
کیفی ویژگیهای   بزهکار در مادران نوجوانان خودابرازگریبررسی 
2ابراهین نعیهی ،1کاظهیانسهیه 

32/7/49 تاریخ پذیرش: - 01/5/49 :تاریخ دریافتچکیده
 در مادران نوجواناان بههااار این پژوهش با هدف بررسی کیفی ویژگی خودابرازگریهدف: 

گیری در دساتر   در این پژوهش به روش نهونه گیری نهونهشیوه  روش: .انجام گرفته است
کااه بااا  کااه بااه صااترگ گرفاات. بااه ایاان  ر یاا   دریافاات  منظااترمااادران نوجوانااان بههاااار 

مصاابهه باه لها  ؛ جعه کرده بودندی به کلینیک راه بهتر مراشناخت روانسالمت  آمتزشهای
هاای  داده بررسی ویژگی خودابرازگری از مصابهه نیهه ساختاریافته اساتفاده شاد. یبرا .آمد

باا اساتفاده از  خاودابرازگریباص  از  وصیف  عاامالگ ووجاین باه منظاتر شناسااژگ ویژگای 
کاااه در بررسااای ویژگااای   ها: یافتههه  لیااا  رااارار گرفااات.نظریاااه پدیدارشاااناختی ماااترد    آنچاااه 

انفعال با هرکه _  لهارگ بودند از: الف، خودابرازگری در مادران نوجوانان بههاار  دیده شد
 گریاه از پاسا _  پذیرش برفهای دیگاران_  پذیرنده، مطیع) منافع دیگران() بر دیگر م تری

 مهاری باگ_  پاذیرینا انعطاف) م تریبر خودپرخاشگری با  هرکه  _نی( بایفای نقش رربا_ 
انفعاااال و سااالین مورعیااات _  ررابااات باااه جاااای ههاااااری(   _  وابساااتگی_  ب اااج وجااادل_ 

کااردن دیگااران_  خااود ناباااوری_  ناامیاادی) وشاارای  انفعااال _  الگااوگیری(  د_  مقصاار رلهااداد 
م التادال لاد_  نظارگ نا ههاهنا(() لدم نظارگ_  لدم راطعیت) وابهام نقشهای والدینی
در ساالمت روانای گیهی::  نتیجه  . اوجهی( باگ_  انگااری ساه ) منداناه گأدر  شتژق رفتار  جر

کنناااد  اااا  .کنناااد ساااهاژگ ایفاااا می خاااانواده والااادین نقاااش باااه والااادین بایاااد بساااتری را فاااراهن 
فرزندانشان در یک م ی  آرام  ربیت یابند  ا بتوانند در آینده با ههه افراد جامعاه ساازگار 

 اوان در ایجااد ساالمت روان در نوجواناان  . با آمتزش ویژگی ابرازگری به والدین، مایباشند
سهاژگ گذاشت. ثیر بهأو متعار  آن سالمت جامعه  

.بههاار، نوجوانان، مادران، خودابرازگری ها: کلیدواژه
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DوGلدینشHنDهس  .DلذDGبDHتوجهDبهDمبHحثDمطEرحD(GD،<::Cسایندلر،DدرGزل_DDوتروبD،Hکولی)Dو
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DچگونهGDس ؟DDبزهکHر

 روش پژوهش
DیوهEEEهشEEEنهونDگیریDهEEEنهونDروشDهEEEبDژوهشEEEپDنEEEیGD DمیHEEEنDمHEEEدرGنDDدر گیEEEریDدرDدسEEEترسGDز

D کEهDبDHEنوجوGنHنDبزهکHر DبEترتیDینGDبهD. گرف DنصوراGدرHEمDD کEهDبEهDمنظEور D نوجوGنHEنDبزهکHEر
D سالمDیHآموزشهD فHی کلینیD EرGهDبشنHختDروGندر DهEبDویDدEبودنDردهEک DهEجعGمرDرEهتDD EیHم

D.DمصHحبهDبهDعه Dآمد،DبهDههکHریDبودند
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حHصGD EEEEEزDتوصEEEEEیفDتعHEEEEEمالاDزوجEEEEEینDبEEEEEهDمنظEEEEEورDشنHسHEEEEEییDویژگیهHEEEEEیDهHEEEEEیDDدGده

DیوهEEEشDنEEیGDدرDD. EEEگرف DرGرEEقD EEتحلیDوردEEEمDختیHنEEرشGپدیدDهEEنظریDزGDدهHتفEEEسGDHEEبDزگریGبرGودEEخ
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کدگذGریDبHز DیندGفرD،DدهEشDریGذEگ DمHEنD مستقDکد D یDنGعنوD وتحDشدهDیکیDهنDHبDهینHمف

D. گرف DمHنجGDبیHنتخGDریGکدگذ DوDدندGدDGرDمقولهD تشکیDبهHمشDیHکده D یHنهD DوDدر

 پژوهشهای  حافته

 نزهکبک نرکا  و ژ   خویانناا ر  یک سبیکاس  وجوا بس 
کداذاری  کداذاری باز محتوا و عجارات مهن

 محاری
کداذاری 
 اجتخابی

 وٌن. هی خیلی گذضت دارم. اخالق بد دیگزاى را لبَل
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 تزس ضدید دارم اس ایٌىِ جدا بطن ٍ هستمل ٍ بدٍى ًظز دیگزاى سًدگی وٌن.
 بدٍى پزسیدى ٍ هطَرت اس دیگزاى سز وار بزٍمتَاًن  ًوی وٌن هی ّویطِ فىز

 پذیزش حزفْای دیگزاى

 ضَد دضوي ّایت سیاد ضَد هی رن ٍ راست بَدى فمط باعث
 ضَد. هی هطىالتص بیطتز، ّز وسی حزف حك ّن بشًد

 رًجص بیطتز بَجَد، وٌن اگز حزف بشًن هی بیٌن. فىز ًوی سىَت افزاطی دارم ٍ ٍالعیتْا را

 آید هی

 س پاسخگزیش ا

 ریشم ٍ با خَدم حزف هیشًن. هی جزئت ًدارم رٍ در رٍ بگن اها ّی تَ دلن
تزسرَ ّسرتن ٍ جزئرت پزخاضرگزی را ًردارم. برِ       ؛ سًن بجای حرزف سدى  هی بِ خَدم آسیب

 وته خَردى عادت وزدم
 دیگزاى باضنّای  دٍست ًدارم هشاحن بزًاهِ .باضٌدتز  وٌن دیگزاى راحت هی سعی

 اًیایفای ًمص لزب
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کداذاری  کداذاری باز محتوا و عجارات مهن
 محاری

کداذاری 
 اجتخابی

 توGننDنهیDیهDموقعDهHییDالزمهDزبوننDرDGببندمDولی
کنترلDدGشتهDبHشنGDمDHمحHله DخودمDرویDنGدیگرDطرHبخDهیHگ DرمGدD دوسD

کردم.،GDغلبDبDHفHمی Dقهرم.DمنDبخHطرDعصبHنیتهHین D  باهDهHینDرGDGزDخودمDدور
گرDمیزنیDدرس DوDمحکهش GDHیDنزنیDحروDیدHبDHیD!نگیDهیایDهنDنهیشهDبزنی.آخرDوD

GDنعطHوDنHپذیری
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گرDنگوین GD،دقDمیD. سGDرGآزD Dو  کننDوDذهننDدرDفشHر
DروشنGDنتقHد گHEهیDپررویEیGDسD EچEونDنبHیEدDمEخالDبEهDDمیDخیلیDوGضحDو DلبتهGDکه DکننDوD پEدر

DبیرGهDبگن.  مHدرمDهنDبدDو
 کالDهههDچیزDزندگیDمنDتحهیلیDبودDحتیDباهDدGرDشدنن!

کنن.هDDHخوGس DباهDمیDههیشهDدلن DدورDخودمDزGDGر 
کهDبDHزورDوDصدGیDبلند DبودمDکرده DداHعDباگیDزGD،.ننHبنشDکرسی DبهDGرDحرفنD

DبیDمهری

DتوDیهDجوبDنهیره! DآبنDبDHآدمHیDترسوDوDدورو  Gصالد
GرDحرفنDسریعDمیD. نیسDدلنDتوDهیایDHمGDزنن 

DبیدGد  کنن.DمیDزودGDعصHبنDبهDهنDمیریزهDوDدGدDو
گرDکسیDبگهDبHالیDچشهنGDبروDهس  GD،میD.کنن DشGDخفهDمGخوD

DبحثDوDجدل

DدنEشDعیفEضDشGDهEنتیجDHEمGDنEشHبDتهEشGدDودمEخDیGرEبDGرD گالویزDشEدمDتGDHEو DشوهرمDبهD آنقدر
کهDحتی DشدDخودمDمیDسDبروم.ترسنD کHر DرD

یHEدDچکEشDمEیDگرفتن.DمEدGمDسEربهDسEرشDمیDخیلیDمرGقبDباهGDمDبودمDوDدلشوره Dز DگذGشEتنDو
DکردمDمیDکردم.DمنDوGبستگیGDمDرDGبهDباهGDمDمنتق Dمی

DوGبستگی

 شوم.DمیDمنDحریفDشوهرم
کHری D کت DوDGدعوDهنDHبDHمDمیDباهDجلویDجنگیDخروسD مخDوDکردینDDHمیهD.جنگین 

DرDGوDههشDدرگیرین.DمیDخHطرGDعتیHدDپسرمHنDمقصرDشوهرمDمرDGبه DدGندDوDمنGDو
DرقHب DبجHیDههکHری

گرDحروDبزنن- GD،بدترDینGD DبهDجHهHیDبHری DمیDوضعGDز کHر DوDشودDمیDDحوصلهDدیگرDمنD.رسد
DرDGندGرم. کHر DینGD
گذشEتهD.شودDنهیDدیگرDدیرGDس Dو DنEهDنEمDلHEسDوDسنDزGDعالوهDبهD.رفتهDبینD کEهDDهههDچیزGDز

کنن. DترییرDمGبخوD
DندGردGیDDپسرمDبهGDینDبالDمبتالDشدهDوDدیگرDچهDفHیده
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کرد.DمیGDرییGDس DوDمگر،DخجHلتیDبودن DترییرDشود 
DبDمیDههیشه DنهیHد،DیHدگفتندGDزDدیوGرDصدDGدر کردDمیDحHالDمگر؛GDزDمنDصدDGدر DترییرDشود 

کهDفقطDنHلهGیDDآدمDبیGDرضه DهستنDمیD.کندD
DخودDنHبHوری

GرD جریDHبDیHآدمDحسراDههیشهDمیD.HونهGD کهDبشنDیکیGDز D شGنذDزندگیDHمGD.خوردم 
کهDچرDGمنGDینجوریDشدمDمیDمدGمDبهDخHنوGدهGDمDسرکوف  DزدمD

Dکردن DدGقلهدDمقصر
DرGندیگ

DتHبعDههسرDبHشد- کهDزنDبHیدDنجیبDو DخوندندDسرمDتوDباگیDزGDدرمونHمDوD Dپدر
-DDبGجوDضرHحDدخترDگفتند DونقدرGDبهنD،.کردم DدرونیDGرDینGDمنDوD نیسDدخترD

GDلگوگیری
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DرمونGوEسDهEههDیEولDین کHEریDنEدGر DکسیDHلتین.بHخجDمونHدوتDHمDنهHبدبخت
 میشنDحتیDباهDهHمون.

کHرشونDندGشتینGDمGDHونGDHEزDخEوبیDDبDHمHهDDHباه DبهDریHک DHقعGوDHمD.کردند Dبد
کردند. DدهHستفGDFسوDHم 

DمDHروDآدمDحسHEبهDDHدوننDباهDمیDفقط DکننEد.DحHEالDبEرGیDچEی؟DنهEیGDصالد
 دونن!DبگنDنروDفالنDجD!HمیگهDبتوچه!Dنهی

گفتنDبلدDنبودین.Dباه DنهD DخوGستندDبدونDفکرDبلEهDمیDهرDچیGDزDمHهGDDHصالد
Dگفتین!DآزGدیDوDآرGمشDبیشGDزDحدDبهDآنهDHدGدین.Dمی

DعدمDقHطعی 
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 کشیدDتDHمنDهنDپدرDبشومDوDهنDمHدر.DنهیDکHشDشوهرDمردDبودDوDخودشDرDGکنHر
EزورگDیEخیلDهEخونDدرDنEمDروههسرEحDوD EهسDوD،DوD EهسDودشEخDروEح

DرفتHر Dکنن.DمیDمنDدرس Dعک GDو

DراHنظDعدمD
(DراHنظ

DنHههHهنگ(

DالنGDوGD!دترEبDHEمDزGDنEهDرمونEپسD!شEفحD EهGDهEنDوDتینEشGدDزنEبD EدسDنهDHم
 جری DندGردDحتیDDبDHرفیقشDحروDبزند.

DونEچDوDدهEنشDرلEکنت DوDروعEغیرمشDیEولDدمGدDHآنهDبهDخیلیDنHبیDدیGآزD ح
DنبودمحدوDبلدDGرDحدودشD،.دمHفتGD GDینDور GDز

D عدمGDعتدGلDدر
DرHرفتD تشوی
DجریتهندGنه

Dسه GDنگHری()

GDزDدس Dرف . کهGDزDپسرمونDغHف DشدینDو Dکردین DGدعوDهنDHبD  Gینقدر
کردینDبهGDمHنDخدDGوDدنبHلDمسHی DخودمونDبودین. DولشDGرDباهDHمD

DتوجهیDبی

 احری جتحجهبحث و 
کهDدرDبررسیDویژگیDخودGبرGزگریDدرDمHدرGنDنوجوGنHEنDیزهکHEرDدیEدهDشEد DآناهD،DدEبودنDراHEعب

پEذیرشDDحرفهHEیDDD_DDپذیرنEده،DمطیEع)DمنHEفعDدیگEرGن()GDنفعHلDبHEتهرکزDبEرDدیگEرDمحEوریGDD_Dز:GDلف
DپرخHشEEEگریDبDHEEEتهرکEEEزDبEEEرDخEEEودDمحEEEوریG_DDیفHEEEیDنقEEEشDقربHEEEنی(DبDDD_DگریEEEزGDزDپHسEEEخDDD_DدیگEEEرGن

(EEنعطGذیریEEپDHEEنDوHDD_DیEEبDریEEمهDD_DدلEEوجDثEEبحD_DتگیEEبسGوD_DجDD)ریHEEههکDیHEEجDهEEبD EEبHرقDD_
کEEردنDدیگEEEرGنD_DخEEEودDنHبHEEوری_DDنGHمیEEدی)GDنفعHEEلDوتسEEلینDموقعیD EEEوشEEرGیط DدGدEEEقلهDرEEمقصDD_

نظHEEEراDنD(DHEEEعEEEدمDنظHEEEرا_DDعEEEدمDقHطعیGD( EEEنفعHEEEلDوGبهHEEEمDنقشEEEهHیDوGلEEEدینی_GDDلگEEEوگیری(DDد
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DDجرGتهندGنهعدمGDعتدGلDدرDتش_DDههHهنگ( D.توجهی(Dبی_GDDنگHری(Dسه )Dوی DرفتHر
DD_DپذیرنEده،DمطیEع)DهHیDبDHزیرDمجهوعهسذبفع یی ناسپ  ) ا ف بل ببضهنکز نن یی ن سحبر   بب

DپHسEEخ_DDپEEذیرشDDحرفهHEEیDدیگEEرGن DیHفتEEه_DDگریEEزGDز پEEژوهشDهHیGDDیفHEEیDنقEEشDقربHEEنی(.یکیGDز
کهDبDHتعریف DبودDجونزD(نGرHEههکDوD DرفتHEرDغیEرDجرGتهندGنEهDههسEوGDسD،<::C)DD". EعلیDپور Gز

DغیرDجرGتهندGنهDمنفع  کEهDبEرGیشD،DمطیعDوپذیرندهDومنعDشدهGDس .فرد،DرفتHر DGرDییHEچیزه
وفEردDD:کنEدDDمEیGDمDHEخEودDفEردGDمکHEنGDدGمEهDیHEفتنDآنهDHEرDGفEرGهن،GDتفHEقGDفتHEدهDرDGدوسD EنEدGرد

 EEدسDهEبDیEEشخصDوقEEحقDرHEEنکGDیHEEبهDهEEبDGرDودEEخDشEمGآرDیEEمD.آوردDDزیGرEEبGDودEEخDهEEک DدیGرEEفG"
DبHورهD،DHEEپHEEیینیDدGرنEEد وعقHیدشHEEنDحقEEیDبEEرGیDخEEودDقHیD EEنبEEودهDوGصGD،D EEحسHسHEEا،Dدر

DپHسخDعلیهDرفتHرهHیDنHدرسD EدیگEرGنDDمیDشبHه GDحسHسیDخودDبDHدیگرGنDDرDGرد کنند.در
کنGDههی  DGرDنGدیگرDبهD نسبDنHیشHهDستهGخوDونیزDنندGتوDHنDمیD.نندGدD(حبHصD،<::C.)D

DهEEفتHیD DهHیDDبDHEEزیEEرDمجهوعEEهDشنخبشفف ر  بففب ضهنکففز نففن خففوی سحففبر دیگEEرDپEEژوهشDهHیGDDز
رقHبD EبEهDجHEیDههکHEری(DبEود.DD_DوGبسEتگی_DDبحثDوجدل_DDمهریDبی_GDDنعطHوDنDHپذیری)

کEEEهD"رفتHرهHEEEیDغیEEEرDجرGتهندGنEEEه D EEEسGDدهEEEشDرهHEEEشGDهEEEک D DدGرنEEEده،DههHEEنطور ،GDجتنHEEEبی،DبHEEEز
خبD EEبHEEالییDبDHEEترسEEهDHوهرGسEEهDHوGضEEطرGبDوGنEEوGعGDنعطHEEوDنHپEEذیرDDهسEEتندDوههبسEEتگیDم

D(.<;:>،Dکلیاگرد)DپرخHشگریDدGرند.
مقصEرDD_DخEودDنHبHEوری_DDنGHمیEدی)DهHیDبDHEزیEرDمجهوعEهDا ف بل وض لرن سوق رفت وشفنای 

کردنDدیگEرGن DدGقلهدDD_هEفتHیDرEدیگD GیEنDپEژوهشDبEود.GفرGدDفHقEدDجEرGاDهHیGDDلگEوگیری(نیزGDز
DنGHمیEدیDمEیDلینDموقعی DومحیطخودDرGقربHنیDوتس،Dمندی GضEطرGبD،DدGننEدوGغلبDدچHEر

D(;D،;CCرGک )DوخشنDدرونیDهستند.
_DDعEدمDقHطعیD( EهHیDبDHزیEرDمجهوعEهDا ف بل وانهبم  قمهب  وال یذ DعHم GDصلیDدیگر

DDجرGتهندGنEEه_DDنظHEEراDنDHEEههHهنEEگ()DعEEدمDنظHEEرا DتشEEوی DرفتHEEر سEEه D(DعEEدمGDعتEEدGلDدر
کEEهDبEEی-GنگHEEری( DودEEب)DوجهیEEتDDنHEEنGنوجوDنGدرHEEمD ویژگEEیDرفتHEEریD.مشHEEهدهDشEEدDبزهکHEEردر

گیرDبیGDعتنDHیDHبEهDحEدGDفرGطEیDمسHEوGاDطلبند.وGلEدینDدGرGیD،DکهDدرآنGDفرGد،Dمنفع  D سه
GDجHزه کهDمیGDینDنوعDرفتHر DGرDریHک DهرDنGفرزندDدهندکهDمیDدEهنGخوD،دEدهنDمHEنجG:D(DوDیEگ Gبر

DطرفیGDینDعHم DبDHنوعیD،<:;?GDههکHرGن فرزندDپروریDDبEهDنHEمDDفرزنEدDپEروریDهHیDDزDشیوه(.Gز
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گیEEر D هEEسDلدینGو. EEسGDوEEههسDهEEنGرHنگGD هEEسD،رلEEکنت DGرDودEEخDنGدEEفرزنDیEEنهDDنHEEآنD کننEEد.وGز
DتنبیهDوپHدGشDدGدنDبهDفرزنEدGن GDمورDخHنهDنظنDوترتیبیDندGرندDودر GعتEدGلD،DتوقعیDندGرندودر

گیرGنهندGرند.درDشیوهDفر D سهDپروریDزندD،یالاHتهDبهDستهGوخوDDیHهDزهGدEنGD فرزندGنDبEیشGDز
D(.<::>،GDلیسونDوشولتز)DشودDمیGDههی DدGده
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