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-بیش /توجهیمقاله با موضوع فرزندپروری در مادران کودکان دارای اختلال کم 29اسکولار، مد و گوگلهای اطلاعاتی شامل اسکوپوس، اریک، پابپایگاه

مقاله نهایی برای این مطالعه مدنظر قرار گرفت. سپس متن کامل مقالات  11دست آمد. بر اساس پروتکل مطالعه مروری نظامدار، متن کامل هفعالی ب
 ای پژوهش، روش پژوهش )جامعه، نمونه و روشمنتخب به صورت کامل مرور و اطلاعات مورد نظر استخراج شد. این اطلاعات شامل مشخصات شناسنامه

پروری مستبدانه فعالی بیشتر از سبک فرزندبیش /توجهیگیری( و سپس تعیین فرزندپروری بود. نتایج نشان داد که والدین کودکان دارای اختلال کمنهنمو
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 مقدمه
های لترین اختلایکی از رایج یفعالشیب /یتوجهکماختلال 

، باشد )بوسینگ، ماسن، بلعصبی تحولی دوران کودکی می
نپورتر و   فعالیبیش /توجهیکم(، اختلال 9212، 1گاروا

ها کودک از سراسر جهان و در سطوح مختلف میلیون
کرده است. در تعیین شیوع بر  متأثراجتماعی را -اقتصادی

های معتبر نوع کمتری از این اختلال در مقایسه اساس ملاک
های مربوط به شود، پژوهشهای دیگر مشاهده میبا ملاک

ران در ای فعالیبیش /توجهیکمیوع اختلال بررسی نوع ش
های شیوع متفاوتی را ذکر کرده بودند، اما به طور متوسط نرخ

زاده، امرایی و گزارش شده است )حسن % 8/29عدد 
فعالیتی پیچیده  عنوانبه(. فرزندپروری 1928صمدزاده، 
ای است که به طور مجزا یا ها و رفتارهای ویژهشامل روش
یه و گذارد، پامی ریتأثا یکدیگر بر رشد کودک با تعامل ب

ت های والدین جههای فرزندپروری بیانگر تلاشاساس شیوه
  در حقیقت  .کنترل و اجتماعی کردن فرزندانشان است

هایی از رفتارهای والدین است های فرزندپروری ترکیبشیوه
دهند و جو فرزندپروری های گسترده روی میکه در موقعیت

، 9هوسین و الهوایش-آورند )الاجا، البادوامی را پدید می
9292 .) 

های خود سه ویژگی را آشکار ساخته است بامریند در پژوهش
 .سازدجدا می مؤثرهای نه چندان را از روش مؤثرکه روش 

این سه ویژگی عبارتند از کنترل، پذیرش و روابط نزدیک و 
سه سبک  استقلال دادن، از تعامل این سه ویژگی

هفرزندپروری مشخص می ه9شود: مقتدران  و   4، مستبدان
(. روش فرزندپروری 1922)طاهری و سلیمانی،  5گیرانهسهل

روش فرزندپروری، پذیرش و روابط  نیمؤثرترمقتدرانه 
نزدیک، روش کنترل سازگارانه و استقلال دادن مناسب را 

والدین مقتدر، صمیمی و دلسوز نسبت به  .شودشامل می
فرزند -ها رابطه والدآن .نیازهای کودک حساس هستند

نند کبخشی و از لحاظ هیجانی خشنودکننده را برقرار میلذت
مقتدر  والدین .کشانندسمت ارتباط نزدیک میکه کودک را به

ا هکنند، آندر عین حال کنترل قاطع و معقولی را اعمال می
   خود دلیل دارند و برای انتظارات  دیتأکروی رفتار پخته 

ه تدریج استقلال مناسب بآورند و بالاخره والدین مقتدر بهمی
هایی که آمادگی دهند در زمینهکودک داده و به او اجازه می

روش  (.9292، 6دارد تصمیماتی را بگیرد )مارتینز و همکاران
فرزندپروری مستبدانه از نظر پذیرش و روابط نزدیک پایین، 

                                                                                                                                                                                                                               
1. Bussing, Mason, Bell, Porter & Garvan 

2. Alagla, Al-Hussyeen, & Alhowaish 

3. Authoritative 
4. Authoritarian 

5. Permissive 

6. Martinez  

 .الا و از نظر استقلال دادن پایین استاز نظر کنترل اجباری ب
ها برای اعمال والدین مستبد، سرد و طردکننده هستند، آن

دید جویی و تهدهند، عیبکشند، دستور میکنترل فریاد می
(. والدینی که 9292هوسین و الهوایش، -الاجا، الکنند )می

 کنند، مهرورز وگیرانه استفاده میاز روش فرزندپروری سهل
 ا هستند ولی متوقع نیستند، کنترل کمی بر رفتار فرزندانپذیر

دهند در هر سنی که ها اجازه میکنند و به آنخود اعمال می
 گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجامباشند خوشان تصمیم

توانند هر وقت که بخواهند ها میفرزندان آن .این کار نباشند
ته باشند تلویزیون غذا بخورند و هر مقدار که دوست داش

ها مجبور نیستند طرز رفتار خوب را یاد بگیرند تماشا کنند، آن
یا کارهای خانه را انجام دهند )رانگاراجان، ناراسیمهان، 

 (.9292، 2جاناکیرامن، ساسیدهاران و چاندراسکاران 
 هم کودک و هم یفعالشیب /یتوجهکمدر این میان، اختلال 

، توسکانو، وانگ، ووددهد )چورنیسقرار می ریتأثوالد را تحت 
 /یتوجهکم(. کودکان دارای 9212، 8استریکلند و استین

های پرتنشی را با والدین خود دارند و تعامل یفعالشیب
ها گزارش شده های آنتری در خانوادهتهدیدهای فراوان

الدین این کودکان نسبت (. و9229، 2است )علیزاده و آندریس
به والدین کودکان عادی سطح استرس و افسردگی بیشتری 

زیرا این کودکان مشکلات رفتاری و تحصیلی بیشتری  ؛دارند
دهند )مورگنترمس، را نسبت به همسالان خود نشان می

شیوه  ،(. از طرف دیگر9216، 12آلفردسون و هیرویکسکی
      /یتوجهکمفرزندپروری منفی والدین کودکان دارای 

داشته  ریأثتتواند بر عملکرد منفی این کودکان می یفعالشیب
-کم  (. اختلال 9212، 11باشد )موکاروا، ابرین، کالکینز و کینه

وه بر روابط کودکان با والدینشان و نیز شی یفعالشیب /یتوجه
ین زیرا ا ؛گذاردمی ریتأثدهی والدین به این کودکان پاسخ

تر اعتنا هستند و کمگرا و بیکودکان بسیار پرحرف، منفی
این کودکان ممکن است  ،بنابراین .مشارکت و همکاری دارند

              از اجرای قواعد و قوانین سرباز زنند، رفتارهای 
شکنی از خود شده همچون پرخاشگری و قانونسازیبرون

کار بوده و اهمال نشان دهند، در انجام کارهای محوله
های خواسته شده و نظم در امور در انجام فعالیت ،همچنین

، 19باشند )بارکلیزندگی روزمره نیز با مشکل مواجه می
هایی (. بسیاری از تفاوت9212و همکاران،  نگیبوس؛ 9214

شود ناشی از تفاوت در که در رفتار کودکان مشاهده می
باشد، ارتباط اساس روابط ها میمسائل خانوادگی آن

7. Rangarajan, Narasimhan, Janakiraman, Sasidharan & 

Chandrasekaran  

8. Chronis-Tuscano, Wang, Woods, Strickland & Stein 
9. Andries 

10. Morgensterns, Alfredsson & Hirvikoski 

11. Mokrova, O'Brien, Calkins & Keane 
12. Barkley 
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گیری انواع رفتارها است اجتماعی و یک ضرورت برای شکل
فرزند ایجاد و حفظ روابط بین والدین و -و در تعامل والد
یمی مؤثرفرزندان بسیار  ؛ 9215، 1باشد )پوپو و ایسانم

  .(9211، 9سلینگ، والش و یون
( در پژوهش خود نشان دادند، 9229علیزاده و آندریس )

ای هارتباط منفی بین شیوه فرزندپروری منطقی و نشانه
 دردر کودکان وجود دارد؛  یفعالشیب /یتوجهکماختلال 

       ی هابین شیوه فرزندپروری مستبدانه و نشانه کهیحال
کودک رابطه مثبت وجود داشت. شیوه  یفعالشیب /یتوجهکم

فرزندپروری مستبدانه رابطه معناداری با شدت مشکلات 
   مقررات و  قدر هررفتاری در این کودکان دارد، یعنی 

های مادران نسبت به فرزندان بیشتر باشد، گیریسخت
، 9انوشود )مونوسیلوا و لاگوآربها بیشتر میمشکلات رفتاری آن

کودکان بیشتر وقت خود را به نظم  (. والدین این9216
رای کنند و دیگر فرصتی بمی صرفبخشیدن به این کودکان 

ابراز صمیمیت با کودک ندارند و در نتیجه باعث خستگی و 
مادر و ایجاد مشکلات رفتاری در این کودکان  یحوصلگیب

، 5؛ کاندولا و بانوت1222، 4منشود )جانستون و فریمی
فعال کنترل بیشتر و رفتار ن بیشوالدین کودکا .(9228

دهند که این اشکال در نحوه برخورد تری نشان میمستقیم
دد گرمی     باعث افزایش رفتارهای منفی در این کودکان 

(. این 1925، قرائی نجاتی، موسوی، روشن چلسی و محمودی)

-چرخه جبری ممکن است به دنبال هم تکرار شود، به طوری

طور متقابل رفتارهای منفی یکدیگر را که والدین کودک به 
تشدید کنند که هم به افزایش اضطراب و هم به اثرات 

ن گردد )آکومی     و کودک منجر  نیوالدتخریب بر کارکرد 
(. شکی نیست که علاوه بر نقش عوامل 9212، 6پارکو یسلی

ل های تکامگیری ویژگیژنتیک، ذاتی و محیطی در شکل
های ها و مهارتکارگیری روشو به کودک، سلامت خانواده

بط گیری رواو شکل سالمفرزندپروری در رشد فرزندان  مؤثر
چه بسا فرایندهای  .کودک در آینده نقش اساسی دارد-والد

یک عامل محافظ قدرتمند  مؤثرخانوادگی و فرزندپروری 
 نیأمتتوانند با ای که والدین میشود، به گونهمحسوب می

ایجاد فضای امن خانوادگی، راهنمایی، نیازهای اساسی، 
ا را همناسب و نظارت بر زندگی فرزندانشان آن یگذارقانون

ساز و پرخطر دور نگه دارند بر بسیاری از رفتارهای مشکل
(. بنابراین هدف از این پژوهش مرور 1922)جهانشاهی، 

های فرزندپروری در مادران کودکان نظامدار بررسی شیوه
 باشد. می      یفعالشیب /یتوجهکمدارای اختلال 

 روش

این پژوهش با توجه به روش اجرای آن در رده مطالعات 
گیرد. شناسایی و انتخاب مقالات با مرور نظامدار قرار می

انجام  2آمریکا استفاده از پروتکل آکادمی ملی بهداشت روانی
شد. 

 مرتبط منابع انتخاب یهاگام. 1 جدول

 گام اول
 و گوگل فارسی و انگلیسی. SID ،Magiran ،Irandocهای اطلاعاتی داخلی شامل جستجو در بانک

 Parenting،Attention Deficit Hyperactivityفعال و همچنین فعالی، مادران دارای فرزند بیشتوجه، بیشها شامل فرزندپروری، نقصکلیدواژه

Disorder ،ADHD.  

 گام دوم
 های انتخاب مقالات: ملاک

 باشد. ADHDها فرزندپروری والدین دارای فرزند هدف اصلی مطالعه یا یکی از اهداف آن

 هامرور چکیده گام سوم

 استخراج اطلاعات مقالات منتخب گام چهارم
 آوری اطلاعات: موتورهای جستجوجمع

 جستجو: انگلیسیزبان اصلی 
 انتخاب مقالات

چکیده مقالات بدست آمده از جستجوی اینترنتی توسط نویسنده مرور 
 شد.

ها به صورت مستقل توسط نویسنده مرور شد و و طبق گام سوم: چکیده
 معیارهای گام اول انتخاب شدند. 

گام چهارم: متن کامل مقالات منتخب در گام دوم به صورت کامل توسط 
 رور شد و اطلاعات مورد نظر استخراج شد.نویسنده م

 مقالات انتخاب شده

 

 ابزار سنجش

                                                                                                                                                                                                                               
1. Popov & Ilesanmi 

2. Schilling, Walsh & Yun 

3. Munoz-Silva & Lago-Urbano 
4. Johnston & Freeman 

5. Chandola & Bhanot 

6. Akgün & Yesilyapra 

7. Nation Institutes of Mental Health 
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های اطلاعاتی داخلی شامل در گام اول با استفاده از بانک
SID، Magiran، Irandoc  و گوگل فارسی و انگلیسی

های مورد استفاده برای جستجوی اینترنتی شامل کلید واژه
فعالی، مادران دارای فرزند توجه، بیشفرزندپروری، نقص

فعال جستجو شدند. برای یافتن مقالات انجام شده به بیش
 Parenting ،Attentionهایی زبان انگلیسی کلیدواژه

Deficit Hyperactivity Disorder ،ADHD دارای( 
م ( نیز جستجو شدند. در گام دویفعالشیب /یتوجهکم اختلال

چکیده مقالات به دست آمده از جستجوی اینترنتی مرور 
ها مقالات مورد نظر از بین شدند، ملاکی که بر اساس آن

مقالات جستجو شده انتخاب شدند عبارت است از هدف 
ها فرزندپروری والدین اصلی مطالعه یا یکی از اهداف آن

م بود. در گا یفعالشیب /یتوجهکم لاختلا دارای کودک با
سوم متن کامل مقالات منتخب در مرحله قبل توسط 

به صورت کامل مرور شد و اطلاعات مورد نظر  نویسنده،
 ایاستخراج شد، این اطلاعات شامل مشخصات شناسنامه

گیری( و نمونهپژوهش، روش پژوهش )جامعه، نمونه و روش
 سپس تعیین فرزندپروری بود. 

 شیوه اجرای پژوهش
 این پژوهش به شکل روش مطالعات مرور نظامدار انجام شد.

 هایافته
چکیده مقاله که واجد حداقل  29در جستجوی اینترنتی به 

ای ههای تعیین شده بودند و در فاصله سالیکی از کلید واژه
با توجه  چاپ شده بودند، انتخاب شد و در ادامه 9212-9229

مقاله نهایی برای  11مقاله،  29های انتخاب، از بین به ملاک
(. مشخصات کامل این مقالات 9مرور انتخاب شدند )جدول 

ها نشان داد که والدین در منابع آمده است. نتایج پژوهش
از سبک  یفعالشیب /یتوجهکمکودکان دارای اختلال 

فاده ودکان استفرزندپروری مستبدانه در روابطشان با این ک
رتیب تهای بررسی شده بهطور کلی در بین مقالهکنند. بهمی

 اختلال دارای فرزند داشتن نتایج ذیل حاصل شد: احتمال
 پروریفرزند سبک که هاییخانواده در یفعالشیب /یتوجهکم

 پروریفرزند سبک دارای مادران .است بیشتر ،دارند مستبدانه
 رد مستبدانه فرزندپروری سبک .بودند مستبد و ناکارآمد
 یشترب یفعالشیب /یتوجهکم اختلال دارای کودکان والدین

 و هستند خودکامه سبک دارای کودکان این است، مادران
 نای کنند، مادرانمی کنترل را فرزاندانشان اندازه از بیش

      ادهاستف استبدادی فرزندپروی سبک از بیشتر کودکان
-شیب /      یتوجهکم اختلال دارای کودکان والدین .کنندمی
 تتربی در بیشتری خشم عادی والدین به نسبت یفعال

 شیوه از و دارند نیز کمتری همدلی و دارند خود فرزندان
-کم  الاختل با فرزند دارای مادران .کنندمی استفاده مستبدانه

 ایدار مادران .دارند بیشتری استرس یفعالشیب /یتوجه
 را ندانشانفرز ، بیشتریفعالشیب /یتوجهکم اختلال با فرزند

     تفادهاس بیشتری تنبیهی هایشیوه از و کنندمی کنترل
 لالاخت این دارای دختران و پسران با ایرانی مادران. کنندمی

 مورد رد. کنندمی عمل مقتدرانه بیشتر پدرانشان به نسب
 ودوج با که داد نشان هاتحلیل خودکامه فرزندپروری شیوه
 زا استفاده برای مادرها و پدرها بین معناداری تفاوت اینکه
 جودو دارند را اختلال این که پسرانشان برای خودکامه شیوه
-شیب  /یتوجهکم اختلال که خود دختران برای پدران ندارد،

.هستند خودکامه بیشتر ،دارند یفعال
 یفعالشیب /یتوجهکم اختلالفرزند  یمادران دارا یفرزندپرور یهاوهی. مطالعات انجام شده در خصوص ش9جدول 

مشخصات مطالعه )نویسنده، 
 سال(

 شیوه فرزندپروری گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

 شاهینی، خاکی، درخشانپور،
 (1925) ثاقبی وکیلی و

عالی، فتوجه/ بیشجامعه: کودکان مبتلا به اختلال کاستی
 ای(ای چندمرحلهخوشه یریگنمونهنفر ) 64نمونه: 

هایی که سبک فرزندپروری در خانواده  ADHDاحتمال داشتن فرزند
 بیشتر است.  ،مستبدانه دارند

 روشن و موسوی نجاتی،
 (1929چلسی )

مادر  به  ADHD ،92مادر دارای فرزند  62از میان 
 صورت تصادفی انتخاب شدند.

 مستبد بودند.مادران دارای سبک فرزندپروری ناکارآمد و 

 (1982تیموری و یوسفی )
شهر  ADHDجامعه آماری شامل والدین دارای فرزند 

گیری سال )نمونه 19 تا 5والد کودک  52مشهد، نمونه: 
 در دسترس(

 بیشتر است. ADHDسبک فرزندپروری مستبدانه در والدین کودکان 

اربانو و -مونوزسیلوا، لاگو
 (9212) 1گارسیا-سانچز

، نمونه ADHDجامعه آماری کلیه مادران دارای فرزند 
 گیری در دسترس(مادر )نمونه 68شامل 

مادران این کودکان دارای سبک خودکامه هستند و بیش از اندازه 
 کنند. فرزاندانشان را کنترل می

 (9216) 9مولینا و موسیش
سال دارای اختلال  19تا  2جامعه آماری شامل کودکان 

ADHD  مادر دارای فرزند  28، نمونهADHD 
 نند.کمادران این کودکان بیشتر از سبک فرزندپروی استبدادی استفاده می

                                                                                                                                                                                                                               
1. Munoz-Silva, Lago-Urbano & Sanchez-Garcia 
2. Molina & Musich 
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هید، اسکیبراس، آندرسون، 
 (9212) 1هازل و نیکولسون

 8تا  6و عادی   ADHDجامعه آماری شامل  کودکان 
کودک  919و  ADHDکودک  122سال، نمونه شامل 

 تصادفی(گیری عادی )نمونه

نسبت به والدین عادی خشم بیشتری در تربیت  ADHDوالدین کودکان 
 نند.کخود دارند و همدلی کمتری نیز دارند و از شیوه مستبدانه استفاده می

 9تلو، وینر، تانوک و جنکیس
(9212) 

 مقاله( 99)بررسی  یلیفراتحلمطالعه 
 استرس بیشتری دارند و از سبک ADHDمادران دارای فرزند 

 کنند.فرزندپروری مستبدانه استفاده می

و عبدالحسین  9یوسفی، وار
(9211) 

به  کنندهمراجعهسال  19تا  5جامعه آماری کودکان 
 یدارامادر  52ی، نمونه شامل شناسروانهای کلینیک

 ای(گیری خوشه)نمونه ADHDفرزند 

 از کنند وبیشتر فرزندانشان را کنترل می ADHDمادران دارای فرزند 
 کنند.های تنبیهی بیشتری استفاده میشیوه

 یلیفراتحلمطالعه  (9229و آندریس ) زادهیعل

 به پدرانشان نسبتمادران ایرانی با پسران و دختران دارای این اختلال 
کنند، در مورد شیوه فرزندپروری خودکامه  بیشتر مقتدرانه عمل می

ها نشان داد که با وجود اینکه تفاوت معناداری بین پدرها و مادرها تحلیل
برای استفاده از شیوه خودکامه برای پسرانشان که این اختلال را دارند 

 یفعالشیب /یتوجهکموجود ندارد، پدران برای دختران خود که اختلال 
 بیشتر خودکامه هستند. ،دارند

 گیریبحث و نتیجه
های فرزندپروری در دار شیوهمرور نظام ،هدف این پژوهش

. بر بود یفعالشیب /یتوجهکممادران کودکان دارای اختلال 
های های کلیدی و پایگاهاین اساس پس از تعیین واژه

شناختی و جستجو هدف پژوهش انتخاب و از ابعاد روش
ل های حاصمحتوایی و کاربندی مرور و تحلیل شدند. یافته

ها بیانگر آن است که والدین این پژوهش دارنظاماز مرور 
از شیوه  یفعالشیب /یتوجهکمکودکان دارای اختلال 

 کنند. فرزندپروری مستبدانه استفاده می
  نتایج مطالعات نشان داده است که ارتباط دوسویه بین 

وجود  یفعالشیب /یتوجهکمهای فرزندپروری و اختلال شیوه
یک  و سبک قاطعانه یفعالشیب /یتوجهکمبین اختلال  .دارد

-مک بین اختلال ،یی دیگرسوارتباط منفی وجود دارد و از 
. و سبک مستبدانه این ارتباط مثبت است یفعالشیب /یتوجه

-کم          احتمال داشتن فرزند دارای اختلال  ،بنابراین

ای که از سبک مقتدرانه در خانواده یفعالشیب /یتوجه
کمتر است و در مقابل احتمال داشتن فرزند  ،کنداستفاده می

ای که از در خانواده یفعالشیب /یتوجهکمدارای اختلال 
ور و بیشتر است )درخشانپ ،کندسبک مستبدانه استفاده می

(. والدین این 9229؛ علیزاده و آندریس، 1925همکاران، 
های والدگری ضعیفی دارند، رفتارهای آمرانه کودکان مهارت

  بیشتر با فرزندان خود مخالفت  ،بیشتری دارند. همچنین
های کمتری به رفتارهای مطیعانه کودک کنند، پاداشمی
، 4ها بیشتر جنبه اتفاقی دارد )برادلیهای آندهند و پاداشمی

( معتقد است شیوه فرزندپروری 9219)  5(. پترسون9229

                                                                                                                                                                                                                               
1. Bhide, Sciberras, Anderson, Hazell & Nicholson 

2. Theule, Wiener, Tannock & Jenkins 
3 Far 

4. Bradly 

5. Patterson 
6. Chi & Hinshaw 

مستبدانه نتیجه شکست در اعمال قوانین والدینی هستند که 
و  ثبات، نظارت کمدارای سه ویژگی شامل قوانین بی معمولاً

 نژاد وثبات هستند )حیدری، عیسیانضباط خشن و بی
ایی توان کودکان(. والدین مستبد معتقدند که 1928یوسفی، 

ا هیری را ندارند، لذا همیشه به جای آنگتفکر و تصمیم
ید روی و تقلگیرند، در نتیجه فرزندان دنبالهتصمیم می

یری گکورکورانه را یاد خواهند گرفت و توانایی تفکر و تصمیم
ندارند. این والدین لزومی برای ارائه دلیل جهت دستورات 

 و چرای فرزندان چونیب احترامبینند و بر اطاعت و خود نمی
(. از آنجایی که کودکان دارای 1284کنند )پترسون، می دیتأک

رای بیشتر منفی و کمتر پذی یفعالشیب /یتوجهکماختلال 
نفی ها فشار مهای والدینی هستند، لذا والدین آندستورالعمل

 (. 9229، 6دهند )چی و هینشانشان می
ال کودکان با اختل که نمود مطرح نگونهیا توانیم ت،ینها در
ی دارای مشکلات تحرکی، تحصیلی و فعالشیب /یتوجهکم
ها خشن برخورد برخی از والدین با آن .توجهی هستندبی

 .نندکها را کتک زده و به شدت تحقیر میحتی گاه آن ،است
 های فرزندپروریاستفاده از شیوه معمولاً ،به عبارتی دیگر

گوز، رهی قدهند )بهارها ترجیح میمستبدانه را به بقیه شیوه
(. با این حال این پژوهش از این نظر که ممکن است 1924

های علمی منتشر هایی که هنوز در پایگاهبرخی از پژوهش
های دیگر غیر از فارسی و اند یا مطالعاتی که به زباننشده

اند از دید پژوهشگران پنهان مانده انگلیسی منتشر شده
 باشند.
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 یقدردان و تشکر
اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات از تمامی  

تهران که در انجام مراحل مختلف این مقاله کمک نمودند 
 کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 منابع
ا فعال ب(. مدیریت بر رفتار کودک بیش1924گوز، ع. )بهاری قره

 هفت گام. تبریز: انتشارات فروزش. 
 هایمقایسه سبک(. 1982تیموری، س.، و یوسفی، ش. )

با والدین  ADHD فرزندپروری والدین دارای کودک
روانشناسی و کاربرد  یهمایش ملدارای کودک بهنجار. 

، دانشگاه آزاد اسلامی 1982 . تابستانآن در جامعه
 مرودشت، ایران.

های فرزندپروری (. بررسی رابطه بین سبک1922)جهانشاهی، م. 
ساله  12تا 14و گرایش به مصرف مواد مخدر نوجوانان 

فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی،  در شهر آشخانه.
2 (95)، 191-111 . 

(. فراتحلیلی 1928زاده، س.، امرایی، ک.، و صمدزاده، ص. )حسن
شریه نفعالی در ایران. بیش وبر شیوع اختلال کاستی توجه 

 .165-122(، 9)12توانمندسازی کودکان استثنایی، 
(.  فراتحلیلی بر 1928نژاد، ا.، و یوسفی، ن. )حیدری، ر.، عیسی

های آموزش های مربوط به اثربخشی برنامهپژوهش
مجله سازی در کودکان. برون اختلالاتوالدین بر 

 . 95-58 (،22)18های مشاوره، پژوهش
، ف.، خاکی، س.، شاهینی، ن.، وکیلی، م. ع.، و ثاقبی، پوردرخشان

مادران با سبک  یروان سلامت(. ارتباط 1925ع. )
 فعالی ومبتلا به اختلال بیش کودکان در فرزندپروری

-151(، 9)18ی، روانمجله اصول بهداشت نقص توجه. 
155. 

پذیری در (. نقش انعطاف1922طاهری، ع. ا.، و سلیمانی، م. )
وان تهای رفتاری کودکان کمبینی علائم اختلالپیش

      پذیر مقطع ابتدایی با میانجیگری ذهنی آموزش
شناسی افراد فصلنامه روانهای فرزندپروری. سبک

 . 119-199 (،92)12استثنایی، 
 .ج قرائی، نجاتی، ا.، موسوی، ر.، روشن چلسی، ر. و محمودی

 -تنی بر رابطه والد(. اثربخشی مداخلات گروهی مب1925)
بر بهبود فرزندپروری مادران کودکان  (CPRT)کودک 

وجه. کمبود ت -فعالیساله مبتلا به اختلال بیش 11تا  8
 .92-42 (،1)8 ،شناسی بالینیمجله روان
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Abstract 

 Attention Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that affects parenting styles 

as well as parent-child interaction. The present study aimed to investigate the parenting styles among the mothers 

of children with ADHD. For this purpose, a search of internal databases including Scopus, Eric, PubMed and 

Google Scholar databases engine obtained 92 articles with parenting style in mothers of ADHD children. Based 

on the systematic review study protocol, the full text of the 11 final papers that were selected for meta-analysis. 

Then, the full text of the selected articles was fully reviewed and the related information was extracted. This 

information included the characteristics of the research identity card, the research method (community, sample 

and sampling method) and then the determination of parenting. Mothers of children with ADHD are more 

commanding, less rewarding, and less likely to interact with their children. Negative, demanding, and critical 

parental behaviors in response to ADHD are more common than the parents with normal children and use more 

authoritarian parenting practices given that children with this kind of disorder may have academic behavioral 

problems and inattention. 

Keywords: Attention Deficit /Hyperactivity Disorder, parenting, systematic review. 
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