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ی پررذیر انعلابنوجرروان در مررورد  -مررادری ادراک  هرردب پررژوهش حاضررر، مقایسرره هااد :
 روش:ی خرانواده برود. آن ارر امنیرت پایرهمرزهای خرانوادگی ارر مبنرای رشرد، از جهرت تر  یر 

42این ملالعه اه روش کیفی و اا استفاده از روییرد پدیدارگرایانه انجا  شد. ادین منرور 
سرال اره روش  11 -07ی سرنی هرا در ارازهسراله و مرادران آن47ترا 41نفر از نوجوانان دختر 

گرروه از طریرق  خرانوادگیهای  دیاز مرزانر نمونه گیری هدفمند، انتخاب و ادراکرات هرر دو 
 انرردی هررا طبقه اررسرری قرررار گرفررت. سرر   داده عمیررق نیمرره سرراختار یافترره مرروردی  همصرراحب

گررزارش روایرر  بیرران شرردند.  تحلیرر   ها: یافتااهوکدگررذاری شررد و نتررای  اررا اسررتفاده از روش 
کننررردگان منجرررر اررره شناسرررای  سررره م رررمون اصرررلی  ی، عرررد  پرررذیر انعلابتجرررارب شررررکت 

و نوجروان شرد  مرادری بیش از حد مرزهای خانوادگی از دیرد پذیر انعلابو  یپذیر انعلاب
، 0و  مرادرم مون فرعری در  4و 1، 44و از هر ی  از سه م مون اصلی فوق نیز اه ترتی  

ی آن : نتررای  نشرران دهنرردهیگیر نتیجااهم ررمون فرعرری در نوجوانرران ارره دسررت آمررد.  1و  1
در حرال گرذار کشرور ایرران، هریچ یر  از دو  یاست که اا توجره اره اافرت فرهنگری جامعره

توانررد منجررر ارره ارضررای ی برریش از حررد نمرریپررذیر انعلابی و یررا پررذیر انعلابحالررت عررد  
گراهی اخشری نیازهای نوجوانان و حفاظت از امنیت پایه ی خرانواده شرود. از ایرن جهرت، آ

روان ی سرالمت در خصوص چگونگی وضع مرزهای متعادل توس  مسئوالن حروزه مادراه 
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ارر سرر  مرادررسد. هم نین گفرت وگرو ارر سرر قروانین خرانوادگی و توافرق ضروری اه نرر می
ارا مرزانردی منعلرو برود هرای  حدود مرزها، عوام  پیشرگیری کننرده از مشری  در خانواده

موج  نارضایتی نوجوان  ،اا مرز خش  و یا سه  گیرهای  که نادیده گرفتن آن در خانواده
 ی خانواده شده است.نیت پایهو اه خلر افتادن ام

 .نوجوان؛ امنیت پایه _ مادری مرزها؛ ادراک پذیر انعلاب ها: کلیدواژه

 مقدمه

هما تمرین دورهبما ارزش   تمرینهمای مختلمف زنمدگی انسمان از مهممنوجموانی، از بمين دوره
کودکی به بزرگسالی، سرآغاز تحموالتشود. این مرحلهمحسوب می گذر از   ی بينابينی، در 

 ،  همکمماران هممای جسمممی، ر انممی   اجتممماعی بسممیاری اسممد )شمماه حسممینی  دگرگممونی

های خمود انتخماب هایی را برای ارضای نیاز(   نوجوان براساس عوام  محیطی، رفتار3123
همای تمرین نیماز(. از جملمه مهمم3126 کند )حسینی، عرب مقدم، سمر ش   جمشمیدی،می

یافمد حمایمد عماطفی توان به خودمختاری، اعاین دوره می تمادسازی، آزادی، نیماز بمه در
یتیدی ، )می و، مادرازجانب  ( 3123 ،  همکماران ؛ شاه حسمینی2630 ،1ا گر ارسوی   مور

همای پم  از نیماز 4بمه امنیمد نیماز 3( اشماره نممود. از دیمدگاه مزلمو2630 ،2نیاز به امنید )جا  
که عدم برآورده شدن آن، منجمر فیزیولوکی  در سطح د م نیازهای ضروری انسان  رار  دارد 

 (.2635 ،5شیمون اری   -بنبه نق  از ) شودبه انواع مشکالت ر انشناختی می
که در آن فمرد از تمرسای  امنید به عنوان نیاز ر انی هما بمه دور اسمد   خمود مطرح اسد 

د. دانمفیزیکی محفو  ممی فیزیکی احتمالی در محی  اجتماعی   ر انی  های  را از آسیب
کنتممرل انممواع خشمموند ( نیممز بممرآورده شممدن ایممن نیمماز را بممر 2632) 6مرکممز پيشممگیری از آسممیب   

گمذار ممی فرآیندهای شمناختی، عماطفی   دانمد   از آن بمه فیزیکمی در زنمدگی نوجوانمان تممثیر 

                          
1. Michou, A., Mouratidis, A., Ersoy, E., & Ugur, H. 
2. Jha, C. 
3. Maslow, A. 
4. Safety 
5. Ben-Arieh, A., & Shimon, E. 
6. Center for injury prevention and control devision of violence prevention 
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کمه بمرای رشمد طبیعمی یماد ممی عوامم  اسمترس زایعنوان ی  عامم  حفماظتی در برابمر ا کنمد 
کیف  ید زندگی نوجوانان ضروری اسد.جهنِی سالم   

در مقایسمممه بممما  _کمممه فرزنمممدان، خانمممه را  (، نشمممان داد2635بمممن _ اری   شمممیمون ) تحقیمممق 
کمه ممی _ همسماالن مدرسه   هما امنیمد بدهمد ادراک توانمد بمه آنبمه عنموان بيشمترین جمایی 

گروه به دلی  ویژگی   کنندمی کمتمر ی نوجوانی، ارتبماا فمرد بما های تکاملی دورها خمانواده 
کممه بممرای تکاممم  نوجمموان فممراهم مممیمممی کنممد، شممود اممما در نهایممد، خممانواده از طریممق بسممتری 

کننممده (. در 3125 حبیبممی، تکاممم  ا سممد )داالیممی، عاشمموری   ی اصمملی رشممد  تعیممين 
ی هما در دورهوگمونگی ارضمای آن هما   ا ع، عوام  موجود در سیسمتم خمانواده در بمروز نیماز

هممایی را بمرای ارضممای رگمذار اسممد   نوجموان بمر اسمماس عوامم  خمانوادگی، ر شنوجموانی تمثی
کمه بمر رفتارهمای فمرد در دورهنیازهای خود انتخاب می ی کند. یکی از این عوام  خانوادگی 

(. ایمن مفهموم بمه 3126)حسمینی   همکماران،  1نوجوانی تمثیرگمذار اسمد، مفهموم مرزهاسمد
که افراد   خرده نظاممی ای ر انشناختی تعریفعنوان فاصله همای خمانواده را سمازمان شود 

کممرده   از یکممدیگر متمممایز مممی هممای بممين اعضممای کنممد   سممطح تعممامالت   درگیممریدهممی 
 (.3126، ترجمه بهار   همکاران، 2632، 2شود )گالدینگخانواده از طریق آن مشخص می

کممه هم 3درخممانواده درمممانی سمماختاری  کیممد اسممد  زمممان بمما هریمم  از ایممن نکتممه مممورد تم
شمود   ت یيمر مرزهما مراح  رشد، سیستم خانواده با فشارهایی جهد ت یير مرزها مواجه ممی

متناسمب بمما نیازهمای تحممولی اعضما، بممرای حفم  تعممادل خمانواده ضممروری اسمد )گلممدنبرگ 
تمممرین ی نوجممموانی نیمممز یکمممی از مهمممم(. دوره3125 ،ترجممممه فیروزبخمممد، 2631، 4 گلمممدنبرگ

کمممه در آن نوجوانمممان بمممرای بممماز تعریمممف مرزهمممای خمممانودگی تمممالش تحمممولهمممای  دوره ی اسمممد 
بمما همما  ، عمومممًا ایممن تالش5هممای بمما مرزهممای سممخد   انعطمماف ناپممذیرخممانواده کننممد. درمممی

                          
1. boundaries. 
2. Gladding, S.T. 
3. structural family therapy. 
4. Goldenberg , I., & Goldenberg, H. 
5. Inflexible boundaries. 
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یسمم  بممروز نشممانههممای انحممراف سممتیز مواجممه مممیپاسممخ هممای بيممماری در نوجمموان شممود   ر
ی، پمممذیر انعطاف(. در سممموی دیگمممر طیمممف 2630دهمممد )جممما، اسمممتقالل طلمممب را افمممزایش ممممی

کمه از ایمن طریمق، سمب  مقابلمهخانواده ای  های با مرزهای بيش از حد منعطمف  مرار دارنمد 
؛ حسممینی، 3126کننممد )بهممادری، خیممر   سممامانی، مممدار را در فرزنممدان تقویممد مممیاجتنمماب

وجموان را بما مشمک  عمدم هما، ن(. هم نین ایمن خمانواده3126رضایی   محمدی روزبهانی، 
کمه نوجموان نیماز   سردرگمی مواجه می یمادران ضوح انتظارات  کنند. ایمن در حمالی اسمد 

 (.2630دارد )جا،  رزهای ر شن   منطقی   ضع م مادربه درک شدن از جانب 
کمممه نظمممارت متعمممادل   همممای بممما مرزهممممای درخمممانواده ممممادرتحقیقمممات نشمممان داده انمممد 

کماهش نسی  ب  از ازد اج در دورهی ج، ریس  رابطه1منعطف یمادی  ی نوجوانی را تاحد ز
هممای فرهنگممی   (   از بممروز آسممیب2631، 2؛ سممیدزه   دفممو3115دهممد ) ویممدل حیممدری، مممی

کنمد )احممدی   خمدادادی اجتماعی، رفتارهای بزهکارانه   ضد اجتمماعی پيشمگیری ممی
از  بیمم  مصممرف سممیگار، (. هم نممین احتمممال بممروز سممایر رفتارهممای پرخطممر 3125سممنگده، 

(، مشمکالت رفتماری در نمی   بير نمی 2635  همکماران،  4؛ لمی2630، 3مشروبات الکلمی )جما
( در 3123؛ بيرامممی   عالئممی، 2630(    لممدری در مدرسممه )جمما، 2630، 5)براسمم    همکمماران

کمتممممر اسممممد. السمممموننوجوانممممان ونممممین خممممانواده (، ایممممن نوجوانممممان را دارای 2666) 6هممممایی 
کنمد. تر در مقابله با استرس   متکی بمه خمود توصمیف ممیسالم تر، شادتر، موفق احساسات

ی پمذیر انعطافی منفی معناداری بمين (، در پژ هش خود رابطه3126حسینی   همکاران )
کرده اند. ایمن بمدان  گزارش  مرزهای خانوادگی   نیاز به احترام   شناخته شدن در نوجوانان 

که در  ، نیماز بمه احتمرام   شمناخته شمدن در ناپمذیربا مرزهای انعطافهای خانوادهمعناسد 

                          
1. flexible boundaries 
2. Sidze, E. K., Defo, B.K. 
3. Jha, c.  
4. Li,h.k. ,&  et al. 

5. Brassell, A. A., & et al. 
6. Olson, D. H. 
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شود   عدم ارضای این نیماز، انمواع مشمکالت ر انشمناختی را بمه دنبمال نوجوانان برآورده نمی
کممه مممی (، عممزت نفمم  3126تمموان بممه مممواردی از  بیمم  اضممطراب )بهممادری  همکمماران،دارد 

درمانمدگی، یممس، پرخاشممگری، (، احسمماس حقمارت، 3126مشمر ا )حسمینی   همکماران، 
گناه   افسمردگی )گلمدنر، ، احساس ناامنیکم رویی کار عبیمر، احساس  اشماره  (2630، 1  سما

کر، بين   حسیه کرد. کمه فرزنمدپروری 2633)2پادیال ا کردنمد  گزارش  (، در پژ هش خود ونین 
گیرانمه    ضمع مرزهمای انعطمماف جمموان، همای فمردی نوناپمذیر از طریمق تممثیر بممر ویژگمیسمخد 

دهد   ارتبماا بما همسماالن منحمرف نیمز بمه ریس  ارتباا با همساالن منحرف را افزایش می
کننده گارلنمد   همواردطور  وی، پيش بينی  ، 3ی اعتیاد بمه اینترنمد در نوجموان اسمد )لمی، 

گلمدنر   همکماران)2631، 4؛  ی ژانگ   ژنژوبا 2635 ( نیمز همبسمتگی 2630(. نتمای  تحقیمق 
کمرده اسمد. شیدگی مرزها   ترسیم بدتر خود در نقاشمیبين از هم پا همای نوجوانمان را تمیيمد 

بممر اسمماس نتممای ، سیسممتم خممانواده از طریممق اشممکال مختلممف از هممم پاشممیدگی مرزهمما ماننممد 
گنماه   ابهاممات ر انمی مرزهما، احتممال رفتارهمای نادرسمد در  کنترل ر انی، القای احسماس 

کمه تبعمنوجوانان را افمزایش ممی ات ایمن ر ش نمه تنهما نوجموان، بلکمه جامعمه   سیسمتم دهمد 
کرد.   خانواده را نیزدرگیر خواهد 

گفتممه شممد، مممی  کنون  گممر خممانواده متناسممب بمما رشممد  گفممد،تمموان بممر اسمماس آن ممه تمما ا
کند، نیاز ر انی نوجوانان به امنید بمه عنموان  -نوجوانان، ت یيرات متعادلی در مرزها ایجاد 

گلمممدنبرگ   2630)گلمممدنر   همکممماران،  تمممممین خواهمممد شمممد -د ممممین نیممماز اساسمممی انسمممان ؛ 
کاهش می  احتمال بروز رفتارهای ناسالم از جانب آن (2631گلدنبرگ،  یابد   بر اسماس ها 
یسممم  پمممذیر انعطافهمممای جکمممر شمممده، در حالمممد معکممموس نیمممز عمممدم پمممژ هش ی مرزهممما، ر

کمه تبعمات رفتارهای ناسالم   پرخطر نوجوانان را افزایش می آن نمه تنهما نوجموان، بلکمه دهمد 

                          
1. Goldner, L., Ayelet , A., & Sachar, S. C.  
2. Padilla- Walker, L. M., Bean, R. A., & Hsieh, A. L. 
3. Li, W., Garland, E. L., & Howard, M. O.  
4. Wei zhang, J. Z., & Zhenzhou Bao, C. Y. 
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زنممد. بممر ایممن اسمماس، کنممد   تعممادل آن را بممرهم مممیخممانواده را نیممز تهدیممد مممی 1یامنیممد پایممه
کمه بمر امنیمد پایمهضرورت بررسی جامع مرزبندی ی های خانوادگی از جهمد تممثیر بسمزایی 

کاماًل  اضح اسد. خانواده  دارد، 
علیرغم اهمید این موضوع، تحقیقات انجمام شمده در ایمن حیطمه، غالبمًا در سمطحی  

های خانوادگی بر مشکالت نوجوانمان پرداختمه انمد   اهمیمد خرد به بررسی اثرات مرزبندی
کممالن بمر امنیمد پایممه کمه در سمطح  بمه عنمموان  _ی خمانواده مفهموم مرزبنمدی از جهمد تمممثیری 

گرفتمممه اسمممد. هم نمممین  _ شمممرتمممرین نظمممام در طمممول زنمممدگی بمهمممم دارد، ممممورد غفلمممد  مممرار 
گمر ه پژ هش کممی   در یکمی از د   نوجموان صمورت  -ممادرهای انجام شده غالبًا به صمورت 

که طبیعتًا  ادر به بررسی ادراک طمرف مقابم  باشمند   از ایمن جهمد تبیينمی  نممی گرفته اند 
که پدیدهخطی محسوب می ر سیسمتم خمانواده، از همای موجمود دشود. این در حالی اسد 

نوجوان به صمورت همزممان ممورد  -مادرکنند   الزم اسد تا ادراک علید خطی پير ی نمی
ی مرزهمما   پممذیر انعطافبررسممی  رارگیممرد تمما بتمموان تبیينممی حلقمموی   سیسممتماتی  از مفهمموم 

کمممرد. بمممر ایمممن اسممماس، همممدف پمممژ هش حاضمممر، اثمممرات آن بمممر امنیمممد پایمممه ی خمممانواده ارائمممه 
کات مقایسه ی مرزهای خانوادگی، از جهد تممثیر پذیر انعطافنوجوان در مورد  -مادری ادرا

کیفی اسد ،ی خانوادهآن بر امنید پایه  .با استفاده از رویکردی 

 روش
یممابی بممه فهمممی عمیممق تممر   باتوجممه بممه اینکممه در تحقیممق حاضممر، محقممق بممه دنبممال دسممد

ای ایمممن پمممژ هش بمممه صمممورت همممای خمممانوادگی اسمممد، ر ش اجمممرسیسمممتماتی  از مرزبنمممدی
کمه 3ی  از نوع پدیمدارگرای 2کیفی  اسمد. منطمق اسمتفاده از ایمن ر ش بمه ایمن صمورت اسمد 

کتشافی   اسمتقرایی آن ماهید کننمدگان اسمد    ا بمه دنبمال فهمم دنیمای پدیمداری شمرکد 

                          
1. basic safety 
2. qualitative 
3. phenomenology 
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باشمد. باتوجمه بمه ایمن مسممله، رسالد اصلی آن درک عمیق   جامع الگوهای پدیمدارها ممی
کشمف عرصمهاستفاده  که محقمق بمه دنبمال  ای اسمد از این رویکرد در مواردی مطرح اسد 

یمماد، فهممم جدیممدی از  کمه اطالعمماتی در مممورد آن  جمود نممدارد   یمما علمی رغممم  جممود اطالعمات ز
(. در پمژ هش حاضمر نیمز دسمد یمابی بمه 3111پرویمزی   احممدی، هما ممدنظر اسمد )پدیده

ای خممانوادگی در طممول رشممد، علممد اصمملی هممی مرزبنممدیفهممم جدیممد   عمیقممی از پدیممده
کیفممی بممه شممیوه کممه در بيشممتر ممموارد مسمملم ی پدیممدار شناسممانه مممیاسممتفاده از رویکممرد  باشممد 

کمی تفما ت پنداشته شده   علی رغم اهمید نقمش بمه ویمژه در سمن  -فرزنمد -ممادرهمای ادرا
گرفتممه اسممد. در ایممن پممژ هش، جهممد جمممع آ -نوجمموانی وری بررسممی آن، مممورد غفلممد  ممرار 

کمه تعمدادی ها از مصاحبهداده ی عمیق نیمه ساختار یافتمه اسمتفاده شمد. بمه ایمن صمورت 
هممما، بمممرای رفمممع  سممم ال بممماز پاسمممخ، در ممممورد موضممموع تحقیمممق تهیمممه   پممم  از پاسمممخ آزمودنی

ابهامممات، سمم االتی اضممافه بممر سمم االت اصمملی نیممز پرسممیده شممد. در طراحممی ایممن سممواالت، 
کم بر تمامی پمژ هشعال ه بر توجه به ماهید پدید که ر ح مشترک حا همای اری پرسش ها، 

همما   ت یيمرات شممناختی کیفمی اسمد، سممواالتی در ارتبماا بمما احساسمات، تفکممرات، تمداعی
عمد زممان   مکمان نیمز طراحمی شمدکه توجمه بمه آن، بمه عنموان آزمودنی گمرفتن د  بد ها با در نظمر 

از جملمه  ضمروری اسمد. ، اممریکیفمیهمای   جه افتراق ر ش پدیدارشناسمانه از سمایر ر ش
گممر ه سممواالت طراحممی شممده مممی : ) مموانین را در سممنین مممادرتمموان بممه ممموارد زیممر اشمماره نمممود: 

همما وممه احساسممی کنیممد؟ همزمممان بمما بزرگتممر شممدن آنمختلممف فرزنممدانتان وطممور تنظممیم مممی
که  بالنسبد به  وانین داشتید؟  انون ممواردی  دانسمتید ومه ممی الزم راهما  اجرای آن ًهایی 

کممرده ایممد؟ در مممورد ایممن ت یيممرات وممه  بمموده اسممد؟ آیمما اخیممرًادر ایممن  مموانین ت یيراتممی ایجمماد 
کنید وه عواملی باعمم شمده اسمد تما ایمن  موانین را بمرای زنمدگی  می احساسی دارید؟ فکر

همما را ت یيممر دهیممد؟ آیمما در مممورد اینکممه معیممار درسممد بممودن خودتممان در نظممر بگیریممد   یمما آن
گممر ایممن توافممق  جممود نداشممد، وممه اتفمما ی همما ممانون  ویسممد بمما یکممدیگر توافممق داشممته ایممد؟ ا
گممر ه نوجمموان: ) ممبال وممه  مموانینی در خانممه (افتمماد؟ مممی کممه الزم بممود    ی شممما  جممود داشممد 
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کنی؟ نسبد به آن وه احساسمی داشمتی؟ آیما از نظمر خمودت  موانین خموبی  هارعاید شان 
کسمی بموده اسمد؟ بودند؟ آیا اخیرًا این  وانین ت یير کرده اند   این ت یير با خواسمد ومه  ی 

احساسممد نسممبد بممه ت یيممر  مموانین  بلممی ویسممد؟ آیمما در مممورد دلیمم   جممود داشممتن یمم  
گر دیدگاهی متفا ت داشته باشی ومه اتفما ی ممی انون، ما  مادرت فکر می افتمد؟ کنی؟ ا

گرفتمه ای؟ ومه عمواملی آیمادر ممورد  موانین زنمدگی آینمده ات در تصممیمد نقممش  تصممیمی 
   داشته اسد؟(

ها ثبد   مفاهیم موجود، اسمتخراج   پاسخ پ  از طراحی سواالت   اجرای مصاحبه، 
کمهدسته ی نیممه سماختار یافتمه بمه دلیم  ایمن نموع مصماحبه بندی شدند. الزم به جکر اسد 

کیفی اسمد   ممدت زممان آن از ی   عمیق بودن، مناسب پژ هشپذیر انعطافویژگی  های 
 گمزارش نتمای  نیمز از هما  تما وهم  د یقمه بمه طمول انجامیمد. جهمد تجزیمه   تحلیم  داده سی

اصملی   فرعمی تحقیمق بمه ایمن همای  ی دسمد یمابی بمه تماسمتفاده شمد. نحموه 1ر ش ر ایتی
کممه گاهانممه صممورت بممود  کلیممهپمم  از جلممب رضمماید آ کننممدگان،  همما ی مصمماحبهی شممرکد 

کاغمم ی مرزهممای خممانوادگی مممورد پممذیر انعطافذ، ضممب  شممده   پمم  از پيمماده شممدن بممر ر ی 
کمات  گرفمد   در نهایمد نموعی سمنخ شناسمی از ادرا نوجموان در  -ممادرتجزیه   تحلیم   مرار 

 بممه منظممور بررسممی صممحد   ی مرزهممای خممانوادگی ارائممه شممد. درادامممهپممذیر انعطاف مممورد
کننمده ممور د بررسمی  ابلید اعتبار داده هما، همر مصماحبه پم  از تحلیم ، بمه هممراه شمرکد 

گرفمد تما صمحد   سمقم اطالعمات، تمیيمد   ت یيمرات الزم اعممال شمود   از ایمن طریمق   رار 
بمه حمدا   برسمد. بمه   بلمی پژ هشمگران در اسمتخراج مضمامینهمای  فرضامکان تمثیر پيش

نماظران در  المب اسممتفاده از  همای اسمتخراج شممده، ر ش بمازنگریبررسمی د یمق تممر تمم منظمور
گرفمدنظرات تکمیلی همکار   مجمموع سمه ر ش ممذکور،  ابلیمد  ان نیز مورد استفاده  مرار 

هم نمین در راسممتای توجمه بممه اتکاپممذیری  .همای اسممتخراج شمده را تمیيممد نمودنممداعتبمار تممم
 همما، نکمماتی از  بیمم  د یممق بممودن در تمممام مراحمم  پممژ هش، ر شممن بممودن ر ش پممژ هش،داده

بررسی ممدا م، حسمن سملوک   ارتبماا مناسمب بما مصماحبه شموندگان ممورد توجمه  درگیری  
                          
1. narrative 
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گرفد.   رار 

کیفمی، نمونمه 1با توجه به اص  اشمباع اطالعماتی  36ی ی پمژ هش دربرگیرنمدهدر پمژ هش 
 11تما  17ی سمنی در بمازههما    ممادران آن سمال37تا 31 ی سنینفر از نوجوانان دختر در بازه

کمه از جامعمه ی د م شمهر تهمران   مادرانشمان بمه ر ش ی متوسمطهی نوجوانمان دورهسال بمود 
گیممری هدفمنممد انتخمماب شممدند. هممای  عممال ه بممر شممرای  سممنی، در خصمموه ویژگی نمونممه 

کممه نمونممه گممر ه نمونممه، الزم بممه جکممر اسممد  ی دختممران نوجمموان، در حممال جمعیممد شممناختی 
 5نفمر   پایمه د ازدهمم:  1یازدهم: نفر؛ پایه  1ی دهم: ی د م )پایهتحصی  در مقطع متوسطه

هما از سمطح دیم لم تمادکتری بموده   تحصمیالت ممادران آن 21-20نفر(، در سمال تحصمیلی 
 2نفمر   دکتمری:  2نفر؛ فموق لیسمان :  2نفر؛ لیسان : 3نفر؛ فوق دی لم:  1مت یر بود )دی لم: 

عمدم دسترسمی بمه در زممان رسممی فعالیمد آموزشمگاه   ها  باتوجمه بمه انجمام مصماحبهنفر(. 
اصمول اخال ممی   ممادران جهممد مصماحبه اسمتفاده شممد ی  هپمدران در ایمن سمماعات، از نمونم

ک گمم نمامی، مربوا بمه  گاهانمه، حفم   کنماره سمب رضماید آ محرمانمه بمودن اطالعمات، حمق 
در صممورت درخواسممد شممرکد گیممری در زمممان دلخممواه   دراختیارگذاشممتن نتممای  پممژ هش 

گرفمممد.  همممای مصممماحبهدر هممممهکننمممدگان  هم نمممین تمایممم  بمممه شمممرکد در ممممدنظر  مممرار 
ور د   همای  مصاحبه، در  ید حیات بمودن ممادر   حضمور ممادر در خمانواده بمه عنموان مالک

همای  اطالعمات بمه عنموان مالکی  همصاحبه یا منصرف شدن از ارایی  هعدم تمای  به ادام
گرفته شد.   خر ج از پژ هش در نظر 

 یافته ها
هما های اصلی   فرعی به دسد آمده از تحلی  مصاحبهتم پژ هش،های  براساس یافته
کمه در اداممه بمه توضمیح مبسموا آن 3در جد ل شماره  هما پرداختمه خواهمد ارائه شمده اسمد 

 شد.

                          
1. data saturation 
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گروه های  . تم1جدول شماره گروه نوجوان. مادراصلی و فرعی استخراج شده در   و 
گروه تم های اصلیتم  گروه نوجوانهای فرعی تم مادرهای فرعی 

 پذیری مرزها( انعطاف1

گفمممگ  گمممر  مممر  مممر 2گ مممری مکممم ر    ( تصممم   1  )
 مممر  مممر  ممم     مممما  ( ترافممم  3قمممران ا ومممانرا گ   

ی  ه( اجمماز5( تغ یممر     مم    ا مم      4مرزهمما  
( قائممش شمم ت ا مم      ممرای 6شکسممگ  ی  هتجربمم

( ه سمممممیز مرزهمممما بمممما ب ممممر  شمممم او    7فرزنمممم   
( ،مم ا ااممرا   ممر 9اج  مما،   ( ب ممر  8ه جممان    

( افزایش محم   یگ م  ا م  11قب    های  ر ش
های  ( پیکممممممز ری از   مممممم  11ب ممممممر   ی  هبمممممما   

( ایجما  محم   یگ م  ا م  بمما 12جبمرات ناپمذیر  
( تغ یمممر مرزهممما بممما نزممماه پیکمممز رانه   13مرقع مممگ  

 ( تغ یر مرزها ه سر با ایجا  ا،  ا .14

های  ( پممممممممذیرش محمممممممم   یگ1
  ا ممممممم  بممممممما ب مممممممر  مع مممممممر  م

( پمممممممممممممممممذیرش 2شممممممممممممممممم او    
مع مممممممممممممر  های  محممممممممممممم   یگ

ه جا همای  ی مم     م  ا م  بمما
های  ( پمممممممذیرش محممممممم   یگ3

مع ممر  م  ا مم  بمما ه جا هممای 
 اج  ا، .

پذیری ( ، ا انعطاف2
 مرزها

گفگ  گر  ر  مر قمران ا ومانرا گ   1 (،م ا 2( ، ا 
( اامممرا   مممر 3قائمممش شممم ت ا ممم      مممرای فرزنممم   

همممممممای  ( ا ممممممم فا ه از ر ش4قب ممممممم   همممممممای  ر ش
( ،ممم ا ترافممم  5نا   مممگ پیکمممز ری از   ممم     

  ر  ر      مرزها. ما  

 ( ،ممممممم ا   ایمممممممگ ،ممممممما ف   1
( تظممممممممممممماهر بمممممممممممممه پمممممممممممممذیرش 2

 مممرای پیکمممز ری ها  محممم   یگ
(  ممع         3ازایجمما  تمم ش  

نمممامع ر   های  ز ت محممم   یگ
( تغ یمممر قمممران ا از  مممر نممماتران  4

( ا همممماا    5پمممز از شکسممممگ   
   لز ا  جر  ایا قران ا.مم 

پذیری  یش از ( انعطاف3
    مرزها

( ،مم ا 2( ،مم ا ابمماا قممران ا  1 ( ا،  ا  افرا  .1
( ،مممممم ا 3  ایممممممگ ،مممممما ف   

 ممر  ممر  مم    مرزهمما   ممما  ترافمم  
( ا ممممممم     ومممممممراه   مممممممیش 4

( ا همممممممممماا   مممممممممممم   5از مممممممممم   
(  ممع     6   ممما  اتان ظمما اا 

 ها. ککف ان ظا اا  ت
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 پذیری مرزهای خانوادگیانعطاف. 1
گیری مشترک یکمی از زیمر مضممونبر اساس پاسخ کنندگان، تصمیم  همای های شرکد 
کمه در خمانواده ممی این مضمون اصملی  جمود دارد    پمذیر انعطافهمای دارای مرزهمای باشمد 

کرده اند.  هی    د سرکش   خمودریی نبموده. بمه نظمرای  نوجوانان   مادرانشان به آن اشاره 
ترام میذاره. یادش دادم بما مشمورت خمانواده تصممیم نهمایی ر  خمودش بگیمره  )ممادر، ما اح

کاری مجبورم نممی52دی لم،  کمنن   در نهایمد بما ساله(.   تا خودم نخوام خانواده به انجام 
گفممد  گممو بممر سممر 31گیممریم  )نوجمموان هممم تصمممیم مممی سمماله(. یکممی دیگممر از مضممامین فرعممی 

کممه از هممای بمما مرزهممای منعطممف اسممتخراج شممده تجممارب خممانواده  مموانین خممانوادگی اسممد 
گاهی هم اشتباهی بکنه، با جدید مخالفد خودمو گر پری  گمم   دلیم  بهش می اسد.   ا

سمماله(. 55دم، ا نممم نظرشممو بهممم میگممه  )مممادر، لیسممان ،منطقممی شممو بممراش توضممیح مممی
منعطمف همای  بر سر حد د مرزها، سمومین مضممون مشمترک درخانواده مادرهم نین توافق 

گمه  ممرار  کممه حمرف مممن   بابماش همیشممه بما هممم یکیمه وممون ا اسمد.  االن دیگمه مممریم مید نمه 
که سنگ ر  سنگ بند نمی هما همم شمه   ب مهباشه من یه ویزی بگم   باباش یه ویز دیگه 

گمر ه  نمی ازما حساب که همرد   برن . مضمون فرعی وهارم، ت یير در حد د استقالل اسد 
کرده اند.   تا سال  ب ، بابام منو به همه  نوجوان ب مادر کالسا میه آن اشاره  برد   خمودم ی 

 31تممونم بعضممی جاهمما ر  بممرم  )نوجمموان، اجممازه نداشممتم بممرم  لممی االن بممه همممراه د سممتم مممی
کممامال باهاشممون آشممنا هسممتیم بممره   از تونممه خونممهسمماله(.   االن مممی کممه  ی د تمما از د سممتاش 

کمهاجتماعی با رعهای  شبکه کنمه در حمالی   مبال ایمن  اید  وانین خماه خمودش اسمتفاده 
ی شکسممممد، پنجمممممین ی تجربممممهسمممماله(. اجممممازه50اجممممازه ر  نداشممممد  )مممممادر، دکتممممری، 

که ایشمون بمه پذیر انعطافزیرمضمون  کردند.  ساعاتی  کنندگان مطرح  که شرکد  ی اسد 
الجما داره حتمی رسیدن  بال خیلی تحد نظر ممن   پدرشمون بمود امما حاتکالیف مدرسه می

کمرد خمودش بمه نتمایجی در ممورد زممان اختصماه داده شمده بمه همر  گمه امتحمانی ر  خمراب  ا
 ائ  شدن استقالل برای فرزند نیز به عنموان ششممین  ساله(.50درس برسه  )مادر، دکتری،

گذاشمممتن بمممه ی مطمممرح شمممده اسمممد  در ممممورد انتخممماب رشمممتهپمممذیر انعطافزیرمضممممون  م 
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کمممممه د س داشمممممته باشمممممم ممممممی ی خمممممودم   همممممر ویمممممزیعهمممممده کمممممنم   ر   تمممممونم انتخممممماب 
گیممری آزاده، ممماال بممرای انتخمماب سمماله(.   االن نسممبد بممه  بمم ، تمموی تصمممیم37)نوجمموان،

سماله(. زیمر مضممون بعمدی بيمان 56ش  ، بير ن رفتن   لباس پوشمیدن  )ممادر، لیسمان ، 
مختلممف بلممو   ، همسممویی مرزهمما بمما انممواعپممذیر انعطافهممای شممده توسمم  مممادران خممانواده

تمونن شمن   ممیهما بمه ممرور زممان پختمه تمر ممیشناختی/ هیجانی   اجتماعی اسد.   ب مه
گذاشد  )مادر، دیم لم، خوب   بد خودشونو تشخیص بدن   می سماله(. 16شه آزادترشون 

گممذر زمممان   برخوردهممای مختلممف اجتممماعی هسممد   مطمقنممًا    شممعور اجتممماعی مسممتلزم 
کم بمه د کم  کمم داده بشمه  )ممادر، دکتمری، ب ه اینا ر   کمم   11سمد میماره   آزادی همم بایمد 

کمممافی شممماپ رفمممتن  مممبال ایمممن اجمممازه ر همممای  . عمممدم اصمممرار بمممر ر ش(سممماله   بلمممی   در ممممورد 
دادم  لی   تی رفتم   دیدم جای خوبيه از ا ن به بعد این اجمازه ر  بهمش دادم  )ممادر،  نمی

ه پيشگیرانه علد محد دید هما، تمرس خمودم ساله(   ت یير مرزها با نگا17فوق لیسان ،
کممه  ابمم  جبممران نباشممه  )مممادر، فمموق  کممه فرزنممدم آسممیبی نبینممه  از محممی  بيممر ن   ایممن بمموده 

کممرات بممه آن اشمماره شممد. هایی  نیممز از جملممه زیممر مضمممون (سمماله17لیسممان ،  کممه بممه  بممود 
کمه از جانمب پمذیر انعطافمعقول نیز آخمرین زیمر مضممون های  محد دید  ممادرانی اسمد 

معقممول  ابمم  پيشممگیری های  مطممرح شممده اسممد.    طعممًا اشممتباهات بممزرگ بمما محممد دید
ی مضممامین فرعممی افممزایش سمماله(. ایممن مضمممون دربرگیرنممده55هسممتن  )مممادر، لیسممان ،

فامیمم  محممد دیتی های  بلممو     ممبال بممرای بممازی بمما پسممرب هی  همحممد دید متناسممب بمما دور
تونممه بمما پسممرا هممر نمموع بممازی   ارتبمماطی داشممته ینداشممد  لممی االن د سممتاش مشخصممن   نممم

جبران ناپدیر  توی ایمن سمن غلیمان های  ساله(، پيشگیری از آسیب16باشه  )مادر، دی لم،
غیر  اب  جبرانی براشون بشمه های  تونه منجر به ایجاد آسیبمیها  احساسات جنسی ب ه

 11کممرد  )مممادر، دکتممری، از ایممن تبعممات پيشممگیری ای  عا النممههای    بایممد بمما محممد دید
سمماله(، ایجمماد محممد دید متناسممب بمما سممطح رشممدی  تماشممای فیلممما   عضممو شممدن در 

های متناسب بما مناسب سنش نیسد ممنوعه    محد دید کهای  اجتماعیهای  شبکه
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کمه نمازنین از موبایم  اسمتفاده باشد. مو عید می  کنمه، مطمقمنمی درسمد ممیدر این مورد 
گممرف گوشیشممو ازش  کممه  سوسممه نشممه   امسممال درسشممو بخونممه. وممون شممرای ، خیلممی  لممی  تم 
 ساله(. 56مادر، لیسان ،)حساسه  کنکور داره  

کممات خممود در زمینممهدر زیممر مضمممون محممد دید ی ایممن هممای معقممول، نوجوانممان نیممز ادرا
همای معقمول متناسمب بما های فرعمی پمذیرش محمد دیدها را در  الب مضمونمحد دید

کردنممد.   االن از آزادیممم خیلممی  ارهممای دینممی   اجتممماعی شممانبلممو  شممناختی   هنج بيممان 
کمتر ایمن آزادی ر  داشمتم طمرز تفکمرم مامه االن درسد تر استفاده می گه تو سن  کنم، شاید ا

سممماله(.  متناسمممب بممما  37تونسمممد عوا مممب بمممدی بمممرام داشمممته باشمممه  )نوجممموان، نبمممود   ممممی
کنمجامعه کمنم  )نوجموان،  ی اسالمی من موظفم حجابم ر  رعاید  سماله(. 37  شال سرم 

کممه وممون بممزرگ شممدم   بممدنم برجسممته شممده بهتممره لبمماس خیلممی تنممگ    بابممام اصممرار داشممد 
نزوشم   وون این جور لبماس پوشمیدن جلمف   زننمده سمد   جامعمه بهمش دیمد بمدی داره 

کنم  )نوجوان،  که بهتره رعایتش   ساله(.30فهمیدم 

 وادگیی مرزهای خانپذیر انعطافعدم . 2 
کننده نشمان ممی کمه عمدم تحلی  تجارب افراد شرکد  ی در مرزهمای پمذیر انعطافدهمد 

کننمدگان پمژ هش، تجماربی  خانوادگی، د مین مضمون اصلی اسد. در این زمینه شمرکد 
کممه بممر اسمماس آن کردنممد  بممه شممک  زیممر  انعطمماف ناپممذیری مرزهمماهای  همما زیرمضمممونرا عنمموان 

گفد  گو 3مشخص شده اسد:  کماًل تمو خمانواده( عدم  ی مما حمرف بر سر  وانین خمانوادگی  
( 2سماله(.  16مادر، دیم لم،)کنه  زنه  کسی برخالفش عم  نمیآخر  معموال بابای پری می

از در ها  عدم  ائ  شدن استقالل برای فرزنمد   حمق نداشمد حتمی بمرای تماشمای بمازی ب مه
 بلممی  در مممورد هممای  رار بممر ر ش( اصمم1سمماله(. 57خونممه تنهممایی بيممر ن بممره  )مممادر، دیمم لم،

کمال ی  هرفتن به خون د ستاش اصاًل اجازه نداشد بره، البتمه االنمم ایمن اجمازه ر  نمداره ومون 
پسمنده  )ممادر، نممی باباش ر ی رفد  آمدش خیلی حساسه حتی رابطه با فامیال ر  خیلی

گمه نادرسد پيشگیری از آسیب   باباهای  ( استفاده از ر ش5ساله(. 57دی لم، ش میگمه ا
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ا ن ور دنیا هم بره من بهش اعتمماد دارم  لمی الزم نمی  تمو ر ی خمودش بهمش بگمم  )ممادر، 
( عمدم حمایمد عماطفی     تمی الکمی ممیگم حمالم بمده یما ویمزیم شمده 1سماله(،  16دی لم،

گممه ویممزی م نباشممه از ایممن خبممرا نیسممد   همممه دنبممال همممه بيشممتر بهممم توجممه مممی کممنن  لممی ا
بمر سمر حمد د مرزهما   ممن بمه زهمرا  مادر( عدم توافق 0ساله(    30نوجوان، کارای خودشونن  )

گه با من باشه د س دارم اصاًل محد دش نکنم   برای خودش راحد باشمه  لمی می که ا گم 
کارخودشو میباباش اینجوری فکر نمی  ساله(.12کنه  )مادر، فوق لیسان ، کنه   

کمات در این مضممون اصملی، عمال ه بمر مضمامین اسمتخ کمه در بماال  ممادرراج شمده از ادرا
 (3زیمر مضممون زیمر را شمک  داده اسمد:  5جکر شمد، تجمارب بيمان شمده توسم  نوجوانمان نیمز

های  بممرای پيشممگیری از ایجمماد تممنش  زهممرا از محممد دیدها  تظمماهر بممه پممذیرش محممد دید
که باباش ممی یادی  عمموال شمه مد نمه بابماش عصمبی ممیجاره،  ا عما ناراحتمه  لمی ومون ممیز

گمر بمره بعمدش حتمما دعواسمد  )ممادر، فموق دیم لم،  ممی رعاید ( 2سماله(.  51کنمه. یعنمی ا
گممرفتن  لممی های  سممعی در دور زدن محممد دید گوشممیمو ازم  نممامعقول   یممه مممدت خممانواده م 

گوشی ر  هم ت یيمر دادن یمه من همیشه تالش می کنم. حتی   تی جای  کردم تا جاشو پيدا 
که فق کمار ممیگوشی ساده خریدم  کسمی متوجمه نممی  شبا باهاش  شمد. هرونمد تما کمردم   

کمارخودمو بکمنم   ممی شد  لی وون محد دم می استرس  ارد صبح بهم کمردن د س داشمتم 
( ت یيمر  موانین از سمر نماتوانی )بعمد از شکسمد(    مبال همیشمه تحمد 1سماله(. 37)نوجوان، 

که فهمیمدن کنتمرلم تمونن ه نممی کنترل مامان بابام بودم  لی بعد  میشمه بماالی سمرم باشمن   
( ابهممام در مممورد لممز م  جممود  مموانین سممخد 5. (سمماله30نوجمموان، )م بيشترشممد  کممنن آزادی

گوشمی ومرا ممن نبایمد داشمته باشمم  لمی د سمتام هممه دارن؟ دلیم  ایمن  گیرانه   مااًل هممین 
یاد نمی گمر خطرنماک باشمه بایمد بمرای د سمتامم باشمه  )محد دیتشونو ز نوجموان، د نم ومون ا

 ساله(.37
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 پذیری بیش از حد مرزهای خانوادگیانعطاف. 3 
کممه از انعطمماف پممذیری بمميش از حممد مرزهممای خممانوادگی، سممومین مضمممون اصمملی اسممد 

( عمدم 3 :همای زیمر را در برگرفتمه اسمدنوجموان اسمتخراج شمده   زیمر مضممون -ممادرتجارب 
گه که مامانم  ا عا د س  ثبات  وانین   ا کنم  کم بگمذره   ببینمه کاری  نداشته باشه   تی یه 

کمار  د س دارم دعموام نممی من گمه ا لمش خیلمی عصمبانی بشمه  )نوجموان،  ا ن  کنمه، حتمی ا
( عممدم حمایممد عمماطفی  مامممان بابممای بعضممی د سممتام خیلممی بيشممتر هواشممونو 2سمماله(. 30

کمارای خودشممه تمما این کاراشممون هسمد  لممی مامممان ممن بيشممتر درگیممر  کممه دارن، حواسشمون بممه 
گمه  ممادر( عمدم توافمق 1سماله(. 37نگران من باشه  )نوجموان،  در ممورد حمد د مرزهما  حتمی ا
کمرد   طمرف منممو  کمرد، بابمام فمورا دعمواش ممی گفمد   محمد دم ممی ماممانم یمه ویمزی بهمم ممی

( اعتمماد افراطمی   از هممون ا ل نوجمو نیش بهمش سمخد 5سماله(. 37گرفد  )نوجوان،  می
کنمه   ش اعتمماد داشمتم   دلمم ممیگرفتم وون همیشه بهم نمی خواسمد هممه ومی ر  تجربمه 

( اسمتقالل خمواهی بميش از حمد   البتمه خمب الزم نمی  1سماله(. 17)مادر، فوق لیسمان ، 
کنممه ومون مممن خمودم مممی کاممم  تعریمف  کمنم   ب ممه  کمه آدم همممه ویمز   کمار بایممد  فهممم وممی 

سممردرگمی  مممن مامممانمو  /مممادران ( ابهممام درمممورد انتظممارات 0سمماله(. 30نیسممتم  )نوجمموان، 
کممنم  لممی نمممی کممنم وممون    عممًا د س دارم  د س دارم خوشممحالش  د نممم د یقمما بایممد ویکممار 

کنمی ممن همیشمه د سمد دارم  )نوجموان،  همیشه ممی کماری  ( سمعی در 7سماله(.  30گمه همر 
گه یه شب خونه نرم یا دیر تر برم خونه شماید یمه مادرانکشف انتظارات    به جهنم ا مده بود ا

 ساله(.37خرده نگرانم بشن )نوجوان،
پممذیری بمميش هممای بيممان شممده در جیمم  مضمممون اصمملی انعطممافاز مجممموع زیرمضمممون

کات  که در باال جکر شد، ی  مضمون از ادرا مضممون دیگمر  0)اعتمماد افراطمی(   ممادرازحد 
کات نوجوانان استخراج شده اسد.   از ادرا

 یگیر نتیجهبحث و 
کیفممی حاضممر بمما  گرایانممه بممه مقایسممهپممژ هش  کیفممی از نمموع پدیممدار  ی اسممتفاده از رویکممرد 
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پممذیری مرزهممای خممانوادگی   تجزیممه   تحلیمم    نوجمموان در مممورد لممز م انعطمماف -مممادرادراک 
کدگممذاری یافتممه همما منجممر بممه گممزارش نتممای  بمما اسممتفاده از ر ش ر ایتممی پرداخممد. تحلیمم    

پمذیری پمذیری   انعطمافم انعطمافی، عمدپمذیر انعطافمضمون اصلی، شام   1پيدایش 
کلممی  جممود مرزهممای ر شممن   انعطمماف پممذیر در بمميش از حممد مرزهممای خممانوادگی شممد. بممه طممور 

کمممه جایگممماه   محمممد ده ی رفتممماری اعضممما را خمممانواده از ایمممن جهمممد حمممائز اهمیمممد اسمممد 
از یکممدیگر همما    متمممایز سممازی آنها  کنممد   منجممر بممه حراسممد از زیرمنظومممهمشممخص مممی

کنمد   نیماز بمه ی خمود از بمروز مشمکالت ممرزی جلموگیری ممی  این مسمله نیز به نوبهشود می
کمه یکمی از نیازهمای مهمم دوره ی نوجموانی استقالل   در عین حال برخورداری از حماید را 

کممه تممممین آن نیممز نقممش 3125خممدادادی سممنگده، احمممدی خ   ) کنممداسممد بممرآورده مممی  )
 کند. ی خانواده ایفا میپایهدر حراسد از امنید ای  ضروری

کننممممدگان نشممممان داد،  هممممای هممممای بمممما مممممرزدر خممممانواده مممممادرتحلیمممم  تجممممارب شممممرکد 
پذیر، از راهبردهای خاصی جهمد ت یيمر مرزهما متناسمب بما نیازهمای تحمولی فرزنمد انعطاف

خ ها از راهبردهای پاسمکنند   در مقاب  نوجوانان نیز در این خانوادهنوجوانشان استفاده می
که در خانوادهمخصوه به خود استفاده می بما مرزهمای غیمر منعطمف شماهد آن های  کنند 

کننمممدگان، ایمممن راهبردهمممای  در  المممب زیمممر  مادرانمممهنیسمممتیم. بمممر اسممماس تجمممارب مشمممارکد 
همای بما مرزهمای شموند: در خمانوادهپذیری به صورت زیمر توصمیف ممیهای انعطافمضمون

گیری پمذیرد، اسمتقالل بمه عنموان یکمی از ک صورت ممیها به صورت مشترمنعطف تصمیم 
گیمرد   متناسمب بما رشمد، ت یيراتمی در ترین نیازهای نوجوان در عم  مورد توجه  رار میمهم

کردن شکسد   مواجمه شمدن بما تبعمات آن را حد د آن داده می شود   نوجوان اجازه تجربه 
   (   توممممماس2632) 1راننارگاسممممیو   همکمممماهممممای  پژ هشهای  دارد. ایممممن نتممممای  بمممما یافتممممه

همسممو بما تممالش نوجمموان بممرای  مممادرنیممز همسممو اسمد. در ایممن خممانواده هما،  (2636)2همکماران
ت یيممرات، بممر  کننممد   بممد ن توجممه بممهجلممب اعتممماد، مرزهممای خممانوادگی را منعطممف تممر مممی

                          
1. Nargasio, J. E., et al. 
2. Tomas, D. S., et al. 
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خمدادادی احممدی خ   همای ورزنمد. ایمن یافتمه نیمز بما یافتمههای  بلی خود اصمرار نممیر ش
ی مرزهما   نظمارت متعمادل بمه عنموان د  عامم  پمذیر انعطاف( در مورد نقمش 3125سنگده )

گیممری   تممدا م خممانواده ی سممالم همسممو اسممد. هم نممین زارع   خممانوادگی مهممم در شممک  
گیری مشمترک، عمدم اعمالن های  ( نیز در پژ هش خود م لفه3112سامانی ) گرمی، تصمیم 

ی بما سمب  فرزنمدپر ی خمانوادههای  کنترل را به عنوان ویژگی درت   تعادل بين نظارت   
کرده اند.   مقتدر   مرزهای منعطف جکر 

که که در این خانوادههایی  از جمله دیگر زیر مضمون ، ممادرها جکر شده اسد آن اسد 
کننمد   بمه مرزهای خانوادگی را با رشمد اجتمماعی   شمناختی/ هیجمانی نوجموان همسمو ممی

بلممو ، سممطح رشممدی   ی  ههممای جبممران ناپممذیر، متناسممب بمما دوری از آسممیبمنظممور پيشممگیر
کمه نوجموان نیمز همای معقمولی را در نظمر ممیحساس زندگی، محد دیدهای  مو عید گیرنمد 

ها به صورت ر شن مطلع اسد. آن ه در تحلیم  تجمارب نوجوانمان ازدالی  این محد دید
هممای  ضممع نسممبد بممه محممد دیدا همم ی عکمم  العمم  آنممورد مطالعممه تممازگی داشممد نحمموه

کمممه نوجوانمممان پمممرورش یافتمممه در خمممانواده ممممادرشمممده از جانمممب  همممای بمممود. بمممه ایمممن صمممورت 
معقول متناسب با هنجارهای دینمی، اجتمماعی   رشمد های  منعطف، پذیرش محد دید

کردنمد   از اعممال محمد دید کمه آنهما را ها  شناختی خمود را مطمرح  کردنمد ورا ابمراز رضماید 
کمرده بودنمد. امما در خانوادههمسو با  بما مرزهمای خشم    همای  هنجارها   عقالنی برداشمد 

گمماه نبمموده   محممد دید را غیممر ها  انعطمماف ناپممذیر، نوجوانممان از دالیمم  اعمممال محممد دید آ
کمرده انمد. بمه هممین دلیم  راهبردهمای ممورد اسمتفاده بمه  سمیله ی منطقی   ممبهم برداشمد 

هما بمرای ی محمد دیدا عبمارت انمد از: پمذیرش منفعاالنمههمها برای مقابله بما محمد دیدآن
ها   پذیرش مو تی  وانین خشم  بما پيشگیری از ایجاد تنش، سعی در دورزدن محد دید

کممه همگممی راهبردهممایی منفممی   آسممیب زا مممیامیممد بممه انحممالل آن باشممند   متناسممب بمما همما 
کمه معبافد فرهنگی جامعه انتخاب شده اند. به عبارتی، در جوامع ج گرایی مانند ایمران، 

هممایی وممون احتممرام بيشممتر بممه بممزرگ عمومممًا رابطممه محممور   خممانواده محممور هسممتند   بممر ارزش
کیمد ممی اخمتالف  کننمد،ترها، اطاعد از منبع  درت   حف  توازن   هماهنگی خمانواده تم
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گمر ایمن اخمتالف نظرهما رخ دهمد، بميش مادرمیان  کمتمر پذیرفتمه شمده اسمد   ا از    فرزندان 
کمه در آنفرهنمگ هما خودمختماری جوانمان تایيمد شمده اسمد، مشمک  زا خواهمد بممود. همایی 

هم نین به دلی  تمثیر بيش از حد عوام  خانوادگی بر دختران، این مسائ  برای آنان تمنش 
گزارش شده توسم  ایمن نوجوانمان، نشمان دهنمده  اب  توجه تری را به همراه دارد. ی تجارب 

یافمد ها بمرای تمای  آن گمرفتن از خمانواده، تمرک خمانواده، تظماهر بمه بيمماری بمرای در فاصمله 
کمممممه بمممما نتمممممای  تحقیقممممات،  ویمممممدل  حمایممممد عممممماطفی   بممممروز رفتارهمممممای پممممر خطمممممر بممممود 

گلممدنر   همکمماران)2635(، لممی   همکمماران)3125حیممدری)  1(   ریمموک    همکمماران2630(، 
هممای بمما مرزهممای خممانواده( نیزمعتقممد اسممد 2630باشممد. هم نممین جمما )( همسممو مممی2630)

های بيمماری انحراف ستیز   ریس  بروز نشانههای  پاسخ سخد   انعطاف ناپذیر، عموماً 
که با نتای  تحقیق حاضر همسو اسد افزایش می را در نوجوان استقالل طلب  دهد 

کمه در خانوادهنکته که دراین تحقیق به دسد آمد، آن اسمد  بما همای  ی جالب توجهی 
یافممد حمایممد از حممد منعطممف نیممز ادراک نوجمموان نشممان دهنممدهمرزهممای بمميش  ی عممدم در

بممموده اسمممد   نوجممموان از طریمممق  ممممادرانعممماطفی، سمممردرگمی   ابهمممام در ممممورد انتظمممارات 
کمردن انتظمارات  یافمد ممادران رفتارهای پر خطر   یا تظاهر به بيمماری، سمعی در ر شمن    در

کمه ی تازه نشان دهنمدهتهها داشته اسد. این یافحماید عاطفی از جانب آن ی آن اسمد 
کیمد جامعه در بافد خانواده محور کمه درآن تا ی ما، بر خالف بافد بسیاری از جوامع دیگر 

گذاشممتن بمميش از حممد نوجمموان   مرزبنممدی گرایممی اسممد، آزاد  گیرانممه های  بممر فردیممد  سممه  
کممارکردی منفممی داشممته باشممد   عممال ه بممر ایجمماد نارضممایتی در نوجوانمممممی ان، از طریممق توانممد 

نیممز آسمیب برسمماند. ایمن تبعممات،  کماهش احسماس امنیممد   تعلمق خمماطر، بمه بنیممان خمانوده
یمم  فممر م در مممورد  جمموه مابممد   منفممی آزادی را بممه جهممن متبممادر مممی کممه نقطممه نظممر ار کنممد 

گروممه مممی کممه افممزایش آزادی ا توانممد منجممر بممه پيشممرفد شممود، اممما ایممن امکممان نیممز  جممود دارد 
کماهش دهمد. ایمن یافتمه ضمرورت رعایمد احساس تعلق خاط ر اعضما نسمبد بمه هممدیگر را 

                          
1. et al Rioux,Cl.  
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رسماند ی مما را ممیی مرزها به ویژه بما توجمه بمه بافمد فرهنگمی جامعمهپذیر انعطافتعادل در 
کمتر به آن توجه شمده اسمد. جمشمیدیکه در پژ هش   همکماران  های مربوا به خانواده، 

کارک3117) گانمه( نیز در پژ هش خود در الب مفهوم  ی بمه تمیيمد ایمن پمذیر انعطافی رد د  
کمه  گمزارش شمده اسمد  ی در پممذیر انعطافیافتمه پرداختمه اسمد. امما در ایمن تحقیمق ونمین 

کنترل باال نیمز ممیبافد جوامع سنتی   جمع کارکرد ثابتی به دنبال ندارد    توانمد گرا همواره 
کمه در  کتشماف همویتی   پياممدهای مابتمی بمه دنبمال داشمته باشمد  بر خالف جوامع غربی، ا

 تحقیق حاضر شواهدی مبنی بر تمیيد این یافته  جود ندارد. 
ی مرزهمای خمانوادگی بمود. پمذیر انعطافد مین مضممون محموری پمژ هش حاضمر، عمدم 

کممه  بمما مرزهممای هممای  خانواده مممادرتحلیمم  تجممارب افممراد مممورد مطالعممه حکایممد از ایممن دارد 
گفد  گو بر سمر  موانین، بمه  ضمع یم  طرفمه ی انعطاف ناپذیر در این تحقیق، معموال بد ن 

هممای تحممولی، بممر فرزنممد   توجممه بممه نیمماز پردازنممد   بممد ن  ائمم  شممدن اسممتقالل بممرایمممیهمما  آن
کنترل همه جانبه ورزند  های  بلی خود اصرار میر ش  ند. ی نوجوان دارسعی در 

کمهنکته کنمد، بررسمی ایمن پمژ هش را از مطالعمات پيشمین متممایز ممی ی جالب توجهی 
کممات  کممه بممر اسمماس آن ی میممزان تطممابق آننوجمموان   مقایسممه -مممادرهمزمممان ادرا هاسممد 

توان تبیينی حلقوی از مشمکالت ممرزی خمانواده در راسمتای همدف اصملی پمژ هش ارائمه می
کنندگان در هی  یم  از انمواع خمانواده  که بر اساس کرد. این نکته آن اسد تجارب شرکد 

  نوجوانممان دالیمم   ضممع مرزهمما را بممه صممورت مشممابه  مممادرسممهلگیر(  خشمم    )منعطممف،
گیممر، مرزهممای خممانوادگی را از هممای سممه خممانواده مممادرکننممد. بممه عنمموان ماممال ادراک نمممی

کردند. درحالی ان پمرورش یافتمه در ایمن که ادراک نوجوانمدیدگاه خود بی عیب   موثر ادراک 
شان بود؛ ایمن نوجوانمان در مادرموجود، بسیار متفا ت از های  نسبد به مرزبندیها  خانواده

کردنممد   از طریممق  مممادرمقایسممه بمما  خممود، شممرای  را بسممیار نامسمماعدتر   دارای ابهممام توصممیف 
کشممف انتظممار رفتارهممای ناسممالم از  بیمم  تظمماهر بممه بيممماری ات   مصممرف سممیگار سممعی در 

یافد حماید عاطفی داشمتند   از بمی ثبماتی  موانین ناراضمی بودنمد. هم نمین  مادران   در
  نوجوان از دالی   ضع مرزها مشمابه نبمود  مادربا مرزهای خش  نیز ادراک های  در خانواده
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کممه درخمانواده  ایمن اممر آن هممای همما را بما انمواع مشممکالت مواجمه نممود. اممما شماهد آن هسمتیم 
کممات  گممر ه دیگممر در ایممن  -مممادرمنعطمف، علممی رغممم عممدم تشمابه ادرا نوجمموان، مشمکالت د  

گفممد بممه نظممر مممی گفتممهدسممته  جممود نممدارد. در تبیممين ایممن مسمممله بایممد  های  رسممد بممر اسمماس 
کمه  کمرده انمد  گمر ه پيشمگیری  کنندگان، د عام  اساسی از بروز مشکالت در این  مشارکد 

گفممد  گمممو بممر 3عبارتنممد از:   ضممع مرزهممما. های  در ممممورد شممیوه مممادر( توافممق 2سممر  ممموانین   ( 
( نیممز در تحقیممق خممود ایممن د  عاممم  را بممه عنمموان 3125خممدادادی سممنگده )احمممدی خ   

کمه در تحقیمق حاضمر عوام  خانوادگی موثر در ایجاد   تدا م خانواده کمرده انمد  ی سمالم جکمر 
گممر ه نممام بممرد. از ایممن  "عواممم  شممفاف سمماز"تمموان از ایممن عواممم ، بممه عنمموان مممی کممات د   ادرا

گمر ه مسمله می کمات در د   گرومه تفما ت ادرا که ا گرفد    نوجموان،  ممادرتوان ونین نتیجه 
کممرده   تمممثیراتی امممری اجتنمماب ناپذیراسممد، اممما مممی توانممد هماننممد ومما ویی د  لبممه عممم  

گممذارد. بممه نظممر مممی   غیممر  بمما مرزهممای خشمم هممای  رسممد در خانوادهمتفمما ت از خممود بجممای 
گیرانه کات سخد  کمرده ،  اکنشمادری منعطف، ادارا های تدافعی نوجوانان را نیز تشدید 

گمو   طع ورخه گفد    تحمم   ضمعید موجمود را  -بمه عنموان یم  عامم  شمفاف سماز -ی 
که با انواع مسمای   آشمفتگی ی رشمدی خمود نیزدسمد همای متناسمب بما دورهبرای نوجوانی 

گریبان اسد، بسیار دشو گفتهارمیبه  توانمد نوجوانان، این  ضعید میهای  کند. بر اساس 
کنش های رفتاری مختلفی از  بی  فرار از منمزل، مصمرف ممواد مخمدر  گسملش عماطفی از  ا

که خطر آن، نه تنها نوجوان، بلکمه امنیمد پایمه ی خمانواده را خانواده رابه دنبال داشته باشد 
ی بمميش ازحممد نیممز پممذیر انعطافیممن طیممف، کنممد. در سمموی دیگممر انیممز بممه شممدت تهدیممد مممی

کممرده اسمد. اممما بمه نظممر ممیپممذیر انعطافتبعماتی مشممابه باعمدم  رسممد درگممر ه دارای ی ایجماد 
کممات پممذیر انعطافمرزهمای  نوجمموان، از طریممق  اسممطه  -ممادر، اثممر بمالقوه مخممرِب تفمما ت ادارا

کات  گو بر سر  وانین   تشابه ادرا گفد    ین، تما حمد دی خنامی در مورد  ضع  وان مادرگری 
شممده   بممه صممورت مابممد، توانسممته اسممد احساسممی از درک شممدن   امنیممد بممرای نوجمموان 

که به عنوان سزری حفاظتی، در برابر آسیب ی حسماس، رشدی این مرحلمههای  ایجادکند 
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کرده   از این طریق، حف  امنید پایه  کند.ی خانوده را نیز تضمین میاز فرد محافظد 
که با دیمدی مقایسمهباتوجه به  کمات ای  نتای  پژ هش حاضر  نوجموان در ممورد  -ممادرادرا

کمه بما توجمه بمه بافمد مرزهای خانوادگی را مورد بررسی  رار داد این نکتمه مشمخص ممی شمود 
کشور ایران، هی  یم  از د  حالمد عمدم فرهنگی جامعه گذار  ی   پمذیر انعطافی در حال 

د منجمر بمه ارضممای نیازهمای نوجوانمان   حفاظممد از توانممی بمميش از حمد نممیپمذیر انعطافیما 
فمموق،  ممراردادن نتممای  پممژ هش حاضممر در های  شممود. باتوجممه بممه یافتممهی خممانواده امنیمد پایممه
گمماهی بخشممی بممه آن همما، توجممه بيشممتر بممه عواممم  نوجمموان، مممی - مممادر اختیممارگر ه توانممد درآ

 مفید  ا ع شود. ،کارآمدترهای  شفاف ساز   اتخاج شیوه
 ممادری مورد مطالعه از نوجموان   نیز مواجه بود. نمونههایی   هش حاضر با محد دیدپژ

هممای  شممود بمما توجممه بممه تفا تهمما در شممهر تهممران انتخمماب شممدند   بنممابراین پيشممنهاد مممیآن
گیمرد. بما ایمن حمال بافتی   فرهنگی موجود، تحقیقات مشابهی در سایر شهر ها نیمز صمورت 

همای بيشمتر در ایمن حموزه  مرار ی پمژ هشتواند دسمتمایههش میاطالعات حاص  از این پژ 
 های دیگری از این پدیده آشکار شود.بگیرد تا افق
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