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 چکیذه 
مطالعااان نـااان داده اػاات گااه ویظگاای هااای ؿخلاایتی و ؿاایوه هااای فشصنااذپشوسی مااادسان دس ابااتالی      مقذمههه 

ویظگای هاای ؿخلایتی و      اص ایا  پاظوهؾ ماایؼاه    هاذ   .فشصنذان به اختالل هاای بشونای ػااصی ؿاذه نااؾ داسناذ      
ػاااصی ؿااذه و مااادسان  آمااوصان دختااش دوسه ابتااذایی داسای اخااتال ن بشوناای  هااای فشصنااذپشوسی مااادسان دانااؾ   ؿاایوه
 آموصان عادی بود.  دانؾ

هش ایاالم  ماادسان داناؾ آماوصان دختاش دوسه ابتاذایی ؿا       جامعه آمااسی پاظوهؾ ضا اش ؿاامی گ یاه      مواد و روش ها 

دانااؾ   57مـاالول بااه تیلاایی بودنااذ. بااه م پااوس انضااام پااظوهؾ ضا ااش  تعااذاد   1392-93گااه دس ػااال تیلاای ی 
داناؾ آماوص عاادیه باه ؿایوه نگوناه گیاشی خوؿاه ای          26داناؾ آماوص داسای اخاتالل باشون ػااصی ؿاذه و        31آموص)

ای فشصناذپشوسی دس اختیاااس آن  چ ذمشض اه ای انتخااش ؿاذنذ و پشػااؾ ناماه هاای ویظگاای هاای ؿخلایتی و ؿاایوه ها        
 SPSSها قشاس گشفت تاا توػاو والاذی  تلگیای گاشدد. پاغ اص جگاا آوسی ادالعاان، داده هاا باه وػای ه ناشم افاضاس              

vol.20  .و آصمون تی یی واسیانغ چ ذمتلیشه موسد تضضیه و تی یی قشاس گشفت ذ 

داسای اخااتالل بااشون ػاااصی ؿااذه و نتاااین نـااان داد گااه باای  دو گااشوه مااادسان گودگااان  یافتههه هههای پههژوهص 

هاای فشصناذپشوسی توااون مع ای داسی وجاود ناذاسد. باه ایا  مع ای گاه            هاای ؿخلایتی و ؿایوه   عادی اص نپش ویظگی 
هااای فشصنااذپشوسی مااادسان گودگااان داسای اخااتال ن بااشون ػاااصی ؿااذه و عااادی   هااای ؿخلاایتی و ؿاایوهویظگاای 

 مـابه می باؿ ذ.

 هاای  ؿایوه  و ؿخلایتی  هاای  ویظگای  گاه  ؿاود  مای  توكایه  پاظوهؾ  ایا   نتااین  به هتوج با گیری بحث و نتیجه

 قاشاس  ماایؼاه  و بشسػای  ماوسد  آماوص  داناؾ  پؼاشان  ها   و دختاشان  ها   والاذ  هاشدو  دس آموصان دانؾ مادسان فشصنذپشوسی
 .گیشنذ
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 مقذمه

-داای چ ااذ دهااه گزؿااته عالقااه و توجااه بااه سؿااذ عااادوی  

یؾ یافتااه اجتگاااعی گودگااان پاایؾ دبؼااتانی و دبؼااتانی افااضا 
اػت. دوسانی گاه باا سؿاذ و تلییاش بؼایاس هگاشاه اػات، اص ایا          

تااوان انتپاااس   هااای سفتاااسی سا ماای   ای ناپایااذاسی سو پاااسه
ه. مـاالالن عااادوی و سفتاااسی گودگااان دس اكاای بااه 1)داؿاات

دسوناای  و دو گااشوه گ اای یع اای اخااتال ن بشوناای ػاااصی ؿااذه
ی ؿاذه  ػااص  ػاصی ؿذه تاؼای  مای ؿاونذ. اخاتال ن بشونای     

ؿااامی سفتاسهااایی هؼاات ذ گااه دس جهاات بیااشون اص وجااود      
ؿااونذ، م اای پشخاؿاایشی، باایؾ فعااالی،   گااوده هااذایت ماای

اایشی. ایاا  اخااتال ن سا اص بیااشون بااه    نافشماااندشداسی و تلاـن
اتش تیات        ساضتی می ـاهذه گاشد. اماشوصه ایا  گاشوه بـی توان م

 ؿااود، و گشاناه ؿاا اخته مای   ع اوان اخاتال ن سفتاااسی اخاالل   
 ساه گااای پ ضگاای  دسگااه گیااشد اختال تاای سا دس بااش ماای  

خیلاای معیاسهااای  ه DSM-5)سواناای بیگاسیهااای آماااس و ـت
خیلی خود سا داسناذ، م ای اخاتالل گگداود توجاه هگاشاه باا         ـت

اخااتالل ػاا وه و نافشمااانی مااب ااه   ،هADHD)باایؾ فعااالی
هااای  تااشی  گااشوه اخااتالل یاا  اخااتال ن گااه بااضس ا. ه1)ای

ؿاذه باه گ ی یاا هاای ػاالمت سوانای گودگاان سا        اسجاع داده 
لیی می ده ذ، به ع اوان عامای خطاشی باشای پایؾ بی ای        ـت
ه. 2سوناذ)  تاش دس صناذگی آتای گاوده باه گااس مای        نتاین  عیف

اه  تاشیداا   گاه ه 3هؼات ذ)  یمضم ا  و تاذسیضی  نخاتال  ا  هگـی

 تاذاخی  انگودگا  تیلای ی  عگ لاشد  و فاشدی  بای   سواباو  دس

 سواباو  و نذاسناذ  و سفیاای  دوػات  اغ ا   گانگود ای  .ذ گ  می

 سغا   ع ای  هاا  آن .نیؼات  بخاؾ  س اایت  ها آن بشای انؼانی

 بشاباش  دس مااومات  و مـااسگت  عاذم  دلیای ه با  گاافی،  هاوؽ 

 گگاا  باه  مـالالن  ضای  باش  اكاشاس  و خااسجی  توقعاان 

اشفت  عااذم باا  مذسػاه  دس دییاشان،   ماای مواجاه  تیلاای ی پـی
 نواغ،  باه  داعتگاا  گااهؾ  موجا   ؿاذه  یااد  مـالالن . ؿونذ

 خ اای  گان  ضگاالن  و افؼاشده  خ ا   ناگاامی،  بشای گ  تیگی

 و بااوده نااامط وش ناخااتال  یآگهاا پاایؾ ه.4)ؿااونذ ماای

 خطااش معااشم دس آی ااذه هااای ػااال دس مدااتال گودگااان

 ملاش   ا اطشابی،  بایؾ  خ اای  اخاتال ن  نپیاش  اختال تای 

 و  اذاجتگاعی  ؿخلایت  اخاتالل  نیاض  وه 6،5)الل یؼا   و ماواد 
 قاشاس مای   بضسگؼاالی  و ب او   دوسان دس ضهلاساناه ب سفتاسهاای 
 بؼایاسی  عوامای  اخاتالل  ایا   ؿ اػای  ع ات  باش دس ه.7گیشنذ)

 اص بشخای نااؾ بااسصتشی ایواا مای گ  اذ       گاه  اػت ؿذه حشمط

 و هاای ؿخلایتی والاذی     ویظگای  باه  تاوان  مای  ها آن هجگ 
یلای   .ه8-10)گاشد  اؿااسه  والاذی   ماذ آناگاس فشصناذپشوسی  هؿایو 

نپااش ماای سػااذ دس بااشوص اخااتال ن بشوناای ه گااه باااص عااوام ی 

ػاصی ؿذه ػه  داؿاته باؿا ذ و توجاه گگتاشی باه آن مدازول       
هااای  ویظگاایهاای ؿخلاایتی والااذی  اػات ،    ؿاذه، و یظگاای 
ی تولاش اػات    هاا   های معی ای اص سفتااس و ؿایوه   ؿخلیت، الیو

 گااه نیااوه ػاااصگاسی ؿخلاای سا بااا میاایو تعیاای  ماای      
انااذ   اص پظوهـاایشان بااش ایاا  عایااذهامااشوصه بؼاایاسی  ه.11گ  ااذ) 

توانااذ داناؾ مااا سا دسباااسه    عااام ی ؿخلایت، ماای  5گاه مااذل  
 5یااا اص  تااوان هااش ؿخلاایت افااضایؾ دهااذ. چ ااان گااه ماای

، (E)گشایااای  باااشون ،(N)گشایااای  سوان آصسده عامااای اكااا ی،
وجااذان  و بااا ه(Aموافاا  بااودن  ،(O)گـااودگی بااه تضشبااه 

 ان ػاااصؽ یافتااهای اص كااو  سا بااه ع ااوان مضگوعااه (C)بااودن
توان اذ ها  باه فاشد و ها  باه گاشوه جهات           ای دانؼت گه می 

باش ایا  پایاه،    ه. 12سػیذن باه نیاصهاای اػاػای گگاا نگای اذ)     
گیااشی اص تی یاای عااام ی   ه بااا بهااشه1985گاػااتا و مااا گااشی)
 هااای فااشدی دس ویظگاای  تااوان باای  تواااون  دسیافت ااذ گااه ماای

سوان هاااای ؿخلااایتی، پااا ن بعاااذ مهااا  سا م پاااوس گاااشد.  
بااه گااشایؾ فااشد بااشای تضشبااه ا ااطشاش،    (N)سنضوسخااویی
وسی، افؼااشدگی و   وسصی، تلااانؾ  جااویی، گی ااه  تاا ؾ، تااشض 

  گ ااذ، دس ضااالی گااه بااشون    عااضن نوااغ پااایی  اؿاااسه ماای  
 بیااانیش تگایاای فااشد بااشای م داات بااودن، جااش ن    (E)گشایاای

 (O)بااودن اػاات. پاازیشؽ  د داای، پشانااشطی بااودن و كااگیگی 
 د باشای گ ضلااوی، عـا  باه ه اش، انعطاا       گویای تگایای فاش  

بااه گااشایؾ فااشد  (A)پاازیشی و خااشدوسصی اػاات و ػاااصگاسی 
دوػاتی و    باشای بخـا ذگی، مهشباانی، ػاخاون، هگاذلی، ناوع      

 گااه، وفیوااه انضااام ایاا  ؿااود. ػااش  اعتگااادوسصی گوتااه ماای 
بااه خواػاات فااشد بااشای ماا پ  بااودن، گاسآمااذ     (C)ؿ اػاای 

ااشفتب  بااودن، قاباای اعتگاااد بااودن، نپاا   مااذاسی،   خـاای، پـی
دس پظوهـاای  ه.13گ ااذ)  م طااای بااودن و آسام بااودن اؿاااسه ماای

- هااای ؿخلاایتی و اخااتال ن بشوناای  دس سابطااه بااا ویظگاای 
 ه14)ؿااو  های   و نیا   باود  ؿاذه  سیاضی  داشح ؿاذه   ػااصی 

 عامای  یاا  ماادس  و پاذس  سنضاوسی  سوان گاه  دادناذ  ـاان ن

 ای   چ ها   اػات.  پؼاشان  ػااصی  بشونای  سفتاسهای دس خطشػاص
ـان دادناذ گاه    ؿ اػای  وفیواه  و باا   سنضاوسی  سوان سابطاه  ن

- بایؾ  گودگاان  گاشوه  دس گاوده  پشخاؿایشی  باا  ماادس  پاایی  
 دس باا   گـاودگی . باود  تاش  قاوی  گ تاشل  گاشوه  به نؼدت فعال

  .داؿات  سابطاه  فشصناذ  پ هاانی   اذاجتگاعی  سفتاسهاای  باا  پاذس 
 ،ؿ اػاای وفیوااه دس مااادس پااایی  نگااشه دییااش ی مطالعااه دس

 باوده  پؼاشان دس  ػااصی  بشونای  هاای  اخاتالل  گ  ذه بی ی پیؾ
 تاش  ؿا اع  وفیواه  هاا  آن ماادسان  گاه  جواناانی  ه.15اػات  

یلای   ه.16)اناذ   داؿاته  گگتاشی  ػااصی  بشونای  سفتاسهای بودنذ،
دییش اص عوام ی گه تاا ضاذ صیاادی باش سؿاذ گاوده تاا یش مای         

بامشی اذ   دیاناا  گزاسد ؿیوه های فشصناذپشوسی والاذی  مای باؿاذ،    
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اص تی یای سفتاااس گاوده و والااذی  ػاه ؿاایوه تعاام ی متگااایض سا     
گااه دس دو ج دااه گ اای بااا هاا  متواااون بودنااذ، ؿ اػااایی گااشد. 

 والااذی ی گااه بااشای گودگااان-1ایاا  دو ج دااه گ اای عداست ااذ اص: 
هااا سا واداس بااه انضااام   گ  ااذ و آن تعیاای  تل یااف ماای خااود 

گودگاان گاشم و    والاذی ی گاه نؼادت باه    -2ػااصنذ،   تلالیف می
پاازیشا هؼاات ذ. بااش ا ااش تشگیاا  ایاا  دو ج دااه گ اای، ػااه دداااه 

گیاشد گاه بامشی اذ ایا  ػاه ددااه       ؿیوه فشصنذپشوسی ؿلی مای 
 ه.17مضاااضا سا ماتذساناااه، ػاااهی انیااااس و اػاااتدذادی نامیاااذ) 

هاای وػایعی دس صمی اه چیاونیی بشخاوسد والاذی  باا         پظوهؾ
 گااه ت،هااای تشبیتاای انضااام ؿااذه اػاا  و سوؽ خااود گودگااان
اان  هاای تشبیتاای والاذی  ا ااشان داو نی بااش     سوؽ انااذ داده ـن

سفتاااس، عگ لااشد، انتپاااسان و دس نهایاات ؿخلاایت افااشاد دس     
اان داده اػات گاه اگاش والاذی           آی ذه داسناذ. ما ال  تیایااان ـن

اشفت و توػاعه        بؼیاس ػاخت  گیاش و دیلتااتوس باؿا ذ، ماانا پـی
گااه اجاااصه  ؿااونذ، والااذی ی گ ضلاااوی و خالقیاات گااوده ماای

ده ااذ گااوده ابااشاص وجااود یااا افهاااسنپش گ ااذ مااانا بااشوص  نگاای
نتیضااه ایاا    اػااتعذادهای بااالاوه گااوده ماای ؿااونذ و دس    

گودگااان دس آی ااذه افااشادی سوان آصسده و پشخاؿاایش خواه اااذ     
ای باا   ه مطالعاه 19گگیضاانی و مااهش)  ه. دس هگای  ساػاتا   18ؿذ)

ی  داسای هااای فشصنااذپشوسی دس باای  والااذ هااذ  بشسػاای ؿاایوه
نوجوانااان بااا اخااتالل ػاا وه و والااذی  داسای نوجوانااان عااادی 

ااان داد گااه ؿاایوه    فشصنااذپشوسی  انضااام داده اػاات. نتاااین ـن
هااای داسای اخااتالل ػاا وه   مؼااتدذانه دس والااذی  آصمااودنی 

هاای عاادی باه گااس گشفتاه مای ؿاود         بیـتش اص والذی  آصمودنی
هااای بااا  ودنیو ؿاایوه فشصنااذپشوسی ماتذسانااه دس والااذی  آصماا  

هاای عاادی باه گااس      اختالل ػ وه گگتاش اص والاذی  آصماودنی   
ایا  باا توجاه باه میاضان ؿایوع قابای         باش  ب اا  ؿاود.  گشفته می

چ ای  نااؾ عاوام ی چاون ویظگای       توجه ای  اختال ن و ها  
هااای ؿخلاایتی و ؿاایوه هااای فشصنااذپشوسی والااذی  پااشداخت  
 بااه ایاا  صمی ااه و تااالؽ دس جهاات گـااف عواماای سوان      

گ  ااذه دس ایاا  اخااتال ن امااشی مهاا  و     ؿاا اختی مذاخ ااه 
 استداا   تعیای   ضا اش  پاظوهؾ  گ ای  هاذ   لازا  . شوسی اػت

 فشصنااذپشوسی هااای  ؿاایوه و ؿخلاایتی هااای ویظگاای  باای 
 اخااتال ن داسای ابتااذایی دوسه دختااش آمااوصان  دانااؾ مااادسان
. اػاات عااادی آمااوصان  دانااؾ مااادسان و ؿااذه ػاااصی  بشوناای

 مواد و روش ها
 ماایؼااه -ع اای)توكاایوی مطالعااان نااوع اص ضا ااش، پااظوهؾ

. نام اذ  مای  نیاض  سویاذادی  پاغ  غالداا   سا سوؽ ایا  . اػته ای
 دوسه دختاش  آماوصان  داناؾ  ماادسان  گ یاه  ؿاامی  آماسی جامعه

 مـاالول 1392-93 تیلاای ی ػااال دس  ایااالم ؿااهش ابتااذایی
نگونااه پااظوهؾ . دهااذ ماای تـاالیی سا بودنااذ تیلاایی بااه

انتخاااش گشدیااذ گااه ؿااامی مشض ااه     ضا ااش دس دو مشض ااه 
غشبااالیشی و مشض ااه انتخاااش نگونااه اكاا ی پااظوهؾ بااود. دس 

ای اص بای    مشض اه  تلاادفی چ اذ  گیاشی   ابتذا به سوؽ نگوناه 
مذسػاه باه كاوسن     4مذسػه دولتی ابتاذایی ؿاهش ایاالم،     21

تلااادفی اص چهاااس م طاااه جلشافیایی)ؿااگال، ج ااوش، ؿااش  و 
هاش مذسػاه ػاه پایاه)اول،     غششه انتخاش گشدیذناذ ػا غ اص   

دوم و ػااومه گااه هااش گااذام متـاالی اص ػااه گااالع بودنااذ،  
نوااش بااه ؿاایوه تلااادفی انتخاااش گشدیااذ گااه دس   100تعااذاد 

 نواااش بودناااذ دس ابتاااذا پشػاااؾ    400مضگاااوع ؿاااامی  
 توػااو ه دس اختیااس داناؾ آمااوصان قاشاس گشفات    CBCLناماه) 

 پااغ اص باصگـاات پشػااؾ  . ؿااود تلگیاای خانااه دس مااادسان
نامااه مااوسد تی یاای  پشػااؾ 342ادالعااان تعااذاد نامااه هااا 

 31ناماه، تعاذاد    قشاس داده ؿاذ. پاغ اص تی یای نتااین پشػاؾ     
دانؾ آموص گه باش اػااع نگاشه باشؽ واجاذ ؿاشایو انتخااش        

چ ای    جهت پظوهؾ ضا اش بودناذ، انتخااش گشدیذناذ و ها      
 دانااؾ آمااوص دختااش دس گااشوه عااادی، گااه اص نپااش ویظگاای  31

عی، ػااواد والااذی ، ػاا   بااا  هااای ػااطت اقتلااادی اجتگااا 
ؿاذنذ نیاض    هگؼاان ػااصی ؿاذه    نگشوه داسای اختال ن باشو 

انتخاش گشدیذنذ. ػا غ اص ماادسان دو گاشوه دعاون باه عگای       
آن  آمذ تاا جهات تو ایت هاذ  پاظوهؾ و ج ا  هگلااسی       

نامااه هااای ویظگاای هااای  چ اای  تلگیاای پشػااؾ و هاا  هااا
ؿخلاایتی و ؿاایوه هااای فشصنااذپشوسی بااه مذسػااه مشاجعااه   

بعاذ پظوهـایش باا ض اوس دس بای  ماادسان،        دس مشض های ذ و نگ
باااا دادن تو اااییان و دػاااتوسالعگی  صم جهااات تلگیااای  

گشفات و   هاا قاشاس مای    هاا دس اختیااس آن   ناماه  ابضاسها، پشػؾ
هاا سا تلگیای گ  اذ.     ناماه  ها خواػته ؿاذ گاه پشػاؾ    اص آن

نامااه تلگیاای و بااه پظوهـاایش   پشػااؾ 57دس نهایاات تعااذاد 
هااای مـاااهذه ؿااذه اص ایاا  افااشاد   ذه ؿااذ گااه دادهبشگشداناا

ابضاسهاای ماوسد اػاتواده     موسد تضضیاه و تی یای قاشاس گشفات.    
 به ؿشح صیش هؼت ذ: جهت جگا آوسی داده های پظوهؾ،

 هػاایاه  (CBCL)کههود  اریتههرف فهرسهه 

ه تضشبا  باش  مدت ای  ػا ضؾ  نپاام  فاشم  گاوده،  سفتااسی 
 دهگاو  و اعیت  اػااع  والاذ، باش   توػو گه تاػ داخ آؿ

ذ. فهشػات سفتااسی   ؿاون  مای  تلگیای  گزؿته ماه ؿؾ دس
گویااه اػاات گااه توػااو والااذی  یااا    118گااوده داسای 

بااه عهااذه داسد و اص او   فااشدی گااه ػشپشػااتی گااوده سا  
ماااه  6یت گااوده دس اػاااع و ااع ، بااشگ ااذ مشاقداات ماای

ایاا  فهشػاات داسای دو  ه.20)ؿااود گزؿااته تلگیاای ماای 
و اجتگاااعی و ، سوابااهااا ، بخااؾ اول فعالیااتبخااؾ اػاات

مذسػاااه اػااات و بخاااؾ دوم مشباااو  باااه مـااالالن  
هااای ایاا   ػااوا ن صیشمایاااع سفتاااسی اػاات.-عااادوی
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فشم به كاوسن ػاه گضی اه گاامال ، معگاو   و اكاال  اػات        
گ  اذ. ایا     سا دسیافات مای   2و  1، 0تی  نگاشان  گه به تش

ػااله قابای گااسبشد     18تاا   4هاای   فهشػت بشای آصماودنی 
 0تواناذ اص   دس ایا  خاشده مایااع مای     گشه هش فاشد اػت. ن
بااه م ضلااه  4نگااشه بااا تش و مؼاااوی . اػاات متلیااش 10تااا 

 وجود اختالل دس فشد مای باؿاذ. هگؼاانی دسونای مایااع     
های ؿایؼتیی نپاام ػ ضـای مدت ای باش تضشباه آؿا داخ       

  اشای   گاه  داد نـاان  نتااین  دس ػطت باا یی قاشاس داسد.  

 دس DSM-IV باش  مدت ای  ػا ذسمی  هاای  ایااع م آلوای

تاا   64/0 اص آن دام اه  و داسد قاشاس  بخـای  س اایت  ػاطت 
 اػت. CBCLبشای  81/0

مااا   (NEO-FFI)ضخصههیتی ن ههو نامههه پرسههص

 نامااه ه بااشای اولاای  باااس پشػااؾ   1985گااشی و گاػااتا) 
ػااوال  185بااا  NEOؿخلاایتی ن ااو سا تیاات ع ااوان    

الی آن وػا  60و  240 هاای  تذوی  گشدناذ. پاغ اص آن فاشم   
هااای ؿخلاایتی  گیااشی ویظگاای م پااوس انااذاصهسا نیااض بااه 

افااشاد تهیااه نگودنااذ. ایاا  آصمااون پاا ن ویظگاای بااضس       
دهاااذ گااه  ؿخلاایتی افااشاد سا مااوسد ػاا ضؾ قااشاس ماای  

، بااااص هE)گشایااای ، باااشونهN)نظناااذی عداست ااااذ اص سوان
 . هاااشهC)و وجاااذانی بااودن هA)پاازیشی ، تاااواف هO)بااودن

 12ون بااا هااای مااازگوس دس ایااا  آصمااا   یااا اص ویظگاای 
گازاسی   گیشناذ. نگاشه   ػوال ماوسد انااذاصه گیاشی قاشاس مای    

ای اص نااوع  نامااه دس یااا دیااف پاا ن دسجااه  ایاا  پشػااؾ
ه تااا گااامال  1ای باای  گااامال  مخااالو )  لیلااشن و دس دام ااه

هاا باه    گازاسی بشخای اص مااده    باؿذ گه نگاشه  ه می5موافا )
گاااشی و   مااااگیاااشد.  كاااوسن معلاااوع انضاااام مااای

ه دس مطالعااه ای بااه م پااوس تضذیااذ نپااش دس   2004گاػااتا)
ػاااوالی، آن سا باااش سوی  NEO-FFI 60ناماااه  پشػاااؾ
ػااال اجااشا گشدنااذ.  ااشی      نوااش اص افااشاد بااضس    1492

 240 (NEO-PI)هگدؼااتیی ایاا  آصمااون سا بااا آصمااون    
 ، باااشونهN)نظناااذی  الی باااشای پااا ن عامااای سوان وػااا
 و وفیواه  هA)پازیشی   ، توافا  هO)ره ای   ، گـااده هE)گشایی

و  76/0، 91/0، 83/0، 83/0بااااه تشتیاااا   ه C)ؿ اػاااای 
  یا الواه  وپا ن م سوایای ػااصه     ای اش گضاسؽ گشدنذ.  86/0

پاا ن بااا  ینامااه بااا اػااتواده اص میاػااده هگدؼااتی  پشػااؾ
داس  یمع ااا P<0.05 دس ػاااطتپشػااؾ میاااا  ػاااخته   

 میاػااده ؿااذه دس پااظوهؾ ضا ااش   ااشای  پایااایی اػاات.

 ن اػت.نـان اص پایایی س ایت بخؾ ای  آصمو

دیانااا   هههای فرزنههذپروری نامههه ضههیوه پرسههص

مضگوعااه  1972بامشی ااذ اص دانـاایاه گالیوشنیااا دس ػااال   
هااایی سا انضااام داد گااه داای آن الیوهااایی اص     بشسػاای
هااای فشصنااذپشوسی سا مـااخق گااشد. وی بااشای     ؿاایوه

ای سا داشح گاشد گاه باه ناام       ناماه  مطالعان خود پشػاؾ 
مااه ػااه ؿاایوه   نا خااود او معااشو  ؿااذ. ایاا  پشػااؾ   

گیشانااه، مؼااتدذانه  هاای ػااهی  فشصناذپشوسی ؿااامی ؿاایوه 
 30نامااه ؿااامی  ایاا  پشػااؾ ػاا ضذ. و ماتذسانااه سا ماای

 هاااای ػاااهی جگ اااه آن ؿااایوه10جگ اااه اػااات گاااه 
 10 ،ه1-6-10-13-14-17-19-21-24-28گیشاناااااااه)

-16-18-25-26-29)ػااتدذادیهااای ا جگ ااه آن ؿاایوه 
-30ای قااادا)هاا جگ ااه آن ؿاایوه  10ه و 12-9-7-3-2
ػاااا ضذ. دس  ه سا ماااای27-23-22-20-15-11-8-5-4

ػاتون قاشاس داسد. هاش گاذام اص ایا        5ماابی هاش عدااسن،   
- نگااشه گاازاسی ماای  4تااا  0هااا بااه تشتیاا  اص   ػااتون
و باا جگاا نگاشان     )گامال  مخاالو  تاا گاامال  ماوافا ه    ؿود

ػوا ن مشبو  باه هاش ؿایوه ػاه نگاشه مضاضا باه دػات         
گ اذ باه ع اوان ػادا      ی گه بشتاشی مای  ا آیذ و نگشه می

ؿاود. ضاذاقی و ضاذاگ ش نگاشه      فشصنذپشوسی مـاخق مای  
بااشای هااش ؿاایوه فشصنااذپشوسی  40و  0بااه تشتیاا  ؿااامی 

 ه. دس پااظوهؾ ضا ااش نیااض پایااایی ایاا  پشػااؾ 20اػاات)
سوؽ آلواای گشوندااخ   دس نگونه جذاگاناه باا اػاتواده اص    نامه

ای  ام اه د  اشی  آلواای گشوندااخ دس    گاه  میاػده گشدیاذ 
 85/0 تااااا گیشانااااهه )فشصنااااذپشوسی ػااااهی  70/0اص 

ایاا ، پایااایی ػااه  بااش )فشصنااذپشوسی ماتذسانااهه اػاات. ب ااا
 تضضیاه  ؿیوه فشصناذپشوسی دس ضاذ س اایت بخـای اػات.     

 انضااام SPSS افااضاس ناشم  اص اػااتواده باا  هااا داده تی یای  و
 چ اااذ واسیاااانغ تی یااای آمااااسی آصماااون اص و ؿاااذ

 دس داسی مع اای آصمااون جهااته MANOVA)متلیااشی
 .ؿذ دسكذاػتواده 5 خطای ػطت

  ی پژوهصها هفتیا

میانیی ، انیشا  معیاس، بیـتشی  و گگتشی   1 ؿگاسه جذول
داسای اختال ن بشون  نگشه بی  مادسان دانؾ آموصان دختش

 ، ػ وه و نافشمانی مااب هبیؾ فعالی گ  توجهیػاصی ؿذه)
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 های فشصنذپشوسی نـان می دهذ.  ؿخلیتی و ؿیوههای  دس ویظگیه و مادسان دانؾ آموصان دختش عادی سا ای

میانیی ، انیشا  معیاس، بیـتشی  و گگتشی  نگشه ؿشگت گ  ذگان چهاس گشوه دس ویظگی های ؿخلیتی و ؿیوه های  .1ؿگاسه  جذول
 فشصنذپشوسی

 میانیی  متلیش آماسه نگونه
انیشا  
 معیاس

گگتشی  
 نگشه

 بیـتشی  نگشه

 
 
 

 ADHDان گودگان داسای اختالل مادس

 40 18 76/6 66/28 سوان سنضوسی
 41 15 48/7 55/31 بشون گشایی

 37 24 68/3 11/32 باص بودن به تضشبه
 46 27 54/5 44/36 تواف  پزیشی
 40 32 31/3 66/35 وجذانی بودن
 26 9 29/5 44/16 گیشانه فشصنذپشوسی ػهی

 19 11 48/2 77/14 فشصنذپشوسی مؼتدذانه
 33 23 20/3 55/28 فشصنذپشوسی ماتذسانه

 
 
 

 مادسان گودگان داسای اختالل ػ وه

 35 12 62/6 66/25 سوان سنضوسی
 39 24 27/4 08/34 بشون گشایی

 39 18 94/5 33/32 باص بودن به تضشبه
 43 23 99/5 83/34 تواف  پزیشی
 41 24 96/4 83/35 وجذانی بودن

 24 10 64/3 75/14 هی گیشانهفشصنذپشوسی ػ
 29 0 86/6 00/14 فشصنذپشوسی مؼتدذانه
 38 23 79/4 50/29 فشصنذپشوسی ماتذسانه

 
 

مادسان گودگان داسای اختالل نافشمانی 
 مااب ه ای

 37 17 16/5 00/27 سوان سنضوسی
 42 29 94/3 70/34 بشون گشایی

 38 29 32/3 20/34 باص بودن به تضشبه
 44 31 97/3 60/39 پزیشی تواف 

 44 30 59/4 70/37 وجذانی بودن
 22 6 11/4 60/14 فشصنذپشوسی ػهی گیشانه
 23 8 84/4 10/15 فشصنذپشوسی مؼتدذانه
 32 10 92/6 70/25 فشصنذپشوسی ماتذسانه

 
 
 

 مادسان گودگان عادی

 39 11 91/6 00/23 سوان سنضوسی
 39 24 71/3 92/32 بشون گشایی

 38 18 17/5 34/30 باص بودن به تضشبه
 44 16 91/6 34/34 تواف  پزیشی
 43 27 12/4 61/35 وجذانی بودن

 23 8 57/3 07/16 فشصنذپشوسی ػهی گیشانه
 27 3 23/6 96/14 فشصنذپشوسی مؼتدذانه
 39 8 39/6 69/29 فشصنذپشوسی ماتذسانه

 
صمون هگی ی آ، تی یی واسیانغ چ ذ متلیشیقدی اص آصمون 

 ویظگی هایلوی ه دس سابطه با متلیشهای گشوه ها) واسیانغ
شصنذپشوسی موسد بشسػی قشاس های ف های ؿخلیتی و ؿیوه

ای ،  بش ندود. ب ا داس مع ینتاین آصمون لوی  گه  گشفت.
 های گشوه ها هگی  بودنذ. واسیانغ
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مادسان دانؾ آموصان دختش  های ؿخلیتی و ؿیوه های فشصنذپشوسی های ویظگی گشهنتاین ضاكی اص مانوا بش سوی میانیی  ن. 2 ؿگاسه جذول
 داسای اختال ن بشون ػاصی ؿذه و مادسان دانؾ آموصان دختش عادی

 داسی ػطت مع ی خطا df فش یه F  Df ماذاس نام آصمون

 814/0 144 24 730/0 325/0 ا ش پیالیی

 821/0 134 24 630/8 786/0  مدذای وی لض

 829/0 134 24 630/8 272/0 ا ش هت ی  

 181/0 48 8 630/8 272/0 بضس  تشی  سیـه سوی

 
نـان  2نتاین تی یی واسیانغ چ ذ متلیشی دس جذول ؿگاسه 

ها،  می دهذ گه با توجه به ػطوح مع ی داسی هگه آصمون
داسای اختال ن بشون ػاصی  بی  مادسان دانؾ آموصان دختش

دانؾ آموصان دختش عادی اص لیاظ هیچ یا ؿذه و مادسان 

های  های ؿخلیتی و ؿیوه اص متلیشهای وابؼته ویظگی
داسی وجود نذاسد. دس ادامه نتاین  فشصنذپشوسی تواون مع ی

مـاهذه  3 ؿگاسه آصمون تی یی واسیانغ یا ساهه دس جذول
 گشدد. می

 
گشوه های مادسان  های ویظگی های ؿخلیتی و ؿیوه های فشصنذپشوسی میانیی  نگشه نتاین ضاكی اص آنوا دس مت  مانوا بش سوی. 3 ؿگاسه جذول

 دانؾ آموصان دختش داسای اختال ن بشون ػاصی ؿذه و مادسان دانؾ آموصان دختش عادی

 ػطت مع ی داسی F میانیی  مضزوسان دسجه آصادی مضگوع مضزوسان متلیش
 114/0 08/2 63/89 3 91/268 سوان سنضوسی

 446/0 90/0 32/19 3 96/57 ون گشاییبش
 195/0 62/1 82/38 3 46/116 باص بودن به تضشبه

 139/0 90/1 25/71 3 75/213 پزیشی تواف 
 608/0 61/0 33/11 3 00/34 وجذانی بودن

 587/0 65/0 33/10 3 00/31 فشصنذپشوسی ػهی گیشانه
 964/0 09/0 04/3 3 14/9 فشصنذپشوسی مؼتدذانه

 313/0 21/1 05/41 3 17/123 وسی ماتذسانهفشصنذپش

 
آموصان   بی  مادسان دانؾ 3 ؿگاسه با توجه به نتاین جذول

-  و مادسان دانؾش داسای اختال ن بشون ػاصی ؿذه دخت
 های ؿخلیتی و ؿیوه آموصان دختش عادی اص لیاظ ویظگی

به عداسن داسی وجود نذاسد.  های فشصنذپشوسی تواون مع ی
آموصان دختش داسای اختال ن بشون   مادسان دانؾدییش 

آموصان دختش عادی موسد   ػاصی ؿذه و مادسان دانؾ
های فشصنذپشوسی  های ؿخلیتی و ؿیوه پظوهؾ اص ویظگی

 مـابهی بشخوسداسنذ.

 گیری بحث و نتیجه

های  ویظگیهذ  اص انضام پظوهؾ ضا ش ماایؼه  
ادسان دانؾ آموصان ؿخلیتی و ؿیوه های فشصنذپشوسی م

مادسان  یی داسای اختال ن بشون ػاصی ؿذه ودختش ابتذا
اػاع نتاین به دػت آمذه  بش بود. عادی دانؾ آموصان دختش

های مشبو  به ویظگی های  فش یه هگهلعه ای  مطااص 
ؿیوه های فشصنذ پشوسی پظوهؾ سد ؿذنذ. به  ؿخلیتی و

سوان سنضوسی، های ؿخلیتی  ای  مع ی گه اص نپش ویظگی
گشایی، باص بودن به تضشبه، تواف  جویی و وجذانی  بشون

 مؼتدذانه و ؿیوه های فشصنذپشوسی ػهی گیشانه، بودن و
داسای اختال ن دانؾ آموصان دختش ماتذسانه بی  مادسان 

عادی تواون دانؾ آموصان دختش بشون ػاصی ؿذه و مادسان 
ضا ش با نتاین مع ی داسی وجود نذاسد. یافته های پظوهؾ 

ه؛ 21گومضیو و هگلاسان،)ه؛ 16) مطالعان الیوس و هگلاسان،
 ه،24ه، لی ی  و هگلاسان،)23ه؛ آؿش)22پشنضای و هگلاسان،)

نـان دادنذ  ه؛16الیوس و هگلاسان،) هگخوان اػت. نا
 بودنذ، تش ؿ اع وفیوه ها آن مادسان گه نوجوانانی

 و گومضیوو نیض داؿت ذ  گگتشی ػاصی بشونی سفتاسهای
سوان  دس والذی  با ی بیان گشدنذ نگشهه؛ 21هگلاسان،)
 دس م وی هیضانان افضایؾ م دت گ  ذه بی ی پیؾ سنضوسی،

 بی ی پیؾ گشایی بشون دس والذی  با ی نگشه اػت و گوده
پشنضای و  چ ی  ه  اػت و گوده گ تشل م دت گ  ذه

 دوس به سپذ هیضانی گه  دان ع وان گشدنذه؛ 22)هگلاسان،
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  دان اما داؿته ا ش گوده پشخاؿیشانه سفتاسهای بش مؼتای 

 سفتاسهای بش مادسانه ضگایت گشی میانضی با مادس هیضانی

 گه دسیافت ذ ها آن  گ  دس داسد. ا ش گوده پشخاؿیشانه

 با مؼتای  دوس به پذس ه  و مادس ه  هیضانی  دان

 ـابهم ای مطالعه دس. دداس سابطه گوده توجهی مـلالن
 اولیه ػطت با ها آن هیضانی  دان و والذی  ؿ اػی وفیوه

 م وی سابطه ػاله 9 تا 4 گودگان ػاصی بشونی مـلالن

های  دس پظوهـی سابطه بی  ؿیوه ،ه23)ؿشداسد، آ
فشصنذپشوسی و تخ ف نوجوانان سا بشسػی گشد. مطالعه ؿامی 

 ل یؿذه بشای قانون ؿ های نوجوانان صنذانی والذی  و قی 
های بضهلاسانه و نوجوانان مؼتاش دس یا مشگض باصپشوسی 
م طاه ای بود. والذی  دس یا بشنامه آموصؿی مـاسگت 
 داؿت ذ. نتاین مطالعه دو چیض سا نـان داد: ای  گه بضس 

تش به یا  ه نضدیادسكذ 46تشی  دسكذ والذی /قی  ها)
ػدا مؼتدذانه اص فشصنذ پشوسی تـخیق داده ؿذنذ و 

ادی بی  ؿیوه فشصنذپشوسی مؼتدذانه و قانون ؿل ی استد
 . نذاسد مطاقدت ،ه24لی ی  و هگلاسان) جذی وجود نذاؿت.

های فشصنذپشوسی و  ػدا»پظوهـی با هذ  بشسػی 
 «ای عگ لشد خانواده گودگان داسای اختالل نافشمانی مااب ه
ای  انضام داده اػت. افشاد موسد مطالعه دس ای  پظوهؾ نگونه

دس مذاسع ابتذایی و  ODDآموصان داسای اختالل  دانؾ اص
ساه گایی دس ؿؾ م طاه اػتان هونان بودنذ. نتاین نـان 
دادنذ پزیشؽ و گشمای عادوی والذی ، بی  گشوه داسای 

 و گشوه گ تشل تواون مع اداسی داؿت. ODDاختالل 
به دلیی  مگل  اػت تواون نتیضه ضا ش با مطالعان پیـی 

 دس مطالعان مشبو  بهنوع ابضاسهایی باؿذ گه  مت وع بودن
دس تدیی  یافته ضا ش  انذ. ؿیوه فشصنذپشوی اػتواده ؿذه

 وجود تواون  گشد،توان به آن اؿاسه  موسد دییشی گه می
های فشصنذپشوسی و تواون دس  های فشه یی دس صمی ه ؿیوه
دوس گه  ها اػت. هگان نیشؽ نؼدت به ای  ؿیوه

 ،انذ گشدهه بیان 2008و می ش و هگلاسان)ه 2010لوت ض)
های تشبیتی والذی )پذس و مادسه دس  ناهگؼان بودن ؿیوه

توان به ع وان عام ی بشای  ، سا میخود سابطه با فشصنذان
های  متواون بودن نتاین مطالعان مشتدو با ؿیوه

 چ ی  با توجه به ای  امش گه ؿیوه فشصنذپشوسی دانؼت. ه 
 های واپغ سی والذی  بش اػاع گضاسؽهای فشصنذپشو

ؿود ای  اضتگال وجود داسد گه فشد  نیشانه افشاد ػ ضیذه می
و عیت و ؿیوه فشصنذپشوسی ضال ضا ش سا به ع وان ؿیوه 

گضاسؽ گ  ذ گه ای  امش باعث می ؿود  فشصنذپشوسی والذی 
گه فشد دس ای  صمی ه گگدودی سا دس ماایؼه با دییشان 

گ   و دییش یذ مط وبی سا اص خود نـان دهذد اضؼاع نل ذ و
به دوسی گه اگش تعذاد اع ای ؿشگت  بودن تعذاد نگونه،

گ  ذه دس پظوهؾ ضا ش بیـتش باؿذ اضتگال داسد گه تواون 
دػت آیذ. یلی دییش اص ه مع ی داس بی  گشوه ها نیض ب

مؼائ ی گه می توان دس تدیی  نتاین ضا ش به آن اؿاسه نگود 
ودگان داسای اختال ن بشونی ػاصی اػت چشا تواون بی  گ

، ػ وه و ADHDگه ای  اختال ن مضگوعه اختال ن 
نافشمانی مااب ه ای سا دس بش می گیشد گه بش اػاع ویظگی ها 
و نـانه های هش یا اص ای  اختال ن می توان بیان نگود 

ها متواون  ها مؼ گا  با آن گه سفتاس والذی  و تعامالن آن
د گه آن سا می توان دلی ی بشای عذم مـاهذه خواهذ بو

گه می توان به  نلته دییش ای ها دانؼت  تواون بی  آن
های  گیشی ؿخلیت و ؿیوه ناؾ فشه   دس ؿلی

گ  ذه  جا گه اع ای ؿشگت فشصنذپشوسی اؿاسه داؿت اص آن
چ ی  به  دس پظوهؾ ضا ش مادسان فشه   گشد بودنذ و ه 

ف و ساین دس فشه   ضا ش دلیی ؿیوه فشصنذپشوسی خا
مد ی بش بضس  ؿذن دس یا فشه   اگ شا  مشدػا س، دلی ی 
 اص بش عذم تواون بی  گشوه های موسد مطالعه می باؿذ.

 جامعه بودن میذود ضا ش پظوهؾ های میذودیت جگ ه
تعگی  نتاین به  نتیضه دس بود ایالم ؿهشػتان به پظوهؾ

به مالضپان فشه یی  جواما دییش بایذ با اضتیا  و با توجه
میذود بودن جامعه هذ  به دختشان  مخت ف كوسن گیشد.

های آتی  دانؾ آموص بوده اػت پیـ هاد می ؿود دس پظوهؾ
هش دو والذ ه  دختشان و ه  پؼشان دانؾ آموص اص نپش 
 متلیشهای موسد پظوهؾ موسد بشسػی و ماایؼه قشاس گیشد.

ؿ اختی  گعیتؿود گه متلیشهای ج چ ی  پیـ هاد می ه 
اجتگاعی به ع وان -م ی ػ ، ج غ و و عیت اقتلادی

عوامی مذاخ ه گ  ذه دس نتیضه متلیشهای موسد پظوهؾ موسد 
- چ ی  با توجه به نتاین پظوهؾ بشسػی قشاس بییشد و ه 

 های ج ؼیتی، انضام پظوهؾ های گزؿته دس موسد تواون
شدان های صنان و م های مـابه به كوسن مضضا دس گشوه

های آتی دس  به م پوس انضام پظوهؾو  ؿود پیـ هاد می
های  نامه های فشصنذپشوسی اص پشػؾ صمی ه بشسػی ؿیوه

 نامه خاف فشه   ایشانی اػتواده ؿود و میااان پشػؾ
 های مشتدو با فشه   ضاگ  بش جامعه سا دشاضی نگای ذ.

 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             7 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2226-fa.html


 و همکاران فروزان داوری فر... مادران فرزنذپروری شیوه های و شخصیتی های ویژگی مقایسه

 

156 

 

References 

1.Khafi TY, Yates TM, Shercensor E. 

The Meaning of Emotional 

Overinvolvement in Early Development: 

Prospective Relations With Child 

Behavior Problems. J Fam Psychol2015; 

6. 
2.Costin J, Lichte C, Hillsmith A, Luk E. 

Parent group treatments for children with 

oppositional defiant disorder. J Adva 

Mental Health2004;3:1-8. 

3.Tick NT, vander J, Koot HM, Verhulst 

FC. 14-year changes in emotional and 

behavioral problems of very young Dutch 

children.J Am Acad Child Adolesc 

Psychiatry2007;46:1333-40. 

4. Pavlichenko A, Smirnova D. A synopsis 

of recent papers published in psychiatric 

journals in the Russian Federation. Asian J 

Psychiatr ;5:269-72. 

5.Barbara M, Richard R, Julie M, Robert G, 

Haward M. Conduct disorder and 

oppositional defiant disorder in national 

sample developmental epidemiology .J 

Child Psychol Psychiatry2004;45:609-621. 
6. Marmorstein NR. Relationships between 

anxiety and externalizing disorders in 

youth: the influences of age and gender. J 

Anxiety Disord 2007;21:420-32. 

7.Richard R, Barbara M, Andrew P, Jane C, 

Adrian A. The relation between 

Oppositional Defiant disorder and Conduct 

disorder: Finding from the Great Smoky 

maintains study. J Child Psychol 

Psychiatry2002;43: 39-50. 
8. Beena J. Behaviour problem in children 

and adolescents with learning between 

parenting style and attachment to mother in 

middle childhood and adolescence. Int J 

Behav Dev2002;27:153-64. 
9. Palmierclaus JE, Dodd A, Tai S, Emsley 

R, Mansell W. Appraisals to affect testing 

the integrative cognitive model of bipolar 

disorder. Br J Clin Psychol2015;27:124-9. 

10.Hollenstein T, Granic I, Stoolmiller M, 

Snyder J. Rigidity in parent-child 

interactions and the development of 

externalizing and internalizing behavior in 

early childhood. J Abnorm Child Psychol 

2004;32:595-607. 

11.Mommersteeg PM, Denollet J, 

Kavelaars A, Geuze E, Vermetten E, 

Heijnen CJ. Type D personality, 

temperament, and mental health in military 

personnel awaiting deployment. Int J Behav 

Med 2011;18:131-8. 

12.Korotkove D, Hannah TE. The five 

factor model of personality:strengths and 

limitations in predicting health status ,sick-

role and illness behavior. Pers Ind Dif 

2004;36:187-99. 
13.Shokri O, Kadivar P, Daneshvar Pour Z. 

Gender Differences in Subjective Well 

being role of personality traits. IJPCP2007; 

13:280-9. 

14.Nigg JT, Hinshaw SP. Parent personality 

traits and psychopathology associated with 

antisocial behaviors in childhood attention-

deficit hyperactivity disorder. J Child 

Psychol Psychiatry1998;39:145-59. 
15.Van Aken C, Junger M, Verhoeven M, 

van Aken MA, Deković M, Denissen JA. 

Parental personality, parenting and toddlers 

externalizing behaviors. Eur J 

Per2007;21:993-1015. 
16.Oliver PH, Wright Guerin D, Coffman 

JK. Big five parental personality traits, 

parenting behaviors, and adolescent 

behavior problem: A meditational model. 

Pers Ind Dif 2009;47:631-6. 

17.Hosseinpoor K. [Consider the effect of 

mother’s parenting on the rate of incidence 

of anxiety, Stress and depression signs of 

their childeren]. Ferdousi Mashhad uni 

J2003;19:86-92.(Persian)  

18.Jansen PW, Giallo R, Westrupp EM, 

Wake M, Nicholson JM. Bidirectional 

associations between mothers' and fathers 

parenting consistency and child BMI. 
Pediatrics2013;132:1513-20. 
19.Komijani M, Maher F. [The comparison 

of parenting styles of parents teenagers with 

conduct disorder and normal teenagers]. 

Res Appl psychol 2008; 23: 35-41. 

(Persian)  

20.Pazani F. [Consider the relationship of 

Parenting style and parent’s addiction with 

the rate of tendency toward narcotic 

misusing of boys and girls of high school 

students in 16 distinct of tehran 

city].Allameh Tabatabaei uniJ2004;6:31-6. 

(Persian)  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             8 / 10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marmorstein%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16875798
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marmerstein%2C+N.R+%282006%29.Relationship+between+anxiety+and+exter-+nalizing+disorder+in+youth%3A+The+influences+of+age+and+gender%2C+Journal+of+Anxiety+Disorder
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marmerstein%2C+N.R+%282006%29.Relationship+between+anxiety+and+exter-+nalizing+disorder+in+youth%3A+The+influences+of+age+and+gender%2C+Journal+of+Anxiety+Disorder
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hollenstein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15648527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hollenstein%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15648527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granic%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15648527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoolmiller%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15648527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snyder%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15648527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holenstein.T.%282004%29.Rigidity+in+parent-child+interaction+early+childhood+.Journal+of+Abnormal+Child+Psychology+%2C+32+%284%29%2C595-607.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mommersteeg%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20473600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Denollet%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20473600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kavelaars%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20473600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geuze%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20473600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vermetten%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20473600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heijnen%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20473600
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mommersteeg%2C+M.+C.%2C+Denollet%2C+J.%2C+Kavelaars%2C+A.%2C+Vermetten%2C+E.%2C+%26Heijnen%2C+C.+%282011%29.Type+D+Personality%2C+Temperament%2C+and+Mental+Health+in+Military+Personnel+Awaiting+Deployment.+International+Journal+of+Behavior+and+Medicine.+18%2C+131%E2%80%93138.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mommersteeg%2C+M.+C.%2C+Denollet%2C+J.%2C+Kavelaars%2C+A.%2C+Vermetten%2C+E.%2C+%26Heijnen%2C+C.+%282011%29.Type+D+Personality%2C+Temperament%2C+and+Mental+Health+in+Military+Personnel+Awaiting+Deployment.+International+Journal+of+Behavior+and+Medicine.+18%2C+131%E2%80%93138.
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2226-fa.html


  49، تیر دوم، شماره سومدوره بیست و                                                 المیای پسشک علوم دانشگاه پژوهشی یعلم مجله

 

157 

 

21.Komsi N, Raikkonen K, Heinone K, 

Pesonen A, Keskivaara P, Jarvenpaa A, 

Strandberg TE. Transactional development 

of parent personality and child 

temperament. Eur J of Per2008; 22:553- 73. 
22.Olson SL, Sameroff AJ, Kerr DC, Lopez 

NL, Wellman HM. Developmental 

foundations of externalizing problems in 

young children: the role of effortful control. 
Dev Psychopathol 2005 Winter;17:25-45. 

23.Zankman S, Bonomo J. Working with 

parents to reduce juvenile sex offender 

recidivism. J Child Sex Abus 

2004;134:139-56. 

24.Leiyin C, Xuerong L, Zhen W, Bingqing 

G. Parenting styles,parenting locus of 

control and family function of children with 

oppositional defiant disorder. J Clin 

Psychol2011;23:2-20. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             9 / 10

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2226-fa.html


 و همکاران فروزان داوری فر... مادران فرزنذپروری شیوه های و شخصیتی های ویژگی مقایسه

 

158 

 

   Comparison The Personality Characteristics And The Parenting 

Styles of Elementary School Girls Students Mothers with Externalizing 

Disorder and Mothers of Normal Girl Students In Ilam 
 Davarifard F

1
, Mami S

1*
 

 

(Received: October 25, 2014     Accepted: January 24, 2015) 

 

Abstract: 

Introduction: Studies have been shown that 

mothers personality characteristics and 

parenting styles have important role in 

externalizing disorder of offspring. The 

purpose of present research study is  
comparison of personality characteristics 

and parenting styles of elementary school 

girls students mothers with externalizing 

disorder with mothers of normal students. 

 

 Materials & methods: The population of 

this research include all mothers of Ilam 

elementary school girl students who have 

studied in 93-92 school year. To selected by 

the multi-stage cluster sampling method 

and given them the personality 

characteristics and parenting styles 

questionnaires so that were completed by 

their mothers. After collecting data, They 

were analyzed by SPSS software and 

multivariate analysis of variance test. 

 Findings: The results shows there was no 

significant differences in terms of 

personality characteristic and parenting 

styles between the mothers of girl student 

with externalizing disorder and mothers of 

normal girl students. It means that the 

personality characteristics and parenting 

styles are similar for both of them. 

  
Discussion & Conclusion: According to 

results of this study, it is recommended that 

personality characteristics and parenting 

styles of parents in both genders with 

externalizing disorder comparison together. 

Keywords: Personality characteristics, 

parenting styles, externalizing disorder. 
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