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 چکیده 
از  قرار دارند. هدف شناختیرواندر معرض انواع مشکالت  رپذیبیآس یسن هایاز گروه یکینوجوانان به عنوان 

-درون یبا مشکالت رفتار یتیشخص یهایژگیو و هیناسازگار اول هایوارهطرح نیرابطه ب یپژوهش حاضر، بررس

 263پژوهش  نیاست. در ا یهمبستگو از نوع  یفیشده بود. روش پژوهش حاضر توص سازیشده و برون سازی
دند و انتخاب ش یاچندمرحله یاخوشه یریگز روش نمونها استفاده با بوکان، شهر متوسطه دوره پسر آموزدانش

 لی( را تکم1993( و فرم کوتاه نئو )1991یانـگ ) وارهطرح(، 1991آخنباخ ) یمشکالت رفتار های¬پرسشنامه
 ونیرگرس لیاستفاده شد. تحل رهیچند متغ ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضرها از داده لیتحل ینمودند. برا

 انسیدرصد وار 32و  11و  یدرون ساز یمشکالت رفتار انسیدرصد از وار 36و  13 بینشان داد که به ترت
 موزانآدر دانش یتیشخص یهایژگیو و هیناسازگار اول هایوارهطرحاز  یشده ناش سازیبرون یمشکالت رفتار

 یمشکالت رفتار یکنندگ ینبیشیتوان پ یتیشخص یهایژگیو و هیناسازگار اول هایوارهطرح: یرگیجهی. نتاست
 .دارند را آموزانشده در دانش سازیشده و برون سازیدرون
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 یمشکالت رفتار ،یتیشخص یهایژگی، وهیناسازگار اول هایوارهطرح ها:کلیدواژه

 
 مقدمه
-یمشخص م یمختلف زندگ یهاعوامل تنشگر در حوزه شیاست که با افزا یامرحله ینوجوان

با  ییروهروب یبرا یو فعال، اگر به اندازه کاف ایپو تحولدوره  کیمرحله، به عنوان  نیشود. در ا

الت تواند مشکیم ،و تسلط الزم وجود نداشته باشد یافزون آمادگروز یهاو بحران هاکشاکش

 هایاختالل ،فیتعر بر اساس(. 3232و همکاران،  1یسیرا سبب شود )ل یاریبس یجانیو ه یرفتار

و  ین، تعادل روابهنجار یبهره هوش رغمیاست که عل یرفتار یاز الگوها یاشامل دسته یرفتار

 و بروز در یداریاز نظر شدت، پا ،ی خودهاهم سن و سال ایافراد جامعه  رینوجوان از سا یرفتار

ب بذاشته و سر گیثأاو ت یو شخص یلیتحص ییهستند که بر کارا یاگونهبهمختلف  یهاطیمح

از  یکی(. 1291، همکاران ی ومروت ،یشود )سالمت، حجازیکاهش عملکرد نوجوان م

و  3ی شدهازسبه دو نوع درون یرفتار هایاختالل میتقس ،حوزه نیدر ا هایبندمیتقس نیمعتبرتر

اضطراب،  یرفتار یشامل الگوها شده یسازدرون هایاختالل. است 2ی شدهسازبرون

 ،دهی شسازبرون هایاختاللاست، اما  یو افسردگ یبازدار ،یاز تعامالت اجتماع یریگکناره

 بط کودکدارند و متمرکز بر روا یرونینمود و جلوه ب شتریهستند که ب یاافتهیسازش ن یرفتارها

 نینقض قواعد و قوان ،یکنشبه فزون توانمیرفتارها  نیاست. از جمله ا نیریبا سا یا نوجوان

 (.1291 ،یو دولتشاه ینکیس یونسیاشاره نمود ) یو پرخاشگر یجتماعا

                                                             
1 Lisi 
2 internalizing  
3 externalizing  
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وند و شیداده م صیتشخ ریخأبوده، با ت عیشا عموماً یدر دوران نوجوان یرفتار هایاختالل     

و  تزمنیو) شوندیدرمان م ینوجوان، به سخت یبر زندگ توجهقابلرغم آثار یموارد عل شتریدر ب

نفر  1حداقل  ،یبهداشت جهان انآمار سازم بر اساس(. 1296؛ کاکابرایی و مرادی، 3211، 1وگنر

 یدر کشورها وعیش زانیبرد و میرنج م یساله از مشکالت سالمت روان 19 یال 12نوجوان  6از 

؛  3232همکاران، و  3ی)کو درصد برآورد شده است 39تا  13 نیب افتهیو کمتر توسعه افتهیتوسعه

درصد از  32حدود  رانیمختلف در ا یهاپژوهش جینتا بر اساس(. 3232و همکاران،  یسیل

 ی( دارا1291 ،یو فومن یدرصد از نوجوانان )صالح 31( و 1291، ی و همکارانکودکان )محمد

 هستند. یرفتار هایاختالل

)وانگ،  اوست طیاز شخص و مح یشده است که رفتار، عملکرد رفتهیپذ یاگسترده طوربه     

 یهاهویتوان به شیم یرفتار هایاختاللدر  مؤثر یطی(. در رابطه با عوامل مح3211، 2هو و وانگ

 یسی)ل نییپا یاقتصاد -یاجتماع طی(، شرا1291، و همکاران مادران و پدران )سالمت یوالدگر

اشاره نمود. عوامل  .(3211( و تجارب دوران مدرسه )وانگ، هو و وانگ، 3232 ،و همکاران

توسط پژوهشگران در مطالعات مختلف  یاندهیازف طوربه هاوارهطرحو  4تیهمچون شخص یفرد

-یم عوامل نیاکه از آن است  یمطالعات حاک نیا جیاند. نتاو مطالعه قرار گرفته یمورد بررس

؛ 1291 ،یو محمد یبرخوردار باشند )مشکان یاژهیو گاهیاز جا افراد یمتوانند در سالمت عمو

 (.3211؛ وانگ، هو و وانگ، 3219و همکاران،  1ی؛ آلوو1296 ،یشعبان

                                                             
1 Weitzman & Wegner 
2 Cui 
3 Wang, Hu, & Wang 
4 personality  
5 Aloi 
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 یادیز اریالگو تا اندازه بس نیتفکر، احساس و رفتار اشاره دارد. ا یفرد یبه الگو تیشخص      

و همکاران،  1)لودکهکند می نییرا تع یتنشگر در زندگ عیالعمل فرد به وقاعکس یچگونگ

از پنج عامل  تی(، شخص3221کاستا، و یکر)مک 3کاستاو یکرمک دگاهید بر اساس(. 3211

 1یریپذو تجربه 6، با وجدان بودن1یریپذ، توافق4اییگر، برون2ییگرایدگآزربزرگ؛ روان

ها در مورد نقش افتهی(. 1291، رپوریمنو  مقدم یدینو ،یدیگلسف یشده است )تراب لیتشک

از آن بود که  یحاک ،آموزاندانش یدر سالمت روان در دو مطالعه برو یتیشخص یهایژگیو

( و 1292 ،یمانیو سل ای)فرخ ن فیضع یانطباق تیبا وضع ییگرایگآزردنمره باال در عامل روان

(. 1291 ،یو محمد ید )مشکاندار یداریرابطه معن یکنشاختالل کمبود توجه و فزون زین

ا در جوانان ب انهیگرایرخودکشیغ یهاینشان داده شد خودجرح گریمطالعه د کیدر  نیهمچن

دان بودن و با وج یریپذتوافق ،اییگردر برون نییو نمره پا ییگرایآزردگنمره باال در عامل روان

ها ( نیز یافته1292رجبی و حسینی )در مطالعه (.  3211و تان،  1دارد )آرتورس یداریرابطه معن

حاکی از آن بود که عوامل شخصیتی، قادرند رفتار پرخوری و اشتغال ذهنی با غذا را در دانش 

 نمایند.  ینیبشیپ داریمعنیآموزان به صورت 

ناسازگار  هایوارهطرحاز ارتباط  یشواهد قدرتمند ،پژوهش نهیشیدر حال رشد پ یبدنه     

(. 3211و همکاران،  12هربرک-کی)ون و ارائه داده است شناختیروانبا مشکالت  9هیاول

                                                             
1 Lüdtke 
2 Costa, & McCrae 
3 neuroticism 
4 extraversion 
5 agreeableness 
6 conscientiousness 
7 openness 
8 Arthurs 
9 early maladaptive schemas 
10 Van Wijk-Herbrink 
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اند که دهش فیتعر ریگسترده، ناکارآمد و فراگ یعنوان الگوها به هیناسازگار اول هایوارهطرح

د. شونیم گرانیدر مورد خود و ارتباط با د یبدن یهاشناخت و حس سات،شامل خاطرات، احسا

مانند )اورو، کالوت و یم یعمر باق انیو تا پا گرفتهشکل یکودک لیدر اوا هاوارهطرح نیا

سطح  نیترقیدر عم هیناسازگار اول هایوارهطرح(. 1296 بردبار،؛ کاوه و تابع3214 ،1الیپاد

در معرض ابتال به  شناختیرواناز نظر  راکنند و فرد یعمل م یشناخت، معموالً خارج از آگاه

 ،3ممیدهند )تیقرار م یروان هایاختالل ریو سا ادیاضطراب، روابط ناکارآمد، اعت ،یافسردگ

 وارهطرح داریاز رابطه معن یحاک جینتا انینوجوانان و دانشجو ی(. در چند مطالعه برو3212

(، 3211هربرک و همکاران، -کی)ون و یاز مشکالت رفتار یبا تعداد 2یدگیناسازگار طرد و بر

 (3212 ،1نی)کالوت، اورو و هانک یی( و اضطراب جدا3212و کالوت،  4)کامارا یعالئم افسردگ

(، 1294ای بروی نوجوانان با آسیب بینایی )دمهری، موللی و احمدی، همچنین در مطالعه بود.

ناسازگار با بروز عالئم مرزی در  این نوجوانان،  هایوارهطرح یهامؤلفهها نشان داد برخی از یافته

ها حاکی از آن بود که (، یافته1296داری دارند. در مطالعه دیگری نیز )شعبانی، معنیرابطه 

 بینی نمایند. آموزان  پیشتوانند اضطراب امتحان در دانشناسازگار اولیه می هایوارهطرح

-ستیو ز یفردنیب ،شناختیروان یهانهیدر زم اریبا تحوالت بس ییرونوجوانان به جهت روبه     

 بسب یبشوند که در موارد یتوجهقابل یهاو بحران هاکشاکش ممکن است گرفتار یشناخت

مکن جدی قرار نگیرند م موردتوجه کهیدرصورت. این مشکالت گرددیم یالت رفتارکبروز مش

شکالت م جیو نتا امدی. اگرچه دانستن پشوند یسالبزرگاست منجر به پیامدهای نامطلوب در 

 یندهایآشیدر مورد پ قاتیدارد، اما تحق تیشده اهم یسازشده و برون یسازدرون یرفتار

                                                             
1 Orue, Calvete & Padilla 
2 Thimm 
3 rejection and disconnection 
4 Cámara 
5 Hankin 
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، مطالعه حاضر با مطالعات محدود انجام شده حالنیباا. مشکالت هنوز نوپا است نیا شناختیروان

آموزان پسر عادی در مطالعه حاضر ها؛ دانشهایی همچون نوع نمونهدر این حوزه از منظر ویژگی

آموزان با آسیب بینایی در آموزان دختر و یا دانشو دانشجویان یا دانش ساالنبزرگدر مقابل 

و گستردگی مشکالت رفتاری؛ تمرکز بروی هر دو نوع مشکالت رفتاری بروی  سایر مطالعات

سازی شده و درون سازی شده در مطالعه حاضر در مقابل تمرکز تنها بروی تعدادی از مشکالت 

تواند به دانش موجود در بر این اساس مطالعه حاضر می لعات، تفاوت دارد.رفتاری در سایر مطا

-یتر اثراتی که ممکن است ویژگاین زمینه بیفزاید. ضمن اینکه، پژوهش حاضر به درک عمیق

سازی سازی شده و برونناسازگار اولیه بر مشکالت رفتاری درون هایوارهطرحهای شخصیتی و 

مبنای نظری و عملی مناسبی تواند یم باشند کمک نموده و این موضوعآموزان داشته شده دانش

بهتر  یفمندهد برای کاهش این نوع مشکالت از نظر آموزشی و درمانی فراهم نمایند و به

شد مطالعه حاضر درصدد  انیآنچه که ب بر اساس نیبنابرا؛  منجر گرددحوزه  نیمداخالت در ا

توان یملف، های مختمشابه نتایج سایر مطالعات در جمعیت ایمسئله است که آ نیبه ا ییپاسخگو

شده  سازیبرون یمشکالت رفتار ه،یناسازگار اول هایوارهطرحو  یتیشخص یهایژگیو بر اساس

 نمود؟ ینیبشیپ یرستانیدبپسر  یآموزانشده را در دانش یسازو درون

 
 روش

یتی و های شخصاین پژوهش، ویژگیروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. در 

شده و  سازیبین و مشکالت رفتاری درونناسازگار اولیه به عنوان متغیرهای پیش هایوارهطرح

-دانش هیپژوهش را کل یجامعه آمارسازی شده به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند. برون 

از این بین  دادند. لیتشک 1291-99 یلیآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحص

( و با در نظر گرفتن 4632جدول مورگان، بعد از تعیین حجم کل جامعه )تعداد= بر اساسو 
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درصد در کالس دهم مشغول  2/21آموز در نظر گرفته شد. از این بین، دانش 263احتمال ریزش، 

درصد  3/63سال قرار داشته و معدل  11و  11درصد در دامنه سنی بین  41به تحصیل بودند، 

 نیبود. به ا یاخوشه وهیبه ش یریگروش نمونهقرار داشت.  16تا  14نمره دانش آموزان نیز بین 

 سپس از هر مدرسهو چهار مدرسه ابتدا مدارس دوره دوم متوسطه شهر بوکان  نیصورت که از ب

-دانشتمامی  ها،بعد در هر یک از این کالسو شدند انتخاب  یسه کالس به صورت تصادف

-قبل از انجام پژوهش از تمامی شرکت .ژوهش در نظر گرفته شدندپموزان به عنوان افراد نمونه آ

( حذف 3های ناقص )تعداد = کنندگان رضایت کتبی اخذ شد و بعد از اتمام پژوهش نیز پرسشنامه

 گردید.   

آموزان هر دانش ، بعد از کسب مجوزها و موافقت مدیران مدارس،هاآزمون یاجرا یبرا

ه داده شد ک حیتوض هاآن یامر برا یجداگانه به سؤاالت پاسخ دادند. در ابتدا طوربهکالس 

نان ندارد. آ یلیتحص ای یانضباط تیبا وضع یاست که ارتباط یکار پژوهش کیآزمون  یاجرا

الش شد تذکر نام به سؤاالت پاسخ دهند.  ونبد نانیصداقت و اطم تیدر نها توانندیم نیبنابرا

کمیل ین تمعاون مدرسه برگزار گردد. در فاصله ب ای ریدون حضور مدبجلسات پاسخگویی، 

 یبعد آزمون ییجهت پاسخگو شتریب یآمادگ جادیو ا یجهت رفع خستگ یفرصت ها،پرسشنامه

ساله، جهت  11الی  6همچنین فهرست مشکالت رفتاری کودکان  آموزان داده شد.به دانش

 نیترمهمآموزان تحویل داده شد. از تکمیل توسط والدین با رعایت اصول محرمانگی به دانش

 یجابهتوان به کسب رضایت آگاهانه، تخصیص کد مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر می

 کنندگان، اشاره نمود. بعد از تکمیلعات شرکتاسامی و عدم انتشار و محرمانه نگاه داشتن اطال

(، توسط 33اس )نسخه اسپیاس افزارنرمآمده، با استفاده از  به دستها، اطالعات پرسشنامه

 شدند.  لیوتحلهیتجزهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره آزمون

و رسکوال  این ابزار توسط آخنباخ :1نباخخسال آ 11تا  6کودکان  یفهرست رفتار       

                                                             
1 Child Behavior Checklist (CBCL) 
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ساخته شده است. فهرست رفتاری کودکان شامل دو بخش سنجش صالحیت کلی  3221در سال 

این پرسشنامه به صورت لیکرت  سؤاالت. پاسخ به است( 112ماده( و سیاهه رفتاری کودکان ) 12)

که  یمواردیک )(، مواردی که هرگز در کودک یا نوجوانان وجود نداردای صفر )گزینه 2
 در کودک بیشتر مواقعکه  یموارد( و دو )شودمشاهده مینوجوانان  ایدر کودک  گاهی اوقات

 به دست 342ای بین صفر تا گیرد که نمره کل آن در دامنه( انجام میشودمشاهده مینوجوانان  ای

درون سازی های خرده مقیاس مشکالت رفتاری . بر این اساس نمره کل از مجموع نمرهدیآیم

ازی سگیری، مشکالت جسمی، اضطراب و افسردگی؛ مشکالت رفتاری برونشده شامل، گوشه

شده شامل، پرخاشگری، رفتارهای بزهکارانه و مشکالت توجه، مشکالت تفکر و مشکالت 

ه سال 11تا  6کودکان  یفهرست رفتار(. 1294و همکاران، ساطوزبان شود )اجتماعی، کسب می

ین و پرکاربردترین ابزارهای مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان است. در یک یکی از معتبرتر

مطالعه خارجی ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد بازآزمایی برای کل مقیاس به ترتیب 

و خرده مقیاس  91/2و  92/2شده ، خرده مقیاس مشکالت رفتاری درون سازی 94/2و  91/2

(. همچنین در یک مطالعه 3211آمد )گالسر،  به دست 93/2 و 94/2مشکالت برون سازی شده 

، 11/2و  12/2ایرانی ضرایب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد بازآزمایی برای کل مقیاس به ترتیب 

، برای خرده مقیاس مشکالت درون 91/2و  11/2سازی شده برای خرده مقیاس مشکالت برون

های مشکالت توجه، مشکالت تفکر و مقیاس و برای سایر خرده 41/2و  16/2سازی شده 

آمد )مینایی،  به دست 41/2و  69/2و  21/2و  11/2، 29/2و  12/2مشکالت اجتماعی به ترتیب 

1216 .) 

 یرا برا یفرم کوتاه پرسشنامه پنج عاملکری و کاستا : مک1فرم کوتاه پرسشنامه نئو      

 سؤال 62 یپرسشنامه دارا نیکردند. ا یطراح 1993در سال  تیشخص بزرگسنجش پنج عامل 

، 2نمره  مخالفم، 4نمره  کامالً مخالفمبه ی )ادرجه 1 کرتیصورت لپرسشنامه به یهاپاسخ. است

                                                             
1 NEO Five-Factor Inventory 
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. شودیمگذاری گیرد( نمرهمی تعلق  2نمره  کامالً موافقمو  1نمره  موافقم، 3نمره  تفاوتیب

و  46، 43، 21، 21، 39، 31، 34، 32، 16، 14، 13، 9، 1، 2، 1های معکوس پرسشنامه شامل ماده

ای بین ماده برای هر عامل( در دامنه 13ها ). نمره کسب شده در هر یک از خرده مقیاساست 41

 های. در حاضر پرسشنامه فرم کوتاه نئو به زبان(3221کری و کاستا، )مک قرار دارد. 41صفر تا 

 یردپرسشنامه را هر ف نیسؤاالت ابسیاری در جهان ترجمه شده و با استقبال زیادی روبه روست. 

 –سال و باالتر( 11تحصیالت مقدماتی )باالتر از دوره  التتحصی حد در –با داشتن حداقل سواد 

در مطالعات خارجی ضریب آلفای کرونباخ  .(3221کری و کاستا، )مک تواند پاسخ دهدیم

گرایی و ضرایب آزردگیبرای روان 16/2پذیری تا برای عامل توافق 61/2مه بین پرسشنا

(. 3221، 1گزارش شده است )رابینز، فرالی، رابرتز و ترزیسنیووسکی 92/2تا  16/2بازآزمایی بین 

در ایران، این پرسشنامه در مطالعات بسیاری بروی نوجوانان مورد استفاده قرار گرفته است؛ برای 

آموزان دبیرستانی، ای بروی دانش( در مطالعه1294) القییمثال، منصوری نژاد، بهروزی و شهنی 

 توافق، یریپذتجربه گرایی،آزردگیروانگرایی، های برونآلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

و  11/2، 62/2، 19/2، 61/2، 11/2و نیز کل مقیاس را به ترتیب برابر با  با وجدان بودنی، رپذی

گزارش دادند. همچنین در مطالعه دیگری برای بررسی درستی این پرسشنامه از تحلیل  61/2

عامل شخصیت بود  1اصلی استفاده شد که نتایج حاکی از استقالل  یهامؤلفهعاملی به روش 

خرده  یآزمون در پژوهش حاضر برا نیکرونباخ ا یآلفا بیضر(. 1292)خرمائی و فرمایی، 

، 11/2 بیشده و کل پرسشنامه به ترت یسازشده، برون یسازدرون یمشکالت رفتار یهااسیمق

 آمد. به دست 11/2و  11/2

آیتم است که توسط یونگ در  11: این پرسشنامه شامل 3نـگوی وارهطرحسشنامه پر       

اولیه ساخته شده است. هر آیتم پرسشنامه بروی مقیاس  وارهطرح 11برای سنجش  1991سال 

                                                             
1 Robins, Fraley, Roberts & Trzesniewski 
2 Young schema questionnaire 
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نمره  غلط باًیتقر، به 1نمره  کامالً غلطای از کامالً نادرست تا کامالً درست )به درجه 6لیکرت 

نمره  کامالً درست، 1نمره  تقریباً درست، 4نمره  بیشتر درست تا غلط، 2نمره  کمی درست، به 3

در هر خرده مقیاس حاکی از  31. کسب نمرات باالتر از شودیمگذاری گیرد( نمرهتعلق می 6

یونگ به کررات بروی  وارهطرح(. پرسشنامه 3221، 1ناسازگار است )یانگ و براون وارهطرح

و باالتر مورد استفاده  12آموزان با دامنه سنی بین ، دانشجویان و یا دانشساالنبزرگهای گروه

قرار گرفته است. این پرسشنامه در مطالعات خارجی بسیاری مورد سنجش قرار گرفته و ضریب 

آمده  به دست 13/2تا  12/2ها بین بالینی برای خرده مقیاسهای غیرآلفای کرونباخ در جمعیت

(. در 3221، 3و بارانوف یاوتی پرسشنامه نیز به صورت مطلوب گزارش شده است )است. درس

( 1296)شعبانی،  94/2آموزان دبیرستانی، همسانی درونی ابزار ایران و در دو مطالعه بروی دانش

( گزارش شد. در مطالعه دیگری بروی دانشجویان )آهی، 1291)عرب پور محمد آباد،  19/2و 

 61/2یونگ بین  وارهطرحهای (، ضرایب بازآزمایی برای خرده مقیاس1216محمد فر و بشارت، 

آمد و درستی سازه پرسشنامه  به دست 91/2گزارش شد. همچنین آلفای کرونباخ حدود  11/2تا 

ازه باالیی دار بود که نشان از درستی سنیز با استفاده از تحلیل همبستگی در سطح یک صدم معنی

به  11/2کل پرسشنامه  یپرسشنامه در پژوهش حاضر برا نیکرونباخ ا یآلفا بیضر آن دارد.

  آمد. دست

 

 ها یافته
 31به علت دارا بودن نمره  هاآنمورد از  1تنها  هیاول وارهطرح 11 نیاز ب 1جدول شماره  بر اساس

نمره  نیترباال ه،یناسازگار اول هایوارهطرح انیکنندگان در ماند. شرکتشده لیو باالتر وارد تحل

اند کرده بمختل کس تیو عملکرد مختل و محدود یانددر خودگر بین نمره را به ترتیترنییو پا

                                                             
1 Young & Brown 
2 Oei & Baranoff 
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مربوط به  بیبه ترت یتیشخص یهایژگینمرات در و نیترنییو پا نیاساس باالتر نیو بر هم

 .است ییرپذو تجربه یریپذتوافق یهایژگیو

 پژوهش یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگی.  م1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 68/9 66/52 063 سازیمشکالت رفتاری درون

 28/13 68/56 063 سازیمشکالت رفتاری برون

 26/6 88/56 063 و طرد یدگیبر

 20/8 68/00 063 خودگردانی و عملکرد مختل

 58/6 92/58 063 های مختلمحدودیت

 88/8 68/05 063 مندیجهت-دیگر

 زنگی و بازداریهبگوش

 گراییروان آزردگی

 گراییبرون

 پذیریتوافق

 با وجدان بودن

 پذیریتجربه

063 

063 

063 

063 

063 

063 

86/56 

08/56 

80/52 

06/58 

52/52 

62/52 

88/6 

15/8 

60/2 

60/2 

60/6 

60/2 

         

 سازیدرون رفتاری مشکالت و ناسازگار هایوارهطرح ، بین3نتایج جدول شماره  بر اساس     

ا هدارد.   همچنین یافته وجود معناداری و مثبت همبستگی آموزان، دانش سازی شدهشده و برون

 هایلعام و مستقیم صورت به گراییآزردگیهای شخصیتی نشان داد، عامل رواندر بخش عامل

ا مشکالت ب معکوس صورت به شناسیوظیفه و خوشایندی تجربه، به گشودگی گرایی،برون

 داری دارند. سازی شده رابطه معنیسازی شده و برونرفتاری درون

 
 ناسازگار اولیه با هایوارهطرحهای شخصیتی و ضرایب همبستگی هر یک از خرده مقیاس جی.  نتا5جدول 

 آموزانسازی شده دانشسازی شده و برونمشکالت رفتاری درون
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  یبرون ساز یمشکالت رفتار  یدرون ساز یمشکالت رفتار تعداد متغیر

 **006/3 **588/3 063 بریدگی و طرد

 **199/3 **193/3 063 خودگردانی  و عملکرد مختل

 *188/3 *186/3 063 های مختلمحدودیت

 *181/3 *112/3 063 مندیجهت-دیگر 

 **565/3 **580/3 063 زنگی و بازداریهبگوش

 **012/3 **038/3 063 گراییآزردگیروان

 **-533/3 **-556/3 063 ییگرابرون

 **036/3 **-588/3 063 توافق پذیری

 **556/3 **-832/3 063 با وجدان بودن

 **-506/3 **-551/3 063 تجربه پذیری

  **=  31/3p<   32/3  =* وp<   

ده و ی شسازدرون یمشکالت رفتار ینیبشیپ ونیرگرس لیخالصه تحل 2جدول شماره       

ا نشان رهای شخصیتی و ویژگی هیناسازگار اول هایوارهطرحمتغیرهای  قیاز طر سازی شدهبرون

 ینیبشیدر پبین متغیرهای پیش، درصد واریانس مشترک R2اینکه  در نظر گرفتن. با دهدیم

 انسیدرصد از وار 36و  13 بیبه ترتکه آن است  حاکی ازجدول  جیاست؛ نتا یمشکالت رفتار

شده  یسازبرون یمشکالت رفتار انسیدرصد وار 32و  11و  ی شدهسازدرون یمشکالت رفتار

ه . با توجه باستآموزان در دانش یتیشخص یهایژگیو و هیناسازگار اول هایوارهطرحاز  یناش

بوده دار دار است، لذا مدل رگرسیون خطی معنامعنا 21/2محاسبه شده در سطح کمتر از  F نکهیا

 . مالک هستند بینی متغیربین قادر به پیشتوان گفت هر یک از متغیرهای پیشو می

 
 قیشده از طر یسازشده و برون یسازدرون یمشکالت رفتار ینیبشیپ ونی.  خالصه رگرس0جدول 

 یتیشخص یهایژگیوو  هیناسازگار اول هایوارهطرح

مجموع  الگوها هاطبقه متغیر

 مجذورات

Df  میانگین 

 مجذورات

F Sig R R2 
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 یهاوارهطرح

ناسازگار 

 اولیه

مشکالت 

 یرفتار

درون 

  یساز

 119/3 086/3 3331/3 823/9 206/623 2 195/8186 رگرسیون

 - - - - 981/66 028 283/03863 ماندهیباق

 - - - - - 029 820/08836 کل

مشکالت 

 یرفتار

برون 

  یساز

 125/3 066/3 333/3 266/15 653/1126 2 283/6198 نویرگرس

 - - - - 135/99 028 885/08158 ماندهیباق

 - - - - - 029 051/83800 کل

 یهایژگیو

 یتیشخص

مشکالت 

 یرفتار

درون 

  یساز

 565/3 235/3 333/3 065/52 196/1862 2 696/9058 نویرگرس

 - - - - 506/80 028 688/52565 ماندهیباق

 - - - - - 029 860/08836 کل

مشکالت 

 یرفتار

برون 

  یساز

 538/3 822/3 333/3 290/16 689/1650 2 193/6219 نویرگرس

 - - - - 698/91 028 195/8186 ماندهباقی

 - - - - - 029 003/83800 کل

 

 یدگیبر وارهطرح که دهدینشان م ونیرگرس لیتحل جینتا، 4های جدول شماره یافته اساسبر      

ی سازروند یمشکالت رفتار ینیبشیقادر به پ >21/2pسطح در و بتا  بیضربا باالترین و طرد 

. است آموزاندر دانش (116/2 یبتا بیضرسازی شده )( و برون342/2 یبتاشده )ضریب 
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با  رایی وگآزردگیتحلیل رگرسیون نشان داد هر یک از صفات شخصیتی روانهمچنین نتایج 

و  ییگرایآزردگروانهای ( و ویژگی112/2و  -233/2) بتا بایضرباالترین با  وجدان بودن

 ینیبشیپ یاز توان الزم برا( به ترتیب -332/2و  326/2ضرایب بتا ) پذیری با باالترینتوافق

  >21/2pدر سطح  ی شدهسازبرون یمشکالت رفتاری شده و سازدرون یمشکالت رفتار

 هستند. برخوردار
 قیاز طر ی شدهسازو برون ی شدهسازدرون یمشکالت رفتار ینیبشیدر پ ونیرگرس ضرایب. 8جدول 

 یتیشخص یهایژگیو و هیناسازگار اول هایوارهطرح

 شده یسازبرون یرفتار مشکالت  شده یسازدرون یمشکالت رفتار نیبشیپ یهاریمتغ

B یخطا 

 استاندارد

Beta T P B یخطا 

 استاندارد

Beta T P 

 333/3 005/8 580/3 391/3 021/3 331/3 118/30 166/3 388/3 358/3 بردیدگی و طرد

 313/3 293/5 156/3 389/3 169/3 311/3 282/35 159/3 366/3 186/3 مختلخودگردانی و عملکرد

 196/3 590/3 369/3 363/3 138/3 102/3 632/1 360/3 388/3 112/3 مختلمحدودیت های 

 188/3 023/1 368/3 368/3 366/3 061/3 968/3 388/3 360/3 328/3 دیگرجهت مندی

 382/3 339/5 110/3 /360 166/3 380/3 329/5 116/3 368/3 128/3 یو بازدار یگوشبزنگ

 333/3 316/3 536/3 365/3 016/3 331/3 118/0 120/3 385/3 556/3 ییگرا یروان آزردگ

 300/3 -106/5 -132/3 398/3 -198/3 336/3 -828/5 -156/3 366/3 -558/3 یگردبرون

 333/3 -029/8 -550/3 393/3 -815/3 338/3 -651/5 -102/3 360/3 -506/3 یریپذ توافق

 311/3 -86/5 -100/3 389/3 -192/3 333/3 -628/6 -055/3 381/3 -866/3 وجدان بودن با

 351/3 -582/5 -112/3 396/3 -555/3 351/3 -866/5 -159/3 368/3 -558/3 یریپذ تجربه

 

 گیری بحث و نتیجه
 شده یازسو برون ی شدهسازدرون یمشکالت رفتاربینی تعیین توان پیش ش حاضرپژوه هدف

آموزان پسر دوره دوم دانشدر  یتیشخص یهایژگیو و هیناسازگار اول هایوارهطرحتوسط 

 هایوارهطرح یهاتمام مؤلفهها نشان داد که ها، یافتهداده لیوتحلهیتجزبود. بعد از متوسطه 
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شده  یزساو برونشده  یسازدرون یمشکالت رفتاردار و مثبت به صورت معنی هیناسازگار اول

 ی،یگراآزردگیعامل روان ی،تیشخص یهایژگیو انیاز م نی. همچننمایندبینی میرا پیش

 یهایژگیو ریبه صورت مثبت و سا را شده یسازشده و برون یسازدرون مشکالت رفتاری

دار و معنی ی( به صورت منفبا وجدان بودنو  پذیریتوافق، پذیریتجربه ،گرایی)برون یتیشخص

 نمایند. بینی میپیش

ا نتایج های پژوهش حاضر بناسازگار، یافته هایوارهطرحه های مربوط بدر رابطه با بخش یافته      

و  کالوت ؛3212کامارا و کالوت، ؛ 3211هربرک و همکاران، -کی)ون وتعدادی از مطالعات 

. نتایج تحلیل رگرسیون در پژوهش حاضر نشان داد است همسودر این زمینه ( 3212 ،همکاران

-و برون هشد یسازدرون یمشکالت رفتار ینیبشیپدر  و طرد، یدگیبر ناسازگار وارهطرح که

بیشترین ضریب بتا را به خود اختصاص داده که حاکی از قدرت  ،آموزاندر دانش سازی شده

هند دها، شواهد موجود نشان میناسازگار است. همسو یا این یافته وارهطرحبینی باالی این پیش

ینی بناسازگار در پیش هایوارهطرحناسازگار بریدگی و طرد نسبت به سایر  وارهطرحکه 

(. 3214و همکاران،  اورو؛ 1292بیشترین تأثیر را دارد )فرخ نیا و سلیمانی،  شناختیروانمشکالت 

ناسازگار شامل انتظارات برآورده نشده فرد برای امنیت، پذیرش و احترام است.  وارهطرحاین 

آموز دبیرستانی نشان دادند که دانش 1112( در مطالعه خود بروی 3214ران )و همکا اورو

ینی بناسازگار بریدگی و طرد به صورت مستقیم عالئم افسردگی و اضطراب را پیش وارهطرح

ناسازگار بریدگی  وارهطرحآموز ایرانی، دانش 422نماید. همچنین در یک مطالعه دیگر بروی می

نیا و  ها تبیین نمود )فرخنس سالمت روانی را به صورت منفی در آزمودنیو طرد بیشترین واریا

  (.1292سلیمانی، 

 یتگبسدلهای ناسازگار بریدگی و طرد با مشکالت و کشاکش وارهطرحرسد به نظر می      

اولیه زندگی مرتبط بوده و از همین رو سبب برانگیختگی احساساتی همچون  یهاسالمربوط به 

 یهایبستگدل توانندینمگردد. این افراد ، محرومیت، ترک و انزوا/ بیگانگی مییاعتمادیبشرم، 

آمد این احساسات منفی به واسطه ایجاد افکار ناکاربرقرار کنند.  گرانیبا د یبخشتیو رضا منیا



222| l نزمستا  | 04شماره  | 9911سال  |شناسی افراد استثنایی روان 

و ایجاد تداخل در فرایند پردازش اطالعات و روابط اجتماعی منجر به بروز مشکالت رفتاری و 

 (. 3211هربرک و همکاران، -کیون وگردند )هیجانی می

بیان  توانیمبینی مشکالت رفتاری ناسازگار اولیه در پیش هایوارهطرحدر تبیین کلی نقش       

ناکارآمد در زندگی استفاده  کنار آمدنناسازگار از راهبردهای  هایوارهطرحنمود که افراد با 

ها برداشت وسنیاشوند و سبب سوگیری در تعبیر و تفسیر رویدادها می هاوارهطرحکنند. این می

-ت غیرها، انتظارافردی به صورت نبود تفاهم، تحریف در بازخوردخود در روابط بین ینوبهبه

 تنشگر طینوجوانان را به شرا یزندگ ریناپذمتناقض و اجتناب یاگونهبهشوند و منطقی نمایان می

-ر میو سبب ایجاد مشکالت بسیا است بخشانیز آنان یکه غالباً برا دنکشانیم یدوران کودک

، به عنوان یکی از ناکارآمد کنار آمدن یراهبردها(. به عالوه 1299و همکاران،  النلویاگردند )

ی از مطالعات نتایج تعداد بر اساس کننده ایجاد مشکالت رفتاری در نوجوانان،های تبیینمکانیسم

ناسازگار اولیه، از طریق فرایندهایی  هایوارهطرح( مشخص شده است 3214)اورو و همکاران، 

منفی، سبب افزایش تعدادی از مشکالت همچون  خودکارهمچون نشخوار ذهنی و افکار 

-ردیگ رهواطرح بر اساس، مثالعنوانبه. شوندیمافسردگی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان 

مندی نوجوانان نیاز افراطی به مورد تأیید واقع شدن توسط همساالن و به تبع آن ترس از جهت

طرد یا عدم پذیرش دارند. از همین رو نوجوانانی که انگیزه باالیی برای ایجاد تأثیر خوب بر 

اساتی که سافتد و یا احدیگران و جلوگیری از طرد شدن دارند، درباره اتفاقاتی که برایشان می

شوند، مدام به نشخوار ذهنی پرداخته و در معرض تجربه افسردگی و اضطراب درگیر آن می

 ،با هدایت پردازش شناختی نوجوانان ناسازگار هایوارهطرح. ضمن اینکه رندیگیماجتماعی قرار 

وی رشوند؛ بدین معنی که نوجوان تنها بر شدن مشکالت رفتاری در آنان می دارادامهسبب 

ات هستند و سایر اطالع نظر مورد وارهطرحشود که تأیید کننده عناصری در روابط متمرکز می

 (.3212کالوت و همکاران، کنند )مغایر را به حداقل رسانده یا انکار می

ازی شده سبینی مشکالت رفتاری درونهای مطالعه حاضر در رابطه با بحث پیشهمچنین یافته      

 ستاهای شخصیتی، با مطالعات بسیاری در این زمینه همسو شده توسط ویژگیسازی و برون
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وانگ، هو و ؛ 3211آرتورس و تان، ؛ 1291 ،یو محمد یمشکان؛ 1292)فرخ نیا و سلیمانی، 

-ای روانههای شخصیتی، ویژگی(. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین ویژگی3211وانگ، 

ضریب بتا  ها از باالترینپذیری در مقایسه با سایر ویژگیو توافقگرایی، با وجدان بودن آزردگی

ه نتایج دار بودند. مشابربینی مشکالت رفتاری برون سازی شده و درون سازی شده برخودر پیش

 یدیون ،یدیگلسف یترابپژوهش حاضر در تعدادی دیگر از مطالعات نیز گزارش شده است. 

-های روانپرستار نشان دادند که ویژگی 322خود بروی ( در پژوهش 1291) رپوریمقدم و من

در پرستاران  آوریپذیری( قادر به تبیین واریانس تاب)مسئولیت وجدان بودنگرایی و با آزردگی

؛ ژانگ و 3211وانگ، هو و وانگ، های دو مطالعه خارجی )یافته بر اساسهستند. همچنین 

ی و گرایآزردگیینی، کسب نمره باال در روان( بروی نوجوانان دبیرستانی چ3211همکاران، 

-با افزایش در عالئم افسردگی و مشکالت رفتاری در دانش وجدان بودنکسب نمره پایین در با 

های وهپذیری در گرآموزان مرتبط بود. همچنین در یک مطالعه اختصاصی بروی ویژگی توافق

(، 3223، 1و آدام  ننیرسن، پالکالجنوبی )در کره ساالنبزرگسنی کودکان و نوجوانان و 

های سنی، با عملکرد روزانه بهتر و مشخص شد کسب نمره باال در این ویژگی در تمام گروه

 مشکالت رفتاری و هیجانی کمتری مرتبط است.  

وان یکی از یی، به عنگراآزردگیروان ویژگی اصلیگفت که  توانیم هاافتهی نیا نییدر تب       

 ندیناخوشا اتجانیداشتن تجارب و ه ،مشکالت رفتاری در نوجوانان ینیبشیپابعاد قدرتمند در 

این ویژگی شخصیتی بیانگر گرایش عمومی فرد برای تجربه احساسات و هیجانی است.  یمنفو 

و  تیساسو ح یجانیه یثباتی، بیپرخاشگر ،یریپذبیآس ،ییروکم ،یافسردگمنفی همچون 

نار کدر انطباق، سبک  ضعفباال با  گراییآزردگیروان نیهمچن(. 3212است )تیمم،  یزودرنج

و  یانجسم مشکالترا در برابر  شخص تواندیباال همراه است که م تنیدگیمدار و جانیه آمدن

روز ب نامناسب را به صورت جاناتشانیه نوجوانان عموماً نیا جهیدر نت. سازد ریپذبیآس یروان

ن ی. لذا وجود ا(3221)مک کری و کاستا،  دارند ینییپا یدیند و تحمل ناامتربرانگیخته ،دهندیم

                                                             
1 Laursen, Pulkkinen, & Adams 
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 ی شده در نوجوانانو برون ساز ی شدهدرون ساز یباعث بروز مشکالت رفتار تواندیعامل م

  گردد.

اری های شخصیتی در ایجاد مشکالت رفتهای نظری که برای تبیین نقش ویژگییکی از مدل       

است که چهار مکانیسم را در  1پذیریرود مدل آسیبدر کودکان و نوجوانان به کار می ژهیوبه

، 2فرایندهای یادگیریمکانیسم  بر اساس(. 3226، 3داند )تاکتمی مؤثرایجاد مشکالت رفتاری 

 گرایی( در نوجوانان، سبب تداخلآزردگیروانهای شخصیتی ناسازگارانه )برای مثال، ویژگی

های اساسی زندگی با مشکالتی شده و در نتیجه در کسب مهارت هاآندر یادگیری و آموزش 

ممکن است به این صورت که نوجوانان  4تفسیرهای محیطیخواهند شد. مکانیسم  روروبه

د، مشاهده دنفردی گرپرخاشگر نیات و اهداف دیگران را سوءتعبیر کرده و دچار مشکالت بین

ند. کنشود. در این مکانیسم، نوجوانان خود را در ارتباط با دیگران ارزیابی کرده و اقدام می

تواند رفتارهای خاصی را تقویت نماید، اثرگذار هایی که میدر انتخاب موقعیت 1گزینش محیط

اد با همساالن یاین مکانیسم، نوجوانانی که خودکنترلی ضعیفی دارند، به احتمال ز بر اساساست. 

. شودیمتقویت  هاآنی خود، رفتار ضداجتماعی در بزهکار خود ارتباط برقرار کرده و به نوبه

-، شخصیت نوجوان محیط را تغییر داده و شکل می6محیط یکاردستمکانیسم  بر اساسنهایتاً، 

ا در بیشتری ر دهد. برای مثال نوجوانان مخالف و نافرمان نه تنها چالش و درگیری بین فردی

ای ههای مخرب نیز تعارضات و چالشبلکه سعی دارند با استراتژی کندیممحیط خود تجربه 

 (. 3226، 1نمایند )تاکت وفصلحلخود را 

                                                             
1 vulnerability model 
2 Tackett 
3 learning processes 
4 environmental construal 
5 environmental selection 
6 environmental manipulation 
7 Tackett 
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ار اولیه ناسازگ هایوارهطرحهای احتمالی در این موضوع، اشاره به رابطه یکی دیگر از تبیین       

و  وخوخلق( معتقد بود 3221و شخصیت در کودکان و نوجوانان دارد؛ یانگ )یانگ و براون، 

تربیتی منفی  هایشود کودکان بیشتر در معرض چالشهای شخصیتی ناسازگارانه سبب میویژگی

انگر ناسازگارانه، به عنوان وضعیت نش هایوارهطرحگیری ب شکلببا والدین قرار گرفته و این س

 ارهوطرحگردد. زمانی که یک برآورده نشدن نیازهای اصلی کودک )امنیت، ثبات و ...(، می

به استرس و فشارهای محیطی با یک سبک مقابله  گیرد، فرد ممکن است در پاسخشکل می

ارج ، معموالً خهاوارهطرحاین ناسازگار )به عنوان مثال، اجتناب، انفعال، پرخاشگری( پاسخ دهد. 

بعدها نوجوان را در معرض ابتال به افسردگی،  شناختیرواناز آگاهی عمل کرده و از نظر 

(. بر همین اساس، 3212دهند )تیمم، تنی قرار میروان هایاختاللاضطراب، روابط ناکارآمد و 

ولیه، ناسازگار ا هایوارهطرحهای شخصیتی و در یک مطالعه، به روشنی رابطه قدرتمند ویژگی

، خانی و همکارانمشابه پژوهش حاضر، در پیش رفتارهای پرخطر نوجوانان نشان داده شد )ولی

3211 .) 

نیز  های شخصیتی ونتیجه گرفت که ویژگی توانمیهای پژوهش حاضر یافته بر اساس        

-برون سازی شده ومشکالت رفتاری درونبینی ناسازگار اولیه توان الزم برای پیش هایوارهطرح

گرایی، آزردگیهای روانآموزان را دارند. در این میان هر یک از ویژگیسازی شده در دانش

ا و هناسازگار بریدگی و طرد نسبت به سایر ویژگی وارهطرحپذیری و نیز و توافق وجدان بودنبا 

ازی سسازی شده و برونرفتاری درون دیگر به میزان بیشتری واریانس مشکالت هایوارهطرح

ار عوامل و فردی در کن شناختیروانها و عوامل ها توجه به ویژگیشده را تبیین نمودند. این یافته

موزان آاجتماعی و خانوادگی را در بحث پیشگیری، کاهش و درمان مشکالت رفتاری در دانش

توانند در کنار توجه به سایر عوامل می دهد. مشاوران و درمانگران بالینیمورد تأکید قرار می

ای هها و راهکارهای درمانی خود با تمرکز بر کاهش و اصالح اثرات ویژگیاثرگذار، در برنامه

اف ناسازگار اولیه به عنوان اهد هایوارهطرحگرایی و نیز آزردگیویژه ویژگی روانشخصیتی به
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آموزان اقدام سازی شده دانشده و برونسازی شدرمانی در جهت کاهش مشکالت رفتاری درون

آموزان های پژوهش حاضر انجام پژوهش تنها بروی دانشمحدودیت نیترمهمنمایند. از جمله 

پسر و محدود به شهر بوکان بود که الزم است در تحقیقات و اقدامات آینده جهت افزایش دانش 

ته و ها، تمرکز بروی هر دو جنس گسترش یافپذیری بیشتر یافتهدر این حوزه و قابلیت تعمیم

 ،مطالعات اغلب محدودیت دیگر، همانند هایی از این دست در سایر جوامع انجام پذیرد.پژوهش

 را مدهآ به دست هایهمبستگی تواندمی که است( گزارشی خود) گیریاندازه روش به مربوط

 کمک به امکان حد تا شد سعی پژوهش این در اگرچه. دهد قرار تأثیر تحت و کرده آلوده

 این اما ودش کاسته سوگیری نوع این اثرات از دانش آموزان سؤاالتفردی و پاسخ به  گفتگوی

  .نداشت قرار پژوهشگران کنترل در کامل طوربه مسئله

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارد. 

 سپاسگزاری
ـــندگان مقاله بر خود الزم  از تمامی دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس و نیز  دانندیمنویس

 سایر افرادی که به انجام و اتمام این پژوهش یاری نمودند، تشکر و قدردانی داشته باشند.
 

 منابع 
و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامه  ییای(. پا1066) یعلمحمد ،بشارتو  یعلمحمد ،فریمحمد ؛قاسم ی،آه

 .53-2، (08)86، یتیو علوم ترب یشناسروانمجله . انگی هایوارهطرح

 ینیبشی. پ(1099) منوچهر یی،رضاو  محمدباقر ی،حسن ؛نسترن ی،فراهان ؛قهیصد ی،احمد ؛نیحس ،النلویا

 یلمفصلنامه عدر پرستاران.  یو سبک زندگ هیاول یناسازگار هایوارهطرحبر اساس  یاز زندگ تیرضا
 808-801، (66) 19 ،شناختیروانعلوم  یپژوهش

 افتهیسازش نا هایوارهطرح. رابطه (1096) نادر ،رپوریمنو  مسعود ،مقدم یدینو ؛معصومه ی،دیگلسف یتراب

علوم  یپژوهش یفصلنامه علمدر پرستاران.  یآورتاب زانیبا م تیشخص یپنج عامل یو الگو هیاول
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 065-022، (82) 16 ،شناختیروان

فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ  یسنجروان یهاشاخص ی(. بررس1090اعظم ) ی،فرمان و  فرهادی، خرمائ

 .09-59 ،(16)8 ،شناختیروان یهامدلو  هاروش یپژوهش - یفصلنامه علم. تیشخص

خود  ه،یناکارآمد اول وارهطرح نیب یهمبستگ یبررس(. 1098) دیوح ی،احمدو  تایگ ی،مولل ؛سیفرنگ ی،دمهر

 یشکدانشگاه علوم پز یمجله علم. زدیو نوجوانان ناشنوا شهر  ناینوجوانان ناب یپنداره و مشکالت رفتار
 .531 -191(، 8) 50، المیا

(. مشکالت 1098محمدرضا. ) ی،احمد و نهیکار ،انیطهماس ی؛عباسعل ،انیهرات ؛عباس دیس ،ساطوزبان

: یلتحو یروانشناس مجله. یتولد و فاصله سن بیترت :در کودکان شدهیسازیو برون شدهیسازیدرون
 .180-168 ،(86)15 ،یرانیروانشناسان ا

 یمشکالت رفتار ینیبشی. پ(1096) روسیس ،زدپناهیاو  ذکر اله ی،مروت ؛مسعود ی،حجاز ؛محمدکاظم ،سالمت

مت سالفصلنامه کودک.  یافتگیسازش  یانجیمادران: نقش م یوالدگر یهاوهیکودکان بر اساس ش
  doi: 10.29252/jcmh.6.3.23 .563-569، (0) 6، روان کودک

در دانش آموزان  هیناسازگار اول هایوارهطرحاضطراب امتحان بر اساس  ینیبشیپ. (1096) جعفر ی،شعبان

 28-88، (5) 8 ،شناخت یپزشکروانو  یمجله روانشناسمتوسطه دوم شهرگرگان. 

استان  یرستانیدر نوجوانان دب یرفتار یهااختالل وعی. ش(1091) نیغالمحس ی،انتصار فومن و جواد ی،صالح

 29-20، (0) 16 ،نیقزو یدانشگاه علوم پزشک یمجله علم(. 1066-69زنجان )

( به عنوان ییرنجورخوو روان ییگرا)برون یتیشخص یهایژگی. و(1096ی )کبر ،رانوندیبو  محمدی، عباس

و  ینیبال یروانشناسمجله . انیدانشجو شناختیروان یطلبو کمک گمایاست نیرابطه ب یهاکنندهلیتعد
  doi: 10.22070/cpap.2020.2886 .66-89، (1) 18 ، تیشخص

در  یبر نگرش به زندگ هیناسازگار اول یهاوارهطرحنقش  یبررس(. 1096) لیاسماع ،عرب پور محمدآباد

 80-26، (02) 8 ،یدر علوم رفتار نینو یهاشرفتیپمجله دانش آموزان، 

در  هیناسازگار اول یهاوارهو طرح یتیشخص یهایژگی. نقش و(1090) مهران ی،مانیسل و الناز ،این فرخ

 :doi. 85-00، (8) 8 ،یمجله مطالعات ناتوانآموزان )دختر و پسر(. سالمت روان دانش ینیبشیپ

20.1001.1.23222840.1393.4.4.4.9   
دانش  یآموزش برنامه حل مسئله محور بر مشکالت رفتار ریتأث(. 1096) رضایعل ی،مراد و وانیک یی،کاکابرا

  doi: 10.22054/jpe.2017.7724 . 535-182(, 52)8, ییافراد استثنا یآموزان. روانشناس

 هیناسازگار اول هایوارهطرحرفتار خوردن آشفته با  نیرابطه ب ی(. بررس1096) بایفر ،تابع بردبارو  ژهیمن ،کاوه

http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.3.23
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 :doi. 160-161(, 58)8, ییافراد استثنا یو اضطراب در دختران نوجوان. روانشناس

10.22054/jpe.2018.23683.1598 
 وعی. ش(1098) نیپرو ی،عباسو  اکرم ی،قباد ؛رستم ی،جالل ؛اکبر یعل ی،گانیرا یسیو ؛مسعود ی،محمد

 .191-161 ،(169) 56 ،مازندران یمجله دانشگاه علوم پزشک. رانیدر کودکان ا یرفتار هایاختالل

 یرفتار سازفعالو  یبازدار یهانظامو  یتیشخص یهایژگیو(. 1092) نیحس ی،ملک محمدو  محمد ی،مشکان

وان فصلنامه سالمت ر ،بیش فعالی -توجه  ییو نارسا یدر دانش آموزان مبتال به اختالل رفتار هنجار
 59-10(، 0)0، کودک

 تیفیبا ک تیشخص یهایژگی(. رابطه و1098) جهیمن ،القیی یشهنو  ناصر ی،بهروز ؛هیراض ،نژاد یمنصور

 یشناسدر روان یکاربرد یهاپژوهشفصلنامه . یرستانیآموزان دبآموز در دانشدانش -ارتباط معلم
 .63-69 ،(5)5 ،یتیترب

( با استفاده از CBCLکودک ) یرفتار اههیس یسؤاالت سندرم یساختار عامل ی(. بررس1066)ر اصغ یی،نایم

 :doi . 116-90 ،(8)0 ،یتیترب یشناسروانفصلنامه . یدییتأ یعامل لیتحل

10.22054/jep.2007.6005 
 یهاسبک یکودکان بر مبنا یمشکالت رفتار ینیبشیپ. (1096) بهروز ی،دولتشاهو  حهیمل ی،نکیس یونسی

، یکاربرد یشناسروانمادران.  جانیدر ابراز ه ییو دوسوگرا جانیکنترل ه جان،یه یابرازگر ،یوالدگر
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