
 

 6931 زمستان، 4یشاپور، سال هشتم ،شمارهجندیی آموزش پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 
 شاپوری آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشکیتوسعهی مرکز مطالعات و  فصلنامه

 69 زمستان، 4ی سال هشتم، شماره

 

آموزان از دیدگاه والدین: یک های عاطفی دانششناسایی عوامل خانوادگی در بروز ناهنجاری

 پدیدارشناسی یهمطالع

لوم تربیتی و ع یانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدهد :*صبا حسنوندی

 روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا،  یت علمی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدهعضو هیأ مرتضی منادی: 

  تهران، ایران.

ا، علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهر یت علمی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدهعضو هیأ تفتی: مهناز اخوان

 تهران، ایران.

 

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی  ول:ی مسؤسندهینو* 

 و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

    Email: S.hasanvandi@alzahra.ac.ir

  

آموزان از دیدگاه عاطفی دانشهای هدف این مطالعه شناسایی عوامل خانوادگی در بروز ناهنجاری :چكيده

از نوع پدیدارشناسی بود. در  های عاطفی بود. این مطالعه کیفی ووالدین دارای فرزندان با و بدون ناهنجاری

زوج دارای فرزندان بدون ناهنجاری( به روش  02زوج دارای فرزندان با ناهنجاری و  02)زوج  02همین راستا،

های د. ناهنجاریساختاریافته بررسی شدن ی نیمهمصاحبهگیری تغییرات بیشینه انتخاب و از طریق نمونه

 تایمی، اختالل دوقطبی، فوبی ودیس انند افسردگی اساسی، افسردگیآموزان در دامنه اختالالت عاطفی مدانش

تم  7. نتایج تحلیل محتوا به شناسایی با روش تحلیل محتوا تحلیل شدنداضطراب فراگیر قرار داشت. اطالعات 

، "عدم تمایزیافتگی عاطفی والدین و فرزندان "، "از هم گسیختگی خانوادگی"ها شامل منتهی شد. این موضوع

والدین برای حفظ  یارگیری "، "کنترل شدید"، "در هم آمیختگی وظایف" ،"نظام عاطفی مغشوش خانواده"

 رفتاری-های پرورشی، شیوهتایج به دست آمدهاساس ن بود. بر "استفاده ابزاری از فرزندان "و "موجودیت خود

 های عاطفی را در فرزندان فراهم کنند یا به تشدید آن کمک نمایند. توانند زمینه ناهنجاریوالدین می

 

 .آموزانهای عاطفی، دانشهای پرورشی، فرزند پروری، پدیدار شناسی، ناهنجاریشیوه واژگان کليدی:
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 مقدمه

شناسی نابهنجاری، عبارت انوشناسی یا رآسیب    

ی رفتارها و کارکردهای ذهنی نابهنجار. است از مطالعه

برای ناهنجاری مفاهیم  های ارائه شدهبیشتر تعریف

 را انحراف، اندوه شدید، اختالل کارکرد، خطر ساز بودن

سازمان جهانی بهداشت، سالمتی رچند گیرد. هدر بر می

را حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها 

پری  و )پاتر بیماری و معلولیت تعریف کرده استفقدان 

های روانی در شیوع ناهنجاری(. در ارتباط با 0222

 %2/20تا  %3/7شد و از باکشورهای مختلف متغیر می

در کشور ما . (0332 و همکاران الهی)آیت متغیر است

تا  %03اساس مطالعات انجام شده این شیوع بین  بر

 یبرخ(. 0362منش )احسان گزارش شده است 03%

 بزرگ دسته دو به را رفتاری مشکالت پژوهشگران

 رفتاری مشکالت و شده سازیدرونی رفتاری مشکالت

 رفتاری شکالتاند. مدهکر تقسیم شده سازیبرونی

 که هستند ناسازگاری رفتاری یالگوها سازیبرونی

 رفتار قبیل )از کنندمی ایجاد دیگران برای را مشکالتی

 یدرون رفتاری مشکالت و (پرخاشگرانه و شکنانهقانون

 تلقی درون به معطوف که هستند مشکالتی سازی

 کنترل حد از بیش رفتارهای با آنها عالئم و شوندمی

 گیریگوشه ،افسردگی اضطراب،: نظیر دارند رابطه شده

 (. 0223 و همکاران )مش جسمانی شکایات و
سیم  سیم بندیدر تق وس بندی متیهای دیگری مانند تق

می 0223) نجاااری    (  ه ین    توان نااا عناااو هااا را ذیاال 

بندی های عاطفی، اجتماعی و اخالقی دسااتهناهنجاری

ها اختالل در بندیکرد. فصااال اشاااتراد این دساااته 

(. 0223 ت )متیوسکارکرد فردی و اجتماعی فرد اساا

های روانی دوران  متون پژوهشااای ناهنجاری  همچنین 

 های روانیشناسی  کودکی و نوجوانی و به اصالح آسیب  

ای  هبندیرده است. یکی از انواع دسته  کرا دسته بندی  

های عاطفی اسااات. اختالالتی از ذکر شاااده ناهنجاری

ض  بق  و غیره ترسطراب، وسواس و  یل انواع افسردگی، ا

قه را می مار       توان در این طب ند. بر طبق آ جا ندی گن ب

کودکان و    %03( 0202ساااازمان جهانی بهداشااات )    

نان از اختالالت روانی رنج می نو که   جوا ند  این  %02بر

 های دیگر نیز دچارند.افراد نیز با اختالالت و ناراحتی

اضطراب، افسردگی و انواع  :های عاطفی مانندناهنجاری

درگیر های سااانی و قومی را توانند تمام گروهمی ترس

ساااز در (. اما علل زمینه0223 همکارانکند )کاپالن و 

ست.    کودکان، نوجوانان و  ساالن احتماالً متفاوت ا بزرگ

های عاطفی در بزرگسااااالن به علل ینتیکی     ناهنجاری  

آگهی بدتری دارند عموالً تداوم بیشااتری دارند و پیشم

های  (. اما بخشی از ناهنجاری0223 همکاران)کاپالن و 

با             قایسااااه  نان در م کان و نوجوا ته در کود یاف بروز 

ها  پژوهشگران آن شود که  بزرگساالن به عللی مرتبط می 

نامند. یکی از   سااااز محیطی یا بیرونی می را علل زمینه  

نه   لل زمی ناساااایی و بررسااای      ع که در شااا ساااازی 

های دوران کودکی توجه پژوهشاااگران را به    ناهنجاری  

کارکردی نهاد خانواده است بد ،خود معطوف کرده است

نظران بر صااااحب (. در واقع، 0226)جیمز و همکاران  

های سالم تشکیل جامعه سالم از خانواده، که این باورند

شده است و شرط سالمت خانواده، وجود روابط سالم و      

(. کارکرد  0334کارکرد صااحیا این نهاد اساات )نوری 

های سیستمی خانواده   خانواده در اصل اشاره به ویژگی  

دارد، به بیان دیگر کارکرد خانواده، توانایی خانواده در        

شاااده در طول  یرات ایجاد هماهنگی یا انطباق با تغی    

ضاء و     حیات، حل کردن تعارض ستگی میان اع ها، همب

موفقیت در الگوهای انضااباطی، رعایت حد و مرز میان 

با       هاد  حاکم بر این ن افراد و اجرای مقررات و اصاااول 

کل      ظت از  فا خانواده اسااات    هدف ح ظام  )کرمی و   ن

 (.0360همکاران 

اسااات علل  در نظریات خانواده درمانی، ساااعی بر آن    

رفتاری در چارچوب خانواده و با تأکید  -اختالالت روانی

در واقع یک از اعضای خانواده بررسی شود.    بر نقش هر 

های بیماری را عالمتی دال در این نظریات، ظهور نشانه

ناتوانی خانواده در حرکت به ساااوی مرحله بعدی           بر 

 ( معتقد است خانواده 0224) کنند. هیلیقلمداد می
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یک دوره تحولی خاص     نیز همچون آدمی می ند در  توا

شود، و لذا از انتقال  های الزم در زمان تثبیت یا متوقف 

ماند. نظریات خانواده درمانی از قبیل        مناساااب باز می  

شش برای مطابقت دادن  نظریه موری بوون به ج ای کو

های ناهشااایار با الگوهای تعاملی  مفاهیمی نظیر انگیزه

خانواده، بر این اساس است که نیروی محرکه زیربنایی    

شیب      شر منبعث از فراز و ن سیاری از رفتارهای ب  هایب

های همزمان میان اعضاااای     خانوادگی و کش و قوس 

م بودن خانواده بر ساار دوری از هم، و در عین حال باه

نظریه بوون معطوف به نظام     الف(.0223یلیوااسااات )

ظام توصااایفی نوعی        خانواده اسااات و این ن عاطفی 

چارچوب توصیفی برای درد تعامالت خانواده محسوب 

 گردد.می

ی والدین با    خانواده چارچوبی اسااات که در آن رابطه     

شیوه    یابد.ها تجلّی میری آنهای فرزندپروفرزندان در 

ند    مل رو    0660) بامری ندپروری را شاااا ها و   ش( فرز

های ویژه   تار به     ای میرف که  ند  یا در  دا شاااکلی مجزا 

  گذارند. بامریندتعامل با هم بر رشاااد فرزندان تأ یر می

ته  0670) ندی از شااایوه ( در نخساااتین دسااا های   ب

شیوه    سه  س فرزندپروری  سان ی مقتدر، م ا گیر رتبد و آ

ید  مطرح می ما قل از رولفز و همکاران     ن به ن ( 0229  .)

  )گرمی و با توجه به ابعاد رفتاری( 0660) ویساا س 

کنترل( ساااه نوع الگوی فرزندپروری را ارائه نمود. این   

سهل    :ند ازاالگوها عبارت ستبدادی،  گیر الگوی تربیتی ا

ق  مده اساااات    و  یه آ ی شااایوهکه  اطع. در این نظر

سته از عوامل متفاوتی ا  ست.  فرزندپروری هر والد برخا

سرمایه    شامل عوامل  سرمایه  های فاین عوامل  رهنگی، 

اقتصادی، تعارض والدین، سبک تربیتی والدین، نگرش   

والدین به فرزندآوری و فرزندپروری، محیط فرهنگی و      

 (. 0666باشند )دارلینگ آموزش می

شدید ناهنجاری  های عاطفی  در ارتباط با بروز و احیاناً ت

شیوه  شی والدین،    به دلیل  های متفاوت رفتاری و پرور

فاوت   های  پژوهش حاکی از وجود ت هایی در  موجود 

ها و والدین است)کمیجانی و   های رفتاری خانوادهشیوه 

ه بررساای  ای ب(. برای مثال، در مطالعه0339 همکاران

شد که    ضوع پرداخته  صمانه و      این مو سنادهای خ آیا ا

نه و                بدا های مسااات باور باط بین  فه منفی ارت عاط

سخت گیرانه را تبیین می  ور طهمان کند؟فرزندپروری 

که از قبل فرض شااده بود والدینی که درجات باالتری  

شتند        شان دا سبت به فرزندان ستبدانه را ن از باورهای م

تری را در پاسااب به  پرخاشااگری متقابل   عاطفه منفی

ساس می  صومت و   اح کردند. همچنین، درجات باالی خ

عاطفه منفی با احتمال فرزندپروری خصااامانه مرتبط         

 (.0207اران بود )کروچ و همک

همچنین در علت شناسی شکایات جسمانی کودکان و   

نوجوانان، عوامل بسااایاری مطرح شاااده اسااات که از 

ها متغیرهای روانشاناختی و خصاوصایات    ترین آنمهم

خانوادگی مثل اسااترس یا بیماری والدین، تعارضااات    

صا تعامل منفی والد   صو سبک  -خانوادگی و خ کودد و 

(. 0200)کریج و همکاران  ورش فرزند ناکارآمد است پر

ان  کودکای بین کودکان افسرده  در یک بررسی مقایسه  

سردگی       شد که در کودکان مبتال به اف شخص  بهنجار م

دهی آنان نسبت عمیق روابط ناهمخوانی در خودگزارش

سه با کودکان بهنجار وجود دارد.     شان در مقای به پدران

شان    سرده با پدر و مادران سا  رابطه کودکان اف ز زگاتر انا

 (. 0204)جان و همکاران کودکان بهنجار است

  های رفتاری وتر گفته شااد، شاایوه طور که پیشهمان

به           یامدهای گوناگونی  پرورشااای جاری در خانواده، پ

ست پژوهش       دنبال دارد شده ا سبب  سأله  های  . این م

باطی اعضااااء بیش از پیش     مربوط به شااایوه  های ارت

ند. در وا      یدا کن یت پ مان قع، اهم که شاااولتز  ه   طور 

شناسایی عوامل خانوادگی در    که ( معتقد است 0226)

جاری   ناهن یت می     ها بروز  مانی اهم که     به ویژه ز بد  یا

پرورشی باشند.     آموزان، دارای مشکالت آموزشی  دانش

شاااود  رشاااد نابهنجار در این حوزه اغلب سااابب می     

آور باشااد و در پیشاارفت تحصاایلی برای کودکان عذاب

سااردی، کاهش اعتماد به نفس  موجب دلبرخی موارد 

شرایط بهین می سازگاری بعدی   گردد، همچنین  ه برای 
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آمار ارائه شده،   اساس   (. بر0220)کاتلین  فراهم نگردد

ه تحت عنوان از کودکان در ساان مدرساا %32تا حدود 

جاری    ناهن ناسااااایی و       گروه دارای  عاطفی شااا های 

ین اساات بر ا (. اعتقاد0223 )کانر اندبندی شاادهطبقه

تأ یر      که روش  لدین  های پرورش فرزند و نوع نگرش وا

 های دورانشناسی  مستقیمی بر تشدید و تداوم آسیب    

کودکی و نوجوانی از قبیاال مشاااکالت آموزشااای،            

(. قابل  0220)تانر های عاطفی اجتماعی داردناسازگاری

ستگی عاطفی        ستلزم همب شد عاطفی نیز م ست ر ذکر ا

همساااالن اساات )هاروی و   با اعضااای خانواده و گروه 

 (.0227 ،همکاران

باورند نوع   ی پژوهش برمبانی نظری و پیشاااینه    این 

آموزان های دارای دانشروابط اعضای خانواده در خانواده

اطفی با هم متفاوت اسااات.   های ع  با و بدون ناهنجاری    

 ای ازاند که بخش گسترده ای مهمها به اندازهاین شیوه 

شی پرورش  بدنه باط بین این حوزه فرزند به ارتی پژوه

آموزان اختصااااص یافته اسااات و     با مشاااکالت دانش 

پژوهشااگران بساایاری به بررساای و شااناسااایی عوامل  

خانوادگی و       گذار  با حوزه آموزش    تأ یر باط آن  ارت

ند )عالقه  پرداخته  ند ا ثال 0362 ب صاااادقی،   :(. برای م

( معتقد  0333انصاااری، فدایی، روین زاده و ابراهیمی )

شد عاطفی ف  ند کهتس ه ستقیم با   ر رزندان در ارتباط م

های پرورش فرزند والدین قرار دارد، به شکلی که  شیوه 

سب     %46 شد عاطفی متنا از کودکانی که در مدارس ر

شان نمی    سن خود را ن هایی پرورش دهند در خانوادهبا 

ناگون و   های پرورشااای گو اند که والدین شااایوه   یافته  

  هایاند. از سااویی، ناهنجاریهمتناقضاای را به کار گرفت

ها از قبیل تواند بر سااایر حوزهآموزان، میعاطفی دانش

های روانی از قبیل اضااطراب،  اعتماد به نفس، آساایب 

  ،افسردگی، اختالالت شایع دوران کودکی مانند قلدری  

 ،)نراقی و همکاران  لکنت زبان و غیره ا رگذار باشاااد     

اده اساات که های انجام شااده نشااان د(. پژوهش0362

صیلی فرزندان ب    ای ا الگوهسالمت روانی و موفقیت تح

 (.0209لمبورن  ؛0209)شولتز فرزندپرری ارتباط دارد

پیش ضرورت   از بیش رو با شناخت این مسائل،   این از

های   عوامل تأ یرگذار خانوادگی، شااایوه     شاااناساااایی 

به دانش      پرورشااای و لدین  گاه وا لدین و نوع ن آموزان ا

 ءیابد. خال  تأ یرگذاری اهمیت می   جهت شاااناخت این    

ه خانواده پژوهشاای حاضاار در مطالعات مربوط به حوز 

شم می    شتر به چ هایی  خورد که همواره تفاوتزمانی بی

آموزان با و بدون ناهنجاری     های دارای دانش در خانواده 

مطالعات محدودی به در  ، اما؛مشااااهده شاااده اسااات

شناخت عوا   سی و  تأ یرگذاری خانوادگی بر بروز  ملبرر

آموزان پرداخته شده است.   های عاطفی دانشناهنجاری

سم      سی مکانی سویی برر شیوه از  ای  ههای تأ یرگذاری 

یت می    مانی اهم که در جساااتجوی     پرورشااای ز بد  یا

آموزان باشیم.  راهکارهایی برای حل مشکالت این دانش

سرمایه همچنین دانش نگی و  های فرهآموزان به عنوان 

الت  شااوند و شااناخت تعام  میملی جامعه محسااوب  

خانواده      ها، یعنی  یا       خانوادگی آن به دن که در آن  ای 

کننااد  یااابنااد و الگوبرداری میآینااد، پرورش میمی

سویی، دانش     ست. از  شکالت  ضروری ا آموزان دارای م

شتری در حوزه  سازگاری و عاطفی نیازمن  د توجهات بی

توانمندسازی آنها در محیط  اند، شناختی که به  خانواده

خانواده کمک نماید. هدف این مطالعه شناسایی عوامل   

جاری      تأ ی  ناهن خانوادگی در بروز  گذار  عاطفی     ر های 

 آموزان است.دانش

 هامواد و روش

دستیابی به هدف پژوهش حاضر که پرداختن به     

ادراکات عمیق افراد مورد مطالعه در زمینه تأ یرگذاری 

خانوادگی است، با رویکرد کیفی و روش عوامل 

بهتر قابل دستیابی است. پژوهش کیفی،  پدیدارشناسی

رویکردی طبیعی و تفسیری به جهان است. پژوهشگر 

ها را در شرایط طبیعی آنها مطالعه و تالش کیفی پدیده

د دهنمی ای که مردم به آنها معناکند آنها را به گونهمی

ژوهش (. جامعه این پ0200 )دنزیننماید  درد و تفسیر

آموزان با و بدون را تمامی والدین دارای دانش
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های عاطفی تشکیل داد. همچنین نمونه این ناهنجاری

ارای فرزندان با تن( از والدین د 42زوج ) 02مطالعه را 

 02های عاطفی تشکیل داد. از این و بدون ناهنجاری

دهند که زوج را والدینی تشکیل می 02زوج، 

پزشک تشخیص روان 0زندانشان بنا به تشخیص فر

افسردگی اساسی، افسردگی ) یکسان اختالالت عاطفی

، اضطراب فراگیر و ترستایمی، اختالل دوقطبی، دیس

زوج را والدینی  02اند و را دریافت کرده وسواس(

نه تشخیص گودهند که فرزندانشان هیچتشکیل می

معرفی این  اند. س س باپزشکی دریافت نکردهروان

آموزان از سوی مربیان مدارس، با والدین آنها دانش

آموزان، از بین مدارس منطقه مصاحبه شد. این دانش

آباد انتخاب شدند. یک آموزش و پرورش شهرستان خرم

نه یشیگزینی تغییرات بدر این مطالعه از روش نمونه

گزینی مستلزم انتخاب استفاده شد. این روش نمونه

پدیده مورد نظر مواردی است که دامنه تغییرات 

ترجمه  ؛0669 و همکاران )گال دهدپژوهش را نشان می

ای انجام گزینی به گونه(. نمونه0362نصر و همکاران 

شد که از هر طبقه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعداد 

ان شکافی در گروه نمونه وجود داشته باشد. باید خاطرن

ساخت که در آغاز مصاحبه، اهداف پژوهشی برای 

والدین تشریا گردید و والدینی که مایل به همکاری در 

مشخصات پژوهش بودند در مطالعه شرکت داده شدند. 

 0ی کنندگان در پژوهش در جدول شمارهمشارکت

 آورده شده است.

 گردآوری برای پژوهش، موضوع یتماه به توجه با

شد،  استفاده ساختاریافتههنیم مصاحبه روش از هاداده

 کسب آن هدف و شده طراحی قبل از هاپرسش یعنی،

 پرسش هر ولی بود، شوندهمصاحبه از عمیق اطالعات

 هاکننده شرکت از و شدمی پیگیری پرسش تعدادی با

 هایپاسب یدرباره بیشتری هایتوضیا شدمی خواسته

 .دآی دست به پدیده از تریروشن درد تا بدهند خود

 شد تدوین پیشنهادی صورتبه پرسش تعدادی ابتدا رد

 سه این ایجنت .شد انجام مقدماتی یمصاحبه سه و

 س س شد، اخذ اساتید اصالحی نظر و تحلیل مصاحبه

 مصاحبه از و شدند نهایی و اصالح پرسش 00 تعداد

 گردآوری ابزار همچنین .شدند پرسیده شوندگان

 هایپرسش و شخصی اطالعات بخش دو شامل هاداده

 .بود ساخته محقق

 گردآوری ساختاریافته نیمه یمصاحبه روش به هاداده

 پژوهش هدف و موضوع هامصاحبه شروع قبل از .دش

 هامصاحبه و شدمی داده توضیا هاکننده شرکت برای

 .شدمی انجام آنها کامل رضایت جلب صورت در فقط

 و مناسب زمان انتخاب حق از هاکنندهشرکت یهمه

 از د. قبلشدن مندبهره یکسان شکل به مصاحبه مکان

 اطالعات ماندن محرمانه نخست هامصاحبه شروع

-شرکت از یک هر به که شدمی داده توضیا و مطرح

 اطالعات و، دوشمی داده اختصاص کد یک هاکننده

 و هویت لذا ود، ش خواهند تحلیل کدها اساس بر فقط

د. مان خواهند محرمانه کامل طوربه افراد اطالعات

 ضبط هامصاحبه که شدمی درخواست آنها از همچنین

 کردند اعالم را خود رضایت هاکنندهشرکت . همهگردد

 س س و ضبط آنها رضایت کسب از پس هامصاحبه و

 .شدند سازیپیاده کلمه به کلمه و دقیق شکل به

محتوا استفاده شد. ها از روش تحلیل برای تحلیل داده

یین تعاسایی این روش، رویکردی تحلیلی بر پایه شن

های شاخصی از محتوای موجود در متن و بررسی مقوله

 محتوا، تحلیل هدفهاست. رابطه میان این مقوله

 با هاپدیده پدیدآیی شرایط نسبی شناخت و استنباط

 هایپیام توانمی روش این با و هاستشاخص کمک

)منادی و همکاران  دریافت را متن در نهفته ولی اساسی

 از کیفی محتوای تحلیل رویکردهای میان از(. 0364

 گرفتن کار به از آن در که. شد استفاده عرفی رویکرد

 هامقوله و است شده پرهیز پنداشته پیش از هایمقوله

 تیاز. امکنندمی پیدا ظهور هاداده از و استقراء طریق از

 دست به عرفی رویکرد با کیفی محتوای تحلیل بارز

 تحمیل بدون پژوهش از مستقیم اطالعات آوردن

 شده مشخص پیش از هاینظریه یا مقوله کردن
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 هر متن ،تحلیل(. واحد 0362و همکاران )ایمان است

 .بود دانشجویان با شده انجام هایمصاحبه از یک

 باز، هایکدگذاری یمرحله سه در کدگذاری رآیندف

، "کدها"تشکیل و شناسایی هدف با انتخابی و محوری

انجام شد )ادیب حاج  "هاتم"و  "طبقات"، "زیرطبقات"

 مصاحبه هر متن نخست(. 0336باقری و همکاران 

 .آید دست به متن از درد تا شد خوانده بار چند

 واحدهای به متن یعنی، شد، انجام باز کدگذاری  سس

 تقسیم بودند جمله دو یا یک شامل اغلب که معنادار

 .گردیدند حاصل کدها و خالصه واحدها ینا .شد

 دست به کدهای محوری، کدگذاری یمرحله در  سس

 و هاشباهت اساس بر و شدند مرور بارها آمده

 قرار طبقات و طبقات زیر ذیل مفهومی هایتفاوت

 تحلیل ادامه در گرفته شکل طبقات  س. سگرفتند

 تطبقا یعنی، شد، انجام انتخابی کدگذاری و نهفته

 یک ذیل مشترد، اصولی و اساسی معانی شامل

 .ددادن تشکیل را هاموضوع و گرفتند قرار موضوع

 قرار بازنگری و بررسی مورد نیز منتخب هایموضوع

از هم گسیختگی " موضوعهفت  نهایت در و گرفتند

عدم تمایزیافتگی عاطفی والدین و "، "خانوادگی

در هم "، "نظام عاطفی مغشوش خانواده"، "فرزندان

ن یارگیری والدی "، "کنترل شدید"، "آمیختگی وظایف

استفاده ابزاری از  "و  "برای حفظ موجودیت خود

 حاصل شد. "فرزندان

یایی   و روایی تأمین  و بررسااای برای  از ها داده پا

 و هاکنندهشرکت  ارزیابی، همکاران نظارت هایشیوه 

 تأمین هایروش از کی. یشااد اسااتفاده خارجی ناظر

 رسااایاادن توافق بااه کیفی هااایپژوهش   در روایی 

شگران   پژوهش در هاکنندهشرکت  نیز و همکار پژوه

  حاضاار پژوهش در(. 0362همکاران، )ایمان و  اساات

شگران   و هاکدگذاری انجام هایشیوه  یدرباره پژوه

 زمان تا و پژوهش فرآیند طی در هاداده بندیطبقه

 .داشااتند مداوم تعامل و گفتگو توافق، به رساایدن

 که کنندگانمشارکت  ارزیابی با روایی تأمین مچنینه

 ارزیابی را آن (0364)  ترجمه جلیلی (0629) فلیک

 .گرفت صااورت نیز نامد،می ارتباطی روش به روایی

 از نفر پنج اختیار در تحلیل نتایج راساااتا این در

 نامگذاری مورد در نهاآ .گرفت قرار هاکنندهشاارکت

 طبقات بعضاای مفهومی تشااابه و باز کدهای برخی

 پایایی، مورد در .شد  اعمال و اخذ که داشتند  نظراتی

 هم از مساااتقل پژوهشاااگر چند یا  دو که  زمانی 

 در نمایند، بررساای را هاداده از واحدی یمجموعه

 به پایا را هاداده توانمی یکسان  نتایج به نیل صورت 

 کار به شااایوه این در که راهبردی .آورد حسااااب

شگران  نتایج کردن بعدی چند رود،می  مختلفی پژوه

 0629)فلیک کنندمی کار هم از مسااتقل که اساات

ضر  پژوهش در(. 0364ترجمه جلیلی   ناظر یک از حا

صاحبه،  نوارهای به که تجربه با خارجی  پیاده متون م

 داشاات، دسااترساای پژوهش جزئیات تمامی و شااده

 تحلیل، و هاداده آوریجمع فرآیند و شااد اسااتفاده

 .شدند تأیید و بررسی

 هایافته

ته           یاف یان  به ب به دسااات آمده     در این بخش  های 

های به دساات آمده به شااود. همچنین تمپرداخته می

های هر تم بیان    صاااورت مجزا با ذکر مواردی از نمونه  

 شود.می

جدول  فه اصااالی پژوهش یعنی    تالقی دو مؤ 0 در  ل

وادگی مو ر خانوادگی توسااط فراوانی عددی عوامل خان

های  ها و نوع ناهنجاریشااوندگان در قالب تممصاااحبه

آموزان به صاااورت فراوانی عددی گزارش شاااده  دانش

 است. 

والدین دیدگاه خود در مورد عوامل تأ یرگذار خانوادگی 

های عاطفی فرزندان را در هفت تم  در بروز ناهنجاری

عدم تمایزیافتگی  -(0یختگی خانوادگی، از هم گس -(0

نظام عاطفی مغشوش  -(3عاطفی والدین و فرزندان، 

کنترل  -(2در هم آمیختگی وظایف،  -(4خانواده، 

یارگیری والدین برای حفظ موجودیت خود  -(9شدید، 
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 که هر یک استفاده ابزاری از فرزندان بیان کردند-(7و 

 اند.به اختصار در زیر ذکر شده

مهمترین عاملی که از  از هم گسيختگی خانوادگی:

ی عاطفی فرزندان هادیدگاه والدین در بروز ناهنجاری

از  د.باش، از هم گسیختگی خانوادگی میتأ یرگذار است

نظر این والدین فروپاشی نظام خانوادگی و روابط اعضاء 

دید کننده در بروز ساز یا تشبا هم مهترین عامل زمینه

 های عاطفی فرزندان است.برخی ناهنجاری

نفر بر نقش  02مشارکت کننده در این پژوهش،  42از 

ق ای داشتند. طالم گسیختگی خانوادگی تأکید ویژهاز ه

قانونی، طالق عاطفی، فاصله گرفتن اعضاء به مرور 

مخصوصا فاصله گرفتن پدر و مادر و نبود کانون 

های خانوادگی از دیدگاه منسجمی برای ایفای نقش

کنندگان در این عامل  مهم تلقی شدند. برخی مشارکت

 زیر آمده است: از اظهارات مشارکت کنندگان در

م رو مقصر میدونم که نتونستیم من خودم و شوهر" 

سال از طالق  4. االن که خانواده خوبی را تشکیل بدیم

م زندگی جدیدی تشکیل دادیم گذرد و ما هر کداما می

اگر من و شوهر سابقم سعی  انم بیان کنمتومی

 هایگیریمدیم با شرایط و سختآکردیم کنار میمی

ا م یهکردیم بچتحمل می شکالت اقتصادی راجا و مبی

که  رده نبود. یعنی االن بعد این مدتیچه افس یک

 (09)کد  "متوجه شدم مشکل بچه من، مشکل ما بود

ما   ندان:     عدم ت لدین و فرز عاطفی وا یافتگی   7 یز

نفر از مشااارکت کنندگان معتقد بودند عدم تمایز بین  

ای یل مهمی بروالدین و وابستگی والدین به فرزندان دل 

های عاطفی در فرزندان است. این بروز برخی ناهنجاری

والدین معتقدند عدم اساااتقالل فرزندان، وابساااته نگه 

ز سااوی والدین و ندادن مسااتولیت  داشااتن فرزندان ا

های عاطفی را فراهم سازد. به  واند زمینه ناهنجاریتمی

 ای از این اظهارات در زیر پرداخته شده است:نمونه

کنم اگر به بچه اساااتقالل کافی داده نشاااه     ر میفک"

شکل به وجود         ستگی بعدها م شه و این واب سته می واب

ی مسااتقل بار آمده اساات و   آورد. فرزند من از بچگمی

سؤ    شه م سنی   ولیتهمی ضای  اش را های خود بنا به اقت

 پذیرولیتتسالشه و خیلی مس    09است. فرزندم   داشته 

ت به عنوان فردی که   و عاقل بار اومده چرا که هیچوق       

شه بهش نگاه         سته با شم یا بهم واب سته با باید بهش واب

که مخصاااوصاااا        یدم  ها رو د مادر از  نکردم. خیلی از 

تا زمان ازدوج و چه پساارهاشااون جدا نمیشاان و حتی 

سا بعد از آ  سته     ب شون واب سر ستند  ن هم به پ   )کد "ه

32 ) 

در طی مصااااحبه با والدین به چشااام نکته مهمی که 

ست، به گونه    خوردمی ستگی مادران به فرزندان ا ای واب

که والدین معتقدند یکی از دالیل نابهنجاری وابسااتگی 

 پدر یا مادر مخصوصا مادر به فرزند است.

شوش خانواده:  نفر از والدین بعد   9 نظام عاطفی مغ

عاطفی             ظام  ندان، ن لدین و فرز یافتگی وا مایز عدم ت از 

سوم در بروز برخی  ساز  مغشوش خانواده را عامل زمینه 

جاری    ند. این       ناهن ندان تلقی کرد عاطفی در فرز های 

والدین معتقدند جو عاطفی پریشان و آشفته خانوادگی    

ضاء می  واند  تو روابط عاطفی نابهنجار و بیارگون بین اع

 های عاطفی در فرزندان شود.ساز ناهنجاریزمینه

باید منبع اصااالی محبت         " از نظر عاطفی که خانواده 

یم که نه اینطور نیست گاهی فرزندان تنها بینند میباش

ها  س ر بال هستند و مثال مادر معتقد است به خاطر بچه

، در حالی که متوجه مانده اساات و طالق نگرفته اساات

به خاطر خودش مانده اسااات شااااید چون  شاااویممی

ست برای خودش         سته ا ست و نتوان شته ا سرپناهی ندا

پا کند   زندگی دیگری   ها   . در این خانواده را دسااات و 

ندارد هر کس دیگری را برای خودش   محبتی وجود 

با دیگران معامله می     می کند. مثال مادر برای   خواهد و 

سیدن به هدف  سطه قرار می ر دهد  هایش دخترش را وا

ید بفه     با مادر دخترش را برای   خوب در اینجا  که  میم 

 (30)کد  "خواهد نه برای خاطر خود دخترمیخودش 
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ظایف: در هم  عد از     2 آميختگی و لدین ب نفر از وا

مقوله نظام عاطفی مغشااوش خانواده، در هم آمیختگی 

نقش     برخی        وظااایف و  بروز  هااا را عاااماال مهم در 

جاری    ند. این       ناهن ندان تلقی کرد عاطفی در فرز های 

سیم وظایف   والدین معتقد بودند در خانواده هایی که تق

جام نشاااده اسااات         به خوبی ان قدرت  گاه  جای بروز  و 

 های عاطفی شدیدتر است.ناهنجاری

کنم توی خانواده من علت اینکه پسرم تر فکر میبیش"

به رفتارهای انحرافی کشااایده شاااد مشاااخص نبودن 

فه  نه      وظی مام هزی بل ت قا خانواده بود. در م هایی   اش در 

رفت و تقریباً و نمیاشد انتظار چیزی از  که برای او می

به مر         یاز  که ن ند یک کودد  تار     مان با او رف بت دراد  اق

 فرد بود تر نقش یکخانواده بیش شااد. نقش آن درمی

ساااال  02که همواره نیاز به مراقبت داره در حالی که       

غ  پسر بال  یش شبیه یک  هاداشت و خیلی از همکالسی  

کردند. بعضاای از دوسااتاش حتی کمک حال  رفتار می

ر من حتی یک بار هم نانوایی  خانواده هم بودند اما پساا

 .(7)کد  "؟!نرفت

نفر از والدین نیز کنترل شاادید را  3 کنترل شدددید:

جاری     ناهن عاطفی در    عاملی مهم در بروز برخی  های 

شیوه  شی   فرزندان قلمداد کردند. این والدین  های پرور

ا  هساز ناهنجاریهای استبدادی را زمینهوالدین و سبک

 در فرزندان دانستند.

ه کنترل کردن بی  رساایم کآخرش شاااید به اینجا می"

شه که      ستم دخترم دختری ب فایدست من خیلی میخوا

از هر جهت نمونه باشااه و آرزوهایی براش داشااتم اما   

بینم که نه به هیچ وجه کنترل کردن من     االن دارم می

شه با         شته می شاید فکر میکردم مثل گذ شته  تأ یر ندا

شااااید هم   .درسااات تربیت کرد ها رازور و کنترل بچه

و واقعاً نمیشااه کاری کرد.   دی اینطور باشااننساال کنون

من و مادرش عاجزیم و دیگه نمیدونیم باید چکار کرد.         

صورت می  شه با کنترل کردن کاری  به هر  بینم نه نمی

حالی     کرد دختر من االن تو روم میگه تو زورگویی در 

که خود اون هم یاد گرفته زور بگه و با زور و تحمیل        

 (3)کد  "یجه کنترله گرفتهمه چیز رو بخواد این نت

نفر  3 خود:ارگيری والدین برای حفظ موجودیت   ی 

لدین برای حفظ موجودیت       یارگیری وا لدین  دیگر از وا

ها  سااازی را عاملی مهم در بروز ناهنجاریخود یا مثلث

لدین معتقد بودند در خانواده       ی  های تلقی کردند. این وا

یت      یت و موجود  که یکی از زوجین برای حفظ موقع

کنند به احتمال بیشااتری خود از فرزندان اسااتفاده می

 های عاطفی گردند.ساز ناهنجاریتوانند زمینهمی

شوهرم      " ستم. من با  صر ه شاید یک جورایی خودم مق

ن روزهای اول ازدواج مشاااکل داشاااتم نه اینکه از هما

صال           شکل مالی ا شیم اتفاقانه م شته با شکل مالی دا م

یباً داشتیم اما همدیگه رو  نداشتیم و زندگی مرفهی تقر 

ستیم ب فهمیدیم یعنی اصال فکرمون رو نمی نمی رای تون

یا ا    هم ت به دن بدیم. وقتی دخترم  با خودم   وضااایا  مد 

صبورم      سنگ  ستم و دخترم میتونه  گفتم دیگه تنها نی

ساعت     شد  شه همین هم  شد با دخترم راجع به  با ها می

دیده   ها رو به   باش حرف میزدم اما دخترم این حرف  با 

بدی تعبیر کرد و این شاااده اکه االن با پدرش خیلی      

 اختالف داره تقریباً شاابیه خودم شااده ولی بدتر از من

 (04)کد "شده 

ندان:    فاده ابزاری از فرز لدین   یک  اسددت نفر از وا

له    فاده ابزاری و وسااای ندان را در بروز  اسااات ای از فرز

های عاطفی مهم دانسااتند. این والدین نقش  ناهنجاری

ینی که از فرزندان به عنوان ابزاری برای رسیدن به  والد

جاری        ناهن ند در بروز  فاده کرد هداف خود اسااات های   ا

 عاطفی مهم قلمداد کردند.

کردم  ها که با شاااوهرم زندگی میدر تمام این ساااال"

هام برام یه ناجی بودن همیشااه تونسااتم از طریق  بچه

پسرم ودخترم شوهرم رو به خونه بکشونم چون شوهرم 

چه  نگ می  برای ب چه  هاش خیلی دلت گه   شاااد. ب ها دی

خودشااون میدونسااتن باباشااون که دیر کرد زنگ بزنن 

 م زنگ بزنید  بابا کجایی؟ و الزم نبود من بهشاااون بگ    

 (9)کد  "باباتون بیاد خونه



 973                                                                                                                                    رانندی و همكاحسنو

 6931زمستان ، 4ی شماره هشتم ،سال  شاپور،جندی آموزش یتوسعه پژوهشی_ی علمیفصلنامه

 
 پژوهش نکنندگامشخصات مشارکت .1جدول

 

 

 

 

 سن جنسیت مقطع تحصیلی شماره
تعداد 

 فرزندان
 شغل بومی یا غیربومی زآموناهنجاری دانش

 1زوج 
 11 (1)کد مرد دیپلم

 تایمیدیس 3
 فروشنده لوازم خانگی بومی

 دارخانه غیربومی 51 (2زن)کد سیکل

 2زوج 

 54 (3)کدمرد کارشناسی

 اضطراب فراگیر 2

 زیستمحیطکارمند اداره  بومی

 (5زن)کد کارشناسی
53 

 بومی
کارمند ادراه فنی و حرفه 

 ای

 3زوج 
 54 مرد)کد( دیپلم

 اضطراب فراگیر 3
 فروشنده لوازم لوکس منزل بومی

 آرایشگر بومی 54 (4زن)کد دیپلم

 5زوج 
 54 (7)کدمرد کارشناسی

 افسردگی اساسی 2
 بومی

و مدارک  آمارکارشناس 

 پزشکی

 پرستار بومی 51 (8زن)کد کارشناسی ارشد

 1زوج 
 34 (4مرد)کد کارشناسی

 های بازفوبی مکان 2
 زبان انگلیسیدبیر  غیربومی

 دبیر هنر بومی 35 (11زن )کد کارشناسی ارشد

 4زوج 
 31 (11مرد )کد کارشناسی

 فوبی ترس از بلندی 3
 فروش فرش بومی

 یشناسدانشجوی رشته زمین بومی 31 (12زن )کد دانشجوی دکترا

 7زوج 
 55 (13مرد)کد کارشناسی

 سیافسردگی اسا 3
 مهندس مکانیک بومی

 دارخانه بومی 53 (15زن)کد دیپلم

 8زوج 
 14 (11مرد)کد دیپلم

 اختالل دوقطبی 2
 نجار غیربومی

 دارخانه بومی 51 (14زن)کد دیپلم

 4زوج 
 58 (17)کدمرد سیکل

 تایمیدیس 2
 بقال بومی

 قالیباف بومی  54 (18زن)کد فوق دیپلم

 11زوج 
 34 (14کدمرد) کارشناسی

 های بستهفوبی مکان 2
 مهندس عمران بومی

 دارخانه بومی 37 (21زن)کد دیپلم

 11زوج 
 37 (21مرد)کد فوق دیپلم

 بهنجار 3
 توزیع کننده مواد لبنی غیربومی

 دارخانه بومی 35 (22زن)کد دیپلم

 12زوج 
 53 (23مرد)کد دیپلم

 بهنجار 2
 فروشنده مواد پروتیینی بومی

 مربی شنا غیربومی 51 (25زن)کد رشناسیکا

 13زوج 
 51 (21مرد)کد سیکل

 بهنجار 3
 قناد بومی

 خانه دار بومی 34 (24زن)کد دیپلم

 15زوج 
 52 (27مرد)کد سیکل

 بهنجار 2
 راننده تاکسی بومی

 خانه دار غیربومی 28 (28زن)کد سیکل

 11زوج 
 52 (24مرد)کد کارشناسی

 بهنجار 2
 ندسی برقمه بومی

 حسابدار غیربومی 51 (31زن)کد کارشناسی

 14زوج 
 57 (31مرد)کد کارشناسی

 بهنجار 2
 مشاور مدرسه بومی

 دبیر ورزش بومی 53 (32زن)کد کارشناسی ارشد

 17زوج 
 51 (33مرد)کد دیپلم

 بهنجار 3
 نوازنده غیربومی

 خیاط بومی 52 (35زن)کد سیکل

 18زوج 
 55 (31کدمرد) کارشناسی 

 بهنجار 2
 کارمند بانک بومی

 ماما بومی 37 (34زن)کد کارشناسی

 14زوج 
 58 (37مرد)کد کارشناسی

 بهنجار 2
 نظامی بومی

 حسابدار بومی 35 (38زن)کد کارشناسی

 21زوج 
 34 (34مرد)کد دیپلم

 بهنجار 2
 کارمند بانک غیربومی

 پرستار بومی 37 (51زن)کد کارشناسی
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 کنندگانهای به دست آمده حاصل تحلیل محتوای مصاحبه با مشارکتفراوانی تم. 2جدول

 

 بحث
های عاطفی در   در بروز برخی ناهنجاری    رؤمعوامل        

شامل هفت مقوله از هم   دانش آموزان از دیدگاه والدین 

گسیختگی خانوادگی، عدم تمایزیافتگی عاطفی والدین   

عاطفی مغشاااوش      ظام  ندان، ن خانواده، در هم    و فرز

شدید، یارگیری والدین برای   آمیختگی وظایف، کنترل 

ندان      حفظ  فاده ابزاری از فرز یت خود و اسااات موجود

( معتقد اسات آنچه  0660) شاناساایی شادند. بامریند   

 گردد عبارتباعث بروز مشکالت رفتاری در فرزندان می

( 0660) و نظارت ناسالم. به باور بامرینداست از کنترل 

شی و والدین و عوامل خانوادگی که در  شیوه  های پرور

هایی از قبیل افساااردگی و اضاااطراب    بروز ناهنجاری  

شامل روابطی است که عاطفه اعضاء را     هستند،  دخیل

سردگی و   تحت تأ یر قرار می دهد. اختالالتی از قبیل اف

تنوعشااان همگی در یک  اضااطراب با تمام گوناگونی و

رگیری عاطفی شدید   و آن هم د محور مشترد هستند  

یا رها شدگی عاطفی فرد. از این جهت بامریند با تأکید  

خانواده ساااعی در تبیین مشاااکالت      عاطفی  ظام  بر ن

عاطفی دارد که اساساً از خانواده و روابط موجود در آن   

( معتقد اسات کودکانی که  0227گیرد. کر )نشاأت می 

ند این       خانوادگی کمتر شااارکت دار ند امتزاج  در فرآی

یابند تا توانایی بیشتری برای دوری از هم   ت را میفرص 

ساس      ساس کرده و تفکر و اح سیختگی خانوادگی اح گ

 ه میزان بیشتری درهایی که بمجزایی داشته باشند. آن

ست سعی کنند      فرآیند مزبور کشیده می  شوند ممکن ا

 از موانع با جدایی فیزیکی خود را از خانواده دور کنند و

صحبت نکردن روانی س  ) تفاده کنند، یا خود با والدین( ا

که به خاطر گسااالش تماساااشاااان با    را فریب دهند،

ها شاااده      خانوا  خانوادگی ر های  ند ند. بوون  ده از پیو ا

( این اساااس فرضاای آزادی را گساالش عاطفی  0667)

نامند یعنی فرار از بند پیوندهای عاطفی حل نشااده  می

یه او، گساااترش          هایی حقیقی. در نظر یک ر نه  ما  ا

ندهای عاطفی از خانواده مبدأ کوشاااشااای اسااات  پیو

ای که فرد با    نومیدانه برای خورد با امتزاج حل نشاااده    

 یکی از والدین یا هر دو داشته است.

( نیز در مطالعات خود روی افراد 0663موری بوون )

هایشان مفهوم همزیستی یا وابستگی بیمار و خانواده

ود عتقد بعاطفی والدین و فرزند را پیش کشید. بوون م

در برخی از اختالالت مانند افسردگی که عاطفه و 

خودپنداره فرد به شدت تحت تأ یرمحیط اولیه تولدش 

شکل گرفته است عدم تمایزیافتگی بین اعضای خانواده 

 ساز مشکالتو همزیستی شدید والدین و فرزند زمینه

شوند. بعدی و احیاناً اختالالت عاطفی در فرزندان می

شناسی روانی سیبآ( از نظریات 0663ن )همچنین بوو

دیدند، جدا که ریشه اختالالت روانی را در شخص می

شد و بر نقش نظام عاطفی خانواده که چندین نسل را 

گیرد، تأکید ورزید و آن را مسبب بدکاری فرد فرا می

دانست. به نظر او، روابط در هم تنیده خانواده تحت 

                                                        

 ناهنجاری فرزند                          

 

 تم    

افسردگی 

اساسی 

و  5)کدهای 

7) 

تایمی دیس

 (4و  1)زوجین 

اختالل 

دوقطبی )زوج 

8) 

ن جی)زوفوبی

 (11و 4و 1

اضطراب 

فراگیر 

 (3و2)زوجین 

 فراوانی

 11 3 2 2 3 1 هم گسیختگی خانوادگیاز 

 7 2 1 2 1 2 عدم تمایزیافتگی عاطفی والدین و فرزندان

 4 1 2 1 1 3 نظام عاطفی مغشوش خانواده

 1 1 1 1 1 3 در هم آمیختگی وظایف

 3 2 1 1 1 1 کنترل شدید

 3 1 1 1 1 1 خود موجودیت یارگیری والدین برای حفظ 

 1 1 1 1 1 1 استفاده ابزاری از  فرزندان
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های در تمام نظام فرمان نیروهای تعادلی هستند که

 (.0226  طبیعی وجود دارد )کر

( مدعی است آدمیان همسری را بر 0663بوون )

ها به اندازه خودشان گزینند که سطا تفکیک آنمی

است. پس تعجبی نخواهد داشت که اشخاص نسبتاً 

نامتمایز همسر کسی شوند که به همان اندازه با خانواده 

وون در چنین شرایطی مبدأشان امتزاج دارند. به نظر ب

 بات خواهد بود. نظام عاطفی خانواده مغشوش و بی

یکی از مقوالت به دست آمده در این مطالعه، نظام 

عاطفی مغشوش خانواده بود که از دیدگاه والدین 

های عاطفی در فرزندان نقش تواند در بروز ناهنجاریمی

مهمی ایفاء کند. در واقع بوون معتقد است هر چه 

اتی  بج خانواده بیشتر باشد احتمال اضطراب و بیامتزا

بیشتر خواهد بود و تالش خانواده برای یافت راه حل از 

گیری، کارکرد مختل یا طریق جنگ و نزاع، فاصله

تضعیف شده یکی از همسران، یا احساس نگرانی کل 

خانواده راجع به یکی از فرزندان بیشتر خواهد بود )کر 

0227.) 

چه به هر کدام از اعضای خانواده چنان فها و وظاینقش

خوبی تعریف نشده باشند نتیجه ممکن است به 

های فرزندان دامن زند. یکی از مقوالت به ناهنجاری

ای هدست آمده از مصاحبه با والدین عدم شفافیت نقش

خانوادگی به معنای دقیق کلمه بود. در هم آمیختگی 

 با قدرت وظایف چیزی است که برخی نظریات مرتبط

 تأکید دارند. اپونت، و ون دویسیندر خانواده برآن 

( معتقدند در کنار حفظ اتحاد اعضای خانواده 0202)

که به هر حرکت تبادلی خانوادگی و پیوندهای هیجانی 

یا روانشناختی اعضای خانواده اشاره دارد، قدرت از تأ یر 

و نفوذ نسبی هر یک از اعضای خانواده اشاره دارد. 

نین این محققان براین باورند روشن نبودن همچ

مرزهای خانوادگی و در هم آمیختگی وظایف اعضاء 

مانند آن چیزی است که هر یک از اعضاء به صورت 

نامشخصی دور هم می چرخند. برخی از والدین طی 

مصاحبه اذعان کرده بودند روشن نبودن وظایف فرزندان 

ها نانشناختی آتواند زمینه آشفتگی روبه هر دلیلی، می

را دامن زند یا آن را تشدید کند. با استناد به نتیجه 

( و نتیجه به دست 0202پژوهش اپونت و ون دویسین )

های توان روشن بودن نقشآمده از پژوهش حاضر می

ها بین اعضاء را نشانه خانوادگی و بیان مستقیم آن

 کارکرد صحیا نهاد خانواده دانست.

والدین مستبد روابط د است ( معتق0667) بامریند

ا هرا بر آن سردی با فرزندان خود دارند و کنترل زیادی

این والدین با رفتار استبدادی خویش  کنند،اعمال می

دگی و اضطراب را هایی از قبیل افسرزمینه ناهنجاری

چه افزاید چنانبامریند همچنن میفراهم می کنند. 

ا در ارتباط با کودکان و نوجوانان خودپنداره ضعیفی ر

ز ای اوالدین خود شکل داده باشند و تصویر شکننده

شته باشند به سرعت به سوی مشکالت شان داخود واقعی

 شوند.عاطفی سوق داده می

ای که به درجه وحدت و یک ارچگی بوون عالوه بر عالقه 

دهد، بر تنش عاطفی اش نشان میخوشتن در نظریه

روابط آن با دیگران نیز های ناشی از درون فرد یا تنش

های کاهش تنش در بین کند. یکی از راهتأکید می

سازی است. در واقع، سنگ بنای اصلی در والدین مثلث

نظم عاطفی خانواده به نظر بوون عبارت است از مثلث. 

یکی از والدین با سوق دادن فرزند به سوی خود و ایجاد 

 دهد ورابطه عمیق عاطفی با او مثلثی را تشکیل می

فرزند را وارد معادله تنش عاطفی خود با والد دیگر 

کند. این یارگیری عاطفی برای حفظ موجودیت و می

کاهش سطا اضطراب همان چیزی است که بوون آن 

کند. هر سازی عنوان میرا با مفهوم سازی جدید مثلث

چه امتزاج بین والدین بیشتر باشد کوشش برای 

یکی از مقوالت به دست  سازی نیز بیشتر است.مثلث

های صورت گرفته یارگیری والدین برای آمده از مصاحبه

حفظ موجودیت خود در نظم خانواده بود. با تکیه بر 

توان اینگونه این مقوله را تبیین کرد نظریه بوون می

اضطراب باالتری  هایی که سطاسازی در خانوادهمثلث

ز ساتواند عامل زمینهکنند میرا تجربه می
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های مورد های عاطفی گردد. در خانوادهناهنجاری

یجاد ای برای ابررسی نیز یارگیری یکی از والدین زمینه

های عاطفی فرزند را ایجاد اضطراب و برخی ناهنجاری

 کرده است.

ای بود که طی استفاده ابزاری از  فرزندان آخرین مقوله

و  رمصاحبه با والدین به دست آمد. بهره برداری ناهشیا

ناخودآگاه و احیاناً آگاهانه از فرزندان به عنوان ابزاری 

برای تدام وضعیت خانوادگی  نه تنها عاطفه فرزندان را 

درگیر می کند بلکه ابزارگونه بودن را بیش از پیش برای 

(. لف معتقد است 0203 ،سازد )لففرزندان نمایان می

ند و اهایی که والدین از نظر عاطفی ن ختهدر خانواده

شخصیت با باتی ندارند اغلب فرزندان را ابزاری برای 

ابراز وجود و حفظ تمامیت خود در مقابل والد مقابل 

بینند. در پژوهش انجام شده نیز مصاحبه شوندگان می

ها س ربال اذعان داشتند که گاهی فرزندان برای آن

ای برای رسیدن به اهدافشان که به هستند یا وسیله

 به رسیدن به آن نیستند.تنهایی قادر 

ها به پژوهش حاضر، پژوهش ترین پژوهشنزدیک

(، بیرامی و عالئی 0360لهی و نوحی )اپور، نعمتمهدی

باشد. پژوهش نخست با هدف بررسی  نقش ( می0360)

خانواده در بروز رفتارهای نابهنجار اجتماعی از قبیل 

 اعتیاد پرداخته است. این مطالعه یک مطالعه توصیفی

مادر دارای فرزند معتاد به  022تحلیلی بود که روی 

رفت که به گسال صورت  72-تا 42مواد بین سنین 

ی از سطا شهر کرمان انتخاب شدند. نتایج اروش خوشه

مادران خود را در اعتیاد فرزندشان مقصر  %32نشان داد 

دانستند دانستند و براین باور بودند که اگر میمی

خطر اعتیاد است مراقبت بیشتری فرزندشان در معرض 

اعتنایی به ، بی%33کردند. جدال خانوادگی در می

 %39ف مواد در حضور فرزندان در ، مصر%40فرزندان در 

 ر گزارش شد. در پژوهش دوم نیز پژوهشگران طی مؤ

ای توصیفی به تعیین رابطه قلدری و انواع آن با مطالعه

انوادگی، ادراد نوجوانان دختر از محیط عاطفی خ

های فرزندپروری های فرزندپروری، و نیز شیوهشیوه

والدین آنها در مدارس راهنمایی شهر تبریز پرداختند. 

نتایج این مطالعه توصیفی حاکی از آن بود که قلدری و 

اشکال سنتی آن با شیوه فرزندپروری مستبدانه مادر و 

کناره گیر، رابطه مثبت داشت. همچنین محیط عاطفی 

دگی با قلدری و انواع آن رابطه داشته و بعد محبت خانوا

 تری بود. سردیبین قوینسبت به بعد کنترل پیش

تغییرات قلدری را  %6محیط خانوادگی به تنهایی 

ای ههای به دست آمده از مطالعهبینی کرد. یافتهپیش

فوق با نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر تناسب دارد 

جو خانواده و عوامل  ه نقش عمدهدهندو نشان

های گوناگون است. از  رخانوادگی بر بروز ناهنجاریمؤ

-تواند برای خانوادهبعد کاربردی، نتایج این پژوهش می

-ریزان، و سیاستها، معلمان، اساتید، مشاوران، برنامه

آموز درارتباطند گذاران و همه اقشاری که با قشر دانش

 یر عمیق و مفید باشد. نتایج پژوهش حاضر بر تأ

های عاطفی داللت گسترده خانواده در بروز ناهنجاری

 هایدارد لذا الزم است تقویت بنیان خانواده و سیاست

والن قرار گیرد. کالن در این زمینه مورد توجه مسؤ

آموزان به عنوان محصول خانواده و از نتیجه آنکه دانش

های بعدی سوی دیگر به عنوان سازندگان خانواده

اند. بررسی ند توجهات زیربنایی در بعد عاطفینیازم

د محور و با تأکی مسائل روانشناختی با دیدگاهی خانواده

 -های تربیتیبر نوع روابط جاری در خانواده و شیوه

تر جانبه تر و همهتواند زمینه بررسی عمیقپرورشی می

 پرورشی را رقم زند. مسائل آموزشی

 گيرینتيجه

انواده و جو عاطفی موجود در آن د خرسبه نظر می     

ندان های فرزیا تشدید ناهنجاری یر بسزایی در بروز و تأ

جو خانوادگی و کند. از این رو، تعدیل و اصالح ایفا می

تواند از بروز های پرورش فرزند میتجدید نظر در شیوه

ها در فرزندان جلوگیری کند. نکته حائز ناهنجاری

رش های پروجه به شیوهاهمیت در این خصوص، تو

 یر در مورد تأرسانی فرزند و آموزش والدین و اطالع

های فرزندان عمیق محیط خانواده در بروز ناهنجاری
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های قع، آموزش والدین و توجه به شیوهباشد. در وامی

رفتاری آنها در محیط خانواده گام نخست در پیشگیری 

والدین موزش های عاطفی فرزندان است. آاز ناهنجاری

های سالم رفتاری در خانواده و جهت به کارگیری شیوه

مانع بروز برخی  تواندتغییر آن در صورت لزوم می

 های نابهنجار.رفتارها و نشانه

 تقدیر و تشكر

-دگان این مقاله از کلیه شرکت وسیله نویسنبدین     

زش و پرورش کنندگان این پژوهش و همچنین آمو

آباد نهایت س اسگزاری را ناحیه یک شهرستان خرم

 دارند.
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Abstract :The aim of present study was identification of familial elements in appearance 

affective abnormalities from the perspective of parents having children with and without 

affective abnormalities. This study was qualities of phenomenological type. Hence, 20 

couples (10 couples have children with abnormality and 10 couples have children without 

abnormality) were selected using Maximum variation sampling method and investigated 

by semi-structured interview. The abnormalities of students included in range of affective 

disorders such as major depression, dysthymia depression, bipolar disorder, phobia and 

general anxiety. Then, information were analyzed by content analysis. The  outcome of 

content analysis led to seven themes; these themes included “family breakdown”, 

“affective non- differentiation parents and children”, “confused   affective system of 

family”, “Interconnectedness of duties”, “severe control”, “parental involvement to 

maintain their existence” and “Instrumental use of children’s”. Based on the results, 

parent’s educating – behavioral methods can provide grounds for affective abnormalities 

in children or even to intensify it. 

Keywords: Breeding methods, parenting, phenomenology, affective abnormalities, 

students. 
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