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 چکیده

 به نسبت وابستگی هم است شده مطرح فعال بیش کودکان مادران ذهنی اشتغال خصوص در اخیرا که مشکالتی از یکی

 بررسی پژوهش ازاین هدف. باشد می هیجانی هی نظم خود روان سالمت های مولفه از دیگر یکی چنین هم. است کودک

 مقطع توجه نقص با همراه فعالی بیش اختالل بدون و با کودکان مادران در هیجانی دهی نظم خود و وابستگی هم ای مقایسه

 35 پژوهش نمونه. بود فعالی بیش اختالل بدون و با کودکان مادران کلیه پژوهش مورد جامعه. بود اصفهان شهرستان ابتدایی

 در گیری نمونه شیوه از استفاده با که بودند فعال بیش کودک بدون مادران از نفر 35 و فعال بیش کودکان مادران از نفر

 استفاده گارنفسکی هیجانی جویی نظم و فیشر اسپن وابستگی هم مقیاس از ها داده آوری جمع برای. شدند انتخاب دسترس

 واریانس تحلیل مانند استنباطی وآمار معیار انحراف و میانگین نظیر توصیفی آمار از استفاده با پژوهش دادهای پردازش. شد

 خود و وابستگی هم بین که دادند نشان کردندو تایید را پژوهش فرضیه ها داده تحلیل. گرفت انجام( MANOVA)متغیره چند

 چند واریانس تحلیل نتایج(. >001/0P) دارد وجود معناداری تفاوت فعال بیش کودک بدون و با مادران هیجانی دهی نظم

 فعال بیش کودک بدون مادران از معناداری طور به فعال بیش کودکان مادران در وابستگی هم که بود این از حاکی نیز متغیره

 با مادران از فعال بیش کودک بدون مادران در معناداری طور به هیجانی دهی نظم خود چنین هم(. >001/0P)است بیشتر

 در هیجانی دهی نظم خود و وابستگی هم بین گرفت نتیجه توان می حاصل نتایج به توجه با. است بیشتر فعال بیش کودک

 بیش کودکان مادران در وابستگی هم. دارد وجود معناداری تفاوت فعال بیش کودک بدون مادران با فعال بیش کودکان مادران

 مادران از بیشتر فعال بیش کودک بدون مادران در هیجانی دهی نظم خود و فعال بیش کودک بدون مادران از بیشتر فعال

 .باشد می فعال بیش کودکان

 فعال بیش کودکان مادران، هیجانی، دهی نظم خود وابستگی، هم: کلیدی های واژه

 

 

  مقدمه

 بی بیانگر آشکارا که دهد می نشان عالیمی کودک آن در که است اختاللی(  ADHD) فعالی بیش و توجه نقص اختالل

 انجمن) شود می شغلی یا تحصیلی اجتماعی، عملکرد شدن مختل باعث عالیم این. باشد می نظمی بی و پرتی حواس توجهی،



 است درصد5/0 بزرگساالن در و درصد 9/5- 1/7نوجوانان و کودکان در آن جهانی شیوع(. 2013 آمریکا روانپزشکی

(Childress et al , 2020) 

 همساالن توسط کودکان دیگر از بیش توجه نقص با همراه فعالی بیش به مبتال کودکان که است داده نشان تحقیقات نتایج

 روانپزشکی انجمن) دارند زیادی مشکالت ارتباطی رفتار ایجاد در و هستند تحصیلی ضعف دچار همچنین و شوند می طرد

 (.1394 آمریکا

 جهت این از باشند می خشن و پذیر تحریک هیجانی لحاظ از و(  mally et al, 2016)هستند تکانشگر معموال کودکان این

 (. 1392همکاران، و ابراهیمی.)است دشوار مادران ویژه به کودک با ارتباط برقراری

 می آسیب خانواده اعضای سایر از بیشتر مادر معموال فعال بیش کودک ی خانواده اعضای بین در مشکالت این اهمیت باب در

 نقص با همراه فعالی بیش اختالل به مبتال کودکان مادران بویژه والدین است داده نشان ها پژوهش راستا،نتایج این در. بیند

 بیش به مبتال کودکان مادران روانی سالمت همچنین و هستند افسردگی و اضطراب دچار عادی کودکان والدین از بیشتر توجه

 (. Derakhshanpoor et al  , 2015) شود می اختالل دچار بیشتر توجه نقص - فعالی

 , Lee PC et al)است ارتباط در مادران در افسردگی باالتر میزان با توجه نقص با همراه فعالی بیش اختالل اساس براین

  وابستگی هم است شده مطرح فعال بیش کودکان مادران ذهنی اشتغال خصوص در اخیرا که مشکالتی از یکی(. 2013

 اختالل نوعی مثابه به را آن توان می و است فردیت دادن دست از بیماری وابستگی هم(. 1388 بیتی،)است کودک به نسبت

 به خود زندگی در وابسته هم فرد. است ها آن با ارتباط در نوعی به و بوده دیگران رفتار و ها نیاز بر تمرکز از ناشی که دانست

 ترین شایع وابستگی هم. گیرد می نادیده را واقعی خود به مربوط سالم نیازهای که دارد دیگران مورد در ذهنی اشتغال قدری

 تماس که شود می باعث و است خود از بیرون به حد از بیش تمرکز از ناشی حالت این. کنند می پیدا مردم که است اعتیادی

 را کمال و خوشبختی او به تواند می او از بیرون چیزی دارد عقیده فرد یعنی. بدهد دست از اوست درون در چه آن با را خود

 (.1394 پور، قاسم) کند اعطا

 و تعبیر با که است درونی خاص عاطفی حالت یک هیجان. است هیجانی دهی نظم روان،خود سالمت های مولفه ازدیگر یکی

 به نهایت در که کند می ایجاد را درونی فیزیولوزیکی تغییرات از ای مجموعه و شده شروع خاص ای شیوه به موقعیت تفسیر

 توانایی پخته و بالغ افراد نشانه جهات بسیاری از راستا، این در. شود می منجر محیط و ارگانیسم بین تعادل مجدد بازگشت

 که دهند نمی اجازه و کنند کنترل را خود های هیجان و ها سایق آرزوها، امیال، توانند می ها آن.است خودشان کنترل در ها آن

 غیر نابالغ، صفت، بچه قبیل از اصالحاتی با اغلب ندارند را توانایی این که کسانی. بگیرد دست به را ها آن کنترل احساسات،

 (.1392ندایی،)  شوند می توصیف دمدمی و منطقی

 نظم خود و وابستگی هم ای مقایسه بررسی به پژوهشی ایران در که این به نظر و شده مطرح مطالب به توجه با مجموع در

 هم ای مقایسه بررسی حاضر پژوهش هدف لذا است، نپرداخته فعالی بیش اختالل بدون و با کودکان مادران در هیجانی دهی

 .  گردید تعیین توجه نقص با همراه فعالی بیش اختالل وبدون با کودکان مادران در دهی نظم خود و وابستگی

  روش



 اختالل بدون و با کودکان مادران کلیه بر مشتمل پژوهش آماری جامعه. بود ای مقایسه _علی حاضر تحقیق در پژوهشی روش

 مادران از نفر35و فعال بیش کودکان مادران از نفر 35تعداد دسترس در گیری نمونه روش با بودکه اصفهان شهر فعالی بیش

 .شدند مطالعه و انتخاب فعالی بیش بدون کودکان

 ابزارها

 سنجش آن هدف و شد تهیه میالدی1991 سال در فیشر و اسپن توسط: فیشر-اسپن سوالی 16 مقیاس: وابستگی هم مقیاس

 احساس ،(16و15های گویه)فرار ،(9،3،7،10،24های گویه)نیازها و احساسات انکار مقیاس خرده 5 شامل که بود وابستگی هم

 های گویه) یافتن رابطه در را خود اهداف و(2و1های گویه)یافتن رابطه در را خود هویت ،(4،6،11،13های گویه) گناهکاری

 .باشد می( 5،8،12

 معکوس بصورت 7و5 های گویه شودکه می راانجام موافقم کامال: 6 تا مخالفم کامال:1 از لیکرت درطیف مقیاس گذاری نمره

 پایایی و اعتبار( 1389)اشرف ایران در. است 96 ممکن نمره بیشترین و 16 پرسشنامه این نمره حداقل.اند شده گذاری نمره

 آلفای.شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب و درونی همسانی روش از آزمون پایایی بررسی برای.کرد ریگی اندازه را پرسشنامه این

 .بود 731/0با برابر مقیاس کرونباخ

 کشور در( 2001)همکاران و گارنفسکی هیجانی،توسط جویی نطم سوالی 36 مقیاس: هیجانی شناختی جویی نطم مقیاس

 شناسایی جهت که است بعدی چند پرسشنامه یک پرسشنامه این. است هلندی و انگلیسی نسخه دو دارای شده، تدوین هلند

 پرسشنامه این. گیرد می قرار استفاده مورد منفی های موقعیت یا وقایع کردن تجربه از پس افراد شناختی ای مقابله های راهبرد

 پرسشنامه. باشد می استفاده قابل باال، به سال 12 افراد برای آن اجرای. باشد می ماده 36 دارای و است خودگزارشی ابزار یک

 خرده. است شده تشکیل مقیاس خرده 9 واز بوده محکمی تجربی و نظری ی پایه دارای( CERQ)هیجان شناختی جویی نظم

 نشخوارگری ،(11،20،29،3،12) پذیرش ،(1،10،19،28،2) خویش مالمت شناختی راهبرد 9 مذکور های مقیاس

 مثبت مجدد ارزیابی ،(23،32،6،15) ریزی برنامه بر مجدد تمرکز ،(22،31،5،14)مجددمثبت تمرکز ،(21،30،4،13)

. کند می ارزیابی را( 18،27،36) دیگران مالمت و( 26،35،9،18)سازی فاجعه ،(25،34،8،17)پذیری دیدگاه ،(24،33،7،16)

 هااز مقیاس از هریک کل نمره. است ماده 4 شامل مقیاس خرده هر.باشد می( همیشه)5 تا(هرگز)1 از مقیاس نمرات دامنه

 در باال نمرات. بود خواهد 20 تا 4 بین مقیاس خرده هر نمرات دامنه بنابراین.آید می دست به ها ماده نمره کردن جمع طریق

 فارسی نسخه.باشد می زا استرس های موقعیت با مقابله در مذکور راهبرد بیشتر استفاده میزان بیانگر مقیاس خرده هر

 در. گرفت قرار هنجاریابی مورد(1390) حسنی توسط ایرانی فرهنگ در( CERQ_P) هیجان شناختی جویی نظم پرسشنامه

 وابستگی هم دامنه با بازآزمایی و 92/0 تا 76/0کرونباخ آلفای با درونی همسانی های روش اساس بر مقیاس اعتبار مطالعه این

 خرده بین همبستگی واریماکس چرخش از استفاده با اصلی مولفه تحلیل ازطریق مذکور پرسشنامه روایی و 77/0تا 51/0

 (.1392حسنی)است شده گزارش مطلوب مالکی روایی و% 67 تا% 32 وابستگی هم دامنه با ها مقیاس

 آمار و معیار انحراف و میانگین نظیر آمارتوصیفی های روش از نتایج، تحلیل منظور به پژوهش این در: ها یافته تحلیل و تجزیه

 .شد استفاده(MANOVA) چندمتغیری _ واریانس تحلیل مانند استنباطی

 ها یافته



. شود می بیان گیری نتیجه و بحث همچنین و( استنباطی و توصیفی) نظر مورد پژوهش های اختصاریافته طور به بخش این در

 2/32( 05/2)فعال بیش کودک بدون مادران و  14/33(08/2) فعال بیش کودکان مادران سنی( استاندارد انحراف و) میانگین

 سیکل تحصیالت دارای گروه هردو مادران درصد بیشترین که داد نشان مادران شناختی جمعیت مشخصات مقایسه. بود سال

 نداشت وجود معناداری تفاوت تحصیالت و سن لحاظ به گروه دو مادران بین که بودند، سال 35 سنی گروه و دیپلم و

(005/0P< )چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون از گروه در درمادران هیجانی دهی نظم خود و وابستگی هم مقایسه منظور به 

 .است شده ارائه 3و 2و1 جدول در تحلیل این نتایج. شد استفاده

 فعال بیش کودک بدون و با مادران در وابستگی هم های مقیاس خرده نمرات استاندارد انحراف و میانگین مقایسه. 1جدول

 فعال بیش کودک بدون مادران فعال بیش کودکان مادران متغیر

 M SD M SD 

 88/2 68/5 96/2 97/7 فرار

 51/3 45/18 90/3 97/17 انکاراحساسات

 58/2 34/8 93/4 57/16 گناهکاری احساس

 72/2 00/7 89/1 40/8 یافته هویت

 85/2 54/11 00/2 51/7 یافته هدف

 

  

 بیش کودک بدون و با درمادران هیجانی دهی خودنظم های مقیاس خرده نمرات استاندارد انحراف و میانگین مقایسه. 2جدول

 فعال

 فعال بیش کودک بدون مادران فعال بیش کودکان مادران متغیر

 M SD M SD 

 11/5 97/11 86/4 91/16 خویش مالمت

 25/3 54/16 47/2 17/8 پذیرش

 67/2 88/12 67/2 51/15 نشخوارگری

 67/3 22/15 47/1 22/7 تمرکزمجددمثبت

 29/3 65/14 81/2 14/7 ریزی تمرکزمجددبرنامه



 02/3 42/13 06/3 42/7 مجددمثبت ارزیابی

 86/2 05/11 99/2 85/8 پذیری دیدکاه

 14/3 17/9 75/2 18 سازی فاجعه

 58/2 74/6 17/3 05/13 دیگران مالمت

 نمرات میانگین و بیشتر فعال بیش کودکان مادران در وابستگی هم نمرات میانگین که دهد می اننش 2و1 های جدول نتایج

 .باشد می بیشتر فعال بیش کودک بدون مادران در هیجانی دهی خودنظم

 بیش کودک بدون و با مادران هیجانی دهی نظم خود و وابستگی هم مقایسه چندمتغیری، واریانس تحلیل کلی نتایج: 3جدول

  فعال

 اثر اندازه خطا آزادی درجه مفروض آزادی درجه F آماره مقدار متغییر

 000/0 64 5 81/31 713/0 وابستگی هم

 000/0 60 9 10/0 943/0 هیجانی دهی خودنظم

 مادران از فعال بیش کودکان مادران در معناداری طور به:( 81/31F)وابستگی هم نمرات میانگین دادکه نشان 3جدول نتایج

 (.>001/0P)است بیشتر عادی کودکان

 کودکان مادران از بیشتر عادی کودکان مادران در معناداری طور به:(10/1F) هیجانی دهی نظم خود نمرات میانگین چنین هم

 (.>001/0P)باشد می فعال بیش

 گیری نتیجه و بحث

 14 هر در) فعال بیش کودک وبدون با مادران هیجانی دهی نظم خود و وابستگی هم بین که داد نشان پژوهش نتایج بررسی

 و  فعال بیش کودک بدون مادران از بیشتر فعال بیش کودکان مادران وابستگی هم. دارد وجود معناداری تفاوت( مقیاس خرده

 . است بیشتر فعال بیش کودک بدون مادران هیجانی دهی نظم خود

 افراد در( فرونتال پری ناحیه) پیشین قشر نابهنجار عملکرد که کنند می بیان خود پژوهش در( 2006) همکاران و بیورگاد

 .شود می هیجانی دهی نظم خود عدم مجموع در و احساسی های واکنش منفی، خلق به منجر افسرده

 وابستگی هم. دارد دار معنی و مثبت رابطه افسردگی با وابستگی هم که داد نشان( 1393)همکاران و فرشام پژوهش نتایج

 و اجتنابی ناایمن دلبستگی. دارد دار معنی و مثبت رابطه دوسوگرا ناایمن و اجتنابی ناایمن دلبستگی های سبک با همچنین

 با افراطی صورت به دیگران نیازهای بر تمرکز با وابستگی هم. است بیشتر وابسته هم افراد در داری معنی طور به دوسوگرا

 .دارد ارتباط ناکارامد دلبستگی های سبک و افسردگی



 داد نشان نظمی بی و هیجانی کنترلی خود با الکل و دارو به وابستگی رابطه مورد در( 2016) همکاران و ویلس پژوهش نتایج

 بهتررفتارهای کنترل با نوجوانان. دارند قرار مواد به وابستگی خطر معرض در بیرونی و درونی اختالالت دلیل به نوجوانان که

 .است موثر بسیار اختالل شروع از قبل اولیه سالهای در هیجانات تنظیم. دهند کاهش خطررا میزان توانند می هیجانی

. کند می مطرح دلبستگی کاهش و هیجانی دهی نظم خود افزایش برای را مهمی های استلزام حاضر پژوهش گفت توان می

 کودکان مادران برای که هایی برنامه و انتظارها در را ظریفی تغییرات فعال بیش کودکان مادران های تفاوت به توجه نمونه برای

 .  کند می طلب شود، می داده ترتیب فعال بیش

 منابع

 فرد، دانایی معصومه، تجریشی، پورمحمدرضای اله، حجت حقگو، عباس، ورنوسفادرانی، مجتبی،مهوش ابراهیمی،
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Abstract 

One of the problems that has recently been raised regarding the mental employment of 

mothers of hyperactive children is co-dependence on the child. Also, another component of 

mental health is emotional regulation. The aim of this study was to compare the Co-

dependence and emotional self-regulation in mothers of children with and without ADHD 

with attention deficit in primary school in Isfahan. The study population was all mothers of 

children with and without ADHD. The sample consisted of 35 mothers of hyperactive 

children and 35 mothers without hyperactive children who were selected using available 

sampling method. Spann-Fischer Codependency Scale and Garnfsky Emotional Regulation 

Questionnaire was used to collect data. Research data were processed using descriptive 

statistics such as mean and standard deviation and inferential statistics such as multivariate 

analysis of variance (MANOVA). Data analysis confirmed the research hypothesis and 

showed that there is a significant difference between Co-dependence and emotional self-

regulation of mothers with and without hyperactive children (P <0.001). The results of 

multivariate analysis of variance also showed that the Co-dependence of mothers of 

hyperactive children was significantly higher than mothers without hyperactive children 

(P<0.001). Also, Emotional self-regulation is significantly higher in mothers without 

hyperactive children than in mothers with hyperactive children. According to the results, it 

can be concluded that there is a significant difference between Co-dependence and 

emotional self-regulation in mothers of hyperactive children with mothers without 

hyperactive children. Co-dependence is more common in mothers of hyperactive children 

than mothers without hyperactive children, and emotional self-regulation is higher in 

mothers without hyperactive children than mothers of hyperactive children. 
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