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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سب ک زندگی والدین کودکان  12- 8ساله مبتال به بیشفعالی /نقص توجه
و اختالل یادگیری بود .جامعه آماری این تحقیق کلیه والدین کودکان  12- 8ساله مبتال به بیشفعالی /نقص توجه و اختالل
یادگیری شهر یاسوج بود ،و نمونه مورد بررسی تعداد  111نفر از این والدین این کودکان است که به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب گردیدند .برای جمعآوری داده ها از نمونه مورد مطالعه ،از دو پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتی
( ) NEOپرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت استفاده شد .دادههای بدست آمده با استفاده از  tمستقل و با کمک برنامه
آماری  SPSS-22مور د تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی،
برونگرایی ،گشودگی و با وجدان بودن در والدین دارای کودکان بیش فعال بیشتر از والدین دارای کودکان اختالل یادگیری
می باشد (  ) p≤0 /001و همچنین سبک زندگی والدین دارای کودکان بیش فعال بهتر از والدین دارای کودکان اختالل یادگیری
میباشد ( .) P≤0 /001
واژههای کلیدی :ویژگیهای شخصیتی ،سبک زندگی ،بیشفعالی ،نقص توجه ،اختالل یادگیری
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مقدمه
بررسی اختالالت روانشناختی در دههی اخیر رو به گسترش بوده است و اختالل نقص توجه  -بیشفعالی و اختالل یادگیری
نیز در این چند سال مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است .با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نتایج به دست آمده
شواهدی وجود دارد که کودکان با اختالل نقص توجه  -بیش فعالی و کودکان دارای اختالل یادگیری در کارکردهای اجرایی
عصبشناختی مشکالتی دارند (بیوتیا ،آلبرت ،لالنگ و چکس .) 2018 ،1
اختالل نقص توجه  -بیش فعالی برای نخستین بار توسط پزشک آلمانی به نام هوفمن در سال  1643شناسایی شد (پلیزکار،
گرینهیل و کریزمن  ،) 2000 ،2این اختالل یکی از رایجترین اختالالت دوران کودکی است که توجه روانشناسان و روان پزشکان
را به خود جلب کرده است (بوسینگ ،ماسن ،بل ،پورتر و گارون .) 2010 ،همچنین یکی از شایعترین دالیل مشکالت رفتاری
کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی روانی در ایاالت متحده و یکی از اختالالت روانی شایع در دوران کودکی است
(نوردرمیر ،المن و استرالن ) 2018 ،و مهم ترین مشکل این کودکان توجه و نیز توجه پایدار است (لرنر .) 1310 ،3
اختالل نقص توجه  -بیشفعالی یک الگوی ثابت بیدقتی ،بیش فعالی و تکانشگری است که مخل عملکرد و رشد کودکان می -
شود .نقص توجه با ناتوانی در تداوم انجام یک تکلیف ،دشوار بودن حفظ توجه مداوم و بی نظمی خود را نشان میدهد و
مشخصه های رفتاری ییش فعالی ،فعالیت زیاد و نامناسبر حرکتی ،بی قراری بیش از اندازه و یا پر حرفی است .مشخصه دیگر
این اختالل تکانش گری است که به معنی یک فعالیت شتاب زده است که بدون فکر و در لحظه اتفاق میافتد و احتمال آسیب
در آن زیاد است .این اختالل شایع در  8درصد کودکان مدرسه و  3درصد از نوجوانان بزرگساالن را شامل میشود (تراویس،
گراسوالد و استیگراد .) 2011 ،4
کودکان مبتال به اختالل اختالل نقص توجه  -بیش فعالی عالوه بر مشکالت اصلی توجه ،برانگیختگی و بیشفعالی ،به مشکالت
قابل توجه دیگری در حوزه های مختلف اجتماعی تحصیلی ،رفتاری ،شناختی و هیجانی دچار میشوند (هچمن ،اسوانسون،
سیبلی ،استهلی ،اوونس ،میتچل و آبیکٌف  ،) 2018 ،3همچنین در متوقف ساختن فعالیتهای خود در موقعیتهای مورد نیاز
ناتوان هستند ،همچنین این کودکان مدام در حرکت و جنبوجوش بوده و نمیتوانند به روش معمول بازی کنند و دست و
پاهایشان بی قرار و ناآرام است (کورتس ،فرین ،براندیس ،بویتالر ،دالی و زوداس .) 2013 ،8
اختالل اختالل نقص توجه  -بیش فعالی که یک اختالل رشدی دائمی است که از بدو کودکی شروع و عالئم آن با افزایش سن و
رشد با تغییرات وسیع همراه می گردد و همیشه عملکرد یادگیری را با خود درگیر نموده است (دلی و دوپاول  .) 2018 ،8با توجه
به اینکه این اختالل نقص توجه  -بیشفعالی در حوزهی یادگیری و عمکلرد یادگیری فرد اخالل ایجاد میکند پس میتوان
گفت که میتواند اختالل یادگیری به همراه داشته باشد.
مطالعات شیوعشناسی و همه گیرشناسی اختالل یادگیری در جمعیتهای عمومی و نمونههای کلنیکی نیز نشان میدهد که
اختالل نقص توجه  -بیشفعالی به طور همزمان با اختالل یادگیری اتفاق میافتد و این مسئله در پژوهشهای کارول ،مایوگهان
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و گودمن  ،) 2003 ( 6سیدمن ،والر و مالکیس  ،) 2003 ( 1علیزاده ،بهمنی و مفیدی (  ) 1368نیز تأیید شده است و همچنین
یافتههای باری و کالرک

10

(  ،) 2003سیکستون ،گلهورن و بل

11

(  ) 2011و حسینیفر ،زیرک و شیخاالسالمی ( ) 2011

نیرومندی ارتباط این دو اختالل را در یافتههای خود مورد تأیید قرار دادهاند.
اختالالت ی ادگیری به یک سازهی واحد یا اختالل که با نقص در پیشرفت مهارتهای تحصیلی مرتبط است ،اشاره دارد .این
اختالل دارای ماهیتی ناهمگن است که این ناهمگنی در الگوهای تحصیلی ،قوت و ضعف پردازش اطالعات و همچنین در
سیستمهای طبقه بندی اصلی به عنوان اختالالت تحصیلی حوزه ی خاص مانند اختالل خواندن و یا اختالل ریاضی منعکس
میشود (کِسِی  .) 2012 ،12در  DSM-3طبقه اختالالت یادگیری به اختالل یادگیری خاص تغییر نام داده است و اختالل
خواندن ،نوشتن و اختالل ریاضی که قبالً یک اختالل مستقل و مجرا محسوب میشدند ،اکنون به عنوان یک مشخص کننده
در اختالل یادگیری خاص گنجانده شدهاند.
ناتواناییهای یادگیری به دو دسته اصل ناتواناییهای یادگیری تحولی و ناتواناییهای یادگیری تحصیلی تقسیم میشوند.
ناتوانایی های یادگیری تحصیلی خود به سه نوع ناتوان یادگیری ریاضی ،ناتوانی یادگیری خواندن (نارساخوانی) ،ناتوانی یادگیری
نوشتن (نارسانویسی) و امالنویسی تقسیم میشوند (شهنی ییالق ،کرمی و شکرکن .) 1363 ،بر اساس راهنمای تجدیدنظر شده
تشخیصی و آماری اختالالت روانی  ،13حدود  2تا  10درصد از کودکان مبتال به این اختالل هستند و معموالً تعداد پسرها سه
برابر دخترها است (فن ویک ،کوباس ،ویتزک ،فیتزر ،میلر ،ماریکل و هال .) 2018 14 ،بر اساس راهنمای تجدیدنظر شده تشخیصی
و آماری اختالالت روانی ،اختالالت یادگیری زمانی تشخیص داده میشود که پیشرفت در آزمونهای استاندارد شده برای
خواندن ،ریاضیات و بیان نوشتاری بهطور قابل مالحظهای ،زیر ح د مورد انتظار بر حسب سن ،سطح هوشی و تحصیالت باشد.
ناتوانیهای یادگیری گسترهای بسیار وسیعتر از مشکالت تحصیلی را شامل میشود و نیازمند توجه به حوزههای اجتماعی،
خانوادگی ،عاطفی و رفتاری زندگی کودک در بافت خانواده است (لرنر .) 1188 ،13
خصوصیات شخصیتی و سبک زندگی اعضای خانواده به خصوص والدین میتواند رفتار کودک را تحت تاثیر قرار دهد؛ لذا
بررسی صفات شخصیتی والدین کودکان مبتال به اختالالت رفتاری و بررسی ارتباط آنها با نوع اختالل از اهمیت باالیی
برخوردار است(نجمی و حسن زاده ) 1361 ،نیگ( ) 1118با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی والدین بر اختالالت کودکان،
معتقد است ارتباط صفات شخصیتی والدین با بسیاری از اختالالت کودکان هنوز ناشناخته و مبهم است.
از عواملی که می تواند در بروز اختالالتی نظیر اختالل یادگیری و اختالل نقص توجه/بیش فعالی کودکان نقش داشته باشد،
ویژگی شخصیتی والدین آنان است .بر اساس نظریه اکثر روانشناسان ،شخصیت انسان و رشد آن ،تحت تأثیر ژنتیک و محیط
قرار دارد؛ اما تأثیر عوامل محیطی در شکل گیری ویژگیهای شخصیتی جنبه غالب داشته و میتواند بر مجموعه شخصیت فرد
تأثیر بگذارد ( پیمنتال ،لئال ،مارکو و راموس  .) 2012 ،18دیدگاهه ای مختلفی در مورد ویژگیهای شخصیتی وجود دارد که مدل
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پنج عاملی شخصیت (برون گرایی ،دلپذیری ،با وجدان بودن ،روان نژندگرایی و انعطاف پذیری) مککری و کوستا  18از مهمترین
آنها است .مطالعاتی در زمینهی اختالالت کودکان و ویژگیهای شخصیتی والدین انجام شده که نتایج متفاوتی را در بر
داشتهاند از جمله غباری بناب و استیری (  ) 1363نشان داداند که مادران کودکان درخودمانده در بعد روانآزردگی و مادران
کودکان عادی در بعد پایداری هیجانی هستند .همچنین نیگ ( ) 1118در مطالعهای نشان داد که مادران پسران مبتال به نقص
توجه /بیشفعالی رفتار پرخاشگرانه ،اضطراب و افسردگی بیشتری مشاده میشود .همچنین در مطالعهای دیگر مشاهده کرد که
بین روانآزرده خویی مادر با پرخاشگری کودک مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی و پذیرا بودن تجربه در والدین شیوع
باالی رفتارهای ضداجتماعی در کودک رابطه معنیداری وجود دارد (نیگ.) 1116 ،
مطالعات نشان داده که عوامل مبتنی بر محیط اجتماعی نظیر روابط اجتماعی قوی و یا وقایع استرسزای محیط اجتماعی نظیر
فقر با سالمت و سبک زندگی سالم در ارتباط هستند ،اما امروزه مشخص شده است که ویژگیهای شخصیتی نقش بسیار مهم -
تری نسبت به این عوامل محیط اجتماعی در پیش سالمت و سبک زندگی سالم دارند .و با ارزیابی سبک زندگی افراد میتوان
به میزان موفقیتهای فردی و اجتماعی آنان در زندگی دست یافت (کوکرهام .) 2003 ،16
عالوه بر ویژگیهای شخصیتی عوامل اجتماعی از جمله سبک زندگی میتواند در بروز اختالالتی نظیر اختالل یادگیری و
اختالل نقص توجه/بیش فعالی کودکان نقش داشته باشد .سبک زندگی با موفقیتها و توانمندی افراد ارتباط مستقیمی
دارد(کوکرهام .) 2003 ،سبک زندگی شیوههای نسبتاُ پایدار است که فرد اهداف خود را به آن طریق دنبال میکند .این شیوه -
ها ،حاصل زندگی دورهی کودکی فرد است (فوچینیو ،میزوئی ،توکی ،ایدِ ،فوجینو و یوشیمورا  .) 2003 ،11در واقع سبک زندگی،
بعد عینی و کمیتپذیر شخصیت افراد است .به همین دلیل ،نظریه سبک زندگی آدلر ،نظریه شخصیت او نیز محسوب میشود.
اولین بار آلفرد آدلر سبک زندگی را مطرح کرد .سپس توسط پیروان او گسترش یافت .آنان سبک زندگی ،شکلگیری آن در
دوره کودکی ،نگرشهای اصلی سبک زندگی ،وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با یکدیگر را به تفصیل بحث کرده و آن را در
قالب درخت سبک زندگی نشان دادند ،مفاهیم ارزشی و انسان شناختی و فلسفی را مطرح کرده و تمام زندگی را به صورت
یکپارچه به تصویر کشیدند (شفیعآبادی و ناصری.) 2001 ،
تاکنون پژوهشهای چندی در مورد والدین کودکان مبتال به بیش فعالی/نقص توجه و اختالل یادگیری انجام شده است .از
جمله دانش و همکاران (دانش ،کاکاوند ،سلیمی نیا ،سابقی و سهیمی ) 1312 ،در پژوهش خود با عنوان رابطهی بین پنج عامل
شخصیت با شیوههای فرزندپروری در مادران کودکان دچار بیش فعالی /نقص توجه ،به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین
روانرنجوری و شیوه های فرزندپروری بیثبات و مبتنی بر تنبیه بدنی مادران بود .ویژگیهای شخصیتی مادران بر شیوههای
رفتاری و فرزند پروری آنها و نیز افزایش یا کاهش شدت اختالل کودکان دچار نقص توجه /بیش فعالی آنها تأثیرگذار است.
همچنین فرخزادی و همکاران (فرخزادی ،محمدی ،علیپور ،مداحی ،سلمانیان .) 1313 ،در پژوهشی با عنوان مقایسة سالمت -
روانی والدین کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی با والدین کودکان سالم .به این نتیجه رسیدند که سالمتروان
در والدین کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی کمتر از والدین کودکان عادی بود (قانیزاده ،محمدی و معینی،
 .) 2006بر روی همپوشی اختالالت روانی و اختالالت روانی مربوط به والدین در نمونهای از کودکان ایرانی دارای اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی کار کردند نتایج تحقیق نشان داد که کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی ،حداقل دارای
یک اختالل روانی همراه دیگر هستند .معموالً احتمال نافرمانی مقابلهای در پسرها و اختالل اضطراب در دخترها وجود دارد و
معمولترین اختالل روانی در والدین اختالالت خلقی بود .از طرفی در تخمین مقایسة تنش والدگری مادران مبتال به اختالل
نارسایی توجه /بیشفعالی با مادران کودکان بهنجار نشان داده شده است که تنش والدگری و مؤلفههای آن در مادران کودکان
17
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مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی در مقایسه با مادران کودکان بهنجار تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین بین تنش
والدگری در مادران کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی و مادران کودکان بهنجار تفاوت معناداری دیده میشود.
نتایج این پژوهش نشان داد که مادران کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی در مقایسه با مادران کودکان بهنجار
دارای تنش والدگری بیشتری هستند.
بنابراین ،برای پاسخ به این سؤال که چرا ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی در والدین کودکان مبتال به بیشفعالی /نقص
توجه و اختالل یادگیری متفاوت است ،اولین گام مهم بررسی ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی اینگونه والدین است ،و از
آنجایی که این والدین بیش از سایر والدین با چالشهای منحصر به فردی در زمینهی نقش والدینی مواجه هستند که میتواند
بر ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی اثر بگذارد و به دنبال آن ،شرایط کنار آمدن با این مشکل و ایجاد اختاللهای کمبود
با نقص توجه /بیشفعالی و اختالل یادگیری را تحت شعاع قرار دهد و از سوی دیگر عواملی والدینی نظیر آسیبدیدگی روانی و
استرسی که والدین تجربه میکنند (کردستانی ،) 1313 ،ممکن است نه تنها بر ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی آنها،
بلکه در شکلگیری و پایداری رفتار کودک تأثیری منفی داشته باشد .بنابراین ،شناخت عوامل اثرگذار بر ویژگیهای شخصیتی
و سبک زندگی والدین که نقش چشمگیری در سازگاری و هدایت اینگونه کودکان دارد؛ بر اهمیت و ضرورت چنین پژوهشی
صحه میگذارد .برای روشن کردن جنبههای و یژگیهای شخصیتی و سبک زندگی والدین کودکان مبتال به بیشفعالی /نقص
توجه و اختالل یادگیری ،این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک زندگی در والدین کودکان مبتال به بیش -
فعالی /نقص توجه و اختالل یادگیری آنها انجام شد تا سهم هر یک اختالالت در پیشبینی ویژگیهای شخصیتی و سبک
زندگی والدین مشخص شود.
روش تحقیق
از آنجا که هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی در والدین کودکان مبتال به بیشفعالی /نقص
توجه و اختالل یادگیری  12- 8ساله در شهر یاسوج بود ،لذا پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد  .جامعه آماری این
پژوهش را کلیه والدین کودکان  12- 8ساله مبتال به بیشفعالی /نقص توجه و اختالل یادگیری شهر یاسوج که تعداد آنها 360
نفر بود ند تشکیل دادند .شرکت کنندگان این پژوهش که با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده شامل  111نفر از والدین
این کودکان دارای اختالل بودند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتی( :)NEOپرسشنامه شخصیتی  NEOیک آزمون شخصیتی است که پنج
زمینهی اصلی شخصیت روانآزردهخویی ( ،) Nبرونگرایی ( ،) Eانعطاف پذیری یا گشودگی در تجربه ( ،) Oتوافق پذیری ( ) Aو با
وجدان بودن ( ) Cرا مورد ارزیابی قرار می دهد .این مقیاس با طیف لیکرت پنج درجهای (کامالُ موافق تا کامالُ مخالف) نمره -
گزاری شده است .روایی محتوایی این مقیاس توسط مککری و کوستا  ) 1112 ( 20بررسی شده است ،پایایی آن را برای پنج
عامل  0 /10تا  0 /88گزارش نمودهاند .این مقیاس توسط گروسی (  ) 1360مورد بررسی قرار گرفت که ضرایب آلفای کرونباخ در
هر یک از عوامل اصلی روانآزردگیخویی ،برونگرایی ،باز بودن به تجربه ،توافق پذیری و با وجدان بودن به ترتیب ، .0 /68
 0 /86 ،0 /38 ،0 /83و  0 /68به دست آمد گروسیفرشی (  ) 1360جهت برر سی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو
فرم گزارش شخصی ( ) Sو فرم ارزیابی مشاهده گر ( ،) Rاستفاده شد ،که حداکثر همبستگی به میزان  0 /88در عامل برون

20

. M cCrae & Costa

10

مجله پیشرفت های نوین د ر روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،62مرداد 9311

گرایی و حداقل آن به میزان  0 /43در عامل سازگاری بود .در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از آ لفای
کرونباخ  /88به دست آمده است.
پرسشنامه سبک زندگی  :69این پرسشنامه توسط میلر و اسمیت  ) 1168 ( 22طراحی شده ،که دارای  20گویه در طیف بیکرت
 3درجهای (  =1همیشه تا  =3هرگز) است .نمرههای باالتر نشان دهندهی سبک زندگی ناخوشایند و ناسالم است .روایی این
مقیاس پس ا ز ترجمه به روش باز ترجمه به وسیله اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأ یید شده و پایایی آن
در یک مطالعه پایلوت در مورد  20بیمار مبتال به بیماری ریه  0 /68و آلفای کرونباخ تک تک پرسشها باالتر از  0 /3بدست
آمد .همچنین در پژوهش فوق به منظور بدست آوردن پا یایی ،پرسشنامهی سبک زندگی در مورد  30نفر از پرستاران با فاصله
ی دو هفته اجرا شد و پایایی آن  0 /63بدست آمده است .احمدی (  ) 1314در پژوهشی نیز پایایی این مقیاس را با استفاده از
آلفای کرونباخ  0 /64به دست آورده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با استف اده از آلفای کرونباخ  0 /60به
دست آمد.
یافتههای پژوهش
جدول  : 1نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه خرده مقیاسهای ویژگیهای شخصیتی در بین دو گروه
والدین دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری و بیشفعالی
مقدار

نسبت F

درجه

اثر پیالیی

0 /30

38 /38

فرضیه
3

خطا
163

0 /001

لمبدای ویکلز

0 /41

38 /38

3

163

0 /001

38 /38
38 /38

3
3

163
163

0 /001
0 /001

1 /018
اثر هتلینگ
ریشه 1 /018
بزرگترین

آزادی درجه

آزادی سطح معناداری

روی

جدول  : 2نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانوا برای مقایسه خرده مقیاسهای ویژگیهای شخصیتی در بین دو
گروه والدین دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری و بیشفعالی
متغیر
روان رنجورخویی

مجموع مجذورات
1261 /086

Df
1

میانگین مجذورات
1261 /086

F
60 /182

Sig
0 /001

برونگرایی

1338 /418

1

1338 /418

43 /368

0 /001

گشودگی
موافق بودن

102 /101
384 /888

1
1

102 /101
384 /888

6 /823
18/632

0 /004
0 /001

باوجدان بودن

1 /230

1

1 /230

0 /028

0 /68
21
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با توجه به مندرجات جدول  F ،2مشاهده شده بین گروهی برای خرده مقیاس روانرنجورخویی برابر  60 /182است که در سطح
 P≤ 0 /001معنادار می باشد .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه بین خرده مقیاس روانرنجورخویی والدین دانش آموزان
دارای اختالل یادگیری و بیشفعالی تفاوت وجود دارد تأیید میشود .همچنین  Fمشاهده شده بین گروهی برای خرده مقیاس
برونگرایی برابر  43 /368است که در سطح  P≤ 0 /001معنادار می باشد .فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه بین خرده مقیاس
برونگرایی والدین دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و بیشفعالی تفاوت وجود دارد تأیید میشود .همچنین  Fمشاهده شده
بین گروهی برای خرده مقیاس گشودگی برابر  6 /823است که در سطح  P≤ 0 /001معنادار می باشد .فرضیه سوم پژوهش
مبنی بر اینکه بین خرده مقیاس گشودگی والدین دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و بیشفعالی تفاوت وجود دارد تأیید
میشود .همچنین  Fمشاهده شده بین گروهی برای خرده مقیاس موافق بودن برابر  18/632است که در سطح P≤ 0 /004
معنادار می باشد .فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر اینکه بین خرده مقیاس موافق بودن والدین دانش آموزان دارای اختالل
یادگیری و بیشفعالی تفاوت وجود دارد تأیید میشود .همچنین  Fمشاهده شده بین گروهی برای خرده مقیاس باوجدان بودن
برابر  0 /028است که در سطح  P≤ 0 /68معنادار نمی باشد .فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر اینکه بین خرده مقیاس باوجدان
بودن والدین دانش آموزا ن دارای اختالل یادگیری و بیشفعالی تفاوت وجود دارد تأیید نمیشود.
جدول - 3- 4مقایسه میانگین دو گروه مادران دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و بیشفعالی برای متغیر سبک زندگی

62
101

متغیر

گروه

سبک
زندگی

اختالل یادگیری 38/82

1/43

44/02

8/01

بیشفعالی

میانگین

انحراف
استاندارد

تعداد

مقدار f

- 88/3

df

161

sig

/001

در جدول  - 3- 4میانگین و انحراف استاندارد بیشفعالی به ترتیب  38 /82و  ،1 /43میانگین و انحراف استاندارد سبک زندگی
 44 /02و  8/01می باشد.
نتایج به دست آمده بر اساس آزمون  tبا سطح معناداری برابر با (  ) sig =0 /001و مقدار (  ) f=- 88 /3فرضیه فوق تأیید میگردد
بنابراین تفاوت معناداری بین سبک زندگی والدین کودکان بیش فعال و اختالل یادگیری وجود دارد .با توجه به میانگینهای
محاسبه شده سبک زندگی والدین دارای کودکان بیش فعال بهتر از والدین دارای کودکان اختالل یادگیری می باشد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمونها نشان داد ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن در بین والدین دارای کودکان اختالل یادگیری بیشتر از
والدین دارای کودکان بیش فعال میباشد.
این یافتهها با یافتههای خوشابی ،فروزان ،مرادی و محمدخانی (  ) 1363دانش و همکاران (  ،) 1312سادات عمارتی ( ) 1310
قربانی ،اظهری ،اسماعیلی ،قنبری هاشمآبادی (  ) 1313بیدرمن  23و همکاران (  ) 2001دافی ،گروف ،کوتچر ،رابرتسون و
مارتین  ) 2001 ( 24همسو میباشد.
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در تبیین این یافته میتوان گفت شخصیت به مجموع ویژگیهای فیزیکی ،روانی ،هیجانی و اجتماعی اطالق میشود که فرد را
موجودی بیهمتا و متفاوت از دیگر افراد میسازد .این ویژگی ها در زندگی روزمره به صفاتی پایدار در خالل زمان باز میگردند
که از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر چندانی نکرده و به ماهیت وجودی فرد اشاره دارند .به طور عام ،رفتار ما تحت تأثیر این
ویژگیها و تواناییهای شناختی و هیجانی قرار داشته و برای پیش بینی رفتار باید این ویژگیها به طور دقیق مورد بررسی قرار
گیرند (هوفواندر ،اوسووزکی ،لوندستروم و آنسکارساتر .) 2001 ،23
سبک های فرزند پروری و شیوه های پاسخگویی در ارتباط با والدین برای پرورش کودکان خود نیز ،از جمله رفتارهایی هستند
که متأثر از ویژگیهای شخصیتی می باشند .اینکه والدی نسبت به کودک خود پذیرنده؛ یعنی عشق و احساس مثبتش را هم به
صورت فیزیکی هم به صورت کالمی ابراز میکند (رونر ،خالکیو و کورنویر  ) 2003 ،28و یا طرد کننده؛ یعنی با خصومت،
پرخاشگری و یا غفلت و مسامحه با کودک رفتار کند (رونر ) 2004 ،همگی بر نحوه زیستن بزرگسالی که امروز کودک ما
حسوب می شود ،تأثر گذار است .شخصیت والدین عبارت است از آنچه که نحوه تعامل والدین را ب ا کودک تحت تأثیر قرار می -
دهد .در مدل بلسکی فرزند پروری تحتت تأثیر سه عامل قرار دارد - 1 :شخصیت والدین - 2 ،ویژگیهای شخصیتی کودکان- 3 ،
استرسها و حمایت های موجود در بطن زندگی فرد که از بین این سه عامل شخصیت والدین مهمترین عامل می باشد ( بلسکی،
.) 1164
بلسکی و بارندز (  ) 2002در طی بررسی بر روی  14مادر و  86پدر نشان داند که سه ویژگی شخصیتی باز بودن نسبت به
تجارب ،میزان عصبیت و هیجان پذیری با رفتار کودکان ارتباط دارد .والدین مقتدر (خصوصاً ماردان) و والدینی که خود را از
نظر احساسات کودکانشان درگیر می کنند (خصوصاً پ دران) افرادی هستند کهه بیشترین سهم را در پیدایش رفتارهای بهنجار
کودکانشان دارند .این والدین در هیجان پذیری نمره باال و در باز بودن نسبت به تجارب؛ نمره متوسط رو به باال کسب می
کنند .عالوه بر ارتباط مستقیم بین شخصیت والدین و رفتار کودکان شخصیت والدین با تأثیر گذاری بر روی رفتار آنها و سپس
تأثیر بر رفتار کودکان نیز به طور غیر مستقیم بر واکنش ها کودکان تأثیر می گذارد .از جمله رفتارهای والدین که باعث رشد
طبیعی و سطوح پایین مشکالت رفتاری می شوند .گرم و پاسخگو بودن والدین و کنترل بر روی رفتار کودکان می باشد
(لوسیو ،کالر ،رووِ و گلداسمیت  .) 1118 ،28از طرف دیگر روانرنجورخو والدین با پاسخگو بودن آنها ارتباط منفی دارد (متسافلتو
و پلوکینن 2003 ،26؛ بامریند  ) 1111 ،21شواهد تجربی ارتباط بین شخصیت والدین وفرزندپروری آن ها را ثابت کرده است.
برای مثال والدین حمایت کننده و مسؤول بر ونگراتر و نسبت به تجارب بازتر و همچنین توافق پذیرتر و با وجدان تر می باشند
و روانرنجورخویی کمتری دارند .بلسکی (  ) 1164بیان می دارد که شخصیت در تعامل با استرس ها و منابع حمایتی محیط،
ظرفیت والدین را برای مراقبت و بهبود رشد کودکان تعیین می کند.
مطالعات گذشته نشان دهنده این مطلب است که هم شخصیت مادران و هم شخصیت پدران ،در نحوه فرزند پروری آنها تأثیر
می گذارند .از بین پنج عامل بزرگ شخصیت سه عامل روانرنجور خویی ،توافق پذیری و وجدانی بودن از برجسته ترین عوامل
در پهنه تحقیقات مرتبط با شخصیت می باشند که با فرزندپروری مرتبطند (پرینزیِ  30و همکاران .) 2003 ،والدینی که در عامل
روانرنجورخویی نمره کمتر و در توافق پذیری و با وجوان بودن نمره باالتر کسب کرده اند ،خود را بیشتر با مسائل کودکانشان
25

. Hofvander, Ossowski, Lundstrom & Anckarsater

26

. Rohner, Khaleque & Cournoyer
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درگیر می کردند و با آنها بیشتر ارتباط برقرار می نمودند ،در نتیجه پاسخگوتر بودند و م حدودیت های منطقی بیشتری اعمال
می کردند .مادران باوجدان تر محدودیت های کمتر اعمال کرده و خود را با مسائل فرزندانشان بیشتر درگیر می نمایند؛
بنابراین فرزندان این مادران درون ریزی های کمتر رفتاری دارند (اولیور ،گرین و کوفمن  .) 2001 ،31این مادران پاسخگوتر و
جرأتم ندتر از والدینی هستند که نمره وجدانی بودن پایین دارند (کالرک -استوارت و مینر .) 2006 ،32
همچنین نتایج نشان داد بین سبک زندگی والدین کودکان بیش فعال و اختالل یادگیری وجود دارد .با توجه به میانگین های
محاسبه شده سبک زندگی والدین دارای کودکان بیش فعال بهتر از وال دین دارای کودکان اختالل یادگیری می باشد.
آلفرد آدلر در تاریخ روانشناسی و به ویژه روان تحلیل گری جایگاهی ممتاز دارد .او معتقد بود آنچه که ما به عنوان انسان می
شناسیم تجربه ای تعامالت و مبادالت اجتماعی است .آدلر معتقد بود که انسان اساساً موجودی اجتماعی هستند او از الگوی
پزشکی مبتنی بر درمان فردی انتقاد کرد و بر این باور بود که صفات و ویژگی های فردی در شکل دهی مشکالت سهمی
ندارند (دریکورس ،گرانوالد و پِپر .) 1162 ،33
یکی از مفاهیمی که در نظریه آدلر اهمیت فراوانی دارد ،مفهوم سبک زندگی است .آدلر رویه و روش مشخص فرد در زندگی
خود را سبک زندگی نامید .او این مفهوم را با تعابیر گوناگونی مانند خود ،شخصیت ،فردیت ،شکل دهنده فعالیت های خالق
فرد و شیوهه مواجهه با مشکالت به کار برده است (دریکورس ،گرانوالد و پِپر . ) 1162 ،او در خصوص پدید آمدن سبک زندگی
بر این باور بود که همه انسا نها به نوعی احساس کهتری مبتال هستند که با روش خاصی در صدد برطرف کردن آن هستند .این
رویة منحصر به فرد برای جبران احساس کهتری ،سبک زندگی افراد را ایجاد می کند .سبک زندگی در سه دوره به کمال خود
می رسد دوران کودکی زمان شکل گیری پنج ریشه اساسی سبک زندگی است .ریشه های سبک زندگی عبارت هستند از:
سالمتی و ظاهر ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده ،نگرش های والدینی ،منظومه خانواده و نقش جنسیتی .دویم بعد سبک
زندگی نگرشها نسبت به تکالیف زندگی هستند ،نگرش ها نسبت به تکالیف زندگی دردوران نوجوانی تحول می یابند این نگرش
ها عبا رت هستند از :نگرش نسبت به خود ،نگرش به سوی مشکالت ،نگرش به سوی دیگران ،نگرش به سوی جنس مخالف و
نگرس به زندگی .سومین بعد از سبک زندگی تکالیف زندگی است .آدلر بر سه تکلیف اساسی در زندگی تأکید دارد که عبارت
هستند از :دیگران؛ شغل و عشق و مسائل جنسی (رتی ،ساموئل ،اتون ،بینونو ،کاستا و نستاد .) 2002 ،34
آدلر در خصوص درمان مشکالت نیز معتقد بود که افراد درست به همان شیوهای که هنگام کودکی سبک زندگی خاصی را
انتخاب میکنند ،در سنین باالتر هم می توانند تصمیم بگیرند که سبک زندگی خود را از بیخ و بن تغییر دهند .وقتی که
بیمار ان از هدف هایی که سعی دارند به آنها واقعیت بخشند ،کامالُ آگاه شوند ،و وقتی هدف های خودخواهانه را در مقایسه با
هدف های اجتماعی باالتر ارزیابی کردند ،اکنون می توانند آزادانه تصمیم بگیرند که در سبک زندگی خود باقی بمانند یا سبک
زندگی تازه ای را شروع کنند (اسنو ،راهر و کرن .) 2002 ،33
تشکر و قدردانی :از تمامی افرادی که ما را در تدوین این مقاله یاری نمودهاند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.
احمدی ،محمدسعید (  ،) 1314رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم
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آموزان دختر ابتدایی شهر اهواز و اثر درمان چند حسی در کاهش ناتوانی یادگیری امال در آنان .مجلهی علوم تربیتی و روا
نشناسی شهید چمران اهوا ز.144- 121 ،) 1 ( 3 :
صدری دیمرچی ،اسماعیل؛ انصاری ،محمد؛ اسماعیلی قاضی ولوئی و قمی ،میالد (  .) 1313مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه
و رض ایت زناشویی در مادران کودکان دارای اختالل یادگیری خاص و مادران کودکان عادی .مجله ناتوانی یادگیری،) 1 ( 8 ،
.11- 60
علیزاده ،حمید؛ بهمنی ،طاهره؛ مفیدی ،فرخنده (  ،) 1368مقایسه ی پیشرفت مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی و عادی پایه ی اول ابتدایی .فصلنامهی روا نشناسی و علوم تربیتی.134- 113 . ،
فاضل ،امیناهلل؛ حقشناس ،حسن؛ کشاورز ،زهرا (  ،) 1310قدرت پیش بینی ویژگیهای شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت
منری زوجی زنان پرستار شهر شیراز ،فصلنامه زن و جامعه ،دوره  ،2شماره .131- 183 ،8
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والدین کودکان مبتال به اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی با والدین کودکان سالم ،فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی ،سال
پانزدهم ،شماره .2
قربانی ،محبوبه؛ اظهری ،صدیقه؛ حبیباله ،اسماعیلی؛ قنبریهاشم آبادی ،بهرام علی (  ،) 1313بررسی ارتباط ویژگیهای
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جامعه ،دوره هشتم ،شماره .3
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