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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 deficithyperactivity 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 (SCL90-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. Selfdirectiveness and low-level co-operativeness are predictors of almost all types of personality
disorder. Ultimately, self-transcendence trait is not related to personality disorder.
Keywords Attention deficit-hyperactivity disorder, TCI, SCID-II, Personality disorders
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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
سال سیزدهم ،شماره یک ،بهار 1397

بررسی ویژگیهای سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت در والدین کودکان
مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی
مریم سجادیان*1

 1گروه روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان روزبه ،تهران ،ایران

چكيده
مقدمه :از آن جایی که تاکنون مطالعهای درمورد ارتباط بین ویژگیهای سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت در والدین
کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی گزارش نشده است ،و با توجه به چالشهای مطرح شده در والدین کودکان
مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی هدف این پژوهش تعیین رابطه بین ویژگیهای سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت
در والدین کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی در مقایسه با گروه سالم بود.
مواد و روشها :مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1396در بیمارستان روانپزشکی روزبه تهران
انجام پذیرفت .نمونهها شامل 45فرد بزرگسال دارای فرزند مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی و  45فرد بزرگسال دارای
فرزند سالم بودند .نمونهگیری به روش هدفمند انجام گرفت .مقیاس درجهبندی والدین کانرز ،پرسشنامه تواناییها و مشکالت
) ،(SDQپرسشنامههای سرشت و منش ) ،(TCIچکلیست نشانههای اختالالت روانی ) (SCL-90-Rو مصاحبه نیمه ساختاریافته
) (SCID-IIبه آنان دادهشد .تحلیل دادهها توسط همبستگی پیرسون با استفاده از  SPSSنسخه  20انجام شد.
یافتهها :بین ویژگیهای سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت همبستگی معنیدار دیده شد ( .)P<0/05ویژگیهای سرشتی
و منشی و اختالالت شخصیت والدین کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی متفاوت از گروه سالم بود .همچنین
نوجویی باال با اختالالت شخصیت دسته ( Bضداجتماعی ،مرزی ،نمایشی) رابطه داشت ،و آسیبپرهیزی باال با اختالالت
شخصیت دسته ( Cاجتنابی و وسواسی-جبری) رابطه داشت .پاداشوابستگی باال با اختالالت شخصیت دسته ( Aاز آنجایی
که پاداشوابستگی معنیدار نشد هیچکدام از اختالالت دسته  Aدر والدین کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی-کم توجهی
نیز معنیدار نشدند .چون پاداشوابستگی باال با اختالالت دسته  Aشامل :پارانوئید ،اسکیزوئید ،و اسکیزوتایپال رابطه دارد)
رابطه داشت.
بحث و نتیجهگیری :پشتکار پیشبینیکننده اختالل شخصیت نیست و خودراهبری و همکاری پایین پیشبینی کننده برای

تقریباً همه نوع اختالل شخصیت است و در نهایت ویژگی خودفراروی با اختالل شخصیت رابطه ندارد.
کلمات کلیدی :اختالل بیشفعالی-کمتوجهی ،ΙΙ-SCID ،TCI ،اختالالت شخصیت
مقدمه

سامانههای سرشتی در مغز دارای سازمانیافتگی کارکردی متشکل

کلونینجر مدلی عمومی را ارائه داده است که شخصیت بهنجار و

از سامانههای متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعالسازی ،تداوم،

نابهنجار را در بر میگیرد .کلونینجر مدل عصبی-زیستی خود را برای

و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروههای معینی از محرکهاست.

توضیح مؤلفههای سرشت ارائه کرد .در گام اول ،او معتقد است که

فعالسازی رفتاری در پاسخ به محرکهای نو (جدید) و نشانههای
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پاداش و رهایی از تنبیه است .بنابراین تفاوتهای فردی در چنین

فردی میشود (.)4 ،3

قابلیتی «نوجویی» ) (Novelty seekingنامیده میشود .بازداری رفتاری

در مطالعه گلدمن و همکاران رابطه بین

در پاسخ به محرکهای تنبیه یا نبودن پاداش است .تفاوتهای

صورت گزارش شد :اختالل شخصیت اسکیزوئید آسیبپرهیزی

(Harm

باال ولی نوجویی و پاداشوابستگی پایین داشت ،اختالل شخصیت

) Avoidanceنامیده میشود .رفتاری که با پاداش تقویت میشود

ضداجتماعی نوجویی باال ولی پاداشوابستگی پایین داشت ،اختالل

(Reward

شخصیت مرزی نوجویی باال داشت ،اختالل شخصیت نمایشی

نامگذاری کرد .بدین ترتیب در قسمت سرشت،

نوجویی باال داشت ،اختالل شخصیت خودشیفته نوجویی باال

کلونینجر این سه بعد را که هریک دارای چهار مقیاس فرعی

داشت ،اختالل شخصیت اجتنابی آسیبپرهیزی باال ولی نوجویی

هستند ،معرفی کرد و بعد چهارم را که فاقد زیرمقیاس است پشتکار

پایین داشت ،اختالل شخصیت وابسته پاداشوابستگی باال داشت،

) (Persistenceنامید (.)2 ،1

اختالل شخصیت وسواسی آسیبپرهیزی باال ولی نوجویی پایین

از این دیدگاه نظری ،منششناسی شخصیت به تفاوتهای بینفردی

داشت .ولی اختالل شخصیت پارانوئید ،اسکیزوتایپال و منفعل-

در انگارههای مربوط به خود-پنداره پیرامون اهداف و ارزشها

پرخاشگر با هیچکدام رابطه نداشتند (.)5

اشاره دارد .کلونینجر سه بعد برای منش در نظر میگیرد .در این

در مطالعه مکگینی در سال  2000رابطه بین  TCIو  SCID-IIبه این

مجموعه بعد خود-راهبری ) (Self-directivenessبر پایه پنداشت

صورت گزارش شد :اختالل شخصیت پارانوئید آسیبپرهیزی باال،

از خویشتن به عنوان یک فرد مستقل که دارای زیرمجموعههای

ولی نوجویی و پاداشوابستگی پایین داشت .اختالل شخصیت

وحدت ،احترام ،عزت ،تأثیربخشی ،رهبری و امید است ،توسط

اسکیزوئید آسیبپرهیزی باال ولی نوجویی و پاداشوابستگی پایین

وی تعریف شده است .همچنین بعد همکاری )(Co-Operativeness

داشت .اختالل شخصیت اسکیزوتایپال آسیبپرهیزی ،نوجویی

بر پایه پنداشت از خویشتن به عنوان بخشی از جهان انسانی و

و پاداشوابستگی باال داشت .اختالل شخصیت ضداجتماعی

جامعه قرار دارد که از آن حس اجتماعی ،رحم و شفقت ،وجدان

آسیبپرهیزی ،پاداشوابستگی و پشتکار پایین ولی نوجویی پایین

و تمایل به انجام امور خیریه مشتق میبود .عالوه بر این دو بعد،

داشت .اختالل شخصیت مرزی آسیبپرهیزی ،نوجویی ،و پشتکار

بر پایه مفهوم از خویشتن به

باال داشت .اختالل شخصیت نمایشی نوجویی ،پاداشوابستگی

عنوان بخشی از جهان و منابع پیرامون آن مطرح شده است ،که

و پشتکار باال داشت .اختالل شخصیت خودشیفته نوجویی،

با پندارهای حضور رازگونه ،ایمان مذهبی ،و متانت و صبوری

پاداشوابستگی و پشتکار باال داشت .اختالل شخصیت اجتنابی

غیرمشروط همراه است (.)2 ،1

آسیبپرهیزی ،پاداشوابستگی و پشتکار باال داشت .اختالل

در  DSM-IV-TRاختالالت شخصیت به سه دسته تقسیم میشود.

شخصیت وابسته آسیبپرهیزی ،نوجویی و پاداشوابستگی باال

دسته  Aعبارت است از سه اختالل شخصیت پارانوئید ،اسکیزوئید،

داشت .اختالل شخصیت وسواسی-جبری آسیبپرهیزی پایین و

و اسکیزوتایپی؛ افراد مبتال به این اختالالت اغلب غریب و نامتعارف

نوجویی ،پاداشوابستگی و پشتکار پایین داشت .اختالل شخصیت

به نظر میرسند .دسته  Bعبارت است از چهار اختالل شخصیت

منفعل-پرخاشگر آسیبپرهیزی و نوجویی باال ولی پاداشوابستگی

ضداجتماعی ،مرزی ،نمایشی و خودشیفته؛ افراد مبتال به این

و پشتکار پایین داشت (.)6

اختالالت اغلب نمایشی ،نامتعادل ،و هیجانیاند .دسته  Cعبارت

در مطالعه فوساتی و همکاران در سال  2001نشان دادند که اختالل

است از اختالالت شخصیت دوریگزین ،وابسته ،وسواسی-جبری؛

شخصیت مرزی آسیبپرهیزی و نوجویی باال ولی خودراهبری و

افراد مبتال به این اختالالت اغلب مضطرب و هراسان به نظر میرسند.

همکاری پایین داشت .در مطالعهای دیگر جوسی در سال 2003

اختالل شخصیت شامل الگوهای پایدار و فراگیر انعطاف ناپذیر

نشان داد که اختالل شخصیت مرزی آسیبپرهیزی و نوجویی باال

و ناسازگارانه است که باعث پریشانی یا پیامد منفی در روابط بین

ولی خودراهبری و همکاری پایین داشت (.)7

فردی در قابلیت وقفه یا بازداری رفتاری ،آسیبپذیری
معموالً تا مدتی پس از قطع پاداش را پاداشوابستگی
)Dependence

خود-فراروی

)(Self-Transcedenc

TCI

و

SCID-II

به این
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همچنین از آنجایی که کلونینجر معتقد است که چهار بعد سرشت و

تکمیل میگردد و هر سؤال به وسیله  4پاسخ نمرهگذاری میشود.

سه بعد منش با هیجانهای اصلی بشری نیز نزدیک هستند؛ چنانچه

زیر مقیاسهای آن عبارتند از :مشکالت سلوک ،یادگیری ،روانتنی،

ترس با آسیبپرهیزی ،خشم با نوجویی ،عشق با پاداش-وابستگی،

تکانشی ،بیشفعالی و اضطراب .روایی و پایایی مقیاس در مطالعات

تسلط با پشتکار مرتبط دانسته شده است و با توجه به رابطه بین

متنوع در کشورهای مختلفی گزارش شده است .گویتی ،کانرز و

 TCIو  SCID-IIدر برخی مطالعات که در باال به برخی از آنها اشاره

والریج همبستگی درونی را بین  0/41تا  0/57گزارش کردهاند

ADHD

( )8در مطالعهای در ایران توسط خوشابی و همکاران بر روی

شد ،برآن شدیم این رابطه را در والدین کودکان مبتال به
بررسی کنیم (.)2 ،1

 2667کودک دختر و پسر  7تا  12ساله پایایی پرسشنامه

α=0/93

گزارش شد (.)9

روش بررسی

 -2پرسشنامه شخصیتی سرشت و منش کلونینجر ):(TCI-125

مطالعه حاضر مطالعهای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود ،که

این پرسشنامه دارای  7مقیاس گوناگون است 4 :خرده مقیاس در

در میان خانوادههای مراجعهکننده به بیمارستان روانپزشکی روزبه

بعد سرشت (-1نوجویی-2 ،آسیب پرهیزی-3 ،پاداش وابستگی،

در سال  1396انجام پذیرفت .نمونهها شامل 45نفر فرد بزرگسال

 -4پشتکار) 3 .خرده مقیاس در بعد منش (-5خودراهبری،

دارای فرزند مبتال به  ADHDدر دامنه سنی  4-16سال و  45نفر فرد

-6همکاری -7 ،خودفراروی) است .در این مطالعه از فرم

بزرگسال دارای فرزند سالم در دامنه سنی  4-16سال بود .نمونهگیری

خودگزارشدهی  125سوالی استفاده شده است ( .)10 ،1کلونینجر

به روش هدفمند انجام گرفت .پس از توضیح اهداف طرح و مراحل

در سال  1991اعتبار و روایی آن را باال گزارش داد ( .)11کاویانی،

آن و کسب رضایت از والدین ،پرسشنامه مقیاس درجهبندی والدین

همبستگی درونی مقیاسها را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در

کانرز TCI ،و  SCID-IIبه آنان داده میشد .نمونهگیری گروه غیربالینی

نمونه ،شامل  1212نفر را برای نوجویی  ،%72آسیبپرهیزی،%80

پس از همتا سازی انجام گرفت ،و این والدین از بین داوطلبین

پاداشوابستگی،%73پشتکار،%55خودراهبری،%84همکاری،%77

آزاد و مراجعه به مدارس انتخاب شدند .برای تعیین سالمت این

و خودفراروی  %72بدست آورد .ضرایب روایی ( )N=100عبارت

کودکان  SDQتوسط والدین تکمیل گردید و والدین کودکانی که

است از نوجویی ،%75آسیبپرهیزی  ،%72پاداشوابستگی ،%87

نمره آنها کمتر از نقطهای برش میشد وارد طرح شدند .و پس از

پشتکار ،%90همکاری ،%76خودراهبری  %66و خودفراروی

آن برای غربالگری اختالالت روانی والدین  SCL-90به آنها داده

 .%86ضرایب پایایی آزمون-بازآزمون ( )N=101نوجویی،%86

شد ،در صورتی که نمره آنها از نقطه برش کمتر میشد وارد طرح

آسیبپرهیزی ،%88پاداش وابستگی ،%73پشتکار ،%79

شدند .پس از اجرای این مراحل به آنها  TCIو  SCID-IIداده میشد.

همکاری ،%86خودراهبری ،%90خودفراروی.)12( %86

معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن کودک یا نوجوان مبتال به

 -3چکلیست نشانههای اختالالت روانی ) :(SCL-90-Rاین

 ،ADHDداشتن سواد در حد خواندن و نوشتن بود و معیارهای خروج

پرسشنامه شامل  90ماده میباشد و  9بعد اختاللهای روانی را

از مطالعه شامل عقبماندگی ذهنی ،سابقه اختالالت نورولوژیک

مورد بررسی قرار میدهد .که عبارتند از جسمانیسازی ،وسواسی-

جدی در کودکان و والدین ،سابقه بیماری جدی جسمی در

جبری ،حساسیت بینفردی ،افسردگی ،اضطراب ،خصومت،

کودکان و والدین ،سابقه اختالالت روانپزشکی فعال در والدین

هراس ،افکار پارانوئید و روانگسستگی هر سوال از صفر تا 4

که مانع از انجام آزمونها شود ،و عدم رضایت فرد برای شرکت

امتیاز میگیرد .کسب میانگین باال در هر اختالل ،نشانگر مشکل

در مطالعه بود .در ارزیابی اولیه پرسشنامههای زیر برای هر فرد

جدی فرد در ارتباط با آن است ( .)13پایایی پرسشنامه در داخل

تکمیل شد.

و خارج کشور بین  0/72تا  ،0/90روایی در خارج  0/36تا  0/73و

 -1پرسشنامه مقیاس درجهبندی والدین کانرز ) :(CPRSاز فرم

در داخل کشور بین  0/27تا  0/66گزارش شده است (.)14

 48سؤالی استفاده شد .این فرم درجهبندی توسط والدین کودک

-4مصاحبه بالینی ساختاریافته  DSM-IVبرای محور :(SCID- II) II

بررسی رابطه بین ویژگیهای سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت در والدین کودکان مبتال به ...
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فرست ،اسپیتزر ،گیبسون و ویلیامز در سال  1996برای سنجش

بالینی :بین خودفراروی و همکاری با هیج کدام از اختالالت

(اجتنابی ،وابسته،

شخصیت همبستگی مشاهده نشد ،ولی نوجویی ،آسیبپرهیزی،

وسواسی-اجباری ،پارانویید ،اسکیزوتایپال ،اسکیزویید ،نمایشی،

پاداشوابستگی ،پشتکار ،و خودراهبری هرکدام با برخی از

یازده اختالل شخصیت محور

II

از

DSM-IV

خودشیفته ،مرزی ،ضد اجتماعی) ،و دو اختالل مشخص نشده به

اختالالت شخصیت رابطه داشتند .مث ً
ال اختالل شخصیت پارانویا

گونه دیگر شامل اختالل شخصیت افسرده و اختالل شخصیت

با آسیبپرهیزی ،و پاداشوابستگی پایین همبستگی منفی داشت،

منفعل-پرخاشگر به کار میرود .مطالعات متعدد پایایی باالی این

اختالل شخصیت وابسته با آسیبپرهیزی ،و پاداشوابستگی پایین

آزمون را نشان دادهاند ( )15روایی محتوایی نسخهی ترجمه شده

همبستگی منفی داشت .اختالل شخصیت اسکیزوتایپال با نوجویی

آزمون در ایران در پژوهش بختیاری تأیید شد و ضریب پایایی

پایین همبستگی منفی داشت ،اختالل شخصیت مرزی با پشتکار

آزمون -بازآزمایی به فاصله یک هفته  0/87به دست آمد (.)16

پایین همبستگی مثبت داشت ،و اختالل شخصیت وسواسی-جبری

-5پرسشنامه تواناییها و مشکالت ) :(SDQاین پرسشنامه،

با خودراهبری پایین همبستگی مثبت داشت .نوجویی پایین با

مشکالت و تواناییهای کودکان را در  25جمله مورد ارزیابی قرار

اختالل شخصیت اسکیزوتایپال همبستگی برابر  -0/30است .سطح

میدهد .هر سوال با جوابهای کام ً
ال درست ،تا حدی درست و

دو دامنه معناداری این دو همبستگی در حد  0/04یا کمتر است.

نادرست طبقهبندی شده است .در اینجا از پرسشنامه مخصوص

بنابراین همبستگی از نظر آماری معنادار است

والد ( 4-16سال) استفاده شد .شاخصهای پرسشنامه به صورت

= .)r= -0/30 ،dfآسیبپرهیزی پایین با اختالل شخصیت وابسته

نمره کلی مشکالت ،مشکالت هیجانی ،مشکالت بیشفعالی،

و اختالل شخصیت پارانویا به ترتیب همبستگی  -0/42و -0/32

مشکالت سلوک ،مشکالت ارتباطی با همساالن ،و رفتارهای

داشت .سطح دو دامنه معناداری این دو همبستگی به ترتیب در حد

اجتماعی مطلوب گزارش میگردد ( .)17گودمن در سال 2001

 0/004و  0/02یا کمتر است .بنابراین دو همبستگی از نظر آماری

در نمونه خود آلفای کرونباخ

معنادار است ( P<0/004و  P<0/02( )r= -0/42 ،df= 43و ،df= 43

را برای مقیاسهای مختلف  0/73گزارش کرد ( .)18در مطالعه

 .)r=-0/32پاداشوابستگی پایین با اختالل شخصیت وابسته و

روانسنجی  SDQتوسط تهرانیدوست و همکاران هنجارهای سنی

اختالل شخصیت پارانویا به ترتیب همبستگی برابر  -0/47و -0/30

گزارش و روایی و پایایی شاخصهای آن خوب اعالم شد (.)19

داشت .سطح دو دامنه معناداری این دو همبستگی به ترتیب در حد

دادههای بدست آمده براساس اهداف جزئی طرح با استفاده از -20

 0/001و  0/04یا کمتر است .بنابراین دو همبستگی از نظر آماری

 SPSSتوسط همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

معنادار است ( P<0/001و  P<0/04( )r= -0/47 ،df= 43و ،df= 43

برای ارزیابی پایایی درونی

SDQ

(P<0/04

و 43

 .)r= -0/30پشتکار پایین فقط با اختالل شخصیت مرزی همبستگی

یافتهها

برابر  0/43نشان داد .سطح دو دامنه معناداری این همبستگی در

 45والد از گروه بالینی و  45والد از گروه غیربالینی ( 32پدر و 58

حد  0/003یا کمتر است .بنابراین همبستگی از نظر آماری معنادار

مادر) در این پژوهش شرکت کردند .گروه دوم از نظر متغیرهای

است ( P<0/003و  .)r= 0/43 ،df= 43خودراهبری پایین فقط با

جمعیتشناختی با گروه بالینی همتاسازی شدند %87 .والدین در

اختالل شخصیت وسواسی-جبری همبستگی برابر  0/32نشان

گروه سنی  30-50سال بودند و میانگین سنی فرزندان آنان 10/76

داد .سطح دو دامنه معناداری این همبستگی در حد  0/03یا کمتر

سال ( =2/95انحراف استاندارد) بود .در تمام خانوادههای شرکت

است .بنابراین همبستگی از نظر آماری معنادار است ( P<0/03و

کننده والدین اصلی (زیستی) بودند ،و با هم زندگی میکردند.

 .)r= 0/32 ،df= 43نتایج این قسمت در جدول  1ارائه شده است.

تحصیالت  %44افراد زیر دیپلم %46 ،دیپلم و فوق دیپلم ،و بقیه

رابطه بین ویژگیهای سرشتی و منشی و شخصیتی در گروه

کارشناسی و باالتر بود.
رابطه بین ویژگیهای سرشتی و منشی و شخصیتی در گروه

غیربالینی :تمام اختالالت شخصیت به جز اختالل شخصیت
ضداجتماعی و منفعل-پرخاشگر با ویژگیهای سرشتی و منشی
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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

جدول  -1نتایج همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و سرشتی و منشی والدین کودکان مبتال به
NS

اﺧﺘﻼل اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﺎل

RD

HA

PER

ADHD

SD

ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﭘﺎﻳﻴﻦ

اﺧﺘﻼل واﺑﺴﺘﻪ

ﭘﺎﻳﻴﻦ

اﺧﺘﻼل واﺑﺴﺘﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦ

اﺧﺘﻼل ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎ

ﭘﺎﻳﻴﻦ

اﺧﺘﻼل ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎ

ﭘﺎﻳﻴﻦ

اﺧﺘﻼل ﻣﺮزي

ﭘﺎﻳﻴﻦ

وﺳﻮاﺳﻲ-ﺟﺒﺮي

C

ST

ﻣﻌﻨﺎداري

Df

R

0/04

43

-0/30

0/004

43

-0/42

0/001

43

-0/47

0/02

43

-0/32

0/04

43

-0/30

0/003

43

0/43

0/03

43

0/32

همبستگی ندارند .به عبارت دیگر اختالل شخصیت ضداجتماعی

همبستگی منفی داشت .اختالل شخصیت اسکیزوتایپال با نوجویی

با خودراهبری پایین همبستگی مثبت و اختالل شخصیت منفعل-

پایین همبستگی منفی داشت ،اختالل شخصیت مرزی با پشتکار

پرخاشگر با آسیبپرهیزی پایین همبستگی مثبت داشت .اختالل

پایین همبستگی مثبت داشت و اختالل شخصیت وسواسی-جبری

شخصیت ضداجتماعی با خودراهبری پایین همبستگی برابر

با خودراهبری پایین همبستگی مثبت داشت .نتایج این مطالعه در

 0/35داشت .سطح دو دامنه معناداری این همبستگی در حد

برخی اختالالت شخصیت با مطالعات همخوان بود مث ً
ال مطالعات

 0/01یا کمتر است .بنابراین همبستگی از نظر آماری معنادار است

نشان دادند که اختالل شخصیت پارانویا با پاداشوابستگی باال

( P<0/01و  .)r= 0/35 ،df= 43اختالل شخصیت منفعل-پرخاشگر

رابطه منفی داشت و اختالل شخصیت اسکیزوتایپال با نوجویی باال

با آسیبپرهیزی پایین همبستگی برابر  0/29نشان داد .سطح دو

همبستگی مثبت داشت ،اختالل شخصیت مرزی با پشتکار پایین

دامنه معناداری این همبستگی در حد  0/04یا کمتر است .بنابراین

همبستگی مثبت داشت ،اختالل شخصیت وابسته با آسیبپرهیزی

همبستگی از نظر آماری معنادار است ( P<0/04و .)r= 0/29 ،df= 43

باال و پاداشوابستگی باال همبستگی مثبت داشت که مطالعه ما نیز

نتایج این قسمت در جدول  2ارائه شده است.

این موارد را نشان داد )2( .شاید علت کم همخوانی نتایج مطالعه
ما این باشد که هیچکدام از مطالعات روی جمعیت والدین کودکان

بحث

مبتال به  ADHDکار نشده بود و همه آنها افرادی را وارد طرحشان

رابطه بین ویژگیهای سرشتی و منشی و شخصیتی درگروه

میکردند که اختالل شخصیت داشتند و در مرحله بعد از آنها

بالینی :بین خودفراروی و همکاری با هیج کدام از اختالالت
شخصیت همبستگی مشاهده نشد ولی اختالل شخصیت پارانویا

 TCIمیگرفتند.
رابطه بین ویژگیهای سرشتی و منشی و شخصیتی در گروه

با آسیبپرهیزی ،و پاداشوابستگی پایین همبستگی منفی داشت،

غیربالینی :تمام اختالالت شخصیت به جز اختالل شخصیت

اختالل شخصیت وابسته با آسیبپرهیزی ،و پاداشوابستگی پایین

ضداجتماعی و منفعل-پرخاشگر با ویژگیهای سرشتی و منشی
همبستگی ندارند .به عبارت دیگر اختالل شخصیت ضداجتماعی

جدول  -2نتایج همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و سرشتی والدین
کودکان سالم
HA

اﺧﺘﻼل ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻨﻔﻌﻞ-ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ

ﭘﺎﻳﻴﻦ

SD

ﻣﻌﻨﺎداري

ﭘﺎﻳﻴﻦ

0/01

0/35 43

0/04

0/29 43

Df

R

با خودراهبری پایین همبستگی مثبت و اختالل شخصیت منفعل-
پرخاشگر با آسیبپرهیزی پایین همبستگی مثبت داشت .در مطالعه
بل و همکاران در سال  1997رابطه بین

TCI

و

SCID-II

به این

صورت گزارش شد :اختالل شخصیت پارانوئید آسیبپرهیزی باال
داشت ،اختالل شخصیت اسکیزوئید پاداشوابستگی پایین داشت،

مریم سجادیان

بررسی رابطه بین ویژگیهای سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت در والدین کودکان مبتال به ...

25

اختالل شخصیت ضداجتماعی نوجویی باال ولی خودراهبری پایین

والدین سالم انجام نشده بود و همه آنها افرادی را وارد طرحشون

داشت ،اختالل شخصیت مرزی آسیبپرهیزی باال ولی پشتکار،

میکردند ،که اختالل شخصیت داشتند و در مرحله بعد از آنها TCI

خودراهبری ،و همکاری پایین داشت ،اختالل شخصیت خودشیفته

میگرفتند در حالی که در این قسمت از افراد سالم  TCIگرفته شد.

خودراهبری و همکاری پایین داشت ،اختالل شخصیت اجتنابی

در تبیین موارد باال میتوان به این موارد اشاره نمود :نوجویی باال با

آسیبپرهیزی باال داشت ،اختالل شخصیت وسواسی پشتکار باال

اختالالت شخصیت دسته  Bرابطه دارد ( )23که در مورد والدین

داشت ،و اختالل شخصیت نمایشی و وابسته با هیجکدام رابطه

کودکان مبتال به  ADHDاین مورد تائید شد (در پژوهش حاضر 3

نداشتند (.)20

تا از  4اختالالت شخصیت  Bبه جز اختالل شخصیت خودشیفته

در مطالعه مولدر در سال  1999رابطه بین  TCIو  SCID-IIبه این

معنیدار شد) .و آسیبپرهیزی باال با اختالالت شخصیت دسته C

صورت گزارش شد :اختالالت دسته  Aآسیبپرهیزی باال ولی پاداش

رابطه دارد ( )23که در مورد والدین کودکان مبتال به  ADHDاین

وابستگی ،خودراهبری و همکاری پایین داشتند .اختالل شخصیت

مورد تأیید شد (در پژوهش حاضر 2تا از  3اختالالت شخصیت

پارانوئید آسیبپرهیزی باال ولی خودراهبری و همکاری پایین

 Cبه جز اختالل شخصیت وابسته معنیدار شد) .پاداشوابستگی

داشتند ،اختالل شخصیت اسکیزوئید پاداشوابستگی و همکاری

باال با اختالالت شخصیت دسته  Aرابطه دارد ( )23که در مورد

پایین داشت ،اختالل شخصیت اسکیزوتایپال آسیبپرهیزی

والدین کودکان مبتال به  ADHDاین مورد تائید شد .به عبارت دیگر

و خودفراروی باال ولی همکاری و خودراهبری پایین داشت،

از آنجایی که پاداشوابستگی معنیدار نشد هیچکدام از اختالالت

اختالالت دسته

B

نوجویی و خودفراروی باال ولی همکاری و

دسته

A

در والدین کودکان مبتال به

ADHD

نیز معنیدار نشدند.

خودراهبری پایین داشتند ،اختالالت دسته  Cآسیبپرهیزی باال

همچنین پشتکار والدین کودکان مبتال به  ADHDپایین بود البته طبق

ولی نوجویی و خودراهبری پایین داشتند .اختالل شخصیت اجتنابی

نظریه کلونینجر ویژگی پشتکار (چه پشتکار باال و چه پشتکار پایین)

آسیبپرهیزی باال ولی نوجویی ،همکاری و خودراهبری پایین

پیشبینی کننده اختالل شخصیت نیست و طبق نظریه کلونینجر

داشت ،اختالل شخصیت وابسته آسیبپرهیزی باال ولی خودراهبری

خودراهبری و همکاری پایین پیشبینی کننده برای تقریب ًا همه

پایین داشت اختالل شخصیت وسواسی خودراهبری پایین ولی

نوع اختالل شخصیت است ،که در این پژوهش بیشتر اختالالت

خودفراروی باال داشت ( .)21در مطالعه کاسی و جوسی در سال

شخصیت معنیدار شدند (به جز اختالل شخصیت وابسته ،پارانوئید،

 1999رابطه بین  TCIو  SCID-IIبه این صورت گزارش شد :اختالل

اسکیزوئید ،اسکیزوتایپال ،خودشیفته) و این مورد نیز تأیید شد (،1

شخصیت پارانویید پاداشوابستگی ،خودراهبری ،و همکاری پایین

 .)2و در نهایت ویژگی خودفراروی با اختالل شخصیت رابطه ندارد

داشت ،اختالل شخصیت اسکیزوئید پاداشوابستگی پایین داشت،

که در والدین کودکان مبتال به  ADHDاین مورد نیز معنیدار نشد.

اختالل شخصیت اسکیزوتایپال نوجویی و خودفراروی باال داشت،
اختالل شخصیت مرزی خودراهبری پایین داشت ،اختالل شخصیت

نتیجهگیری

خودشیفته پاداشوابستگی ،خودراهبری ،و همکاری پایین داشت،

با توجه به یافتههای این مطالعه به نظر میرسد که ویژگیهای

اختالل شخصیت اجتنابی آسیبپرهیزی باال ،و خودراهبری پایین

سرشتی و منشی و اختالالت شخصیت والدین کودکان مبتال به

داشت .اختالل شخصیت وابسته آسیبپرهیزی ،و پاداشوابستگی

 ADHDمتفاوت از گروه سالم باشد ،و محدودیتهای پژوهش کمبود

باال ولی خودراهبری پایین داشت .اختالل شخصیت وسواسی

وقت ،تعداد زیاد پرسشنامهها و مصاحبهها ،حجم کم نمونه و فضای

پاداشوابستگی ،خودراهبری و همکاری پایین داشت ،و اختالل

محدود بود با توجه به نتایج امیدوارکننده این مطالعه ،تکرار آن با

شخصیت نمایشی با هیچکدام رابطه نداشت ( .)22نتایج این مطالعه

نمونه بیشتر و همچنین پژوهش در نمونههای دیگری تکرار شود.

با هیچ مطالعهای همخوان نبود ،علت عدم همخوانی نتایج مطالعه

بخصوص مبتالیان به سایر اختالالت طیف کودکی نیز استفاده گردد

ما با مطالعات این بود که هیچکدام از مطالعات روی جمعیت

تا اختصاصی بودن نتایج به اختالل  ADHDمورد آزمون قرار گیرد.

1397  بهار، شماره یک،سال سیزدهم
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این مقاله بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « مقایسه

درمانگاه روانپزشکی بیمارستان روزبه و بخش مدارک پزشکی
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