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 چکیده

 یتواند در برخ یکند و م یمشترک است که در کودکان و نوجوانان بروز م یماریب یک یفعال یشو ب نقص توجه مقدمه:

از سویی کیفیت رابطه مادر و کودک با ابرازگری هیجان و سیستم های مغزی رفتاری آنها ارتباط دارد.  .یابدادامه  یزبزرگساالن ن

اختالالت رفتاری از قبیل بیش فعالی می تواند باعث بروز مشکالت فراوان در این زمینه ها در والدین و  داشتن کودک دارای

 یفیتبا ک یجانو ابراز ه رفتاری – یمغز یها یستمس یتفعال یانرابطه م یبررسبخصوص مادر باشد. هدف اصلی در این تحقیق 

 -علیتوصیفی از نوع  حاضر پژوهش  : روشعادی می باشد. و فعال  یشکودکان ب دارای مادران در کودک –رابطه مادر 

بیش فعالی که  –نفر از مادران کودکان نارسایی توجه  60جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  است.رویدادی پس ی یا هامقایس

دند که به صورت نفر از مادران دانش آموزان عادی مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه بو 60به روش نمونه گیری در دسترس و 

خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه ابرازگری هیجان کینگ و امونز، مقیاس ارزیابی رابطه 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به طور  : نتایج رفتاری کارور و وایت می باشد.  –کودک و پرسشنامه نظام های مغزی  -مادر 

رفتاری مادران کودکان بیش فعال و مادران کودکان  -هیجان، رابطه مادر و کودک و سیستم های مغزی  کلی بین ابرازگری

این مطالعه نشان داد که مادران کودکان دارای اختالل  :و نتیجه گیری بحث(. P<0/01عادی تفاوت معنی دار وجود دارد) 

 -رازگری هیجان، رابطه با کودک خود و سیستم های مغزی بیش فعالی نسبت به مادران کودکان عادی در اب -نارسایی توجه 

 رفتاری مشکالت بیشتری را تجربه می کنند و دارای دشواری هایی در این زمینه هستند.

 بیش فعالی-، نارسایی توجهککود –رابطه مادر  یفیتک، یجانابراز ه، رفتاری - یمغز یها یستمسواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

رشدی است که از سال های اولیه تحول ظاهر شده و چند  –بیش فعالی یکی از اختالل های عصبی  –اختالل نارسایی توجه 

بیش فعالی و تکانش گری) جعفری، صمدی جواهری و حسامپور،  ،ویژگی اصلی دارد. این ویزگی ها عبارتند از: نارسایی توجه 

این اختالل مشکالت قابل توجهی در زندگی روزمره  (، که حدود هفت درصد کودکان و نوجوانان به آن مبتال هستند.1396

ایجاد می کند و عالوه بر عالئم اصلی خود که شامل پر تحرکی، تکانشگری و نقص توجه می باشد، مشکالتی در حوزه های 

تشخیص این تحصیلی، روابط بین فردی و اجتماعی نیز ایجاد می کند که اغلب تا بزرگسالی ادامه می یابد.حداقل نشانه ها برای 

اختالل در بزرگساالن پنج نشانه  و برای کودکان، شش نشانه می باشد. بسته به نشانه های موجود، افراد مبتال به این اختالل به 

تکانشگر و نوع ترکیبی می باشد) سادوک  –زیر گروه متفاوت تقسیم می شوند که شامل: نوع نارسایی توجه، نوع بیش فعال  3

1و سادوک  ،2015.) 

اسخ دهی والدین پبیش فعالی بر تعامل کودکان با والدینشان و نیز شیوه  –ز سوی دیگر نشانه های اختالل نارسایی توجه ا

کت و همکاری دارند، به این کودکان تاثیر می گذارد، زیرا این کودکان بسیار پرحرف، منفی گرا و بی اعتنا هستند و کمتر مشار

اشگری و قانون رای قواعد و قوانین سرباز زنند، رفتارهای برونی سازی شده همچون پرخهمچنین این کودکان ممکن است از اج

رت برای شکل (. ارتباط اساس روابط اجتماعی و یک ضرو1397شکنی از خود نشان می دهند) ده مالیی، قاسم پور و موجرلو، 

ن با کودک و موشکافی تامل در کیفیت روابط والدی فرزند بسیار حیاتی می باشد. با –گیری انواع رفتارها است و در تعامل والد 

ر کودک با (. حضو1395در آن، می توان به نقش حساس مادر در ارتباط با کودک پی برد) ساطوریان، طهماسیان و احمدی، 

خانواده، ت در هر بیش فعالی اس –مشکالت و اختالالت رفتاری که یکی از مهم ترین و شایع ترین آن ها اختالل نارسایی توجه 

 (.1396فری و همکاران، ساختار آن را تحت تاثیر قرار داده و سالمت روانی والدین و بویژه مادر را تحت الشعاع قرار می دهد) جع

2یابرازگر  و حالت یکالم ی،اچهره)روش  یا ی(منف یامثبت )بدون توجه به ارزش  یجانه یرونیب نمایش که به یجانیه 

ابرازگری هیجان به طور مستقیم کودک را درگیر می کند و در تعامالت کودک  . (2013و همکاران،  وبستر) شودیگفته م ی(بدن

با مادر می توان آن را به سادگی مشاهده کرد. برای نمونه می توان به ابراز مکرر هیجانات غالب منفی والدین که به هیجان های 

نی سازی کودکان رابطه دارد، اشاره کرد. ابرازگری مثبت والدین و منفی، با گزارش های معلم از ضعف تنظیم و رفتارهای برو

در (.1390)مجتهدصالحی، بویژه مادر، می تواند توانایی آن ها را در تفسیر معنای هیجانات در موقعیت های مختلف افزایش دهد

3د) چوی و سوپژوهشی ارتباط میان ابراز هیجان والدین با رفتار برونی سازی و فهم هیجان کودک تائید ش  ،2015 .) 

 یش یافتهافزا یو عاطف یرفتار یشاتگرا یبنا یرعنوان زه و آزارنده ب یاقیاشت یجانیه یها یستمتمرکز بر س یراخ یدر سالها

4فرض شده اند. روانشناسان یتیشخص ییبنا یرو ز یدارها بعنوان صفات پا یستمس ینو ا  عملکرد بر یمبتن یتمعتقدند که شخص 

 طریق از یرفتار یندهایگردد. او معتقد است که فرآ یم پاولوف بر یبه کارها یمباحث ین چنیناست و سابقه ا یدستگاه عصب

 یچه محرکها هر (.1392)یوسفی و همکاران،  هستند ییناعصاب قابل تب یستمدر س یو بازدار یختگیمربوط به برانگ یالگوها

و منجر به  یابند یدر مغز م یتکرار شوند شکل با ثبات تر یشترهستند ب یو بازدار یختگیبه برانگ منجر که یرونیو ب یدرون

از  یخود احتماال بعنوان بخش یدارمقاوم اند و بعلت مشکل نسبتا پا ییرنسبت به تغ یشوند که تا حد یا میپو یقالب یرفتارها

 یت هر یکدهند و فعال یم یلتشکرا  یفرد یاساس تفاوت ها یرفتار/یمغز یها یستمس یبه اعتقاد گریند. آ یم در یتشخص

 یستم،س یناول (.1392)امینی و همکاران،  انجامد یترس و اضطراب م یرمتفاوت نظ یجانیه یها واکنش یاز آنها به فراخوان

یت سیستم حساس یشو افزا یتدهد. فعال یپاسخ م یهپاداش و فقدان تنب یشرط یاست که به محرک ها یفعالساز رفتار یستمس

نشانگر ی رفتار یمغز یستمسیت شود. حساس یآورد و اجتناب فعال م یمثبت، رو یجانهایهی موجب فراخوانی مغزی رفتار

خاص  یارائه رفتار)و اجتناب فعال  (فعاالنه پاداش یجستجو) شامل یمغز یستمسی دو مولفه رفتار. فرد است یگر تکانش

و فقدان پاداش و  یهتنب یشرط یاست که به محرک ها یتاررف یبازدار یستمسیستم، س یناست. دوم یه(اجتناب از تنب یبرا
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، یرفتار یحالت اضطراب و بازدار یآن موجب فراخوان یتدهد و فعال یپاسخ م یترس آور ذاتی و محرک ها یدجد یمحرک ها

5اجتناب منفعل  (.2018، ولزی، افزایش توجه و انگیختگی می شود )، خاموش

المت کودک س ینشانه ها یکی ازنمونه بارز آن است. اصوأل  یو نشاط است و باز شادمانه کودک سرشار از تحّرک یایدن

مطرح  یروان ی هایاز ناهنجار یکیو به عنوان  یعی را شکستهو طب یمرز فطر ینا یاست. اما پر تحّرک یوجود تحّرک و باز

توجّهی و تحصیلی  ارای مشکالت تحرکی، بید به دلیل اینکه کودکانمی باشد.  ،دوران کودکی یکی از شایع ترین اختالالت است.

 (.2019کاران، )کندلر و هم کتک زده و به شدّت تحقیر می کننداست، حتی گاه آنان را  هستند، برخورد والدین با آنان خشن

این امر ازند، اما سمی کنند تا توجّه و رفتار او را کنترل کنند و روی یک موضوع خاص متمرکز  اطرافیان با تنبیه کودک تالش

رافیان، بیش از پیش اط تنها مؤثر واقع نمی شود، بلکه کودک را خسته و نگران می سازد و او را برای مقابله با خواسته های نه

از آنجا که ما . ودشتحریک می کند. بنابراین نه فقط اختالل کودک تخفیف نمی یابد، بلکه لجبازی و نافرمانی او نیز شروع می 

که  ییها ینگران و ی شودو نوجوانان انجام م کودکان درباره یگسترده ا یت هایکه در آن مطالعات و فعال یمهست یشاهد دوران

قرار  یشتریوجّه بکودکان مورد ت یرفتار یدارد، موجب شده است تا اختالل ها وجود کودکان یها ییتاکنون عمأل درباره نارسا

 (.2016)جافه و همکاران، ) یردگ

-مغزی کودک و سیستم-( در تحقیق خود در باب تاثیر ابرازگری هیجانی بر کیفیت رابطه مادر2018) اسنایدر و همکاران

یشتری را تجربه خانواده های کودکان بیش فعال فشارهای والدینی ببدین نتیجه دست یافتند که  استثناییرفتاری در کودکان 

ن کودکان ای های خانواده الدین افزایش یافته و تماسصالحیت و شایستگی کمتری دارند، مصرف الکل در و می کنند و حس

در مجموع،  شود. به عبارت دیگر بیشتر می های زناشویی، جدایی، طالق و افسردگی والدین کاهش می یابد. همچنین کشمکش

 بیش از سایر والدین است. بیش فعالکودک  احتمال وجود آسیب شناسی در والدین دارای

ست یافت که دبدین نتیجه  استثناییخود در ارتباط با ابراز هیجان در میان کودکان عادی و  ( در تحقیق2017اوهورال )

یی، زناشو تکیفیثبات و  ین،تعداد فرزندان خانواده، اشتغال والد ی،اقتصاد یتوضع ی والدین،و روان یسالمت جسم یتوضع

 یژگیمرتبط با و از عوامل یکی. باشد تنش داشته یجاددر ا یتواند نقش مهم یم ینوالد یذهن یو باورها یخانوادگ یتحما وجود

 کودکان است. یعاطف یمشکالت رفتار، گردد ینتواند سبب تنش والد یخانواده که م یدرون یها

که  یافتدست  یجهنت ینودک بدک-رابطه مادر یفیتو ک یرفتار یمغز یستمخود در رابطه با س یق( در تحق1398) یمانیا

، انجام ستثناییاکودکان  یمادر دارا 120 یکه بر رو یقتحق ینقرار دارد. ا یمتفاوت یطعوامل و شرا ریتحت تأث یتنش والدگر

واکنش  ی،انوادگفراخ یّرهایکودک، متغ یها یژگیتوان و یمرتبط با آن م ایطها نشان داد که از جمله عوامل و شر یشد، بررس

را نام  تگییخو از هم گس یروان یها یماریها، ب یتز جمله ذهنا ینمتفاوت والد یها یژگیو یکسریو کودک و  ینوالد یها

 برد.

 یجهنت ینبدبیش فعال و رابطه مادر با کودکان  یجانیه یابرازگر یانخود در ارتباط م یق( در تحق1397و فالح نژاد ) یوسفی

 یمادر کرج 50 یکه بر رو یقحقت ینکامال بارز و مشخص است. ا یزخانواده ها ن ی، بر روابیش فعالی یرکه تاث یافتنددست 

 یطوح باالتربیش فعالی ، س –ایی توجه ساختالل نارکودکان مبتال به  ، مادرانانجام گرفت و نشان دادبیش فعال کودک  یدارا

 یشافزا ییافراد تعارضات زناشو یندارند. در ا یتکنند و احساس عدم کفا یرا تجربه م یمربوط به فرزندپرور یروان یاز فشارها
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 ورخانواده ها به ط یندر ا یدر مادران باال است. تعامالت کودک والد به خصوص در دوران نوجوان یو سطوح افسردگ یافته

 باشد. یخانواده ها م یرتر و خصمانه تر از  سا یمشخص منف

6در پژوهشی که بدر، باری و هان برون سازی شده  ( انجام دادند، رابطه بین هیجان ابراز شده والدین و رفتارهای2014) 

کودکان بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد، هیجان ابراز شده باال در والدین این کودکان با رفتارهای برون سازی شده 

 بیشتر در کودکان این والدین ارتباط دارد.

ار اختالالت و دچ در پژوهش حاضر، کودک عادی به کودکی گفته می شود که کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد

 دیگر از جمله اختالل یادگیری خاص، و سایر اختالالت رفتاری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد.

 فرضیه های پژوهش : 
 ت معنی دار وجود دارد.رفتاری تفاو -بیش فعالی در سیستم های مغزی  –بین مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه 

 دارد. بیش فعالی در ابراز گری هیجان   تفاوت معنی دار وجود –دارای اختالل نارسایی توجه بین مادران کودکان 

 .ی دار وجود داردکودک تفاوت معن –بیش فعالی در کیفیت رابطه مادر  –بین مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه 

 روش 

 7کودکان  درانما جامعه آماری پژوهش حاضر شاملبود.. رویدادیپس ی یا هامقایس -علیتوصیفی از نوع  حاضر روش پژوهش

راجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرستان ارومیه می باشد که تعداد بیش فعالی م -ساله دارای اختالل نارسایی توجه  12تا 

وره ابتدایی دزان انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری کودکان عادی، کلیه دانش امو نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس 60

ب شدند و مادران دو نفر از انان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخا 60شهر ارومیه بود که تعداد  2و  1مناطق 

مار توصیفی های آهای گردآوری شده از روشدر پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل دادهگروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. 

ل واریانس چند های پژوهش از روش تحلیچنین جهت بررسی فرضیهی، نمودار، میانگین، انحراف معیار و همشامل جدول فراوان

 21نسخه  SPSSفزار ها از نرم ادرصد در نظر گرفته شد. ضمناً برای تجزیه و تحلیل داده 99متغیر استفاده شد. سطح معناداری 

 استفاده شد.

7رفتاری : کارور و وایت –ام های مغزی پرسشنامه نظ: ابزار جمع آوری اطالعات ( این پرسشنامه را تهیه کرده اند، که 1994) 

ماده آن مربوط به نظام فعال ساز  13ماده آن مربوط به نظام بازداری رفتاری و  7مقیاس است که  4ماده و  20شامل شامل 

امال درست است( نمره گذاری می شود. کارور = ک 4= درست نیست تا  1درجه ای )  4رفتاری است. نمرات روی مقیاس لیکرت 

گزارش کردند. همچنین در مطالعه  73/0، 74/0( ثبات درونی بازداری رفتاری  و فعال سازی رفتاری را به ترتیب 1994و وایت) 

 87/0ا آلفای و مقیاس فعال ساز برابر ب 76/0(، ثبات درونی مقیاس بازداری رفتاری برابر با آلفای 1390سید موسوی و همکاران)

و برای مقیاس فعال ساز رفتاری  93/0هفته برای مقیاس بازداری رفتاری  3به دست آمد و نتایج اعتبار بازآزمایی نیز پس از 

 به دست آمد. 89/0

8گویه ای توسط کینگ و امونز 16این پرسشنامه  پرسشنامه ابرازگری هیجان: زیر مقیاس  3ساخته شده و شامل  (1990) 

است که به شیوه  16تا  13و ابرازگری هیجانی منفی مواد  12تا  8، ابراز صمیمیت، مواد 7تا  1هیجانی مثبت، مواد ابرازگری 

تعلق می گیرد. نمره باالتر بیانگر ابرازگری هیجانی باالتر است)  1و به پاسخ کامال مخالف =  5لیکرت به پاسخ کامال موافق = 

( ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس و زیرمقیاس های ابراز هیجان مثبت، 1990 (. کینگ و امونز)1389یوسفی و خیام، 

(. 1393به دست آورند) نقل از حسنی و شاه قلیان،  67/0و   63/0،  74/0،  70/0ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی به ترتیب 

 آمد. به دست 68/0و  60/0،  69/0در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

                                                             
6. Bader, Barry, & Hann 
7. Karver & White 
9. King & Emons 
10. Rabert 



9این مقیاس نگرش سنج توسط رابرت :کودک –مقیاس ارزیابی رابطه مادر  ساخته شد که نقطه نظرات مادران را   (1961) 

کودک) پذیرش فرزند، بیش حمایت گری، سهل گیری و طرد ( ارزیابی می کند.  –در خصوص چهار سبک تعاملی مادر 

اجرا نمود که از طریق آلفای کرونباخ روایی آن را در زیر مقیاس های پذیرش ( این ابزار را بر روی گروهی از افراد 1384ضمیری)

به دست آورد و برای اعتبار آزمون با استفاده از  78/0و بیش حمایت گری  75/0، طرد فرزند  73/0، سهل گیری  77/0فرزند 

 به دست آورد. 53/0و   41/0،  55/0،  57/0روش دو نیمه کردن ضرایب اعتبار را برای زیر مولفه های آن به ترتیب 

 نتایج

مادران کودکان  به رفتاری مربوط–یمغز یها یستمسمانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود میانگین نمرات ه

بوده است، همچنین میانگین  926/28و واریانس  378/5؛ دارای انحراف معیار 19و دامنه تغییرات  5/13میانه  و 77/14عادی

بوده است و  081/29و واریانس   393/5؛ دارای انحراف معیار 17یرات و دامنه تغی 37و میانه  9/37 کودکان بیش فعالینمرات 

 در میانگین دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد.

و میانه  31/10 مادران کودکان عادی به یجان مربوطابراز همیانگین نمرات  نه که در جدول فوق مالحظه می شودهمانگو

 یجان مربوطابراز هات بوده است، همچنین میانگین نمر 650/11و واریانس  413/3؛ دارای انحراف معیار 15و دامنه تغییرات  10

 بوده است. 141/78و واریانس  84/8؛ دارای انحراف معیار 25و دامنه تغییرات  5/30و میانه  4/29 مادران کودکان بیش فعال به

 کودک –رابطه مادر  یفیتک نمرات توصیفی: شاخص های 3جدول 

 دامنه تغییرات واریانس معیارانحراف  انم همیان میانگین گروه

  9 4.632 2.152 4 4 4.88 کودکان عادی مادران

  21 38.244 6.184 20 25 25.17 مادران کودکان بیش فعال
 

و  88/4 کودکان عادی به مربوط کودک –رابطه مادر  یفیتکهمانگونه که در جدول فوق مالحظه می شود  میانگین نمرات 

رابطه  یفیتکبوده است، همچنین میانگین نمرات  632/4نس و واریا 152/2؛ دارای انحراف معیار 9و دامنه تغییرات  4میانه 

و واریانس  184/6؛ دارای انحراف معیار 21و دامنه تغییرات  25و میانه  17/25 کودکان بیش فعال به مربوط کودک –مادر 

 بوده است. 244/38

 

 وهش پرداخته شده است. در این بخش با استفاده از آزمون های آماری مناسب به بررسی استنباطی فرضیه های پژ

 وجود تفاوت رفتاری – یمغز یها یستمس لحاظ از مادران کودکان عادی  و بیش فعال بین فرضیه اول عبارت بود از اینکه

 دارد.

                                                             
 

 رفتاری–یمغز یها یستمس های توصیفی نمرات: شاخص 1جدول 

 دامنه تغییرات واریانس معیارانحراف  انم همیان میانگین گروه

  19 28.926 5.378 10  13.5 14.77 مادران کودکان عادی

  17 29.081 5.393  33  37  37.9 مادران کودکان بیش فعال

 ابراز هیجان نمرات توصیفی: شاخص های 2جدول 

 دامنه تغییرات واریانس معیارانحراف  انم همیان میانگین گروه

  15 11.650 3.413 12 10 10.31 ماردان کودکان اعادی

  25 78.141 8.84 20 30.5 29.4 مادران کودکان بیش فعال



جهت بررسی فرضیه فوق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین های مستقل، بین میانگین نمرات خرده مقیاس های آزمون 

جداول زیر آماره های مقایسه صورت گرفته است.  رفتاری – یمغز یها یستمسبرای  ن کودکان و بیش فعالمادرادو گروه از 

 مستقل را نشان می دهد. tمربوط به دوگروه و نتایج آزمون 

 در بررسی فرضیه اول رفتاری – یمغز یها یستمس: آمار نمرات خرده مقیاس 4جدول 

 خطای استاندارد میانگین  انحراف معیار میانگین حجم گروه عوامل

 رفتاری – یمغز یها یستمس
 538. 5.378 14.77 70 مادران کودکان عادی

 539. 5.393 37.90 70 مادران کودکان بیش فعال
 

 را نشان می دهد.  مادران کودکان عادی و بیش فعالجدول زیر نیز آزمون مقایسه میانگین های دو گروه 

 فرضیه اولبررسی در  رفتاری – یمغز یها یستمسیانگین نمرات : نتایج آزمون مقایسه م5جدول 

 تفاوت میانگین ها سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده tمقدار  عوامل

 23.13-  000. 138 30.369- رفتاری – یمغز یها یستمس
 

 مقدار ها، مقایسه این همه در اینکه به توجه با رفتاری، – یمغز یها یستمس های مقیاس نمرات میانگین مقایسه بررسی در

t مقدار  از شده محاسبهt و شده رد صفر فرضیه است. بزرگتر( 326/2) 138 آزادی درجه و 01/0 معناداری سطح در جدول 

 01/0 معناداری سطح درفعال  یشو ب عادیکودکان مادران  نمرات میانگین بین معنادار تفاوت وجود بر مبنی خالف فرضیه

 معناداری تفاوت بررسی مورد های میانگین بین که نمود اظهار توان می%  99 اطمینان با بنابراین است. گرفته رقرا تایید مورد

 مقایسه در رفتاری، – یمغز یها یستمس عامل در مادران کودکان بیش فعال که گفت باید ها میانگین به توجه با و دارد وجود

 .کنند می بهتجر را بیشتری مشکالتمادران کودکان عادی  با

 دارد. وجود یجان تفاوتابراز ه لحاظ از مادران کودکان عادی و بیش فعال بین فرضیه دوم عبارت بود از اینکه
جهت بررسی فرضیه فوق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین های مستقل، بین میانگین نمرات خرده مقیاس های آزمون 

جداول زیر آماره های مربوط به مقایسه صورت گرفته است. یجان ابراز هبرای  لمادران کودکان عادی و بیش فعادو گروه از 

 مستقل را نشان می دهد. tدوگروه و نتایج آزمون 

 
 

 در بررسی فرضیه دوم ابراز هیجان: آمار نمرات خرده مقیاس 6جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین حجم دانشجویان گروه عوامل

 هیجانابراز 
 341. 3.413 10.31  70 مادران کودکان عادی

 884. 8.840 29.40  70 مادران کودکان بیش فعال
 

 را نشان می دهد.  مادران کودکان عادی و بیش فعالجدول زیر نیز آزمون مقایسه میانگین های دو گروه 

 دومدر بررسی  فرضیه  ابراز هیجان: نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات 7جدول 

 تفاوت میانگین ها سطح معناداری درجه آزادی محاسبه شده tمقدار  عوامل

 19.09-  000. 138 20.146- یجانابراز ه
 

 شده محاسبه t مقدار ها، مقایسه این همه در اینکه به توجه با ابراز هیجان، های مقیاس نمرات میانگین مقایسه بررسی در

 مبنی خالف فرضیه و شده رد صفر فرضیه است. بزرگتر( 326/2) 138 آزادی درجه و 01/0 معناداری سطح در جدول tمقدار  از



 گرفته قرار تایید مورد 01/0 معناداری سطح در مادران کودکان عادی و بیش فعال نمرات میانگین بین معنادار تفاوت وجود بر

 به توجه با و دارد وجود معناداری تفاوت بررسی مورد های میانگین بین که نمود اظهار توان می %99 اطمینان با این بنابر است.

 بیشتری مادران کودکان عادی مشکالت با مقایسه در ابراز هیجان، عامل در مادران کودکان بیش فعال که گفت باید ها میانگین

 .کنند می تجربه را

 گیریبحث و نتیجه

بیش فعالی و مادران کودکان  –ن دارای اختالل نارسایی توجه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین مادران دارای کودکا

رفتاری، رابطه مادر و کودک و ابرازگری هیجان تفاوت معنی دار وجود دارد. در تبیین  –عادی در متغیر های سیستم های مغزی 

رود و در طی این مرحله،  ر میرشد و تحول به شما سالهای اولیه زندگی یکی از بحرانی ترین مراحلاین یافته ها می توان گفت ،

1شکل گرفته، مغز و سیستم عصبی خصوص سه سال اول زندگی، سیستم ایمنی کودک به 0 مغز و سیستم  ، ارتباطات عصبی در

از این رو می توان گفت می شود.  از نظر رشدی سریع ترین دوره رشد و تحول محسوب کنند. بنابراینعصبی به سرعت رشد می

1رده از نظر جسمی یا روانی، تأثیرات پایداریوا که هرگونه آسیب 1 اما رشد کودک، خود . سایر مراحل رشد انسان می گذارد را بر 

1تبادالت پیوسته و پویایی بین ساختار بیولوژیکی محصول عوامل متعددی و 2 روابط والدین . ژنتیک و ویژگی های محیطی است ،

سال های اولیه  رشد برخوردار است، بطوری که کیفیت این روابط در که از اهمیت بحرانی در زندگی کودک در حال و کودکان

موقعیتی  در حقیقت مراقبت عاطفی مادر از نوزاد. کودکی، اساس رشد شناختی، اجتماعی و هیجانی آینده را پایه گذاری می کند

کودک به صورت چهارچوبی  نکودک به نمایش در می آید. تجارب اولیه در ذه را فراهم می کند که جهان از طریق آن برای

که مراقبت عاطفی از مراقب خود دریافت می  نوزاد وقایع را می تواند پیش بینی کند. کودک نوپایی عمل می کنند که با آن

در میان برنامه . انتظار دارد که به عنوان فردی شایسته به او توجه کنند احساس دوست داشتنی بودن می کند و از دیگران کند

تعامل با مادر از اهمیت خاصی برخوردار  اجتماعی کودک از طریق -برنامه ارتقای رشد روانی شی برای مراقبان و والدین،های آموز

که نحوه صحیح تدوین شده است  توسط سازمان بهداشت جهانی برنامه به منظور افزایش رشد روانی و اجتماعی کودک است. این

با هر آنچه آزار دهنده  یاروییدر رو یجانیافراد توانمند از نظر ه. مادران آموزش می دهدحظه تولد به ل تعامل مثبت با کودک را از

خود  ی هیجانیها حالت یو به گونه مؤثرتر ی کنندآن را درک م یضمن یممفاه دهند،یم یصتشخ را خود یهااست، احساس

خود را ندارند، در  هاییجانمناسب ه یی ابرازو تواناکه مهارت  یبا افراد یسهافراد در مقا ین. ای کنندم یانب یگراند یرا برا

ی نشان م یگرانو د یطرا در ارتباط با مح یمناسبتر یو سازگار یشتری برخوردارندب یتاز موفق یمنف یها کنارآمدن با تجربه

و  یت هااز شکا ییبلند باال یها سبب گزارش فهرست احساساتشان ناکام مانده افراد در ابراز یکه تالشها شودیفرض م .دهند

1یجانکه معموالً باعث بروز ه ییها اتفاق یات بی اهمیتمهم پنداشتن جزئ 3 بدن،  نابهنجار هر چند کارکرد گردد؛یم ی شوند،نم 

امر مؤثر  یندر ا تواندیم یزاز خود ن مراقبت و ضعف در یاجتناب از روابط اجتماع یاو  یناراحت ی،تکانش یبه رفتارها یشگرا

 های در معرض خطر اختالل یجانه یمدر تنظ هایی نارسایی ای دارد. کودکان با نقش مهم و دوگانه یجانه نین ابراز. همچباشد

 د.نمود هستن نمود و درون برون

از سویی دشواری در تنظیم هیجان به عنوان مکانیسم توصیفی احتمالی در رابطه بین حساسیت سیستم بازداری و فعال ساز 

بطه والد و فرزند پیشنهاد شده. والدین دارای کودک بیش فعال نمرات باالتری در سیستم بازداری رفتاری رفتاری و کیفیت را

دارند اما افراد بهنجار در سیستم فعال ساز رفتاری نمره باالتری کسب می کنند. این یافته را می توان با نظریه حساسیت به 

واطف مثبت و تمایالت رفتاری ای مانند برون گرایی و تکانشگری وسیستم تقویت گری تبیین کرد. گری سیستم فعال ساز را با ع

بازداری را با عواطف منفی و تمایالت رفتاری چون ترس، انفعال، درونگرایی، ناامیدی و افسردگی و اظطراب معرف می کند) 

                                                             
1 0 Nervous system 
1 1 Stability 
1 2 Biological 
1 3 Thrill 



کودکان استثنایی از جمله کودک  (. که بسیاری از این موارد در مادران دارای1398هادی، عطادخت، حضرتی و صبحی قراملکی، 

 بیش فعالی دیده می شود. –مبتال به اختالل نارسایی توجه 

از محدودیت های این پژوهش محدود بودن جامعه آماری به مادران و استفاده از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها بود که 

و واقعیت، داده ها می توانند خدشه دار شوند. لذا پیشنهاد در آن به دلیل سوگیری و یا عدم توانایی افراد در تمایز بین امیال 

بیش فعالی و کودکان عادی مقایسه  –می شود که در پژوهش های بعدی پدران دو گروه کودکان دارای اختالل نارسایی توجه 

هیجانی برای جمع  شوند و همچنین در صورت امکان از نمونه های متنوع تر و ابزارهای دیگری مانند مصاحبه ابراز و تنظیم

آوری داده ها استفاده شود. همچنین باتوجه به نتایج این پؤوهش درباره تفاوت ابرازگری هیجان مادران دو گروه، پیشنهاد می 

شود مداخالتی تدوین شود تا هیجان ابراز شده مادران را کاهش داده و در نتجه تاثیر کاهش ابرازگری هیجان مادران بر مشکالت 

 دت اختالل کودکانشان بررسی شود.رفتاری و ش
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Abstract 

Attention deficit hyperactivity disorder is a common disease that occurs in children and adolescents and 

can persist in some adults. The main purpose of this study was to investigate the relationship between 
the activity of brain-behavioral systems and the expression of emotion with the quality of the mother- 

child relationship in mothers of hyper activity  attention deficiet disorder and normal children. Methods 

and Materials: The sample of this study was selected multistage glomerulate and consisted of 60 

mothers of  hyper active- attention deficeit disorder and  60 mothers of normal children, , attending 
elementary schools in Urmia. The instrument utilized was the  questionnaires of mother-child 

relationship, The King and Emmons’s Emotional Expressive Questionnaire (1990), and carver and 

white Behavioral inhibition, behavioral activation systems. a causal comparative design was employed. 
Results: Obtained revealed that on the whole, there is a significant difference between mothers hyper 

active children and those of normal children (p<.01). In addition, in terms of, brain-behavioral systems 

and the expression of emotion , quality of the mother- child relationship (p<.011 significant differences 

exist. Discussion: The study revealed that the early years of life are one of the most critical stages of 
development and during this stage, especially the first three years of life, the child's immune system, 

brain and nervous system, neural connections in the brain and the nervous system is growing rapidly. It 

is therefore the fastest growing period of evolution. Therefore, it can be said that any physical or 
psychological damage will have lasting effects on other stages of human development. 

Keywords: Brain-behavioral systems, emotion, mother-child relationship quality, attention deficit 

hyperactivity disorder 
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