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مقدمه :مطالعات نشان دادف است که ابعاد شخصاتی ماادر در اباتيی فرهناهان باه اصاتيتت اااي ی  -رفتااری نشا
دارنه .اهف پژوا حاضر بررسی رابطه شخصات تار ک مادران با اصتيتت ااي ی  -رفتاری دان آماوهان ابتاها ی
شار ان اان میباشه.
روش :روش مورد است ادف در ا ن پژوا تونا ی اه نوع امبستای است .نمونه ماورد اسات ادف در ا ان پاژوا 150
ن اار اه دان ا آمااوهان مشطاات ابتااها ی بودنااه کااه بااهنااورت نمونااهگاااری تصااادفی رنهمرح ااهای اه نااواحی مخت ا
آموهشوپرورش شار ان اان انتخاب شهنه .ابزار پژوا ابارت اه پرسشنامه مشکيت رفتااری آصنبااو و شخصاات
تار ک (جانسون و وبسترا  )2010بود .بهمنظور تجز هوتح ال دادفاا اه رگرساون رنهمتغارف (گامبهگام) است ادف شه.
نتایج :نتا ج نشان داد کاه شخصاات تار اک ماادران (ماکااولاساتیا صودشاا تای و پسااکوپات) مایتواناه
اصتيتت ااي ی -رفتاری ا ن کودکان را در سطح معناداری ( )P<0/0001پا بانی کنه.
بحث و نتیجهگیری :بهيورک ی مایتاوان گ اتا کودکاانی کاه ماادران آنااا دارای ساطوب باات ی اه شخصاات
تار ک استنها در معرض ابتي به اصتيتت رفتاری قرار دارنه .باهاباارتید اار اصاتيتت رفتااری دوران کاودکی باا
ن ات شخصاتی واله ن ارتباط دارد.
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مقدمه
کودکان بهعنوان یکی از گروههای سنی آسیب پیییر در
معرض انواع مشکالت روانشناختی قرار دارند[ .]1مشکالت
عاطفی-رفتاری که ببشیتری شیک آسیب شناسیی روانیی
کودك را تشکب میدهد ،در جریان رشد و تکام برخی از
کودکان ایجاد میشود[ ]2و به شرایطی اطالق میشود کیه
در آن پاسخهای هبجانی  -رفتیاری کیودك بیا هنجارهیای
فرهنگی ،سنی و قومی تفاوت داشته باشند ،بهطوریکیه بیر
عملکرد تحصبلی ،مراقبت از خود ،روابط اجتماعی ،سازگاری
فردی ،رفتار در کالس و سازگاری در محبط وی نبی تیثیبر
منفی بگیارد [ .]3برخی از پژوهشگران مشکالت رفتیاری را
به دو دسته ب رگ مشکالت رفتیاری درونیی سیازی شیده و
مشکالت رفتاری برونیسازی شده تقسبم کردهاند .
مشکالت رفتاری برونیسازی الگوهای رفتاری ناسازگاری
هستند که مشکالتی را برای دیگران ایجاد میکنند (از قبب
رفتار قانونشکنانه و پرخاشگرانه) و مشکالت رفتاری درونی
سازی مشکالتی هستند که معطوف به درون تلقی میشوند
و عالئم آنها با رفتارهای بیب ازحید کنتیر شیده رابطیه
دارند )اضطراب ،افسردگی ،گوشهگبری و شکایات جسمانی)
[ .]5 ،4بسباری از محققان ،اخیتالتت عیاطفی -رفتیاری را
اختالتت شایع و ناتوانکنندهای می دانند که برای معلمیان،
خانواده و خود کودکان مشکالت بسباری را ایجیاد مییکنید
[ .]6ای اختالتت معموتً نخستب بار در سا های آغیازی
دوره ابتدایی مشاهده می شود و بب سنب  8تا  15سیالگی
به اوج خود میرسد و بهطور قابی مالحهیهای بیر عملکیرد
تحصبلی و حرفهای کودکان و نوجوانان تثیبر منفی میگیارد
و احتما ابتال به ببماریهیای روانیی [ ،]8 ،7سیو مصیرف
مواد ،فعالبتهای ب هکارانیه ،اخیتالتت اضیطرابی و خلقیی،
ناتوانی یادگبری ،اختالتت عصی روان شیناختی و اخیتال
شخصبت مرزی را اف ای میدهد [.]11 ،10 ،9
مب ان ای گونه اختالتت بستگی بیه عوامی متعیددی
ماننیید سیی [ ،]13 ،12جیین [ ]13 ،12 ،9و ناحبییه
جغرافبایی [ ]14،15،16،17دارد .در ای راستا ،در پژوهشی
که با استفاده از مقباس مشیکالت رفتیاری آخنبیاد ،در 12
کشور صورت گرفت ،مشخص شد که مشکالت برونی سیازی
با اف ای س کاه و مشکالت درونیی سیازی بیا افی ای
س  ،اف ای مییابد .عالوه بر ای مشخص شید کیه پسیران
نسبت به دختران مشکالت برونیسیازی ببشیتر و مشیکالت
درونی سازی کمتری را نشان میدهند[ .]18عالوه بیر ایی ،
وضعبت اجتماعی -اقتصادی ضعبف ،سو استفاده از کیودك،
تعداد زیاد اعضای خانواده ،مشیکالت زناشیویی و مشیکالت
والدی (مانند مشکالت و ببماریهیای روانیی و جسیمانی و
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رفتارهای ب هکارانه) از جمله عوام خطرساز ابتالی کودکان
و نوجوانان به اختالتت رفتاری محسوب میشوند[.]13
در ای مبان از مهمتری عوام در سب شناسیی اخیتالتت
عاطفی -رفتاری کودکان متغبرهای خانوادگی هسیتند []19
و از جمله عوام خانوادگی که طرز رفتار فردی و اجتماعی و
سایر خصوصبات رفتاری و شخصبتی فرد را تعبب میکنید،
ویژگیهای شخصبتی والدی میباشد .پژوه هایی کیه بیه
بررسی تثیبر الگوهای تعام خیانوادگی در ایجیاد اخیتالتت
رفتاری و عاطفی کودکان پرداختهاند ،از یی سیو اخیتالتت
عییاطفی -رفتییاری را نییوعی واکیین کییودك نسییبت بییه
نابسامانی های خانوادگی دانسته اند [ ]22 ،21 ،20و از سوی
دیگر به محركهای محبطی نامناس  ،ماننید عیدپ پیییر
کودك ،عدپ محبت و حمایت کافی از طرف والیدی  ،افیرا
در محبت ،بی هدفی در خانواده ،عدپ مراقبت و دلسوزیهای
مادر ،دلبسیتگیهیای نیاایم در خیال کیودکی و اسیترس
والدی مرتبط ساختهاند [ .]10والیدی بیا رفتارهیای خیود،
آفریننده موقعبت هایی هسیتند کیه رفتارهیای خیا را در
فرزندان برمیانگب اند و یا سرمشقهیایی را بیرای الگوسیازی
در اختبار آنها قرار داده و ییا بیه تشیویق دسیته خاصیی از
رفتارها میپردازند [ .]23بهعبارتیدیگر رابطه والید-فرزنید
چنان ن دی و درهمتنبده است که هرگونه تغببر در یکی بر
دیگری نب ایر میگیارد[ ]24و ای کین و رابطیه متقابی
بب نوزاد و والدی بیه انتهارهیا و واکین هیای کیودك در
روابط اجتماعی آینده شک میدهد[.]25
تیثیبر عوامی خیانوادگی در ایجیاد و شیک گبیری
اختال های رفتاری کودکان پژوهشگران را به مطالعیه ابعیاد
مختلف شخصبتی والدی بهعنوان یکی از مهمتری عوامی
تثیبرگیار در ای زمبنه ترغب کرده اسیت .نبی  ]26[ 1بیه
نق ویژه آسب شناسی روانی و صفات شخصبتی والدی در
پب گویی مشکالت رفتاری کودکان اشاره مییکنید .نتیای
مطالعییه وی نشییان داد بییب روانآزردهخییویی مییادر بییا
پرخاشگری کودك مبتال بیه اخیتال بیب فعیالی و نقیص
توجه 2و پییرا بودن تجربیه در والیدی بیا شیبوع رفتارهیای
ضداجتماعی در کودك رابطه معنیداری وجود دارد.
دکالرك 3و همکاران [ ]27در مطالعیه خیود دریافتنید
صیفات ناسیازگارانه والیدی بیر مشیکالت بیرونریی ی و
درونری ی و کنتر منفی والدی بر مشیکالت بیرونریی ی
ایرات مثبت داشته است .آنها مییاف اینید بیب بیییبیاتی
عاطفی و عدپ توافقپییری با کنتیر منفیی والیدی تعامی

مر م نمهی و امکاران
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معنیداری وجود دارد .بهطور خالصه نتای مطالعات صیورت
گرفته حاکی از آن است کیه ارتبیا مبیان صیفات م اجیی
کودك و آسب شناسی روانی او میتواند بیر می اج و صیفات
شخصبتی والدی متکی باشد [.]29 ،28 ،27
شخصیبت ،یی سیازه کلیی اسیت کیه از مجموعیه
ویژگیهای فردی تشکب میگیردد و بیه سیه عامی تفکیر،
عواطف و رفتارهای ببرونی قاب مشیاهده کیه در تعامی بیا
عناصر محبط ایفای نق مینماید ،اشاره دارد [.]23
در سا های اخبر توجه خاصی نسبت به سازه شخصبت
تاری (سهتایی تاری ) 1در ساختار شخصبت معطوف شیده
است .پولهاوس و ویلباپ ]30[ 2اصطالح شخصبت تاریی را
برای اشاره به سه صفت اجتماعی ناپسیند ماکباویلبسیتی،3
خودشبفتگی 4و پسبکوپاتی 5مطرح کردند .ای سه صفت به
نوعی همگی بر شرارت اجتماعی ،سردی عاطفی ،دوروییی و
پرخاشگری تمرک دارند [ .]31تبپ شخصبتی «ماکبیاولی»
از نهریه «نبکولو ماکباولی» فبلسوف ایتالبایی قرن پیان دهم
مبالدی اقتباس شده اسیت و بیر اسیاس دو دییدگاه عمیده:
«هدف ،وسبله را توجبه می کند» و «صحبت کردن ،مطیابق
مب مردپ» ،استوار میباشد .ماکباولی تمای فرد برای فری
دادن دیگران جهت رسبدن به منیافع شخصیی اسیت [.]30
اصطالح خودشبفتگی از افسانه یونانی نارسب گرفته شیده
است ،جوانی که عاشق تصیویر خیود در آب رودخانیه شید و
تال وی برای در آغو کشبدن خوی منجر بیه میرگ
شیید[ .]32شخصییبت خودشییبفته بییا نشییانههییای احسییاس
خودب رگببنی ،اشتغا ذهنی با تخیبالت موفقبیت ،قیدرت،
استعداد ،زیبیایی ،احسیاس همیهتیوانی ،اسیتثمار در روابیط
بییب فییردی و فقییدان همییدلی مشییخص میییشییود [.]33
پسبکوپاتی (جامعهستب ی) اولب اختال شخصبتی شناخته
شده در روانپ شکی بوده که تاریخچه بیالبنی طیوتنی دارد.
پسبکوپاتی ی اختال شخصبتی متداعی شده با مشکالت
رفتاری و اجتماعی متعدد است که پب آگهی قابی انتهیار
ضعبفی در بب اختالتت شخصبتی دارد .پسیبکوپاتهیا در
ک با عباراتی همچون نداشت احساس گنیاه و پشیبمانی و
سطوح باتی تکانشوری توصبف میشود [.]34
در سا های اخبر ،تال های زیادی در جهت پیرداخت
به سازه شخصبت تاری شیده اسیت .شخصیبت تاریی در
حبطییههییای مختلییف روانشناسییی از جملییه حییوزههییای
آسب شناسی روانی ،اجتماعی ،شخصیبت و شیناختی میورد

روش
نوع پژوهش

رو پژوه حاضر توصبفی از نیوع همبسیتگی اسیت.
متغبر پب بب شخصیبت تاریی میادران و متغبیر میالك
اختالتت عاطفی -رفتاری کودکان میباشد.
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توجه قرار گرفته است [.]37 ،36 ،35 ،31
نتای پژوهشی در سا هیای اخبیر نشیان مییدهید کیه
سطوح باتی شخصبت تاریی در افیراد بیا دسیتکیاری در
محییبط کییار ،]35[ 6تماییی ببشییتر بییه اسییتفاده از مییواد
مخییدر[ ،]38شییوخیهییای ملمییانی ،]39[ 7تکانشییگری و
هبجانخواهی [ ،]40رشد اخالقی پایب [ ،]41سطوح پایب
رفتار همدتنه[ 42و  ،]35رفتار قماربیازی [ ،]43رفتارهیای
قلدری [ ،]44کاه تواضع ،صیداقت ،احساسیات و انصیاف
[ ]45و سییطوح پییایب توافییقپییییری و وجییدان [.]35 ،31
همراه است .همچنب روانشناسان تکاملی [ ،]47 ،46ببیان
میکنند که شخصبت تاری ممک است نسبت بیه شیرایط
محبط اجتماعی دوران کودکی حساس باشید .رابطیه والید-
فرزندی استرس زا ،خشی و ناپاییدار ممکی اسیت رویکیرد
خاصی نسبت به زندگی به وجود آورد که فرد بیه شخصیبت
تاری دچار شود .جانسون و همکاران [ ]46بیر ایی باورنید
که مادران سه انگار در مراقبت از کودك ممک است شر
کییافی بییرای فعییا کییردن شخصییبت تارییی در سییاختار
شخصبتی فرزند خود باشند ،بهخصو جنبههای منفییتیر
همچیییون ماکباولبسیییتی .در همیییب راسیییتا ورنیییون و
همکاران[ ]48امهار میدارند کیه صیفات شخصیبتی نهبیر
"دی تی" ،8بیا اینکیه میورویی هسیتند ،ولیی بیا ایی حیا
میتوانند از شیرایط محبطیی نبی تثیبرپییرنید .آنهیا ببیان
می کنند که مراقبت والدینی ی عام محبطی اسیت .بیب
ای سه صفت ماکباولبسیتی ببشیتری تیثیبر را از تغببیرات
محبطی میپییرد.
با توجه به مطال فوق و با عناییت بیه مبیانی نهیری و
پژوهشی انجاپ شده در زمبنه اهمبیت نقی تعامی والید -
کودك و همچنب با توجه به اینکه اکثر مطالعات به بررسی
ارتبا ابعاد خاصیی از شخصیبت والیدی (همچیون الگیوی
دلبستگی و یا ویژگی روانآزردهخویی) با اختالتت عاطفی -
رفتاری کودکان پرداخته اند ،هدف مطالعه حاضر اسیتفاده از
اب ار موجود برای سنج صفات تاریی والیدی بیهمنهیور
تعبب ارتبا احتمالی ای عوام با اختالتت رفتاری شیایع
در کودکان میباشد.
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تحصبلی  91-92بود.
ب) نمونه پژوهش :در ایی پیژوه انتخیاب آزمیودنیهیا
بهصورت تصادفی و با استفاده از رو نمونهگبری خوشیهای
چندمرحلهای انجاپ گردیید ،بیه ایی ترتبی کیه از منیاطق
آموز وپرور استان اصیفهان  3منطقیه انتخیاب و از هیر
منطقه  5دبستان جهت اجرای پژوه برگ یده شدند .از هر
مدرسه نب  2کالس بیهصیورت تصیادفی انتخیاب شیده و از
طریق نامه ای مادران دان آموزان ای کالسها بیه مدرسیه
دعوت شدند.
از حدود  280نامه ارسا شده 150 ،نفیر از میادران در
جلسه حضور یافته و در پژوه شرکت نمودند .تزپ به ذکر
است که مالك انتخاب حجم نمونه حداق حجم نمونه برای
تحقبقات همبستگی بود که  100نفر میباشد[.]49
ابزارهای پژوهش
 )1پرسشنامه اختالالت عاافي  -رفتااری ففار
معلم ت آر اف :)1اب ار مورد استفاده در ای پیژوه فیرپ
تی آر اف نهاپ سنج مبتنی بر تجربه آخنبیاد اسیت[]50
که برای افراد  6-18ساله به کار میرود .ای فرپ را معلیم و
یا سایر کارکنان مدرسه مانند مشیاوران ،میدیر ییا معیاون و
غبره که با عملکرد کودك در مدرسیه آشینا اسیت ،تکمبی
می کنند .در بخ او ایی فیرپ کیه از  12سیاا تشیکب
یافته است شایستگیها ،ببماریهیا و ناتوانیاییهیای کیودك
مورد سنج قرار می گبرد .بخ دوپ ای فرپ  113سیاا
دارد و از پاسخدهنده خواسته میشود تا مشیکالت رفتیاری،
عاطفی و اجتماعی را با نمرات  1 ،0و  2درجهبندی کند .بیا
ای حا از پاسخ دهنده خواسته می شیود تیا پاییه و اسیاس
درجهبندی را وضعبت دان آموز در طو  2ماه گیشته قرار
دهد .پایایی مقباس رفتار کودك فرپ معلیم در سیا 1991
توسط آخنباد از طریق آلفای کرونباد  0/97گ ار گردیید
[ .]51عالوه بر ای در داخ کشور مب ان آلفای کرونباد ای
مقباس  0/93بیه دسیت آمید و در میورد رواییی سیازه نبی
همبستگی خیرده مقبیاسهیای بخی مشیکالت رفتیاری -
هبجانی با نمره ک در نسیخه معلیم  0/91 -0/44محاسیبه
گردید [.]52
)2شخصیت تاریک :مقباس شخصیبت تاریی توسیط
TRF

شیوه انجام پژوهش
پ از آنکه مدارس بهصورت تصادفی از مناطق مختلف
آموز وپرور شهر اصیفهان انتخیاب شید ،بیا همیاهنگی
مدیران و مشاوری مدارس منتخ از مادران دان آمیوزان
دعوت به عم آمد تا در مدرسه حضور یابند .بعید از اینکیه
مادران کودکان میکور در مح مربوطه حاضر شیدند ،ابتیدا
توضبحاتی دربارۀ اهمبت و اهداف پژوه و نحوۀ پر کیردن
پرسشنامهها به آنها داده شد و بعد از پاسخگویی به سااتت
و رفع ابهامات ،پرسشنامۀ شخصبت تاری جهت پاسخگویی
در اختبار آنها قرار داده شد .تزپ به ذکر است که از مبیان
مادران  150نفر حاضر به همکاری شیده و پرسشینامههیا را
تکمب کردند .ای  150نفر نمونه پژوه حاضر را تشیکب
دادند .عالوه بر ای از معلمان نب تقاضا شد تیا بیا توجیه بیه
شناختی که از دان آموزان خود دارند ،پرسشنامه مشکالت
رفتاری آخنباد را تکمب نمایند (ایی پرسشینامه در میورد
کودکانی که مادرانشان در پژوه شیرکت کیرده بودنید بیه
اجرا درآمد).
شیوه تحلیل دادهها
دادههای حاص از ای پژوه  ،با اسیتفاده از نیرپافی ار
آماری  SPSSمورد تج یهوتحلبی قیرار گرفتنید .ابتیدا بیا
استفاده از رو های آمار توصبفی مانند مبانگب و انحیراف
معبار ،دادهها توصبف و سپ با استفاده از رو هیای آمیار

1
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جانسون و وبستر ] [52طراحی شده است و مشتم بیر 12
گویه میباشد که بهصورت ( 1اصالً مرا توصبف نمیکند) تیا
( 3کامالً مرا توصبف میکند) نمرهگیاری میشود.
ای مقباس ی مقباس خود-گ ارشی سه عاملی اسیت
که شام ماکباولبستی ( 4گوییه) ،پسیبکوپاتی ( 4گوییه) و
خودشبفتگی ( 4گویه) میباشد .جانسون و وبسیتر [ ]52در
مطالعه ای ضری همسانی درونیی و ضیری بازآزمیایی ایی
مقباس را به ترتب  0/83و  0/76تیا  0/87گی ار کردنید.
همچنب ای مقباس در پژوهشی جداگانه توسیط قمرانیی و
همکاران [ ]53برای جمعبت ایرانی اعتباریابی شده است.
در پژوه میکور ،بیرای تعبیب رواییی سیازه از رو
تحلب عیاملی و همسیانی درونیی اسیتفاده گردیید .تحلبی
عوام  3 ،عام ماکباولبستی ،پسبکوپاتی و خودشبفتگی بیا
ارز ویژه ب رگتر از ی را نشیان داد و همبسیتگی خیرده
آزمونها با نمره ک در تماپ موارد ( 0/75تا  )0/83در سطح
 p<0/01معنی دار بیود .همچنیب ضیرای آلفیای کرونبیاد
مقبییاس بییرای خییرده مقبییاس ماکباولبسییتی ،پسییبکوپاتی و
خودشبفتگی و نمره کی بیه ترتبی  0/40 ،0/92و  0/68و
 0/81به دست آمد [.]53

بررسی رابطه شخصات تار ک مادران با اصتيتت ااي ی -رفتاری............

استنباطی (رگرسبون) دادههای پژوه
شدند.

مر م نمهی و امکاران

مورد بررسیی واقیع

در جدو 1

جدول  .1آمارههای توصیي متغیرهای مورد مطالعه
تعداد
150
150
150
150
150
150
150
150
150

متغبرها
ماکباولبسم
پسبکوپاتی
خودشبفتگی
اختال بب فعالی-نقص توجه
اختال نافرمانی مقابلهای
اختال سلوك
پرخاشگری
مشکالت تفکر
اضطراب و افسردگی

همان گونه که در جدو  1مشاهده میشیود مبیانگب و
انحراف استاندارد برای خرده مقباس ماکباولبسم بیه ترتبی
( 4/64و  ،)0/98مبیییانگب و انحیییراف اسیییتاندارد بیییرای
خرده مقباس پسبکوپاتی ( 4/18و  ،)0/82مبانگب و انحراف
استاندارد برای خردهمقبیاس خودشیبفتگی ( 4/18و ،)0/84
مبانگب و انحراف استاندارد برای اختال بب فعالی و نقص
توجه ( 0/60و  ،)0/63مبیانگب و انحیراف اسیتاندارد بیرای
اخییتال نافرمییانی مقابلییهای ( 2/79و  ،)3/08مبییانگب و

مبانگب
4/64
4/18
4/18
0/60
2/79
2/88
4/34
0/506
0/260

انحراف استاندارد
0/98
0/82
0/84
0/63
3/08
3/05
4/51
0/587
0/483

انحییراف اسییتاندارد بییرای اخییتال سییلوك ( 2/88و ،)3/05
مبییانگب و انحییراف اسییتاندارد بییرای پرخاشییگری ( 4/34و
 ،)4/51مبانگب و انحراف اسیتاندارد بیرای مشیکالت تفکیر
( 0/506و  )0/587و مبییانگب و انحییراف اسییتاندارد بییرای
اضطراب و افسردگی ( 0/260و  )0/483میباشد.
بهمنهور بررسیی رابطیه بیب رابطیه شخصیبت تاریی
مادران با اختالتت عاطفی -رفتیاری دانی آمیوزان ،نتیای
ضری همبستگی پبرسون در جدو  2گ ار شده است.

جدول  .2ماتریسهای همبستگ متغیرهای پژوهش
1

2

ماکباویلبسم

1

پسبکوپاتی

**0/72

1

خودشبفتگی

**0/69

**0/87

4

3

5

6

7

8

9

1

ADHD

**0/224

0/09

0/14

1

اختال نافرمانی مقابلهای

**0/72

**0/33

**0/30

0/08

1

اختال سلوك

**0/74

**0/36

**0/28

**0/22

**0/80

1

پرخاشگری

**0/76

**0/38

**0/34

0/06

**0/97

**0/85

1

مشکالت تفکر

0/17

0/19

0/18

-0/04

**0/53

**0/53

**0/54

1

اضطراب و افسردگی

-0/05

0/04

0/01

-0/09

-0/15

-0/12

-0/13

0/12

1

**= p≤0/01

سطح  0/01معنادار میباشد .همچنیب ضیری همبسیتگی
خودشبفتگی مادر بیا اخیتال نافرمیانی ( )0/30بیا اخیتال
سییلوك ( )0/28و بییا پرخاشییگری ( )0/34در سییطح 0/01
معنادار میباشد.
برای تعب سهم متغبرهیای ماکباولبسیم ،پسیبکوپاتی و
خودشبفتگی مادر در پب ببنی اختالتت عاطفی و رفتیاری

نتیای جیدو  2نشیان مییدهید ضیری همبسیتگی
ماکباولبسم با اختال بیب فعیالی و نقیص توجیه (،)0/22
اختال نافرمانی مقابلهای ( ،)0/72با اختال سیلوك ()0/74
و با پرخاشگری ( )0/76در سیطح  0/01معنیادار مییباشید.
ضری همبستگی پسبکوپاتی با اخیتال نافرمیانی مقابلیهای
( ،)0/33اختال سلوك ( )0/36و با پرخاشیگری ( )0/38در
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نتایج
مبانگب و انحراف معبار متغبرهای پژوه
گ ار شده است.

دوفص نامه ا می – پژواشی روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)ا دورف 15ا شمارف 1ا پااپی 28ا باار و تابستان 1396ا نص.39-49 :.
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 1, Serial 28, Spring & Summer 2017 , pp.: 39-49.

دان آموزان از تحلبی رگرسیبون اسیتاندارد اسیتفاده شید.
تحلب های مقدماتی بیهمنهیور اطمبنیان از عیدپ تخطیی از
مفروضه های نرما بودن ،خطی بودن ،هم خطی و یکسیانی
پراکندگی انجاپ شد .مقادیر ضری تحمی و عامی افی ای

جدول  .3نتایج آزمون کولموگرف – اسمیرنف در مورد پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات
نرما بودن توزیع نمرات

کولموگرف – اسمبرنف
آماره
0/921

درجه آزادی
150

معنیداری
0/073

پسبکوپاتی

0/962

150

0/196

خودشبفتگی

0/898

150

0/930

ADHD
اختال نافرمانی مقابلهای

0/821
0/880

150
150

0/065
0/252

اختال سلوك

0/902

150

0/061

پرخاشگری

0/904

150

0/073

مشکالت تفکر

0/893

150

0/071

اضطراب و افسردگی

0/921

150

0/930

ماکباویلبسم

میگردد.
نتای حاص از تج یهوتحلب رگرسبون گاپبهگاپ بیرای
بررسییی سییهم متغبرهییای ماکباولبسییم ،پسییبکوپاتی و
خودشبفتگی مادر در پب ببنی اختالتت عاطفی و رفتیاری
دان آموزان در جدو  4ارائه شده است.

در ای پژوه به منهور بررسی مفروضیه نرمیا بیودن
دادها از آزمون کولموگرف – اسمبرنف اسیتفاده شید .نتیای
ای آزمون برای متغبرهای پژوه در جدو  3آمده اسیت.
همانگونه که در جدو  3مشاهده میشود ،فرض صفر برای
نرما بودن توزیع نمرات در متغبرهای پژوه تائبد

جدول  .4خالصه نتایج مدل رگرسیون گا بهگا برای پیشبین اختالالت عافي و رفتاری دانشآموزان بر اساس ماکیاولیسم ،پسیكوپات و خودشیيتگ
مادر
متغبر مالك
اختال بب

فعالی -نقص توجه

R

R2

F

سطح معناداری

B

Beta

t

خطای معبار

مد

متغبر پب بب

گاپ او

ماکباولبسم

0/22

0/050

7/786

0/006

0/144

0/224

2/790

0/052

گاپ او

ماکباولبسم

0/72

0/51

159/491

0/0001

2/260

0/720

12/629

0/179

گاپ دوپ

ماکباولبسم و پسبکوپاتی

0/77

0/59

109/235

0/0001

3/20

1/020

13/345

0/240

گاپ او

ماکباولبسم

0/74

0/56

188/522

0/0001

2/326

1/053

15/832

0/169

گاپ دوپ
گاپ او
گاپ دوپ

ماکباولبسم و خودشبفتگی
ماکباولبسم
ماکباولبسم و سایکوپاتی

0/81
0/76
0/80

0/66
0/57
0/64

143/392
202/802
130/768

0/0001
0/0001
0/0001

3/273
3/48
4/70

-0/440
0/760
1/026

-6/616
14/241
14/191

0/207
0/245
0/332

اختال نافرمانی مقابلهای

اختال سلوك
پرخاشگری

ای راستا نسبت  Fبرابر  159/491برآورد شده است کیه در
سطح ( )P<0/0001معنی دار میباشید .عیالوه بیر ایی  ،بیر
اساس ضری تعبب  R2مشخص شد که ماکباویلبسم 0/50
درصد از واریان اختال نافرمیانی مقابلیهای را پیب ببنیی
می کند .در گاپ دوپ متغبر سایکوپاتی وارد تحلب شده است
که در سطح  0/0001معنادار میباشد .در ای مرحله متغبیر
ماکباولبسییم و سییایکوپاتی  59درصیید از واریییان اخییتال
نافرمانی مقابلهای را پب ببنی میکند.
در خصو پب ببنی اختال سلوك ،در اولب گیاپ متغبیر

در خصو پب ببنی اختال بب فعالی -نقیص توجیه ،در
اولب گاپ متغبر ماکباولبسیم وارد معادلیه رگرسیبون شیده
است .در ای راستا نسبت  Fبرابر  7/786برآورد شده است
که در سطح ( )P<0/006معنیدار میباشد .عالوه بر ای  ،بر
اساس ضری تعبب  R2مشخص شد که ماکباویلبسم 0/05
درصیید از واریییان اخییتال بییب فعییالی -نقییص توجییه را
پب ببنی میکند.
در خصو پب ببنی اختال نافرمانی مقابلیهای ،در اولیب
گاپ متغبر ماکباولبسم وارد معادله رگرسبون شده اسیت .در
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واریان و همچنب بررسی نمودار پراکن و نمودار احتما
بهنجاری و نمودار پیراکن پی مانیدهای اسیتاندارد شیده
حاکی از آن بود که از ای مفروضهها تخطی نشده است.

مر م نمهی و امکاران
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ماکباولبسم وارد معادله رگرسبون شده است .در ایی راسیتا
نسبت  Fبرابر  188/522بیرآورد شیده اسیت کیه در سیطح
( )P<0/0001معنیدار میباشد .عیالوه بیر ایی  ،بیر اسیاس
ضری تعبب  R2مشخص شد که  0/56درصد از وارییان
اختال سلوك را پیب ببنیی مییکنید .در گیاپ دوپ متغبیر
خودشبفتگی وارد تحلب شده است کیه در سیطح 0/0001
معنییادار میییباشیید .در اییی مرحلییه متغبییر ماکباولبسییم و
خودشییبفتگی  66درصیید از واریییان اخییتال سییلوك را
پب ببنی میکند.
در خصو پب ببنیی پرخاشیگری ،در اولیب گیاپ متغبیر
ماکباولبسم وارد معادله رگرسبون شده است .در ایی راسیتا
نسبت  Fبرابر  202/802بیرآورد شیده اسیت کیه در سیطح
( )P<0/0001معنیدار میباشد .عیالوه بیر ایی  ،بیر اسیاس
ضری تعبب  R2مشخص شد که  0/57درصد از وارییان
پرخاشییگری را پییب ببنییی میییکنیید .در گییاپ دوپ متغبییر
سایکوپاتی وارد تحلب شیده اسیت کیه در سیطح 0/0001
معنییادار میییباشیید .در اییی مرحلییه متغبییر ماکباولبسییم و
سایکوپاتی  64درصد از واریان پرخاشیگری را پیب ببنیی
میکند.
بحث و نتیجهگیری
تحقبق حاضر با هدف بررسیی رابطیه شخصیبت تاریی
مادران با اختالتت عاطفی -رفتیاری دانی آمیوزان ابتیدایی
صورت گرفت .نتای پژوه حاکی از آن بود کیه شخصیبت
ماکباولبستی به تنهایی  0/05اخیتال بیب فعیالی -نقیص
توجه 0/51 ،درصد از واریان اخیتال نافرمیانی مقابلیه ای،
 0/56درصد از وارییان اخیتال سیلوك و  0/57درصید از
واریان پرخاشگری را پب ببنی میکند .ضمناً نتای نشیان
داد کییه متغبییر ماکباولبسییم و خودشییبفتگی در تعام ی بییا
یکدیگر  66درصد از واریان اختال سلوك و ماکباویلبسیم
و پسییبکوپاتی در تعامیی بییا هییم  0/64درصیید از واریییان
پرخاشییگری و  0/59درصیید واریییان اخییتال نافرمییانی
مقابلهای را پب ببنی میکند.
ای نتای بیا نتیای تحقبقیاتی گونیاگون دا بیر اینکیه
صفات م اجی کودك و آسب شناسی روانی او مییتوانید بیر
م اج و صفات شخصبتی والدی متکی باشد ،همخیوانی دارد
[.]29 ،28 ،27 ،22 ،21 ،20 ،13 ،10
نتای نشان داد که شخصبت تاری والدی میتوانید بیه
نوعی اخیتالتت برونیی سیازی کوکیان را پیب ببنیی کنید.
به منهور تببب رابطه بب صفات شخصبتی مادر و رفتارهای
برونی کودکان چندی عام را میتیوان در نهیر گرفیت .در
درجه نخست ای رابطه را میتوان در چارچوب رابطه والد -
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فرزنیید توضییبح داد .مادرهییا و پییدرها نق ی متفییاوتی را در
زندگی کودکان ایفا مییکننید و کبفبیت تعیامالت والیدینی
آنها میتواند تیثیبرات متفیاوتی را در ایجیاد انیواع مختلیف
رفتار ضد اجتماعی داشته باشد [.]54
شخصبت والدی می تواند فرآینید فرزنیدپروری را دچیار
مشک کند و در نتبجه باعث افی ای اخیتال هیا در رفتیار
فرزندان شود [ .]55ی مرور نهاپمند بر روی تحقبقاتی که
بییه رابطییهی بییب اخییتالتت شخصییبت و فرزنییدپروری
پرداخته اند ،از وجود رابطه ی مثبت بب ویژگیهای اخیتال
شخصبت با رفتارهای فرزندپروری نادرست حمایت میکند.
تحقبقات سه منبع تعبب کننده و تثیبرگییار در سیب هیای
فرزندپروری را ویژگیهای شخصی والدی  ،منابع حمیایتی و
استرس زا و ویژگی های شخصی فرزندان ببان میکنند که از
ای ی سییه منبییع ،ویژگیییهییای شخصییی والییدی در تعبییب
سب های فرزندپروری مایرتر و قویتر هستند [.]56
همچنب ممک اسیت یی رابطیه مسیتقبم (از طرییق
شک دهی رفتار یا انتقا ژنتبکی) بب شخصبت والیدی بیا
اختال های درونی سازی و برونی سازی وجیود داشیته باشید
[ .]57ای امکان وجود دارد که انتقا ژنتبکی ویژگییهیای
شخصبتی والدی در تعام با فرزندپروری ناکارآمد و مراقبت
ناکافی ،امکان پدیدآیی اختال های برونیسیازی را افی ای
دهد.
افرادی که سطوح باتی شخصبت ماکباولبستی را نشیان
می دهند معموتً به صورت افرادی بیا سیردی عیاطفی [،]58
پرخاشگری [ ،]59عدپ صمبمبت[ ،]58تسلطیابی بر ذه و
فرییی دادن دیگییران [ ]60و تحییو اخالقییی پییایب []41
توصبف می شوند .افرادی (میادرانی) کیه دارای ایی صیفات
شخصبتی هستند ممک است مالكهای انضباطی متناسی
و یابتی را برای فرزندان خود وضع نکنند و در نتبجه آنها را
به عصبان و پرخاشگری بکشانند و یا امکیان دارد کیودك از
کنتییر خییارج شییده و رفتارهییای ضییداجتماعی همچییون
پرخاشگری و لجبازی را بیروز دهید .ترکبی تنببیه (شیام
فریاد کشبدن ،نق زدن ،تهدید) ،پرخاشگری فب یکی (کتی
زدن ،گاز گرفت و به پشت زدن) و عدپ صمبمبت میتوانید
شییدت نافرمییانی ،پرخاشییگری و بییب فعییالی کودکییان را
پب ببنی کند .در مقاب گیرپ بیودن و درگبیری مثبیت بیا
کاه اختالتت رفتاری رابطه دارد [.]61
توصبفهای بالبنی از اشخا با شخصیبت خودشیبفته
بهطور منهم بر سب هیای بیب شخصیی کنتیر کننیده و
بهرهکشی بسبار باتی آنها تثکبد میکنند .ایی سیب هیا
بهمنهور ترمبم ح شیکنندهای کیه آنهیا از خیود دارنید،
استفاده میشود .رفتارهای اهانتآمب و انتقاپگرایانیهای کیه
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خودشبفتهها استفاده میکنند و همچنب فقیدان همیدلی و
خشونت بب آنها و افراد دیگر فاصله میاندازد[ .]62افیراد
خودشبفته تمای دارند تا حرمت خود را از طریق تسلط بیر
دیگران ،عدپ اعتماد به افیراد دیگیر ،بیدناپ کیردن دیگیران
اف ای دهند [ .]62با توجه به ایی عوامی  ،خودشیبفتگی
افراد (مادران) میتواند تثیبری منفی بر کبفبت روابط والید-
فرزند و همچنب ساختار شخصبتی کودك داشته باشد.
بییهعنییوان ییی تفسییبر دیگییر ،میییتییوان بییه نقیی
سرمشق گبری و تقلبد کودکان در طو زندگی اشیاره کیرد.
یبات ویژگیهای شخصبتی والدی طیی سیا هیا ،زمبنیه را
برای ییادگبری کودکیان فیراهم مییکنید .در واقیع والیدی
سرمشق هایی را برای الگوسازی در اختبار فرزندان خود قرار
میدهند و یا به تشویق دسیته خاصیی از رفتارهیا در فرزنید
خود میپردازند.
از جملییه یافتییههییای جییانبی پییژوه حاضییر مبییانگب
مشکالت عاطفی-رفتاری دان آموزان ابتدایی در ایران بیود.
ای یافته ها با عطیف نهیر بیه اینکیه تیاکنون ،پژوهشیی در
خصو مشکالت عاطفی -رفتیاری کودکیان ابتیدایی شیهر
اصفهان با توجه به ویژگیهای روانشیناختی میادران انجیاپ
نگرفته بود حائ اهمبت مییباشید .از سیوی دیگیر پبرامیون
اختالف مب ان مشکالت عاطفی -رفتیاری کودکیان پیژوه
حاضر با سایر پژوه های انجیاپ گرفتیه[ ]12مییتیوان بیه
مییواردی نهبییر س ی  ،جیین و محییبط خییانوادگی و ناحبییه
جغرافبایی استناد نمود.
نتای ای پژوه (رابطه مبان شخصبت تاری میادر و
اختال های عاطفی -رفتیاری کودکیان) ،توجیه بیه عوامی
خانوادگی را در اخیتال هیای کودکیان برجسیته مییسیازد.
بنابرای پبشنهاد میشود ،طرحهای آتی ،برنامههایی را برای
آموز والدی در خود ایجاد کنند تا والدی از ویژگییهیای
شخصبتی خوی و تثیبر آنها بر فرزندانشان آگاه شده و تا
حد امکان از شدت ای ایرها بکاهند .همچنب بیا توجیه بیه
نق پدر در ترببت فرزندان ،پبشنهاد می شود رابطیه مبیان
ابعاد شخصبتی تاری پیدران بیا اخیتالتت درونییسیازی و
برونیسازی کودکان نب مورد بررسی قرار گبرد.
از محدودیت های ای پژوه  ،انجاپ آن روی ی گیروه
سنی است که نتای آن را تنها برای همان گروه سینی قابی
تعمبم میکند .ازایی رو انجیاپ ایی پیژوه بیر روی سیایر
گروه های سنی نب پبشنهاد میشود .عالوه بر ایی  ،از دیگیر
محدودیتهای پژوه حاضر عدپ شرکت حدود  130نفر از
مادران دعوت شده به پیژوه مییباشید (از مجمیوع 280
دعوتنامه) بنابرای یافتههای حاص از ای پژوه  ،مربو
به  150مادر و کودکی است که در جلسه حاضر شیدهانید و
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در مورد صفات شخصبت تاری مادران و مشکالت رفتیاری
کودکانی کیه در پیژوه همکیاری نداشیتند اطالعیاتی در
دسترس نمیباشد .به زعم پرسن اجرایی مدرسه علت عیدپ
همکاری ای افراد مشغلههیای کیاری و نداشیت زمیان تزپ
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