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 چکیده

-ان مادران با و بدون کودکان مبتال به اختالل کاستی توجههدف پژوهش حاضر مقایسه خود بیانی و مکانیزم های دفاعی در می

( 30-40مقایسه ای بوده است. جامعه مورد نظر کلیه مادران کودکان ) -توصیفی از نوع علی بیش فعالی می باشد. طرح پژوهش

نمونه آماری مرکز کودکان گیل شهرستان رشت و مادران کودکان عادی همان شهرستان می باشد.  ADHDمبتال به اختالل 

نفر مادران کودکان عادی بود که با روش نمونه گیری  ADHD  ،15نفر مادران کودکان مبتال به  15آزمودنی زن،  30مشتمل بر 

هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه خودبیان گری گالس و همکاران و مکانیزم های دفاعی بود. 

، تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون SPSSات، داده ها با استفاده از نرم افزار پس از جمع آوری اطالع

و مادران کودکان عادی در هردو متغیر،  ADHDتحلیل واریانس چند متغیره در سطح تفاوت معناداری بین مادران کودکان 

اعی از جمله رشد نایافته، رشد یافته و روان آزرده وجود دارد های دفخودبیان گری و مکانیزم های دفاعی و سه مولفه مکانیزم

(P<0/01 این یافته ها حاکی است که مادران کودکان مبتال به .)ADHD خودبیان گری پایین تری داشته و از مکانیزم های ،

 ن عادی استفاده می کنند.دفاعی ناپخته تری هم در مولفه رشد نایافته، رشد یافته و هم روان آزرده، نسبت به مادران کودکا

 بیش فعالی، خود بیانی، مکانیزم های دفاعی، مادران -کاستی توجهواژگان کلیدی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

1بیش فعالی-اختالل کاستی توجه  (ADHDیکی از شایع ،) ترین علل مراجعه به روانپزشک و روانشناس است. این اختالل در

(. کاستی 2005ه: بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری می باشد )سادوک، سادوک، های تحولی نامناسب از جملبرگیرنده نشانه

(، اختالل مزمن و آسیب زایی است که از کودکی تا بزرگسالی ادامه می یابد. از طرفی سالمت روانی ADHDبیش فعال ) -توجه

وده است. مادران کودکان مبتال به بیش مادران کودکان دچار اختالل کاستی توجه بیش فعالی، همواره مورد توجه پژوهشگران ب

گری بیشتری روبه رو هستند، استرسی فراتر از مادران کودکان سالم نارسایی توجه به دلیل اینکه با چالش های والد _فعالی

 -الددارند. این احتمال وجود دارد که در صورت همبودی با سایر اختالالت همچون اختالل سلوک و اختالل یادگیری بر روابط و

 اغلب در ADHD که دارند حکایت جمعیتی یابی (. زمینه2010کودک تاثیر گذارد )به پژوه، متولی پور، فرزاد،  رستمی، حبیبی، 

دهد )راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی،  می روی بزرگساالن درصد 5/2 و کودکان درصد 5 در تقریبا ها فرهنگ

2013.) 

2ماسن 3، کیگان 4، هوستون 5انجرو ک  (، معتقدند که والدین و کودکان با یکدیگر کنش متقابل دارند، به سخن دیگر بر 2003)

نشان دهنده آن است که رفتار کودک، به  ADHDهای کودکان دارای اختالل یکدیگر تاثیر دوسویه می گذارند. بررسی تعامل

میان والد )به ویژه مادر( و کودک موثر است ) یوسفی، کند و به نوبه خود بر رفتار والد و تعامل عنوان محرک تنش زا عمل می

در مقایسه با کودکان عادی، رفتارهای نامناسب بیشتری نشان می  ADHD(. کودکان مبتال به 2009سلطانی فر و تیموری، 

)مکبورنت و  های اجتماعی شرکت می کنندگرا بوده و کمتر در فعالیتدهند؛ کمتر تبعیت می کنند و والدین آنها بیشتر منفی

 (. 1992؛ فیسترمن، پیرستون و مکگراس، 2005پفیفنر، 

ن حال تصور از تصور از خود یک مساله بسیار خصوصی است. افکار مردم درباره خود پنهان است و اغلب بسیار شخصی. با ای

ک تصور از خود در یو یا حفظ  خود می تواند یک پدیده اجتماعی باشد. رفتار خود بیانی، هر رفتار به منظور ایجاد؛ تغییر شکل

ود بیانی می خذهن دیگران می باشد. زمانی که ما در حال تالش برای هدایت مردم به سمت تفکر درباره خود هستیم، درگیر 

ما می شود. برخی  باشیم. زمانی را که ما در رابطه با دیگران صرف می کنیم، خود بیانی یک ویژگی فراگیر از زندگی اجتماعی

د. این مدل سازی رفتار زمانی که تنها هستند، تمرینات خود بیانی را برای گفتن یا انجام کاری در مال عام، انجام می دهنافراد 

 گاهی برای مخاطبان خیالی، پیش بینی شده است.

گر و ریهایزر، اسپیلبرهای دفاعی خاص استفاده می کنند )های مختلف، از الگوها و سبکافراد برای مقابله با فراخوانی هیجان

پژوهشی،  های دفاعی در ادبیات(. با مطرح شدن مکانیزم2004؛ دیویدسون، مک گریگور، جانسون، وودی و چاپلین، 2006

را به صورت طیفی  های دفاعیها مکانیزمهای متفاوت و متعددی برای آنها ارائه شده است. در یکی از تقسیم بندیتقسیم بندی

و رشد نیافته تقسیم می  افتگی در نظر گرفته و از این حیث، آنها را به سه گروه رشد یافته، روان آزردهاز رشد یافتگی تا رشد نی

 (.2004؛ نقل از مارتینی، روما، سارتی، لینگیاردی و باند، 1989کنند )اندروز، پاالک و استوارت، 

از شخصیت به منظور کاهش اضطراب از ساز و کار دفاعی عبارت است از واکنش ناخودآگاه خود )من( به عنوان قسمتی 

هایی هستند که افراد به طور های دفاعی شیوهطریق تغییر در ادراک واقعیت )مکانیزم های دفاعی، دانش نامه رشد(. مکانیزم

ه کار های روانی محافظت کنند. اندیشه بناخودآگاه در برابر رخدادهای اضطراب آور به کار می برند، تا از خود در برابر آسیب

توسط زیگموند فروید مطرح شد. به نظر او، سازوکارهای دفاعی موجب کنار زدن افکار  1894گرفتن این اعمال دفاعی در سال 

متعارض یا ناخوشایند از حیطه هشیاری شده و به این ترتیب اضطراب را در فرد کاهش می دهند. پژوهشگران دریافته اند که 

یری سازوکارهای دفاعی پذیرفته شده ارتباط دارد. افرادی که این ساز و کارها را به کار می سالمت روانی با چگونگی به کار گ

                                                             
1- Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder 
2 - Mussen 
3 -Kagan 
4 - Huston 
5 - Conger 



برند با اضطراب به خوبی مقابله می کنند و پاسخ سازگارانه به کشمکش ها می دهند. این پژوهشگران همچنین دریافته اند که 

 (. 1387رتباط دارد )نظام زاده و قمری گیوی، آسیب شناسی روانی با به کار گیری ساز و کارهای دفاعی ناپسند ا

و مقایسه آن با مادران  ADHDگری در مادران کودکان مبتال به اختالل ها به منظور بررسی سطح تنش والدبرخی پژوهش

 به های آن در مادران کودکان مبتالها نشان داد بین تنش والدگری و مولفهکودکان عادی انجام شده اند. نتایج این پژوهش

های گری و مولفهاختالل بیش فعالی و نقض توجه و مادران کودکان بهنجار تفاوت معنی داری وجود دارد و نیز بین تنش والد

بیش فعالی و مادران کودکان بهنجار تفاوت معنی داری وجود دارد .  -آن در مادران کودکان مبتال به اختالل کاستی توجه

و مادران کودکان بهنجار تفاوت  ADHDکودک( در مادران کودکان مبتال به اختالل  -والدهمچنین بین تنش والدگری )قلمرو 

(. در پژوهشی با عنوان مقایسه رضایت زناشویی، افسردگی، استرس 1388داری دیده می شود )یوسفی، سلطانی و تیموری، معنی

 ADHDهای دارای کودکان مبتال به که خانواده و اضطراب والدین در خانواده های دارای کودک بیش فعال و عادی، نشان داد

6های عادی دارند. شور و گوتری در مقایسه با خانوادههای مورد پژوهش عملکرد ضعیفبه لحاظ متغیر (، در مطالعه خود 2007) 

اختالل بیش پرداختند، به این نتیجه دست یافتند که مادران کودکان مبتال به  ADHDکه به بررسی عوامل خانوادگی اختالل 

فعالی آشفتگی روانشناختی بیشتر گزارش کرده و حمایت کمتری از سوی خانواده ادراک می کنند.در واقع اکنون شواهد فزاینده 

7ای وجود دارد که مشکالت زناشویی با آشفتگی هیجانی و سالمت ضعیف زنان رابطه دارد )اورث گومر و همکاران ؛ 2000، 

8اریکالین  ،2002.) 

 روش

طرح پس رویدادی بود. جامعه آماری، نمونه  مقایسه ای با-آماری، نمونه و روش نمونه گیری:روش پژوهش حاضر علی جامعه

درمیان مادران  های دفاعیگیری بر اساس ماهیت و هدف اصلی پژوهش مبنی بر مقایسه خودبیانی و مکانیزمآماری و روش نمونه

وده و روش حاضر علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این بیش فعالی ب -هبا و بدون کودکان مبتال به اختالل کاستی توج

رکز کودکان گیل شهر رشت تشکیل می بیش فعالی م -ختالل کاستی توجها( مبتال به 6-12پژوهش را کلیه مادران کودکان )

ان عادی همان ین مادران کودکنفر با روش نمونه گیری  در دسترس وهدفمند انتخاب شدند و از ب 15دهند که از بین آن ها 

ه از نظر برخی کنفر براساس همتاسازی انتخاب شدند. مادران هردو گروه  15شهرستان نیز با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 

یزان درآمد خانواده( معوامل جمعیت شناختی )سن مادر و فرزند، تحصیالت مادر، شغل مادر، تعداد فرزندان، ترتیب تولد فرزندان، 

ندروز و همکاران ا DSQ-40های دفاعی ( و مکانیزم1982مگن شده بودند، پرسش نامه های خود بیانی گالس و همکاران )ه

 (، را تکمیل کردند.1993)

 ابزار پژوهش

تنظیم شد. این پرسشنامه براساس  1993: توسط آندرز و همکاران که در سال(DSQ-40) 9های دفاعیپرسشنامه سبک

مکانیزم دفاعی را در سه عامل  20تهیه شده بود، تحول یافت. این پرسشنامه  1983اند و همکاران که در سال پرسشنامه اولیه ب

1های دفاعی رشد یافته، رشد نایافته و روان آزرده وار از یکدیگر مورد بازشناسی و تفکیک قرار داده است. پرسش نامه مکانیزم 0  ،

نوع مکانیزم دفاعی را بر حسب سه  20طه ای )از کامال موافق تا کامال مخالف(، نق 9سوال است که در مقیاس لیکرت  40دارای 

1های واال گراییسبک دفاعی رشد یافته شامل مکانیزم 1 1، شوخ طبعی 2 1، پیش بینی 3 1و حذف  4 است )اندروز، سینگ و باند،  

                                                             
6 -Shure & Gaue 
7 -Orth- Gomer etal 
8 -Erica-Lynn 
9 - Defense Style Questionnaire 
1 0 - Defense Style Questionnaire 
1 1 -Sublimation 
1 2 -Humor 
1 3 -Anticipation  
1 4 -Suppression 



1های مربوط به سبک دفاعی روان آزرده عبارتند از، امحا(. مکانیزم1993 5 1کاذب، دیگر دوستی  6 1، آرمانی سازی 7 و تشکل  

1واکنشی 8 1. سبک دفاعی رشد نایافته شامل فرافکنی 9 2، پرخاشگری فعل پذیری 0 2، به عمل درآوری 1 2، مجزاسازی 2 ، ناارزنده 

2سازی 3 2، خیال پردازی در خود مانده 4 2، انکار 5 2، جابجایی 6 2، تفرق 7 2، دوپاره سازی 8 2، مدل سازی 9 3و بدنی سازی  0 است. این  

چون ژاپن، فرانسه، برزیل، پرتقال و ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مطالعات در ژاپن نشان پرسشنامه در کشورهایی 

داد که این ابراز دارای روایی همزمان با پرسشنامه شخصی مادزلی است. در فرانسه و برزیل و پرتقال نیز مشخص شدکه این 

؛ بالیا و 1998ایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است )بونساک و همکاران، پرسشنامه ابزار مفید و سودمندی به شمار رفته و از رو

 (.1388؛ به نقل از فتحی آشتیانی، 2004همکاران، 

های رشد یافته، رشد نایافته و روان آزرده فرم فارسی در یک نمونه ضرایب آلفای کرونباخ از پرسش های هریک از مکانیزم 

3بودند که مبین همسانی درونی %74و  %37، %75دانشجویی به ترتیب برابر با  1 رضایت بخش برای فرم ایرانی پرسشنامه  

 (.1380به دست آمد )بشارت، شریفی و ایروانی،  %82های دفاعی های دفاعی است.ضریب بازآزمایی پرسش نامه مکانیزممکانیزم

3بیانیپرسشنامه خود 2  8سوال خودبیانی،  16که شامل (، ساخته شده 1982: این پرسشنامه توسط گالس و همکاران )

بوده که عبارت های  80تا  16عبارت خودبیانی منفی، می باشد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین  8بیانی مثبت و عبارت خود

درجه  5خودبیانی منفی محاسبه و عبارت های خودبیانی مثبت نمره معکوس می گیرند. پاسخ سواالت در یک میاس لیکرت 

 ست.ای مشخص شده ا

 نتایج

مادران کودکان  نفر از 15سال و  35با میانگین سنی  ADHDنفر از مادران کودکان مبتال به اختالل  15در این پژوهش تعداد 

 رده شده است.آو 1سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها در جدول  37عادی با میانگین سنی 

 مادران کودکان عادیو  ADHDمادران کودکان   معیت شناختی های ج. مقایسه ویژگی1جدول

مادران کودکان  هازیرگروه متغیرها
ADHD 

مادران کودکان 

 عادی

P  مادران کودکان
ADHD 

 P مادران کودکان عادی 

 سواد مادر
 %100 %100 15 15 باسواد

 0 0 0 0 بی سواد

وضعیت 

 اقتصادی

 2/56 4/22 3 6 پایین

 5/30 3/44 10 4 متوسط

 3/13 3/33 2 5 باال

 P<0/05 

                                                             
1 5 -Undoing 
1 6 -Pseudo-altruism 
1 7 -Idealization 
1 8 -Reaction formation 
1 9 -Projection 
2 0 Passive aggressive 
2 1 -Acting out 
2 2 -Isolation 
2 3 -Devaloation 
2 4 -Autistic fantasy 
2 5 -Denial 
2 6 -Displacment 
2 7 -Dissociation 
2 8 -Splitting 
2 9 -Rationalization 
3 0 -Somatization 
3 1 -internal consistency 
3 2 -Self appearence 



ن کودکان و مادرا ADHDنشان می دهد که بین افراد مورد بررسی در دو گروه مادران کودکان  1نتایج مندرج در جدول 

 عادی از لحاظ سواد و وضعیت اقتصادی تفاوتی وجود ندارد. 

 
کودکان مبتال به  متغیرهای خود بیانی و مکانیزم های دفاعی در مادران.  نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره بر روی نمرات 2جدول 

 و مادران کودکان عادی ADHDاختالل

 df Pخطا  F df مقدار آزمون متغیر

 000/0 000/11 000/4 234/1456 998/0 اثر پیالیی 

 000/0 000/11 000/4 234/1456 002/0 المبدا ویلکز گروه

 000/0 000/11 000/4 234/1456 539/529 اثر هتلینگ 

 000/0 000/11 000/4 234/1456 539/529 بزرگترین ریشه خطا 
 

تغیر های و مادران کودکان عادی در م ADHD، بین دو گروه مادران کودکان مبتال به اختالل 2بر اساس نتایج جدول 

فاوت معنی داری وجود شد یافته و روان آزرده تهای دفاعی رشد نایافته، رهای دفاعی و مولفه های مکانیزمخودبیانی و مکانیزم

 دارد.
 

در دو گروه  میانگین و انحراف معیار نمرات متغیر های خودبیانی و مکانیزم های دفاعی و مولفه های متغیر مکانیزم دفاعی .3جدول 

 و مادران کودکان عادی ADHDمادران کودکان مبتال به اختالل 

 متغیر
مادران کودکان 

 عادی
 انحراف معیار میانگین ADHDکودکان  مادران

 231/2 46/46 57/12 06/50 خودبیانی

 70/38 53/117 84/11 53/227 های دفاعیمکانیزم

 09/26 46/74 59/9 53/137 مکانیزم دفاعی رشدنایافته

 08/6 60/21 47/5 06/45 مکانیزم دفاعی رشد یافته

 85/8 46/21 81/5 93/44 مکانیزم دفاعی روان آزرده

 بحث و نتیجه گیری

ان کودکان عادی و مادر ADHDهای دفاعی در مادران کودکان مبتال به هدف از انجام این مطالعه مقایسه خود بیانی و مکانیزم

مکانیزم دفاعی )رشد  های دفاعی و سه مولفهبود. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه از لحاظ خودبیانی و مکانیزم

بودن نمرات خودبیانی در  ، رشد یافته و روان آزرده وار(، تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از باالنایافته

ن یافته ها حاکی بود. ای ADHDهای دفاعی و سه مولفه آن در مادران کودکان مادران کودکان عادی و باال بودن نمرات مکانیزم

ه با مادران کودکان از مکانیزم های دفاعی رشد نایافته بیشتری در مقایس ADHDبتال به اختالل از این است که مادران کودکان م

ADHD  استفاده می کنند و مادران کودکان عادی خودبیانی بیشتری در مقایسه با مادران کودکانADHD  .دارند 

تماعی، پیشرفت ما در محل کار تاثیر خودبیانی یک جنبه مهم از زندگی ما را تشکیل می دهد. موفقیت ما در زندگی اج

زیادی در نگرش دیگران از توانایی های ما دارد و تالش ما برای ایجاد یک تصور مثبت از خود در ذهن دیگران است )هوگان و 

3بریگز 3 (. نگرانی افراد از خود بیانی و شکل گیری یک تصویر مثبت از خود در ذهن دیگران، باعث می شود که افراد 1986، 

ست به رفتارهایی بزنند تا ظاهر خود را در نظر دیگران بهبود ببخشند )برای مثال رژیم گرفتن(. نگرانی افراد از بیان خود حتی د
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3منجر به رفتارهای خود مخرب مانند مصرف سیگار و مواد مخدر می شود )لیدی، تچیویدی جیان و کراکسبرگر 4 ؛ شارپ 1994، 

3و گیتس 5  ،1996 .) 

عی هم چون بسیاری از مفاهیم روان تحلیل گری، مفهومی مبهم و ناشناخته به نظر می رسد و این ابهام و های دفامکانیزم

های روانی آدمی دامن زده است و آن چه که این ابهام را می گستراند راز آلودگی تردید را در مورد حضور و یا تاثیر آن در کنش

ها من، همگی بر اهمیت گستره ناهشیاری در پدید آیی و ظهور این مکانیزمجایگاه آن است؛ چرا که از فروید تا روانشناسان 

3تاکید داشته و بر آن پای می فشردند )کوپر 6 های دفاعی در پی فزون خواهی (. مکانیزم2005؛ پروین، 2002؛ بوکوک، 1998، 

ر آمده از چنین جنبشی و یا مهار آن و ها کاهش اضطراب بهای ناهشیار و ناخواستنی اش به راه می افتند و هدف آنبن و تکانه

 (.2002؛ میلر، 1938یا بر آوردن تمنای بن به طریق مدارا می باشد )فروید، 

مشکل دار  هایی با کودک(، موفق به شناسایی چرخه معیوب در روابط والد و کودک در خانواده2010کیمیایی و بیگی )

انه کودک، نامیدند. براساس این چرخه رفتارهای ناسازگار "اسازگارچرخه رفتار ن"را  ( شدند و آنADHD)همچون کودکان 

ین ترتیب در بسیاری از احساس نامناسبی در والد به وجود می آورد و بر نحوه واکنش و رفتار آنها با کودکان تاثیر می گذارد. بد

رفت. جانسون گتاری کودکان در نظر موارد، می توان برخورد نادرست والدین را به عنوان عامل اصلی در افزایش مشکالت رف

ن این گروه از را مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که والدی ADHD( نیز در تحقیقی تعامل بین والدین با کودکان 1996)

ردند. در مجموع کتری در برخورد با کودکان نشان می دادند و کمتر از شیوه های مثبت استفاده می های منفیکودکان، واکنش

ودک اختالل ک-(، در تعامل والد2010کفایتی در کارکردهای خانوادگی خواهد شد )کیمیایی و بیگی، نین شرایطی، موجب بیچ

به نوبه خود، بر  (، اضطراب والدین نیز2002ایجاد می کند و اضطراب والدین را افزایش می دهد )بور، ساندرز و مارکی ددز، 

(. 2006الون، مهای منفی در کودک می شود )ربینر و و مستقیما موجب افزایش رفتارروش های تنبیهی آنها تاثیر می گذارد 

(. 2008رود و ساپار، زا بین والد و کودک بیش فعال، در یک چرخه معیوب قرار می گیرد )لیفور، هااین روابط نامناسب و تنیدگی

ها به شمار می رود )متولی گی های این قبیل خانوادهاز ویژ ADHDای دارای فرزند هکودک در خانواده-و اشکال در روابط والد

 (. 2009و رشیدی، 
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Abstract  
The aim of this study was to compare self-expression and defense mechanisms among mothers with 

and without children with attention deficit hyperactivity disorder. The research design has been causal-
comparative. The target population of all mothers of children (40-40) with ADHD disorder is the Gil 

Children's Center in Rasht and the mothers of normal children in the same city. The statistical sample 

consisted of 30 female subjects, 15 mothers of children with ADHD, and 15 mothers of normal children 
who were selected by targeted sampling. The tools used in the study were Glass et al.'s self-expression 

questionnaire and defense mechanisms. After collecting the data, the data were analyzed using SPSS 

software. Based on the results of multivariate analysis of variance at the level of significant differences 

between mothers of ADHD children and mothers of normal children in both variables, self-expression 
and defense mechanisms and three components of defense mechanisms such as underdeveloped, 

developed and psychotic (P <0/01). The findings show that mothers of children with ADHD have lower 

self-esteem and use more immature defense mechanisms in both the immature, mature, and psychotic 
components of normal children than mothers of normal children. 
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