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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف مروری بر برنامه های آموزشی مبتنی بر مشارکت والدین در کاهش عالئم اختالل نارسایی توجه/بیش 

کتابخانه ای بود. در این پژوهش پس از تعریف اختالل نارسایی توجه/بیش -فعالی کودکان انجام شد. روش پژوهش از نوع اسنادی

درمان های مبتنی بر ح مهم ترین  نشانه های این اختالل پرداخته شد و پس آن به بررسی و معرفی فعالی کودکان به تشری

، آموزش اجتماعی بارکلی  آموزش والدین، اصول برنامه آموزش والدین و انواع برنامه های آموزشی والدین که شامل آموزش والدین

کودک، برنامه فرزندپروری مثبت، برنامه -ی خانواده، برنامه تعاملی والداورگان، برنامه آموزش مدیریت والدین برنامه توانمندساز

برنامه های آموزشی مبتنی بر مشارکت آموزش والدین آیبرگ و بازی درمانی پرداخته پرداخته شد.باتوجه به نتایج این پژوهش 

این رو درمانگران می توانند از برنامه والدین  نقش موثری در کاهش عالئم اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی کودکان دارد.از 

 های آموزشی مبتنی بر مشارکت والدین در جهت کاهش کاهش عالئم اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی کودکان استفاده نمایند.

 اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی، برنامه های آموزشی، مشارکت والدین کلید واژه ها:
 



 مقدمه 

،که توجه روان شناسان و روان پزشکان را  استبیش فعالی /های دوران کودکی، اختالل نارسایی توجهاز مهمترین اختالل  یکی

1به خود جلب کرده است)بوسینگ و همکاران به عنوان یک اختالل روان شناختی آسیب بیش فعالی /(. نارسایی توجه2010،

( و به شکل مزمن و فراگیر عملکرد کودکان را 2014تا،پذیر بطور آشکار بر کودکان تأثیر گذاشته)لودیس، فاستو، بلونی وکاس

 (.2013دچار مشکل کرده و تنیدگی والدین را افزایش می دهد)چین لی،

حولی دوران ت، یکی از اختالل های بیش فعالی /بر اساس معیارهای راهنمای تشخیصی روانپزشکان اختالل نارسایی توجه 

ل ناتوانی ، عدم سازمان دهی و فزون کنشی/ شناخته می شود. بی توجهی شامکودکی است که با نشانه هایی چون بی توجهی

شی/ تکانشگری در توجه پایدار برروی یک تکلیف، عدم گوش دادن و از دست دادن تمرکز الزم بر روی انجام تکلیف، فزون کن

مچنین این اختالل هکشیدن می باشد.  مربوط به بیش فعالیتی، بی قراری و ناتوانی در همراهی با دیگران و ناتوانی در انتظار

الی با آسیب هایی اغلب با دیگر اختالل های برونی سازی شده چون اختالل نافرمانی و اختالل سلوک همبودی داشته و تا بزرگس

 (.  2013در عملکرد شغلی،  تحصیلی و اجتماعی پایدار می ماند)انجمن روانپزشکی آمریکا،

 یجانی شدید برای کودکان پیش دبستانی و خانواده آنها می شود)کافمن و همکاران،این اختالل سبب بروز مشکالت ه

سطوحی از فعالیت را نسبت بیش فعالی /( اظهار می دارند که کودکان دچار اختالل نارسایی توجه2011(. )گری همکاران،2009

مشکل می باشند . نتایج پژوهش ها نشان می دهد  به همساالنشان بسیار زیاد از خود نشان داده و معموالً در پایداری توجه دچار

که این کودکان مشکالت جسمانی و روانی دیگری به همراه خود دارندکه باید سالمت روانی آنان مورد توجه قرار 

2گیرد)کایلینگ را اختالل تحولی و فراخنای توجه، تکانشگری/فزون بیش فعالی /( اختالل نارسایی توجه2005(. بارکلی،)2008،

نشی می داند، که این نارسایی به طور قابل مالحظه ای نامتناسب با سن عقلی کودک است. نشانه ها به طور نافذ و موقعیتی ک

هستند و معموالً در طول زمان مزمن و پایدار می مانند. این نتیجه مستقیم تأخیر شدید زبان، ناشنوایی، نابینایی، اُتیسم، روان 

های رفتاری هیجانی نیست. همچنین این اختالل با بیش فعالیتی و عدم تمرکز شناسائی می  پریشی دوران کودکی و اختالل

به عنوان یک اختالل روان شناختی آسیب زا بیش فعالی /( اختالل نارسایی توجه2014( . از نظر مارسلو)2011شود )اسمیت، 

ر کودکان ایجاد می کند، که به عنوان نشانگان که به طور بارزی ویژگی هایی چون بی توجهی، تکانشگری و فزون کنشی را د

 روانشناختی مطرح است.   

  ADHDتوصیف نشانه های اصلی 
شاهده است. این مفزون کنشی از نشانه های  اولیه این اختالل می باشد که معموالً در سال های پیش دبستان قابل : فزون کنشی 

د. کودکان نوپا و ، بنابراین برای تشخیص، جانب احتیاط را باید رعایت کرنشانه با توجه به سن و سطح تحولی کودک متفاوت است

ور رفتن به اشیاء  وپیش دبستانی که این اختالل را دارند، با کودکان عادی فعال از آن جهت متفاوتند که پیوسته در جنب و جوش 

یستند، به اشتباه به آرام گرفتن در یک مکان ن هستند. والدین عموماً کودکان فزون کنش را به عنوان کودکان بی قرار که قادر

 (. 1389توصیف می کنند. این کودکان مدام در حال جنب و جوش هستند و قادر به بازی آرام نیستند)سلیمانی، 

یا مشکالتی در زمینه توجه مواجه هستند. بی توجهی بیش فعالی /اغلب کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه: نارسایی توجهی

ه عنوان مالک اصلی این اختالل در نظر گرفته می شود. بی توجهی منجر به عدم تمرکز، عدم اتمام تکالیف، افزایش خطا هنگام ب

( بر مشکالت حفظ توجه در این کودکان 2006انجام تکالیف خسته کننده و باعث تغییر مکرر فعالیت ها می گردد. بارکلی )

3تأکید می کند. ماهون و اسکنیدر ( با بررسی میزان مشکالت توجه کودکان پیش دبستانی دریافتند که اختالل توجه این 2012)

کودکان می تواند چالش بر انگیز بوده و می تواند بر اساس تاریخچه کودک عملکرد و مشاهدات برنامه ریزی شده و آزمونهای 

یدار، توجه انتخابی ،فراخنای توجه و کنترل روان شناختی  رسمی مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص آزمون های توجه پا

 توجه را در کودکان مورد بررسی قرار می دهند.

                                                             
1 . Bussing 
2 . Kieling 
3 . Mahone & Schneider 



، بطوری که حرف ناتوانی در مهار تکانشگری نقش مهمی در این اختالل دارد. تکانشی بودن معموالً بدون تفکر است: تکانشگری

(. بارکلی باور 2006می توانند منتظر نوبت بمانند)بارکلی،دیگران  را قطع می کنند،  بی موقع به سئواالت پاسخ می دهند و ن

وجه به شرایط و موقعیت تدارد که این برانگیختگی، نقش بنیادی در این اختالل دارد. تکانشگری نیز مانند بی توجهی، در افراد با 

نه، در ایجاد اختالل رهای تکانشگراهای مختلف تغییر می کند و بسیاری از متخصصان براین باور هستند که ناتوانی در مهار رفتا

 (.1389نقش بنیادی و اساسی را ایفا می کند)سلیمانی، بیش فعالی /نارسایی توجه

شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه امروز والدین را تحت فشار قرار داده : 4برنامه های های مبتنی بر آموزش والدین

تن یک زندگی سازگارانه و پاسخگوی منطقی به مشکالت و نیازهای فرزندان دچار است. این مسئله تعهدات آنها را برای داش

مشکل کرده است. در این شرایط والدین قادر به برآورده کردن نیازهای هیجانی، شناختی و رفتاری فرزندان خود نیستند، و این 

ین در بهترین موقعیت برای تأثیر گذاری عمیق بر فرزند می گردد. بنابراین آموزش والد -خود باعث ایجاد اختالل در تعامل والد

 (.1392زندگی کودکان به عنوان بزرگساالن آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است)احمدزاده، 

، اغلب بیش فعالی/جهبا توجه به اینکه درمانگران در  ایجاد ارتباط عاطفی قوی بین خود و کودکان دارای اختالل نارسایی تو

کل می کند،  بنابراین به مسئله درمان  آنها را دچار مش هایی نمی توانند بار این مسئولیت را به دوش بکشند و اینناتوان و به تن

عنوان یک عامل  نظر می رسد کمک درمانگرانی چون والدین به لحاظ تبارشناسی می توانند با ارتباط قوی با فرزند خود و به

 نند.کفرزند خود ایفای نقش بیش فعالی /نه های اختالل نارسایی توجهدرمانی در افزایش سالمت روانی و کاهش نشا

5آموزش والدین از اوایل قرن بیستم با اقدامات فروید آغاز و با برنامه های ون فلیت ( ادامه یافته است. در این خصوص 2006)

ت. انجام بازی درمانی در منزل برای بازی درمانی به عنوان یکی از روش های درمانی برای کودکان سنین پایین شناخته شده اس

کودک او را به عنوان فردی مهم و عضویت غیر قابل جانشین معرفی می کند. در جلسات بازی در منزل، خود کودک محور 

 تجربه بوده و والد نقش هدایتی و تسهیل شرایط ارتباط را به عهده دارد 

ا استفاده از تکنیک های رفتاری و شناختی برای کاهش اختالل کودک و ب آموزش والدین با هدف تغییر رفتار تعامل والد

6(. پاترسون1392فرزندانشان انجام می گیرد)حسین زاده، بیش فعالی /نارسایی توجه ، اساس علمی این برنامه را مطرح کرده 

ی گیرد از طریق ایجاد است. او فرضیه تعامالت اجباری بین والدین و کودکان را شرح داده است. طبق این فرضیه کودک یاد م

رفتارهای منفی مثل قشقرق، مخالفت و مبارزه، طلب از انتقاد والدین اجتناب کند، که این خود باعث رفتار منفی والدین مثل، 

داد زدن بر سر کودک می شود و بتدریج هر دو طرف یعنی هم والد و هم کودک رفتار پرخاشگرانه به خود می گیرند که باعث 

 دید تری در نوجوانی می گردد.اختالل های ش

امه برای والدین هدف اصلی از برنامه آموزش والدین کاهش مشکالت رفتاری کودکان می باشد. همچنین با بکار گیری این برن

شانه های بالینی اختالل نارسایی نکودک و کاهش -کودکان پیش دبستانی با رفتارهای آشفته، باعث بهبودی تعامل والد

ک که دارای مشکالت فرزندان آنها می گردد. در آموزش، والدین درمانگر به جای کار با کودک  با والدین کود  یبیش فعال/توجه

س اعتماد به رفتاری است کار می کند. کودکانی که به سبب مشکالت رفتاری خود در تعامل با والدینشان مشکل دارند از ح

ان به شکل مثبت یشتر کودک می گردد. بنابراین با آموزش والدین می تونفس پایینی برخوردارند و این مسئله باعث لجبازی ب

نامه آموزش والدین  رفتارهای تعاملی والد را اصالح و شیوه های تربیتی مناسب را به والدین آموزش داد. از جمله هدف های بر

 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 7والد -بهبود رابطه کودک( 1
 دک در تبعیت از دستورات و مقررات ارائه شده از سوی والدین( افزایش پیروی کو2

 بیش فعالی/( افزایش آگاهی  والدین در مورد علل اختالل نارسایی توجه3

 ( افزایش اعتماد به نفس کودکان4

 ( کاهش نشانه های بالینی رفتار منفی کودکان5
                                                             
4 . Parent training 
5 . Van Fleet 
6 . Peterson 
7 . Child Parent relationship 



 کودک -( افزایش تعامل مثبت والد6

 بیش فعالی/کودکان با اختالل نارسایی توجه( پیشگیری از مشکالت رفتاری 7

ن موفقیت گام برای رسیدن به هدف های منظور در آموزش والدین عالوه بر توجه به عواملی چو: اصول برنامه آموزش والدین

فت گام موزش و پیشرتکرار، توجه به خودکار آمدی والد در حین آ به گام، متوالی بودن، مثال های چندگانه، تمرین، بازخورد و

ا تمرکز بر مولفه های صحیح به گام والد بسیار مهم است. انتظار نمی رود والدین هر مهارتی را برای بار اول یاد بگیرند. درمانگر ب

ای ساده و سپس تالش های اولیه والدین و پیشرفت گام به گام آنها را تشویق می کند. در اصل توالی، یعنی ابتدا مهارت ه

در محیط  وبه والدین آموزش داده می شود و سپس مهارت های یاد گرفته شده را والدین تمرین کرده مهارت های پیچیده 

ر در ارتباط با این الگوها واقعی بکار بندند. در این راه کاربرد اصول یادگیری اجتماعی می تواند مهم باشد. برخی از فرضیه های زی

 آمده است:

 توان آموخت و شرط آموزش، انگیزه، همکاری و پیگیری والدین است.  .تربیت کودک، مانند هر مهارتی را می1

ادگیری می توان آنها را ی.محیط زندگی بر رفتارهای خوب و بد والدین و کودکان تأثیر می گذارد، بنابراین با استفاده از قوانین 2

 تغییر داد.

 یت فرزند خود شوند.از دخالت های بی جای دیگران در ترب.والدین باید مسئولیت تربیت فرزند خود را بر عهده بگیرند و مانع 3

 .والدین باید از روحیه مطلوبی برخوردار باشند و در انجام آموزش صبور باشند.4

 .والدین باید در رفتارشان هماهنگ عمل کنند.5

 انواع برنامه های آموزشی والدین

طراحی شده بیش فعالی /درمان کودکان با اختالل نارسایی توجه ( برای2006این برنامه توسط بارکلی): .آموزش والدین بارکلی1

است. در این برنامه با استفاده از اصول رفتارگرایی مثل مدیریت رفتار به اصالح مشکالت رفتاری کودک پرداخته می شود. تعداد 

بیش /دک با اختالل نارسایی توجهجلسه درمانی برای والدین است. در این برنامه به نیاز های منحصر به فرد کو 9جلسات شامل 

بیش /و خانواده آنها توجه می شود و با استفاده از مبانی نظری و تجربی به حل مشکل والد و کودک با اختالل نارسایی توجهفعالی 

8توجه می گردد. نخستین برنامه آموزش والدین، یک برنامه دو مرحله ای است که توسط هانففعالی  (، تهیه و سپس 1969)

9سط فورهندتو  بر روی کودکان نافرمان به طور وسیع مورد بررسی قرار گرفت. اصالح  و (1980)

سال تدوین شد، و بر  3-12(، برای کودکان 1974این برنامه توسط پیرسون ) : 10(PMTO.برنامه آموزش اجتماعی اورگان)2

مشاهده و تعریف کنند و سپس به آنها اصول یادگیری این نکته تأکید دارد که والدین یاد می گیرند رفتارهای نامناسب کودک را 

اجتماعی و استفاده از تقویت مثبت آموزش داده می شود. در این برنامه خانواده به صورت فردی برای جلسات هفتگی پذیرفته 

1می شوند)ماتیز و لوچمن 1  ،2010.) 

(، برنامه آموزش والدین را برای کودکان 2005کازدین، داوسون، فرنچ و یونیس) : 12(PMTبرنامه آموزش مدیریت والدین ).3

بیش /سال ارائه کرده است. این برنامه به صورت فردی ارائه می شود. و برای کاهش شدت اختالل نارسایی توجه 2-14سنین 

ی در منزل کودکان قابل استفاده می باشد. در جلسات درمانی درمانگر والدین را برای بهبود تمرین مهارت های فرزند پرورفعالی 

تشویق می کند. این برنامه به شیوه ای اشاره دارد که در آن  والدین آموزش می بینند تا به گونه ای دیگر با کودک تعامل داشته 

 باشند.

می در بالندگی خانواده بدون شک عمده ترین پایگاه آموزش و تربیت کودک است، و نقش مه: .برنامه توانمند سازی خانواده ها4

امطلوبی در تحول دک ایفا می کند. پس هر گونه نارسائی در ساختار خانواده می تواند از همان اوان کودکی تأثبر نشخصیت کو

ا با کودک دارد. (. محیط ناسالم خانواده نقش کلیدی در سالمت روان والدین و تعامل آنه1392کودک داشته باشد)احمد زاده، 

 ت جامعه و مهمترین پایگاه ،تکامل شخصیت کودک می دانند.روانشناسان خانواده را هسته اصلی حفظ سالم

                                                             
8 . Hanof 
9 .Forehand 
1 0 . Parents Management Training Oregan 
1 1 . Mathys & Lochman 
1 2 . Parent Management Training 



کودک می تواند مشکالت اختالل نارسایی –کودک و معلم –بهبودی تعامل والد : 13(PCITکودک )-برنامه درمانی تعامل والد.5

دیریت رفتار توانستند را در کودکان کاهش دهد. آنها با استفاده از نظریه دلبستگی و یادگیری کیفیت تعامل مبیش فعالی /توجه

کودک می تواند نقش  -مشکالت رفتاری کودکان پیش دبستانی را کاهش دهند.باید خاطر نشان ساخت که تعامل مثبت والد

(، برنامه ای 2009(. وگرس)2006، دیکایفا کند) بیش فعالی/مؤثری در جهت کاهش مشکالت کودک با اختالل نارسایی توجه

کودک و شیوه پاسخ دهی بر اساس فنون مدیریت رفتار طراحی کردند، که دو بخش تعامل -والد بر اساس اصالح کیفیت رابطه

دقیقه ای اجراء می گردد. این روش به والدین کمک  120جلسه  12هدایت  شده والد و تعامل هدایت شده کودک بود، که در 

 را به طور مؤثری مدیریت کنند. می کند تا روابط گرم و صمیمانه ای با فرزندان خود داشته و رفتار آنان

(بر اساس مداخالت خانوادگی و فرزند پروری برنامه فرزند پروری مثبت 2014کامبل ): 14(Triple)برنامه فرزند پروری مثبت.6

رفتاری طراحی شده است و شامل یک برنامه  –را طراحی کردند. این برنامه بر اساس یادگیری اجتماعی  و درمانگری  خانوادگی 

در کودکان می شود. بخشی از این بیش فعالی /اخله چند سطحی است که موجب کاهش مشکالت اختالل نارسایی توجهمد

 کودک استوار بوده و بر مهارت های مثبت کنترل کودک به جای والدگری استبدادی تأکید می کند.-برنامه بر تعامل والد

به مشکالت رفتاری  ساله مبتال 2-9( در آمریکا برای کودکان 2014این برنامه توسطفگن ): برنامه اموزش والدین آیبرگ.7

ق فنون رفتاری کودک از طری -طراحی شده است. این برنامه بر تعلیم شیوه پاسخدهی به والدین و اصالح کیفیت رابطه والد

ل در مرحله او حور است.تأکید دارد، و شامل دو مرحله است:  مرحله اول شامل تعامل والد محور و مرحله دوم تعامل کودک م

یش فرزند پروری کودک و افزا -والدین با مهارت کنترل رفتار کودک آشنا می شوند و در مرحله دوم با هدف تقویت پیوند والد

ل کردن، انتقاد مثبت  از طریق بازی با کودک اقدام کنند. همچنین به والدین آموزش داده می شود که از دستور دادن، سئوا

 دقیقه با کودک خود در منزل بازی کنند. 10تا  5ک خودداری کنند و به عنوان تکلیف هر روز کردن به کود

سال یک رویکرد مداخله ای و پیشگیرانه محسوب شده، چرا که کودکان  7بازی درمانی برای کودکان زیر : 15بازی درمانی.8

یجانات منفی خود را برون ریزی می کنند. در پیش دبستانی دارای مشکالت رفتاری هیجانی و تحولی در طی بازی دنیای ه

 بازی، کودکان مشکالتی چون خشونت، تعارض ها، مشکالت توجه را از خود نشان می دهند.

( معتقداست، دنیای کودکان دنیای فعالیت و عمل است و درمانگر با استفاده از بازی می تواند به دنیای 2013الدیکی  )

باب بازی ها همانند کلمات و بازی زبان کودک است. اغلب کودکان فاقد مهارت های کالمی درون کودک پی ببرد. در واقع اس

( با استفاده از 2011الزم برای بیان اضطراب و ترس های خود هستند و بازی درمانی جایگزین مناسب درمان کالمی است.لرنر )

1بازی های وانمودی 6 دریافتند که کاربرد چنین بازیهایی می تواند شیوه مقابله ، بیش فعالی /و تأثیر آن بر اختالل نارسایی توجه 

 همراه با انعطاف پذیری در کودکان را افزایش داده و در نتیجه کودکان می توانند وقایع استرس زا را بهتر مدیریت کنند.

 

 

 بحث و نتیجه گیری

توجه/بیش  اهش عالئم اختالل نارساییپژوهش حاضر با هدف مروری بر برنامه های آموزشی مبتنی بر مشارکت والدین در ک

ریح مهم ترین  فعالی کودکان انجام شد. در این پژوهش مروری پس از تعریف اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی کودکان به تش

رنامه آموزش نشانه های این اختالل پرداخته شد و پس آن به بررسی و معرفی درمان های مبتنی بر آموزش والدین، اصول ب

 ین و انواع برنامه های آموزشی والدین پرداخته شد.والد

باتوجه به نتایج این پژوهش برنامه های آموزشی مبتنی بر مشارکت والدین  نقش موثری در کاهش عالئم اختالل نارسایی 

تنی بر از برنامه های آموزشی مبنتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده توجه/بیش فعالی کودکان دارد. در مجموع 

                                                             
1 3 . Parent- Child Interaction Theory 
1 4 . The Positive Parenting Program 
1 5 . Play therapy 
1 6 .Pretend play 



 ، معلمان،بنابراین، آگاهی دادن به والدین ؛تأکید دارد مشارکت والدین بر کاهش عالئم اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی کودکان

مراکز درمانی به  رسانیاطالع، ارائه راهکارهای عملی به مسئولین مدارس،  و درمانگران اختالل نارسایی توجه/بیش فعالیمربیان 

تأثیر  از برنامه های آموزشی مبتنی بر مشارکت والدیندرباره نقش و اهمیت ، استفاده  انناسان و متخصص، روانشو تخصصی

 داشت.  خواهد در کاهش  اختالل نارسایی توجه/بیش فعالیبسزایی 

فقط بررسی نقش  برنامه های آموزشی مبتنی بر مشارکت والدین بر کاهش عالئم های پژوهش حاضر، از جمله محدودیت

نقش سایر مداخالت روانشناختی و غیر  های آتی بهپژوهش در بنابراین شایسته است که ؛بوداختالل نارسایی توجه/بیش فعالی 

مدیران مراکز درمانی شود که همچنین پیشنهاد می، توجه داشته باشددارویی در کاهش عالئم اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی 

ه های آموزشی مبتنی بر مشارکت والدین  را بگذرانند و نسبت به این روش و اجرای آن ها های آموزشی برنامو متخصصان دوره

 تسلط الزم را کسب نمایند.

 منابع

(. اثربخشی بازی های توجهی بر کاهش نقایص عصب روان شناختی دانش آموزان پسر دبستانی دارای نقص توجه 1392احمد زاد، مریم.)

 د منفرد. پایان نامه ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.همراه با بیش فعالی: پژوهش مور

بهبود حافظه کاری  این دو بر (. آموزش حافظه کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب1392حسین زاده ملکی، زهرا و همکاران.)

 .63-53(، 4)15. فصلنامه تازه های علوم شناختی، ADHDکودکان 

(. مقایسه اثر بخشی روش های آموزش مدیریت والدین، تنظیم حافظه کاری و دارو درمانی بر کاهش نشانه های 1389نی، علی اکبر.)سلیما

 پایان نامه دکتری دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی. ADHDاختالل 
Kazdin, A.E; Esveldt- Dawson, K; French. N.H;& Unis, A.S.(2005).Problem solving skills training and 

relationship therapy in the treatment of antisocial child behavior. Journal of consulting and clinical 

psychology. 55, 76-80. 

Mathys,W; & Lochman, J.E.(2010). Oppositional defiant disorder and conduct disorder in childhood. This edition 

first published. John. Wiley & sons LTD. 

Bussing, R; & et al.(2010). Adolescent outcomes of childhood Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder in a 

diverse community sample. Journal of American academy of child adolescent psychiatry. 49(6),565-605. 
American Psychiatric Association. (2013). DSM-5. Washington, DC. London,  England.www.psych.org. 
Ludici,A; Faccio,E; Belloni;& Costa,N.(2013). The use of the ADHD diagnosis label: What implications exist for 

children and their families? Procedia-social and behavioral sciences. 122,506-509. 

Chronis,A;& et al.(2014). Parent-child interaction therapy with emotion coaching for preschoolers with ADHD 

disorder. Cognitive and behavioral practice. 17-4c. 
Kaufman, R; & et al.(2009). Attention-–Deficit Hyperactivity Disorder and Epilepsy in children in childhood: 

Incident,causative relations and treatment possibilities. Journal of child neurology, 24, 6, 727-733. 

Grey, P.(2011). The decline of play and the rise of psychopathology in children and adolescents. American journal 

of play.3(4), 443-449. 

Barkley,R.A.(2005). Attention deficit hyperactivity disorders: A Handbook for diagnosis and treatment. New 

York: Guilford press. 
Smith, J.T; & Dziurgot, T.(2011). Good- fit’ teacher-child play interactions and the subsequent autonomous play 

of preshool children. Early childhood research quartery. 26, 110-123. 

Marselo,A.K;&Yates,T.M.(2014).Prospectiverelations among preschoolers’ play, coping, and adjustment as 

moderated by stressful events. Journal of applied developmental psychology. 35, 223-233. 
Dick,M; Viken, J; & Kapiro, J.(2006). Understanding the co variation among childhood externalizing systems: 

Gentic and environmental influences on conduct disorder, Attention deficit hyperactivity disorder and 

oppositional defiant disorder symptoms. Journal of American child psychology. 33(2), 219-233. 

Rogers, M A; Wiener, J; Marton, I; & Tannock, R.(2009). Parental involvement of  children  with and without 

Attention-Deficit/ Hyperactivity disorder(ADHD). Journal of school psychology. 47, 167-185. 
Cambell, S.B; Halperin,M.J; & Sonuga-Barke,E.J.S.(2014). A developmental perspective on attention-

deficite/Hyperactivity disorders: Handbook of developmental psychopathology. 
Eggen –Wilkens, N D & et al.(2014). Playing with others: Head start children  peer play relations with 

kindergarten school competence. Early childhood research quarterly. 29, 345- 346 
Ludici,A; Faccio,E; Belloni;& Costa,N.(2013). The use of the ADHD diagnosis label: What implications exist for 

children and their families? Procedia-social and behavioral sciences. 122,506-509. 



Lerner,M.D;&Mikami,A.Y.(2011). The alliance ina friendship coaching intervention for parents of children with 

ADHD. Behavior therapy. 42, 449-461. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A review of parent-based educational programs in reducing attention 

deficit / hyperactivity disorder symptoms in children 

Atefe Mohammadi Feizabadi1, Newsha Aslani Moghaddam2 &  

Bahar GHaderi Movahed3 

1.MS student of Psychology and education of exceptional children of Tehran University 

atefemohammadi@ut.ac.ir 

2.MS In psychology and exceptional children Education, University of Tehran 

newsha.asl.moghadam@gmail.com 

3.MS  In psychology and exceptional children Education, University of Tehran 
bahar.ghaderimovahed@gmail.com 

 

 
Abstract 

The present study has been done aiming to review parental- participation programs to reduce 

the symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in children. In the survey done, after 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder being defined, the most important symptoms of this 

disorder were mentioned. And then parent-based therapy, principles of parental education 

program and all kinds of educational programs for parents including Barclay Parents Training, 

Oregon Social Education, Parent Management Training Program, Family Empowerment 

Program, Parent-Child Interaction Therapy Program, Positive Parenting Program, Iberg 

Parents Training Program and Play Therapy were introduced and studied. The results of the 

study indicate that parental- participation based programs play an important role in reducing 

the symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in children. Therefore to reduce the 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder symptoms in children, therapists can use parental- 

participation based programs. 

Keywords: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Educational Programs, Parental Participation 

 
 

 

 


