكانپذیر است و عمل به شیوهای که منطبق با
ارزشهای منتخب است را در پی خواهد داشت .تجربه زمان حال به مراجعان کمک میکند تغییرات را
آنگونه که هست و نه آنگونه که ذهن میسازد .تجربه کنند .درواقع درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانایی
مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی را در پاسخهای سازگارانه و تابآور به رویدادهای
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زندگی در حضور افكار و احساسات تهدیدکننده -که منجر به انعطافناپذیری روانشناختی و عدم تابآوری
آنها در برخورد با مشكالت هنگام مراقبت از این کودکان میشود -افزایش میدهد (مصباح و همكاران،
-0207ب).
اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی به عنوان یک موقعیت استرسزا فشار زیادی را بر همه اعضای خانواده
وارد میکند .به ویژه سالمت روانی مادران که ارتباط نزدیکتری با کودک دارند بیشتر از بقیه اعضای خانواده
مورد تهدید واقع میشود( .گلداستین و بروکز .)0224 ،همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد ،افرادی که
تابآوری باالتری دارند نگرش متفاوتی نسبت به موقعیتهای تنشزا داشته ،تسلیم نمیشوند و منفعل نیز
نمیباشند ،بلكه به طور مؤثر و به جای اجتناب از موقعیت با آن مواجه میشوند (کانر و دیویدسون.)0222 ،
در این مداخله نیز تمرکز بر اجرای فنون به جای بازسازی شناختی است (آرچ و کرسک .)0228 ،این تمرکز
بر عملكرد نكته دیگری است که درمان را به تابآوری متصل میکند .همانطور که قبالً اشاره شد ،تابآوری
صرفاً به معنای تابآوری در شرایط کنونی نیست ،بلكه نحوه مدیریت شرایط را نیز شامل میشود .آموزش
فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشارکت فعال در دنیای خارج ،توانایی مادران را در ارتباط با
تجربیات خود در زمان کنونی افزایش میدهد ،به طوریکه آنها میتوانند بر اساس آنچه در آن لحظه برای
آنها ممكن است انتخاب نموده و مطابق با ارزشهای انتخابی خود عمل کنند (هایس ،پیستورلو و بیگلند،
 .)0228در واقع ،این درمان به آنها کمک میکند حتی زمانیکه احساس میکنند کنترلی بر شرایط ندارند،
توانایی خود را در کنترل موقعیت ،زندگی و دستیابی به زندگی معنادار و معتبر مشاهده و باور کنند .این
مفهوم نشان میدهد که اگر مادر به عنوان مراقب اولیه ،زندگی فردی شاد و لذت بخشی نداشته باشد قادر
نیست تا مشكالت مربوط به کودک را تحمل نماید؛ در نتیجه این درمان ،کیفیت زندگی مادران افزایش
یافته (باتلر و سیاروچی )0227 ،و این امكان وجود دارد که بهبود کلی کیفیت زندگی ،مادر را برای مواجهه
با ناتوانی فرزند خود تقویت کند؛ بنابراین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با ایجاد فضای درمانی بر اساس
افكار و هیجانات دردناک مادر موجب میشود واقعیت را حتی اگر تلخ باشد نیز بپذیرد ،زیرا از منظر این
مداخله ،اجتناب از واقعیت است که مشكل را بدتر نموده و مادران کودکان به جای اجتناب از افكار و هیجانات
ناخوشایند بایستی بتوانند بر آنها غلبه کرده و بحران را کنترلکنند (کاپوزی و همكاران .)0228 ،یافته
دیگر این مطالعه حاکی از این است که در گروه مداخله آموزش فرزند پروری مبتنی بر پذیرش و تعهد،
تفاوت میانگین رابطه مادر-کودک بین مراحل پیشآزمون با پسآزمون معنادار است بدین معنی که این
مداخله موجب بهبود روابط مادران و کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی گردیده است .این
نتایج با مطالعاتی همچون فراقی دستجرد و همكاران ( ،)0208همسو است .در مطالعه فراقی دستجرد و
همكاران نیز آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود سبکهای مختلف فرزندپروری مانند بهبود سبک
تعامل پذیرش ،تعدیل سبک تعامل بیش حمایتگری ،سبک تعامل سهل گیری و سبک تعامل طرد مادران
دارای کودک مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی اثربخش بوده که خود موجب بهبود در روابط مادر-
کودک شده است .همچنین نتایج حاصل از اندازهگیری مكرر و آزمونهای پیگیری نشان داد که اثر این
برنامه آموزشی در طول زمان پایدار است .مصباح و همكاران (-0207الف) نیز در پژوهشی که بر روی مادران
کودکان عقبمانده ذهنی انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد
روشی کارآمد در بهبود رابطه والد-فرزندی در مادران دارای کودک دچار اختالل است .پژوهش حاضر با
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مطالعه عظیمی فرد ،جزایری ،فاتحی زاده و عابدی ()0200؛ ویتینگهام ،شفیلد و بوید ( )0200و عبداللهی
( )0200نیز همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت مادرانی که فرزندشان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی هستند،
تاریخچهای از رفتارهای غیرقابل کنترل و هیجانات منفی داشته و بیشتر توجه خود را به رفتارهای منفی
کودک اختصاص میدهند؛ چنین سوگیری نسبت به رفتارهای منفی ،با توجه خنثی یا مثبت به رفتارهای
کودکان تداخل ایجاد کرده و موجب حساستر و تكانهایتر شدن مادر و در مجموع کاسته شدن از مهربانی
و صبوری آنان میشود (لی و ها .)0208 ،درواقع میتوان گفت سیستمهای توجهی نقش اساسی در این
زمینه دارد؛ از این رو ،ذهن آگاهی در بستر فرزندپروری که یكی از مؤلفههای اصلی درمان مبتنی بر پذیرش
تعهد است که با شكستن چرخه افكار منفی و تكراری به مادران کمک مینماید تا به جای توجه افراطی به
نشخوارهای ذهنی ،به نحوه تعامل با کودک خود توجه داشته باشند و به جای توجه سوگیرانه و تفسیر منفی
رفتار کودک ،با نگاهی باز و غیرقضاوتی با فرزند خود تعامل کنند که این به مادران اجازه میدهد تا با
کودکشان در لحظه حال باشند (توهیگ و لوین .)0207 ،در واقع فنونی مانند تنفس ذهنآگاهانه در مواقع
تنشزا موجب کاهش عالئم بدنی ناشی از استرس شده و والدینی که دیگر تحت تأثیر هیجانات قوی نیستند
قادر میشوند تا در مورد چگونگی پاسخدهی خود ،آگاهانهتر عمل کنند و از میان روشهای مختلف
پاسخدهی ،دست به انتخاب بزنند.
در این رویكرد با تأکید بر استعدادها و تواناییها ،بهینهسازی شادیها ،توجه و تمرکز کردن بیشتر به مسائل
و هیجانات مثبت و جلوگیری از ورود احساسات و هیجانات منفی به حیطه شخصی ،و نیز افزایش ارتباطات
مثبت که یكی از مبانی رویكرد مثبتگراست ،میتوان بر سالمت روانی افراد تأثیر مثبتی گذاشت (بودنمن
و همكاران .)0228 ،خوشبینی حاصل از مداخله روانشناسی مثبت نگر میتواند اتفاقی را که میخواهد رخ
دهد ،تغییر دهد .خوشبینی همچنین میتواند تحمل روانی فرد را در برابر چالشهای زندگی بهبود بخشیده
و سبب شود که قدرت مقابله بیشتری را ادراک نماید و بهبود تحمل روانی نیز با افزایش تابآوری مادران
دارای کودکان مبتال به نارسایی توجه /بیشفعالی همراه است (مصطفایی .)0200 ،به بیان دیگر با آموزش
اصول روانشناسی مثبتگرا (سلیگمن ،)0202 ،فرد به حاالت ذهنی مثبتی همچون افكار سازنده درباره
خود و آینده ،خوشبینی و امید دست می یابد؛ پس از آن با ادامه تغییرات در سطح ذهنی ،فرد وارد سطح
دوم یعنی سطح رفتاری شده و توانایی ایجاد و بسط حس زیباییشناسی یا پرداختن به پتانسیلهای خالقانه
و بهویژه فضایل اخالقی همچون افزایش سطح تابآوری را کسب نموده و در راه رشد و کمال خود گام
برمیدارد .از طرف دیگر ،مداخله روانشناسی مثبت به دلیل پرداختن به مؤلفههای روانشناختی همچون
انعطاف پذیری و توانایی حل مسئله ،به مرور زمان فرد را در برابر مشكالت زندگی تابآورتر میسازد (گوپتا
و سینگال .)0220 ،مداخلههای روانشناسی مثبت میتواند ذهن فرد را در جهت انتخاب راههای مناسب و
خالقانه برای پیشبرد اهداف و حل مسئله آماده نماید؛ یكی از این مؤلفهها خودآگاهی است .خودآگاهی
مؤلفهای است که در اثر آموزش مثبتاندیشی در افراد تقویت میشود .به این ترتیب میتوان گفت مادرانی
که این دوره آموزشی را دریافت کردند میتوانند با بهبود مهارتهای حل مسئله و بهبود خودآگاهی و افزایش
معنای زندگی و ارتقاء سطح سازگاری ،امید و تابآوری خود را بهبود بخشند (رضازاده مقدم و همكاران،
.)0207
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در تبیین تأثیر مداخلة روانشناختی مثبت میتوان گفت که این مداخله میتواند زندگی خوب (احساسات
مثبت ،تعامل ،ارتباط ،معنا و موفقیت) را تقویت کند (سلیگمن .)0202 ،همچنین مداخله روانشناسی مثبت
سبب یافتن معانی مثبت ،آرامش روانی ،فراخوانی همدلی ،ایجاد هیجانات مثبت و کاهش هیجانات منفی
میشود (فردریكسون .)0220 ،به باور پژوهشگران ،احساسات والدین کودکان دارای نارسایی توجه/
بیشفعالی در ارتباط با فرآیند فرزندپروری ،به تصویر و ادراک آنها از اختالل بستگی دارد و این امر تأثیر
مهمی بر روابط عاطفی آنها با کودک میگذارد .نگرش منفی ایجادشده که ناشی از پایداری دیدگاهها و
نگرشهای کلیشهای است با فقدان و کمبود منابع آموزشی همراه میگردد (رابلدو-رامون و گارسیا-سانچز،
)0202؛ در حالیکه پذیرش اختالل فرزند از سوی والدین به برقراری ارتباط مؤثر بین والدین و کودک کمک
میکند (فرناندز-الكانتارا و همكاران .)0200 ،آرامش روانی و بهزیستی که در نتیجه آموزش فرزندپروری
مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا حاصل میشود میتواند فرد را از احساسات منفی نسبت به خود رها کرده و
احساسات مثبت از قبیل همدلی ،خوددلسوزی ،مهربانی و عشق به خود را جایگزین آنها نماید (بری و
ورتینگتون )0220 ،که این ویژگیهای مثبت ،نقشی اساسی در روابط بین فردی و تعامالت و تنظیم رفتارهای
اجتماعی بازی میکنند و از این طریق است که میتوان رابطه مادر با فرزند خود را در کودکان مبتال به
نارسایی توجه /بیشفعالی بهبود بخشید (فونتنل و همكاران.)0220 ،
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به استفاده از نمونه در دسترس و صرف انجام مداخله و همچنین
استفاده از ابزار پژوهشی غیربومی بر روی مادران اشاره نمود .با توجه به اثربخشی هر دو رویكرد پیشنهاد
می شود مشاوران و درمانگران در حوزه کودک و نوجوان از یافتههای پژوهش حاضر در راستای مداخالت
بالینی و درمانی استفاده کنند؛ همچنین پیشنهاد میشود با ساخت ابزارهای بومی به نتایج دقیقتر بر اساس
فرهنگ ایرانی دست یافت؛ بنابراین به مشاوران و درمانگران توصیه میشود از یافتههای مطالعه حاضر در
راستای مداخالت بالینی و درمانی جهت کمک به افزایش تاب آوری و ارتقا کیفیت رابطه مادر-کودک در
مادران کودکان دارای نارسایی توجه /بیشفعالی استفاده نمایند.
موازین اخالقي
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در رشته روانشناسی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر
بود که دارای کد اخالق از دانشگاه علوم پزشكی بوشهر به شماره  IR.BPUMS.REC.1400.34است.
مالحظات اخالقی رعایت شده در پژوهش حاضر شامل تكمیل فرم رضایتنامه کتبی شرکت در پژوهش،
محرمانه ماندن اطالعات و دریافت کد اخالق از دانشگاه علوم پزشكی بوشهر بود.
سپاسگزاری
از تمامی عزیزانی که به هر نحو ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند ،تشكر و قدردانی میشود.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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کم توان ذهنی آموزش پذیر و کودکان دچار نقص توجه و بیش فعالی شهر شیراز .سومین کنفرانس بین
المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت
درویشی ،مریم .)0208( .بررسی اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی
والدینی ،تنظیم شناختی هیجان و انسجام مادران ،در مادران غیربومی شهرستان بندرعباس .پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه هرمزگان ،دانشكده علوم انسانی.
ذوقی پایدار ،محمدرضا ،.قاسمی ،معصومه ،.بیات ،احمد ،.و صنایعی کمال ،سمانه .)0200( .مقایسه سالمت روان
مادران دارای کودکان با و بدون اختالل کمتوجهی -بیشفعالی .تعلیم و تربیت استثنایی.4-00 :)020( 8 .
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رضازاده مقدم ،سونه ،.خدابخشی کوالیی ،آناهیتا ،.حمیدیپور ،رحیم ،.و ثناگو ،اکرم .)0207( .اثربخشی
روانشناسی مثبت نگر بر امید و تاب آوری مادران دارای کودک کمتوان ذهنی .روان پرستاری-20 :)2( 0 ،
.28
زاهدی مقدم ،زهرا .)0208( .مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش

و تعهد بر تنظیم شناختی هیجانی و خودکارآمدی مادران دارای کودک نافرمانی مقابلهای و نشانگان اختالل
نافرمانی مقابلهای .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس،
دانشكده علوم انسانی.
سامانی ،سیامک ،.جوکار ،بهرام ،.و صحراگرد ،نرگس .)0280( .تاب آوری ،سالمت روان و رضایت از زندگی .مجله
روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران.002-004 :)2(02 ،
صابری ،جواد ،.بهرامیپور ،منصوره ،.قمرانی ،امیر ،.و یارمحمدیان ،احمد .)0202( .اثربخشی برنامه گروهی والدگری
مثبت بر کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتال به اختالل اوتیسم .دانش و پژوهش در
روانشناسی کاربردی.80-77 :)0(0 ،
طاهری نیا ،سمانه .)0200( .اثربخشی آموزش فرزندپروری با رویكرد مثبت نگر بر خودکارآمدی مادران و بهبود
رابطهی مادر _ کودک و مشكالت رفتاری کودکان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشگاه
فردوسی مشهد ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی.
عزیزی ،محسن ،.حسنآبادی ،حمید ،.مهرام ،بهزاد ،.و سعیدی ،محمد .)0200( .بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر بهبود تابآوری افراد مبتال به سرد درد مزمن ،دومین همایش ملی پژوهش و درمان در
روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربتجام ،خراسان رضوی ،ایران.
عبداللهی ،احمد .)0200( .اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رابط والد-کودک ،بهبود

شیوههای فرزندپروری و پرخاشگری کودکان پیشدبستانی شهرستان نیشابور .پایاننامه کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوراسگان.
عرب زاده ،احمد ،.شفیعآبادی ،عبداهلل ،.و سودانی ،منصور ( .)0202اثربخشی آموزش مهارتهای مقابلهای بر
افزایش تاب آوری در زوجهای دارای تعارض زناشویی مراجعهکننده بر مراکز مشاورهی شهر بوشهر.
پژوهشهای مشاوره00-20 :)20(02،
عابدی شاپورآبادی ،ثریا .)0200( .اثربخشی آموزش گروهی برنامه والدگری مثبت بر رابطه والد-کودک و نشانههای

بیش فعالی /کمبود توجه در کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی /کمبود توجه .پایاننامه کارشناسی ارشد
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .دانشكده روانشناسی و علوم
تربیتی.
عظیمی فر ،شیرین ،.جزایری ،رضوان السادات ،.فاتحی زاده ،مریم السادات ،.و عابدی ،احمد .)0200( .هم سنجی
تاثیر آموزش مدیریت والدین و آموزش فرزندپروی با روش درمانگری متمرکز بر پذیرش و تعهد در رابطه
مادر-کودک مادران کودکان دچار مشكالت رفتاری برونی سازی شده .مشاوره و روان درمانی خانواده0(7 ،
(پیاپی .000-00 :)00
فراقی دستجرد ،برات ،.شریفی درآمدی ،پرویز ،.و فرخی ،نورعلی .)0208( .اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر تعامل مادر-کودک مادران دارای کودک مبتال به اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی .مجله
دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد.020-007 :)2(00 ،
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کبیری ،آرزو ،.و کالنتری ،مهرداد .)0207( .بررسی اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی
و روابط مادر -کودک در مادران کودکان مبتال به شبادراری .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،
.000-004 :)0(00
گلهگیریان ،صدیقه ،.پوالدی ریشهری ،علی ،.و کیخسروانی ،مولود .)0208( .اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر بر
نشاط ذهنی ،تابآوری و شفقت به خود در مادران دارای کودکان مبتال به فلج مغزی .روانشناسی افراد
استثنایی.002-002 :)24(0 ،
متین ،حسین ،.اخوان غالمی ،مریم ،.و احمدی ،صدیقه .)0207( .اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تعامل والد-
کودک مادران دارای فرزند با ناتوانی یادگیری .ناتوانیهای یادگیری80-70 :)0(8 ،
محمدی ،مسعود ،.جزایری ،علیرضا ،.رفیعی ،امیرحسین ،.جوکار ،بهرام ،.و پورشهباز ،عباس  .)0284(.بررسی
عوامل تاب آور در افراد در معرض خطر سو مصرف مواد مخدر .پژوهشهای نوین روانشناختی-022 :)0(0 ،
000
مصباح ،ایمان ،.حجتخواه محسن ،.و گلمحمدیان ،محسن-0207( .الف) .اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر بهبود رابطه والد -فرزندی در مادران دارای کودک کمتوان ذهنی .پژوهشهای روانشناسی بالینی و
مشاوره.022-80 :)0(8 ،
مصباح ،ایمان ،.حجتخواه محسن ،.و گلمحمدیان ،محسن-0207( .ب) .اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد بر تابآوری مادران دارای کودک کمتوان ذهنی .روانشناسی افراد استثنایی020-84،)00(8،
مؤمنی ،خدا مراد ،.تاریكی ،طیبه .)0200( .اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ا فرزند و
تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه .توانمندسازی کودکان استثنایی.02-82 :)0(8 ،
مصطفایی ،نسرین .)0200( .تأثیر برنامه فرزندپروری مثبت بر افزایش تاب آوری ،سالمت روان و رضایت زناشویی
در مادران کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی ،کاستی توجه .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،
دانشگاه تبریز ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی.
ناعمی ،علیمحمد ،.فائقی ،زهرا خاتون .)0207( .تأثیر روش مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا بر خود
بخشایشگری و تابآوری مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری .فصلنامه کودکان استثنایی-02 :)0( 08 ،
.28
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پرسشنامه تاب آوری
همیشه
درست

اغلب
درست

گاهی
درست

بندرت
درست

کامالً
نادرست

ردیف
0
0

وقتی تغییری رخ میدهد میتوانم خودم را با آن سازگار کنم.
حداقل یک نفر هست که رابطه نزدیک و صمیمی ام با او در زمان استرس
به من کمک میکند.
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وقتی که راه حل روشنی برای مشكالت وجود ندارد ،گاهی خدا یا تقدیر
میتواند کمک کند.
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میتوانم برای هر چیزی که در سر راهم قرار میگیرد ،چاره ای بیندیشم
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موفقیت های که در گذشته داشتم ام چنان اطمینانی در من ایجاد
کردهاند که میتوانم با چالش ها و مشكالت پیش رو برخورد کنم.
وقتی با مشكالت مواجه می شوم سعی می کنم جنبه خنده دار آنها را
ببینم.
لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوی تر شدنم می گردد.
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معموالً پس از بیماری ،صدمه و سایر سختیها به حال اولم باز می گردم.
معتقدم که در هر اتفاق خوب یا بدی مصلحتی هست.
در هر کاری بیشترین تالشم را می کنم و به نتیجه هم کاری ندارم.
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معتقدم که علیرغم وجود موانع ،می تانم به اهدافم دست یابم.
حتی وقتی که امور ناامید کننده می شوند ،مایوس نمی شوم.

0
0

2
2

0
0

0
0

2
2

02

در لحظات استرس و بحران می دانم که برای کمک گرفتن به کجا مراجعه
کنم.
وقتی که تحت فشار هستم تمرکزم را از دست نمی دهم و درست فكر می
کنم.
ترجیح می دهم که خودم مشكالتم را حل کنم تا این که دیگران تمامی
تصمیم ها را بگیرند.
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2
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2
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0

2

0

2

0

0

2

00

اگر شكست بخورم به راحتی دلسرد نمی شوم.

0

2

0

0

2

07

وقتی با چالش ها و مشكالت زندگی دست و پنجه نرم می کنم ،خودم را
فردی توانا می دانم.

0

2

0

0

2

0
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00
04
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08

در صورت لزوم میتوانم تصمیم های دشوار و غیر منتظره ای بگیرم که
دیگران را تحت تأثیر قرار میدهد.

0

2

0

0

2

00
02

میتوانم احساسات ناخوشایندی چون غم ،ترس و خشم را کنترل کنم.
در برخورد با مشكالت زندگی ،گاهی الزم میشود که صرفاً بر اساس
حدس و گمان عمل کنی.

0
0

2
2

0
0

0
0

2
2

00

در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم.

0

2

0

0

2

00
02
00

حس می کنم بر زندگی ام کنترل دارم.
چالش های زندگی را دوست دارم.
بدون در نظر گرفتن موانع پیش رو ،برای رسیدن به اهدافم تالش می کنم.

0
0
0

2
2
2

0
0
0

0
0
0

2
2
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04

به خاطر پیشرفت هایم به خود می بالم.

0

2

0

0

2

***
پرسشنامه رابطه والد-کودک
ردیف

عبارت

0
0
2

من رابطه ای گرم و صمیمی با فرزندم دارم.
به نظر می رسد من و فرزندم همیشه در حال درگیری هستیم.
اگر فرزندم آشفته و نگران باشد با وجود من آرامش پیدا
میکند.
فرزندم از نوازش یا لمس کردن خوشش نمی آید.

4
0

فرزندم برای ارتباط من و خودش ارزش قائل است.
وقتی فرزندم را تصحیح می کنم به نظر می رسد که خجالت
می کشد.
وقتی فرزندم به کمک احتیاج دارد کمک مرا نمی پذیرد.
وقتی فرزندم را تشویق و تحسین می کنم خوشحال میشود.

0
02

فرزندم به شدت نسبت به جدا شدن از من واکنش نشان
میدهد.
فرزندم به راحتی مسایل مربوط به خودش را با من در میان
می گذارد.
فرزندم شدیدا به من وابسته است.

0

00
02
00

فرزندم خیلی زود از دست من عصبانی میشود.
فرزندم سعی میکند مرا راضی نگه دارد.
فرزندم احساس میکند که من با او ناعادالنه رفتار می کنم.

0
0
0

0
0
0

04

فرزندم زمانی که واقعا نیاز به کمک ندارد از من می خواهد تا
به او کمک کنم.

0

0

2

00
07
08

میتوانم احساسات فرزندم را به راحتی درک کنم.
فرزندم مرا تنبیه کننده و انتقادگر می داند.
وقتی که با بچه های دیگر صحبت می کنم یا وقتی را با آنها
می گذرانم فرزندم احساس آزردگی میکند.

0
0
0

0
0
0

2
2
2

0
0
0

00

وقتی سعی می کنم به فرزندم اصول تربیتی را آموزش دهیم
مقاومت میکند یا عصبانی میشود.

0

0

2

0

4

02

وقتی فرزندم رفتار بدی انجام میدهد نسبت به نگاه یا تن
صدای من واکنش نشان میدهد.
رسیدگی به فرزندم تمام انرژی مرا میگیرد.

0

0

2

0

4

0

0

2

0

4

0
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8

00

00

قطعاً
صدق
نمیکند.

تا حدی
صدق
نمیکند.

مطمئن
نیستم.

تا
حدودی
صدق
میکند.

قطعاً
صدق
میکند.

0
0
0

0
0
0

2
2
2

0
0
0

4
4
4

0

0

2

0

4

0
0

0
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2
2

0
0

4
4

0
0

0
0

2
2

0
0

4
4

0

0

2

0

4

0

0
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4

0
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00

من متوجه شده ام فرزندم رفتارهای من یا شیوه انجام کارها
را از من تقلید میکند.
وقتی فرزندم با بدخلقی از خواب برمی خیزد می دانم که یک
روز طوالنی و سخت را در پیش رو دارم.

00

احساسات فرزندم نسبت به من میتواند غیرقابل پیشبینی
باشد یا ناگهان تغییر کند.

0

04

با اینكه تمام تالشم را می کنم باز هم نمیتوانم با کودکم کنار
بیایم.
وقتی با یكدیگر نیستیم دائما به فرزندم فكر می کنم.

0

0

0

0

2

07

فرزندم وقتی چیزی از من می خواهد ،نق می زند یا گریه
میکند.
فرزندم مرا فریب میدهد یا زیرکانه با من رفتار میکند.
فرزندم به راحتی احساسات و تجربیاتش را با من در میان می
گذارد.
شیوه ی رفتارم با فرزندم ،به من به عنوان یک والد احساس
مؤثر بودن و اعتماد به نفس میدهد.
مطمئن نیستم بهترین شیوه برای تربیت فرزندم چیست.

0

0

2

0
0

0
0

2
2

0
0

0

0

2

0

4

0

0

2

0

4

20
22

فرزندم مرا عصبانی میکند.
فرزندم به راحتی میتواند با انتقاد و خرده گیری از من باعث
آزارم شود.
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A Comparison of the Effectiveness of Parenting Education
based on Acceptance and Commitment, and Parenting based
on Positive Psychology in Improving Resilience and MotherChild Relationship in Mothers of Children with Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Mahboobeh. Banani 1, Naser. Amini* 2, Mahmoud. Borjali
3
, & Moloud. Keykhosrovani 2
Abstract
Aim: The present study aimed to compare the effectiveness of parenting education
based on acceptance and commitment and parenting based on positive psychology in
improving resilience and mother-child relationship in mothers of children with attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD). Method: The present study had a quasiexperimental method with a pretest-posttest design with a control group and a twomonth follow-up. The statistical population consisted of mothers of 8 to 12-year-old
boys with attention deficit hyperactivity disorder in Tehran. After screening with
Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RIS) (2003) and Pianta's Child-Parent
Relationship Scale (CPRS) by purposive and convenience sampling, 45 mothers were
selected and randomly assigned to two experimental groups a control group. The
experimental group of parenting based on acceptance and commitment was intervened
based on Quinn and Morrell protocol (2009), and the experimental group of positive
psychology based on Seligman protocol (2005) was intervened for eight 90-minute
sessions. Data were analyzed using repeated-measures analysis of variance. Results:
Parenting education based on acceptance and commitment in improving resilience
(F=5.38, P=0.029), and mother-child relationship (F=7.95, P=0.009), and parenting
education based on positive psychology were effective in improving resilience (F=5.59,
P=0.027), and mother-child relationship (F=6.07, P=0.021) in mothers of children with
attention deficit hyperactivity disorder, and the effect was stable in the follow-up phase
(p<0.05). Conclusion: Both approaches were effective in improving resilience and
mother-child relationship in mothers of children with attention deficit hyperactivity
disorder; hence, counselors and therapists are recommended to use the findings of the
present study for clinical and therapeutic interventions to help increase resilience and
improve the quality of mother-child relationship in mothers of children with attention
deficit hyperactivity disorder.
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