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 چکيده

هدد از از  ددوزشددررهيزو مقددسزرزصوص اددشزصيتيددرص ز  يددر سز مزز
آصتا نزشا زصوطعز ور ق صنزوصزصص م نز دصل زرزلرد ز دصل زودت  زززززز  ني
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هصز ازف مزيتتصهزش قشنصصشز  ير رچن زرجهسززآرميز   هز   زو  يزجمع
آصتا نز قد اص هزززرزش رن ةزتحيرةسزرزصشصرمةز  نيز(MMPI)صرنهزقتتصز
هددصيزشددررهيزوددصزمرشزتحةردد زر م ددصنرزچندد زص  ردد يززززز دد  ز   ه

(MANOVAز)تجز ددهزرزتحةردد ز دد ن  زن ددص ازنشددصنز   زصردددصنزززززز
اد  گس،ززهدصيز فززآصتا نزوصزصص م نز دصل زرزلرد ز دصل ز مزصفه ادهززززز  ني

زمف صمهددصيزضدد ز ج مددصعسزرزهرادد  يزتاددصر زصعنددص  ميزرجددت ز  م زز
هدصز دصل ز قدت،ز فاد  گسززززززآصدتا نسزيدهزصدص م نزآنزززز( ز  ني>20/2p)ز

تد يز ازصدت ززززينن زرزمف صمهصيزض  ج مصعسزوريزت يزم زتج وهزصسزوري
هدصز دصل ززززآصدتا نسزيدهزصدص م نزآنزززز هن ؛ز مزحصهسزيدهز  نديزززنشصنزصس

  هن  زت يز ازصت زنشصنزصسزگتنهزوريزهرا  ينرات،زمف صمهصيز

 

زواژگان کليدي
 آصتا ن،زصص م نز صل ،زصص م نزلر ز صل صيتيرص ز  ير س،ز  ني

 

 مقدمه

هصيز يدةسزززشص هز قت،زگ چهزيصص زحصهتز مزعم زصصتمشزتصزتته ز و   يز از ناصنز  يرت

زمند ززهمچتنزصيتيرصتسز  ص،زرز ت زصسز زيزمشسزقنروزيت يسز مز ناصنز  يرت

رززصحرطدسززعت صد ززود  ،ز صدصززز مثزصدسززر ه  وزوهز ازم زلر هزون يزرز ق  ت نزشتقت،ز ك 

  مند  زصدصنت  هزرزر هد  وزززززقز  سزوهزتأثر ز  يرتزتكصص زرزگر يز ك ز مزهمز ج مصعس

گدا مز  يدرت،ززززيصنتنز يةسزعت ص زصحرطسزرز ج مدصعسزهاد ن  زصدصنت  هز رهدروزشص دهززززز

هصزرزصعرصمهصيز ف   ز قتزرزنويزصهمسز مزتعرروزق نت ت،زقدک زرزصدمزصشدسززززز ماش

هصز  م ؛زوهزهمروز هر زه زگتنهزت رر يزيهز مزف آ ن زصصنت  هزش   زآ  زصمكدوزززآ ن هزآن

 قتزتأثر زص  وسز مزمرحرشز ف   زودهزجدصزوگدا م زرزصتجکدص ز نحد  از رزم ز ازندت نروزرززززززز

 ز كسز ازصتضتعصتسزيهزصمكوز قتزف آ ن زصصنت  هزم زآرم زصو م  زشان   ةزجصصعهزف  همز

زتحتزتأثر زن  مز ه ،زصاأههز    صلزصص مز قت ز

زهمد  هز قدت زززوادرصميززنظ هدصيززاز صد الززودصززف ان  نزو زصص مز    صلز ث ز موصمةزوحث

زوارصميزرزص صهفزهصيز   گصه ز ازنظد   ززگا تزاصصن،زوصزرز  هزصط حزوصمهز  وز مزصت فق

  من ز    صلزصص مزتأثر زصثک سزو زت وردتزززعور هزو صسز ن  زشا  ف هز ث ز  ج زهصيزشررهي

ف ان  نزرزنش زانصنزجصصعهزوهزهم  هز  م زرزحدرز ع مدص زودهزنادر،ز قد واللزرزند م ززززززز



زرز نگردزشززتد ززقدصان هززرزصثکدتززمرحردشزين زرزقکبززتوت تزصسزهصززگر يزم ز مزآنزتيمرم

(زصع و ز قتزف اند  نزز0999)ز0هصفموز( 0991،ز0 ت ز)  ي تم چصم ازهصزصسزت ز مزآنزوري

ز  يدر سزرززقدصاگصميزز ا لةدبززز  م،زف اند  نزصدص م نزصصندهززززودصززصص م نز صل ز مزصوص اه

(زصع و ز قتزف اند  نزصدص م نز دصل زززز0999)ز3گ  صرز.صن زها ن زوه  يزوه هز ج مصعس

ها ن زرزين  لزت يز  من ،ز ه  ازوصالت يزو  يزصت زص يتمززجناسزيم يززنگ شزيةرشه

(زصع و زها ن ز    صلزصص مزقکبز0222رزهمكصم نز)ز4ت يزو زصحرمز  من  زم نته ازوري

ر درهز مزاصرندشززززتد يزود  يزف اند  نزصدت زودهزززززز ت زصص م نزنص مزوهز م ئهزص صص زوريزصس

(ز0220)ز1هصيزآصتا سز    هزوص ن  ز قتم زصنتزهصيزوه    س،زت ا هزرزف يتزص  نکت

تد يز مزززصص م نز صل زنم   زهدتشزودصالت زرزشرشد فتزتحيدرةسزودريزززززز م صفتزف ان  ن

ينند ؛ز رزصع ود زودت زنحدتةز متکدص زززززززتد يزصدسززز ور ق صنز  من زرز حاصسزفشصمزمر نسزيم

يحرحزصص م نز صل زوصزف ان  نشصنز مزقنروزنتجت نسزوصعدثز  جدص زشرتند زنز  د زودروزززززز

هدصيزشدرز ازآنززززطعز ور ق صنزرزقصلر رهز مزصوزف ان زم زوه- ت زيهز متکص زر ه زهصزصسزآن

هصيز صالنسزيدهزنتجت ندصنز مز  دوزقدنروز م صفدتزززززززين زرز  وزتتجهزرز ماشزت زصسزآقصن

يند  زززهصز مزم هزتش رصزجهتزيدحرحز مزقدنروزوزمگادصهسزيمد زصدسززززززينن زوهزآنزصس

زرز ده  ززنرصاهدصيزز   ند ز د  ززز(ز مزشررهشدسزنشدصنزز0991)ز6  ي تم چصم اهمچنروز

 اززتد ززصعندص  ميزودريزززطدتمززودهزز  مزصصندهززصص م نز مزف ان  نزجةبزتتجهزرز  نز نصص ه

ز. قتز صل زف ان  نزصص م ن

(زصع و زها ن زص  زاصصنسزيهزصص مزودصزيدت سزقد  يزززز0221)ز7آمرناتنزرزهصق تن

يدت سزنرادت،زوةكدهزصادأههززززز– ين ،زعصصةسزتعرروزينن هزو  يز  جص زمر ومزنتيزصص مزصس

هصزصع و زها ن زصص م نز صل زوصزآنكهزيصمززآنز.  وزتعصص ز قتصهمز مز  وزاصرنهزيرارّتز

هصزوصزيصق وززينن ،زآنزمر زو  يزيت يشصنزرنتزي ازصسزينن زوريز ازآنچهز ن ظصمزصسزصس

تد يزم زودهززززهدصيز  يدس،زصدت بزرزيصمهدصيزصصندهزرندتزودريزززززززز از رنص زف  لت،زفعّصهرت

(زصع و ز قتزف ان  نز0992)ز9 هن  ز مزهمروزم ق صزهن مقتنزف ان  نشصنز ص يصصزصس

                                                 
1. Duckett & Richards 

2. Hoffman 

3. Gershaw 

4. Reynolds 

5. Essortment 
6. Duckett & Richards 

7. Huston & Aronson 

8. Henderson 



گر ند زرز دص  زززصص م نز صل زهمرشهزتحتز هشعصعزيصمهصيزور رنز اصصنهزصص مزند  مزنمدسزز

  مزصص م نز صل زاصصنزورش  يزم زو  يزگام ند نزودصزف ان  نشدصنزنادکتزودهزاندصنزصصندهززززززز

ز ص يصصز هن  

جصاصصندهزز  وز مزحصهسز قتزيهزشررهشگ  نز  گ ز ع ودص ز  مند ز  د  صلزصص م ن مصصمززز

هدصزز ت زف ان  نز ازتصويزش تتزرجدت زصدص مزصحد رمز د هزرزحردص زعدصطاسزآنززززززقکبزصس

هصزصع و ند ز فدز  يزو نصصدهززززآن ز(0379؛زت جمهز جصعزا  هز0970نصص عص لز ت ز)صتئ ،ز

 ت زتصز دص  وسزرز ند  يزززهصيز  ةسزقکبزصسزيصميزانصن،ز   رصقزرزتمص  زآنصنزوهزفعصهرت

اند گسزصدصنت  گسز ص يدصصز هند ،زصحد ر زقدصان زرز مزن رجدهززززززززصت زم زيهزوص ا سزوهز

صع ود ز قدتززز(ز0223)ز0يرارتزان گسزصصنت  گسزآنهصزتحتزتدأثر زند  مزگرد   زير   دصنتزززز

هصيز  ير سزوهزصت ا  ز د   مزصدصنت  گس،ز ج مدصعس،زفود  نزمر ودمززززززضعفزرزنصمقص س

رد  زرزودهزتد م اززززگزف ان ،ز    صلزتمصمزرنتزرزع مزحضتمزصص مز ك زصدسزز–يحرحزر ه ز

(ز مزشررهشسزوهز  دوزن رجدهززز0999)ز0هصمريزقصا  ف  زم ز مصوصوةهزوصزصشكال زنصتت نزصس

ز3 دت  زگدصالزرزمرو تد ازززمقر زيهز    صلزصص م نزقکبزتدصصر ز مزعمةكد  زف اند  نزصدسزززز

(ز ع وص ز  من زه چن زصمكوز قتز    صلزصص م نزوهزيتم زصا ورمز ث   زصنادسزز0999)

 يز صزصرصنجسزنزن    هزوص  ز صصز  وزتصثر زصناسز ازط  قزص  ر هصيزر قطهو زم  زف ان  

(ز مزشررهشسزودهز  دوزن رجدهزمقدر زف اند  نزصدص م نززززززز0220)ز4يصرل عمصلزصت ه ز   ز

ينند  زز مي زفشصمزمر نسزورش  يزم زتحم زصسز09 صل ز مزصوص اهزوصزصص م نزلر ز صل ز

(ز مزشررهشسزطتهسزنشصنز0999،ز1آقت ر  زش سقصاصصنزصةسزجت نصنزآص  كصز)وهزنو ز از

صص م نز صل زم  زاوصنزرزشرش فتزتحيرةسزيم  يز  مند  زم جادت  ،ززز   زيهزف ان  نز

(زنرزنشصنز   ن يهز    صلزتمصمز0224(زرزهصق تنزرزآمرناتنز)0221)6وك ،زمر زرزگ رم

ز. ه رنتزصص م ن،زوه   تزمر نسزصصنت  هزم زيصهيزصس

(زصع و ن ز صل زوت نزصص مزود زم د ز دنصص سزرزمف دصميززززز0220)ز7رنج ،زجصنزرزجن 

تت ن زتصزقصلزهصيزوزمگادصهسز   صدهز صود ؛زودهززززززف ان  نزتصثر زصناسز  م زرز  وزتأثر   زصس

                                                 
1. Cipriano 

2  . Harvey 

3. Gala & Roberts 

4. Carvel 

5.ssociated press. 

6. Rijswijk, Bekker, Rutte & Croon 

7.Wen-Jui, Jane, & Jeanne 



ز0هصيز رهرهزان گسزوص د زرز د  زصدص مزتمدصمزرندت ز رصدصچسزرزصرةكدسزززززززر رهز گ ز مزقصل

 نضددکص زيم دد ،زششدد رکصنسزيم دد رز(زصع و ندد زف اندد  نزصددص م نز ددصل زنظددمزرز0226)

(زصع ود زهاد ن ززز0229)زرزهمكدصم نزز0ينند  زجنشدوززت يزم زتج وهزصسش صص گ يزوري

ت ززهصيزفتقزو نصصهزضعرفز  مز مزعمةك  زص مقهزرز  يتز مزفعّصهرتزف ان  نزصص م نزصصنه

 مي ز ازف اند  نزصدص م نزززز40ت يز  من زوهزيتمتسزيهزززها ن زرزصشكال زمف صميزوري

زل ز  م يزصشكال زمف صميزها ن  زز ص

(ز مزشررهشسزنشصنز   ن زيهز   زصص مزو زم  ز نصص س،ز0200رزهمكصم نز)ز3آهمصنس

 ج مصعسزرزم  زاوصنزتأثر يزن  م ؛زو زم  ز ع مص زوهزنارزتأثر زصثکدتز  م زرزود زم د زززز

 ،ز دتززگر يز ص الال زمرحسزمر نسز مزف ان  نزصسزعصطاسزتأثر زصناسز  م زرزقکبز ك 

 ت ززف ان  نز حادصسزتنهدص سززززهصزهمچنروزصع و زها ن ز صل زوت نزصص مزقکبزصسزآن

ينن ،ز ع مص زوهزنارزرز صنرتزصدت زم ز از قدتزو هند زرز حادصسزحودصم ،ز ضدط  ب،ززززززز

زهصز ك زوگر   ز ع مص يزوهز  گ  نز مزآنزنص صنسزرزوس

گرد يزززتزصص مزو ز دك زوصزتتجهزوهزن ص ازرزعوص  زص نصنضز موصمةزتأثر ز    صلزتمصمزرن

صيتيرص ز  ير سزف ان  نزرزفو  نزشررهشسزصناجمزرزيصص ز مز  وزاصرندهزهد از اززز

آصدتا نزشاد زصوطدعززززز  وزشدررهيزو مقدسزرزصوص ادشزصيتيدرص ز  يدر سز مز  نديزززززز

 ور ق صنزوصزصص م نز صل زرزلر زصشصل زوت  زها ز  وزشررهيزوهز نکصلزو مقسز  وزقدف لزز

آصدتا نز  م يزصدص م نز دصل زرزلر  دصل ز مزاصرندشزصيتيدرص ززززززززوت زيهزآ صزصرصنز  ني

  ير سزهر تين مي،ز فا  گس،زهرا  ي،زمف صمهدصيزضد ز ج مدصعس،زشصم نت دص،زضدعفزززززز

زمر نس،ز قكرزرف نسزرزهر تصصنسزصارفزتاصر زصعنص  ميزرجت ز  م ؟

 

 روش پژوهش

 گيري روش، جامعه، نمونه و روش نمونه

-  نديززيةردهززحصض  دصص ززشدررهيزز زجصصعه يز قتاهصوص ز-شررهيزحصض ز ازنتعزعة س

-90صوطعز ور ق صنز ه ق صنزقد ش زذهدصبزودت زيدهز مزقدصلزتحيدرةسزززززززشا ززآصتا ن

ودصززيدهزززودت ززآصدتاز  نيز022 صص ززشررهيز  وزنمتنهز.وت ن صش تلزوهزتحير زز0390

                                                 
1. omaguchi, K & Milkie 

2. Gennetian 

3. Almani 



 ن  دصبز د ن  زودهز  دوززززز يز يزچند زص حةدهززگر يزتيص فسزصت ه ق اص هز ازمرشزنمتنه

ز6)جمعدص زززيدالسزز رشص هزتحيرةسزه زز اص مقهزرزز02 و   زوهزيتم زتيص فسزيتم زيهز

آصدتا نزآنززتمدصمز  نديززرزصشدصرمهزز ن  صبز  زرش رند هزتحيدرةسزززيالسز ازه زص مقه(ز

آصدتاز نصقدص سززز  نيز002يهز ا  وزصرصنز(ز=0310n)زصتم زو مقسزن  مزگ فتزهصيالس

ناد زودهزززز022آصدتا نززهصز صل زتمصمزرنتزوت  زق رز ازصرصنز  دوز  نديززصص مزآن  زيهز

آصدتا نسزيدهز  م يزصدص مززززناد ز از  نديززز022يتم زتيص فسزقص هز ن  صبز   زهمچنروز

هدصيززآصتا نز  م يزصص مز صل ز) ازط  قزصتهاه  مزوت ن ز ازط  قزهم صقصايزوصز  نيصصنه

تحيرةسزرز نضکص زتحيدرةس(ز ن  دصبزززز ن يص ي،زصع لز-همكالسزوت ن،زطکوهز ج مصعس

ز   

 

 ابزارهاي پژوهش

MMPIشخصيتي چند وجهي مينهه سهوتا   فرم کوتاه پرسشنامة 
  دوزآاصدتنزززز:9

،زD،ز فاد  گسززHSصوردصسزودصهرنسز)هر تيند ميززززز9رز(زk, f, l)صورصسزمر  دسززز3  م يز

زSc،ز قكرزرف نسزPt،زضعفزمر نسزPa،زشصم نت صزPd،ز نح  ازمر نسز ج مصعسزHYهرا  يز

قدف لز قدتزيدهزودهزززززز70(ز قت زف مزيتتصهز  وزش قشنصصهز  م يزMaرزهر تصصنسزصارفز

رزشصقدخزلةدمزنمد ةززززز0 ت زيهزشصقخزيدحرحزنمد ةززززيتم زيحرحز صزلةمزشصقخز   هزصس

(زشص ص سز  وزف مزم زوصز ق اص هز ازصحصقدکشزز0371ين  ز صت زرز  نشمن ز)زيا ز م صفتزصس

    ندسزززف هن ز مز ق اص هزو  يز  وزنا هزآاصتن ن  ززو آرم زي  هز79/2ض  بزآهاصزو  و ز

فدرةوزودصمزرزززز قت زيرنكصنوز)وهزنو ز ازهنجصم صوسز  هزرز نطکصقز(0394صتشز)زتتقمز ا

(زشص ص سز  وزف مزم زصطةتبز ما صوسزي  هزرزصع و ز قتزشص ص سزآنزنادکتزز0972همكصم ن،ز

نصصدهز مززت زض  بزآهاصيزي رنکصخزآنزش قديز مي زيصهيز صف هز قز9وهزف مز يةسزفومز

ز قتزآص  ز مي زوهز90/2شررهيزحصض ز

 

:زو مقسزش رن ةزتحيرةسزرزصشصرمهزو  يزتش رصز صل ز دصززتحصيلي و مشاوره پروندة

هم صقصايز ازط  قز ق    جزصع ل،ز نضکص ،زقدطحززز   نزلر ز صل زوت نزصص م نزرز نجصم

ز. ن يص يز- ج مصعس

                                                 
1. Minnesota Multi phase personality Inventory 



 روش اجرا  

آصدتا نز  م يزصدص مز دصل زززززهمصهنگسزوصزقصاصصنزآصدتاشزرزشد رمش،ز و د  ز  نديززززشرز از

هدصزهم صقدصايز د ن  زقد رزش قشدنصصهزززززززآصدتا نزعدص يزودصزآنزززز نصقص سز  ن زرز  ني

هصزصت ق هز  زيهزوهز ندتزقدف ال زم ززززآصتا نز م ئهزرز ازآنز  ير سزصرنهزقتتصزوهز  ني

هصيزصت ز ن  صبزينن زرزقف هسزم زتدصزززر رگسهصيزصتم زنظ زم زص نصقبزوصززو ت نن زرزشصقخ

مرشزآصدصميزتحةرد زززهصزودصزززآرميز طالعص ،ز   هزشرز ازجمعجت بزنگا من  ززح ز صكصنزوس

زتجز هزرزتحةر ز  ن  ز(MANOVA)ص  ر يزر م صنرزچن ز

 

 هاي پژوهش يافته
داراي آموزان  در دانش MMPIهاي پرسشنامه  : ميانگين و انحراف معيار مؤلّفه9جدول 

 مادر شاغل و غير شاغل
 

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

آصدتا نزودصززززهصيز  ير سز مز  نيزصرصنگروزرز نح  ازصعرصمزنم   زصفه اهز0 مزج رلز

هدصيززز دت ز مزصفه ادهزززگتنهزيدهزصالحظدهزصدسززززصص م نز صل زرزلر ز صل زآص هز قت زهمصن

 X SD  مؤلّفه

 هر تين مي
 00/0 99/6 صص م نز صل 

 91/0 93/6 صص م نزلر  صل 

  فا  گس
 0/12 7/41 صص م نز صل 

 0/29 4/92 صص م نزلر  صل 

 ض ز ج مصعس
 0/47 9/71 صص م نز صل 

 0/02 1/09 صص م نزلر  صل 

 هرا  ي
 06/0 6  صل صص م نز

 19/0 72/7 صص م نزلر  صل 

 ضعفزمر نس
 93/3 16/02 صص م نز صل 

 36/4 02/00 صص م نزلر  صل 

  قكرزرف نس
 64/0 49/1 صص م نز صل 

 90/3 99/1 صص م نزلر  صل 

 هر تصصنس
 91/4 60/9 صص م نز صل 

 60/3 46/9 صص م نزلر  صل 

 شصم نت ص
 90/0 26/6 صص م نز صل 

 93/0 99/7 صص م نزلر  صل 



زهر تين مي،ز فا  گس،زهرا  ي،زمف صمزض ز ج مصعسزرزهر تصصنسزصارفزصرصنگروزنم   

هصيزضعفزمر نس،ز قكرزرف نسزرزشصم نت صزصرصنگروززآصتا نزوصزصص م نز صل زرز مزصفه اهز  ني

زت ز قت زآصتا نزوصزصص م نزلر ز صل زوريزنم   ز  ني

 رزصدتم ز ازصا رضددص ز جدد  يزآاصدتنزر م ددصنرزچندد زص  رد ي،زهماددصنسزصددصت  رزززز

هصز ازآاصتنزز  وزصا رضهزهصز قتزيهزو  يزو مقسزو ن  ميزهصزرززهمگنسزر م صنرزيت م صنر

زنشصنز   هز  هز قت ز3رزز0يهزن ص ازص وت زوهزآنز مزج رلززوصيرزرزهت وز ق اص هز  

 

 ها( آزمون باکس )همساني ماتريس کوواريانس :1  جدول
 

Box's F df1 df2 قطحزصعنص  مي 

362/000 001/3 33 209/49669 200/2 

ز

(زرزز200/2صعنص  ميزآاصتنزوصيرز)ز ت ،زقطحزصشصه هزصسز0طتمزيهز مزج رلززهمصن

(ز قت؛زونصو   و،زفد ضزز220/2ت ز ازقطحزصعنص  ميزصتم زنرصازو  يزم زف ضزيا ز)زوزمگ

ز ت  زتأ ر زصسزهصززيا زصصزصکنسزو زهماصنسزصصت  رزيتر م صنر

 

 ها : آزمون لوين براي بررسي همگني واريانس3جدول 
 

 قطحزصعنص  مي F ص  ر 

 231/2 271/0 هر تين مي

 012/2 307/9  فا  گس

 124/2 001/2 ض ز ج مصعس

 102/2 707/09 هرا  ي

 420/2 776/7 ضعفزمر نس

 334/2 704/7  قكرزرف نس

 402/2 344/03 هر تصصنس

 002/2 602/0 شصم نت ص

0df1=002زززززززززdf2=ز

ز

 دت ،زن دص ازآاصدتنزهدت وز مزهدراز د ز اززززززززصشدصه هزصدسززز3زطتمزيهز مزج رلززهمصن

ص  ر هصزصعنص  مزنرات زونصو   و،زف ضزيا زصصزصکنسزو زهمگنسزر م صنرزص  ر هدصزتأ رد ززز

ز ت  زصس



هاي  هاي معناداري واريانس چند متغيري يراي مقايسه ويژگي : نتايج آزمون4جدول

 آموزان داراي مادر شاغل و غير شاغل شخصيتي در دانش
 

 df Pصطصز dfف ضرهز F صوص    نصمزآاصتن 

ز

 گ ره

 <220/2 000 9 272/09 760/2  ث زشرالي

 <220/2 14 3 272/09 017/2 الصک  زر ةكز

 <220/2 14 3 272/09 266/0  ث زه ةرن 

 <220/2 14 3 272/09 299/0 وزمگ   وزم شهزصطص

ز

هدصزنصوةردتزززز ت زقطتحزصعنص  ميزهمشزآاصدتنززصالحظهزصسز4طتمزيهز مزج رلززهمصن

 ه زيدهززز مصمن  ز  وزن ص ازنشصنزصسزچن زص  ر يزم زصجصازصس ق اص هز ازتحةر زر م صنرز

آصتا نز  م يزصص م نز دصل زرزلرد ز دصل ،زحد  ن ز ازنظد ز كدسز اززززززززهصيز  نيزوروزگ ره

زص  ر هصيزر وا هزتاصر زصعنص  مزرجت ز  م  

 

هاي شخصيتي در  : نتايج تحليل واريانس چند متغيري مقايسة ويژگي1جدول 

 مادر شاغل و غير شاغلآموزان داراي  دانش
 

 F sig صج رم  زصرصنگرو df صجمتعزصجارم   صنکعزش  ين گس صورصس

 010/2 103/0 407/02 0 407/02 وروزگ رهس 

   443/1 009 009/109  مرنزگ رهس هيپوکندري

    002 010/3421 ي  

 220/2 016/09 401/024 0 401/024 وروزگ رهس 

   062/02 009 000/0233  مرنزگ رهس افسردگي

    002 902/02000 ي  

 220/2 630/01 31/0063 0 31/0063 وروزگ رهس 

   021/06 009 062/0022  مرنزگ رهس ضد اجتماعي

    002 019/06224 ي  

 21/2 012/02 221/97 0 221/97 وروزگ رهس 

   026/020 009 609/100  مرنزگ رهس هيستري

    002 742/1102 ي  

 799/2 09/2 0/04 0 0/04 گ رهسوروز 

   74/01 009 031/3142  مرنزگ رهس ضعف رواني

    002 000/4992 ي  



ز

هصيز  ير سززهصيزصفه اهزن ص ازتحةر زر م صنرزچن زص  ر يز)صصنت (زو زنم هز1ج رلز

طدتمزيدهز مزجد رلززززز ه  زهمدصنززنشصنزصسززلر  صل زآصتا نزوصزصص م نز صل زرزم ز مز  ني

آصدتا نزودصزصدص م نز دصل زرزلر  دصل ز مززززززز ت زوروزصرصنگروزنمد   ز  نديزززصشصه هزصس

(زرزهرادد  يز = 630/01F(،زضد ز ج مدصعسز)زز = 016/09Fهدصيز فادد  گسز)ززصفه ادهز

(012/02F = (زتاصر زصعنص  ميزرجت ز  م ز)21/2p< )ز

 

 گيري بحث و نتيجه

آصدتا نز  م يزصدص م نز دصل زرزلر  دصل ز مزاصرندهززززززز  نيوزشررهيزصوص اشزه از از  

صيتيدرص ز  يدر سزهر تيند مي،ز فاد  گس،زهراد  ي،زمف صمهدصيزضد ز ج مدصعس،ززززززززز

وروزنمد   ززن ص ازنشصنز   زيهزشصم نت ص،زضعفزمر نس،ز قكرزرف نسزرزهر تصصنسزصارفزوت  ز

(زتادصر زز =016/09F فاد  گسز)ززآصتا نزوصزصدص م نز دصل زرزلر  دصل ز مزصفه ادشززززز  ني

هدصز دصل زهاد ن زززززآصدتا نسزيدهزصدص م نزآنززززعکصم ز  گ ،ز  نديززصعنص  ميزرجت ز  م  زوه

رزز0زآهمدصنسزهدصيز)زز  دوزن رجدهز مزم قد صيز صف دهززززينند  زززت يزم زتج وهزصسز فا  گسزوري

(زصع و زها ن زج   سزطتالنسزصد  زز0200(ز قت زآهمصنسزرزهمكصم نز)0200همكصم ن،ز

گر يز هکا گسزوروزصص مزرزف ان ،زصح رصرتزف اند  نززصص مز ازف ان  نزصتجبزع مز ك 

 ع مدص يز مزمر ودمزوعد ي،ز ندزر زرتنهدص سززززززز ازعشقزرزصحکتزصص م،زش  شصنسزعصطاس،زودسز

رزصدص مزرز مزنهص دتز فاد  گسززززززتزرزشر ريزف ان  نز ازش مف ان  ن،زنصف صصنس،زفو  نز طصع

 ت  ز مزر نع،زنتجت نسزقوزصا ع زو  يز فا  گسز قتزيدهزيدصهيزم وطدشزززززنتجت نصنزصس

                                                 
1. Almani 

 003/2 96/0 41/12 0 41/12 وروزگ رهس 

   90/39 009 06/4420  مرنزگ رهس اسکيزوفرني

    002 209/4302 ي  

 443/2 90/2 14/00 0 14/00 وروزگ رهس 

   74/09 009 13/3000  مرنزگ رهس هيپومانيا

    002 960/3301 ي  

 003/2 441/0 010/39 0 010/39 وروزگ رهس 

   420/0 009 060/320  مرنزگ رهس پار انويا

    002 791/6106 ي  



ف ان زوصزصص م،زيم ن ز  نز صز ازوروزمف وزم وطهزرزيمرمرتزوروزصدص مزرزف اند زرزنکدت زززز

زنزم زتش   زين  ززتت ن زآزمف صمزيحرحزرزلرکتزصص مزوهز هر ز صل زوت نزصس

تت نزگاتز صل زوت نزصص مزقکبز ك زگر يزانجر هزعت صةسزز مزتکرروز  وز صف هزصس

قد   نزف اند  نزودهزصهد زززززف ان زوهزنحتزصطةتب،زز-نگ ف وز هکا گسزصص مززهمصنن ز ك 

م وطشزف ان زوصزصص مزرزيم ن ز  نز دصز ازززيصهيزهصيزتمصمزرنتز مز رم نزيت يس،زيت س

 مز ق  سززم شهزوصزف ان  ن،ز متکص زقطحسزرزوسوروز عضصزصصنت  ه،ززوروزمف وزيمرمرت

ف يدتزرززنکت ززف ان  نزرمقر گسزيصفسزوهزنکت نزرزصا گسزفك يزرزذهنسزصص م،زفو  نز

مقد ز  دوزززز ت ؛زيهزوهزنظ زصسزهصزصسز ن  يزيصفسزو  يز   مهزي  نزرزصحکتزرما  نزوهزآن

زوصزصص م نز صل زتصثر ز    هزوص    مز فز  يز فا  گسزف ان  نزانجر هزعت ص ز

آصتا نزوصزصدص م نز دصل زرزلر  دصل ز مزصفه ادهززززززوروزنم   ز  نين ص ازنشصنز   زيهز

عکدصم ز  گد ،زززز(زتادصر زصعندص  ميزرجدت ز  م  زودهزززز=630/01F ج مصعسز)زمف صمهصيزض 

تد يز ازززهدصز دصل زهاد ن زمف صمهدصيزضد ز ج مدصعسزودريززززززززآصتا نسزيهزصص م نزآنز  ني

زرنجدتزرزهمكدصم ن،زز)زهدصيزشررهشدسززز  وزن رجهز مزم ق صيز صف ه هن  ززصت  صنزنشصنزصس

  وز صف هزوصزنظ  شزين د لز ج مدصعسزرزنظ  دشزززز(ز قت 0226،زگتچسزرزصرةكسز صص،ز0220

زصردز نززرزطکقزنظ  هزين  لز ج مدصعسزندتعززز.(0391)گةچرو،ز قتززين  لزن م زهمات

زنتجت ندصنززوزهكصميزرزصرز نز نح  ازرزنتعزوصزصصنت  هقتيزز از  هز عمصلز ج مصعسزين  ل

زنظدصم زرزين د لزززنکدت ززآا  يزرز  م زرزطکقزنظ  هزين  لزن م زرجت ز متکص زجت نصنزر

ز م ف   جصصعدهزز نح  فدسززمف دصمززود راززصاد ع ينن هززر ه  وز    م زرزجت ندصنززر درهززودهززم 

زتدصزز قتزصص م نزين  لزط  قز ازورش  زتأثر زين زرز  وصسزتوت تزرزآرم هزنتجت نصنزش   

زمف دصمززرزم اد ززو  ند ، ح مصلززورشد  ززم زته  د ززنظدصم زرزز ح مدصلززف  زچهزش م نزرزه 

هدص سزيدهزصدص مز دصل زززززز مزصصنت  ه ز(0391)گةچرو،ززوصهعكرزرزآ  صسز رزشص روزوزهكصم نه

تد يز ازقدتيززززين د لز ج مدصعسزضدعرفزززز، قتزرزوهز ح مصلزنتيزش مزهدمز دصل ز قدتززز

مقد زرزودهزهمدروززززز ت زرزنظصم زرزين  لزر ه  وزوهزح  ن زصدت زصدسززز عمصلزصسصصنت  هز

  دوزن دص ازززز صو ؛ز ال  ز ح مصلز متكصبزمف صمهصيزض  ج مصعسز مز  وزف ان  نز فز  يزصس

مق زچتنزودهزطدتمزقدن  سزشد مزر رادشزززززززنظ زصسزر رهز مزف هن زرزجصصعشزصصزصنطوسزوهزوه

م زود زعهد هز  م زرزرن دسزيدهزصدص مزهدمز دصل زززززززززآرميزرزصص مزر راشزت ورتزف ان  نزنصن

هصزرزر دص فزيندصمزآ ند زرزززززتت نن زوصز  وز مزآصر  گسزنويزهصزنمسز ت زصعمتال زصصنت  هزصس

مقد زو شدسز از  دوزصهد زززززز ت زيهزوهزنظ زصدسززهصزق   هزصسزت ورتزف ان زوهزصه زيت س



زتت نن ز  وزر راهزم زوهزصتوسز نجصمز هن  زززهصزنمسزيت س

تت نزگاتز    صلزصص م نزرزصا گسزرزتن صت سزنص سز ازيدصمززز  وز صف هزصسز مزتکررو

هصزوصز عضصيزصصنت  هزيصهيز صو زرز مزقدنروززز ت زف يتز متکص زآنزهصزقکبزصسزص  رمزآن

هصيززهصيزيالصسزرزحاسزوصزصص مزها ن زوهزصح رصرتزنتجت نسزيهزف ان  نزنرصاصن ز متکص 

 زيهزصمكوز قتزقکبز ت زصحدرمزصدصنت  هز چدصمززززت ا شزمر نسز چصمز تنعصطاسزرزقتء

شا  زرش صص گ زت ورتز دتن ؛ز ازززه ا،زصشو،زف  کكصم،زتح   ز ص اللز ت زرزف ان  نزوس

هصزيصفسزنکص ن زرزاصرندهززز ت زنظصم زقتيز  گ ،زلرکتزر ه  وزوهزصيتصزصص مزقکبزصس

 ت  ز مزهمدروزززو  يز نح  ازرزه زشزرز مزن رجهزمف صمهصيزض ز ج مصعسزف ان  نزف  هم

 نگدصميزززتدتجهسزرزقده زززودسزصع و ز قتزز(0399شتم،زز؛زوهزنو ز از صمع0991م ق صزصته ز)

و زف ان  نزصيتيص زو زف ان  نزشاد زودهز هرد ززززز مزنظصم ر ه  وزوهزر رهز ازقتيزصص م ن،ز

جد لززهصزصت ه ز   زرزوهزهمروز هر زاصرنهزفعصلزت زوت ن،زوصعثزگ ف صميزرزصشكال زآن

وا  زمف صمهصيزضد  ج مصعسز مزززرصص م،زصت ه  نزرزو   م نزصت زهصزوصزآنورش  رز مگر يز

ا  زودصمززز عنسشا  شز    صلزو  يزانصنزتت نزگاتز زهمچنروزصسين شا  نزم زف  همزصس

 ن ودصلزززوصعدثزهمدروز صد زززهصيزص ع  ز مزان گسزرزرزنکتلزنويمف وزصائتهر سزصضصعفز

صص مودهزف اند  نز د هزرززززمر ندسزززرزهصيزمرحدسزهصيزص  رمزرزفشدصمزصا گسزا ص ،ز ق  س

 گ     ح مصال زقکبزتش   زمف صهصيزض ز ج مصعسزصس

آصتا نزوصزصدص م نز دصل زرزلر  دصل ز مزصفه ادهززززززوروزنم   ز  نين ص ازنشصنز   زيهز

آصدتا نسزيدهززززعکصم ز  گ ،ز  نيز(زتاصر زصعنص  ميزرجت ز  م  زوه = 012/02Fهرا  يز)

تد يز ازصت  دصنزنشدصنزززززگتندشزودريزززلر  صل زها ن زمف صمهصيزهراد  يزهصززصص م نزآن

(ز قدت زز0991،ز  ي تم چدصم ازهدصيزشررهشدسز)ززز  دوزن رجدهز مزم قد صيز صف دهزززز هن  ززصس

تد ز ازف اند  نزززز(زصع و زهاد ن زف اند  نزصدص م نزلر  دصل زودريززززز0991)ز  ي تم چصم ا

صيزنمص شسزرزجةبزتتجدهززصص م نز صل ز مزجا جتيزتشت ق،ز ع کصم،زن م نصقس،زمف صمه

هصيزوصمازصت ،ز صزودهززز  گ  نزها ن زرزنرصاز    يز  من زيهزوصزوهزنمص يزگا   وزر رگس

صت زوصهر ن،زصت زم زوهزنمص يزوگا من ؛زا   زصص م نزلر ز صل زوهز ن  اةزيصفسزشصقد گتيزز

ص م نزتد ز ازصدزززتد ز مزصصنده،زيدمززززملمزحضتمزودريززهصز مزف ان  نزصت زنرا ن زرزوهز  وزنرصا

 مزهمدروزم قد صزهن مقدتنزززززينند ؛ززهصيزصتبزف ان  نشصنزن م  نسزصدسزز صل ز ازر رگس

هدصيز  يدسززززصادئتهرتزز   نز(زصع و ز قتزف ان  نزصص م نز دصل زود  يز نجدصمززز0992)

ز   تنزت زتشت قزرزتأ ر زن  مزصسزوري



مزآصتا نزوصزصص م نز صل زرزلر  دصل ز ززهمچنروزن ص ازنشصنز   زيهزوروزنم   ز  ني

هصيزهر تين مي،زضعفزمر نس،زشصم نت دص،ز قدكرزرف نسزرزهر تصدصنسزصاردفزتادصر زززززززصفه اه

هدصززز دصل ز مز  دوزصفه ادهززززصعنص  ميزرجت زن  م  زفو  نزتاصر زصرصنزصص م نز دصل زرزلرد زز

تد يز ازززينند هززهصزتحتزتأثر زعت صد زتعردروزززمق ز  وزصفه اهزصنطوسز قت؛زا   زوهزنظ زصس

     صلزصص مزهمصنن زرم ثت،ز ن ر زرزلر هزوص ن  زز

تت ند زتدأثر   زقدتئسزود ززززززتت نزن رجهزگ فتزيهز   زتمصمزرنتزصص مزصسز مز ن هصزصس

هصزهمصنن ز فا  گسزرزمف صمهصيزض ز ج مدصعسزصاردفززززف ان  نزح  ن ز مزو صسز ازاصرنه

ف ان زنراتزرز مزهد زقدنسززز    هزوص  زرز  وزتأثر   زصناسزص  صزچن زقصلز رلزتته ز

زت يزالامز قت زهصيزوريزه زچن زيهز مز  وزاصرنهزشررهيززتت ن ز تاصقزورا  ،زصس

 مزشص صنزتتجهزوهز  وزنك هزض رميز قتزيهز    صلزانصنز  ز صد زنادکسز قدتزرزودصززززز

تدت نزززتتجهزوهزص اصر زوت نزصتنعرتزرز    مزف  ي،زصصنت  گسزرز ج مصعسزص  رد زنمدسزز

گر يزي  زرز ازآنجص سزيهزتأثر ز  د  صلززز موصمةزآثصمزصثکتزرزصناسزآنزن رجهطتمزنطعسززوه

هصيز ج مصعس،ز    مزصتجت ز مزصصنهزرززهصزرزنگ شزصص مزو زف ان زم وطشزنز  كسزوصزر رگس

 ج مصع،زجنارّتزرزقوزف ان  ن،زمضص تز  ةسزصص م ن،زصرز نز م صفتزحمص دتز ازجصندبززز

 يزصصنت  هزرزنرززعةتز    صلزصص م نز  م زرز  د  صلززهما  نشصن،زص تکشز ج مصعسز ن يص

 ن يص يزنظر زجدنر،زقدو،زطکوده،زندتعزززززز-صص م نزاصصنسزيهزوصزقص  زص  ر هصيز ج مصعس

   زصص مز)ص صصتس،زف هنگدسزرزيصمصند ي(زرزصردز نزمضدص تز دصزتدنيز د ةسزهمد  هززززززززز

وص د زجصندبززززين ؛ز مزتعمدرمزرزتاادر ز  دوزن دص اززززز ت ،زشرصص هصيزص اصرتسز  جص زصسزصس

ز ح رص زم زمعص تزي   ز

ت تتجدهزززهصوهزت ورتزف ان  نزصت زودريزز ت زصص م نز صل ز مزهمشزاصرنهزشرشنهص زصس

ينن ،ز مزيتم ز    وز   زتمصمزرنتزر راشزت ورتزف اند زم زودصز دته زصدت زتوادرمزززززز

،زهصيزان گسز ن  مزينند ززينن زرزوهز متکص زيحرحزرزصنطوسزوصزف ان  نزصت ز مزتمصمزقصل

چتنزم  ز  زف   ن زص  رمزرزهمرشگسز قتزرزف ان  نز مزهمشزصار زان گسزوهز متکدص زز

 يزو ز رمةز  گ زو تد يزجصهدبززززمق زيهزهراز رمهزيمرمسزوصزصص مزنرصاز  من زرزوهزنظ زصس

تت نند زودصز ت دصذزززززگا مز ره سزرزصيتيدسزصدسزززهصيزقرصقتزتتجهسزن  م  زهمچنروز مگصن

هصيزصدتم زنردصازرزززز زيصميزصص م نز صل ،ز عطصيزص صيستيمرمصتسزهمصنن زيصهيزقصعص

هصيزآصتا سزص    زاصصن،زص    زصصنت  هزرزنحتةزمف صمزيحرحززوهزصتنع،زو گز ميزيصمگصه

زرزصطةتبزوصزف ان  نزوهز  لصمزصطةتبزصص مزوت نزرز صل زوت نزيم زينن  



يزوعد يززهدصززتت ند زم هگشدصيزشدررهيزززز  وزصطصهعهزوهزعنت نز  زصطصهعشزصو صصتسزصس

هصيز  وزشررهيزعکصم زها ن ز ازحجمزصح ر زنمتنه،زفود  نزصوص ادهززززوص   زصح ر  ت

شدررهيز مززز   نزوروز ص   نزرزشا  نزرز ق اص هز ازنمتنهزت زجنارّ سز)شا  ن(،ز نجدصمز

فود  نزين د لزززآصدتا نز ور قد صنس،زززز  ز ه ق صنزيتچ ،زصح ر زوت نزنمتنهزوهز  ني

صص م ن،زصرز نزقت  زر ه  و،ز مآص زصصنت  هزرز قد اص هزيد از اززز   زص  ر هص سزهمصنن ز

ينند ،زهدا زززز هسزيهزتعمرمزن ص ازوهزجصصعدهزم زودصزصحد ر  تزمرود رزصدسزززززز وز مزصت گز مش

هصيزآ ن هزقو،زجنادرّت،زقدطحزتحيدرال زصدص م ن،زندتعززززززز ت ز مزشررهيزشرشنهص زصس

عسزر هد  وزرزتعد   ززز   زصص م ن،ز   زرزتحيدرال زشد م ن،زقدطحز ن يدص يزرز ج مدصززززز

زف ان  نزهحصظز ت  
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