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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

 ttention Deficit / Hyperactivity 

Disorder The Fifth Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 

is defined as a comprehensive set of 

behaviors associated with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder. In this 

type of Attention Deficit / Hyperactivity 

Disorder, a person has both 

hyperactivity and inattention criteria. 

 
 The prevalence of this disorder has been reported 

between 5-12% (Derakhshanpour, Khaki, Shahini, 

Vakili and Saqebi, 2016). Mehdizadeh (2019). Parents 

of children with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder have more stress than parents of normal 

children because they face more parenting challenges. 

Parental stress is a natural part of the parenting 

experience and occurs when parental demand exceeds 

the parents' expected and actual resources and prevents 

successful parenting.   
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A B S T R A C T 

 
Objective:  The aim of this study was to predict parental stress based on resilience and parenting styles 

of mothers of students with ADHD.  
 

Methods:  The research method is descriptive and correlational. The statistical population of the study 

included all mothers with students with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder aged 7-12 years. They 

had received attention. The sample of this study was 125 mothers of students with attention deficit / 

hyperactivity disorder aged 7-12 years who were selected from the centers (Delgsha and Hafez) using 

purposive sampling. In addition to psychiatrist diagnosis and diagnostic interview, Abdin (1990) Parental 

Stress Scale Questionnaire, Her and Don Resilience Questionnaire (2003) and Diana Bamrind (1972) 

Parenting Styles Questionnaire were used to collect data.  
 

Results:  Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used to analyze the obtained data. 

The results showed that there was a significant negative relationship between resilience and parental stress (r = -

0.574 - r) and authoritarian parenting style and parental stress (r = 0.478 - r = 0.478), so that with increasing sway 

Parenting stress is reduced. There was also a significant positive relationship between authoritarian and negligent 

parenting and parental stress. Also, the results of regression analysis showed that 37% of the total variance of 

parental stress was explained by the variables entered in the model. 
 

Conclusion:  Therefore, by teaching resilience to mothers of students with ADHD, as well as choosing 

an authoritative parenting style, it can help reduce the severity and incidence of parental stress . 
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Studies have shown that mothers, as permanent and 

primary caregivers of the child, are more affected by the 

child's behavioral problems than fathers (Benson and 

Krish, 2011; Steiman, 2013). Resilience is one of the 

factors that help a person to cope with difficult and stressful 

life situations and protect people against pathological 

disorders and life difficulties (Amiri Moghadam et al., 

2016). Resilience is a factor that helps a person cope with 

difficult and stressful life situations, increases the ability to 

adapt to pain and discomfort, reduces mood problems and 

anxiety, and improves the quality of life. Pew and Harris, 

2018). Another factor that is associated with parental stress, 

such as parenting styles. In fact, parenting style is one of 

the family factors associated with parental stress. Results 

from clinical observations (e.g., Evert, 1999) as well as 

experimental studies (e.g., Robiner, 2002) provide 

evidence for the role of parenting styles in predicting 

parental stress. Parenting style is one of the global 

structures (Saunders, 2005) that expresses the emotional 

relationships and the general relationship between parents 

and children and is an important factor for the growth and 

learning of children (Bamrind, 1991, quoted by Yousefi, 

2007). Therefore, according to the above, the purpose of 

this study is to predict parental stress based on resilience 

and parenting styles of mothers of students with ADHD. 

 

2. Materials and Methods 
 

This research is a descriptive correlational study. 

Statistical population, sample size and sampling 

method The statistical population of the study included 

all mothers of students with ADHD in Shiraz in the 

academic year 1399-1400. The sample of this study 

was 125 mothers of students with attention deficit / 

hyperactivity disorder aged 7-12 years. They were 

selected using purposive sampling method. In addition 

to structured clinical interview and psychiatrist 

diagnosis, the short form of parental stress scale, 

resilience questionnaire and Bamrind parenting style 

questionnaire were used to collect data. Finally, after 

data collection, in addition to descriptive statistics, 

Pearson correlation coefficient and regression analysis 

were used to analyze the data. 

 

3. Results 
 

The mean (standard deviation) for the resilience variable 

is 58.46 (5.23), authoritarian parenting style 22.06 (4.44), 

authoritative parenting style 18.36 (5.23), child style 

Neglected upbringing was 21.36 (6.18), and for parental 

stress 87.35 (12.41). Also, the values of correlation 

coefficients between the variables of resilience research 

and parenting styles with parental stress are given at the 

levels of p <0.001 and p <0.05, and most of them are 

significant. Significant relationships are also marked with 

* (at the level of 0.05) and ** (at the level of 0.001). As 

can be seen in the table, a significant negative relationship 

was found between resilience and parental stress (r = -

0.574 - r) and authoritarian parenting style and parental 

stress (r = 0.478 - r = 0.478). 

As shown in Table 1, after performing multiple 

regression, the value of R2 obtained showed that 37% of 

the total variance of parental stress was explained by the 

variables entered in the model. Analysis of variance on 

the same model also showed the significance of the 

general model: (P 00 0.001, F = 0.771 (121 and 4) F). The 

value of the Watson camera is 1.726, which indicates the 

independence of the variables from each other. 

 
Table 1. Summary of regression model with its coefficient in resilience variables and parenting styles with 

parental stress 

 

Variable R 2R Rdj SD dorbin - Watson 

Resilience 0.419 0.370 0.267 23.27 

1.726 

Authoritarian parenting 

style 
0.475 0.231 0.325 24.27 

Authoritative parenting 

style 
0.708 0.270 0.362 22.63 

Careless parenting style 0.520 0.374 0.374 22.43 

 model SS DF MS F (P) 

ANOVA 

regression 72835.322 4 18208.831  

( 0.001 )≥21.771 

 
left over 116744.737 146 799.621 

total 189580.059 150 - 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was to predict parental stress 

based on resilience and parenting styles of mothers of 

students with ADHD. The results showed that there is 

a significant negative relationship between resilience 

and parental stress in mothers of children with 

attention deficit / hyperactivity disorder. So that with 

increasing resilience, parental stress decreases and 

vice versa. The results of this study are in line with the 

results of the study of Pew and Harris (2018), Martin 

and Marsh (2017), Rivard and Troxoff (2014) and 

Amiri Moghadam et al. (2020) which showed that 

parents who face their child's problems from behaviors 

And the more resilient capacity they use, the less 

parental stress they experience. To explain this 

hypothesis, we can say that parents who are more 

resilient, their children have less behavioral problems. 

Conversely, children's behavioral problems are also 

effective in creating the psychological characteristics 

of parents. The hypothesis that there is a relationship 

between parenting styles and parental stress in mothers 

of children with attention deficit / hyperactivity 

disorder was confirmed. The results of this study are 

in line with the results of Malviro (2013) and Fabiano, 

Pelham, Gangi, McLean, Coles, Kronenis-Tuscano 

and O'Connor (2009) and showed that parents who use 

their parenting style decisively in raising their 

children. They experience less parental stress. Having 

a child with Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

can cause stress for parents and increase the level of 

behavioral and family problems. In explaining this 

relationship, it can be said that since powerful parents 

consider control along with a warm relationship and 

responding to their children as their way, therefore, 

children experience calmer and consequently less 

parental stress. It may be argued that anxious and timid 

children are the result of parenting with a stressed, 

angry, and anxious mood. In a careless parenting style, 

parents express too much love and affection without 

exercising the necessary control. The hypothesis that 

parental stress in mothers of children with ADHD is 

predictable based on resilience variables and parenting 

styles was confirmed. According to the table above, 

resilience and parenting styles have the power to 

predict parental stress. That resilience in a negative 

way and among the parenting styles, a powerful 

negative style and a careless and strict style in a 

positive way predicts the confrontation dimension 

with the past parents themselves. In this study, as in 

other studies, there were limitations such as the use of 

a questionnaire for fieldwork, based on which 

suggestions were made, as a result, some people may 

refuse to provide a real answer and give an unreal 

answer. . It is suggested that interviews be used to 

collect data in future research. The results of the 

present study can be generalized to mothers with 

children with ADHD in Shiraz. If you need to 

generalize to other cities and other areas, do so with 

caution and sufficient knowledge. It is suggested that 

research be conducted with a larger sample size and a 

wider geographical limit to provide a dense and 

coherent literature on how to use the mentioned 

variables. 
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 مقاله پژوهشی
 

با  دانش آموزان مادران استرس والدینی در پیش بینی های فرزندپروریآوری و سبکنقش تاب

 کمبود توجه/اختالل بیش فعالی
 

       1 اکبر رضایی فرد 

 
 

 .دانشگاه فرهنگیان، علوم تربیتیاستادیار گروه . 1

 

 

مقدمه
است  یاختالل رفتار نیترعیشا 1ی/ کمبود توجهفعال شیاختالل ب     

کمبود توجه در /یفعال شیاختالل ب. کندیکه کودکان را مبتال م

به عنوان  2یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ یراهنما نیپنجم

 کاستی توجه ای بیش فعالیتوأم با  یاز رفتارها ریفراگ یمجموعه ا

 یلیتحص ،یشده است که باعث مختل شدن عملکرد اجتماع فیرتع

 5-12 نیاختالل ب نیا وعی. ش(1620، 3آشرسون) شوندیم یشغل ای

و  یلیوک ،ینیشاه ،یپور، خاک)درخشاندرصد گزارش شده است 

توجهی، تکانشگری عالوه بر مشکالت اساسی مانند بی .(1395 ،یثاقب

 شیاختالل ب و بیش فعالی، مطالعات نشان می دهند که کودکان

به احتمال بیشتری به مشکالت عاطفی، اجتماعی  کمبود توجه/یفعال

و رفتاری دچار می شوند و نسبت به کودکان فاقد این اختالل 

حتی زمانی که  .(1398، زادهیمهد) مشکالت تحصیلی بیشتری دارند

با باال رفتن سن، سطوح بیش فعالی کاهش می یابد، مشکل توجه تا 

ی شود و کنترل تکانه افزایش می یابد. لیکن در حدود حدودی بهتر م

درصد از این کودکان هم چنان عالئم ثانوی را تا نوجوانی  80تا  70

 .خود نشان می دهند

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD) 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5) 
3. Asherson 
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  اکبر رضایی فرد

 دانشگاه فرهنگیان.، علوم تربیتیاستادیار گروه  نشانی:

 +98( 71) 44556009 تلفن:

 areaeefard@gmail.comپست الکترونیکی: 
 

 

 

 :اطالعات مقاله

 14/05/1400 تاریخ دریافت:

 30/10/1400 :تاریخ پذیرش

 11/12/1400 تاریخ انتشار:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ها:کلیدواژه

، های فرزندپروریسبک، آوریتاب

باستتتترا والتتدینی و   شیاختالل 

  کمبود توجه/یفعال

 

 چکیده

 

اختالل مادران دانش آموزان  مبتال به  فرزندپروریهای آوری و سبکتاببراساا  ینیاسترا والداین پژوهش با هدف پیش بینی ف:هد

 ی/کمبود توجه انجام شد.فعال شیب
 

 شیمبتال به اختالل ب دانش آموزانمادران  یۀپژوهش شامل کل یجامعه آمار است. یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش توص:هاروش

مبتال به  دانش آموزاننفر از مادران  125پژوهش نیا نهنموبود. 1400-1399 شهر شیراز در سال تحصیلی یساله ا 7-12کمبود توجه /یفعال

برای جمع آوری داده .  دندیهدفمند انتخاب گرد یریبا استفاده از روش نمونه گکه بودند  یساله ا 7-12کمبود توجه /یفعال شیاختالل ب

 نیویدسوو د رکونوی آورپرسشنامه تاب، نیآبد ینیاسترا والد اایپرسشنامه مقها عالوه بر تشخیص روانپزشک و مصاحبه تشخیصی از 

آزمون همبستگی پیرسون وآزمون از  اطالعات، لیتحل ی تجزیه و. برااجرا گردید ندیبامر اناید نیوالد یفرزندپرور یهاپرسشنامه سبکو 

 .ه استاستفاده شدتحلیل رگرسیون چند متغیره 
 

 با مقتدرانه   ی( و سبک فرزند پرورr=**-574/0)ینیو استرا والد یتاب آور نیبنتایج تجزیه و تحلیل داده ها  نشان دادکه   ها:یافته

کل  انسیدرصد از وار 37که وجود دارد، همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد  یدار یمعن ی( ارتباط منفr=**-478/0)ینیاسترا والد

  است. دهیگرد نییمادران، تب یفرزندپرور یهاو سبک یآورتوسط تاب ینیاسترا والد

و همچنین انتخاب  کمبود توجه/یفعال شیاختالل ببنابراین می توان با آموزش تاب آوری به مادران دارای دانش آموز مبتال به  :گیرینتیجه

 سبک فرزند پروری مقتدرانه کمک شود از شدت و بروز استرا والدینی کاسته شود.
 

   4. شماره 10دوره  .1400زمستان  

 

 فصلنامه پژوهشی
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. عالوه بر این، (1990، 1)بارکلیکه بر اساا تحولشان نامتناسب است 

است در سراسر زندگی از سنین پیش دبستانی تا عالئم اختالل ممکن 

بزرگسالی ادامه یابند و با افزایش سن بیمار با انواع مختلف اختالالت 

 .(2003، 2)سادوک و کاپالن دیگر روان پزشکی همراه گردند

به دلیل این  کمبود توجه/یفعال شیاختالل بوالدین کودکان مبتال به  

های والدگری بیشتری روبرو هستند، استرسی فراتر از که با چالش

ای ( در مطالعه2017) 3والدین کودکان عادی دارند. مارتین و مارش

توجهی، کنشی/ بیی والدین کودکان خردسال دارای فزوندرباره

همچنین نشان  سطوح باالتر تنیدگی را در این والدین گزارش کردند.

که مادران این کودکان بیش از مادران کودکان سالم به  دادند

اختالالت خلقی و اضطرابی، احساا عدم کفایت فرزندپروری، عدم 

رضایت از نقش والدینی خود، فشار مالی و مصرف الکل دچار می 

بخش طبیعی از تجربه والدین است و زمانی  4شوند. استرا والدینی

بع پیش بینی شده و واقعی رخ می دهد که تقاضای والدین از منا

والدین فراتر رفته و مانع از نقش آفرینی موفق والدینی گردد. از این 

رو،  استرا والدینی به عنوان مجموعه ای از فرایندهایی تعریف می 

شود که منجر به واکنش های روانی و فیزیولوژیکی منفی ناشی از 

، 5دکارد-)دترشود تالش برای سازگاری با تقاضاهای والدین می

. مطالعات نشان داده اند که مادران به عنوان مراقب دائمی و (2008

اصلی کودک، بیش از پدران تحت تاثیر مشکالت رفتاری کودک 

و سطح  (2013، 7اشتیمن ؛2011، 6)بنسون و کرشدارای اختالل بوده 

دسترسی پایینی به منابع حمایت اجتماعی داشته، احساسات منفی و 

آزردگی هیجانی بیشتری را نسبت به مادران دارای فرزند عادی  

. مادران دارای کودک (2014، 8ریوارد و تروکسف) تجربه می کنند

دین کودکان عادی با مبتال به اختالل، حداقل دو برابر بیشتر از وال

 .(2013، 9)چاپمن استرا والدینی دست به گریبانند

از جمله عواملی که به فرد در برخورد و سازگاری با موقعیت های  

دشوار و تنش زای زندگی کمک می کند و افراد را در برابر اختالل 

گه می دارد، های آسیب شناختی و دشواری های زندگی در امان ن

.  تاب آوری (1399)امیری مقدم و همکاران، است  10تاب آوری

عاملی است که در رویارویی و سازگاری با موقعیت های سخت و 

تنش زای زندگی به انسان کمک می کند، توانایی سازگاری با درد 

ا کاهش و ناراحتی را افزایش می دهد، مشکالت خلقی و اضطرابی ر

، 11)پیوی و هریسمی دهد و موجب بهبود کیفیت زندگی می شود 

کمبود /یفعال شیاختالل ب. والدین دارای کودک مبتال به (2018

هر چه تاب آوری باالتری داشته باشند، توان عملکرد مثبت در توجه 

شرایط ناگوارشان نیز باالتر می رود و می توانند در برابر رنج ناشی از 

مقاوم تر بوده و  کمبود توجه/یفعال شیاختالل بنگهداری فرزند با 

ین، احمدی )متکیفیت زندگی هم در این وضعیت باالتر خواهد رفت 

افزون بر این، اکثر پژوهشگران بر این باورند که . (1397و جاللی، 

تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و 

ناشی  استراتواند می تاب آوری. (2001، 12)ماستنباشد شناختی می

ال را بهبود دهد و توان از وظایف والدینی در والدین کودکان بیش فع

شناختی آنان را افزایش دهد، هیجانی و روانمقابله با مشکالت

 .(1391)میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری،  باشدآوری میتاب

عوامل زیادی با استرا والدینی مرتبط هستند از آن جمله می توان به 

عوامل فردی، عوامل محیطی و عوامل خانوادگی اشاره کرد. یکی از 

عوامل ایجاد کننده استرا در خانواده به ویژه در مادران، داشتن 

اختالل فرزند دارای مشکالت رفتاری بخصوص فرزندی که مبتال به 

می باشد، که این موضوع استرا خاصی را  توجهکمبود /یفعال شیب

بر والدین این کودکان خصوصا مادران تحمیل می کند، چرا که 

 تربیت و رفتار با این کودکان سبک فرزندپروروی خاصی را می طلبد

 .(2013، 13)مالویرو

با یکی از عوامل خانوادگی مرتبط  14در واقع سبک فرزندپروری

)برای مثال  استرا والدینی است. نتایجی از مشاهدات بالینی

، 16رابینر( و همچنین مطالعات آزمایشی )برای مثال 1999، 15اوورت

( شواهدی را برای نقش سبک های فرزندپروری در پیش بینی 2002

سبک فرزند پروری یکی از سازه  اند.استرا والدینی فراهم آورده 

که بیانگر روابط عاطفی و نحوه  (2005، 17)ساندرزهای جهانی است 

ارتباط کلی والدین با فرزندان است و عامل مهم برای رشد و یادگیری 

 .  (1991، 18)بامریندآید کودکان به شمار می
 

 

1. Barkley 
2. Sadock   & Kaplan 

3. Martin, & Marsh 

4. parental stress 
5. Deater-Deckard  

6. Benson & Kersh 

7. Shtayermman 
8. Rivard & Terroux 

9. Chapman 

10. resilience 
11. PV, & Haris, 

12. Masten 

13. Malveiro 
14. Parenting style 

15. Everett 

16. Rabiner 
17. Sanders 

18. Baumrind 
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به راحتی می توان تصور کرد که وجوه رفتاری متعدد اختاللی پایدار 

، می تواند به افسردگی مادران، کمبود توجه/یفعال شیاختالل بچون 

احساا محدود شدن نقش والدینی، احساا عدم لیاقت اضطراب و 

در امر تربیت فرزند، وابستگی ضعیف عاطفی بین کودک و والد، 

روابط منفی تر این کودکان با خواهران و برادرانشان، باال رفتن سطح 

)فابیانو، پلهام، گانگی، مک  تنش در خانواده این کودکان منجر شود

پور و درخشان (.2009، 1اکانرتوسکانو و -لین، کولز، کروننیس

سبک های فرزند پروروی خودکامه و نشان دادند  (1395) همکاران

منجر به سردرگمی بین نقشها، انتظارات غیرواقعی،  سهل گیر مادران

در این کودکان  می  فقدان کنترل، تقاضاهای غیرمنطقی محیطی

در والدین می گردد. استرا  ب  ایجادگردد که این به نوبه خود سب

-نتایج پژوهش فابیانو، پلهام، گانگی، مک لین، کولز، کروننیس

( نشان داد که بین سبک فرزند پروروی 2009) توسکانو و اکانر

و  کمبود توجه/یفعال شیاختالل باقتداری والدین کودکان مبتال به 

. همچنین بین میزان استرا والدگری رابطه منفی معنادار وجود دارد

میزان استرا والدگری با سبک فرزند پروری آمرانه و سهل گیر 

 والدین رابطه معنادار مثبت وجود دارد. 

به دلیل استمرار، عالوه بر سالمت  مادران فشار روانی وارد بر این 

جسمی و روحی خودشان، سالمت و آسایش همسر، فرزندان سالم و 

و در سطحی وسیعتر  کمبود توجه/یفعال شیاختالل بنیز فرزند مبتال به 

سالمت و بهداشت روانی کل جامعه را متاثر خواهدکرد. این مادران 

اضطراب و تنش بیشتری را تجربه می کنند و به دلیل اینکه با چالش 

های والدگری بیشتری روبه رو هستند استرسی فراتر از والدین 

 یلزوم اجرا مذکور، لب به مطا کودکان سالم دارند، بنابراین، با توجه 

کمبود /یفعال شیکودک با اختالل ب یدارا مادرانمطالعه حاضر در 

بهداشت روان جامعه به منظور ارائه  نیمسئول یزیتوجه و لزوم برنامه ر

این پژوهش  هدف ، خانواده ها نیخدمات مطلوب تر و کارآمدتر به ا

 یهاو سبک یآوربراساا تاب ینیاسترا والد ینیب شیپ

کمبود /یفعال شیمادران دانش آموزان  مبتال به اختالل ب یرزندپرورف

 است. بوده توجه

 

  پژوهش روش

 روش از لحاظو  یکاربردیک تحقیق هدف،  از لحاظ پژوهش نیا

 است.  یاز نوع همبستگ ی وفتوصی ها، داده یگردآور

شامل  پژوهش یآمار جامعه: یریگنمونه و روش نمونه ،جامعه

کمبود /یفعال شیمبتال به اختالل ب دانش آموزان یدارا مادران یۀکل

از مراکز  1400-1399 یلیبودند که در سال تحص یساله ا 7-12توجه 

و  یروانشناس یآموزش و پرورش و مطب ها یمشاوره نواح

 افتیدر کمبود توجه/بیش فعالیبرچسب شیراز شهر  یروانپزشک

دانش  مادراننفر از  125هشپژو نی. نمونه ا(N:190)کرده بودند

بودند  یساله ا 7-12کمبود توجه /یفعال شیمبتال به اختالل ب آموزان

 هدفمند یریبا استفاده از روش نمونه گ )دلگشا و حافظ(که از مراکز 

ورود به مطالعه شامل: ابتال کودکان  یهامالک . دندیانتخاب گرد

اساا نظر کمبود توجه بر /یفعال شیبه اختالل ب مادران نیا

و  لیروانشناسان مراکز مشاوره آموزش و پرورش و روانپزشکان، تما

مشارکت در پژوهش و عدم  یو کودکان برا مادرانآگاهانه  تیرضا

طور همزمان،  بهمشابه  یو مداخله ا یآموزش یشرکت در برنامه ها

)عدم  نیکردن والد یسکونت دائم در شهر مورد مطالعه، با هم زندگ

 یهاکامل سئواالت پرسشنامه لیوالد(، تکم فوت ایطالق 

خروج از  یهامالک و سواد خواندن و نوشتن بود. یخودگزارش

 یدر اجرا یبر همکار یمبن لیو تما تیشامل عدم رضا زیپژوهش ن

مزمن  یها یماریبه ب مادران یا یکی از والدین یپژوهش، ابتال

 از مواد روان گردان کیسوءمصرف هر  ای( و یروان پزشک-ی)پزشک

 بود. )از طریق مصاحبه با والدین و مراجعه به پرونده پزشکی آنها(

جهت جمع آوری داده ها  عالوه بر مصاحبه بالینی ساختار یافته  و 

 تشخیص روانپزشک از ابزار های زیر استفاده شد:

پرسشنامه در پاسخ به  این: 2استرس والدینی شاخصفرم کوتاه 

-الینی برای تهیه یک مقیاا معتبر به منظور اندازهنیاز متخصصان ب

( تهیه شده 1990)  نآبدی توسط فرزند -والد روابط در استرا گیری

که  ینظر سیب نیاز ا اایمق نیا نی( در تدو1995) نیاست. آبد

رفتاری کودک است، و  هایژگییتابعی از و نیاسترا کلی والد

 طیو فشارهای روانی مح نیوالد تییشخص هایژگییو نیهمچن

به نقش فرزندپروری مربوط است، الهام گرفته  مایخانوادگی که مستق

های با همان عبارت هیگو 36مشتمل بر  اایمق نیاست. فرم کوتاه ا

است. این مقیاا به منظور ارزیابی سه  ایهیگو 101فرم اصلی بلند 

مالت (، تعا12تا  1 هایهی)شامل گو یزیرمقیاا آشفتگی والدین

های ( و ویژگی24تا  13 هایهیفرزند )شامل گو -ناکارآمد والد

نمره  نی( و همچن36تا  25 هایهیآفرین )شامل گوکودک مشکل

  شیوه  که است   طراحی شده  (هاهی)مجموع همه گو  کلی  استرا

 

1. Fabiano, Pelham, Coles, Gnagy, Chronis-Tuscano, & Oconner, 
2. Parenting Stress Index 
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 امالًک تا موافق کامالً) 5 تا 1 از لیکرت طیف روی بر گذارینمره

است  یمعن نیبه ا اایمق نیفرد در ا شتربی نمره. شودمخالف( انجام می

 سنجیروان هاییژگیو کند.یرا تجربه م یکمتر ینیکه استرا والد

از دبستان توسط  شیپ نیکودکان سن نیوالد یبرا رانیابزار در ا نیا

قرار گرفته  یمورد بررس (1393) یعیو شف یقاسم ،یفرامرز ،یرزادیش

 نیو همچن 86/0تا  59/0و آنان ضریب آلفای کرونباخ بین  تاس

روز بعد از اجرای دور اول را  16ضریب اعتبار بازآزمایی در طول 

( در پژوهشی نشان 1995آبدین) .اندگزارش کرده 97/0تا  92/0بین 

داد که میزان اعتبار نمره کل استرا والدین و هر یک از زیر مقیاا 

کودک و ویژگی های -های آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد

، 80/0، 89/0رای مادران کودکان به ترتیبکودک مشکل آفرین ب

( ضریب قابلیت اعتماد 1990به دست آمد. آبدین) 78/0و  83/0

و ضریب قابلیت اعتماد  88/0همسانی درونی ابزار برای کل مقیاا 

به دست آمد. در پژوهش  94/0روز،  10بازآزمایی با فاصله زمانی 

ای کرونباخ حاضر برای سنجش همسانی درونی آزمون از ضریب آلف

 به دست آمد. 82/0استفاده شد که

 امقیابا استفاده از  :1دیویدسون –ی کانور آورتابمقیاس 

 یآورتاب زانی( م2003)نیویدسود -کانور(  CD-RIS)آوریبتا

 نیا دسونیویکونور و د قرار گرفت.سنجش مورد  انیپاسخگو

 یتاب آور نهیدر زم 1979-1991 یمنابع پژوهش ینیپرسشنامه را با بازب

اا در شش گروه یمق نیا یروانسنج هاییژگیو ینمودند. بررس هیته

 مارانیب ه،یاول های مراجعه کنندگان به بخش مراقبت ،یعموم تیجمع

و دو  ریبا مشکل اختالل اضطراب فراگ مارانیب ،یروانپزشک ییسرپا

استرا پس از ضربه انجام شده است. مبتال به اختالل مارانیگروه از ب

 تواندیم یپرسشنامه به خوب نیباورند که ا نیبر ا اایمق نیسازندگان ا

جدا  ینیربالیو غ ینیبال های در گروه آوررتابیآور را از غافراد تاب

. ی شودبه کار برده م ینیو بال یپژوهش هایتیدر موقع تواندیکند و م

 کیدارد که در  گویه 25 دسونیوید - کانور یآورتاب اایمق

درست( با  شهیصفر )کامالً نادرست(تا پنج)هم نیب یکرتیل اایمق

پایایی پرسشنامه با استفاده از  .ی شودم گذارینمره 25-125دامنه 

آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای 

 اایمق نیا(. 1391برای این پرسشنامه به دست آمد )یزدانی،  84/0

 (1398)عبدی، بنی جمالی، احدی و کوشکیتوسط  رانیدر ا

 ینخست همبستگ اایمق نیا ییروا نییتع یشده است. برا یابیهنجار

را  64/0تا  41/0 نیب هایبی، ضر3 هیهر نمره با نمره کل به جز گو

 لیمورد تحل یبه روش مؤلفه اصل اایمق هایهینشان داد. سپس گو

 - کانور یآورتاب اایمق ییایپا نییتع یقرار گرفتند. برا یعامل

 ییایپا بیکرونباخ بهره گرفته شد و ضر یاز روش آلفا دسونیوید

همسانی درونی  (2007) 2کمبل، سیلس و استین . به دست آمد 89/0

گزارش کردند. همچنین  9/0این مقیاا را بر اساا آلفای کرونباخ

نشان دادند روایی سازه مقیاا تاب آوری بر اساا تحلیل عاملی 

درصد بارگزاری شده است که  93تا  44تاییدی برای کل مقیاا بین 

این حاکی از روایی سازه مطلوب و قابل قبول برای این مقیاا است. 

ش حاضر برای سنجش همسانی درونی آزمون از ضریب در پژوه

 به دست آمد. 62/0آلفای کرونباخ استفاده شد که

 نیا :ندیبامر نیوالد یفرزندپرور یهاپرسشنامه سبک

 نیپرسش ا 30شد.  ی( طراح1972) ندیبامر انایپرسش نامه توسط د

 وهیپرسش، ش 10سنجد؛  یرا م یفرزندپرور وهیپرسش نامه سه ش

 وهیپرسش، ش 10(، 30، 27، 23، 22، 20، 15، 11، 8، 5، 4مقتدرانه )

 وهیپرسش، ش 10( و 29، 26، 25، 18، 16، 12، 9، 7، 3، 2مستبدانه )

( را مورد سنجش 28، 24، 21، 19، 17، 14، 13، 10، 6، 1) رانهیسهل گ

درجه  5 اایمق یبه پرسش ها بر مبنا یپاسخده یدهد. الگو یقرار م

مورد  یمتعدد یپرسش نامه در پژوهش ها نیباشد. ا یم کرتیل یا

گزارش شده  یلوبآن در حد مط ییقرار گرفته و اعتبار و روا یبررس

ابزار را در  نیا ییایپا ،یی(، از روش بازآزما1991) یاست. بور

 وهی، ش77/0و  81/0 رانهیسهل گ وهیش یبرا بیمادران و پدران به ترت

گزارش  88/0و  78/0مقتدرانه  وهیش یو برا 85/0و  86/0مستبدانه 

پرسش نامه را معتبر  نیا یصیتشخ ییروا نیهمچن یکرده است. و

اساا روش مستبدانه پدر رابطه معکوا  نیکرده است. بر ا رشگزا

( او دارد و مستبد -48/0(، و روش مقتدرانه)-38/0) یریبا سهل گ

-52/0( و اقتدار)-50/0)یریبا سهل گ یوسرابطه معک زیبودن مادر ن

 تویپرسشنامه را در انست نی( ا1374) یاریاسفند رانی( او دارد. در ا

 ییایو پا ییکرده است و روا یابیو اعتبار جمهتر رانیا پزشکیروان

 77/0، برای استبدادی76/0برای سبک آزادگذاریپرسش نامه را  نیا

پژوهش حاضر،  در گزارش کرده است. 73/0و برای اقتدار منطقی

 یبا روش آلفا یفرزندپرور های¬سبک اایکل مق ییایپا بیضر

سبک  ی، برا863/0مقتدرانه  یسبک فرزندپرور یکرونباخ برا

 رگیسهل یسبک فرزندپرور ی، برا848/0مستبدانه  یفرزندپرور

 دست آمد. هب 943/0کل  یو برا 959/0
  

 

1. Conor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

2. Campbell -Sills  & Stein 
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مجوز از اداره آموزش وپرورش و اداره آموزش وپرورش اخذ پس از 

به مراکز مشاوره چهارگانه آموزش و پرورش شهر  ییکودکان استثنا

هدف و روش پژوهش از آنان  حیمراجعه کرده و ضمن توضشیراز 

گذاشتن   اریختآن مرکز با در ا نیشد. لذا مسئول یدرخواست همکار

که مشاوران کودک حضور  ییمرکز مشاوره و روزها یبرنامه ها

 شیه اختالل بکودکان مبتال ب ییشناسا یرا برا نهیداشتند، زم

را  یکودکان نیکمبود توجه فراهم کردند. در مرحله بعد مسئول/یفعال

کرده و  یکمبود توجه داشتند، معرف/یفعال شیکه برچسب اختالل ب

کنند. پژوهشگر  یهمکار گرتقاضا شد که با پژوهشها آن مادراناز 

 نیمفصل درباره هدف و روش پژوهش از والد حیضمن توض زین

پژوهش را در مورد  یخواست کرد که پرسشنامه ها ( درمادران)

در نهایت  پس از جمع آوری  کند. لیفرزندش و سپس خودشان تکم

 یفیتوص های آمار روش بر عالوه ها داده لیو تحل هیتجز یبراداده ها 

استفاده  ونیرگرس لیو تحل  رسونیپ یهمبستگ بیضر یاز روش ها

 شد.

 

 نتایج 

اختالل آموزان مبتال به استاندارد سن مادران دانشمیانگین و انحراف 

( کمینه 27/4) 35شرکت کننده در پژوهش کمبود توجه /یفعال شیب

 شیاختالل بآموزان مبتال به بود. از بین مادران دانش 44و بیشینه  25

نفر(  35درصد ) 28شرکت کننده در پژوهشکمبود توجه /یفعال

نفر( دارای تحصیالت دیپلم،  35درصد ) 28دارای تحصیالت سیکل، 

نفر(  30درصد ) 24نفر( دارای تحصیالت فوق دیپلم و  25درصد ) 20

 دارای تحصیالت لیسانس و باالتر بودند. 
 

 

 پژوهش توزیع میانگین، انحراف استاندارد متغیرهای. 1جدول 
 

 M SD متغیر

64/85 تاب آوری  23/5  

60/22 سبک فرزند پروری مستبدانه  44/4  

مقتدرانه یسبک فرزند پرور  36/18  23/5  

سهل گیرانه یسبک فرزند پرور  36/21  18/6  

ینیاسترس والد  35/87  41/12  

 

 . نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش2جدول
 

 SD کشیدگی SD چولگی متغیر

 313/0 649/0 157/0 -715/0 سبک فرزند پروری مستبدانه

 313/0 865/1 157/0 -132/1 سبک فرزند پروری مقتدرانه

 313/0 014/2 157/0 -087/1 سبک فرزند پروری سهل گیرانه

 313/0 427/0 157/0 088/0 تاب آوری

 313/0 461/2 157/0 -866/0 استرس والدینی

نشان می دهد قدرمطلق چولگی  2همان طور که مندرجات جدول 

و قدرمطلق کشیدگی نیز برای  3برای همه متغیرهای پژوهش کمتر از 

باشد. بنابراین تخطی از می 10مه متغیرهای پژوهش کمتر از ه

 های پژوهش حاضر قابل مشاهده نیست.مفروضه نرمال بودن در داده
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. ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای تاب آوری و سبک های فرزند پروری با استرس والدینی3جدول   
 

 5 4 3 2 1 متغیر

     1 تاب آوری

مستبدانه یسبک فرزند پرور  45/0  1    

مقتدرانه یفرزند پرور سبک  *0/22 *0/131 1   

رانهیسهل گ یفرزند پرور سبک  102/0  *0/279 *0/224 1  

 1 0/377** 0/478**- 0/361* 0/574-** استرس والدینی
 

مشاهده می شود، مقادیر ضرایب همبستگی  3همان طور که در جدول 

با  یفرزند پرور یو سبک ها یتاب آور بین متغیرهای پژوهش

آورده شده  >p 05/0و   >p 001/0استرا والدینی، در سطوح  

باشند. روابط معنی دار نیز با عالمت * دار میاست و اکثر آن ها معنی

اند. همانطور ( مشخص شده001/0( و ** )در سطح 05/0) در سطح 

 استراو  یتاب آور نیبشود که در جدول مشاهده می

 استراو  ی مقتدرانه فرزند پرورسبک و  (r=**-574/0ی)نیوالد

 دست آمد. به یدار یمعن منفی ( ارتباطr=**-478/0)ینیوالد
 

 ینیبا استرس والد یفرزند پرور یو سبک ها یتاب آور آن در متغیرهایضریب خالصه مدل رگرسیونی به همراه  .4جدول 
 

 واتسون -دوربین R 2R Rdj SD متغیر

 27/23 267/0 370/0 419/0 تاب آوری

726/1 
 27/24 325/0 231/0 475/0 مستبدانه یسبک فرزند پرور

 63/22 362/0 270/0 708/0 مقتدرانه یفرزند پرور سبک

 43/22 374/0 374/0 520/0 رانهیسهل گ یفرزند پرور سبک

 SS DF MS F (P) مدل 

ANOVA 

 831/18208 4 322/72835 رگرسیون

 621/799 146 737/116744 باقیمانده 771/21( ≤001/0)

 - 150 059/189580 کل

 

داده شده است پس از اجرای  نشان 4همانگونه که در جدول 

درصد  37به دست آمده نشان داد که  2Rرگرسیون چندگانه، مقدار 

توسط متغیرهای وارد شده در مدل،  استرا والدینیاز واریانس کل 

روی همین مدل نیز حاکی از  1تبیین گردیده است. تحلیل واریانس

(. مقدار F(4و  121)= P ،771/21≤001/0داری مدل کلی بود: )معنی

که بیان کننده استقالل  است 726/1واتسون نیز برابر با  -دوربین

 . هستندمتغیرها از یکدیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

1. Analysis of variance (ANOVA) 
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 گیرینتیجه و بحث
 

 هایسبک و آوریتاب نقش بررسی هدف با پژوهش این

 با آموزان دانش مادران والدینی استرا بینی پیش در فرزندپروری

 نیب داد نشان نتایج  گرفت. انجام توجه کمبود/فعالی بیش اختالل

 بیش اختالل با کودکان مادران ینیوالد استرا با یآورتاب

 با که یطور .دارد وجود معنادار منفی رابطه توجه کمبود/فعالی

 و ابدی یم کاهش رانماد ینیوالد استرا  ی،آور تاب شیافزا

 و یویپ های پژوهش هاییافته با حاضر پژوهش جینتا .برعکس

 (2014)تروکسف و واردیر ،(2017مارش) و نیمارت  ،(2018)سیهر

 که است همسو ضمنی طور به (1399) همکاران و مقدم یریام  و

 از ودخ فرزند مشکالت با ییارویرو در  که مادرانی دادند نشان

 استرا دچار کمتر رند،یگیم بهره آورانه تاب یتهایظرف و رفتارها

 تاب که ینیوالد گفت توان می فرضیه این تبیین در .شوندیم والدینی

 و دارند. یکمتر یرفتار مشکالت فرزندانشان دارند، یشتریب یآور

 یها یژگیو جادیا در زین فرزندان یرفتار مشکالت یعنی بالعکس،

 یگذار ریتاث به توان یم مثال یبرا است. موثر نیوالد یروانشناخت

 اضطراب شیافزا بر نیوالد اضطراب مانند نیوالد یمنف یها یژگیو

 فرزندان، سلوک مشکالت شیافزا در نیوالد تعارض دان،فرزن

 در کرد. اشاره فرزندان یافسردگ و اضطراب بر نیوالد یپرخاشگر

 علت به بیترت به تواند یم یپرخاشگر و تعارض اضطراب، قتیحق

 مسئله حل ییتوانا داشتن(، آرامش)استرا مانند ییها یژگیو نداشتن

 شود. جادیا نیوالد در آرام خلق و

 نیوالد استرا و یآور تاب نیب یمنف رابطه از دیگر  نییتب در 

 یهایژگیو جمله از شده انجام یها پژوهش اساا بر گفت توانیم

 ،مسئله حل مهارت ،یروان سالمت از یبرخوردار آور تاب افراد

 عدم و تعلق احساا ی،نیب خوش ،یهمدل د،یام حس ،یریپذ انعطاف

 لیدل به نیبنابرا است. وسواا و اضطراب ،یافسردگ از یبرخوردار

 با یبهتر وهیش به باالتر یآور تاب یدارا نیوالد مذکور یها یژگیو

 و کنند یم رفتار خود توجه کمبود/فعالی بیش اختالل با کودک

 عدم ای و کودک در یرفتار مشکالت بروز کاهش باعث مسئله نیهم

 زین نیلدوا نیا آن تبع به و شود یم فرزندانشان در مشکالت نیا بروز

 تاب سطح یدارا افراد کنند. یم تجربه را یکمتر ینیوالد استرا

 در و کنند یم یشتریب یپافشار یزندگ لیمسا حل یبرا باال، یآور

 کنند، یم افتیدر اطرافشان طیمح از که ینامطلوب یبازخوردها برابر

 از یباالتر سطوح توانند یم جهینت در دارند. یشتریب استقامت

 تا ساخت خواهد قادر را افراد نیهمچن دهند، بروز را مثبت جاناتیه

 که یمنف هایجنبه ریسا و یدگیتن به نسبت خود، در آن پرورش با

 باشند. مصون اندازد، یم خطر به را هاآن یستیبهز و روان سالمت

 نیوالد نیا یبرا را فرصت نیا بار نیاول یبرا آورانه تاب رفتار  دیشا

 احساا و شوند مواجه خود مشکل با فاصله با که باشد کرده فراهم

 یبرقرار امکان مشکالت، وجود رغم یعل که دارند ییمهارتها کنند

 آموزش عالوه، به کند. یم جادیا آنها یبرا را بخش لذت اطارتب کی

 دارد، یم وا تفکر و تأمل به را نیوالد که است یا گونه به یآور تاب

 دادن پاسخ از شدیم دیتأک مکرر و است تفکر و برسؤال یمبتن که چرا

   کنند. تأمل و دقت شتریب و زیپره عیسر

 مادران ینیوالد استرا با یفرزندپرور یهاسبک نیب که فرضیه این

 مورد ،دارد وجود رابطه توجه کمبود/فعالی بیش اختالل با کودکان

 رویمالو مطالعه های یافته با پژوهش نیا جینتا  گرفت. قرار تایید

 کولز ن،یل مک ،یگانگ پلهام، انو،یفاب ،(2005 )ساندرز  ،(2013)

 دادند نشان که است همسو (2009 ) اکانر و توسکانو-سیکروننو

 بهره  قاطعانه یفرزندپرور سبک از خود فرزند تیترب در که مادرانی

 مطالعات جینتا کنند. یم تجربه را یکمتر ینیوالد استرا رند،گییم

 جمله از یرفتار مشکالت به مبتال فرزند وجود که دادند نشان ادشدهی

 ،یاضاف یهامراقبت به  ازنی  سبب به  ،توجه کمبود/فعالی بیش اختالل

 مراقبان  عنوان به مادران بخصوص و نیوالد ییبایشک و صبر توجه،

 یسپر شیخو انفرزند با را یشتریب ساعات وقفهیب که دائمی

  و یخُلق اختالالت ی،نیبال مشکالت استرا، اندوه، و غم کنند،یم

 امر نای دارد؛ همراه به هاآن یبرا را گناه و خشم با ختهیآم احساسات

 مرور به و کرده صرف را مادران یروان و یجسم توان زمان گذر  در

  رابطه  .کندیم تیتقو هاآن در را یخستگ و شدنیته احساا

 با والد دو نیب بخشتیرضا تعامل  و فرزند  از  نیوالد گرانهتیحما

 و آغاز در که ینیوالد دارد. ارتباط هاآن در والدینی استرا کاهش

 از هستند، مواجه یدشوار  با فرزندانشان با مثبت یعاطف روابط حفظ

 یطیمح کردن فراهم در و ناتوانند هاآن یازهاین به پاسخ و ییشناسا

 استرا عالئم و کرده عمل فیضع هاآن یبرا ساختارمند و منسجم

 شیب لاختال به مبتال کودکان نیوالد  .کنندیم تجربه شتریب را ینیوالد

 روبه یشتریب یوالدگر یها چالش با نکهیا لیدل به توجه کمبود/یفعال

نشان  قاتیتحق دارند. سالم کودکان نیازوالد فراتر یاسترس هستند رو

 یخلقسالم به اختالالتکودکان نیاز والدشیب نیوالدنیدهندکه ایم

از نقش  تیعدم رضا ،یروروفرزندپ تیاحساا عم کفا ،یو اضطراب

 .شوندیمصرف الکل دچار م شیو افزا یخود، فشار مال ینیوالد
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قرار  ریرا تحت تاث نیوالد یهیروش تنب ن،یاسترا والد نیهمچن

و پرخاشگرانه کودک  یرفتار مقابله ا مایکه مستق یدهد، به طوریم

بودن  یاحساا ناکاف نیدهد. اغلب در اثر گذر زمان ا یم شیرا افزا

و روابط  یزندگ یخصوص  یبخش ها ریبه سا یدر مورد والدگر

از مادران که تمام وقت خود  یاریکند. بس یم دایگسترش پ ییزناشو

دهند که  یان منش یافسردگ ینیبال میکنند عال یم یرا با کودک سپر

 شود. یم انینما یبا احساا درماندگ

 نیوالد یزا برا یدگیعوامل تن یبررس نهیانجام شده در زم قاتیتحق

 یدهد که نگران ینشان م ،کمبود توجه/یفعال شیکودکان با اختالل ب

 ریخانواده)نظ یکودک و مختل شدن کارکردها ندهینسبت به آ

است.   نیوالد یبرا یروان یعوامل فشارزا نی( از مهمتریفرزندپرور

تواند  یم ،کمبود توجه/یفعال شیداشتن کودک مبتال به اختالل ب

سطح مشکالت  شیو افزا نیوالد یبرا یو فشار روان یدگیباعث تن

از  یاریدهد که بس یباشد. مطالعات نشان م یو خانوادگ یرفتار

و  یتیشخص یها یژگیو ریکودک تحت تاث یتیشخص یها یژگیو

 یارامعموال د کتاتورید نیاست. والد نیوالد یفرزند پرور یها وهیش

 نیکه والد یبا فرزندان هستند، در حال ادیتعامل سرد همراه با کنترل ز

 وهیبه فرزندان را ش ییمقتدر، کنترل همراه با رابطه گرم و پاسخگو

ت از فرزندان خود انتظارا ریسهل گ نیدانند. در مقابل والد یخود م

هم نسبت به آنان  ییکنترل و پاسخگو چگونهیداشته و ه یاندک

ارتباط  یک ینیوالد استراسبک مقتدرانه و  نیب نیندارند. بنابرا

که  ییتوان گفت از آنجا یرابطه م نیا نییوجود دارد. در تب یمنف

به فرزندان را  ییمقتدر، کنترل همراه با رابطه گرم  و پاسخگو نیوالد

 استرا جهیبه تبع فرزندان آرامتر و در نت نیدانند، بنابرا یخود م وهیش

بتوان عنوان نمود که  دیکنند. شا یرا تجربه م یکمتر ینیوالد

 یبا خلق و خو ینیپرورش والد جهیکودکان مضطرب و ترسو، نت

سهل  یو مضطرب هستند. در سبک فرزند پرور نیخشمگ ،یاسترس

 یو بدون اعمال کنترل ها از اندازه شیعشق و محبت ب نیوالد ر،یگ

فرزند و محبت  رشیپذ ادل،و متع حیدارند. روش صح یالزم را ابراز م

رفتار به  نیکارهاست. ا یاو به خاطر برخ هیحال تنب نیبه او و در ع

 یدوستش دارند؛ اما برخ نیکند که والد یحس را القا م نیکودک ا

سهل  یسبک ها نیا جهیکنند. در نت ینم دییرفتارها و اعمال او را تا

 تیبه ترب رتواند منج یم یدر فرزند پرورو یکتاتوریو د رانهیگ

کمبود /یفعال شیاز جمله اختالل ب یکودکان مبتال به مشکالت رفتار

 یشتریب ینیوالد استراکودکان، منجر به  نیتوجه گردد که داشتن ا

 گردد. یم نیدر والد

بیش کودکان با اختالل  مادراندر  ینیوالد این فرضیه که استرا

 یهاو سبک یآورتاب یرهایبر اساا متغ  کمبود توجه/فعالی

همانگونه مورد تایید قرار گرفت.  است ینیب شیقابل پ یفرزندپرور

 ونیرگرس ینشان داده شده است پس از اجرا 3که در جدول 

 انسیدرصد از وار 37به دست آمده نشان داد که  R2چندگانه، مقدار 

 نییوارد شده در مدل، تب یرهایتوسط متغ ینیوالد کل استرا

از  یحاک زیمدل ن نیهم یرو  انسیوار لیاست. تحل دهیگرد

(. F(4و  121= )P ،771/21≤001/0بود: ) یمدل کل داری¬یمعن

کننده استقالل  انیاست که ب 726/1برابر با  زیواتسون ن -نیمقدار دورب

و  یجدول فوق تاب آور با توجه به .باشندیم گریکدیاز  رهایمتغ

را دارند.  ینیوالد استرا ینیب شیقدرت پ یفرزندپرور یسبک ها

 یفرزندپرور یسبک ها نیو از ب یبه صورت منف یکه تاب آور

به صورت مثبت  ریو سخت گ ریو سبک سهل گ یسبک مقتدر منف

در این پژوهش  کند. یم ینیب شیگذشته را پ ینیبعد تقابل با خود والد

نیز همانند پژوهش های دیگر محدودیت هایی از قبیل استفاده از 

ها نه یابی وجود داشت که بر اساا آنپرسشنامه به منظور زمی

پیشنهادهای نیز ارائه شد، در نتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه 

پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیر واقعی داده باشند. پیشنهاد 

آوری ز مصاحبه نیز برای جمعی شود که در پژوهش های آتی ام

ها استفاده شود. نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به مادران دارای داده

شهر شیراز است. در صورت کمبود توجه /یفعال شیاختالل بکودکان 

این  نیاز به تعمیم سایر شهر ها و سایر مناطق با احتیاط و دانش کافی

شود که انجام پژوهش با حجم نمونه . پیشنهاد میکار صورت بگیرد

متراکم و تر و محدود جغرافیایی وسیع تر انجام گیرد تا ادبیات بزرگ

کارگیری متغیرهای ذکر شده فراهم منسجمی در خصوص نحوه به

 آید.
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شتترکت .استتت شتتده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصتتول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشتتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

 در مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 ه است.نکرد دریافت غیرانتفاعی یا تجاری ، عمومی هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشخود نویسنده 

 .بوده استحاضر 
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر
 

 منابع

امیری مقدم، علی؛ سودانی، منصور؛ خجسته مهر، رضا؛ مهرابی زاده 

(. شناسایی عوامل تاب آوری در 1399هنرمند، مهناز. )

نقص توجه. -مادران کودکان دارای اختالل بیش فعالی

 .228-242(:2)19. مجله پزشکی جندی شاپور

پور، فیروزه؛ خاکی، سعیده؛ شاهینی، نجمه؛ وکیلی، درخشان

ارتباط سالمت  (. 1395محمدعلی؛ ثاقبی، سیدعلی. )

روانی مادران با سبک فرزندپروری در کودکان مبتال به 

ی اصول بهداشت مجلهاختالل بیش فعالی و نقص توجه. 
 .151-155(. 3)18، سال روانی

قاسمی، مسلم؛ شفیعی، میثم.  شیرزادی، پرستو؛ فرامرزی، ساالر؛

(. بررسی روایی و اعتبار فرم کوتاه شاخص استرا 1393)

-91(، 4)3، رویش روان شناسی(. PSI-SFفرزندپروری )

110. 

عبدی، فاطمه؛ بنی جمالی، شکوه السادات؛ احدی، حسن و کوشکی، 

(. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاا 1398شیرین)

زنان مبتال سرطان پستان.  دیویدسون در_تاب آوری کانور

 .81-99(، 2)13، فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی

(. 1397متین، حسین؛ احمدی، صدیقه؛ جاللی، مرضیه. )

پدیدارشناسی تجارب مادران با فرزند مبتال به ناتوانی 

 .53-64(:2)5. مجله روان شناسی خانوادهیادگیری. 

بیش  -اختالل نقص توجه(. بررسی عالئم 1398زاده، مهری. )مهدی

فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی کهنوج. پایان نامه 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد 

 اسالمی و احد یاسوج.

(. 1391میکاییلی، نیلوفر؛ گنجی، مسعود؛ طالبی جویباری، مسعود. )

مقایسه تاب آوری، رضایت زناشویی و سالمت روان در 

ناتوانی ودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. والدین با ک
 .120-137(. 1)2. های یادگیری
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