
/نقص  یفعال یشاختالل سلوک و اختالل ب یو عواطف خودآگاه در مادران کودکان دارا یروانشناخت یاساس یازهاین یسهمقا

 توجه

 3و سجاد قبادزاده 2، زینب عطایی1فرزانه یزدانی اورتاکند

 

، ایران. دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، اهواز -1

f.yazdani7112@gmail.com 

 Roya.atayi.7112@gmail.comکارشناشی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، اردبیل، ایران.  -7

دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، اهواز، ایران.  -3

sajjad86ard@gmail.com 

 

 

 چکیده 

و  سلوک اختالل یمادران کودکان دارا دروعواطف خوداگاه  یشناختروان یاساس یازهاین نیب سهیمقامطالعه حاضر با هدف 

 ینفر از مادران کودکان دارا 27پژوهش  نیدر ا ( انجام شد.یهامقایس -یعل  )ی/ نقص توجه به روش مقطع یفعال شیاختالل ب

مراجعه کرده بودند به  لیاردب یفاطم مارستانیبه ب1338که در سال  / نقص توجه یفعال شیو اختالل ب ایهمقابل یاختالل نافرمان

به منظور . بود یروانشناخت یاساس یازهایذهن و نسطوح نظریه  ابزار پژوهش دو پرسشنامه در دسترس انتخاب شدند. وهیش

( و شرم >777/4F= ،134/1pبین خودمختاری ) ( استفاده شد.MANOVA) یریچند متغ انسیوار لتحلی ازروش هاداده لیتحل

(371/7F= ،172/1p< در بین دو گروه مادران کودکان دارای اختالل سلوک و  اختالل بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت )

کودکان دارای های شایستگی، ارتباط، گناه، بی تفاوتی و غرور در بین دو گروه مادران معناداری وجود دارد. اما در مولفه

عواطف  توجه به تیاهم جینتا نیا(. <17/1pاختالل سلوک و  اختالل بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت معناداری وجود ندارد)

و  یرشد شناخت ی،ارتباط اجتماع ،یلیتحص تینوع کودکان را در بهبود وضع نیمادران ا یروانشناخت یازهایو نخودآگاه 

 .سازدیکودک برجسته م یجانیه یابیارز

 / نقص توجهیفعال یشعواطف خودآگاه ،اختالل سلوک، اختالل ب ی،روانشناخت یاساس یازهاین واژگان كلیدي:

 

 

 مقدمه 

ل یابی به سالمت روانی و جسمانی در طول دوران زندگی بیش از هر مساله دیگر در گروي رویدادهایی است، که در خالدست

و اختالل بیش 7ل سلوکتالـخا قبيلسازی کودکان از (. اختالل برون7111، 1اش)مدهد رشد و در حین تحوالت کودکی رخ می

 در شيزموآ و جتماعيا دكرركا لختالا موجب هـكند، هست شناسيروان و پزشكيروان شایع تمشكال از 3 فعالی / نقص توجه

 اساسي حقـوق آن در كه ـرددگمي مـشخص رفتارها از الگویي با سلوك (.  اختالل7111گردد )برزگری و زمانی، مي دككو

 تقلب، سرقت، اموال، تخریب و ویراني پرخاشگري، چنین هم و كندمي نقـض را سن با متناسب اجتماعي هنجارهاي و دیگران

و  درصـد18 تا8شود،شیوع این اختالل در پسران از مي مشاهده سلوك اختالل بـه مبـتال كودكان میان در غیره و دروغگویي

 (.7113، 4است )انجمن روانپزشکی آمریکا شده برآورد درصد 3تا 7دختران 

                                                             
1 - Mash 

7. Conduct disorder 

3. Hyperactivity Disorder / Attention Deficit 

4 - American Psychiatric Association 



است به عزت نفس پایین و کودك و نوجوان، ممکن مهم است و انتقاد مداوم والدین و یا مربی دیدگاه فـرد دربـاره خـودش بسـیار

بسیار وخیم کودك  ـت. در شـرایطکه معموالً در افراد مبتال به اختالل سـلوك رایـج اس خشم مفرط در سنین باالتر منجـر گـردد

کودکـان .دنبـال خواهـدداشت یابی نوجـوان بـهواین اثرات مخربی را بر هویت نشده حتی یکبار هم از سوي والـدین خـود تحسـین

و  7دس)دا دنکنریزي میضداجتماعی والدینشان را برونو رفتار های تمایالت  طـور ناخودآگـاه مبـتال بـه اخـتالل سـلوك بـه

( نشان داد که از روی رفتارها و سبک های والدگری والدین می توان 7111و همکاران ) 8پژوهش کیینا (.7117همکاران، 

ت که های عصبی رشد اساختالل سلوک را در دختران پیش بینی کرد. همچنین اختالل نارسایی توجه / بیش فعالی یکی از اختالل

، 2بیش فعالی / تکانشگری )ایگها اصلی آن عبارتند از نارسایی توجه / . سه ویژگیشودهای اولیه رشد ظاهر میاز سال

7117.) 

درصد جمعیت كودكان شایع 11تا  4كه این اخـتالل در  ،اندشان دادهل بیش فعالی / نقص توجه ناختال شیوع  تحقیقات در مورد

ی/ نقص توجه الگویی پایدار و چشمگیر فقدان توجه و یا افزون بر این اختالل بیش فعال (.7112و همکاران،  6)اسکونتیاست

پرتحریکی و رفتار تکانشی همراه است، که شدیدتر از حد مورد انتظار با توجه به سن وسطح رشدی کودک است.کودکان با این 

سات دیگران و های غیر کالمی، درک احساآسیب، در کارکردهای اجتماعی از جمله منتظر نوبت ماندن، پاسخ دادن به نشانه

 (.1338های اجتماعی نیازمند بازداری و مشارکت دچار نقص هستند )حسینی، شرکت در موقعیت

 بافت با رابطه در باید بنابراین است. وی اطراف محیط با کودک تعامل حاصل رفتاری اختالالت نشان دادند که هایپژوهش

ر بگیرد. حضور کودک با مشکالت رفتاری سالمت روان خانواده بررسی قرا جامعه مورد و خانه مدرسه، همساالن، خانواده،

 ارد،د را کودک با نزدیکی  و تعامل بیشترین که مجموعه این از عضوی عنوان به مادر بین این دهد، که درتحت تاثیر قرار می

 (. 1338باشد )آهنی و همکاران،  مشکالت گونه این بیشتر خطر معرض در تواندمی

 الدینی،و نقش شدن زیاد، محدود تنیدگی افسردگی، خشم، احساس کمتر، کنترل عادی کودکان مادران به نسبت کانکود این مادران

و  3برخوردارند )هادکی عمومی جمعیت به نسبت تریپایین عمومی سالمت از بنابراین. دهندمی گزارش را بیشتری منفی روابط

 به مفهوم کنند. باتوجهیمدگی دنیایی است که در آن زن اند، شـناختآن مواجهبا افراد  ای که مسائل عمده(. از 7117همکاران، 
با  ارتباط فرد امـا نبایـد از ایـن نکتـه غافـل شـد کـه شـناخت، بـاد. گیرکل میاسـت که شناخت با افکار افـراد ش بدیهی شناخت

عوامل موثر در اختالالت رفتاری کودکان مشکالت . یکی از اسـت جتمـاعا و اساسـاً محصـول ،شودیدنیای خارج آغـاز م

روانشناختی مادر است. مشکالت روانشناختی مادر بر رابطه او با فرزندش تاثیر می گذارد و تغییر رفتار کودک، مادر را متاثر 

د از اختالالت درص 78ای به این نتیجه دست یافتند که ( در مطالعه7112و همکاران ) 11کلوریمی نماید. به عنوان مثال مک

ثبات خلق کودک از یک سو و خشونت، افسردگی مادر از دیگر سوی های منفی و بیرفتاری کودکان مستقیما به وسیله واکنش

 قابل تبیین است. 

انسان الزم  رشد و سالمتی برای روانشناختی اساسی نیازهای از ایمجموعه که نهاده آن بر را فرض 11گریتعیین خود نظریه

فرد و فراهم آوردن شرایط و امکانات که وی بتواند، در حد مناسب و تعادل به رفع  17است. شناخت نیازهای اساسی و ضروری

باشد می 17، ارتباط14شایستگی ،13خودمختاری گردد، که شاملنیازهای خود بپردازد. موجب بهبود روابط فردی بین افراد می

                                                             
7 - Dadds 

8 - Keenan 

2 - EG 

6 - Skounti 

3 - Hadicky 

11. McClowry 

11. Self- determination theory 

17. Basic psychological needs  

13. Self- governing  

14. Merit 

17. Communication 



 اي سالم، پیشرفته و مترقي است؛ساز جامعه مل و رشدیافته كه خود زمینهبدون شك یك انسان كا(. 7116)قربانی و همکاران، 
وجود آورنده آنها تا حد بسیار عوامل به ها و ابعاد مختلف است. فرایند تحوالت جسمي انسان و نیز محصول تحول در زمینه

وجود آورنده این تغییرات و هم وامل بهاجتماعي دارند، هم ع زیادي روشن است، اما بنا بر ماهیتي كه تحوالت رواني، عاطفی

 (.7111، 18طور جزیي و كلي چندان روشن و مشخص نیست )نیومبه تأثیر و نقش آنها در شخصیت چه

ی جدی هاچالشیکی از عوامل تمایز افراد از یکدیگر، هیجانها می باشند، مفهوم سازی تبیین  وطبقه بندی هیجانات از 

وجود مهارت عاطفی جهت برقراری ارتباط صحیح بین فردی مادر و کودک امروز مورد است.   اندیشمندان و رواسناسان بوده

های به هیجان های بنیادیهای اخیر عالوه بر بررسی هیجان. پژوهشتوجه پژوهشگران حیطه روانشناسی تحولی بوده است

توجه کرده اند  و گناه نیزگسترش پیدا کرده است مهای خودآگاه مانند غرور ،شرهای اجتماعی و هیجانتری ازجمله هیجانپیچیده

و همکاران،  12)کالیشناختی و عاطفی متمایزند  ای هستند که از نظر رفتاری،های هشیارانههیجان ، غرور . شرم و گناه

 هایرشنگ های فردی موجود در روابط هیجانی میان والدین و کودکان نتیجه تفاوتروان تحلیلگران تفاوت طبق نظر (.7114

)نظری و همکاران،  اثرگذار باشند توانند بر رشد اجتماعی و هیجانی کودکانشان بسیاروالدینی کردن است و والدین میرفتاری 

فرزندان خود رویکرد طرد را  ( در پؤوهش خود نشان داده اند والدینی که در رابطه با7111و همکاران ) 16(.  میلز1334

با نظر به اهمیت وضعیت . شونددر فرزندانشان می گیری احساس شرمکنند، باعث شکلمیاند وآنها را طرد اتخاذ کرده

روانشناختی مادر در رفتار هنجاری  کودک، آگاهی از سالمت روانشناختی هیجانی ، ارتباط بین فردی درون فردی و کمک به 

دهد. با طالعه در این حیطه را نشان میارتقای سطح سالمت مادران، کودکانی که دچار مشکالت رفتاری هستند، ضرورت م

توجه به مطالب مذکور پژوهش حاضر به دنبال این مسئله استکه آیا بین نیازهای اساسی روان شناختی و  عواطف خودآگاه در 

 مادران کودکان دارای اختالل سلوک و اختالل بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت وجود دارد؟

 روش 

ی مادران کودکان دارای ی( است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیههامقایس -)عل یپژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی 

به درمانگاه 1338-32دهد که در سال ای و اختالل بیش فعالی/ نقص توجه( تشکیل میاختالالت رفتاری )اختالل نافرمانی مقابله

نفر می باشد(. از بین آنان  841کودکان مراجعه کننده  مراجعه کرده بودند)تعداد کل روانپزشکی بیمارستان فاطمی شهر اردبیل 

های تشکیل اند. نمونه گیری از طریق پروندهنفری به روش نمونه گیری  دردسترس انتخاب شده37( نفر برای هر گروه 27)

اختالل  دو تر اختالالت رفتاری کودکان به خاطر همبودی نزدیک اینسپس برای سنجش دقیقشده در بیمارستان صورت گرفت، 

( برای تعیین نوع اختالل کودک استفاده گردید.  به CSI-4 ( از تست )عالیم مرضی کودکان فرم والدینهای مشترک)نوع عالیم

( و پرسشنامه سطوح نظریه ذهن 7111های نیازهای اساسی روانشناختی )دسی و رایان، پرسشنامهمنظور گردآوری داده از 

اطالعات جمع آوری شده به صورت بی نام بوده،  ( استفاه شد.7111ها، بارون و کوهن، چشمخوانی از طریق )آزمون ذهن

ت که دادند. این نکته قابل توجه اسدرصورتی که افراد تمایل به پاسخگویی نداشتند پرسشنامه را به پرسشگر مربوطه تحویل می

های این پژوهش کنترل آوری نمونهبرای جمع ت و... (های موجود هیچ مالک ورودی )جنس، سن، تحصیالبه دلیل کمبود نمونه

( و با بهره گیری از نرم افزاری MANOVA) اطالعات به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیرینشده است. 

 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.  SPSS71آماری

 زار با

 7111 سال در رایان و دسی گاردیان، توسط مقیاس ینا :(7111الف( پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی )دسی و رایان ،

 مقیاس  سنجد می را هاآزمودنی دیگر با ارتباط و شایستگی خودمختاری، نیازهای از حمایت احساس میزان که است شده ساخته

 روی آن اجرای زا حاصل پایایی ضرایب و است شده بندی درجه لیکرت ایدرجه هفت مقیاس اساس بر که است ماده 71 مذکور

(. 7114، واتسون و قربانی) است شده گزارش 37/1به صورت مشترک   ها آزمودنی دوستان و رمانتیک شریک پدر، مادر،

 طوری به. است برخودار مطلوبی پایایی و روایی از و شده اجرا ایرانی دانشجویان و مدیران هاینمونه در مقیاس این ایران در

 استفاده با مقیاس این پایایی استوار و طاهری پژوهش در(. 7112دسی، و گاردیان) است نوسان در 23/1 تا 24/1 بین آلفای که

 کل نمره همبستگی. گردید محاسبه کل نمره با ها آزمون خرده همبستگی روش در این. گردید محاسبه درونی همسانی روش از

 نتایج بود. همچنین67/1 ،61/1، 67/1 با ترتیب به وابستگی ایبر نیاز و شایستگی برای نیاز  استقالل، برای نیازها با آزمون

 قرا یدتای مورد روایی مقیاس سازهای روایی ترتیب این به. ندارد یکدیگر با باالیی هاهمبستگی آزمون خرد که داد نشان تحلیل

 ضرایب با و شد بهمحاس کرونباخ آلفا ضرایب حسب بر عمومی بنیادین نیازهای ارضای مقیاس درونی همسانی. رگرفت

 تایجن براساس روانشناختی بنیادین نیازهای ارضای مقیاس بازآزمایی پایایی. گرفت قرار تایید مورد31/1تا63/1 از همبستگی

                                                             
18. Neaum 

12. Kalil 

16. Mills 



 گرفت قرار تایید مورد مختلف هایمقیاس زیر برای 22/1تا 82/1 از همبستگی ضرایب با و شد  محاسبه آزمون اجرای دوبار

  (.1337گری، کال رنجبر بشارت و)

ماده در قالب  83( ساخته اند این آزمون 7117)13فرم بلند این مقیاس را تانگنی و دیرنیگب( مقیاس عواطف خود آگاه: 

های شرم، گناه، بیتفاوتی، برون شود. این آزمون مولفهای پاسخی داده میسناریو دارد، که به صورت مقیاس لیکرت پنج درجه18

های آنها( (. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس )مولفه7117سنجد )تانگنی و دیرنیگ، رفتار ( را میسازی و غرور )در خود و 

(. در ایران روشن 1368اند )به نقل از روشن چلسی و همکاران، گزارش کرده66/1تا 71/1ای را در دانشجویان در دامنه

اند. )غرور بتا( به دست آورده33/1)شرم ( تا 62/1ی منه( ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دا1368چلسی و همکاران )

 است.  34/1تا 33/1ی از های کوتاه و بلند این مقیاس در دامنهضریب همبستگی بین فرم

( این پرسش نامه یک ابزار غربالگری CSI-4پرسشنامه عالئم مرضی کودکان ) ج( ابزار سنجش نوع اختالل رفتاری کودکان:

های چهارمین ویرایش راهنمایی تشخیص ختالالت روان پزشکی دوران کودکی است. عبارات آن براساس مالکترین ابرای شایع

( مربوط به ,A,B,Cعبارت آن )گروه  41سوال است که 117های روانی(  تدوین شده است. فرم والدین دارای لآماری )اختال

لوک است. هریک از عبارات مذکور، در یک مقیاس چهاردرجه ای: های رفتاری ایذایی،  اختالل بیش فعالی و اختالل سلاختال

، 1-16: اختالل بیش فعالی از سوال Aهرگز، گاهی، اغلب اوقات، و بیشتر اوقات پاسخ داده می شود. در پژوهش حاضر گروه 

ن پژوهش نمره گذاری است. در ای 72-41: اختالل سلوک از سواالت Cو گروه  13-78ای از : اختالل نافرمانی مقابلهBگروه 

اند به دست می آید. پرسش نامه مرضی اوقات( پاسخ داده بیشتر اوقات،و اغلب گاهی، با جمع زدن تعداد عباراتی که با )هرگز،

های متعددی مورد بررسی قرارگرفته اعتبار، پایایی حساسیت ویژگی آن محاسبه شده است. در پژوهشی که کودکان در پژوهش

انجام گرفت حساسیت آن برای  CSI-3-R( روی نسخه 1361، به نقل از کالنتری و همکاران، 1331ون )گرارسیون، کارلس

به ترتیب گزارش شده است. در تحقیق  22/1و اختالل بیش فعالی 33/1 اختالل سلوک، 33/1ای، اختالل نافرمانی مقابله

به دست  67/1و برای فرم والدین  31/1ای فرم معلمان ( اعتبار این پرسش نامه با استفاده از روش تنصیف بر1361کالنتری )

 (.1361تعیین شده است )کالنتری و همکاران،  31/1آمده پایایی چک لیست والدین از طریق باز آزمایی 

 نتایج

ل سال و از نظر مقطع تحصیلی در گروه مادران کودکان دارای اختال 71-41های جمعیت شناختی میانگین سن مادران بین یافته

( در گروه 71درصد فراوانی درصد ) 1/81بیش فعالی / نقص توجه بیشترین فراوانی مادران دارای تحصیالت ابتدایی با 

 ( نفر را تشکیل دادند. 71درصد )87/72مادران دارای اختالل سلوک بیشترین فراوانی مادران تحصیالت رابتدایی با 

 هاي مورد مطالعهروانشناختی و عواطف خودآگاه در گروهمیانگین و انحراف معیار نیازهای اساسی  .1جدول 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار

نیاز های 

 روانشناختی

 خودمختاری
 647/1 31/7 اختالل سلوک

 13/1 11/3 بیش فعالی/نقص توجه

 شایستگی
 831/1 16/3 اختالل سلوک

 71/1 12/3 بیش فعالی/نقص توجه

 ارتباط
 734/1 66/7 اختالل سلوک

 46/1 63/7 بیش فعالی/نقص توجه

عواطف 

 خودآگاه

 گناه
 71/1 64/3 اختالل سلوک

 147/1 23/3 بیش فعالی/نقص توجه

 شرم
 14/1 33/3 اختالل سلوک

 838/1 18/3 بیش فعالی/نقص توجه
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 بی تفاوتی
 12/1 46/3 اختالل سلوک

 471/1 74/3 بیش فعالی/نقص توجه

 غرور
 71/1 27/3 ل سلوکاختال

 736/1 84/3 بیش فعالی/نقص توجه

میانگین و انحراف معیار نیازهای روانشناختی و عواطف خودآگاه در مادران کودکان دارای اختالل سلوک و بیش  1در جدول 

 فعالی/ نقص توجه ارائه شده است.

 نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها .7جدول 

 سطح معنی داری 7درجه آزادی  1ه آزادی  درج F متغیر

 361/1 86 1 678/1 خودمختاری

 764/1 86 1 124/1 شایستگی

 471/1 86 1 743/1 ارتباط

 761/1 86 1 116/1 گناه

 384/1 86 1 331/1 شرم

 786/1 86 1 778/1 بی تفاوتی

 723/1 86 1 711/1 غرور

 ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<17/1pها )رابری واریانسسطح معنیداری خطای آزمون ب 7طبق نتایج جدول 



 کواریانس-های واریانسی همسانی ماتریسآزمون باکس جهت بررسی مفروضه .3جدول 

 F df1 df7 Sig آماره باکس

387/18 167/1 17 824/77 787/1 

کواریانس آورده شده است. براساس -های واریانسی همسانی ماتریسی آزمون باکس جهت بررسی مفروضهنتیجه 3در جدول 

-های واریانسی همسانی ماتریسباشد. بنابراین، مفروضهمی 17/1(، بزرگتر از 787/1نتایج مندرج، سطح معناداری )

 باشد.کواریانس برقرار می

 طف خودآگاهنتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیره نیازهای اساسی روانشناختی و عوا .4جدول 

 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 

 گروه

 224/1 111/1 111/87 111/2 334/137 224/1 اثر پیالیی

 224/1 111/1 111/87 111/2 334/137 772/1 المبدا ویلکز

 224/1 111/1 111/87 111/2 334/137 771/3 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 

 خطا
771/3 334/137 111/2 111/87 111/1 224/1 

داری وجود های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدهد در گروهنشان می 4چنانچه جدول 

ها با توجه به متغیرهای وابسته دهد تفاوت بین گروه= المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می 17/1p< ،33/137F= ،77/1دارد.)

 ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته میباشد.درصد واریانس مربوط به اختالف بین گروه 24معنادار است و در مجموع 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نیازهای اساسی روانشناختی و عواطف خودآگاه .7جدول 

منبع 

 تغییر
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اتا 

 گروه

 177/1 134/1 777/4 381/771 1 381/771 خودمختاری

 117/1 413/1 311/1 121/1 1 187/1 شایستگی

 117/1 813/1 767/1 133/1 1 133/1 ارتباط

 111/1 366/1 287/1 176/1 1 176/1 گناه

 183/1 178/1 371/7 763/872 1 763/872 شرم

 113/1 714/1 712/1 317/1 1 317/1 بی تفاوتی

 111/1 361/1 781/1 181/1 1 181/1 غرور

( در بین دو گروه >371/7F= ،172/1p( و  شرم )>777/4F= ،134/1pدهد بین خودمختاری )نشان می 7همانطور که جدول 

ختاری مادران کودکان دارای اختالل سلوک و  اختالل بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که خودم

در گروه مادران کودکان دارای اختالل بیش فعالی/ نقص توجه بیشتر از مادران کودکان دارای اختالل سلوک و شرم در گروه 

های مادران کودکان دارای اختالل سلوک بیشتر از مادران کودکان دارای اختالل بیش فعالی/نقص توجه است. اما بین مولفه

تی و غرور در بین دو گروه مادران کودکان دارای اختالل سلوک و  اختالل بیش فعالی/ نقص شایستگی، ارتباط، گناه، بی تفاو

 (.<17/1pتوجه تفاوت معناداری وجود ندارد)

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه بین نیازهای اساسی روانشناختی عو.اطف خودآگاه در مادران کودکان دارای اختالل سلوک و 

( و  >777/4F= ،134/1pنتایج نشان داد که در  زیر مقیاس های خودمختاری ) ش فعالی / نقص توجه پرداخته است.اختالل بی

( در بین دو گروه مادران کودکان دارای اختالل سلوک و اختالل بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت >371/7F= ،172/1pشرم )

کودکان دارای اختالل بیش فعالی/ نقص توجه بیشتر از مادران معناداری وجود دارد. به طوری که خودمختاری در مادران 



کودکان دارای اختالل سلوک است.  در حالی که احساس شرم در مادران کودکان دارای اختالل سلوک بیشتر از مادران کودکان 

ودکان غرور در بین مادران کهای شایستگی، ارتباط، گناه، بی تفاوتی و دارای اختالل بیش فعالی/نقص توجه است. اما بین مولفه

های به دست آمده با نتایج (. یافته<17/1pدارای اختالل سلوک و  اختالل بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت معناداری وجود ندارد)

باشدکه بیان کردند مادرانی که از خودآگاهی عاطفی کمتری برخورد ار هستند در ( همسو می7111پژوهش کیم و همکاران)

دوره کودکی مهم ترین دوره های زندگی هر فرد است، آنچه در اشتن فرزندان با مشکالت رفتاری خواهند بود. معرض خطر د

ریشه در دوران کودکی او دارد. از ابعاد مهم رشدی کودک که مورد غفلت واقع شده شودرفتار یک شخص بزرگسال دیده می

امناسب با کودک، عامل بروز رفتارهای ناسازگارانه بسیاری در است، بعد هیجانی می باشد بی توجهی به این بعد و رفتار ن

ای هستند که شامل احساس ذهنی)من خشمگین هستم( تغییرات فیزیولوژیکی )تپش های پیچیدهشود. هیجان ها پدیدهکودک می

، ر گیرند؛ هیجان شرممورد توجه و بررسي قرا هاي خودآگاه كه الزم استازجمله هیجان قلب( و رفتار)چهره خشمگین( هستند.

هیجان های شرم و گناه از هیجانات کلیدی انسان هستند ودر سطوح فردی و ارتباطات اجتماعی کارکرد هستند.  گناه، غرور 

مهمی دارند. تجربه احساس شرم و گناه و غرور به عنوان هیجانات اخالقی، در شمار درونی ترین و خصوصی ترین تجارب 

روانشناختي  هـايآسیب شناسـي روانـي و رابطـه آنهـا بـا نشـانه نقش احساسهاي شرم و گناه درگیرند.  هیجانی خودآگاه قرار می

عملي،  -وسواس فكري سـاز،شرم با اضطراب، افسردگي، سبك اسنادي افسـرده نیز، بیانگر ارتباط مثبت معنـادار احسـاس

 (.7117؛ 7114است )تانگنی و دیارینگ،  گرایيهراس، خشم، روان آزرده

مادر  ناامیدی هک طوری به نمود تاکید والدینشان بر کودکان رفتاری اختالالت تاثیر اهمیت به که باید گفت توانمی یافته تبیین در

 اب بیشتری تعامل که مادر شرایطی چنین در. شودمی آنها در درونی رنج و یاَس ایجاد به منجر خود کودکان صحیح تربیت از

 واندنت مادران که زمانی گیردمی شکل مادر در افسردگی عالیم آن دنبال به و گرفته قرار درماندگی وضعیت یک در دارد کودک

-می شکل آنها در دیگران جلو شدن زده خجالت و ناامیدی و شرم احساس کنند، کنترل را کودکانشان تجاوزگرایانه رفتارهای

ی م احساس خجالت  دهندمی انجام دیگران به نسبت که کودکانشان رفتار بربرا در کودکان نوع این مادران که آنجایی از. گیرد

 مثبت غرور احساس ناخوشایندی این شودمی آنها در ناخوشایند احساس به منجر که دهندمی پرورش را ارزشی بی احساس کنند

 براساس را خود بعدی رفتارهای واندتنمی مادر حالت این در کندمی بروز بینی خودکم صورت به و بردمی بین از را خود به

محیط  بر درعالوه را سلوک مشکالتی اختالل دارای کودکان شده بیان که آنچه بر کند. عالوه بنا شایسته و ارزشمند استانداردهای

ران دیگ یبرا را بیشتری مشکالت نیز خانه از بیرون محیط در بلکه کنندمی ایجاد خانواده، و اطرافیان  اعضای برای خانه در

( کودک دیگران حقوق به تجاوز شکنانه، قانون) نابهنجار رفتارهای به نسبت مادر بین دراین که آورندمی وجود به نیز

 نوع این وجود که دهدمی رشد خود در تربیت کودک را در کفایتیبی و حقارتاحساس و گرددمی شرمساری دچاراحساس

 بدبینی، هراس، آمدن وجود به باعث هستند رفتاری مشکالت خطر معرض در هک تواند در کودکیمنفی مادر می هیجانات

های پرخاشگرانه و شدید به خشم نامناسب  احساسات مزمن پوچی و نوسان خلقی نامناسب و پاسخ پرخاشگری، خصومت،

نشان دادند مادرانی ( همسو می باشد که 7111) 71های هیجانی بیرون در کودک شود که با یافته پژوهش اکبگ و اردانمحرک

را در فرزندان خود پرورش های شکل گیری هیجان منفی رفتاری مناسبی با فرزندان خودشان ندارند پایهکه عملکرد هیجانی و 

 (. 7111، 71می دهند)اکبگ و اردان

 مختاری، خود) انیزمیارگ روانشناختی د، نیازهایگیرکل میاسـت که شناخت با افکار افـراد ش بدیهی شناخت به مفهوم اتوجهب

 تجربه را مسال رشد و یادگیری افراد که این. کنندمی تامین کردن رشد و یادگیری برای را طبیعی انگیزشی( ارتباط شایستگی،

 ناکام ار آنها که این یا کند،می حمایت ارتباط شایستگی، خودمختاری، به آنها نیازهای از هامحیط آیا اینکه به دارد بستگی کنند

از   گذاردیم روی والدینشان بر نامطلوبی تاثیر کودکان رفتاری مشکالت که وجود داشت بیان توان می یافته تبیین در .سازندیم

 به دینوال گردد کهمی آنها موجب نابهنجار ویژگی باشند ایننمی رفتارخودشان کنترل به قادر اختالالت آنجایی که کودکان دارای

 بتوانند تا ندشو مستبدانه متوسل تربیتی روش به آن با مقابله برای و گشته مایوس خود کودکان تربیت هب نسبت مادرانشان ویژه

 ودکک شود موجب تواندمی درمادر  اندازه از بیش مختاری داشتن ویژگی روانشناختی از جمله خود کنند کنترل را کودک رفتار

  برسد. است اهمیت با  بزرگسالی اجتماعی ابطرو برای که عاطفی روانی، رفتاری، استقالل به نتواند

موجب می گردد مادر  گذارد.می روی مادرانشان بر نامطلوبی تاثیر کودکان رفتاری مشکالت از سویی قابل بیان است که وجود

 نهاآ بین روابط در معیوبی چرخه یک شوند،نمی کودک روی بر تربیتی اصول اجرای به موفق خود فرزند با تعامل جریان در

 محدود هاآن اجتماعی روابط و بنفس گرفته، اعتماد شکل آنها در کمتر شایستگی احساس تدریج به صورت بدین گیرد،می شکل

یرد گمی شکل مادر در تربیتی کفایتی عدم احساس یک موارد این دنبال به یابد ومی افزایش در آنها اضطراب استرس، شود،می

ً  و هخانواد روابط بر مسئله این که  کاهش در موارد این دارد که مجموعه زاییتنش تاثیرات بین فردی آنها روابط خصوصا

 تاثیر بسزایی دارد. مادر روانشناختی سالمت
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های انسانی متکی است، از سویی دیگر براساس نظریه یادگیری اجتماعی که بر الگوپذیری از نقش، همانند سازی و تعامل 

برخی از موارد شناخت و افکار خودکار منفی را فرا بگیرد و براساس شناخت منفی نسبت به دنیای تواند از مادر خود کودک می

پیرامون خود، این شناخت و افکار منفی را درونی سازی کند و با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار کند که در نهایت منجر به 

تواند درمان این کودکان و سالمت روان به نیازها و مادران  میگردد. در نهایت پرداختن مشکالت درون سازی و برونسازی می

توان های پژوهش حاضر میتواند در رفع آنها کمک نماید از جمله محدودیتمادران را بهبود ببخشد و آگاهی مادران از این می

این  گرددد. براین اساس پیشنهاد میبه عدم کنترل اختالالت روانی مادران، عدم تعمیم نتایج مورد نظر به سایر مناطق اشاره کر

 ها در مطالعات دیگر از سوی پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد.محدودیت

 منابع 

سال دارای  2-17مقایسه اختالالت رفتاری در کودکان  (.1338. )محمدصدیق، نکونام؛ محسن ،هاشمی نسب؛ رضا ،آهنی

 . 31-73(:۴)3 ،مجله پرستاری کودکان .عادی کننده مواد با کودکان دارای والدینوالدین سوءمصرف

 روایی، تحلیلی پایایی، روانشناختی، بنیادین نیازهای ارضای مقیاس(. 1337)الهه.  گری، رنجبرکال محمدعلی و بشارت،

 . 146-186 ،14 تربیتی، اندازگیری عاملی. فصلنامه

یم بیش فعالي و کمبود توجه در کودکان مبتال به اختالل اثر موسیقي درماني بر پرخاشگري، عال(. 1338. )سیدابراهیم، حسیني

 .77-41(، 1)6 روشها و مدلهاي روان شناختي: .نقص توجه بیش فعالي

(. بررسی اعتبار و پایایی )سومین نسخه تجدید نظر شده 1368روشنی چلسی، رسول؛ عطری فرد، مهدیه و نوری مقدم، ثنا. )

 .31-48، 7دانشور رفتار،  Tosca3ن( مقیاس عاطفه خود آگاهی برای بزرگساال

تاثیر آموزش رفتاري والدین و دارو درمانگري بر (. 1361. )محمدباقر، زارعيو  حمید ،نشاط دوست؛ مهرداد ،كالنتري  

 .137-116(، 7)7. مجله روانشناسی، میزان عالیم فزون كنشي كودكان مبتال به اختالل نارسایي توجه / فزون كنشي

 یها یوهبا ش یهناسازگار اول یرابطه طرح واره ها(. 1334. )ملکه ی،فراهان یمشهد یرضا؛کاکاوند، عل فاطمه؛ ی،نظر 

 .137-117(، 1)34. روانشناسی کاربردی، شده فرزندان شان یرونیب یمادران و اختالل ها یفرزندپرور

Akbag, M & Erden, S.(7111). The Prediction of gender and attachment styies on shame, guilt, and 

loneliness . Kuram ve Uygulamada Egitim Bihimleri /Educatoinal Sciences. 

American Psychiatric Association. (7113). Diagnostic and statistical manual of mental-8 disorders. 

(7th edn), Washington  

Barzegary, L. & Zamini S. (7111). The effect of play therapy on children with ADHD.  Procedia-social 

and Behavioral Sciences. 3(31): 7718-7716. 

Dadds MR, Cauchi AJ, Wimalaweera S, Hawes DJ, Brennan J.(7117). Outcomes, moderators, and 

mediators of recognition training for complex conduct problems in childhood empathic-emotion. 

Psychiatry Res, 133(3):711- 

EG, W. (7117). The prevalence of DSM-IV attention-defcit/hyperactivity disorder: A Meta analytic 

Neur review other a peutics. 3(3): 3-431.  

Ghorbani, N., Watson, P.J., Zhuo, C. & Norballa, F. (7117). Self-Compassion in Iranian Muslims: 

Relationships with Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation 

International Journal for the Psychology of Religion 

Ghorbani, N., Watson, PJ. & Hargis, MB. (7116). Integrative Self – Knowledge: Correlations and 

incremental   validity of a cross- cultural measure developed in Interdisciplinary and Applied. (147): 

337-417.  

Hadicky, J., Shecter, C. & Wiener, G. (7117). Dechaume, JM Evaluation of MBCT for. Adolescents 

with. ADHD and Their Parents impacton. Individual, and Family Functioning. Studies. 74(1): 28-34. 



Hossieni, S., E. (7112). Effects of music therapy on aggression and hyperactivity symptoms and 

attention deficit in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Psychological 

methods and models. 6(31):41-77. 

Kalil, A., Ryan, R., & Chor, E. (7114). “Time investments in children across family structures”. The 

Annals of the American Academy of Political and Social Science, 874 (1): 171–186. 

Keenan, K., Hipwell, A., Chung, T., Stepp, S., Stouthamer-Loeber, M., Loeber, R., et al. (7111) The 

Pittsburgh girl studies: Overview and initial. findings. Journal of Clinical Child and Adolescent 

Psychology, 33(4): 718–771. 

Killen, M. &Caplan, R. (7111). Social development in childhood & adolescence United Kingdom: 

Willy-Black Well. 

Kim, HW., Cho, SC., Kim, BN., Kim, JW., Shin, MS., Yeo, JY .(7111). Does oppositional defiant disorder 

have temperament and psychopathological profiles independent of attention deficit/hyperactivity 

disorder? Compr Psychiatry, 71(4):416-417. 

Mash, E. (7111). Wolfe, Abnormal child psychology. Belmont, CA: WP.  

McClowry, SG., GiangrandE, SK., Tommasini, NR., Clinto, W., Foreman, NS., Mcloyd, VC., Jayaratne, 

TE., Ceballo, R., Borquez, J. (7112). Unemployment and work interruption among African- American 

single mothers: Effects of parenting and adolescent socioemotional functioning. Child Development. 

87. 787-763 

Mills, R. L., Arbeau, K. A., Lall, D. K., & De Jaeger, A. E. (7111). Parenting and child characteristics in 

the prediction of shame in early and middle childhood Merrill-Palmer Quarterly, 78(4): 711-776.  

Neaum, S. (7111). Child development for early childhood studies. Learning Matter Ltd. SAGE.  pages 

1-181- 183. 

Skounti, M., Philalithis, A. & Galanakis, E. (7112). Variations in prevalence of ADHD worldwide. Eur. J. 

Paediatr. 188(6):112–173. 

Tangeney, J. P. & Dearing, R. L. (7117) Shame and guilt. New York & London: The Guilford Press. 

Tangeney, J. P., Dearing, R. L., Wagner, P. E., & Gramazow, R. (7111) The Test of Self-Conscious 

Affect-3 (TOSC A-3). George Mason University Fairfax, VA. 

Tangney, J.P. & Dearing, R. L. (7114). Shame & Guilt. New York, NY: The Guilford Pres. 

 



Comparison of basic psychological needs and emotions self-conscious among the mothers of 

children has conduct disorder and Hyperactivity Disorder / Attention Deficit 

Farzaneh yazdani1, Zeynab atayi2 & Sajjad Goubadzadeh3 

1- PhD Student in Psychology and Training of Exceptional Children, Islamic Azad University, Ahvaz 

Branch, Ahvaz, Iran 

7- M.A of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran 

3- PhD Student in Psychology and Training of Exceptional Children, Islamic Azad University, Ahvaz 

Branch, Ahvaz, Iran 

 

Abstract 

The aim of this study was to Comparison of basic psychological needs and emotions self-conscious 

among the mothers of children has conduct disorder and Hyperactivity Disorder/ Attention Deficit 

(Causal-comparative method). In this study, 27 mothers of children with coping disorder and ADHD 

who were referred to Ardabil Fatemi Hospital in 7112 were selected in an accessible manner. The 

research instruments were two questionnaires of the levels of mind theory and basic psychological 

needs. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data. There is a 

significant difference between autonomy (p<45177, p<15134) and shame (p<15132, p<15132) 

between the two groups of mothers of children with conduct disorder and attention deficit 

hyperactivity disorder. However, there is no significant difference between the two groups of 

mothers of children with conduct disorder and attention deficit / hyperactivity disorder in the 

components of competence, communication, guilt, indifference and pride (p<1517). These results 

highlight the importance of paying attention to the conscious emotions and psychological needs of 

mothers of this type of children in improving the educational status, social communication, cognitive 

development and emotional evaluation of the child. 

Keywords: basic psychological needs, emotions self-conscious, conduct disorder, Hyperactivity 

Disorder / Attention Deficit 

 


