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Abstract
Introduction: As there is not any study on the relationship between temperament and 

personality traits and personality disorders in parents of children with attention deficit-
hyperactivity disorder; moreover, many challenges posed in parents of these children. Therefore, 
the current study aimed to determine the relationship between temperament and personality 
traits and personality disorders in parents of children with attention deficit-hyperactivity disorder 
compared to the healthy ones.

Methods and Materials: This cross-sectional descriptive-analytic study has been conducted 
at Roozbeh psychiatric hospital in Tehran in 2017. Samples included 45 adults having children 
with attention deficit hyperactivity disorder and 45 adults having healthy children. Data were 
collected through Conner’s Parent Rating Scales, Strengths and Difficultries Questionnaire 
(SDQ), Temperament and Character Inventory (TCI), Symptom Checklist-90-Revised (SCL-
90-R), and the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II). Data were 
analyzed through Pearson correlation using SPSS version 20.

Results: The findings demonstrated that there was a significant correlation between 
personality traits and personality disorders (P<0.05). The temperament and personality traits 
and personality disorders of parents having children with attention deficit-hyperactivity disorder 
were different from healthy ones. There was a relationship between high level of novelty with 
Cluster B personality disorder (antisocialo, borderline, and histrionic). In addition, there was a 
relationship between high harm avoidance with Cluster C personality disorder (avoidant and 
obssessive-complusive). High reward dependence is associated with cluster A abnormalities 
(since reward dependence was not significant, none of the abnormalities of cluster A was 
significant in the parents having children with attention deficit-hyperactivity disorder. High 
reward dependence that is associated with cluster A disorders including: paranoid, schizoid, 
and schizotypal).

Discussion and Conclusion: Persistence does not predict personality disorder. Self-
directiveness and low-level co-operativeness are predictors of almost all types of personality 
disorder. Ultimately, self-transcendence trait is not related to personality disorder.
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چكيد ه
مقدمه: از آن جایی كه تاكنون مطالعه ای درمورد ارتباط بین ویژگی های سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت در والدین 

كودكان مبتال به اختالل بیش فعالی-كم توجهی گزارش نشده است، و با توجه به چالش های مطرح شده در والدین كودكان 
مبتال به اختالل بیش فعالی-كم توجهی هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت 

در والدین كودكان مبتال به اختالل بیش فعالی-كم توجهی در مقایسه با گروه سالم بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود كه در سال 1396در بیمارستان روانپزشكی روزبه تهران 

انجام پذیرفت. نمونه ها شامل45 فرد بزرگسال دارای فرزند مبتال به اختالل بیش فعالی-كم توجهی و 45 فرد بزرگسال دارای 
فرزند سالم بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت. مقیاس درجه بندی والدین كانرز، پرسشنامه توانایی ها و مشكالت 
(SDQ)، پرسشنامه های سرشت و منش (TCI)، چك لیست نشانه های اختالالت روانی (SCL-90-R) و مصاحبه نیمه ساختاریافته 

(SCID-II) به آنان داده  شد. تحلیل داده ها توسط همبستگی پیرسون با استفاده از SPSS نسخه 20 انجام شد.

يافته ها: بین ویژگی های سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت همبستگی معنی دار دیده شد )P< 0/05(. ویژگی های سرشتی 

و منشی و اختالالت شخصیت والدین كودكان مبتال به اختالل بیش فعالی-كم توجهی متفاوت از گروه سالم بود. هم چنین 
نوجویی باال با اختالالت شخصیت دسته B )ضداجتماعی، مرزی، نمایشی( رابطه داشت، و آسیب پرهیزی باال با اختالالت 
شخصیت دسته C )اجتنابی و وسواسی-جبری( رابطه داشت. پاداش وابستگی باال با اختالالت شخصیت دسته A )از آن جایی 
كه پاداش وابستگی معنی دار نشد هیچ كدام از اختالالت دسته A در والدین كودكان مبتال به اختالل بیش فعالی-كم توجهی 
نیز معنی دار نشدند. چون پاداش وابستگی باال با اختالالت دسته A شامل: پارانوئید، اسكیزوئید، و اسكیزوتایپال رابطه دارد( 

رابطه داشت.
بحث و نتيجه گيری: پشتكار پیش بینی كننده اختالل شخصیت نیست و خودراهبری و همكاری پایین پیش بینی كننده برای 

تقریباً همه نوع اختالل شخصیت است و در نهایت ویژگی خودفراروی با اختالل شخصیت رابطه ندارد.
کلمات کليدی: اختالل بیش فعالی-كم توجهی، ΙΙ-SCID ،TCI، اختالالت شخصیت
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مقدمه
کلونینجر مدلی عمومی را ارائه داده است که شخصیت بهنجار و 
نابهنجار را در بر می گیرد. کلونینجر مدل عصبی-زيستی خود را برای 
توضیح مؤلفه های سرشت ارائه کرد. در گام اول، او معتقد است که 

سامانه های سرشتی در مغز دارای سازمان يافتگی کارکردی متشكل 
از سامانه های متفاوت و مستقل از يكديگر برای فعال سازی، تداوم، 
و بازداری رفتار در پاسخگويی به گروه های معینی از محرک هاست. 
فعال سازی رفتاری در پاسخ به محرک های نو )جديد( و نشانه های 
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پاداش و رهايی از تنبیه است. بنابراين تفاوت های فردی در چنین 
قابلیتی »نوجويی« (Novelty seeking) نامیده می شود. بازداری رفتاری 
در پاسخ به محرک های تنبیه يا نبودن پاداش است. تفاوت های 
 (Harm فردی در قابلیت وقفه يا بازداری رفتاری، آسیب پذيری
(Avoidance نامیده می شود. رفتاری که با پاداش تقويت می شود 

 (Reward معموالً تا مدتی پس از قطع پاداش را پاداش وابستگی
(Dependence نام گذاری کرد. بدين ترتیب در قسمت سرشت، 

فرعی  مقیاس  دارای چهار  که هريك  را  بعد  اين سه  کلونینجر 
هستند، معرفی کرد و بعد چهارم را که فاقد زيرمقیاس است پشتكار 

(Persistence) نامید )1، ۲(.

از اين ديدگاه نظری، منش شناسی شخصیت به تفاوت های بین فردی 
در انگاره های مربوط به خود-پنداره پیرامون اهداف و ارزش ها 
اشاره دارد. کلونینجر سه بعد برای منش در نظر می گیرد. در اين 
مجموعه بعد خود-راهبری (Self-directiveness) بر پايه پنداشت 
از خويشتن به عنوان يك فرد مستقل که دارای زيرمجموعه های 
وحدت، احترام، عزت، تأثیربخشی، رهبری و امید است، توسط 
 (Co-Operativeness) وی تعريف شده است. هم چنین بعد همكاری
بر پايه پنداشت از خويشتن به عنوان بخشی از جهان انسانی و 
جامعه قرار دارد که از آن حس اجتماعی، رحم و شفقت، وجدان 
و تمايل به انجام امور خیريه مشتق می بود. عالوه بر اين دو بعد، 
خود-فراروی (Self-Transcedenc) بر پايه مفهوم از خويشتن به 
عنوان بخشی از جهان و منابع پیرامون آن مطرح شده است، که 
با پندارهای حضور رازگونه، ايمان مذهبی، و متانت و صبوری 

غیرمشروط همراه است )1، ۲(.
در DSM-IV-TR اختالالت شخصیت به سه دسته تقسیم می شود. 
دسته A عبارت است از سه اختالل شخصیت پارانوئید، اسكیزوئید، 
و اسكیزوتايپی؛ افراد مبتال به اين اختالالت اغلب غريب و نامتعارف 
به نظر می رسند. دسته B عبارت است از چهار اختالل شخصیت 
اين  به  مبتال  افراد  خودشیفته؛  و  نمايشی  مرزی،  ضداجتماعی، 
اختالالت اغلب نمايشی، نامتعادل، و هیجانی اند. دسته C عبارت 
است از اختالالت شخصیت دوری گزين، وابسته، وسواسی-جبری؛ 
افراد مبتال به اين اختالالت اغلب مضطرب و هراسان به نظر می رسند. 
اختالل شخصیت شامل الگوهای پايدار و فراگیر انعطاف ناپذير 
و ناسازگارانه است که باعث پريشانی يا پیامد منفی در روابط بین 

فردی می شود )۳، ۴(.
در مطالعه گلدمن و همكاران رابطه بین TCI و SCID-II به اين 
صورت گزارش شد: اختالل شخصیت اسكیزوئید آسیب پرهیزی 
باال ولی نوجويی و پاداش وابستگی پايین داشت، اختالل شخصیت 
ضداجتماعی نوجويی باال ولی پاداش وابستگی پايین داشت، اختالل 
شخصیت مرزی نوجويی باال داشت، اختالل شخصیت نمايشی 
باال  نوجويی  اختالل شخصیت خودشیفته  داشت،  باال  نوجويی 
داشت، اختالل شخصیت اجتنابی آسیب پرهیزی باال ولی نوجويی 
پايین داشت، اختالل شخصیت وابسته پاداش وابستگی باال داشت، 
اختالل شخصیت وسواسی آسیب پرهیزی باال ولی نوجويی پايین 
داشت. ولی اختالل شخصیت پارانوئید، اسكیزوتايپال و منفعل-

پرخاشگر با هیچ کدام رابطه نداشتند )۵(.
در مطالعه مكگینی در سال ۲۰۰۰ رابطه بین TCI و SCID-II به اين 
صورت گزارش شد: اختالل شخصیت پارانوئید آسیب پرهیزی باال، 
ولی نوجويی و پاداش وابستگی پايین داشت. اختالل شخصیت 
اسكیزوئید آسیب پرهیزی باال ولی نوجويی و پاداش وابستگی پايین 
داشت. اختالل شخصیت اسكیزوتايپال آسیب پرهیزی، نوجويی 
ضداجتماعی  شخصیت  اختالل  داشت.  باال  پاداش وابستگی  و 
آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی و پشتكار پايین ولی نوجويی پايین 
داشت. اختالل شخصیت مرزی آسیب پرهیزی، نوجويی، و پشتكار 
باال داشت. اختالل شخصیت نمايشی نوجويی، پاداش وابستگی 
نوجويی،  خودشیفته  شخصیت  اختالل  داشت.  باال  پشتكار  و 
پاداش وابستگی و پشتكار باال داشت. اختالل شخصیت اجتنابی 
اختالل  داشت.  باال  پشتكار  و  پاداش وابستگی  آسیب پرهیزی، 
شخصیت وابسته آسیب پرهیزی، نوجويی و پاداش وابستگی باال 
داشت. اختالل شخصیت وسواسی-جبری آسیب پرهیزی پايین و 
نوجويی، پاداش وابستگی و پشتكار پايین داشت. اختالل شخصیت 
منفعل-پرخاشگر آسیب پرهیزی و نوجويی باال ولی پاداش وابستگی 

و پشتكار پايین داشت )۶(.
در مطالعه فوساتی و همكاران در سال ۲۰۰1 نشان دادند که اختالل 
شخصیت مرزی آسیب پرهیزی و نوجويی باال ولی خودراهبری و 
همكاری پايین داشت. در مطالعه ای ديگر جوسی در سال ۲۰۰۳ 
نشان داد که اختالل شخصیت مرزی آسیب پرهیزی و نوجويی باال 

ولی خودراهبری و همكاری پايین داشت )۷(.
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هم چنین از آنجايی که کلونینجر معتقد است که چهار بعد سرشت و 
سه بعد منش با هیجان های اصلی بشری نیز نزديك هستند؛ چنان چه 
ترس با آسیب پرهیزی، خشم با نوجويی، عشق با پاداش-وابستگی، 
تسلط با پشتكار مرتبط دانسته شده است و با توجه به رابطه بین 
TCI و SCID-II در برخی مطالعات که در باال به برخی از آن ها اشاره 

 ADHD شد، برآن شديم اين رابطه را در والدين کودکان مبتال به
بررسی کنیم )1، ۲(.

روش بررسی
مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود، که 
در میان خانواده های مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشكی روزبه 
در سال 1۳9۶ انجام پذيرفت. نمونه ها شامل۴۵ نفر فرد بزرگسال 
دارای فرزند مبتال به ADHD در دامنه سنی 1۶-۴ سال و ۴۵ نفر فرد 
بزرگسال دارای فرزند سالم در دامنه سنی 1۶-۴ سال بود. نمونه گیری 
به روش هدفمند انجام گرفت. پس از توضیح اهداف طرح و مراحل 
آن و کسب رضايت از والدين، پرسشنامه مقیاس درجه بندی والدين 
کانرز، TCI و SCID-II به آنان داده می شد. نمونه گیری گروه غیربالینی 
پس از همتا سازی انجام گرفت، و اين والدين از بین داوطلبین 
آزاد و مراجعه به مدارس انتخاب شدند. برای تعیین سالمت اين 
کودکان SDQ توسط والدين تكمیل گرديد و والدين کودکانی که 
نمره آن ها کمتر از نقطه ای برش می شد وارد طرح شدند. و پس از 
آن برای غربالگری اختالالت روانی والدين SCL-9۰ به آن ها داده 
شد، در صورتی که نمره آن ها از نقطه برش کمتر می شد وارد طرح 
شدند. پس از اجرای اين مراحل به آن ها TCI و SCID-II داده می شد. 
معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن کودک يا نوجوان مبتال به 
ADHD، داشتن سواد در حد خواندن و نوشتن بود و معیارهای خروج 

از مطالعه شامل عقب ماندگی ذهنی، سابقه اختالالت نورولوژيك 
در  جسمی  جدی  بیماری  سابقه  والدين،  و  کودکان  در  جدی 
کودکان و والدين، سابقه اختالالت روانپزشكی فعال در والدين 
که مانع از انجام آزمون ها شود، و عدم رضايت فرد برای شرکت 
 در مطالعه بود. در ارزيابی اولیه پرسشنامه های زير برای هر فرد 

تكمیل شد.
1- پرسش نامه مقياس درجه بندی والدين کانرز (CPRS): از فرم 
۴۸ سؤالی استفاده شد. اين فرم درجه بندی توسط والدين کودک 

تكمیل می گردد و هر سؤال به وسیله ۴ پاسخ نمره   گذاری می شود. 
زير مقیاس های آن عبارتند از: مشكالت سلوک، يادگیری، روان تنی، 
تكانشی، بیش فعالی و اضطراب. روايی و پايايی مقیاس در مطالعات 
متنوع در کشورهای مختلفی گزارش شده است. گويتی، کانرز و 
والريج همبستگی درونی را بین ۰/۴1 تا ۰/۵۷ گزارش کرده اند 
)۸( در مطالعه  ای در ايران توسط خوشابی و همكاران بر روی 
 α=۰/9۳ ۲۶۶۷ کودک دختر و پسر ۷ تا 1۲ ساله پايايی پرسشنامه

گزارش شد )9(.
 :(TCI-125) 2- پرسشنامه شخصيتی سرشت و منش کلونينجر
اين پرسشنامه دارای ۷ مقیاس گوناگون است: ۴ خرده مقیاس در 
بعد سرشت )1-نوجويی، ۲-آسیب پرهیزی، ۳-پاداش وابستگی، 
)۵-خودراهبری،  منش  بعد  در  مقیاس  خرده   ۳ پشتكار(.   -۴
فرم  از  مطالعه  اين  در  است.  خودفراروی(   -۷ ۶-همكاری، 
خودگزارش دهی 1۲۵ سوالی استفاده شده است )1، 1۰(. کلونینجر 
در سال 1991 اعتبار و روايی آن را باال گزارش داد )11(. کاويانی، 
همبستگی درونی مقیاس ها را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ در 
نمونه، شامل 1۲1۲ نفر را برای نوجويی ۷۲%، آسیب پرهیزی%۸۰، 
پاداش وابستگی۷۳%، پشتكار۵۵%، خودراهبری۸۴%، همكاری%۷۷، 
و خودفراروی ۷۲% بدست آورد. ضرايب روايی )N=1۰۰( عبارت 
است از نوجويی۷۵%، آسیب پرهیزی ۷۲%، پاداش وابستگی %۸۷، 
خودفراروی  و   %۶۶ خودراهبری  همكاری%۷۶،  پشتكار%9۰، 
نوجويی%۸۶،   )N=1۰1( آزمون-بازآزمون  پايايی  ضرايب   .%۸۶
 ،%۷9 پشتكار  وابستگی%۷۳،  پاداش  آسیب پرهیزی%۸۸، 

همكاری۸۶%، خودراهبری9۰%، خودفراروی%۸۶ )1۲(.
3- چک ليست نشانه های اختالالت روانی (SCL-90-R): اين 
پرسش نامه شامل 9۰ ماده می باشد و 9 بعد اختالل های روانی را 
مورد بررسی قرار می دهد. که عبارتند از جسمانی سازی، وسواسی-
خصومت،  اضطراب،  افسردگی،  بین فردی،  حساسیت  جبری، 
هراس، افكار پارانوئید و روان گسستگی هر سوال از صفر تا ۴ 
امتیاز می گیرد. کسب میانگین باال در هر اختالل، نشانگر مشكل 
جدی فرد در ارتباط با آن است )1۳(. پايايی پرسش نامه در داخل 
و خارج کشور بین ۰/۷۲ تا ۰/9۰، روايی در خارج ۰/۳۶ تا ۰/۷۳ و 

در داخل کشور بین ۰/۲۷ تا ۰/۶۶ گزارش شده است )1۴(.
 :(SCID- II) II برای محور DSM-IV 4-مصاحبه بالينی ساختاريافته
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فرست، اسپیتزر، گیبسون و ويلیامز در سال 199۶ برای سنجش 
وابسته،  )اجتنابی،   DSM-IV از   II محور  اختالل شخصیت  يازده 
وسواسی-اجباری، پارانويید، اسكیزوتايپال، اسكیزويید، نمايشی، 
خودشیفته، مرزی، ضد اجتماعی(، و دو اختالل مشخص نشده به 
گونه ديگر شامل اختالل شخصیت افسرده و اختالل شخصیت 
منفعل-پرخاشگر به کار می رود. مطالعات متعدد پايايی باالی اين 
آزمون را نشان داده اند )1۵( روايی محتوايی نسخه ی ترجمه شده 
آزمون در ايران در پژوهش بختیاری تأيید شد و ضريب پايايی 

آزمون- بازآزمايی به فاصله يك هفته ۰/۸۷ به دست آمد )1۶(.
5-پرسش نامه توانايی ها و مشکالت (SDQ): اين پرسش نامه، 
مشكالت و توانايی های کودکان را در ۲۵ جمله مورد ارزيابی قرار 
می دهد. هر سوال با جواب های کاماًل درست، تا حدی درست و 
نادرست طبقه بندی شده است. در اين جا از پرسش نامه مخصوص 
والد )1۶-۴ سال( استفاده شد. شاخص های پرسش نامه به صورت 
بیش فعالی،  مشكالت  هیجانی،  مشكالت  مشكالت،  کلی  نمره 
رفتارهای  و  همساالن،  با  ارتباطی  مشكالت  سلوک،  مشكالت 
اجتماعی مطلوب گزارش می گردد )1۷(. گودمن در سال ۲۰۰1 
برای ارزيابی پايايی درونی SDQ در نمونه خود آلفای کرونباخ 
را برای مقیاس های مختلف ۰/۷۳ گزارش کرد )1۸(. در مطالعه 
روان سنجی SDQ توسط تهرانی دوست و همكاران هنجارهای سنی 
گزارش و روايی و پايايی شاخص های آن خوب اعالم شد )19(.
داده های بدست آمده براساس اهداف جزئی طرح با استفاده از ۲۰-
SPSS توسط همبستگی پیرسون مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.

يافته ها
۴۵ والد از گروه بالینی و ۴۵ والد از گروه غیربالینی )۳۲ پدر و ۵۸ 
مادر( در اين پژوهش شرکت کردند. گروه  دوم از نظر متغیرهای 
جمعیت شناختی با گروه بالینی همتاسازی شدند. ۸۷% والدين در 
گروه سنی ۵۰-۳۰ سال بودند و میانگین سنی فرزندان آنان 1۰/۷۶ 
سال )۲/9۵= انحراف استاندارد( بود. در تمام خانواده های شرکت 
کننده والدين اصلی )زيستی( بودند، و با هم زندگی می کردند. 
تحصیالت ۴۴% افراد زير ديپلم، ۴۶% ديپلم و فوق ديپلم، و بقیه 

کارشناسی و باالتر بود.
رابطه بين ويژگی های سرشتی و منشی و شخصيتی در گروه 

اختالالت  از  کدام  هیج  با  همكاری  و  بین خودفراروی  بالينی: 
شخصیت همبستگی مشاهده نشد، ولی نوجويی، آسیب پرهیزی، 
از  برخی  با  هرکدام  خودراهبری  و  پشتكار،  پاداش وابستگی، 
اختالالت شخصیت رابطه داشتند. مثاًل اختالل شخصیت پارانويا 
با آسیب پرهیزی، و پاداش وابستگی پايین همبستگی منفی داشت، 
اختالل شخصیت وابسته با آسیب پرهیزی، و پاداش وابستگی پايین 
همبستگی منفی داشت. اختالل شخصیت اسكیزوتايپال با نوجويی 
پايین همبستگی منفی داشت، اختالل شخصیت مرزی با پشتكار 
پايین همبستگی مثبت داشت، و اختالل شخصیت وسواسی-جبری 
با  پايین  پايین همبستگی مثبت داشت. نوجويی  با خودراهبری 
اختالل شخصیت اسكیزوتايپال همبستگی برابر ۰/۳۰- است. سطح 
دو دامنه معناداری اين دو همبستگی در حد ۰/۰۴ يا کمتر است. 
معنادار است )P< ۰/۰۴ و ۴۳  آماری  نظر  از  بنابراين همبستگی 
=r= -۰/۳۰ ،df(. آسیب پرهیزی پايین با اختالل شخصیت وابسته 
و اختالل شخصیت پارانويا به ترتیب همبستگی ۰/۴۲- و ۰/۳۲- 
داشت. سطح دو دامنه معناداری اين دو همبستگی به ترتیب در حد 
۰/۰۰۴ و ۰/۰۲ يا کمتر است. بنابراين دو همبستگی از نظر آماری 
 ،df= ۴۳ و P< ۰/۰۲( )r= -۰/۴۲ ،df= ۴۳ و P< ۰/۰۰۴( معنادار است
با اختالل شخصیت وابسته و  پايین  r=-۰/۳۲(. پاداش وابستگی 
اختالل شخصیت پارانويا به ترتیب همبستگی برابر ۰/۴۷- و ۰/۳۰- 
داشت. سطح دو دامنه معناداری اين دو همبستگی به ترتیب در حد 
۰/۰۰1 و ۰/۰۴ يا کمتر است. بنابراين دو همبستگی از نظر آماری 
 ،df= ۴۳ و P< ۰/۰۴( )r= -۰/۴۷ ،df= ۴۳ و P< ۰/۰۰1( معنادار است
r= -۰/۳۰(. پشتكار پايین فقط با اختالل شخصیت مرزی همبستگی 
برابر ۰/۴۳ نشان داد. سطح دو دامنه معناداری اين همبستگی در 
حد ۰/۰۰۳ يا کمتر است. بنابراين همبستگی از نظر آماری معنادار 
است )P< ۰/۰۰۳ و r= ۰/۴۳ ،df= ۴۳(. خودراهبری پايین فقط با 
برابر ۰/۳۲ نشان  اختالل شخصیت وسواسی-جبری همبستگی 
داد. سطح دو دامنه معناداری اين همبستگی در حد ۰/۰۳ يا کمتر 
است. بنابراين همبستگی از نظر آماری معنادار است )P< ۰/۰۳ و 
r= ۰/۳۲ ،df= ۴۳(. نتايج اين قسمت در جدول 1 ارائه شده است.
رابطه بين ويژگی های سرشتی و منشی و شخصيتی در گروه 
شخصیت  اختالل  جز  به  شخصیت  اختالالت  تمام  غيربالينی: 
ضداجتماعی و منفعل-پرخاشگر با ويژگی های سرشتی و منشی 
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همبستگی ندارند. به عبارت ديگر اختالل شخصیت ضداجتماعی 
با خودراهبری پايین همبستگی مثبت و اختالل شخصیت منفعل-
پرخاشگر با آسیب پرهیزی پايین همبستگی مثبت داشت. اختالل 
برابر  همبستگی  پايین  خودراهبری  با  ضداجتماعی  شخصیت 
حد  در  همبستگی  اين  معناداری  دامنه  دو  سطح  داشت.   ۰/۳۵
۰/۰1 يا کمتر است. بنابراين همبستگی از نظر آماری معنادار است 
)P< ۰/۰1 و r= ۰/۳۵ ،df= ۴۳(. اختالل شخصیت منفعل-پرخاشگر 
با آسیب پرهیزی پايین همبستگی برابر ۰/۲9 نشان داد. سطح دو 
دامنه معناداری اين همبستگی در حد ۰/۰۴ يا کمتر است. بنابراين 
 .)r= ۰/۲9 ،df= ۴۳ و P< ۰/۰۴( همبستگی از نظر آماری معنادار است

نتايج اين قسمت در جدول ۲ ارائه شده است.

بحث
بين ويژگی های سرشتی و منشی و شخصيتی درگروه  رابطه 
اختالالت  از  کدام  هیج  با  همكاری  و  بین خودفراروی  بالينی: 
شخصیت همبستگی مشاهده نشد ولی اختالل شخصیت پارانويا 
با آسیب پرهیزی، و پاداش وابستگی پايین همبستگی منفی داشت، 
اختالل شخصیت وابسته با آسیب پرهیزی، و پاداش وابستگی پايین 

همبستگی منفی داشت. اختالل شخصیت اسكیزوتايپال با نوجويی 
پايین همبستگی منفی داشت، اختالل شخصیت مرزی با پشتكار 
پايین همبستگی مثبت داشت و اختالل شخصیت وسواسی-جبری 
با خودراهبری پايین همبستگی مثبت داشت. نتايج اين مطالعه در 
برخی اختالالت شخصیت با مطالعات همخوان بود مثاًل مطالعات 
نشان دادند که اختالل شخصیت پارانويا با پاداش وابستگی باال 
رابطه منفی داشت و اختالل شخصیت اسكیزوتايپال با نوجويی باال 
همبستگی مثبت داشت، اختالل شخصیت مرزی با پشتكار پايین 
همبستگی مثبت داشت، اختالل شخصیت وابسته با آسیب پرهیزی 
باال و پاداش وابستگی باال همبستگی مثبت داشت که مطالعه ما نیز 
اين موارد را نشان داد. )۲( شايد علت کم همخوانی نتايج مطالعه 
ما اين باشد که هیچ کدام از مطالعات روی جمعیت والدين کودکان 
مبتال به ADHD کار نشده بود و همه آن ها افرادی را وارد طرحشان 
می کردند که اختالل شخصیت داشتند و در مرحله بعد از آن ها 

TCI می گرفتند.

رابطه بين ويژگی های سرشتی و منشی و شخصيتی در گروه 
شخصیت  اختالل  جز  به  شخصیت  اختالالت  تمام  غيربالينی: 
ضداجتماعی و منفعل-پرخاشگر با ويژگی های سرشتی و منشی 
همبستگی ندارند. به عبارت ديگر اختالل شخصیت ضداجتماعی 
با خودراهبری پايین همبستگی مثبت و اختالل شخصیت منفعل-
پرخاشگر با آسیب پرهیزی پايین همبستگی مثبت داشت. در مطالعه 
بل و همكاران در سال 199۷ رابطه بین TCI و SCID-II به اين 
صورت گزارش شد: اختالل شخصیت پارانوئید آسیب پرهیزی باال 
داشت، اختالل شخصیت اسكیزوئید پاداش وابستگی پايین داشت، 

  NS HA  RD  PER  SD  C  ST  معناداري  Df  R  
  -30/0  43  04/0              پايين  اختالل اسكيزوتايپال

  -42/0  43  004/0        پايين    اختالل وابسته
  -47/0  43  001/0      پايين      اختالل وابسته
  -32/0  43  02/0        پايين    اختالل پارانويا
  -30/0  43  04/0      پايين      اختالل پارانويا
  43/0  43  003/0      پايين     اختالل مرزي

  32/0  43  03/0    پايين      جبري-وسواسي
 

ADHD جدول 1- نتايج همبستگی بين ويژگی های شخصيتی و سرشتی و منشی والدين کودکان مبتال به

  HA  SD  معناداري  Df  R  
  35/0  43  01/0  پايين    اختالل ضداجتماعي

  29/0  43  04/0    پايين  پرخاشگر-منفعل
 

بين ويژگی های شخصيتی و سرشتی والدين  نتايج همبستگی  جدول 2- 
کودکان سالم
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اختالل شخصیت ضداجتماعی نوجويی باال ولی خودراهبری پايین 
داشت، اختالل شخصیت مرزی آسیب پرهیزی باال ولی پشتكار، 
خودراهبری، و همكاری پايین داشت، اختالل شخصیت خودشیفته 
خودراهبری و همكاری پايین داشت، اختالل شخصیت اجتنابی 
آسیب پرهیزی باال داشت، اختالل شخصیت وسواسی پشتكار باال 
داشت، و اختالل شخصیت نمايشی و وابسته با هیج کدام رابطه 

نداشتند )۲۰(.
در مطالعه مولدر در سال 1999 رابطه بین TCI و SCID-II به اين 
صورت گزارش شد: اختالالت دسته A  آسیب پرهیزی باال ولی پاداش 
وابستگی، خودراهبری و همكاری پايین داشتند. اختالل شخصیت 
پايین  باال ولی خودراهبری و همكاری  پارانوئید آسیب پرهیزی 
داشتند، اختالل شخصیت اسكیزوئید پاداش وابستگی و همكاری 
آسیب پرهیزی  اسكیزوتايپال  شخصیت  اختالل  داشت،  پايین 
داشت،  پايین  و خودراهبری  همكاری  ولی  باال  و خودفراروی 
اختالالت دسته B نوجويی و خودفراروی باال ولی همكاری و 
خودراهبری پايین داشتند، اختالالت دسته C آسیب پرهیزی باال 
ولی نوجويی و خودراهبری پايین داشتند. اختالل شخصیت اجتنابی 
آسیب پرهیزی باال ولی نوجويی، همكاری و خودراهبری پايین 
داشت، اختالل شخصیت وابسته آسیب پرهیزی باال ولی خودراهبری 
پايین داشت اختالل شخصیت وسواسی خودراهبری پايین ولی 
خودفراروی باال داشت )۲1(. در مطالعه کاسی و جوسی در سال 
1999 رابطه بین TCI و SCID-II به اين صورت گزارش شد: اختالل 
شخصیت پارانويید پاداش وابستگی، خودراهبری، و همكاری پايین 
داشت، اختالل شخصیت اسكیزوئید پاداش وابستگی پايین داشت، 
اختالل شخصیت اسكیزوتايپال نوجويی و خودفراروی باال داشت، 
اختالل شخصیت مرزی خودراهبری پايین داشت، اختالل شخصیت 
خودشیفته پاداش وابستگی، خودراهبری، و همكاری پايین داشت، 
اختالل شخصیت اجتنابی آسیب پرهیزی باال، و خودراهبری پايین 
داشت. اختالل شخصیت وابسته آسیب پرهیزی، و پاداش وابستگی 
اختالل شخصیت وسواسی  پايین داشت.  باال ولی خودراهبری 
پاداش وابستگی، خودراهبری و همكاری پايین داشت، و اختالل 
شخصیت نمايشی با هیچ کدام رابطه نداشت )۲۲(. نتايج اين مطالعه 
با هیچ مطالعه ای همخوان نبود، علت عدم همخوانی نتايج مطالعه 
از مطالعات روی جمعیت  بود که هیچ کدام  اين  با مطالعات  ما 

والدين سالم انجام نشده بود و همه آن ها افرادی را وارد طرحشون 
 TCI می کردند، که اختالل شخصیت داشتند و در مرحله بعد از آن ها
می گرفتند در حالی که در اين قسمت از افراد سالم TCI گرفته شد.
در تبیین موارد باال می توان به اين موارد اشاره نمود: نوجويی باال با 
اختالالت شخصیت دسته B رابطه دارد )۲۳( که در مورد والدين 
کودکان مبتال به ADHD اين مورد تائید شد )در پژوهش حاضر ۳ 
تا از ۴ اختالالت شخصیت B به جز اختالل شخصیت خودشیفته 
 C معنی دار شد(. و آسیب پرهیزی باال با اختالالت شخصیت دسته
رابطه دارد )۲۳( که در مورد والدين کودکان مبتال به ADHD اين 
مورد تأيید شد )در پژوهش حاضر۲ تا از ۳ اختالالت شخصیت 
C به جز اختالل شخصیت وابسته معنی دار شد(. پاداش وابستگی 
باال با اختالالت شخصیت دسته A رابطه دارد )۲۳( که در مورد 
والدين کودکان مبتال به ADHD اين مورد تائید شد. به عبارت ديگر 
از آن جايی که پاداش وابستگی معنی دار نشد هیچ کدام از اختالالت 
دسته A در والدين کودکان مبتال به ADHD نیز معنی دار نشدند. 
هم چنین پشتكار والدين کودکان مبتال به ADHD پايین بود البته طبق 
نظريه کلونینجر ويژگی پشتكار )چه پشتكار باال و چه پشتكار پايین( 
پیش بینی کننده اختالل شخصیت نیست و طبق نظريه کلونینجر 
پايین پیش بینی کننده برای تقريبًا همه  خودراهبری و همكاری 
نوع اختالل شخصیت است، که در اين پژوهش بیش تر اختالالت 
شخصیت معنی دار شدند )به جز اختالل شخصیت وابسته، پارانوئید، 
اسكیزوئید، اسكیزوتايپال، خودشیفته( و اين مورد نیز تأيید شد )1، 
۲(. و در نهايت ويژگی خودفراروی با اختالل شخصیت رابطه ندارد 

که در والدين کودکان مبتال به ADHD اين مورد نیز معنی دار نشد.

نتيجه گيری
با توجه به يافته های اين مطالعه به نظر می رسد که ويژگی های 
سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت والدين کودکان مبتال به 
ADHD متفاوت از گروه سالم باشد، و محدوديت های پژوهش کمبود 

وقت، تعداد زياد پرسش نامه ها و مصاحبه ها، حجم کم نمونه و فضای 
محدود بود با توجه به نتايج امیدوارکننده اين مطالعه، تكرار آن با 
نمونه بیش تر و هم چنین پژوهش در نمونه های ديگری تكرار شود. 
بخصوص مبتاليان به ساير اختالالت طیف کودکی نیز استفاده گردد 
تا اختصاصی بودن نتايج به اختالل ADHD مورد آزمون قرار گیرد.
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سپاسگزاری
اين مقاله بخشی از پايان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان » مقايسه 
ويژگی های بالینی و شخصیتی والدين کودکان ADHD مراجعه کننده 
به درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه در مقايسه با گروه 

سالم« با کد 9 در سال 1۳9۴ می باشد، و با کد اخالق ۲1۴ مورد 
تأيید قرار گرفته است. هم چنین نويسنده اين مقاله از تمامی کارکنان 
درمانگاه روانپزشكی بیمارستان روزبه و بخش مدارک پزشكی 

کمال تشكر دارد.
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