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چكيده
 اما. فزونکنشی انجام شده است/  سالمتروانی و اضطراب و افسردگی والدین کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه، پژوهشهایی در زمینة کیفیت زندگی:زمینه
 فزونکنشی با/  صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه، پژوهشی که به مقایسة بهزیستی هیجانی،مس لة اصلی این است
 صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران کودکان، این پژوهش با هدف مقایسة بهزیستی هیجانی: هدف. مغفول واقع شده است،مادران کودکان عادی بپردازد
 جامعة آماری. مقایسهای بود-  این پژوهش یك مطالعة توصیفی از نوع علّی: روش. فزونکنشی با مادران کودکان عادی انجام شد/ مبتال به اختالل کمبود توجه
 تشکیل میدادند0312-19  فزونکنشی و مادران کودکان عادی شهر اردبیل در سالتحصیلی/ پژوهش را تمامی مادران دارای کودک مبتال به اختالل کمبود توجه
 نفر از مادران91  فزونکنشی و/  نفر از مادران دارای کودک مبتال به اختالل کمبود توجه91(  مادر021 که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس
 مصاحبة،)0111 ، فرم کوتاه (کانرز-  دادهها با استفاده از مقیاس تجدیدنظر شدة درجهبندی کانرز والدین.دارای کودک عادی) به عنوان نمونه انتخاب شدند
) و پرسشنامة کیفیت زندگی2110(  پرسشنامة صمیمیت زناشویی باگاروزی،)2113(  مؤلفة بهزیستی هیجانی پرسشنامة بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو،بالینی
 نتایج نشان داد: يافتهها. برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.) جمعآوری گردید0117(  فرم کوتاه- سازمان بهداشت جهانی
 فزونکنشی به طور معنیداری کمتر از مادران/  صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه،که میزان بهزیستی هیجانی
 صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی، فزونکنشی از بهزیستی هیجانی/  مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه: نتيجهگيری.)P>1/10( کودکان عادی بود
 فزونکنشی/  اختالل کمبود توجه، کیفیت زندگی، صمیمیت زناشویی، بهزیستی هیجانی: واژه كليدها.کمتری نسبت به مادران کودکان عادی برخوردار هستند
Background: Studies on quality of life, mental health and anxiety and depression in parents of children with attention deficit /
hyperactivity disorder have been conducted. But the main issue is that research comparing emotional well-being, marital
intimacy, and quality of life of mothers of children with ADHD with mothers of normal children has been neglected.
Aims: The aim of this study was to compare the emotional well-being, marital intimacy and quality of life of mothers of children
with ADHD with mothers of normal children. Method: This study was a descriptive causal-comparative study. The statistical
population of the study consisted of all mothers of children with attention deficit / hyperactivity disorder and mothers of normal
children in Ardebil in 2015-2016. Mothers with children with attention deficit / hyperactivity disorder and 60 mothers with
normal children were selected as the sample. Data were analyzed using the revised Conner Parent-Short Form Rating Scale
(Conners, 1999), Clinical Interview, Emotional Well-being Components' of Keyes and Magyaromo Subjective Well-being
Questionnaire (2003), Bougarose's Marital Intimacy Questionnaire (2001), and the Organization Quality of Life Questionnaire.
Global Health-Short Form (1998) was collected. Multivariate analysis of variance was used to analyze the data. Results: The
results showed that emotional well-being, marital intimacy and quality of life of mothers of children with attention deficit /
hyperactivity disorder were significantly lower than normal mothers (P<0/01). Conclusions: Mothers of children with attention
deficit / hyperactivity disorder have lower levels of emotional well-being, marital intimacy, and quality of life than mothers of
normal children. Key Words: Emotional well-being, marital intimacy, quality of life, attention deficit / hyperactivity disorder
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مقدمه

نیازهای مراقبتی خاص کودک ،برای مادران که نسبت به بقیه ،بیشتر

اختالالت رفتاری ،به الگوهای رفتاری گفته میشود که به رابطة

با کودک سروکار دارند ،منبع استرس و افسردگی است و بر سالمت

سالم بین کودک و محیط و فرصتهای یادگیری خدشه وارد میکند

روانی آنها نیز ت ثیر میگذارد ،در حقیقت وجود کودک فزونکنش،

(رنجدوست و یزدانی .)0314 ،به بیان دیگر ،کودکان در مقابل تنش

سازش یافتگی و سالمت جسمی و روانی والدین بهخصوص مادران

های زندگی یا تعارضاتی که برایشان رخ میدهد ،واکنشهای نسبتاً

را تهدید میکند و غالباً ت ثیر منفی بر آنها دارد (بحرینیان ،حاجی

تند و سریع از خود بروز میدهند (ترکشدوز و فرخزاد.)0319 ،

علیزاده ،ابراهیمی و هاشمی گرجی .)0310 ،این فشارهای روانی

برخی از پژوهشگران اختاللهای رفتاری را به دو دسته کلی تقسیم

میتواند ناشی از نگرانی از آیندة کودک ،چگونگی کنار آمدن

کردهاند :اختاللهای رفتاری دروننمود و بروننمود (ستاری،

کودک با مشکالت آینده ،مشکالت رفتاری ،هزینههای سنگین

حسینی ،رصافیانی ،محمودی قرایی ،بیگلریان و همکاران.)0319 ،

اقتصادی ،نگرش منفی جامعه ،تعارضات مربوط به بچهدار شدن

مشکالت دروننمود مانند افسردگی و اضطراب ،بیشتر معطوف به

مجدد و غیره باشد .مجموعة این عوامل باهم ،فشار روانی مضاعفی را

درون کودک بوده و مشکالت بروننمود مانند فزونکنشی ،اختالل

بر والدین علیالخصوص مادران وارد میکند که زندگی شخصی،

سلوک و اختالل لجبازی ،نافرمانی که معطوف به محیط پیرامون

خانوادگی ،اجتماعی و شغلی آنها را تحت ت ثیر قرار میدهد

است (خانجانی .)0310 ،از جمله شایعترین اختالالت رفتاری ،اختالل

(رابینسون ،رابینسون ،اومن و کامپیون0189 ،؛ ترجمة ماهر.)0372 ،

نارسایی توجه  /فزونکنشی میباشد که در سال  2118شیوع آن را در

مادران دارای فرزند با ناتوانی شدید ممکن است کیفیت زندگی خود

کودکان دبستان  2درصد و در بزرگسالی در حدود  2/2درصد

را بسیار متفاوت از خانوادههای عادی ارزیابی کنند (پایوت ،کیت و

تخمین زدند (کورتز و لسندروکس .)2108 ،نشانههای اصلی اختالل

بارینگتون .)2100 ،تعریف یکپارچه از کیفیت زندگی شامل :سالمت

کمبود توجه  /فزون کنشی ،بر اساس پنجمین مجموعة تشخیصی و

جسمی فرد ،وضعیت روانشناختی ،روابط اجتماعی ،رفاه مالی،

آماری انجمن روان پزشکی آمریکا ) ،(DSM-5- APA, 2013وجود

اعتقادات مذهبی و فرهنگی و تعامالت ویژه با محیط است (دارداس

 9نشانة مرتبط با تکانشگری ،کمبود توجه یا فزونکنشی که باید قبل

و احمد .)2104 ،کیفیت زندگی بخش مهمی از احساس سالمت

از سن  02سالگی شروع شود و حداقل در دو موقعیت متفاوت مانند

عمومی و مفهومی پویا و چندبعدی است که جنبههای فیزیکی،

کودکستان ،مدرسه ،خانه و یا هنگام ارزیابی و معاینة روانشناختی

روانشناختی و اجتماعی زندگی را در بر میگیرد (شیخاالسالمی و

دیده شود .در ایران شیوع این اختالل در کودکان دبستانی02/2 ،

رمضانی .)0317 ،در پژوهش کاسن ،سایبراس ،یوکامان و افرون

درصد گزارش شده است (پرورش ،ضیاءالدینی ،عرفانی و شکوهی،

( ) 2102والدین کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی

.)0313

کیفیت زندگی پایینی در ابعاد هیجانی ،فعالیتهای خانوادگی،

کودک مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی به دلیل

صمیمیت خانوادگی و همچنین اضطراب و افسردگی باالیی را

مشکالتی چون پرتحرکی ،بیقراری و کمتوجهی ت ثیرات عمیقی بر

گزارش کردند .نتایج پژوهش لی و همکاران ( )2109نشان میدهد

روابط خود با سایر اعضای خانواده و فضای کلّی حاکم بر این محیط

والدین کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی کیفیت

میگذارند .از آنجا که مشکالت رفتاری این کودکان زیاد است،

زندگی و سالمت روانی کمتری نسبت به والدین کودکان عادی

والدین آنها تنیدگی بیشتری را نسبت به والدین کودکان عادی تجربه

گزارش کردهاند .نتایج مطالعات اندراد و همکاران ( )2109نشان می

میکنند ،تنیدگی در زمینه خانوادگی ،به ویژه زمانی که تنیدگی مزمن

دهد که مراقبان کودکان اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی به طور

و پایدار در رشد فرد باشد ،اثرات قابل توجهی بر بهزیستی والدین،

معنیداری نمرات کمتری در روابط اجتماعی و محیطی ابعاد کیفیت

کودکان و رابطهی والد  -کودک دارد (بختیاری )0377 ،که میتواند

زندگی داشتند و همچنین همبستگی منفی بین نمرات کیفیت زندگی

به کاهش سالمتروانی و بهزیستی والدین منجر شود (هستینگ،

مراقبان اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی و شدت نشانگان اختالل

کوشوف ،وارد ،اسپینوزا و براون .)2112 ،در واقع وجود کودک

کمبود توجه  /فزونکنشی وجود دارد .کیفیت زندگی مفهومی

مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی در خانواده ،با توجه به

گسترده است که میتواند توسط هر روش عینی یا ذهنی اندازهگیری
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علی شیخاالسالمی و همکاران

مقایسة بهزیستی هیجانی ،صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران...

شود؛ اندازهگیری عینی شامل :شرایط زندگی ،تعداد دوستان و شدت

صدرالسادات و محمدی و صدرالسادات .)0370 ،یافتههای محرری،

معلولیت ،در حالی که ابعاد ذهنی که به عنوان بهزیستی هیجانی اشاره

شهریور و تهرانی دوست ( )0377نشان میدهد که والدین کودکان

شده است که شامل میزان شادی یا رضایت ادراک شده است.

مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی سطوح باالتری از فشارهای

مطالعات متعددی اثرات حضور کودک مبتال به اختاللهای

روانی مربوط به والدگری را تجربه می کنند .در این افراد تعارضات

رفتاری در خانواده و کاهش بهزیستی هیجانی مادران را نشان می

زناشویی افزایش یافته و سطوح افسردگی در مادران باال است که در

دهد .بهزیستی هیجانی به ارزیابی و درک شخصی افراد از کیفیت

نهایت میتواند منجر به تعارض در بین زوجین شود .با توجه به اینکه

زندگیشان (شامل کیفیت کنشهای اجتماعی ،روانشناختی و

تعداد قابل توجهی از خانوادههای ایرانی از اثرات منفی داشتن

عاطفی) اطالق میشود (میرزایی .)0379،کییز ( )0117بهزیستی

کودک مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی و همچنین از بار

هیجانی را به عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آنها با

مراقبتی بسیار زیاد ،فشار روانی اجتماعی و مالی ناشی از داشتن

دیگران و مدیریت بر هیجاناتشان تعریف میکند .مشکالت رفتاری

کودک مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی رنج میبرند و این

و عاطفی کودکان ارتباط مستقیمی با سالمتروانی مادران دارد (به

عوامل باعث ت ثیرات منفی در زندگی والدین و علیالخصوص

پژوه و موسوی .)0313 ،در مطالعة درخشانپور ،خاکی ،شاهینی،

مادران ،روابط اعضای خانواده و برهمریختگی سازمان خانواده

وکیلی و ثاقبی ( )0312نشان داده شد که سالمتروانی مادران

میشود ،لذا ضروری است در زمینة ت ثیر وجود فرزند مبتال به اختالل

کودکان اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی ،پایینتر از گروه عادی

کمبود توجه  /فزون کنشی بعنوان یك تنیدگی مزمن بر مادران

است و مادران کودکان اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی اضطرابی

ارزیابی صورت گیرد .بنابراین ،پرداختن به بهزیستی هیجانی،

و اختالل عملکرد کمتری دارند .وجود کودک مبتال به اختالل

صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران این کودکان حائز اهمیت

کمبود توجه  /فزونکنشی ت ثیر منفی بر نشانگان کیفیت زندگی

است .با توجه به مواردی که ذکر شد هدف پژوهش حاضر پاسخ-

والدین به ویژه بر بهزیستی آنها میگذارد ،روابط زناشویی ،همچنین

گویی به این سؤال میباشد که آیا بین بهزیستی هیجانی ،صمیمیت

فعالیتهای روزانه آنها نیز تحت ت ثیر قرار میگیرد (کپ ،بولدوس،

زناشویی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود

سایگ و دلورم .)2108 ،مطالعهای که توسط هوبر ( )2101انجام شده

توجه  /فزونکنشی با مادران کودکان عادی تفاوتی وجود دارد؟
روش

نشان میدهد که والدین کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه /
فزونکنشی معموالً مشکالت زیادی را در ارتباط با کودکانشان و

پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی  -مقایسهای بود .این پژوهش

حفظ پایداری خانواده تجربه میکنند و همچنین گزارش داده که این

شامل دو جامعة آماری مادران کودکان عادی و مادران کودکان مبتال

والدین سطو تنیدگی باالتری را نسبت به مادران کودکان عادی

به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی ناحیهی  2شهر اردبیل در

تجربه میکنند.

سالتحصیلی  0312-19بود که براساس مالکهای  DSM-5و

آنچه امروزه در کنار آسیبشناسی روانی ناشی از حضور

مقیاس تجدیدنظر شدة درجهبندی کانرز والدین  -فرم کوتاه ،به

کودک استثنایی مورد توجه قرار گرفته ،مسئلة صمیمیت زناشویی

عنوان دانشآموزان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزون کنشی

میباشد .ارتباط بین مادران و کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه /

تشخیص داده شده بودند .در انتخاب آزمودنیها با استفاده از روش

فزونکنشی نسبت به ارتباط مادر و کودک در خانوادههایی که

نمونهگیری در دسترس ،با مراجعه به مدارس ناحیهی  2شهر اردبیل،

کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی ندارند با تعارضات

ابتدا معلمان ،دانشآموزان مشکوک به اختالل کمبود توجه /

بیشتری همراه است و بطور قابل مالحظهای این ارتباط ،تنشآورتر

فزونکنشی را بر اساس پیشینة رفتاری آنها شناسایی کردند .سپس

است (وهمیر ،اسکاچت ،بارکلی .)2101،در سالهای آغازین ،پیش

مقیاس تجدیدنظر شدة درجهبندی کانرز والدین  -فرم کوتاه ،توسط

از اینکه کودکان کم سن و سال مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزون-

مادران این دانشآموزان تکمیل شد و دانشآموزان دارای نمرة باال

کنشی به خوبی تشخیص داده شوند ،این ناکامی اغلب منجر به

(نقطه برش  )92در این آزمون مورد مصاحبه بالینی باساختار قرار

تعارض و تضاد بین زن و شوهرها میشود (رونالد .جی ،ترجمه

گرفتند و متناسب با نشانگان ثبت شده ،عمل غربالگری تکمیل شد و
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در نهایت دانشآموزان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی

مصاحبة بالینی :عالوه بر پرسشنامة کانرز به منظور قابلیت اعتماد

شناسایی شده و از بین آنها  91نفر انتخاب شدند .برای انتخاب

بیشتر تشخیص و شناسایی دقیقتر دانشآموزان مبتال به اختالل

دانشآموزان عادی 2 ،مدرسه به روش نمونهگیری در دسترس

نارسایی توجه  /فزونکنشی ،مصاحبة بالینی بر اساس مالکهای

انتخاب شد و در هر مدرسه دو کالس و در هر کالس  02نفر به

تشخیصی اختالل نارسایی توجه  /فزونکنشی برگرفته از پنجمین

صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .سپس پرسشنامهها توسط مادران

مجموعة تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا توسط

این دانشآموزان تکمیل شد .در مورد انتخاب  021نفر نمونه ( 91نفر

محققان بهعمل آمد.

برای هر گروه) باید اشاره کرد که در روش علّی  -مقایسهای باید هر

پرسشنامة بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو ( :)2113پرسشنامة

زیرگروه حداقل  02نفر باشد و برای این که نمونة انتخاب شده،

بهزیتی ذهنی توسط کییز و ماگیارمو ( )2113تنظیم شده است .این

نمایندة واقعی جامعه باشد و قابلیت اعتماد بیرونی باالیی داشته باشد،

پرسشنامه دارای  42گویه و سه مؤلفه برای ستجش بهزیستی هیجانی،

تعداد  91نفر در نظر گرفته شد .به منظور رعایت اصول اخالقی در

روانشناختی و اجتماعی تشکیل شده است 02 .سؤال اوّل مربوط به

مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد

بهزیستی هیجانی با طیف لیکرت  2درجهای (بدترین حالت 0 :و

و آزمودنیها با تکمیل فرم رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت

بهترین حالت )2 :و سؤاالت بعدی مربوط به بهزیستی روانشناختی و

کردند .مالکهای ورود به این پژوهش داشتن سواد حداقل سیکل،

بهزیستی اجتماعی و براساس طیف لیکرت  8درجهای تنظیم شده

داشتن سن بین  22تا  42سال و مالکهای خروج داشتن بیماری مزمن

است (گلستانی بخت .)0379 ،در این پژوهش فقط بعد بهزیستی

جسمی و داشتن اختالل روانی بودند .ضمناً سعی شده است که مادران

هیجانی ( 02سؤال اوّل) این پرسشنامه در نظر گرفته شده است .نتایج

دو گروه ،به لحاظ سن ،تحصیالت و وضعیت اقتصادی همتا باشند.

تحلیل عامل ت ییدی ساختار سه عاملی نشان داد که قابلیت اعتماد

ابزار

درونی زیر مقیاس بهزیستی هیجانی در بخش هیجان مثبت  1/10و

مقیاس تجدیدنظر شدة درجهبندی کانرز والدین  -فرم کوتاه

بخش هیجان منفی  1/87بود .زیر مقیاسهای بهزیستی روانشناختی و

( :)0111این مقیاس دارای  28سؤال میباشدکه توسط مادران تکمیل

اجتماعی دارای قابلیت اعتماد درونی متوسط از  1/4تا  1/8و قابلیت

میشود و دارای  4زیر مقیاس مخالفتجویی ،مشکالت شناختی /

اعتماد مجموع هر دو این مقیاسها  1/7و باالتر بود (شکری و

بیتوجهی ،فزونکنشی و شاخص اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی

همکاران .)0378 ،قابلیت اعتماد مقیاس بهزیستی ذهنی و زیرمقیاس

میباشد .نمرهی خام آزمودنی در هر زیر مقیاس از مجموع درجه

های بهزیستی هیجانی ،بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را

بندیهای والدین (از  3تا  )1در عبارات مربوط به آن زیر مقیاس

به ترتیب  1/94 ،1/89 ،1/82و  1/89گزارش کردهاند (گلستانی

محاسبه میشود و سپس بر اساس سن و جنس او به نمرات معیار

t

بخت.)0379 ،

تبدیل میشود .نمرة معیار مساوی یا بیشتر از  ،92معموالً نشانگر

پرسشنامة صمیمیت زناشویی باگاروزی ( :)2110پرسشنامة

مشکالت قابل توجه بالینی در آن زیرمقیاس است .محدودة سنی مورد

صمیمیت زناشویی باگاروزی ،یك ابزار  40سوالی است که برای

استفاده در مقیاسهای کانرز 3-08 ،سال است که هنجارهای سنی

سنجش صمیمیت عاطفی (شامل سؤاالت  0تا  ،)9صمیمت

جداگانهای با فواصل  3سال برای دختران و پسران تهیه شده است.

روانشناختی (شامل سؤاالت  9تا  ،)01صمیمت عقالنی (شامل

تکمیل این پرسشنامه  2-01دقیقه طول می کشد .کانرز و همکاران

سؤاالت  00تا  ،)02صمیمت جنسی (شامل سؤاالت  09تا ،)21

( )0111قابلیت اعتماد این مقیاس را  1/11گزارش کردهاند

صمیمت بدنی (شامل سؤاالت  20تا  ،)22صمیمت معنوی (شامل

(خلعتبری ،خورشیدیان ،رنجبر و مداحی )0311 ،و در ایران نیز قابلیت

سؤاالت  29تا  ،)30صمیمت زیباشناختی (شامل سؤاالت  32تا  )39و

اعتماد آن را با روش آلفای کرونباخ برابر با (1/13خوشابی)0370 ،

صمیمت اجتماعی  -تفریحی (شامل سؤاالت ( 38تا  )40استفاده

و درستی آن را بین  1/89تا ( 1/11شهائیان ،شهیم ،بشاش و یوسفی،

میشود .در این پرسشنامه برای هر یك از ابعاد صمیمیت به جز یك

 )0379گزارش کردهاند.

بعد که  9سؤال دارد  2سؤال جهت ارزیابی در نظر گرفته شده است
و در یك طیف  01گزینهای از ( 0ابداً این نیاز در من وجود ندارد)
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مقایسة بهزیستی هیجانی ،صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی مادران...

تا ( 01کامالً این نیاز در من قوی است) درجهبندی شده است .برای

 ،)1/80میانگین و انحراف معیار متغیر صمیمیت زناشویی مادران

هشت بعد صمیمیت نمرات عددی محاسبه شده که با جمع نمرات هر

کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه /فزونکنشی ()8/31 ،010/24

بعد نمرهی صمیمیت کلّی به دست میآید .کمترین نمره  40و

و مادران کودکان عادی ( )7/28 ،298/91و میانگین و انحراف معیار

بیشترین نمره  401میباشد که پس از تبدیل به درصد کمتر از 1/33

متغیر کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه /

صمیمیت کم و  1/33تا  1/99متوسط و باالی  1/99صمیمیت باال در

فزونکنشی ( )9/97 ،91/02و مادران کودکان عادی ()7/87 ،13/31

نظر گرفته میشود (متولی ،ازگلی ،بختیاری ،علوی مجد.)0377 ،

است .برای بررسی سؤالهای پژوهش از تجزیه و تحلیل واریانس

ضریب قابلیت اعتماد کل با روش کرونباخ  1/13به دست آمد

چندمتغیری استفاده شد .در تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری

(اعتمادی ،نوابی نژاد ،احمدی ،فرزاد .)0372 ،درستی همزمان این

رعایت بعضی مفروضهها از قبیل همسانی ماتریسهای واریانس -

آزمون نیز  1/27بدست آمد (اعتمادی.)0374 ،

کواریانس و همگنی واریانسهای خطا ،الزامی است .در این پژوهش

پرسشنامة کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی  -فرم کوتاه

نیز ابتدا به بررسی این مفروضهها پرداخته شد .سپس با توجه به عدم

( :)0117این پرسشنامه دارای  29سؤال است که چهار بعد کیفیت

معناداری آزمون باکس و لوین از آنجایی که این مفروضهها برقرار

زندگی؛ سالمت جسمی ،سالمتروان ،محیط زندگی و روابط با

بودند ،از تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری به منظور مقایسهی

دیگران را میسنجد .برای سنجش سالمت جسمی  8گویه ،سالمت

میانگین نمرههای دو گروه در متغیرهای مورد مطالعه استفاده شد که

روانی  9گویه ،روابط اجتماعی  3گویه و محیط زندگی  7گویه در

نتایج آن در جدول ذیل آمده است.

نظر گرفته شده است .این پرسشنامه  2گزینهای میباشد که

جدول . 0میانگین و انحراف معیار بهزیستی هیجانی ،صمیمیت زناشویی و کیفیت

نمرهگذاری آنها بین  0تا  2است .در ایران نصیری ( )0372برای

زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی و عادی

بررسی پایایی مقیاس از سه روش بازآزمایی ،تصنیفی و آلفای

متغییرها

عادی

اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

تصنیفی  1/78و آلفای کرونباخ  1/74میباشد .نصیری ( )0372به

بهزیستی هیجانی

31/09

8/43

49/77

1/80

صمیمیت زناشویی

010/24

8/31

298/91

7/28

منظور تعیین روایی مقیاس از روش روایی همزمان استفاده کرد و

کیفیت زندگی

91/02

9/97

13/31

7/87

کرونباخ استفاده نموده است که ضریب پایایی بازآزمایی ،1/98

رابطهی نمرة کل آزمون و خرده مقیاسهای آن را با نمرة کل و

جدول . 2تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررسی اثر گروه بر متغیرهای

خردهمقیاسهای پرسشنامه سالمت عمومی از طریق ضریب

وابسته

همبستگی سنجید .برای تعیین روایی از همبستگی نمرة کل هر بعد با

آزمونها

مقادیر

F

 dfفرضیه

 dfخطا

Sig

تك تك سؤالهای تشکیل دهندهی آن بعد استفاده شد .دامنهی

اثر پیالیی

1/88

01/22

3

009

1/10

المبدای ویلکز

1/22

01/22

3

009

1/10

اثر هتلینگ

3/42

01/22

3

009

1/10

بزرگترین ریشه روی

3/42

01/22

3

009

1/10

ضریبهای همبستگی به دست آمده از  1/42تا  1/73معنادار بودند و
همة ضریبها در سطو  1/10معنادار بودند.
يافتهها
دادهها پس از جمعآوری به کمك شاخصهای توصیفی و

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتیجة تحلیل واریانس

تحلیل واریانس چندمتغیری با نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل

چندمتغیری حاکی از آن است که هر چهار آماره معنادار میباشند.

قرار گرفتند.

بنابراین ،مشخص میگردد که بین دو گروه ،حداقل از لحاظ یکی از

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،میانگین و انحراف

متغیرهای مورد مطالعه تفاوت وجود دارد .بنابراین ،با استفاده از تحلیل

معیار متغیر بهزیستی هیجانی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود

واریانس تكمتغیری به بررسی تفاوتهای موجود پرداخته میشود تا

توجه  /فزونکنشی ( )8/43 ،31/09و مادران کودکان عادی (،49/77

معلوم گردد که تفاوت مشاهده شده ،مربوط به کدام متغیرها میباشد.
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جدول .3تحلیل واریانس تكمتغیری به منظور مقایسة بهزیستی هیجانی ،صمیمیت زناشویی و کیفیت
زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی با مادران کودکان عادی
F

Sig

ضریب اتا

بهزیستی هیجانی

عادی

اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی

49/81

1/10

1/41

گروه

متغیرها
نیازهای صمیمیت

عادی

اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی

39/23

1/10

1/43

کیفیت زندگی

عادی

اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی

018/28

1/10

1/91

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،نتیجة تحلیل واریانس

ت ثیرات منفی بر بهزیستی هیجانی ،روانشناختی و جسمانی افراد به

تكمتغیری حاکی از آن است که از لحاظ متغیرهای بهزیستی

همراه دارد (تنانت .)2112 ،شرایط خاص یك کودک با اختالل

هیجانی ،صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی بین مادران کودکان

کمبود توجه  /فزونکنشی سالمتروانی مادران را تحت ت ثیر قرار

مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی و عادی تفاوت معناداری

میدهد .این ت ثیر هم ناشی از مشکالت خود کودک است و هم ناشی

وجود دارد .با توجه به یافتههای توصیفی مشخص میگردد که

از تنشها و فشارهای است که به واسطه وجود چنین کودکی از سوی

میانگین نمرات مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزون

دیگران متوجه مادران میشود .به طور کلّی والدین با داشتن یك

کنشی در متغیرهای مورد مطالعه ،پایینتر از مادران کودکان عادی

کودک مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی احساس

است.

ناکارآمدی میکنند ،از تحرک بیش از اندازه او خسته و عصبی می
بحث و نتيجهگيری

شوند ،همیشه نگران دردسرها و مشکالت ناشی از فزونکنشی فرزند

پژوهش حاضر ،با هدف مقایسة بهزیستی هیجانی ،صمیمیت

خود هستند و احساس شکست میکنند .از طرفی وجود کودک با

زناشویی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود

اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی در خانه یا سایر موقعیتهای

توجه  /فزونکنشی و مادران کودکان عادی انجام گرفت .نتایج

اجتماعی موجب نگاهها ،برداشتها و قضاوتهای خاص دیگران در

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که میزان بهزیستی هیجانی ،صمیمیت

مورد والدین میشود همسران به طور معمول دچار تنش و درگیری

زناشویی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود

هایی میشوند که ریشه اغلب آنها مشکالت ناشی از فزونکنشی

توجه  /فزونکنشی بهطور معناداری کمتر از مادران کودکان عادی

کودک است .از آنجا که مشکالت رفتاری کودکان با اختالل کمبود

بود.

توجه  /فزونکنشی زیاد است ،والدین آنها تنیدگی بیشتری را نسبت
یافتهی پژوهش حاضر مبنی بر کمتر بودن بهزیستی هیجانی

به والدین کودکان عادی تجربه میکنند .تنیدگی در زمینهی

مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی نسبت به

خانوادگی ،به ویژه زمانی که تنیدگی مزمن و پایدار در تحول باشد،

مادران کودکان عادی با نتایج پژوهشهای ذوقیپایدار ،قاسمی ،بیات

اثرات قابل توجهی بر بهزیستی والدین ،کودکان و رابطهی والد -

و صنایعی ( ،)0314کپ ،بولدوس ،سایگ و دلورم ( ،)2108کوینترو

کودک دارد (ذوقیپایدار و همکاران.)0314 ،

و مكاینتای ( ،)2101استیس و همکاران ( ،)2111بالچر و مك لینتار

یافتهی پژوهش حاضر مبنی بر کمتر بودن صمیمیت زناشویی

( ،)2119آیزنهاور ،بیکر ،بالچر ( ،)2112آبیدوتو و همکاران

مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی نسبت به

( ،)2114همسو میباشد .نتایج پژوهش لین و همکاران ( )2100نشان

مادران کودکان عادی با نتایج پژوهشهای آیالز ،ایلماز و پوالت

داد که مادران کودکان استثنایی از میزان سالمت و بهزیستی روانی

( ،)2102وهمیر ،اسکات و بارکلی ( ،)2101براست ،کالپتون و

کمتر و تنیدگی ،افسردگی و اضطراب باالتری برخوردارند .احساس

هنریچ ( ،)2111همسو میباشد .وجود کودک مبتال به اختالل کمبود

روان درستی ،یکی از شاخصهای بارز کیفیت زندگی است که آثار

توجه  /فزونکنشی با درجات مختلفی از اختالفات در خانواده و

آن به وضوح در زندگی و حاالت افراد دیده میشود .وجود کودک

ناهماهنگی زناشویی رابطه دارد (جانسون و مش .)2110 ،داشتن

دارای مشکالت ویژه موجب ایجاد فشارهای روانی و تنیدگی در

کودک مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی باعث بروز تنش و

مادران آنها میشود .در نتیجهی تجربهی تنیدگی مزمن در زندگی،

تعارض بین والدین میشود که میتواند بر صمیمیت زناشویی مادران
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ت ثیر بگذارد .اغلب مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه /

اجتماعی ،قانونی و خانوادگی را در بزرگسالی افزایش میدهد (سیف

فزونکنشی مشکالت زناشویی داشته و ستطوح باالیی از تنیدگی و

نراقی و نادری .)0374 ،در تبیین این یافته میتوان بیان کرد خانوادهای

تعارضات بین فردی را گزارش میکنند .والدین این کودکان تنیدگی

که کودکش محدودیت شدید دارد کیفیت زندگی خود را بسیار

بیشتر و رضایت کمتتری را نستبت بتته والتدین کودکتان عتتادی

متفاوت با خانوادههای عادی ارزیابی میکند (پایوت ،کیت و

تجربته می کنند (کاکاونتد .)0372 ،افسردگی ،تعارضات زناشویی و

بارینگتون .)2100 ،خانوادههای کودکان فزونکنش فشارهای

طالق در خانوادههای دارای کودک دچار اختالل کمبود توجه /

والدینی بیشتری را تجربه میکنند و حس صالحیت و شایستگی

فزونکنشی یش از سایر خانوادههاست (پرند و افروز .)0371 ،نتایج

کمتری دارند ،از این رو به نظر میرسد فشارهای تجربه شده ممکن

پژوهش وهمیر ،اسکات و بارکلی ( )2101نشان داد که ارتباط بین

است بر ابرازگری (گسترهای که اعضای خانواده در آن برای صادقانه

والدین و کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی نسبت به

عمل کردن و بیان احساسات خود به صورت مستقیم تشویق میشوند)

ارتباط والدین و کودکان در خانوادههایی که کودکان مبتال به اختالل

آنان اثر بگذارد (آناستاپولوس ،قورمونت ،شلتون و دوپل.)0112،

کمبود توجه  /فزونکنشی ندارند با تعارضات بیشتری همراه است و

مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی در مقایسه

بطور قابل مالحظهای این ارتباط ،تنشگر است؛ در این خانوادهها

با کودکان بهنجار به جای اینکه فکر خود را به مسائلی که باعث

مادران بیشتر مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده میگیرند و

بهبودی در زندگی آنها میشود متمرکز کنند ،دائماً در ذهن خود

متعاقباً زمان کمتری برای تعامالت و روابط جنسی با همسر خود

درگیر مشکل فرزندان خود و مشکالت حاصل از حضور وی در

اختصاص می دهند (آیالز ،ایلماز و پوالت .)2102 ،همچنین یافته-

زندگیشان هستند و از مسائلی چون سالمت جسمانی و روانی خود

های محرری و همکاران ( )0377نشان داد که والدین کودکان مبتال

غافل می شوند که به منظور افزایش کیفیت زندگی این مادران

به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی سطوح باالتری از فشارهای

ضرورت حمایتهای اجتماعی بیش از پیش احساس میشود.

روانی مربوط به والدگری را تجربه میکنند .در این افراد تعارضات

احساس درماندگی ،گناه ،تنیدگی و سرزنش در این مادران کار را

زناشویی افزایش یافته و سطوح افسردگی در مادران باال است که در

برای نگهداری و آموزش این کودکان مشکل ساخته و در برخی

نهایت میتواند منجر به تعارض در بین خانواده شود.

موارد یك خشم پنهان و اندوهی خاص در والدین ایجاد میکند که

یافتهی پژوهش حاضر مبنی بر کمتر بودن کیفیت زندگی مادران

خود باعث به وجود آمدن کدورت ،سردی در روابط و کاهش

کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی نسبت به مادران

رضایت از زندگی میشود که مواردی مانند افسردگی ،اضطراب و

کودکان عادی با نتایج پژوهشهای پژوهشهای کپ ،بولدوس،

تنیدگی را برای مادران در بر دارد که همگی در کاهش کیفیت

سایگ و دلورم ( ،)2108لی و همکاران ( ،)2109اندراد و همکاران

زندگی ت ثیر دارند (جانسون ،دمن ،اندرسون ،ونگ فاگرلند)2103 ،

( ،)2109کاسن ،سایبراس ،یوکامان ،افرون ( ،)2102همسو میباشد.

در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان

نتایج پژوهش لی و همکاران ( )2109نشان داد که مادران کودکان

گفت که بهزیستی هیجانی ،صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی

مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی کیفیت زندگی و سالمت

مادران کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی پایینتر از

روانی کمتری نسبت به مادران کودکان عادی گزارش کردهاند.

مادران کودکان عادی میباشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود کارگاههای

همچنین نتایج مطالعات اندراد و همکاران ( )2109نشان داد که

آموزشی دربارة نحوة تعامل والد  -فرزند ،برگزاری دورههای

مراقبان کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی به طور

آموزش خانواده به ویژه در زمینههای توانشهای زندگی ،روشهای

معناداری نمرات کمتری در روابط اجتماعی و محیطی ابعاد کیفیت

والدگری ،توانشهای ارتباطی ،توانشهای کنارآمدن با تنیدگیها و

زندگی داشتند ،همچنین همبستگی منفی بین نمرات کیفیت زندگی

اصالح رفتار کودک برای این مادران برگزار شود تا در جهت

مراقبان کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /فزونکنشی و شدت

افزایش بهزیستی هیجانی ،صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی آنها

نشانگان این اختالل وجود دارد .ماهیت ناتوانکنندهی اختالل کمبود

گامهایی برداشته شود .از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان

توجه  /فزونکنشی بهطور قابل توجهی احتمال مشکالت روانی،

به انتخاب نمونه بهصورت در دسترس و محدود بودن نمونه به شهر
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دوره  ،01شماره ، 78بهار(خرداد) 0311

مجله علوم روانشناختی

اردبیل اشاره کرد .لذا پیشنهاد میشود این پژوهش در صورت امکان

خلعتبری ،جواد؛ خورشیدیان ،حمیدرضا؛ رنجبر ،جبار و مداحی،

با انتخاب نمونه بهصورت تصادفی و در جوامع دیگر اجرا شود تا

محمدابراهیم ( .)0311تشخیص و درمان بیش فعالی .تهران :نشر

قابلیت تعمیمپذیری بیشتری داشته باشد.

ساد.

خوشابی ،کتایون ( .)0370بررسی میزان شیوع اختالل بیشفعالی  /کمبود

منابع

توجه در دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرتهران .تهران :معاونت

اعتمادی ،عذرا ( .)0374بررسی و مقایسه اثربخش رویکرد روانی -

پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

آموزشی مبتنی بر شناختی  -رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت

درخشانپور ،فیروزه؛ خاکی ،سعید؛ شاهینی ،نجمه؛ وکیلی ،محمدعلی و

زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان .پایاننامه

ثاقبی ،علی ( .)0312ارتباط سالمت روانی مادران با سبك

دکتری .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت معلم.

فرزندپروری در کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه  /بیشفعالی.

تهران.

مجله اصول بهداشت روانی.020-022 ،)3(07 ،

اعتمادی ،عذرا؛ نوابی نژاد ،شکوه؛ احمدی ،احمد و فرزاد ،ولی اهلل (.)0372

ذوقیپایدار ،محمدرضا؛ قاسمی ،معصومه؛ بیات ،احمد و صنایعیکمال،

بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی  -رفتاری بر صمیمیت

سمانه ( .)0314مقایسه سالمتروان مادران دارای کودکان با و

زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان .مطالعات

بدون اختالل کم توجهی  /بیشفعالی .تعلیم و تربیت استثنایی،

روانشناختی 0(2 ،و .91-78 ،)2

.2-04 ،)7(039

بحرینیان ،سید عبدالمجید؛ حاجی علیزاده ،کبری؛ ابراهیمی ،لیال و هاشمی

رابینسون ،نانسی .ام؛ رابینسون ،هالبرت .بی؛ اومن ،گیلبرت و کامپیون،

گرجی ،امالبنین ( .)0310مقایسه ویژگیهای شخصیتی و میزان

جوزف .سی .)0189( .کودک عقب ماندهی ذهنی( .ترجمه ماهر،

سازگاری مادران دانشآموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر

فرهاد .)0372 :مشهد :آستان قدس رضوی.

تهران سال  .78-77فصلنامه افراد استثنایی.023-098 ،2)8( ،

رنج دوست ،شهرام و یزدانی ،شهرام ( .)0314نقش خودکارآمدی ،تحول

برنستاین ،فیلیپ؛ برنستاین ،مارسی ( .)0371روشهای درمان مشکالت

زبانی و مهارتهای اجتماعی در مشکالت رفتاری دانشآموزان

زناشویی .ترجمه توزندهجانی ،حسن و کمالل پور ،نسرین .مشهد:

کمتوان ذهنی با رهیافت رگرسیون فازی .روانشناسی افراد

انتشارات مرندیز ،ژرف.

استثنایی.028 -082 ،)07(2 ،

به پژوه ،احمد و موسوی ،بشری السادات ( .)0313رابطه رضایت زناشویی

رونالدجی ،فریمن و گای تی ،دویال ( .)0370شیوه رفتار با کودکان و

و سالمتروانی در مادران دارای فرزندان مبتال به مشکالت عاطفی

نوجوانان دچار اختالل کمبود توجّه  /بیشفعالی .ترجمه صدر

و رفتاری .مجله علوم روانشناختی.07-21 ،)22(03 ،

السادات ،لیال؛ سیدجالل؛ محمدی ،صدرالسادات ،محمدرضا.

پرند ،اکرم؛ افروز ،غالمعلی؛ منصور ،محمود؛ شکوهی یکتا ،محسن؛

تهران :انتشارات اسپند هنر.

بشارت ،محمدعلی و خوشابی ،کتایون ( .)0377آموزش مدیریت

ستاری ،مهسا؛ حسینی ،علی؛ رصافیانی ،مهدی؛ محمودی قرایی ،محمد

استرس به مادران کودکان دارای نارسایی توجه  /بیشفعالی و ت ثیر

جواد؛ بیگلریان ،اکبر و ترکشاصفهانی ،نجمه ( .)0319بررسی

آن بر روابط والد  -کودک .مجله علوم روانشناختی 32(7 ،و

میزان همبودی اختالالت رفتاری در کودکان مبتال به کمبود توجه

.221-231،)24

 /بیشفعالی .مجله توانبخشی.29-32 ،)0(84 ،

پرورش ،نوشین؛ ضیاء الدینی ،حسن؛ عرفانی ،راضیه و شکوهی ،مصطفی

سیف نراقی ،مریم و نادری ،عزت ااهلل ( .)0374اختالالت یادگیری .تهران:

( .)0313فراوانی اختالل کمبود توجه  /بیشفعالی و ارتباط آن با

انتشارات امیر کبیر.

افسردگی در دانشجویان .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی

شکری ،امید؛ دستجردی ،رضا؛ دانشورپور ،زهره؛ غنایی ،زیبا و گراوند،

گرگان.14-11،)0(09 ،

فریبرز ( .)0378تفاوتهای جنسیتی در مقیاسهای بهزیستی

ترکشدوز ،شیرین و فرخزاد ،پگاه ( .)0319بررسی رابطه اختالالت

روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر بیرجند در سال

رفتاری کودکان با سبكهای فرزندپروری و سبكهای دلبستگی.

تحصیلی  ..72-0374مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،

سالمت اجتماعی.007-029 ،)4(2 ،

.90-24 ،)3(02

خانجانی ،زینب ( .)0310رابطه ابعاد شخصیت مادران با اختاللهای برونی

شهائیان ،آمنه؛ شهیم ،سیما؛ بشاش ،لعیا و یوسفی ،فریده (.)0379

سازی و درونیسازی دختران .روانشناسی معاصر.017-11 ،)0(8 ،

هنجاریابی ،تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس
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