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رابطه میسان خودکارآمدی و راهبرد های مقابله با فشار روانی در مادران دارای 

 بیش فعالی -توجهد فرزند مبتال به اختالل کمبو

 

گزٍُ رٍاى رٍاًؾٌبعی ػوَهی، زاًؾگبُ آساز اعالهی، ٍاحساراک، زاًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽس ؛1*هحوسجَاز حغي سازُ

 ، ایزاىاراکؽٌبعی، 

 ، ایزاىاراکگزٍُ رٍاى ؽٌبعی، ٍاحس اراک، زاًؾگبُ آساز اعالهی، ر اعتبزیب ؛ؽیوب چْزئی

زاًٌس را یک اذتالل رؽسی ٍ ًَرٍثیَلَصیکی هیثیؼ فؼبلی  -پضٍّؾگزاى، اذتالل کوجَز تَجِثغیبری اس : هقسهِ

فظِ کبری ٍ اذتالل حب،  ّبی ًَرٍپغیکَلَصی اس جولِ اذتالل زر ثبسزاری پبعد(. ایي اذتالل ثب ًقـ2010)زیَیس، 

ای تَاًس تب ثشرگغبلی ازاهِ پیسا کٌس ٍ ثب پیبهسّبی هٌفی ٍ گغتززُهؾکل زر تَجِ هساٍم ّوزاُ اعت. ایي اذتالل هی

ثلکِ ذبًَازُ ٍ ، ّب ؽَز ٍ ًِ تٌْب ؽرـتَاًس هٌجز ثِ اذتالالت ػولکززی زر عیفی اس سهیٌِهیثیؼ فؼبلی ّوزاُ ثبؽس. 

 ٍجَز هثل ػَاهلی فؼبلی ٍ یؼث-تَجِ  کوجَز ن اذتاللیثزٍسػال ثیي گزفتِ فَرت بلؼبتهغ عجقعبسز. جبهؼِ را هتأثز 

 ّب آى ٍاذتالالت رٍاًپشؽکی جسایی ٍالسیي ذبًَازگی،  فزسًس، ًبعبسگبری تزثیت ًحَُ ٍ ذبًَازُ اًغجبم هؾکل زر

 (.2011 ،ىٍیوجَط ٍ ّوکبرا) زارز ٍجَز ارتجبط

 ّزگًَِ تٌیسُ اعت کِ ٍزرّن ًشزیک چٌبى ارتجبط سیزاایي زارز، اّویتی ٍیضُ زک،کَ هبزرٍ راثغِ رٍاى، عالهت زرثحث

 ٍ گذارز هی ثزا ثب فزسًسػ اٍ هبزر ثز راثغِ ؽٌبذتی رٍاى ّبی اعبط،اذتالل ثزایي گذارز؛ ًیش اثزهی زیگزی ثز تغییززریکی

 زرتؼبهل ٍالسیي ًحَُ فزسًسپزٍری ٍ ّب ثب ٍیضگی کَزک ذقَفیبت ّوچٌیي. کٌس هی هتأثز را کَزک، هبزر رفتبر تغییز

 ذبؿ ایي رفتبری هؾکالت ثِ فؼبلی زرذبًَازُ )ثب تَجِ ثیؼ-تَجِ اذتالل کوجَز ثِ هجتال فزسًس هتقبثل اعت. ٍجَز

 ٍعبسگبری ثزعالهت رٍاًی ٍ اعت هٌجغ تٌیسگی عزٍکبر زارًس، ثب کَزکبى عبیز افزاز اس ثیؾتز کِ هبزراى کَزکبى( ثزای

 (.1391)ػجسالکزیوی ٍ ّوکبراى،  گذارز ش تأثیزهیًی ّب آى

، ّغتٌس  رٍ ّبی ٍالسگزی رٍثِ کِ ثب چبلؼ فؼبلی ثِ زلیل ایي ثیؼ-تَجِ  ٍالسیي کَزکبى هجتال ثِ اذتالل کوجَز 

ّبی  ( زریبفتٌس کِ اعتزط ٍالسیي، رٍػ2013)2ٍالسیي کَزکبى عبلن زارًس. کبسزیي ٍ ٍیتلیثیؾتزی ًغجت ثِ اعتزعی 

 زّس ای ٍ پزذبؽگزاًِ کَزک را افشایؼ هی جیْی ٍالسیي را تحت تبثیز قزار هی زّس، ثِ عَری کِ هغتقیوب رفتبر هقبثلِتٌ

 (.1386ثیي، پَراػتوبز ٍ ذَؽبثی،  )ثِ ًقل اس رٍؽي

                                                           
hasanzadehmohamad@rocketmail.com
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ی ذَز،  ّبی ؽرقیتی ٍ رؽسی ٍ رفتبر گًَِ کِ ٍالسیي ثز افزاز ذبًَازُ تبثیز هی گذارًس، فزسًساى ًیش ثب ٍیضگی ّوبى

ؽٌبذتی کَزکبى اعت کِ ثز  ل رٍاىیتزیي هغب(. اذتالل رفتبری اس رایج3،2008لی) هی گذارًس اثزثز رفتبر ٍالسیي 

کبرکززّبی رٍاًی ٍ اجتوبػی توبهی اػضبی ذبًَازُ تبثیز گذار اعت. زر ایي ثیي هبزراى ثِ ػٌَاى ػضَی اس ایي هجوَػِ 

گًَِ هؾکالت ثبؽٌس.  َزک ّغتٌس ، هی تَاًس زر هؼزك ذغز ثیؾتز ایيکِ زارای ثیؾتزیي تؼبهل ٍ ًشزیکی ثب ک

هبزراى کَزکبًی کِ هؾکالت رفتبری زارًس احغبط هَفقیت کوتز، اثزثرؾی پبییي ٍ احغبط زّس تحقیقبت ًؾبى هی

ؼبلی ، ثیؼ ف-تَجِ ذؾن، اضغزاة ٍ افغززگی ثیؾتزی ًغجت ثِ کَزکبى عبلن زارًس. کَزکبى هجتال ثِ اذتالل کوجَز

 ؽبى ثیؾتز ثِ پغرَراًسّبی هحیغی ٍاثغتِ ّغتٌس هؾکالتی زر سهیٌِ ذَز تٌظیوی زارًس ٍ ثزای تٌظین رفتبرّبی

ثیؼ فؼبلی هٌجغ اعتزط اعت. اهب تبثیز -تَجِ اگزچِ زاؽتي کَزک هجتال ثِ اذتالل کوجَز. (2002)ثبرکلی ٍ ّوکبراى،

ّب ثِ هْبرت ّبی هسیزیت هثجت  لِ ٍ ًیش هجْش ثَزى آىبایؾبى اس هغآى ثز هبزراى، تب حس سیبزی ثِ ارسیبثی ؽٌبذتی 

ثیؼ فؼبلی، زر هقبیغِ ثب هبزراى کَزکبى عبلن، -تَجِ کَزک ثغتگی زارز. هبزراى کَزکبى هجتال ثِ اذتالل کوجَز

ثِ ػالٍُ ایي  .(2002ٌّگبم تؼبهل ثب فزسًس ذَز اس رفتبرّبی آهزاًِ ی ثیؾتزی اعتفبزُ هی کٌٌس)ثبرکلی ٍ ّوکبراى، 

ٍالسیي هوکي اعت هؾکالت کَزک را ثِ ًقبیـ ذَز زر ارتجبط ثب ػسم ؽبیغتگی زر عزپزعتی کَزک ذَز ًغجت 

ٍاقغ ثیٌبًِ زر هَرز  زٌّس، ایي ًتبیج هؼوَال ّوزاُ ثب ذَز عزسًؾی اعت. ٍالسیي کَزکبى هؾکل زار زارای ثبٍرّبی غیز

ذَزکبرآهسی  ثبٍرّبی( 2006) اجتوبػی ثٌسٍرا یبزگیزی . عجق ًظزیِ(1385کَزک ٍ ذَزؽبى ّغتٌس)هحوس اعوبػیل،

رفتبرهَرز  یک تَاًوٌسیبفزازرازر اًجبم کِ اعت پَیبیی ؽٌبذتی فزآیٌس زر رؽس رفتبر اًغبى هَثز اعت.ذَزکبرآهسی

 ٍاجزای عبسهبًسّی ّب، افزاز، اًتربة ذَزکبرآهسی ثزػولکزز ٍاقؼی (.2008ٍ ّوکبراى،  4هیسّس)گیجغجزس قزار ارسؽیبثی

 فؼبلیت یک فزف فزز کِ تالؽی هیشاى ٍ پیؾزفت عغَح ػولکزز، ثوزرعبًسى ثِ ٍ زعتیبثی زرجْت ػول ّبی زٍرُ

اعت.  اّویت قبثل ارتقبی ذَزکبرآهسی ثغیبر رفتبر، تغییز فزآیٌس (. زر1392،کْزیشی؛)ػغکزی گذارز تبثیز هی هیکٌس،

رفتبری ٍالسیي ثب تَجِ ثِ ًقؼ ٍیضُ عالهت هبزراى زر ارتقبء عالهت رٍاًی  ثٌبثزایي هغبلؼِ ذبًَازُ ّب ٍ الگَّبی

ِ ی یارا جْت ایي پضٍّؼ هی تَاًس ری زر فزسًساى ضزٍرت زارز. اًجبم ن اذتالل ّبی رفتبیذبًَازُ ٍ کبّؼ ػال

 . راّکبرّبی هٌبعت هفیس ٍاقغ ؽَز

 ثِ فَرت هیساًی جوغ آٍری ؽس. زازُ ّبی آى ٍ اس ًَع ّوجغتگی اعتتَفیفی پضٍّؼ  رٍػ: رٍػ

کِ اس ثیي  ثیؼ فؼبلی زر اعتبى قن-کلیِ هبزراى زارای فزسًس هجتال ثِ اذتالل کوجَز تَجِ ػجبرت اعت اس جبهؼِ آهبری

پظ اس جوغ ًفز ثب اعتفبزُ اس رٍػ ًوًَِ گیزی تقبزفی ذَؽِ ای ثِ ػٌَاى اػضبی ًوًَِ اًتربة ؽسًس. 100آى ّب 

ّوجغتگی ضزیت ؽس. ثزای تجشیِ ٍ تحلیل فزضیِ ّبی پضٍّؼ اس  16spssزازُ ّب ٍارز ًزم افشار ّب، آٍری پزعؾٌبهِ

 ّوجغتگی تفکیکی اعتفبزُ ؽس.  ٍ پیزعَى

                                                           
1.Lee 

3.Gijsbers 
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بثی اًَاع رٍػ ّبی هقبثلِ ای ( ایي پزعؾٌبهِ را ثِ هٌظَر ارسی1990اًسلز ٍ پبرکز ): (CISSپزعؾٌبهِ هْبرت هقبثلِ )

 عَال پٌج گشیٌِ ای لیکزت )اس ّزگش  تب ذیلی سیبز( اعت.48زر هَقؼیت ّبی اعتزط سا عبذتٌس. ایي آسهَى زارای 

( زر پضٍّؾی پبیبیی ایي پزعؾٌبهِ را ثزای راّجزز 1382هی ثبؽس. جؼفزًضاز ) 1ٍ حساقل  5حساکثز ًوزُ ثزای ّز هبزُ 

ثِ زعت آٍرز. ضزیت ّوغبًی زرًٍی  72/0ٍ ثزای راّجزز اجتٌبثی  82/0ای راّجزز ّیجبى هسار ، ثز83/0هغبلِ هسار 

اعت. پبیبیی کل پزعؼ ًبهِ هقبثلِ ثب هَقؼیت ّبی اعتزط سا ثب اعتفبزُ اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ  92/0کل آسهَى 

 (.1390)ًقل اس ٍکیلی ٍ ّوکبراى،(  ثسعت آهس84/0)

. ًوزُ گذاری عئَال اعت 17زارای  ( عبذتِ ؽس 1982ٍپزعؾٌبهِ تَعظ ؽزر)ایي : یپزعؾٌبهِ ذَزکبرآهسی ػوَه

( تزجوِ ٍ 1375گیزز. ایي هقیبط تَعظ ثزاتی ) اهتیبس تؼلق هی 5تب  1ثِ ّز هبزُ اس  اعت ٍ لیکزت عیف ثز اعبط  آى

زعت ِ ػوَهی، ًوزات ث هسیآهقیبط ذَزکبر  عٌجؼ رٍایی عبسُ ای  ( ثزای1376ثرتیبری ) اػتجبریبثی ؽسُ اعت.

آهسُ اس ایي هقیبط را ثب اًساسُ ّبی چٌسیي ٍیضگی ؽرقیتی)هقیبط کٌتزل زرًٍی ٍ ثیزًٍی راتز، ذززُ هقیبط کٌتزل 

هقیبط زرجِ اجتوبػی هبرلَ ٍ کزاى ٍ هقیبط ؽبیغتگی ثیي فززی رٍسًجزگ( ّوجغتِ کزز کِ ّوجغتگی  ؽرقی،

ٍ  هؼٌبزار 05/0ٍ زر عغح  61/0ًساسُ ّبی ذقَفیبت ؽرقیتی هتَعظ پیؼ ثیٌی ؽسُ ثیي هقیبط ذَزکبرآهسی ٍ ا

ّوچٌیي ضزیت پبیبیی هقیبط ثب اعتفبزُ اس رٍػ زٍ ًیوِ کززى آسهَى گبتوي ثزاثز . زر جْت تبییس عبسُ هَرز ًظز ثَز

 (. 1393)ًقل اس جؼفزًضاز ٍ ّوکبراى، ثِ زعت آهسُ اعت 79/0ٍ ثب اعتفبزُ اس ضزیت آلفبی کزًٍجبخ  76/0

کِ (k-s)5اعویزًف -اس آسهَى کبلوَگزٍف آسهَى ّبی پبراهتزی اعتفبزُ اسثزای گزفتي هجَس السم اثتسا جْت : یبفتِ ّب

ًؾبى هی زّس ثزای توبهی هتغیزّبی هَرز  تحقیق ًتبیج. کٌس، اعتفبزُ ؽسًزهبل ثَزى تَسیغ زازُ ّب را آسهَى هی

گززز.   هی ثبؽس. ثٌبثزایي فزك ًزهبل ثَزى تَسیغ زازُ ّب تبییس هی 05/0هغبلؼِ عغح هؼٌی زاری هحبعجِ ؽسُ ثیؼ اس 

ًتبیج آسهَى پیزعَى  .اهکبى پذیز اعت ثٌبثزایي زازُ ّبی جوغ آٍری ؽسُ ًزهبل ثَزُ ٍ اعتفبزُ اس آسهَى ّبی پبراهتزی

سًس هجتال ثِ اذتالل کوجَز ًؾبى هی زّس هیشاى ذَزکبرآهسی ٍ راّجززّبی هقبثلِ ای هغبلِ هسار زر هبزراى زارای فز

حبفل ؽس ٍ ایي  021/0ثیؼ فؼبلی زارای راثغِ هؼٌبزار هی ثبؽس. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ عغح هؼٌبزاری آسهَى ثزاثز ثب -تَجِ

کوتز هی ثبؽس ثٌبثزایي راثغِ هشثَر زر عغح ذغبی پٌج زرفس هؼتجز اعت. ّوچٌیي ضزیت  05/0هقسار اس ذغبی 

 زرفس تبییس هی ؽَز. 95بفل گززیس. ثز ایي اعبط فزضیِ ًرغت ثب ضزیت اعویٌبى ح 230/0ّوجغتگی ثزاثز ثب 

ثز اعبط ًتبیج آسهَى پیزعَى؛ هیشاى ذَزکبرآهسی ٍ راّجززّبی هقبثلِ ای ّیجبى هسار زر هبزراى زارای فزسًس هجتال ثِ 

 030/0غح هؼٌبزاری آسهَى ثزاثز ثب ثیؼ فؼبلی زارای راثغِ هؼٌبزار هی ثبؽس. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ع-اذتالل کوجَز تَجِ

کوتز هی ثبؽس ثٌبثزایي راثغِ هشثَر زر عغح ذغبی پٌج زرفس هؼتجز اعت.  05/0حبفل ؽس ٍ ایي هقسار اس ذغبی 

زرفس تبییس 95حبفل گززیس. ثز ایي اعبط فزضیِ زٍم ثب ضزیت اعویٌبى  218/0ّوچٌیي ضزیت ّوجغتگی ثزاثز ثب 

 هی ؽَز. 

                                                           
1.Kolomgrovsmirnov (K-S) 
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َى پیزعَى؛ هیشاى ذَزکبرآهسی ٍ راّجززّبی هقبثلِ ای اجتٌبثی زر هبزراى زارای فزسًس هجتال ثِ ثز اعبط ًتبیج آسه

حبفل  310/0اذتالل کوجَز تَجِ/ثیؼ فؼبلی  زارای راثغِ هؼٌبزار ًوی ثبؽس. اس آًجب کِ عغح هؼٌبزاری آسهَى ثزاثز ثب 

شثَر زر عغح ذغبی قبثل قجَل هؼتجز ًیغت ٍ ایي ثِ ثیؾتز هی ثبؽس ثٌبثزایي راثغِ ه 05/0ؽس ٍ ایي هقسار اس ذغبی 

 Enterزعت آٍرزى هیشاى تبثیز هتغیزّبی هغتقل ثز ٍاثغتِ، ثز اعبط رٍػ ِ ثزای ث هٌشلِ رز فزضیِ عَم هی ثبؽس.

یي هٌظَر  اثز هتغیزّبی هغتقل ؽبهل راّجززّبی ِ ارگزعیَى چٌسگبًِ ی هتغیزّبی تحقیق هحبعجِ ؽسُ اعت ٍ ث

زر  اعتزط)هغبلِ هسار، ّیجبى هسار ٍ اجتٌبثی( ثز رٍی هتغیز ٍاثغتِ ی ذَزکبرآهسی هحبعجِ گززیسُ اعت. هقبثلِ ثب

 هزحلِ اٍل پیؼ ؽزط رگزعیَى ؽبهل ذغی ثَزى رگزعیَى ٍ ًزهبل ثَزى هتغیز ٍاثغتِ ثزرعی گززیسُ اعت.

ثتب اعتبًسارز ؽسُ هی ثبؽس لذا ثب تَجِ ثِ اعالػبت افلی هؼبزلِ ٍ تحلیل رگزعیًَی ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هقسار   ثزاعبط

جسٍل هؾرـ هی ؽَز کِ راّجزز هقبثلِ ای هغبلِ هسار هَثز ثبالتزیي اّویت را زر پیؾگَیی هتغیز ٍاثغتِ زاراعت ٍ 

عپظ راّجززّبی ّیجبى هسار ٍ اجتٌبثی قزار زارًس. ثز ایي اعبط یک ٍاحس تغییز زر ٍاریبًظ، راّجزز هقبثلِ ای هغبلِ 

جبثجب هی کٌس. ایي تغییز ثِ اسای یک ٍاحس تغییز زر راّجززّبی هقبثلِ  265/0ر ، هتغیز ذَزکبرآهسی را ثِ هیشاى هسا

 هی ثبؽس. 104/0ٍ  196/0ای ّیجبى هسار ٍاجتٌبثی ثِ تزتیت ثزاثز ثب 

ٍ  هسار ای هغألِ ثلِهقب ّبی عجک اس تب زارًس ثبال گزایؼ ذَزکبرآهسی ثب ًتبیج ًؾبى زاز افزازثحث ٍ ًتیجِ گیزی: 

ثز ایي اعبط پیؾٌْبز هی ؽَز آهَسػ ٍ ًْبزیٌِ کززى رٍیکززّبی حل هغبلِ زر راط  .اعتفبزُ کٌٌس ّیجبى هسار

 ثزاثز زر ًقؼ هحبفظتی فززی، ػبهل یک ػٌَاى ثِ جب کِ ذَزکبرآهسی اس آى ثزًبهِ ّبی آهَسػ ٍ پزٍرػ قزار گیزز.

سًساى ذَز اس رٍػ ّبیی اعتفبزُ ًوبیٌس کِ ثِ تقَیت عجک ّبی هقبثلِ ای ذبًَازُ ّب زر تزثیت فز ،زارز اعتزط

اثزثرؼ هٌجز ؽَز. ایي هغلت هغتلشم آى اعت کِ فزٌّگ عبسی السم فَرت ثگیزز کِ ایي اس عزیق آهَسػ تزثیت 

 فزسًس ثزای ذبًَازُ ّب ٍ ثزًبهِ ّبی آهَسؽی اس عزف رعبًِ ّبی گزٍّی هوکي هی گززز.

 .ثیؼ فؼبلی، ذَزکبرآهسی، راّجززّبی هقبثلِ ای، اذتالل کوجَز تَجِی: کلیس ُ ّبیٍاص
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