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این پژوهش با هدپ شناسای  و وقایسه عواودل ودوثر در ورود ووفدق و نداووفق بده  هرف 
 . انجام گرفتها  ورحله نوجوانی چرخه زندگی در خانواده

به دست آوده با روش های  و داده انجام شدکیفی وطالعه حاضر با استفاده از روش  رو  
کلیدده والدددین بددا نوجددوان شدداول جاوعدده پددژوهش . وددورد تحلیددل  ددرار گرفددتای  نظریدده زویندده

بدا  والد 16ناووفق در شهر تهران بودند و نهونه پژوهش شاول  ووفق و والدین با نوجوانان
کدده بددا اسددتفاده از روش  والددد 11نوجددوان ووفددق و   گیری نهونددهبددا نوجوانددان ندداووفق بددود 

 .آوری شد ساختاریافته جه  ها با استفاده از وصاحبه نیهه داده .هدفهند انتخاب شد
ثر بدر  انتقدا  ووفدق و نداووفق در سده ؤوکننده  حفاظتکه عواول  نشان دادنتایج ها   یاهته

های  کدده شددیوه داد نشددانها  یافتدده. شددوند وددی والدددینی و اجتهدداعی تعریددف، حیطدده خددانواده
 سداختار خدانواده و وضدعیت ا تصدادی، وددیریت در خدانوادههای  شیوه، ارتبا  در خانواده

وربدو  بده های  یافتده. والدین ووفق و ناووفق  وتفاوت بودحیطه خانواده در خانواده در 
کدده نیددرش وددی عواوددل والدددین ووفددق و ندداووفق در حیطدده والدددینی نشددان ، بدده تربیددت دهددد 

در والددین  ی والددگریپذیر آسدیجرفتدار والددین بده ووفقیدت و ، نیدرش والددین بده ووفقیدت
ههچنین عواول حفاظتی والدین ووفدق و نداووفق در حیطده . ووفق و ناووفق وتفاوت بود

 .داشتنداساسی با یکدییر های  اجتهاعی نیز تفاوت
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نشدان داد بده ونظدور انتقدا  ووفدق از ورحلده نوجدوانی چرخده زنددگی  ها یافتده  گیری نتیجیه
آودوزش بدده والددین و نوجدوان و هدن چنددین ، خدانوداگی سده وحدور شددرایط وحدیط اجتهداعی
 . تقویت وناب  حفاظتی خانواده اثرگذار هستند

 نوجوانی عواول والدینی، ورود ووفق و ناووفق به ورحله  های کلیری واژه

 مقدمه
کممه حشممر در طممول تممارخز آن را داشممته  ترین و حسمماس دخهیظممانواده قمم ترین نهممادی اسمم  

کممه نقممش  اسمم همما و وعیارهممای فکممری  ارػش، گممغار اولیممه شصصممی  ظممانواده پاخه. اسمم 
وشی ػندگی آخنده فمرد دارد و اظمالق و صمح  و سمالو   وههی در سرنوش  و سبک ظط

در ویممان انممواا وصتلممف (. 3111، قاسممهی وقممدم) روانممی فممرد تمما حممد حسممیار درگممرو آن اسمم 
گسممتره ػنممدگی شممک  کممه در طممول  تممرین  فرػنممدی خکممی اػ وهن-گیممرد راحطممه والممد وممی ارتبممای 

کمممورش نیمما. هاسمم  آن کممه خکممی اػ اصمممول حنیممادی وهمممن در ( 3110) لطیفیممان و  وعتقدنمممد 
کمه اػ نظمر عماطفی بمرای فمرد اههیم  دارنمد در ایمن  اضتهاعی شدن تعاو  حا آن هایی اسم  

نقمش پراههیم  راحطمه  دهنده نشمانوطالعمات . قمرار دارنمدای  لمدین در ضاخگماه ویمژهویان وا
کمممودکی و ، نممموا دلبسمممتگی در نممموػادی، فرػنمممدی در سممماػگاری-والمممد نممموا سرکشمممی در دوران 

در ویان انمواا وصتلمف (. 3175، ویرشاهی) نوضوانی و نوا فرػند پروری در بزرگسالی اس 
گسممتره ػنممدگی  کممه در طممول  فرػنممدی خکممی اػ وههتممرین -گیممرد راحطممه والممد وممی شممک ارتبممای 

 (. 2661، 2حه نق  اػ لیان؛ 2663، 1بر ستینا) آنهاس 
ها خکی اػ اصول طارطوب تحول ظانواده هستند و انتهای خمک ورحلمه اػ طرظمه  انتقال

گمممر طمممه (. 3110، وزخنمممانی) دهنمممد ومممی ػنمممدگی ظمممانوادگی و شمممروا ورحلمممه دخگمممر را نشمممان ا
کمه ، در طرظه ػندگی ظانواده وضود دارد تحقیقات زخادیهای  تنوا تعدادی اػ فرآخندهایی 

کممرده انمد کشمف  ها  اػ ایمن طرظمههایی  ههشنمین ضنبمه، نسبتا قاب  پمیش بینمی هسمتند را 
کممه نسممبتا  قابمم  پممیش بینممی هسممتند ختن. وضممود دارنممد  و الگوهممای ضممزر و وممد همما  تعممدادی اػ ر

همر طقمدر وما اػ . نسبتا  قاب  پیش بینمی هسمتندها  آنػندگی ظانواده وضود دارند و حعضی اػ 
                                           
1. Steinberg. M.  
2. lian. J.  
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گمماه تممر حاشممین ضهمم  آوممادگی بممرای سمماػش همما  وممی تمموانین بیشممتر حممه ظانواده، ایممن الگوهمما آ
کنین کهک   (.  2636، 1راندال دی) حاػندگی روػانه ظانوادگی 
کممه فمرد اػ لحمماو ضنسممی نضمذ خافتممه اسمم  و حمما  نوضموانی وعهممول اػ وقتممی آغماػ وی شممود 

کمه قانونمما فمرد وی کنمد خمما در  رسمیدن حمه سممن قمانونی خعنممی سمنی  توانممد در اوموال ظمود تصممر  
اػ وطالعمات درحماره رشمد و تکاوم  نوضوانمان طنمین . خاحمد ومی اػدواح حه ولی نیاػ نمدارد پاخمان

کممه تغییممرات در رفتممار بروی گیرنممد  همما در ایممن دوره سممرخعتر انسممام وی و ارػشهمما  گراخش، آخممد 
، شمعاری نمژاد) شموند کاوال حا آنشه قمبال بودنمد وتفماوت وی، ها و ارػشها  گراخش، حلکه رفتار
3116  .) 

 در واقممع طبمم  نظرخممه، رواحممط ظممانوادگی اههیمم  حسممیاری در طممول دوران نوضمموانی دارد
 ،والممدین. شممده اسمم  کممه نقممش ظممانواده در فراخنممد تکمماولی شناسایی( سیسممتهی_  ارتبممای)

حممه ، حنممابراین هممر دو خعنممی والممدین و نوضوانممان .گیرنممد ار ویدر طممالش رشممدی قممر، نوضوانممان
رشممد دادن ، تممرین هممد  در ایممن دوران وهن. انسممام وظمماخفی در طممول ایممن دوره ولممزم هسممتند
در نوضوانمان فقمط ( احساس ظمود) فراخند رشد. نس  ضدخد در طول رواحط بین نس  هاس 

کمه در ارتبمای و وتعلم  حمه او هسمت ػوینه حه حلکمه حمه رواحمط ، ند ارتبمای ندارنمدهای وصتلمف 
 (. 2661، 2کاتاپان) وتقاب  والدین و فرػندان نیز وربوی اس 

گریبانهای  در این سن ظانواده حا طالش حمه ویمژه ، شمود وی ساػوانی ضدخدی دس  حه 
اوکمان دارد والمدین دخگمر نتواننمد اقتمدار ضموعاتی طمون ظمود پیمروی و اسمتقالل. راضع حه وو

کننمدکاو  ظود را ح . ظواهنمد اقتمدار ظمود را اػ دسم  حدهنمد ، نهمیاوما در عمین حمال، فم  
کمه ههگمی ضمروری هما  و حماػنگری در نقش، وحدود ساػی، وواردی وث  تغییر وقررات، لغا

گلممدنبر  و ) سمماػند وممی غالبمما رواحممط بممین دو خمما طنممد نسمم  را حممه شممدت دگرگممون، نیمز هسممتند
 (.  3122، ترضهه شاهی برواتی و نقشبندی، گلدنبر 
و دادنمد نوضوان انسمام  _ فرا تحلی  درحاره تعارضات والد( 3221) 3کوی و لرسن، کالینز

                                           
1. Randall, D. 
2. Cattapan, O. 
3.Kalinz, kooy and Larsen. 
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که نوضوان در سالهای نوضوانی اولیه در وقاخسمه حما ( سمالگی 32تا  36) حه این نتیسه رسیدند 
بیشمترین تعمار  را ( سمالگی 22تا  37) و نوضوانی پاخانی( سالگی 30تا  31) نوضوانی ویانی
نوضوانان در سمنین نوضموانی ویمانی شمدخدترین ویمزان تعمار  را حما والمدین . حا والدین دارند

گمزارش وی گمغار ، کننمد در وقاخسه حا نوضوانی اولیه و پاخمانی  ایمن آشمفتگی ارتبمای در ظمالل 
کره در ارتبمای والمد گمغار و ومغا فرػنمدی -نوضوانی اولیه حه ویانی خک فراخند طبیعی ناشمی اػ 

که ضوانان فراخنمد انتقمال را تسرحمه وی(. 2661، 1آرونی رتینگ، ػانگ) اس  ، کننمد هنگاوی 
خما هنگمام ، ظمواه هنگمام ورود خما ظمروح اػ وراقبم ، های اضتهماعی هرگونه اظتالل در شبکه

، 2پممری) هممای روانممی شممود حممه ناراحتی توانممد ونسممر ی وراقبمم  وی تغییممر ضاخگمماه در طممول دوره
2660 .) 

کردهتحقیقممات وعاصممر  کممه در انممد  آشممکار  کممه الگوهممای وحممیط ظممانوادگی بممرای افممرادی 
کمممه حممما . های پمممایین و حمممالی هوخممم  هسمممتند وتفممماوت اسممم  وضمممعی  وحمممیط ظمممانوادگی 
کیفیم   اخسماد فرصم ، های نوضوانمان های والدین در فعالی  وشارک  هایی بمرای رشمد و 

ری هوخمم  سممالن را در گی شممک ، شممود حممالی ابراػگممری و ارتباطممات در ظممانواده وشممصص وی
کاشممممانی) کنممممد نوضوانممممان تسممممهی  وی ههشنممممین تعممممداد وحممممدودی اػ (. 3121، ظفرونممممد 

کمه رواحمط والمدهای  پژوهش کمودک در رشمد عهلکمرد هیسمانی و تنظمین  -طولی نشان دادند 
 (. 2662، و ههکاران 3بوت ) آن نقش دارد

کودکمان وموثر وم« یدر ضرخان بودن والدخن» حاشمد و ههشنمین حاعمث  یدر اعتهاد حه نف  
و  یاػ ووفقیمممم  و انگیممممزه و در عممممین حممممال حاعممممث سممممطح پممممایین بزهکممممار یسممممطح حممممالی
ثبماتی وحمیط ظمانواده و تغییممر در  بمی(. 3123، شمیرافکن، اسمهعیلی)شمود.  یوم یپرظاشمگر

حماروری ، افمزاخش طمالق. ساظتار آن نقای وههی برای پژوهش بمر روی رشمد نوضموان هسمتند
کماهش اػدواح و اػدواح وسمدد، اح سفیدو اػدو، حدون تأه  حمه طمور قابم  تموضهی ، ههراه حما 

کودکممان و نوضوانممان آورخکممایی در آن بممزر هممایی  حافمم  ظانواده شمموند دگرگممون شممده  وممی کممه 

                                           
1. xiong, Z. B. ,Aruny, T. &Rettrng, K.  
2. Perry, B. L. 
3. Boutelle, K. 
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کودکممان حمما رشممد آنهمما در ارتبممای اسمم . اسمم  ، 1سمماواناغ) ایممن پیشیممدگی در آراخممش ػنممدگی 
که ػندگی ح وی نشانها  پژوهش(. 2661 ه دور اػ پدر بیولموژخکی حما ووفقیم  تحصمیلی دهند 

(. 2631، 2ضمودل) حه ظصوب در ویان پسران ورتبط اس ، کهتر و وشکالت رفتاری بیشتر
خمممماد  کهتممممری نسممممب  حممممه وعاخممممب سمممماظتار ظممممانواده دارنممممد و افممممزاخش ز پسمممران تمممماب آوری 

گغشمته ونسمر حمه افم  تحصمیلی در پسمران  56تک والدی در طول های  ظانواده شمده سمال 
 (.  2631، ضودل) اس 

کممه در ظانوادهها  دهممههای  خافتممه کودکممانی  حمما هممایی  وطالعممه تطبیقممی نشممان داده اسمم  
کمرده انمدهایی  و خا حا ظانواده، ناپدری و ناوادری ، نتماخذ روان شمناظتی، حا خک والد ػندگی 

در  حمممارداری، ویمممزان بمممروػ رفتارهمممای بزهکارانمممه. و تحصمممیلی پمممایین تمممری داشمممتند، رفتممماری
کودکممان ظانواده، نوضمموانی ای  هسممتههممای  و سمموء اسممتفاده اػ وممواد وصممدر در آنهمما بیشممتر اػ 
 (.  2631، 3پتی  وارات، آدلربیدر، تاخلر) اس 

گر وحاربر کنتکوی و تنسی بمر روی نهونمه ( 2636) 4ا که دانشگاه  نفمری  053در خک وطالعه 
کممه راحطممه سمماله انسممام داد حممه ا 31تمما  32نوضمموان سممنین ودرسممه بممین  یممن نتیسممه رسممیدند 
فرػنممدی و وشممکالت رفتمماری نوضوانممان اػ ضهلممه  افسممردگی والممد _ وسممتقیهی بممین تعممار  

کمه بمین شمیوه فرػنمد انمد  نوضموان تحقیقمات نشمان داده _در راحطه حا تعار  والد . وضود دارد
که تعار  در آن تسرحمه حمه ؛ 2662، شمک) شمود راحطمه وضمود دارد ومی پروری و ویزان و روشی 

کردههمما  پژوهش(. 2661، حانممدو بممرن، 5نقمم  اػ هممولهز کممه تعمماوالت ظممانوادگی انممد  وشممصص 
شمماو  سممبک فرػنممدپروری ناوناسممب و رواحممط ضممعیف بممین والممد و فرػنممد وهکممن ، ناسمماػگار

کمه قوخما حما اسمتفاده فرػنمدان اػ ومواد  اس  در نتیسه ی استفاده والدین اػ وواد وصمدر حاشمد 
 (.  2631، 6ػاپوػنیک، الساندرا، رابینز، برخنک ، فیستر، خگیانهور) وصدر ورتبط اس 

کیفیمم  راحطممه والممدین و فرػنممدان ارتبممای نزدخکممی حمما  بررسممی کممه  های اظیممر نشممان داده 

                                           
1. Cavanagh E. Sh. 
2. Jodl, Jacqueline M. 
3. Taylor H. K. , Adler-Beader F. , Erath S., Pettit S. G. 
4. barber.a. 
5. Holmes,T. R. Bond,L. A. Byrne. C.  
6.Horigian E. V, Feaster J. D. Brinks, A. Robbins s. Ml. Alejandra P. M. , Szapocznik J. 
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هرانممداػه ویممزان بممین ( 2667، 1اوطمموا و لمموپز) رفتارهممای نوضمموان و سمماػگاری روانممی آنهمما دارد
هیسانممات ونفممی و وشممکالت رفتمماری در  تعممار  والممدین و نوضوانممان بیشممتر حاشممد ویممزان

کمه بی بررسی(. 2662، 2شان و ههکاران) شود نوضوان بیشتر وی تفماوتی  ها نشمان اػ ایمن دارد 
کودکمان کمردن بمیش اػ انمداػه آن، وهمری بی، پدر و ومادر در پمرورش  هما داشمتن رفتمار  سمرػنش 

بینمممی  پیش انضمممبای و نظمممارت ناههاهنمممگ و نبمممود ارتبمممای وناسمممب حممما فرػنمممد اػ، ظشمممن
کودکممان اسمم  کننممده حممه نقممم  اػ ؛ 2661، و ههکمماران واخممم ) های نیروونممد رفتممار نابهنسمممار 

انمد  نوضموان تحقیقمات نشمان داده _در راحطمه حما تعمار  والمد (. 3111، گودرػی و ههکماران
که تعار  در آن تسرحه  شود راحطمه وضمود دارد وی که بین شیوه فرػند پروری و ویزان و روشی 

 (. 2661، رنو  حاند، حه نق  اػ هولهز؛ 2662، شک)
نشمینی حما ویمزان وشمکالت  رفتارهای ونفی والدین در ظالل تعار  وث  ظشن و عقب

کممه  ههشنممین نشممان داده(. 2662، شممان و ههکمماران) ارتبمماطی فرػنممدان وممرتبط اسمم  شممده 
سمه و قمانون و ودر، تری نسب  حمه وراضمع قمدرت وثم  پلمی  نوضوانان ناساػگار نگرش ونفی

 (. 2667، اوطوا و لوپز) وعلهان دارند
بی ثباتی وحیط ظانواده و تغییر در ساظتار آن نقمای وههمی بمرای پمژوهش بمر روی رشمد 

کمماهش ، و اػدواح سممفید، حمماروری حممدون تأهمم ، افممزاخش طممالق. نوضمموان هسممتند ههممراه حمما 
کودکمماهممایی  حممه طممور قابمم  تمموضهی حافمم  ظانواده، اػدواح و اػدواح وسممدد ن و نوضوانممان کممه 
ایمممن پیشیمممدگی در آراخمممش ػنمممدگی . شممموند دگرگمممون شمممده اسممم  ومممی آورخکمممایی در آن بمممزر 

وطالعمه تطبیقمی ها  دهمههای  خافتمه(. 2661، سماواناغ) کودکان حما رشمد آنهما در ارتبمای اسم 
که در ظانواده کودکانی  حما همایی  و خا حا ظانواده، حا ناپدری و ناوادریهایی  نشان داده اس  

کرده اندخک  . و تحصمیلی پمایین تمری داشمتند، رفتماری، نتماخذ روان شمناظتی، والد ػندگی 
و سموء اسمتفاده اػ ومواد وصمدر در آنهما ، حمارداری در نوضموانی، ویزان بروػ رفتارهای بزهکارانه

کودکان ظانواده  (.  2631، پتی  و ارات، آدلربیدر، تاخلر) اس ای  هستههای  بیشتر اػ 
کممه حمه طممور طبیعمی اتفمماق وی وی شمواهد ووضممود نشمان کمه رواحممط آووػشمی  افتنمد اػههممه  دهممد 

                                           
1. Ochoa,. G. M &  Lopez,E. E.  
2. Shoen, R. ,N & at al. 
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بیشممتر وممثثر هسممتند و حممه ضوانممان در حممه دسمم  آوردن شاخسممتگی حعممد اػ ظممروح اػ ایممن سیسممتن 
کنمد.  هما اػآنهما حهاخم  وی ها و ححران کند و در صورت بروػ طالش ودرػندگی وستق  کهک وی

که حاشبکه کلمی بیشمتری داشمته های اضتهاعی بزرگتر ضوانانی  اند  ههراه بودند ازػندگی رضماخ  
کممه ظممود ونسممر حممه ػنممدگی سممالن تممر، سممطح حممالتری اػتحصممیالت، ههشنممین احتهممال ظودکشممی 

کمممه  وانتقمممال بیهاری کمممه ضوانمممانی  کهتمممر داشمممتند، درحمممالی  همممای ضنسمممی و ظشمممون  فیزخکمممی 
کممه حعممد شممبکه کوطکترداشممتند بیشممتراحتهال ایممن را دارنممد  اػظروح اػوراقبمم  حمما های اضتهمماعی 

کممه ضوانممان قبمم  تممر و درطممول  بممی ظانهممانی وواضممه شمموند. افممزاخش سممطح حهاخمم  اضتهمماعی ای 
کردنمد، اػطریم  اخسماد فرصم  بیشمتر بمرای  انتقال حمه بیمرون اػسیسمتن وراقبتمی ظمود درخافم  وی

 (.  2636، 1دهد )ویش  وههکاران ووفقی ، سطح استرس راکاهش وی
عواو  ظانوادگی و والدخنی وثثر در سمیر رشمد نوضموان را ( 2636) 2نیکوترا و ضنسون، لیسر

 حه شرح زیر برشهرده اند:
عوامل خانوادگی و وا ریخی که به 
 کخخر رشر اتخجار نوجواد کم  می

عوامل خانوادگی و وا ریخی که اد 
 کخخر رشر اتخجار ممانع   می

گاهی و نظارت والدین بر اعهال نوضوان  آ
 والدین حا نوضوانراحطه صهیهی 

 توانایی والدین در تحه  تعارضات
حهاخممممم  و انعطممممما  پمممممغیری والمممممدین در برابمممممر رشمممممد 

 ظودوصتاری نوضوان
وضع قوانین وحکن و در عمین حمال انعطما  پمغیر بمرای 

 رفتار نوضوان
 سبک والدگری وقتدرانه

کودکی  دلبستگی اخهن در دوران 
گاه اخهن والدخنی برای نوضوان  وضود تکیه 
 ساظتار ظانوادگی ونسسن حا ورػهای روشن

حضممور بزرگسممالن حهمماختگر حممه غیممر والممدین در وحممیط 
 ػندگی نوضوان

غیر قاب  انعطا  و انتقادی والمدین نسمب  ، دخد ونفی
 حه نوضوان

کن والدین بر رفتار نوضوان  نظارت 
تعارضمات شمدخد ومداوم در وحمیط ظممانوادگی در دوران 

 کودکی فرػندان
 ویان والدین و فرػندانارتبای ضعیف 

، کنتمممرل روان شمممناظتی حمممالی والمممدین اػ طریممم  تحقیمممر
 انتقاد و دستور

 وضع قوانین وتناقض و ناپاخدار
گیرانه خما وسماوحه ، سبک والدگری قدرت طلبانه سه  

 کار
کودکی  دلبستگی نااخهن در دوران 

 تعارضات ػناشویی شدخد 

                                           
1. Mitchell, M. B. 
2. Laser, J.A. Nicotera, N., Jenson, J.M. 
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که وسای  وربوی حه تربی  و وشکالت  گون شمناظتیهر طند  گونا ، نوضوانان اػ ضوانب 

گرفته حاشد، عاطفی حاخمد ها  اوا حه نظر ویرسد این بررسی، انگیزشی و روانی وورد بررسی قرار 
گونی وسمای  نوضوانمان حاخمد ومداوم و در  گونما حا توضه حه تغییمرات و تحمولت سمرخع ضاوعمه و 

فراهن آوری پاسمز وناسمب لغا حه ونظور (. 3115، صیادی) عین حال عینی و حه روػ حاشد
گفته کمه تفماوت ویمان ، برای وساج  پیش  در این پژوهش در پی پاسز حه این سثال هستین 

وبتنمی ، ظانواده درانتقال ووف  و ناووف  حمه ورحلمه ی نوضموانی طرظمه ػنمدگیهای  فعالی 
 دارای نوضوانان ووف  و ناووف  طه هستند؟های  بر تسربیات ظانواده

 روش
کمرده اسم تحقی  حاضر  کیفی اسمتفاده  کمه . اػ روش پدخدارشناسی تحقیقات  اػآنسما 

اػ نقطمه ، حا نوضوانان ووفم  و نماووف  والدینکیفی تسارب  کهد  این وطالعه بررسی و در
خسمته والمدین و نوضوانمان اسم  خسمته های  لمغا ورود حمه درون ضهمان تسرحمه، نظر تسرحمه ی ز ز
کممار والممدین و نوضوانممان وسممتلزم اتصمماع روخکممرد کممه قممادر حممه انسممام طنممین   یو روشممی اسمم  

. شمود ومی اػ این رو اػ روخکمرد پدخدارشناسمی حمه عنموان تولومان نظرخمه و روش اسمتفاده. حاشد
کممه در  والمدین ضاوعمه پمژوهش حاضمر شماو   حما نوضوانمان ووفم  و نماووف  در شمهر تهمران بمود 

کثمر در پم گیری . نهونمهکردنمد ومی در شهر تهران ػنمدگی 3125-21سال  ژوهش حاضمر واننمد ا
کیفی حا استفاده اػ شیوه   گیری نهونمهحا توضمه حمه . هدفهند انسام شد گیری نهونهوطالعات 

حممداق  خکممی اػ  -3انتصمماب نهونمه در پممژوهش حاضممر عبمارت بودنممد اػ:هممای  هدفهنمد والک
کنممد - 2والممدین در قیممد حیممات حاشممد داونممه  -1نوضمموان حمما حممداق  خکممی اػ والممدین ػنممدگی 

نوضوانان اظتالل روانی خما شصصمیتی نداشمته حاشمند  -5سال حاشد  26تا 31نوضوانان سنی 
نوضموان  -0ورػشمی و فرهنگمی ووفم  حاشمد، تحصمیلی، نوضوان در خک ػوینمه اضتهماعی-1

اػ رفتارهممای وشممک  دار داشممته حاشممد و بممر حسممب خممک رفتممار اتفمماقی دطممار ای  نمماووف  داونممه
گرفمم  و پمم  اػ بررسممی و ویممزان  وممی ا نوضمموان انسممامدر احتممدا وصمماحبه حمم. ضممرم نشممده حاشممد
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گرفتهخکی اػ تناسب نوضوان حا ووضوا پژوهش اػ   . شد وی والدین وصاحبه 
که در پژوهش کیفی، اشباا داده حه این دلی   ها ارتبای نزدخکی حا حسن نهونه  های 

کفاخم  حسمن نه ونمه دارد و تکرار نکات وهن و برضسته در صورت اداوه وطالعه نشمانه 
کیفی در وورد تسرحمه  اس ، تعداد نهونه حه انداػه کثر وحتوای  که حدا ای انتصاب شد 

ها حممه  همای حمما نوضوانمان ووفمم  و نمماووف  اسمتصراح شممود و حممه اصمطالح وصمماحبه ظانواده
والممد 36هش حاضممر پمم  اػ وصمماحبه حمما وحمما توضممه حممه ایممن ووضمموا، در پممژاشممباا برسممند. 

های افراد حه حالم   نوضوان ناووف   پاسز 32والد ناووف  و  32نوضوان ووف  و 36ووف ،  
هما اػ وصماحبه نیهمه  برای ضهمع آوری دادهاشباا رسید و انسام وصاحبه وتوقف شد. 

خافته کممه سممموالت ظاصممی اػ تهمممام پاسمممصگوخان اسمممتفاده شممد 1سمماظتار ، حمممدین وعنممما 
گممر آػاد  شممد. حمما ایممن وضممود حممه دلیمم  وحمماوره یده ویپرسمم ای بممودن وصمماحبه، وصمماحبه 

کنممد.  کممه سمموالت را تغییممر دهممد و خمما ترتیممب آنهمما را حممه شممک  وناسممبی ضاحسمما  اسمم  
کلی پژوهش و ضنبه گرفتن هد   فرػندی -های وصتلف رواحط والد  سوالت حا در نظر 

 های وابین آنها طراحی شد.  و فعالی 

ویمممزان تحهممم  و عالقمممه ی ، وقممم  لػم، همممر وصممماحبه حممما توضمممه حمممه شمممراخط ومممدت ػومممان
کنندگان بین  گرفته شد 06تا  16وشارک   انسام شده حما های  تهام وصاحبه. دقیقه در نظر 

کننممدگان حممه صممورت صمموتی و حمما اسممتفاده اػ دسممتگاه  ضممبط MP3کسممب اضمماػه اػ شممرک  
کاغغ پیاده شمدندها  احبهحعدی حه دق  وصهای  گردخد و سپ  برای انسام تحلی  . روی 

که برای وحفوو واندن وشحصات آػوودنی ها  2و  3والمد ) اػ نام وسمتعار، لػم حه عکر اس  
کنندگان استفاده شد( . . .و حاصم  اػ انسمام همای  برای تسزخه و تحلی  داده. برای شرک  

همای  ه روشتحلی  تهاتیک تقریبما در ههم. استفاده شد 2وصاحبه اػ شیوه تحلی  تهاتیک
کممه حممه طبقممه حنممدیهممای  تحلیمم  داده اشمماره همما  شمماظص حنممدی و سممنز حنممدی داده، کیفممی 

 .  رود وی حکار، دارد

                                           
1. Semi-structured interview.  
2. Thematic analysis.  
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 ها یافته
کننده در پژوهش نشمان های  بررسی ویژگی ضهعی  شناظتی وربوی حه والدین شرک  

 16. درصمد آنهما شماغ  بودنممد 76سممال بمود و  51.0 داد ویمانگین سمنی والمدین ووفم   ووفم 
درصممد وممدرک  26درصممد وممدرک لیسممان  و  16درصممد اػ والممدین وممدرک  فمموق لیسممان  و 

پممایین تممر بودنممد درصممد آنهمما اػدواح در ضرخممان بممود و طالقممی شممک   366ههشنممین در . دیممپلن و
درصممد آنهمما دارای شممغ   36و . سممال بممود51.2 نگرفتممه بممود ویممانگین سممنی والممدین نمماووف 

 36. غیمر رسمهی  بودنمدهای  درصمد دارای شمغ  06و  درصمد بیکمار بودنمد 16وشصص بودند 
 36درصمد ومدرک زیمر دیمپلن داشمتد و  06درصمد ومدرک دیمپلن و  26درصد ودرک لیسان  و 
درصمد آنهما اػدواح در ضرخمان بمود و طالقمی شمک   56ههشنمین در . درصد هن بیسواد بودنمد

درصمد نیمز حعمد اػ طمالق  36درصد حعد اػ طمالق اػدواح وسمدد داشمتند و  16نگرفته بود و در 
 .  هنوػ اػدواح نکرده بودند

همای  داده، برای بررسی عواو  آواده ساػ ورود ووف  حه ورحله نوضوانی اػ دخمدگاه والمدین
گرفمم  در ورحلممه اول ضهلممه حممه همما  داده. حاصمم  اػ وصمماحبه حمما والممدین وممورد تحلیمم  قممرار 

کدگغاری شد انسسام بیشمتر و تحلیم  و  این وفاهین در ورحله دوم ضه . ضهله بررسی و 
گغاری شمد کد  در ورحلمه حعمد وفماهین تولیمد . تفسیر ونسسن تر در قالب وفاهین انتزاعی تر 

کدگممممغاری ثانوخممممه عواومممم  ( 3وقولممممه عهممممده خمممما تممممن شمممماو :  1در قالممممب ، شممممده در فراخنممممد 
( 1و، در حیطمممه والمممدخنی کننمممده حفاظ عواوممم  ( 2، در حیطمممه ظمممانواده کننمممده حفاظ 
هرخمک اػ ایمن عواوم  دارای . در حیطه اضتهاعی طبقه حندی شمدند کننده ظ حفاعواو  

که در عی  حه وقاخسه هر خک اػ آنهما در دو ظمانواده ووفم  و های  زیر وسهوعه وصتلفی بودند 
 . شود وی ناووف  پرداظته
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 وقایسه عواول حیاظتی والدین در حیطه خانواده. 1جدول 
 وا رین ناموهق وا رین موهق مورد مقایسههای   فهؤم

و  کننده حفاظ عواو  
ظطرساػ والدین در 
 حیطه ظانواده

ارتبای در های  شیوه
 ظانواده

صر  وق  حا اعضای 
 ظانواده

کافی برای اعضای  وق  نا
 ظانواده

وشارک  دادن نوضوان در 
گیری  ها تصهین 

عدم تعل  و واحستگی حه 
 ظانواده

های  استفاده روش
 سهبلیک برای ارتبای

 گنگ ارتباطیهای  روش

 رواحط صهیهانه ضعیف ارتبای صهیهانه

استفاده اػ تفرخح برای 
 ارتبای

 ارتبای حدون ورػ حا دخگران

 پیوند ضعیف والدین پیوند وناسب والدین

 
ارتباطی های  شبکه

 ضعیف حا فاوی 

ودیرخ  های  شیوه
 در ظانواده

 ظالء ههکاری در ظانواده تقسین وظاخف

 ن برناوهوحدهای  هزخنه نوضوانهای  بررسی هزخنه

گنگ و ناوفهوم قواعد و انتظارات وشصص  قواعد 

 ضهان  اضرایی قوانین
 عدم اضرای قوانین

کاره قوانین  اضرای نیهه 

داشتن اطالعات در وورد 
 نوضوانی

کافی اػ  اطالعات نا
 نوضوانی

اطالعات غلط و ناصحیح 
 اػ نوضوانی

کافی بر رفتار  نظارت بر رفتار نوضوان نظارت نا
 نوضوان
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 وا رین ناموهق وا رین موهق مورد مقایسههای   فهؤم
عدم دظال  دخگران در 

 ظانواده
 تربی  طندگانه

 

 ساظتار ظانواده

گسسته ورزحندی ونعطف  ظانواده 

 ظانواده آویصته ورزحندی وشصص

 طرفه ودیرخ  خک حف  سلسله وراتب ظانواده

وضعی  اقتصادی 
 ظانواده

 ناوناسباشتغال  شغ  وشصص

 ها عدم تاوین هزخنه شغ  وناسب اضتهاعی

 فقر و وحرووی  شدخد 

 
کمممه خافتمممه دهمممد عواومم  حفممماظتی والمممدین ووفممم  و  ومممی نشمممان( 3) ضممدولهای  ههممانطور 

کمه  ومی نشمانها  خافتمه. اساسی حما خکمدخگر دارنمدهای  ناووف  در حیطه ظانواده تفاوت دهمد 
وشمارک  دادن نوضوانمان در ، وق  حما اعضمای ظمانوادهصر  ) ارتبای در ظانوادههای  شیوه

گیری ها اسمتفاده اػ ، ارتبای صمهیهانه، سهبلیک در ارتبایهای  استفاده اػ روش، تصهین 
نظیمر تقسمین ) ومدیرخ  در ظمانوادههای  شمیوه(، پیونمد وناسمب والمدین، تفرخح برای ارتبای

، ضمهان  اضرایمی قموانین، قواعد و انتظارات وشصص، نوضوانهای  بررسی هزخنه، وظاخف
کافی در وورد نوضموانی حفم  ، تماوین نیاػهمای نوضموان، نظمارت بمر رفتمار نوضموان، اطالعات 

(، ورزحنمممدی ونعطمممف، ورزحنمممدی وشمممصص) سممماظتار ظمممانواده(، سلسمممله وراتمممب ظمممانواده
کمممه والمممدین  نممماووف   در ( شمممغ  وناسمممب) وضمممعی  اقتصمممادی ظمممانواده بودنمممد در حمممالی 

کمافی بمرای اعضما) ارتبای در ظانوادههای  شیوههای  هوثلف عمدم تعلم  و واحسمتگی ، وقم  نا
ارتبممای ، ارتبمماطی ضممعیف حمما والممدینهای  شممبکه، رواحممط صممهیهانه ضممعیف، حممه ظممانواده

ظمممالء ) ومممدیرخ  در ظمممانوادههای  شمممیوه(، پیونمممد ضمممعیف والمممدین، حمممدون ومممرػ حممما دخگمممران
عممدم اضممرای ، وضممود قواعممد وشممصصعممدم ، حممدون برناوممههای  هزخنممه، ههکمماری در ظممانواده
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کممافی خمما غلممط در وممورد ، نمماتوانی در تمماوین هزخنممه همما، تربیمم  طندگانممه، قمموانین اطالعممات نا
کممافی بممر رفتممار نوضمموان، نوضمموان گسسممته) سمماظتار ظممانواده(، نظممارت نا ظممانواده ، ظممانواده 
فقممممر و ، شممممغ  ناوناسممممب والممممدین) و وضممممعی  اقتصممممادی( وممممدیرخ  خکطرفممممه، آویصتممممه
 .  ظانواده روبرو بودند( ی  شدخدوحروو

 وقایسه عواول حیاظتی در حیطه والدینی. 2جدول 
 وا رین ناموهق وا رین موهق مورد مقایسههای  همؤ ف

و  کننده حفاظ عواو  
ظطرساػ والدین در 
 حیطه والدخنی

نگرش والدین حه 
 تربی 

تربیتی های  استفاده اػ روش
 ههاهنگ

 روش تربیتی ناههاهنگ

های  استفاده اػ روش
 تشوخقی و تنبیهی وناسب

های  استفاده اػ روش
تشوخقی و تنبیهی 

 وناسبنا
کافی حه روػ بودن اطالعات تربیتی  اطالعات تربیتی نا

 قوانین ناوشصص انعطا  حه تغییر قوانین

 تک حعدی بودن تربی  نگاه طند حعدی حه تربی 

 روش تربیتی وقتدرانه
 دخکتاورانهروش تربیتی 

گیر  روش تربیتی سه  

نگرش والدین حه 
 ووفقی 

 نگرش ونفی حه تحصی  نگرش وثب  حه تحصی 

کننده  عدم حهاخ  اػ نوضوان حهاخ  دلگرم 
حه توانایی ها  وقاخسه ووفقی 

 هاخنوضوان
 وقاخسه نوضوان حا دخگران

اولوخ  سالو  شصصیتی 
های  نوضوان حه سایر ػوینه
 ووفقی 

 اولوخ  دهی حه اشتغال

 الگودهی ناوناسب

توضه حه استعدادهای 
 نوضوان

کید بر ػوینه وورد های  تا
 توضه ظود
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 وا رین ناموهق وا رین موهق مورد مقایسههای  همؤ ف

 

رفتار والدین حه 
 ووفقی 

 ونع ناحسا اػ فعالی  های ههراهی در فعالی 

 ها بی توضهی حه فعالی  ها وشارک  در فعالی 

کار اخساد ػوینه تسرحه  اضبار نوضوان حه 

 ی والدگریپغیر آسیب

 بزهکاری والدین سالو  رفتاری

 سو وصر  وواد در والدین 

 

 عدم تسرحه سن نوضوانی

  
 اػدواح زودهنگام

 اظتالل شصصی 

 
کممه خافتممه دهممد عواومم  حفمماظتی  والممدین ووفمم  و  وممی نشممان( 2) ضممدولهای  ههممانطور 

کمه  ومی نشمانها  خافتمه. خکمدخگر دارنمداساسی حا های  ناووف  در حیطه والدخنی تفاوت دهمد 
تشموخقی و همای  اسمتفاده اػ روش، تربیتمی ههاهنمگهمای  استفاده اػ روش) نگرش حه تربی 
کردن اطالعات تربیتی، تنبیهی وناسب نگماه طندحعمدی ، انعطا  حه تغییر قموانین، حه روػ 

کننمدهحهاخم  دل، نگرش وثب  حه تحصمی ) نگرش والدین حه ووفقی (، حه تربی  ، گمرم 
اولوخمم  سممالو  شصصممیتی نسممب  حممه سممایر ، نوضمموانهممای  حممه تواناییهمما  وقاخسممه ووفقی 

 رفتمار والمدین حمه ووفقیم (، توضمه و حهاخم  اػ اسمتعدادهای نوضموان، ووفقیم های  ػوینه
ههراهمممی در ، ودرسمممههمممای  وشمممارک  در فعالی ، اضتهممماعیهمممای  ههراهمممی در فعالی )

ظمانواده بودنمد در حممالی ( سمالو  رفتمماری) ی والمدگرییرپغ (، آسممیبورػشمیهمای  فعالی 
تربیتمی همای  اسمتفاده اػ روش) والمدخنی نگمرش حمه تربیم های  هوثلفمکه والدین  نماووف   در 

گیممر، دخکتاتورانممه ، تشمموخقی و تنبیهممی ناوناسممبهممای  اسممتفاده اػ روش، روش تربیتممی سممه  
کافی نگمرش والمدین حمه (، ن تربیم تمک حعمدی بمود، قوانین ناوشمصص، اطالعات تربیتی نا

، وقاخسمه نوضموان حما دخگممران، عمدم حهاخم ، نگمرش ونفمی خما ظنثمی حمه تحصمی ) ووفقیم 
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ونممع ناحسمما اػ ) رفتممار والممدین حممه ووفقیمم (، الگممودهی ناوناسممب، اولوخمم  دهممی حممه اشممتغال
، کهبمود دانمش در ومورد ومواد و وصمر  آن، بمی تموضهی حمه ودرسمه، اضتهماعیهای  فعالی 
کمماراضبممار  سوءوصممر  وممواد در ، بزهکمماری والممدین) ی والممدگریپغیر (، آسممیبنوضمموان حممه 
 .  روبرو بودند( اظتالل شصصی ، اػدواح زودهنگام، عدم تسرحه سن نوضوانی، والدین

 حیاظتی والدین در حیطه اجتهاعیهای  هوؤلیوقایسه . 3جدول 
 وا رین ناموهق وا رین موهق مورد مقایسههای  همؤ ف

و  کننده ظ حفاعواو  
ظطرساػ نوضوان در 
 حیطه اضتهاا

 ودیرخ  ارتباطات

های  استفاده اػ شبکه
 فاویلی

 عدم نظارت بر دوستان

 اخساد ارتبای حا افراد ساػنده
بی توضهی حه ارتباطات 

 نوضوان
نظارت بر وسای  ارتبای 

 ضدخدهای  ضهعی و فناوری
بی توضهی حه وسای  
 ارتبای ضهعی

 
ظطرات  عدم توضه حه

 اضتهاعی
 اعتهاد ناحسا حه نوضوان

رفتار والد در ارتبای 
حا ووفقی  در 
 اضتهاا ظانواده

ضستسوی های  وهارت
 کهک

نداشتن برناوه برای 
اضتهاعی های  فعالی 

 نوضوان

 نظارت بر وساج  تحصیلی
کیفی   عدم حساسی  حه 

 تحصی 

های  عدم بررسی وحیط سالنهای  استفاد اػ وحیط
 ارتباطی نوضوان

 وداظله بر دوستیابی نوضوان
 

 آشنا شدن حا دوستان نوضوان
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کممه خافتممه دهممد عواومم  حفمماظتی  والممدین ووفمم  و  وممی نشممان( 1) ضممدولهای  ههممانطور 
کمه  وی نشانها  خافته. اساسی حا خکدخگر دارندهای  ناووف  در حیطه اضتهاعی تفاوت دهمد 

های  نظیممر اسممتفاده اػ شممبکه) وممدیرخ  ارتباطممات اضتهمماعیهای  هوثلفمموالممدین ووفمم  در 
رفتمار والمدین در (، نظمارت بمر وسمای  ارتبمای ضهعمی، اخساد ارتبای حما افمراد سماػنده، فاویلی

کهممکهممای  نظیممر وهارت) ارتبممای حمما ووفقیمم  در اضتهمماا نظممارت بممر وسمماج  ، ضسممتسوی 
وداظلمممه در ، نوضممموانآشمممنا شمممدن حممما دوسمممتان ، سمممالنهمممای  اسمممتفاده اػ وحیط، تحصمممیلی
کممه والممدین  نمماووف   در انممد  ومموثر بوده( دوسممتیابی وممدیرخ  ارتباطممات  های  هوثلفممدر حممالی 
بمی تموضهی حمه ، عدم توضه حمه ظطمرات اضتهماعی، نظیر اعتهاد ناحسا حه نوضوان) اضتهاعی

ومه نظیر نداشتن برنا) رفتار والدین در ارتبای حا ووفقی  در اضتهاا(، وسای  ارتبای ضهعی
کیفی  تحصی ، اضتهاعیهای  برای فعالی  کیفیم  ، عدم حساسی  حه  بی توضهی حمه 
 .  روبرو بودند( تحصی 

 گحری نتحجه
گممغار و پممر اػ هیسانممات اسمم  کممه اػ ایممن ووضمموا درک درسممتی . نوضمموانی سممن  والممدخنی 

کانال کردن انرؼی نوضوان  کارآومدی آن در نظمر ویگیرنمد اسمتفادههای  دارند حدون سد   برای 
کممه  اػ تسممارب افممراد ووفمم  و ارتبممای آن حمما الگوپممغیری نوضوانممان روش حسممیار وفیممدی اسمم  

گماهی ظمود های  ظانواده. کنند وی ووف  اػ آن استفادههای  ظانواده ناووف  بر اسماس عمدم آ
خادی برای رشد نوضوان فراهن  . کنند وی و ویزان ظطرات ناشی اػ عدم نظارت وشکالت ز

کممه رواحممط والممدهممای  شتعممداد وحممدودی اػ پژوه کممودک در رشممد  -طممولی نشممان دادنممد 
نشممان ( 2661) کاتاپممان(. 2662، بوتمم  و ههکمماران) عهلکممرد هیسممانی و تنظممین آن نقممش دارد

که پایین بودن انسسام و پیوسمتگی احساسمات در ظمانواده و ههشنمین ضمعیف بمودن  داد 
همر انمداػه . راحطمه داشمته حاشمدتواند حا ظطر بروػ رفتارهای اعتیمادی  وی سطح ساػگاری آنان

ویممزان بممین تعممار  والممدین و نوضوانممان بیشممتر حاشممد ویممزان هیسانممات ونفممی و وشممکالت 
کمه ها  بررسمی(. 2662، شمان و ههکماران) شود وی رفتاری در نوضوان بیشتر نشمان اػ ایمن دارد 
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کودکممان کممردن بممیش اػ انممداػه آ، بممی وهممری، بممی تفمماوتی پممدر و وممادر در پممرورش  ، نهمماسممرػنش 
انضبای و نظارت ناههاهنگ و نبمود ارتبمای وناسمب حما فرػنمد اػ پمیش ، داشتن رفتار ظشن

کننده کودکان اس های  بینی   (.  3111، گودرػی و ههکاران) نیرووند رفتار نابهنسار 
کوخممک و بوسممی  راحطممه ویممان الگوهممای رواحممط ظممانوادگی را حمما وشمممکالت ( 2661) دی 

کردنمد کیفیم  ارتبمای اعضمای های  خافتمه، رفتاری فرػندان بررسی  کمه  آنهما بیمانگر آن اسم  
کمه . ظانواده حا خکدخگر حا بروػ وشکالت رفتاری در نوضوانی راحطه دارد در الگوهای ارتبماطی 

دهنمد و  نهمی شمود و آنهما را در وسمای  وربموی ظمانواده وشمارک  نهی حه نظرات فرػندان توضه
تهال بروػ ناساػگاری فرػندان حا ظانواده بیشمتر گیرند اح وی والدین حه ضای فرػندان تصهین

 (  3117، شکوهی خکتا و پرند) اس 
کردهها  پژوهش که تعاوالت ظانوادگی ناساػگار شماو  سمبک فرػنمدپروری اند  وشصص 

ناوناسب و رواحط ضمعیف بمین والمد و فرػنمد وهکمن اسم  در نتیسمه ی اسمتفاده والمدین اػ 
که قوخا حا استفاد ، فیسمتر، هورخگیان) ه فرػندان اػ وواد وصدر ورتبط اس وواد وصدر حاشد 

 (.  2631، ػاپوػنیک، الساندرا، رابینز، برخنک 
حمما نوضوانممان ووفمم  ظممانواده دارای هممای  در ظانواده، در حیطممه عواومم  وممرتبط حمما ظممانواده 

کهممکها  سمماظتار وناسممب  حمما انعطمما  در ورزحنممدی کممه ایممن ورزحنممدی حممه نوضمموان   اسمم  
گنگ بودن در نقش ظود حه دور حاشمد حمال کند تا د وی ارای طارطوب وشصصی حاشد و اػ 

گسسمته اسم  و های  آنکه در ظانواده حا نوضوانان ناووف  ظانواده ساظتار در همن تنیمده و خما 
در همن همای  در ظانواده. ظود نداردهای  در نتیسه نوضوان الگوی وناسبی برای تعیین نقش

دخگران نقش آنها را بر عهده حگیرنمد و در نتیسمه نوضموان نیمز  دهند تا وی تنیده والدین اضاػه
ورزحنممدی قمموانین را حمما ظممود حممه ههممراه دارد و ایممن . شممود وممی حممه راحتممی وارد ورػهممای والممدین

ورزحنممدی وشممصص و . قموانین بممرای نوضوانممان حمما تعیمین وسممیر وناسممب خمما ناوناسمب هسممتند
عمین حمال قمدرت والمدین را بمرای شمود و در  ومی ونعطف ونتهی حه سالو  و ح  اونیم 

 .  برد وی تاثیرگغاری بر نوضوان حال
خافم  ( 2665) وکلود و طانگ ولی، لونگ که در در پژوهش ظود حه این نتیسه رسیدند 
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گونمممه کسمممب صمممالحی  علهمممی و ووفقی ای  توضممه و وحبممم  وادرانمممه حمممه  همممای  وثبمم  حممما 
اسمی در آخنمده و ػنمدگی افمراد اومروػه تحصمی  حمه عنموان خمک وعیمار اس. تحصیلی ورتبط بود
کممه اػ لحمماو تحصممیلی در شممراخط وناسممبی هسممتند. تاثیرگممغار اسمم  تواننممد  وممی نوضوانممانی 

کنند و ظانواده نیمز حما توضمه حمه ایمن ووضموا بمرای تحصمی  هما  ػندگی ظوبی برای ظود فراهن 
خادی قاج  بوده و وق  و هزخنه وناسبی برای نوضوان در این ػوینه در نظر . گیرنمد ومی ارػش ز

که حه تحصی  اههی  وناسب ارتبماطی و اضتهماعی های  و شیوهها  دهد روش وی نوضوانی 
 نممماووف  بمممی اههیتمممی حمممه تحصمممی  نوضممموان فضمممایی را اخسمممادهمممای  در ظانواده. آوممموػد وممی را
گممراخش حممه ػوینممههای  کنممد تمما حمما توضممه حممه سممصتی وممی دخگممر ظممارح اػ های  تحصممی  نوضمموان 

کممه حمما توضممه حممه سممن نوضمموان و عممدم وهممارت لػم در ودرسممه ههاننممد اشممتغال  کنممد  را پیممدا 
خادی را حه حار  .  آورد وی حسیاری اػ ووارد وشکالت ز

و سموء اسمتفاده اػ ومواد وصمدر در ، حمارداری در نوضموانی، ویزان بمروػ رفتارهمای بزهکارانمه
کودکممان ظانوادههممای  ظانواده ، ارات، یممدرآدلرب، تمماخلر) اسمم ای  هسممتههممای  طممالق بیشممتر اػ 
کرافم  و لمو(. 2631، پتیم  کمه توسمط فماک   حهاخمم  و ، انسمام شمد( 3223) در فراتحلیلمی 

بمممرای وثمممال ) آسمممیب شناسمممی والمممدگری(، اػ نظرنوضوانمممان) کنتمممرل پمممایین توسمممط ظمممانواده
حما اظمتالل سموء وصمر  ( و اسمترس، سوء وصر  وواد توسمط والمدین، اضطراب، افسردگی
سمموء وصممر  وممواد توسممط . رفتمماری در نوضوانممان در ارتبممای اسمم و وشممک  ، افسممردگی، ومواد

کتوری بمرای سموء وصمر  ومواد در نوضوانمان حمه حسماب  آخمد ومی والدین حه عنموان رخسمک فما
کممه والممدین الکلممی دارنممد دروعممر  ظطممر تسرحممه وشممکالتی در (. 2661، سمماواناغ) نوضوانممانی 

 (.  2631، فینان و ههکاران) نوضوانی هستند
ا نتاخذ تحقی  حاضر وبنی بمر تمأثیر وشمکالت شصصمیتی و رفتماری والمدین این نتاخذ ح

وقتی والدین دارای وشمکالت رفتماری حاشمند الگموی . بر شصصی  نوضوان ههصوان اس 
شممود تممما فرصممم   ومممی ناوناسممبی بمممرای نوضممموان هسممتند و ههشنمممین ایمممن وشممکالت حاعمممث

قتمممی والمممدین توانمممایی حممم  در حسمممیاری اػ وممموارد و. رسمممیدگی حمممه نوضممموان را نداشمممته حاشمممند
کهمک حمه  وشکالت و وساج  ظانواده را ندارند حاعث اخساد انگیزه در نوضوان برای ضبران و 



 121 ....................................................................... .. . ها و عواول والدینی در ورود ووفق و وقایسه فعالیت

کمممه در نهاخممم  ونسمممر حمممه درگیمممر شمممدن در فضممماهای ناوناسمممب اشمممتغال و  ظمممانواده هسمممتند 
 . شود ها وی بزهکاری

کممه سممرد و طردکننممده هسممتند و در تربیمم   کننممد وممی اػ تنبیممه حممدنی اسممتفاده، والممدخنی 
کمه فرػنمدانی ، کنند وی وتناقض استفادههای  فرػندانشان اػ روش احتهمال بیشمتری هسم  

کمه حما حساسمی  و (. 3122، افکاری) پرظاشگر و ناساػگار داشته حاشند در وقابم  ومادرانی 
دهنمد فرػندانشمان اػ اعتهماد حمه  ومی دق  حه نیاػهای ضسهی و عاطفی فرػندان ظمود پاسمز

کهتمری دشمواری های  ل بیشتری برظوردارند و در برظورد حا ووقعی نف  و استقال وحیطی 
کثر تحقیقات نشان داده(. 3112، درویزه) دارند تشوخقی و تنبیهی نقمش های  که روشاند  ا

وسمتقین اثمرات سموء های  بی حدخلی در سالو  رفتاری و شصصمیتی نوضوانمان دارنمد تنبیمه
خممادی بممر نوضمموان نمماووف  هممای  ایممن دسمم  تنبیهممات حممه وفممور در ظانواده. گغارنممد وممی حسممیار ز

کتمک ) ووف  حدون اعهمال تنبیمه وسمتقینهای  دخده شده اس  حال آنکه در ظانواده نظیمر 
ووفممم  بمممرای تشممموی  همممای  در ظانواده. کننمممد ومممی بمممر نوضممموان اعهمممال نفممموع( ػدن و فحاشمممی

کمممه در  گیرنمممد در ومممی وتنممموعی و وتناسمممب حممما نوضممموان و شمممراخط در نظمممرهمممای  روش صمممورتی 
حمه . بیرونی و حدون توضه حه نیاػ نوضوان اسم ، حسیار تکراریها  ناووف  تشوی های  ظانواده

 . شود وی عنوان وثال برای ههه ووارد حه نوضوان پول داده
کهتری نسب  حه وعاخب ساظتار ظانواده دارند و افمزاخش  کلی پسران تاب آوری  حه طور 

خاد ظانواده گغشمته ونسمر حمه افم  تحصمیلی در پسمران  56طمول تمک والمدی در همای  ز سمال 
حممه ظصمموب تحصممیالت پممدر ، پسممران حممه تحصممیالت والممدین(. 2631، ضممودل) شممده اسمم 

 برنمد ومی ههشنین وردان حه شیوه ناوناسبی اػ غیب  پمدر در ظانمه رنمذ. حساس تر هستند
بیشمتر حاشمد  همر انمداػه ویمزان بمین تعمار  والمدین و نوضوانمان(. 2660، دی پرت و بموطهن)

(. 2667، اوطموا و لموپز) شمود وی ویزان هیسانات ونفی و وشکالت رفتاری در نوضوان بیشتر
وث  ظشن و عقب نشینی حا ویزان وشمکالت ، رفتارهای ونفی والدین نیز در ظالل تعار 

 (.  2662، ن و ههکارانوجش) ارتباطی فرػندان ورتبط اس 
خهممرون در وطالعممه ظممود در ػوینممه ظودکشممی  کممه ز خافمم   نوضوانممان در آورخکممای لتممین در
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بمی حاصم  آنهما بمرای برقمراری راحطمه همای  نوضوانان برای ظودکشمی نتیسمه تالشهای  تالش
 دانممد وممی وی اسممتفاده اػ رفتممار دروممانی را شممیوه دروممانی درسمم . عمماطفی حمما وممادران اسمم 

حاشممد و  وممی ووفمم  ارتباطممات حممه شممک  وناسممبی سممیالهممای  در ظانواده(. 3112، درویممزه)
کثر استفاده اػ ػوان حا هن بودن را دارند و نیماػ حمه صمهیهی  را در های  اعضای ظانواده حدا

 ارتبممماطیهمممای  اػ انمممواا روشهممما  کننمممد در ایمممن ظانواده ومممی درون وسهوعمممه ظمممانواده بمممرآورده
نمماووف  رواحممط والممدین ضممعیف هممای  در ظانواده. شممود وممی اسممتفاده( سممهبلیک و ظالقانممه)

کهمی را بمرای همن صمر بوده و دلبس کن اس  اعضماء وقم    تگی اعضای حه ظانواده حسیار 
کهترین برظوردها را حا ههمدخگر دارنمدها  کنند خا برناوه ریزی وی که اعضاء  . حه شکلی اس  

کن خا بی ورػ بوده و اعضماء صمهیهی  را در رواحمط ظمارح اػ ظمانواده ضسمتسو  رواحط فاویلی 
 . کنند وی

کمه ، خما اػدواح وسمدد ومادر، تحصیالت، فارغ اػ نژادد ان تحقیقات نشان داده نوضوانمانی 
اضممطراب و رفتممار ، درصممد بیشممتری اػ افسممردگی، کننممد وممی حممدون پممدر ػنممدگیهای  در ظانممه

ووفم  حما اخسماد خمک اونیم  همای  ظانواده(. 2636، کراوطاک) دهند وی بزهکارانه اػ ظود بروػ
کننمد  ومی نیاػهای بیرونی نوضوان را تماوین اقتصادی در ظانواده و ههشنین اشتغال وشروا

که والدین ناووف  حا عدم تاوین اقتصادی وناسب نوضوانان آنهما را وادار حمه تماوین  در حالی 
کممه عممالوه بممر عممدم فروممانبری  وممی نیاػهممای ظممود اػ طریمم  ظوداشممتغالی ظممود نوضمموان کننممد 

ناوناسمممب حممما رفتارهمممای کممماری همممای  شممموند تممما نوضوانمممان در وحیط ومممی نوضوانمممان حاعمممث
کنندهای  ظطرآفرین آشنا شوند و شبکه  . ارتباطی ناوناسبی اخساد 

 وممک د و طانممگ ولی، لونممگ(، 2661، حانممد و بممرن، هممولهز) حمما تحقیقمماتها  ایممن خافتممه
کمممه در همممایی  ظانواده، ومممثثرترین ظمممانواده هممما ههشنمممین، ههاهنمممگ اسممم ( 2665) هسمممتند 

احسمماس نزدخکممی و ارتبممای ویممان (. 2636، کراوطمماک) ندوقابمم  تغییممرات نوضمموانی سمماػگارتر
کهک کمردن  وی والد و نوضوان حه وا  کمه والمدین طقمدر در تضمهین  کنند تا تشصیص دهمین 

ووفمم  داجهممما هممای  ظانواده(. 2661، سمماواناغانممد ) رفتارهممای سممالن در فرػندانشممان وممثثر بوده
کسمب اطالعمات های  یوهکننمد و اػ شم وی اطالعات ظود اػ دوره نوضوانی را حه روػ وصتلمف 
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کممه ظانواده وممی اسمتفاده کهممی دارنممد و خمما اخنکممه اػ هممای  کننممد در حممالی  نمماووف  خمما اطالعممات 
گسمترده. کنند وی وناحع اطالعاتی غلط استفاده کمه نیاػونمد ای  نوضوانی دنیای حسمیار  دارد 

گغر اػ آن حه وسیله وا کهک حه  خاف  حهاخ  برای  خاد و در  . لدین اس اطالعات حسیار ز
کمه راحطمه بمین شمیوه فرػنمد انمد  نوضموان تحقیقمات نشمان داده –در راحطه حا تعمار  والمد 

کممه تعممار  در آن تسرحممه ، حانممد و بممرن، هممولهز) شممود وضممود دارد وممی پممروری و ویممزان و روشممی 
گمویی حمه فرػنمدان را شمیوه ی ظمود(. 2661 گمرم و پاسمز  کنترل ههراه حا راحطه   والدین وقتدر 
که اػ والدخنی حا سبک فرػندپروری وقتمدر (. 3117، رضایی و ههکاران) دانند وی فرػندانی 

گزخننممد حسممینی غفمماری و ) برظوردارنممد اهممدافی واقممع بینانممه و در سممطح توانممایی ظممود بروممی 
و سممممطوح حممممالتری اػ ظودوصتمممماری و صممممالحی  اضتهمممماعی و ویممممزان ( 3117، ههکمممماران

کودکان والمدین وقتمدر دارای حمالترین سمطح . دهند وی کهتری اػ پرظاشگری اػ ظود نشان
(. 2660، هیممون و سممیاروحی) دهنممد وممی سمماػگاری بمموده و ویممزان حممالیی اػ اسممتقالل را نشممان

کنتممرل و پاسممصدهی بمموده و فرػنممدان آن همما  ههشنممین والممدین قمماطع دارای سممطح حممالیی اػ 
کفاخ  ، دسممتسردی) کی دارنممدو وشممکالت رفتمماری انممدانممد  اضتهمماعی و حممه طممور وممثثری حمما 

که سبک فرػنمدپروری ادراک شمده والمدین ( 3123) نتاخذ پژوهش اقدستا(. 3123 نشان داد 
 .  حا بهزخستی روان شناظتی فرػندان راحطه وعنادار دارد

گروممی وممی نشممانهمما  پژوهش کممه  دلبسممتگی و حهاخمم  ظممانوادگی اػ وشصصممات ، دهنممد 
کممه نوضمموان را اػ اضممطراب و ای  ظممانواده  دخگممر رفتارهممای درونممی سمماػی حفاظممم هسممتند 

نظمارت در ظمانواده و انسمسام ظمانوادگی حمه عنموان ، ههشنین حهاخ  ظانوادگی. کنند وی
کمممواک اند ) سمممپری بمممرای اسمممتفاده اػ الکممم  در نوضممموانی شمممناظته شمممده (. 2636، پیکمممو و 

رای خکممی اػ عناصممر وممرتبط حمما توانممایی نوضمموان بمم، نشممان داده انممد( 2662) 1سممیشتی و روگمموش
کهمک حمه آن، عبور ووف  اػ این ورحله کمه بمرای  والمدین . هما وضمود دارد تعداد وناحعی اسم  

تواننممد ضلمموی سمموء  وممی کننممد و وممی ووفمم  اػ لحمماو اطالعممات تکنولمموژخکی ظممود را حممه روػ
احتهالی نوضوان اػ شمکا  اطالعماتی بمین دو نسم  را حگیرنمد و در عمین حمال های  استفاده

                                           
1. Cicchetti & Rogosch.  
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کننمدفرصتی برای ارتبای ا شمود تما  ومی عمدم توضمه حمه ارتباطمات نموین ضهعمی حاعمث. خساد 
کممه حسممیار  کنممد  خمماد شممده و نوضمموان  را وارد دنیممای  شممکا  بممین والممدین و نوضمموان حسممیار ز

 . وتفاوت تر اػ دنیای تسرحه شده درون ظانواده حاشد
کرده اند پژوهش که بر روی ضو ظانواده تهرکز  کمارکرد ، هایی  ظمانواده را احعاد وتعمددی اػ 

کودک را تح  تأثیر قرار وی که رشد  کردند  ، انسمسام، اػ ضهلمه سماظتارظانواده، دهد اخساد 
خممدو، گراسممک) و توانممایی حمم  وسممجله، فضممای عمماطفی، ارتبممای ههمماهنگی بممین (. 2636، داو

تربیتی عالوه بر اخساد خک ضو ههراه حا آراومش در ظمانواده اػ سمردرگهی های  والدین در شیوه
درون های  کنممد ایمن ههمماهنگی اػ وثلمث سمماػی ومی در ارتبمای حمما والمدین ضلمموگیری نوضموان

حما والمدین ناههاهنمگ در همای  حمال آنکمه نوضوانمان در ظانواده. کنمد ومی ظانواده پیشگیری
کمه در همر صمورت و حما توضمه  ومی خک سردرگهی نقش فرػندی و ارتباطی حا والدین قرار گیرنمد 

ایممن ناههمماهنگی والممدین ونسممر حممه . شمموند وممی قشممیحممه تنمماقض والممدین دطممار شکسمم  ن
خممادی بممرای نوضمموانهای  اسممترس گمماهی بممرای رفممع ایممن اسممترس تهایمم  حممه  وممی ز کممه  شممود 

 بممین نوضمموان خمما والممدین ونسممرهممای  کننممد و خمما حممه تنش وممی ارتباطممات ظممارح اػ ظممانواده پیممدا
کلی نتاخذ . شود وی گمغر ووفم  حم تاثیر ظانواده دهنده نشانحه طور  های  ه نوضموانی و شمیوهبر 

حاخممد حممه شممک  ضمماوع و ههممه ضانبممه همما  ظانواده. تربیتممی آنهمما اػ عواومم  ومموثر و اساسممی اسمم 
که شاو  ضنبه  . گیرد وی درون فردی تا  سطح اضتهاعی را در برهای  حهاختی را فراهن آورد 

کممه عهلکممرد ظممانوادگی اػ وههتممرین احعمماد در رشممد  وممی نتمماخذ ایممن تحقیمم  نشممان دهنممد 
وضوان اس  وعهلکرد صحیح وسالن ظانواده و نوضموان در ورحلمه نوضموانی طرظمه ػنمدگی ن

ظانواده  ونسر حه سالو  و ووفقی  نوضوان و در وقاب  آن عهلکرد ناسالن آن ونسر حمه بمروػ 
حا توضمه حمه اخنکمه حصمش عهمده . شود وی ضدی برای نوضوان وظانواده یعوار  وآسیب ها

کیفممممی ان کیفممممی اػضهلممممه  وحممممدودخ ، شممممده اسمممم  سامایممممن پممممژوهش حمممما روش  های روش 
کنترل اعتبار نتیسه، گر غیروهکن بودن حغ  سوگیری وشاهده گیری وحق  و عمدم  عدم 

فقمط اػ خکمی اػ والمدین اسمتفاده شمد ها  در وصماحبه. پغیری بر آن وارد اس  قاحلی  تعهین
 . کند که تعهین نتاخذ را حا وحدودخ  وواضه وی
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سمماػی  شمود وتصصصمان ایمن حموػه حما غنی ومی ایمن تحقیم  پیشمنهادحما توضمه حمه نتماخذ 
ای وتناسمب حما نتماخذ تحقیم  اقمدام  وبانی نظری حه دس  آوده نسب  حمه تهیمه پرسشمناوه

خابی. نهاخند کمه حمه عواوم  و ها  های وضعی  ظانواده ههشنین در ارز حما نوضموان لػم اسم  
کممه اػ عواومم   یشممنهاد ویشممده در ایممن پممژوهش توضممه شممود و پ های شناسایی شمماظص شممود 

که در این پمژوهش شناسایی گغر ووف   شمده اسم  در  ظطرساػ  و عواو  حفاظتی ونسر حه 
کار حا ظانواده وصاحبه خابی وشاوران در   .  استفاده نهاخندها  های ارز
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