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 دانش آموزان  نقش والدین در تحصیل

 

 مقدمه:

منظور از اختالالت شخصيت، الگوهايي از رفتار غير انطباقي است. به طوري كهه هنگهامي      

ه ميهاان  ويژگيهاي شخصيت چنان انعطاف ناپذير و غير انطباقي شوند كه كهاركر  فهر  را به   

 چشمگيري مختل كنند،  ر اين صورت به اختاللهاي شخصيت تبدل مي شوند.

اختالالت شخصيت  ر واقع شيوه هاي نامناسب براي حل مسئله و كنار آمدن با فشار رواني 

 هستند كه اغلب  ر اوايل نوجواني بروز مي كنند و  ر سراسر بارگسالي ا امه مي يابند.

شخصيت معموال ناراحتي يا اضطرابي احساس نمي كنند، انگياشهي   افرا  مبتال به اختالالت 

براي تغيير رفتار خو  نشان نمي  هند و بهرخالف افهرا  اسهوياوفرنيايي تمهاس خهو  را بها       

 واقعيت از  ست نمي  هند و نابساماني چشمگيري  ر رفتارشان مشاهده نمي شو .

ه يوي ازآنها اخهتالل شخصهيت   نوع اختالالت شخصيت يا  شده است ك 21از  III DSM ر 

 ضد اجتماعي است كه  ر اين پژوهش مور  بررسي قرار خواهد گرفت.
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افرا ي كه به اختالل شخصيت ضد اجتماعي مبهتال هسهتند فاقهد حهئ مسهئوليت و  ر       

اخالقي هستند و توجهي به  يگران ندارند. رفتار آنها كم و بيش زيهر سهلطه نيازههاي خهو      

  يگر آنها فاقد وجدان هستند.آنان است و به عبارت 

اختالل شخصيت ضد اجتماعي الگوي رفتاري خاصي است مشخص با شهرارت، اعمهال ضهد    

اجتماعي، جنايي كه  ر كو كي و اوايل نوجواني شروع مي شو  و منجر به اختالالت شهديد  

 ر خيلي از زمينه هاي زندگي مثل روابط خهانوا گي، تصصهيل، شهغل، خهدمت سهربازي و      

 مي گر  . از واج

عالم اساسي اين اختالل عبارتند از: بي قراري، ميدان توجه كوچك، نااعهاي مورر كه اغلهب  

منجر به  رگيري با افرا   يگر مي شو ، سابقه تصصيلي خراب، فرار از منال، سهابقه شهغلي   

ناموفق،  رگيري با پليئ،  روغگهويي، هرزگهي، بهي مبهاالتي  ر رفتهار جنسهي، همجهنئ        

 احساس گناه، فقدان مصبت، اضطراب، عدم وجو  شرم و حيا و غيره. خواهي، عدم

شيوع اختالل شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان بسيار  يده مي شو . زيرا  وره نوجواني 

مرحله حساسي از رشد يك انسان است و  وره نوجواني  ر ميان  وران رشد انسان، يوهي از  

 حقايق قطعي و غير قابل سوال مي باشد.

همانطور كه  ر هر  وره جبر تاريخ جوي بوجو  مي آور  كه باعث ظهور بعضي افرا  مهي     

گر  ، حوا ث فرهنگي و اجتماعي نيا نوجواني را به عنوان يك مرحله قطعي و مشهخص  ر  

 رشد انسان بوجو  آور ه است كه زمينه اي است براي مطالعات وسيع.
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 اهداف تحقیق: 

ست كه بدانيم آيا از نظر زمينه هاي رفتهاري و روانهي وشخصهيتي    هدف از اين تصقيق اين ا

 ميان نوجوانان والد  ار و بدون والد تفاوتي وجو   ار  يا خير؟

هدف  يگر اين است كه مياان شيوع اختالل شخصيت ضد اجتماعي را ميان نوجوانان والهد  

  ار و بدون والد تعيين كنيم.

دن تفاوتهها، نتهايد  ر اختيهار موسسهات و     هدف  يگر اين است كه  ر صورت مشهخص شه  

كساني كه  ر كار تعليم و تربيت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگير  تا گامي مهورر باشهد   

 ر تدوين برنامه هاي منظم براي رفع مسائل و مشوالتي كه ممون است  ر ميان نوجوانهان  

 وجو   اشته باشد.



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

مان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهشی آس

.www.asemankafinet.ir 
 

 6 
  

 تعريف اصطالحات عمومي:

را مي توان تمامي سيستم تمايالت نسبتاً پايدار رواني و جسمي  اين اصطالحشخصیت:  -

اجتماعي و  -هر فر  تعريف نمو . تمايالتي كه نصوه تطابق وي را نسبت به مصيط رواني

 (2211، ص 2212ما ي معين مي ساز . )پورافواري، 

يار اين اختالالت به صورت الگوهاي ناسازگارانه، انعطاف ناپذير بس اختالالت شخصیت: -

عميق و با ربات  ر  ر  و برخور  با مصيط و خو  فر  تظاهر مي كنند. )همهان منبهع،   

 (2211ص 

اين اختالل با اعمال جامعه ستياانه و جنايي مستمر  اختالل شخصیت ضد اجتماعی: -

مشخص است اما معا ل جنايتواري نيست بلوه ناتواني براي تطابق با موازين اجتمهاعي  

از وجوه رشد نوجواني و جواني بيمار مي گر  . )همان منبع، ص است كه شامل بسياري 

12) 
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 چويده پژوهش:

موضوع اين پژوهش بررسي اختالل شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان والهد  ار و بهدون   

والد است. همانطور كه مي  انيم نوجواني يوهي از مراحهل حسهاس  وران زنهدگي ههر فهر        

رگذارترين جريانات  ر اين  وره حساس اتفاق مهي افتهد   مصسوب مي شو  كه مهمترين و ار

كه ممون است زندگي يك فر  را تصت شعاع قرار  هد.  ر اين پژوهش ابتدا به بررسي  وره 

حساس نوجواني پر اخته شده است و رابطه ميان نوجوان و خانوا ه بررسي شده و مشوالت 

  وره نوجواني نيا بررسي شده است. 

ه نوجواني، باهواري، علل آن و  يدگاه ههايي  ر مهور  باهوهاري بررسهي     بعد از بررسي  ور

 شده است و عواملي كه مي تواند نوجوان را به سوي باهواري بوشاند.

اختالل شخصيت ضد اجتماعي، يوي از اساسي ترين مشوالتي است كه مموهن اسهت يهك    

بي احساسي مامن،  نوجوان به آن مبتال شو . اختالل شخصيت ضد اجتماعي، عالئمي نظير،

 روغگويي،  ز ي، كالهبر اري، انصرافات جنسهي و غيهره مشهخص مهي شهو  كهه  ر ايهن        

 پژوهش به طور مفصل به آن پر اخته شده است.
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 ر اين پژوهش  و فرضيه مطرح شده است كه مياان اختلل شخصيت ضد اجتماعي را ميان 

يا مينه سهوتا   mmpiسوالي  12امه نوجوانان تعيين مي كند. براي اربات فرضيه ها از پرسشن

( كهه  pdاستفا ه شده است كه سواالت مربوطه به آيتم اخهتالف شخصهيت ضهد اجتمهاعي )    

سوال بو ه است، انتخاب شهده و  ر اختيهار نوجهوان  ختهر پايهه اول  بيرسهتان        21شامل 

گذاشته شده است كه نيمهي از آنهها  اراي والهد و سرپرسهت و نيمهي  يگهر بهدون والهد و         

استيو نت مصاسبه شهده   tرپرست بو ه اند.  ا ه هاي به  ست آمده از پرسشنامه با روش س

و با  رجه آزا ي بي نهايت مقايسه شده است و نتيجه اينوه  10/1جدول  ر سطح  tاند و با 

t  به  ست آمده ازt  جدول كوچوتر شده يعني فرضيه ما  ر اين پژوهش ر  شده است يعني

 ان ميانگين هاي  و گروه وجو  ندار .تفاوت معني  اري مي
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 تاریخچة نوجوانی:

سالگي مهي   1يا  1براي قرن ها اين تفور وجو   اشت كه به مصض اينوه كو كان به سنين 

رسند مي توانند مسئوليت هاي بارگساالن را تقبل كنند و وار  بازار كهار شهوند. بهه غيهر از     

 ر ماارع و معا ن كار مي كر ند و  ر ميهان  قشر مصدو  رروتمند، كو كان همراه بارگساالن 

جنگ حاضر مي شدند. با صنعتي شدن جوامع از سپيده صبح تا شام  ر كارخانجات كار مي 

سال قبل  وران كو كي به رسميت شناخته شد كه توجهه بهه حقهوق     201كر ند. تقريباً از 

يط اجتمهاعي و  كو  ، روانشناسي كو   و اجباري شدن تصصيالت از نتايد آن است. شهرا 

اقتصا ي، پيشرفت تونولوژي، پيدايش رشته ههاي تعهد  تصصهيلي و تخصصههاي جديهد و      

طوالني شدن  وران تصصيالت  ر ابتداي قرن بيستم زمينه اي را ايجا  كر  كه باعث شد به 

  وره نوجواني توجه خاصي شو .

نخسهتين   ر اوايل قرن بيستم استانلي هال، به سبب تخصص و خصوصهيات شخصهي خهو     

( اولين  كتهراي روانشناسهي را   2111-2111تئوريسين  وره نوجواني گر يد. استانلي هال )

 ر امريوا كسب كر  و اولين روانشناسي است كه روانشناسي بلوغ و نوجواني را مطرح كهر ه  

است و  وره نوجواني را به عنوان يك مرحله مشخص از رشد انسان تلقهي كهر ه اسهت و  ر    

از روش هاي علمي استفا ه كهر ه اسهت وي اولهين فهر ي بهو  كهه از روش       مطالعات خو  

پرسشنامه براي كسب اطالعات عيني استفا ه كر ه است. به عقيده هال نوجواني مرحلهه اي  

است كه شخص تمام مراحل قبلي رشد را براي بار  وم  ر سطح پيچيهده تهري تجربهه مهي     
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مراحلي مشابه تاريخ تصول انسهاني را طهي   كند. به عبارت  يگر موجو  زنده  ر طول حيات 

مي كند. با شروع نوجواني  ر حدو  چهار ه سالگي سلسله اعمال جديدي اموان پهذير مهي   

خواند. هال معتقد است كه رشهد انسهان براسهاس برنامهه از     « تولد  وباره»شو  كه هال آنرا 

رير عوامل اجتماعي و قبل تعيين شده و تصت تارير عوامل فيايولوژيوي صورت مي گير  و تا

مصيطي را  ر اين مور  كمتر مي  اند. وي معتقد است كه نوجواني مرحله خاصهي  ر رشهد   

است كه قبال از نظر روانشناسي و اجتماع نا يه گرفته شده بو . هال اصطالح طوفان و فشهار  

ناپذير مي را  ر نوجواني به كاربر  و معتقد بو  كه  ر اين  وره وجو  طوفان و فشار اجتناب 

 (.1، ص 2211باشد )اكبرزا ه، 

تعبير نوجواني به عنوان يك مرحله بصراني،  ر اصهل از فالسهفه يونهاني، بخصهوص ارسهطو      

گرفته شده است اما كسي كه براي اولين بار به شول شايان توجهي بلوغ و بصران را بصهران  

 (.21، ص 2211ني، به طوفان،  ر آن يك انقالب و زايش  وباره مي بيند. )احدي و مصس

جنسي تابع ورارت و عوامهل ژنتيوهي مهي باشهد. ايهن      -فرويد، معتقد بو  مراحل رشد رواني

توامل نسبتاً مستقل از عوامل مصيطي صورت مي گير . بهترين مثال، عقده ا يپ است كهه  

آن را  ر همه جا و همه زمان ها يوسان مي  اند. فرويد نا نوجواني را به عنوان يك مرحلهه  

لااماً سخت و طوفاني تلقي مي نمايد عقايد وي مطابق بها نظريهه رشهد  اخلهي مهي باشهد.       ا

 (0، ص 2211)اكبرزا ه، 

( بر روي افرا  يك جايهره  ور افتها ه اقيهانوس آرام مطالعهاتي     2112-2111مارگارت ميد )

اموآ انجام  ا ، و نظريه متفاوتي را مطرح كر . وي جريان رشد را بين مر م قبايل جاايهر سه  
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( روت بنديوت، بهر روي اجتماعهات زيها ي    0، ص 2211آرام و بدون فشار يافت. )اكبرزا ه 

مطالعه نمو . وي اين طور نتيجه گيري كر  كهه مشهول اصهلي نوجهواني، عهدم مهداومت و       

ناهماهنگي  ر اجتماعي شدن بهه عنهوان بارگسهاالن مهي باشهد. منظهور وي از مهداومت و        

سري رفتارها، نقشها و گرايش هاي متفهاوتي مهي باشهد كهه      ناهماهنگي لاوم يا گيري يك

براي بارگسال شدن الزم است و با آنچه فر   ر كو كي يا  گرفته است تفاوت  ار  )همهان  

 (.1منبع، ص 

آلبرت بندورا، يوي از معروفترين روانشناسان، معتقد است، نوجهواني زمهان طوفهان و فشهار     

ره كه اموان  ار  مشهوالت حقيقهي نيها وجهو   اشهته      اجتناب ناپذير نمي باشد.  ر اين  و

باشند. هر نوع مشولي را بايد به عنوان نتيجه تجارب مصيطهي  ر نظهر گرفهت، نهه بعنهوان      

 (.1نتيجه يك  وره سخت و اجتناب ناپذير  ر رشد بشر )همان منبع، ص 
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 نوجواني:

ي و بارگسالي است. ايهن  اي انتقالي ميان كو ك نوجواني به  وره اي اطالق مي شو  كه  وره

 وره ابتدا با اجباري شدن آموزش رسمي، توسعه صنايع و رهايي كو كان و نوجوانان از كهار  

كر ن  ر ماارع و كارخانجات رسميت يافت و  ر قرن بيستم  ر كشورهاي صهنعتي اهميهت   

ي هاي مختلف شول هها  ويژه اي پيدا كر . مفهوم نوجواني و تجارب مربوط به آن  ر فرهنگ

متفاوتي  ار . مثال  ر جوامع  ور افتها ه ورو  بهه بارگسهالي بها تشهريفات خهاص و گهاهي        

 (.12، ص 2211 ر نا  همراه است. )احدي و جمهري، 

مرحله نوجواني  وره اي است كه  ر آن فر ،  اراي جنبه هاي افراطهي و اغهراق آميها  ر       

شهار هيجهاني اسهت. ابتهدا ايهن      سلو  و رفتار خو  مي باشد و از مشخصات آن طوفهان و ف 

تغييرات را جسماني مي  انستند ولي به تدريد روشن شد كه رفتار  وره بلوغ بيش از آنوهه  

، ص 2211ناشي از تغييرات جسماني باشد تصت تارير عوامل مصيطي قهرار  ار . )احمهدي،   

20) 

حاصهل  تعريف  يگري نيا از نوجواني به عنوان يهك  وره بصرانهي معمهول شهده اسهت كهه       

پژوهشهاي استرن و ساير روانشاسان آلماني است. به نظر آنان، نوجواني زمان كشف و آگاهي 

از ارزش هاي فرهنگي و معنوي است. به  ليل عدم توامل شخصيتي و عهدم توامهل شهول    

ههاي ناشهي از ايهن     گيري نگرش شخصي نوجوان نسبت به زندگي، كشموش هها و تعهار   

و بصراني را براي نوجوان به وجو  مي آور . )احدي و مصسني. آگاهي،  وره و حالتي منقلب 

 (20.ص 2211
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 ر جوامع صنعتي انتظار نمي رو  كه كو كان  ر كارهاي توليدي جامعه شركت كننهد و يها   

عهده  ار مسئوليت هاي اجتماعي باشند. و با پايان كو كي نقش فرهنگي آنها  گرگون مهي  

ا ورو  به  وره نوجواني، بايهد آموختهه ههاي كهو كي را     شو . يعني، كو كان  ر اين جوامع ب

كنار بگذارند و نقش هاي جديدي ايفا كند. اين مسأله حتي  ر مور  نقش جنسهي مصهداق   

 ار ، چرا كه  ر برخي از  جوامع، كو كان رفتار جنسي را نه تنها مي آموزند، بلوهه  ر ايهن   

بي كو كان چنين مجوزي ندارنهد و بها   زمينه مور  تشويق قرار مي گيرند. ولي  ر جوامع غر

شروع نوجواني، بي  رنگ بايد نقش جنسي متناسب با فرهنگ خو  را فرا بگيرنهد و  ر ايهن   

 (.11. ص 2211حال، از مصدو ه خاصي خارج نشوند. )احدي، جمهري. 

سهالگي و   21تها   1نوجواني با تغييرات بيولوژيوي آغاز مي شو . اين تغييرات  ر  ختران از  

سالگي بروز مي كند. اين تغييرات بيولوژيوي با افاايش وزن وقهد بهه    22تا  22ر پسران از  

طور ناگهاني بروز مي كند. رشد سريع بدني  ر اين  وره تصت تارير هورمونههاي غهد   رون   

سهال طهول مهي كشهد و اوج آن  ر      1تا  2ريا، مخصوصا غده هيپوفيا قرار  ار . رشد بدني 

سانتي متر بهر   11تا  20سالگي است.  ر طي اين  وره  21و   ر پسران سالگي  21 ختران 

 (21.ص 2211كيلوگرم بر وزن يك نوجوان افاو ه مي شو  )احمدي. 10تا  11قد و 

تمام نوجوانان جهان تجربه اي كم و بيش مشتر   ارند و آن عبارت است از تغييراتهي كهه   

آور شديم(، قيافهه ظهاهري و نهايتهاً بلهوغ     همامان به رشد سريع قد و وزن )همانطور كه يا 

جنسي آنها منجر مي شو  و  ر ا امه بصث ابتدا تعريفي از بلوغ ارائه مي  هيم، بلوغ مرحلهه  
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اي از زندگي است كه طي آن فر  به توامل جنسي مي رسد و  رنتيجه از قابليت توليد مثل 

 (.11. ص 2211برخور ار مي شو . )احدي و جمهري. 

 

 خانوا ه: نوجوان و

ماهيت روابط خانوا گي  ر  وران نوجواني كيفيت خاصي پيدا مي كنهد.  ر  نيهاي معاصهر،    

وقتي از نوجوان و خانوا ه وي صصبت مي شو  تصوير بخصوصي  ر ذهن اكثر مر م تهداعي  

مي شو . عده اي معتقدند كه بخش عمده اي از تعهار  ميهان والهدين و نوجهوان ناشهي از      

است. شواف نسل يعني اختالف عميق ميان ارزش ها و نگرش ههاي  و   2مفهوم شواف نسل

نسل مختلف. بديهي است كه نوجوان و والدين ميانسال، ارزش هاي مشابهي ندارند، تفهاوت  

ميان  و نظام ارزشي تا حدو  زيا ي به سن آنها مربوط مي شهو . طبيعهي اسهت كهه يهك      

كه والدين ميانسال  رگير حهل و فصهل    نوجوان بيشتر به آينده خو  فور مي كند،  ر حالي

مشوالت جاري و ملموستر زندگي هستند. نوجوانان آينده اي آرماني را تجسم مي كنند،  ر 

حالي كه والدين با مشوالت واقعي زندگي  ست بهه گريبهان هسهتند. شهواف نسهل گهاهي       

گير ممون است ذهنيت هر  و نسل را تصت تارير قرار  هد، مهثال بهه علهت تصهوالت چشهم     

فرهنگي، اجتماعي و صهنعتي نوجوانهان امهروزي آزا ي خواهترنهد و بهراي حقهوق فهر ي و        

هاي نژا ي ارزش بيشتري قائلند. قابل ذكهر اسهت كهه از     اجتماعي، از جمله نقش زن اقليت

بسياري جهات نوجوان ها و والدين شان شبيه به هم مي انديشند. برخي از تصقيقات نشهان  

                                                           
1 - Generation Gap 
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ز نوجوانان  ر مور  رشته تصصيلي و انتخاب  ر حهالي كهه  ر مهور      ا ه است كه بسياري ا

طرز پوشش، نوع سرگرمي هاي اجتماعي، زبان مصاوره اي و انتخاب سبك موسيقي عمدتاً از 

اي و به ظهاهر   همساالن تبعيت مي كنند. با وجو ي كه گهگاه  ر مور  همين مسايل سليقه

گير ، ولي  ر مور  مسائل عمده تهر زنهدگي ميهان    پيش پا افتا ه اختالف ميان آنها باال مي 

. 2112آنها شباهت فوري و ارزشي بيشتري وجو   ار  )سهليگمن، كهارول.   و هموهاران.    

 (.101ص 

گاهي گفته مي شو  كه اكثر نوجوانان مايل نيستند كه وقت خو  را  ر كنار والدين سهپري  

. به همين  ليل آنها بهه تهدريد از   كنند و تمايل شديدي به معاشرت با همساالن خو   ارند

والدين خو  فاصله مي گيرند و براي آنها ارزش و احترام الزم قائل نيستند. يافته هاي اخيهر  

نشان مي  هد كه اين نوع طرز تلقي تا حدو ي غير منصفانه و حتي غير منطقي است، چهرا  

 لبستگي عميقي  ارنهد.   كه برخالف باور بعضي از مر م، بسياري از نوجوانان به والدين خو 

 (.111)همان منبع، ص 

 2برخي از روانشناسان معتقدند كه خو مختاري نوجوان  و جنبه  ار : خو مختاري هيجهاني 

. براي رسيدن به خو ختاري هيجهاني، نوجهوان بايهد بهه تهدريد بهه       1و خو مختاري رفتاري

بارگسهاالن كاسهته شهو .     عواطف خو  متوي و از مياان نياز او به تاييد و حمايت والهدين و 

خو  مختاري رفتاري مستلام اين است كه نوجوان امور زندگي خهو  را شخصهاً بهه عههده و     

                                                           
1 - Emotional Autonomy 
2 -Behavioral Autonomy 
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گيري كند. بديهي است كه وقتي نياز به خو مختهاري  ر    رباره مسائل جاري زندگي تصميم

بهر   هم  و جنبه بيشتر شو ، تعار  ميان نوجوان و والدين افاايش مي يابد. مثال، استاين 

 ر يك تصقيق نتيجه گرفت كه پسران نوجواني كه  ر روابط خانوا گي ابراز وجو  بيشهتري  

 (.101مي كنند، با والدين خو  نيا بصث و جدل بيشتري  ارند. )همان منبع. ص 
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 طبقه بندي مشوالت نوجوانان:

كي و  وره نوجواني يوي از بصراني ترين  وران زندگي فر  است. يعني گذشتن از مهرز كهو   

وار  شدن به مرحله جديدي است. ورو  به نوجواني فر  را بها مشهوالت فراوانهي  سهت بهه      

گريبان مي ساز . بررسي اين مشوالت مستلام بررسي همه جانبه نسلي است كهه  ر حهال   

 گرگوني عميق شخصيتي است و براي سازگاري از هيچ تالش  ريغ نمهي كنهد. مهي تهوان     

( بصهران  1( اخهتالل  ر تصهوير بهدني    2ته زير تقسهيم كهر :    س 0مشوالت نوجوانان را به 

( بيماري هاي روانهي )اشهووري.   0( مسائل جنسي 1( مشول اجتماعي شدن 2خو شناسي 

 (.2. ص 2210

با انجام چند تصقيق  ر زمينه مشوالت نوجوانان ايراني، مسائل آنها بهه صهورت زيهر طبقهه     

 بندي شده است:

(  شهواري ههاي ناشهي از تعارضهات     2اي تصصهيلي  (  شهواري هه  1 شواري هاي مالي  (2

(  شهواري ههاي ناشهي از    0هاي ناشي از مناسبات خانوا گي  (  شواري1گذشته و حال 

( اضطراب ها و نگرانهي هها   1(  شواري ايام فراغت 1( اعتيا  نوجوانان 1تمايالت جنسي 

 (10. ص 0)پژوهش هايي  رباره نسل جوان، انجمن اوليا و مربيان. شماره 

با جمع بندي مشوالتي كه  ر  وره نوجواني مطرح است مي توان مشوالت آنها را به صورت 

 زير تقسيم و طبقه بندي كر :

( 2( بصهران هويهت و سهر رگمي نوجوانهان     1( بصران بلوغ و مسائل ناشي از تصهوالت آن  2

( 0نهان  ( تصول ارزش هها  ر نوجوا 1مشول مناسبات و روابط نوجوانان با والدين وهمساالن 
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( مشوالت جنسي 1( مشوالت اوقات فراغت 1( مشوالت مالي و شغلي 1مشوالت تصصيلي 

( مشهوالت  21( مشوالت ناشي از معلوليهت و نقهايص بهدني    22( اعتيا  21( باهواري ها 1

 (0. ص 2211ناشي از بيماري هاي رواني. )احمدي. 

 بزهكاري:

وامع بشري مور  توجه انديشهمندان بهو ه   مسئله باهواري و انصراف نوجوانان از  يرباز  ر ج

است. همامان با گسترش انقالب صنعتي و گسترش  امنه نيازمندي ها، مصروميتهاي ناشي 

از عدم اموان برآور ه شدن خواسته ها و نيازهاي زندگي موجب گسترش شديد و  امنهه  ار  

وانان شده اسهت.  فسا ، عصيان، باهواري، سرگر اني،  ز ي و انصراف جنسي و غيره  ر نوج

انديشمندان و  انشمندان علوم اجتماعي، روان شناسهي، روانپاشهوي، آمهوزش و پهرورش و     

جرم شناسي،  ر راستاي شناسهايي علهل و يهافتن راه حلهي جههت پيشهگيري از انصرافهات        

نوجوانان به پژوهش پر اخته اند. انديشمنداني كهه آگهاهي چنهداني از شخصهيت اجتمهاعي      

ل كمبو هاي افرا  را به تفاوت هاي بدني و جغرافيايي نسبت مي  ا نهد و  انسان نداشتند عل

بر اين باور بو ند كه يا عناصر شخصيت هر كئ  ر سرشت، ساختمان بدني و بخصهوص  ر  

اعصاب يا غده هاي وي نهفته است و يا به تاييد عوامل طبيعي و جغرافيايي اعتقا   اشهتند.  

گروهي و به خصوص يا گيري،  ر تسهيل حيهات انسهاني   اما اين انديشمندان به نقش رفتار 

 (.211. ص 2211توجه نداشتند. )احدي و مصسني، 

سهاله اي اطهالق مهي شهو  كهه       21الهي   22 ر اكثر كشورهاي جهان كلمه باهوار به فهر   

مرتوب عمل خالف قانون شده باشد. از آنجا كه واژه باهواري يك اصالح حقهوقي و قهانوني   
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م روانشاختي، عملي كه  ر يك زمان، موان و فرهنگ خاص باه تلقي مهي  است تا يك مفهو

شو ، ممون است موان يا فرهنگ مجاز يا مشروع باشد. ارتواب بهه برخهي از اعمهال نظيهر     

هاي سني   ز ي، قتل، مصرف موا  و تجاوز به عنف و حمله هاي تعر  آميا براي همه گروه

به برخي اعمال نظير گريا از مدرسهه، فهرار از   جرم يا جنايت مصسوب مي شو ؛ اما مبا رت 

منال و يا حتي مصرف سيگار  ر مور  بارگساالن بالمانع است،  ر حالي كه همين اعمال  ر 

 2نوجوانان باه مصسوب مي شو . اين گونه رفتارها را مي توان بهاه ههاي ويهژه يها مهوقعيتي     

صد باهواري با تغييرات سني ناميد. طبق آمارهاي موجو   ر بسياري از كشورهاي جهان  ر

 (.212. ص 2211افاايش يا كاهش نشان مي  هد. )احدي و جمهري، 

 ر سال هاي اخير  رصد موار  باهواري  ختران و پسران به يوديگر نا يك تر شده اسهت،  

 (.211اگرچه هنوز پسران  رصد عمده اي از باهواران را تشويل مي  هند )همان منبع. ص 

ال گفتيم باهواري  ر نوجوانان رواج زيا ي  ار . زماني كه نوجوان سعي  ر همانطور كه  ر با

باز كر ن گره هاي كو كي مي كند، اغلب احساس شوست و ناكامي را تجربه مي كند زيهرا  

از نظر منطقي و اصولي قا ر به انجام آن نخواهد بو ،  ر نتيجه از نظر عهاطفي و احساسهي،   

به والدين  ر وي ايجا  مي شو  و كهال احسهاس تنههايي و    احتماالً نگرش هاي منفي نسبت 

بيگانگي مي كند كه پيامد آن پناه بر ن به رفتارهاي ناهنجار، فهرار از منهال و يها پهذيرفتن     

الگوهاي باهوارانه است. به بيان  يگر نوجوان به تدريد نسبت به خانوا ه احسهاس بيگهانگي   

                                                           
1
- Statas offense. 
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خهانوا ه قهرار مهي گيهر . و بهراي خهو   ر        مي كند و كمتر تصت تارير آموزش و راهنمايي

 (. 21. ص 2210جستجوي يك خر ه فرهنگ و پيوستن به آن بر مي آيد. )نوابي نژا . 

به طور كلي اگر بخواهيم باه، باهوار و باهواري را تعريف كنيم، به نظر مي رسد تعاريف زير 

اهوار و باهواري را بهه  جامع تر و مور  قبول تر هستند.  ر جرم شناسي پديده هاي باه و ب

عنوان سه ركن اصلي  ر نظر مي گيرند باه نخستين پديده اي است كه با تجمهع افهرا  بهه    

 ور يوديگر تظاهر مي كند زيرا گر  آمدن افرا ، برخور هاي گوناگوني را به وجو  مهي آور   

ي آنهان از  كه غالباً به نفع افرا   ر جامعه نيست. به ناچهار واكهنش جامعهه  ر برابهر سهرپيچ     

است. بنابراين هر عملي كه  رجامعه قوانين را نقض كنهد و مجهازات  ر   « مجازات»مقررات 

 (.11. ص 2221ناميده مي شو . )ستو ه. « باه»پي  اشته باشد، 

بررسي هاي جرم شناسي نشان مي  هد كه هر معلولي، علتي  ار  و هيچ چيها بهه خهو ي    

ي هم  اراي علل سازنده اي است كه بهر روي فهر    خو  به وجو  نمي آيد. بنابراين هم جرم

ارر مي گذار  و او را به سوي ناسازگاري و نابهنجاري سوق مي  هد. پيامد اين سوق  ا نهها،  

مهي نامنهد. )همهان منبهع. ص     « باهوار»ارتواب جرم و خطا است و خاطي را به يك تعبير 

12.) 

موان معيني به وقوع مي پيونهد  .  باهواري، مجموعه اي ازجرايمي است كه  ر يك زمان و 

گير ،  ر حقيقت كليه پديده هاي  به همين سبب، زماني كه اين پديده مور  بررسي قرار مي

را  ر جامعهه شهامل مهي     …اقتصا ي، فرهنگي، بهداشتي و سياسي و مذهبي، خهانوا گي و  
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ر مي توان آن مي نويسد: باهواري پديده اي است كه بدون توجه به باهوا 2شو . ژامبو مرلن

را مور  بررسي قرار ا  و تراكم جرم اهميت گونه هاي مختلهف جهرايم، تغييهرات اجتمهاعي     

 قيقاً تصقيق كر .  ر ايران باهوهاري بهه كليهه     …جرايم از نظر موان، زمان، نژا ، مذهب و 

جرايمي گفته مي شو  كه  ر صورت ارتواب، بهه موجهب قهوانين قصهاص،  يهات، حهدو  و       

تعايرات  اراي مجازات هستند.  ر نظهام جاايهي گذشهته ايهران، باهوهاري شهامل مجمهوع        

 (.11جنايات و خالفهاي ارتوابي بو ه است. )همان منبع. ص 

 

                                                           
1 - Merline 
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 1شخصیت:اختالالت 

چگونه مي توان كساني را كه همواره نسبت به  يگران به  يده سوءظن مي نگرنهد و يها بهه    

 هند، يا بي  ليل  به همه كئ  تمام مصر  هاي مصيطي بي ارا ه و بدون مقاومت پاسخ مي

گويند و يا  ر كمال بهي نيهازي حقهه بهازي و       حتي به افرا  نا يك و صميمي خو  روغ مي

ي كنند، را توصيف كر . اين افهرا   ر  صهصيصي از واقعيهت  اشهته،  چهار      كالهبر اري م

ترسهاي بي  ليل و اضطراب  ائمي نيستند و از  ر هاي خيالي و يا حتي واقعهي كهه علهت    

فيايولوژيايي است رند مي نمي برند. با اين وجو  آنها از نظر  يگران ممون است  -آنها رواني

 (.111. ص 2211ول اخالقي باشند.  )آزا . عجيب، غير معمول و مغاير با اص

افرا ي كه بيهو ه تقلب مي كنند و بهي  ليهل  روغ مهي گوينهد بهراي تشهخيص وضهعيت        

 شواري فراهم مي آورند. افرا ي كه هميشه نسبت به مقاصد  يگران شك  ارند، همين طور 

شهدت آن بهه    هستند و كسانيوه همواره به هرگونه عمل تصريك آميا، صرف نظر از منبع يا

صورت انفعالي پاسخ مي  هند همين گونه هستند. اين گونه افرا  را بهه سهختي مهي تهوان     

روان پريش  انست زيرا آنها تسلط خوبي بر واقعيت  ارند. اين افرا  لاوماً تصت سلطه تهرس  

هاي ناموجه، مشوالت جنسي، اعتيا ها و موار  مشابه نيا قرار ندارند. با اين حال رفتارههاي  

آنها براي مشاهده گران غير عا ي، منصرف و يا نابهنجار به نظر مي رسد. به نظر مهي رسهد   

                                                           
1 - Personality Disorder 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

مان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهشی آس

.www.asemankafinet.ir 
 

 23 

  

كه رفتارهاي آنها ناشي از اختالالت شخصيت است به طوري كه توانايي عملوهر  آنهها را  ر   

 (. 211، ص 2111بسياري از زمينه ها مختلف مي كند ) يويد آل و همواران، 

شارهاي رواني زندگي و روزمهره، از انهواع معهين رفتارهها و افوهار      افرا ي كه براي مقابله با ف

ناسازگارانه ويا نامناسب استفا ه مي كنند، از اختالالت شخصيتي رند مي برند. هرچنهد كهه   

چنين افوار و رفتارهايي گاهي براي هر كئ اتفاق مي افتد، آنها  ر افرا  مبتال به اخهتالالت  

تبديل مي شوند. اين افوار آنقدر شديد هستند كه مانع  شخصيت به الگوهاي منظم و  ائمي

عملور  مورر شخص مي شوند. با اين همه افرا  مبتال به اختالالت شخصيت تصور مي كنند 

كه مشولي ندارند. اختالل ممون است موجب عدم رضايت يا غمگيني نشو  اما براي افرا ي 

ه مي آور . اين افهرا   ر خطهر ابهتال بهه     كه با آنها زندگي يا كار مي كنند مشوالتي به همرا

 (.11. ص 2111ساير اختالالت روانپاشوي هستند. )كارن جي و همواران. 

با توجه به مقدمه باال، براي شروع بصث بعهدي، ابتهدا شخصهيت را تعريهف كهر ه و مفههوم       

اختالل شخصيت را بررسي مي كنيم و به  نبال آن طبقات و انهواع اخهتالالت شخصهيت را    

عبارت است از سبوهاي ويژه اي كه هر فهر   ر   2تك مور  بررسي قرار  هيم. شخصيت تك

فور كر ن و رفتار كر ن  ار . به عبارت  يگر نصوه خاص فور كر ن و رفتار كر ن ههر فهر    

 (. 111. ص 2211منعوئ كننده شخصيت وي است. )آزا . 

است. هنگامي كه ويژگي ههاي   مقصو  از اختالالت شخصيت، الگوهايي از رفتار غير انطباقي

شخصيت چنان انعطاف ناپذير و غير انطباقي شوند كه كاركر  خو  را به مياان چشهمگيري  

                                                           
1 - Personal 
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مختل كنند،  ر اين صورت به اختاللهاي شخصيت تبديل مي شوند. اختالالت شخصهيت  ر  

كهه   واقع شيوه هاي نارسا و نامناسبي براي حل مسأله و كنار آمدن با فشار روانهي هسهتند.  

اغلب  ر اوايل نوجواني بروز مي كنند و  ر سراسر بارگسالي ا امه مهي يابنهد. )اتوينسهون و    

 (.121. ص 2111همواران. 

اختالالت شخصيت  ر صورتي پهيش مهي آينهد كهه ا راكهات، افوهار و نصهوه ارتبهاط فهر           

لور  حرفه ناسازگارانه و انعطاف ناپذير باشد و باعث اشوال عمد اي  ر روابط اجتماعي و عم

اي و يا باعث تنش ذهني و  روني گر  . اختالالت شخصيت  ر  وران بلهوغ كهامال مشههو     

 (.112، ص 2211است. اين اختالالت ميان نوروزها و سايووزها قرار  ارند. )احمدي، 

اختالالت شخصيت همراه اينك عملور هاي شخصي و اجتماعي فهر  را مختهل مهي سهاز ،     

 (.221، ص 2221منبع استرس منفي است. )ستو ه، براي اطرافيان وي نيا 

برخالف مبتاليان به اختالالت عاطفي يا اضطرابي افرا  مبتال به اختالالت شخصيت معمهوال  

ناراحتي يا اضطرابي احساس نمي كنند. انگياشي براي تغيير رفتار خو  نشان نمهي  هنهد و   

ز  سهت نمهي  هنهد و نابسهاماني     برخالف افرا  اسويناوفرنيايي تماس خو  را بها واقعيهت ا  

 (.121، ص 2111چشمگيري  ر رفتارشان مشاهده نمي شو . )اتوينسون و همواران، 

كهه  ر  وران كهو كي شهناخته     2عوامل سرشهتي عوامل سرشتی، خانوادگی و محیطی: 

شده اند ممون است با بروز اختالل شخصيت  ر بارگسالي رابطه  اشته باشد. مثال كو كاني 

ر سرشتي ترسو هستند ممون است مبتال به اختالل شخصيت  وري گاين گر نهد.  كه از نظ

                                                           
1 - Temperamental 
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سابقه اختالل سلسله اعصهاب مركهاي  ر  وران كهو كي و نشهانه ههاي خفيهف عصهبي  ر        

شخصيت هاي ضد اجتماعي و مرزي بيشتر است. كو كان مبتال به اختالل عملي جائي مغا 

(MBD ممون است بعدها آسيب پذيري بيشتري  ر ) مقابل اختاللت شخصيت بخصوص نوع

ضد اجتماعي  اشته باشند. برخي از اختالالت شخصيتي ممون است از ضعف انطباق والدين 

ناشي شو . يعني ضعف هماهنگي ميان مهااج و روش ههاي تربيهت كهو  . مهثال كهو كي       

مضطرب كه به وسيله ما ري همان اندازه مضطرب بار  مي شو . بيشتر نسبت به احتمهال  

 صيتي آسيب پذير تر است تا زماني كه چنين كو كي توسط ما ري آرام تربيت شو .شخ

عوامل فرهنگي نيا ممون است نقشي  ر اختالالت شخصيتي  اشهته باشهند، همهانطور كهه     

عوامل مصيطي  ر آن نقش  ارند. مثال فرهنگهايي كه پرخاشگري را تشويق مي كنند ممون 

نوئيد و ضد اجتماعي را تقويت كهر ه و  ر آن سههيم   است ناخواسته اختالالت شخصيت پارا

باشند. يك بچه كوچك فعال اگر  ر آپارتمان كوچوي نگاه  اشته شو  مموهن اسهت بهيش    

اي بار  هم  ار  ممون است طبيعهي   فعال به نظر برسد اما  ر يك خانه بار  كه با باغچه

 (.110به نظر برسد. )همان منبع، ص 

 

 

 ين )اجتنابي(:اختالل شخصيت  وري گا-

افرا  مبتال به اختالل شخصيت  وري گاين نسبت به تر  شدن بي نهايت حساس هسهتند  

و به همين  ليل ممون است به زندگي بدون روابهط روي آورنهد بها ايهن وجهو  ايهن افهرا         
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اين بيماران به نام اختالل شخصيت مضطرب طبقه  ICD-21خجالتي اند و غير اجتماعي.  ر 

 (.111. ص 2111)هيگار .  بندي شده اند.

هسته اصلي اين اختالل  وري گايدن از مر م، تجربه هاي جديد و حتي تجربه ههاي قبلهي   

است. اين اختالل غالباً تركيبي است از يك ابراز ترس احمقانه با يك ميل شديد براي مهور   

 پذيرش و مصبت واقع خشدن. افرا  مبهتال بهه ايهن اخهتالل تمايهل شهديدي بهراي روابهط        

اجتماعي يا فعاليت هاي جديد  ارند اما ممون است به  ليهل تهرس از عهدم قبهول و مهور       

پذيرش واقع شدن بي ميلي خاصي براي روابط اجتماعي نشان  هنهد. مگهر آنوهه تضهميني     

قوي براي پذيرفته شدن بدون انتقا  به  ست بياورند. آنها بسيار خجالتي و كمرو به نظر مي 

موار  سا ه و بي ضرر را به عنوان تمسخر و استهااء نسبت بهه خهو    رسند. آنها ممون است 

 (.211. ص 2211تعبير كنند. )آزا . 

 مال  هاي تشخيص اين اختالل عبارتند از:

 عالئم مستمر اضطراب. -

 احساس ناكارائي اجتماعي، فقدان جذابيت، حقارت. -

 اشتغال ذهني با طر  شدن از اجتماع. -

 پذيرفته شدن قطعي باشد. ميل به اجتناب از روابط مگر -

 مصدو سازي، سبك زندگي به  اليل فوق. -



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

مان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهشی آس

.www.asemankafinet.ir 
 

 27 

  

اين اختالل شخصيت عمدتاً شبيه خجالتي بو ن  ر ابعا  فوق العا ه اسهت. تشهخيص ههاي    

افتراقي عبارتند از: فوبي اجتماعي، اختالل اضطراب منتشر، افسهر گي. )رايهت و هموهاران،    

 .(210. ص 2112

 گير شناسي: همه

 رصد است و طبق تعاريف فوق شايع است  ر  21تا  2شخصيت  وري گاين  شيوع اختالل

مور  الگوي پخش جنسي يا خانوا گي اين اختالل اطالعاتي  ر  ست نيسهت. نهوزا اني كهه    

جاو مااج ترسو طبقه بندي مي شوند احتماال بيشتر مستعد اين اخهتالل هسهتند. )كهاپالن.    

 (.111. ص 2111

  مبتال به اختالل شخصيت  وري گايني بستگي به برقراري اتصها    رمان رواني افرادرمان: 

با  رمانگر  ار . با پيدايش اعتما ،  رمانگر برخور  پذيراتري را نسبت به ترس ههاي بيمهار،   

بخصوص ترس از تر  شدن نشان مي  هد. نهايتاً  رمهانگر بيمهار را تشهويق مهي كنهد بهه       

وي را تصقير و طر  مي كند. اما  رمانگر بايهد  ر  بازگشتن ميان مر م و روبه شدن  با آنچه 

تجويا تواليف مهارت هاي اجتماعي احتياط كند، چون شوست بيمار موجهب تشهديد عهدم    

احترام به نفئ وي خواهد شد. گروه  رماني ممون است سبب شو  تا بيمار حساسيت خو  

 (.011بع، ص را نسبت به طر  شدن بر روي خو  و  يگران مشاهده نمايد. )همان من

 

 اختالل شخصیت وابسته: -
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افرا  مبتال به اختالل شخصيت وابسته به طور مشخص بهراي احتياجهات خهو  بهر  يگهران      

متوي هستند. از  يگران توقع  ارند كه مسئوليت مسائل مهم زندگي آنها را بر عهده بگيرند، 

،ص 2111)كاپالن، فاقد اعتما  به نفئ اند و ر تنهايي احساس ناراحتي شديدي مي كنند. 

011.) 

ويژگي اصلي اين شخصيت وابسته،  رگيري با مسئله پذيرفته شدن از سوي  يگهران اسهت.   

براي رسيدن به اين مقصو  به  يگران اجازه مي  هند تا تصميمات عمده را برايشهان اتخهاذ   

اي همسهر،  كنند. افرا  مبتال به اين اختالل غالباً تسليم خواسته ها، باورها و تصميم گيري ه

والدين و يا  وستان مي شوند. آنها تمايالت و خواسته هاي  يگران را بر خواستها و تمايالت 

خو  ترجيح مي  هند و به  ليل وابستگي شديد به  يگران مي ترسند كهه اگهر خواسهتهاي    

 (.211، ص 2211خو  را بازگو كنند روابطشان را به مخاطره بيافتد. )آزا ، 

به خاطر ترس از رها شدن بهره كشي جسمي و يا رواني زيها ي را تصمهل   اين افرا  معموال 

مي كنند و به همين خاطر زماني كه براي مدت كوتاهي تنها مي شوند احسهاس  رمانهدگي   

شديدي مي كنند. آنها به قيمت گاافي جوياي مصاحبت هسهتند و اغلهب خهو  را احمهق و     

ز رفتار والدين باشد كه بيش از اندازه حمايتي تواند ناشي ا  رمانده مي  انند. اين اختالل مي

و خو كامه است. زنان بار اري كه از اين اختالل رند مهي برنهد چنانچهه  ر لصظهه زايمهان      

همسر آنها حضور نداشته باشد، بسيار مضطرب مي شوند.  ر حالي كه زنهان بهار ار سهالم از    

اختالل به عملور  شغلي فهر   عدم حضور همسرشان  ر هنگام زايمان متارر نمي شوند. اين 
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نيا آسيب مي رساند و روابط اجتماعي آنها مي تواند به افرا  مصدو ي كهه بهه آنهها وابسهته     

 (.201، ص 2111است، مصدو  شو . ) يويد آل و همواران، 

شيوع اختالل شخصيت وابسته  ر زنان بيشتر از مر ان رواج  ار . و از آنجا كه اين اخهتالل  

لبي زنان است،  ر مصافل فمينيستي بصث هاي زيا ي را ايجا  مهي كنهد. از   تصوير بسيار قا

 يدگاه فمينيستي، هنجار فرهنگي براي زنان، به صورت مرضي عنوان شده است. )كارن جي 

 (.12. ص 2111و همواران. 

 مال  هاي تشخيصي براي اين اختالل موار  زير هستند:

 دگي شخص.تشويق  يگران به تصميم گيري  ر امورات زن -

 همواري مفرط با خواست  يگران. -

 عدم توقع از  يگران. -

 ترس از ناتواني براي مقابله با تنهايي. -

 ترس از تر  شدن. -

 نياز به اطمينان بخشي. -

 (.211. ص 2112احساس بي كفايتي و  رماندگي. )رايت و همواران.  -

 رصهد كهل از    0/1اين اختالل  ر زنهها شهايعتر اسهت.  ر يهك مطالعهه      گیر شناسی:  همه

اختالالت شخصيت مربوط به اين اختاللند. شيوع آن  ر بچه هاي كهوچوتر خهانوا ه بهاالتر    

است. افرا ي كه  ر كو كي  چار بيماري جسمي مامن بهو ه انهد، احتمهاالً آسهيب پهذيري      

 (.011، ص 2111بيشتري براي اين اختالل  ارند. )كاپالن، 
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است موفقيت زيا ي بهه بهار آور .  رمانههاي      رمان اختالل شخصيت وابسته مموندرمان: 

بينش گرا بيمار را قا ر مي ساز  كه ريشه هاي رفتار خهو  را بهتهر  ر  كنهد. بها حمايهت      

 رمانگر چنين بيماراني مي توانند استقالل قاطعيت و اعتما  به نفئ بيشهتري پيهدا كننهد.    

و گروه  رمهاني  ر بسهياري از   رفتار  رماني، آموزش قاطعيت و اظهار وجو  خانوا ه  رماني، 

 (.011،ص 2111موار  با موفقيت همراه بو ه است. )كاپالن، 

 جبري: -اختالل شخصيت وسواسي -

اين اختالل كمتر از اختالل هاي  يگري كه قبال شرح  ا يم مسئله ساز است. ممون اسهت  

سو مند باشهد.  براي  انش آموزان، نظافتچيان، معماران و افرا ي كه حرفه هاي مشابه  ارند 

احتمال  ار  افرا  واجد اين شرايط مشاغلي را انتخاب كنند كه وسواس قابل مالحظهه اي را  

 (.211،ص 2112ايجاب مي كند )رايت و همواران، 

اين اختالل با خصوصيات مصهدو  هيجهاني، نظهم و ترتيهب، پشهتوار، سرسهختي و تر يهد        

مهال طبعهي و انعطهاف ناپهذيري     مشخص است. خصوصيات اصلي اين اختالل الگوي نافهذ ك 

 (.011. ص 2111)كاپالن.    است.

جبري از طريق يك كوشش فراگير و گستر ه براي كمال طلبي  -اختالل شخصيت وسواسي

 ر مقايسه با  يگران مشخص مي شو . آنها  ر انجام  ا ن كاري هر قدر هم كهه نتيجهه آن   

رهها كهر ه و زمهان كوتهاهي بهراي       عالي باشد راضي نيستند، اغلب كارههاي مههم را ناتمهام   

كارهايي كه مستلام زمان زيا  است، صرف مي كنند،  ر كارها و برنامه هها  رگيهر جائيهات    
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مي شوند. از نظر  يگران افرا ي رسمي، سخت گير، جهدي، وظيفهه شهناس و مبها ي آ اب     

 (.221، ص 2211هستند. )آزا ، 

مان و پول خساست نشان مي  هند، به اين  ر مجموع افرا  مبتال به اين اختالل، نسبت به ز

كار معتا ند و بيشتر از  يگران به توليد و رروت اهميت مي  هند. سر  و بي تفاوت بهه نظهر   

مي رسند. به شدت اخالقي هستند، و بدون  اليل اخالقي يا مذهبي آشوارا  ربهاره  يگهران   

 (.11، ص 2111 اوري مي كنند. )كارن جي، همواران، 

 تشخيصي اين اختالل مشتملند بر:مال  هاي 

 اشتغال ذهني با نظم، برنامه، فهرستها و جائيات و اصول. -

 كمال طلبي و  رستواري -

 انعطاف ناپذيري و سرسختي. -

افوار مااحم يا توانه ها، به گونه اي كه  ر اختالل شخصيت وسواسهي، جبهري توصهيف     -

 (.211، ص 2112شده است. )رايت و همواران، 

جبهري مشهخص نيسهت و  ر مر هها      -شيوع اختالل شخصيت وسواسي: گیر شناسی همه

شايعتر از زنها است و اكثراً  ر بارگترين فرزند خهانوا ه مشهاهده مهي گهر  . شهيوع آن  ر      

 (.011. ص 2111بستگان  رجه يك بيمار مبتال بيشتر از جمعيت كلي است. )كاپالن. 

جبري شهخص مهي    -ت وسواسيبرخالف ساير اختالالت شخيت  ر اختالل شخصيدرمان: 

جبهري تصصهيل كهر ه و     - اند كه بيمار است و  نبال چاره بر مي آيد. شخصيت وسواسهي 

اجتماعي ارزش زيا ي براي تداعي آزا  و  رمان بدون هدايت قائل است معهذا  رمهان ايهن   
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ندرت  بيماران طوالني بو ه و احتمال انتقال متقابل زيا  است. گروه  رماني و رفتار رماني به

 (.011فوائد خاصي  ارند. )همان منبع. ص 

 2پرخاشگر: -اختالل شخصيت انفعالي-

پرخاشگر با مشخصه اصلي، مقاومت خاص  ر برابر اجراي الاامات  -اختالل شخصيت انفعالي

شغلي و اجتماعي مشخص مي شو . اين مقاومت مستقيماً ابراز نمي گر  ، بلوه فهر  مبهتال   

به صورت انفعالي مانند بهه تعويهق انهداختن، وقهت تلهف كهر ن،        ترجيح مي  هد كه آن را

 (.221. ص 2211به كار بند . )ازا .  …سرسختي و لجاجت به خرج  ا ن و 

اين افرا ، با ايرا  گرفتن به تدريد، تواليف خو  را بي اهميت مي كنند. سرانجام  يگهران از  

ارايي ناشهي از اخهتالل شخصهيت    عدم كارايي آنها عصباني و ناراحت مي شوند. اين عدم كه 

عملي از اين جهت تفاوت  ار  كه ناشي از تمايل  روني پرخاشهگرانه بهراي    -وسواس فوري

پرخاشهگر بها افهرا      -كنترل يا تنبيه  يگران است. افرا  مبتال به اختالل شخصهيت انفعهالي  

اران، مقتدر مشول  ارند و آنها را مسئول شوست هاي خو  مي  اننهد. )كهارن جهي و هموه    

 (.12، ص 2111

 

 خالصه پژوهش:

موضوع اين پژوهش بررسي اختالل شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان والهد  ار و بهدون   

والد است. همانطور كه مي  انيم نوجواني يوهي از مراحهل حسهاس  وران زنهدگي ههر فهر        

                                                           
1 - Passive- aggressive personality disorder. 
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افتهد  مصسوب مي شو  كه مهمترين و اررگذارترين جريانات  ر اين  وره حساس اتفاق مهي  

كه ممون است زندگي يك فر  را تصت شعاع قرار  هد.  ر اين پژوهش ابتدا به بررسي  وره 

حساس نوجواني پر اخته شده است و رابطه ميان نوجوان و خانوا ه بررسي شده و مشوالت 

  وره نوجواني نيا بررسي شده است. 

مهور  باهوهاري بررسهي    بعد از بررسي  وره نوجواني، باهواري، علل آن و  يدگاه ههايي  ر  

 شده است و عواملي كه مي تواند نوجوان را به سوي باهواري بوشاند.

اختالل شخصيت ضد اجتماعي، يوي از اساسي ترين مشوالتي است كه مموهن اسهت يهك    

نوجوان به آن مبتال شو . اختالل شخصيت ضد اجتماعي، عالئمي نظير، بي احساسي مامن، 

انصرافات جنسهي و غيهره مشهخص مهي شهو  كهه  ر ايهن          روغگويي،  ز ي، كالهبر اري،

 پژوهش به طور مفصل به آن پر اخته شده است.

 ر اين پژوهش  و فرضيه مطرح شده است كه مياان اختلل شخصيت ضد اجتماعي را ميان 

يا مينه سهوتا   mmpiسوالي  12نوجوانان تعيين مي كند. براي اربات فرضيه ها از پرسشنامه 

( كهه  pdت كه سواالت مربوطه به آيتم اخهتالف شخصهيت ضهد اجتمهاعي )    استفا ه شده اس

سوال بو ه است، انتخاب شهده و  ر اختيهار نوجهوان  ختهر پايهه اول  بيرسهتان        21شامل 

گذاشته شده است كه نيمهي از آنهها  اراي والهد و سرپرسهت و نيمهي  يگهر بهدون والهد و         

استيو نت مصاسبه شهده   tامه با روش سرپرست بو ه اند.  ا ه هاي به  ست آمده از پرسشن

و با  رجه آزا ي بي نهايت مقايسه شده است و نتيجه اينوه  10/1جدول  ر سطح  tاند و با 
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t  به  ست آمده ازt  جدول كوچوتر شده يعني فرضيه ما  ر اين پژوهش ر  شده است يعني

 تفاوت معني  اري ميان ميانگين هاي  و گروه وجو  ندار .
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 فصل چهارم
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 جدول نمرات نوجوانان داراي والد

 

Pd شماره سن  Pd شماره سن 

1 21 21  21 21 2 

1 21 21  1 21 1 

0 21 21  1 21 2 

1 21 11  1 21 1 

1 21 11  11 21 0 

2 21 12  22 21 1 

0 21 11  1 21 1 

1 21 12  1 21 1 

1 21 11  1 21 1 

1 21 10  0 21 21 

1 21 11  21 21 22 

20 21 11  21 21 21 

21 21 11  20 21 22 

1 21 11  21 21 21 

1 21 21  1 21 20 
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 جدول نمرات نوجوانان بدون والد

 

Pd شماره سن  Pd شماره سن 

2 21 21  1 21 2 

21 21 21  0 21 1 

1 21 21  21 21 2 

20 21 11  22 21 1 

21 21 11  21 21 0 

2 21 12  21 21 1 

0 21 11  21 21 1 

1 21 12  1 21 1 

1 21 11  1 21 1 

21 21 10  1 21 21 

21 21 11  0 21 22 

1 21 11  1 21 21 

1 21 11  2 21 22 

1 21 11  1 21 21 
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0 21 21  1 21 20 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

مان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهشی آس

.www.asemankafinet.ir 
 

 39 

  

 والد  ار


ii xF Fixi ها کرانه 

XI Fi حدود طبقات 

1 2 0/1 0/1 0/2 1 1 2 

101 21 0/0 0/1 1 1 0 2 

2221 01 0/1 0/0 1 1 1 1 

21211 221 0/22 0/1 21 22 22 1 

211 22 0/21 0/22 22 1 21 21 

1111 11 0/21 0/21 21 1 21 20 

21111 111   0/02 11   

        

 /


n

Fixi
X  





 /











n

Fixi

n

Fixi
S  









/






n

SS

XX
t  
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dF= t = 11/2 جدول        t = 11/2 مصاسبه شده <   

10/1   ر سطح 

 بدون والد


ii xF Fixi ها کرانه 

XI Fi حدود طبقات 

11 1 0/2 0/1 1 1 2 2 

10/1101 0/11 0/1 0/2 0/0 1 1 1 

1121 11 0/22 0/1 1 21 22 1 

111 11 0/20 0/22 0/22 1 20 21 

2201 21 0/21 0/20 21 1 21 21 

10/22120 0/121   11 21   

 /


n

Fixi
X  





 /











n

Fixi

n

Fixi
S  









/






n

SS

XX
t  

 

dF= t = 11/2 جدول        t = 11/2 مصاسبه شده <   
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10/1   ر سطح 

 

 

 

 به  ست آمده: بصث  ر مور  يافته هاي

 

 

t جدول t  محاسبه

 شده

درجه 

 آزادي

انحراف 

 استاندارد

 گروه تعداد میانگین

11/2 11/2 

 22/11 12/1 21 
نوجوانان 

 والد ار

 11/11 20/1 21 
نوجوانان 

 بدون والد

 

و  رجه آزا ي بهي نهايهت و بها     10/1جداول  ر سطح  tمصاسبه شده با  tبا مقايسه 

 آزمون يك  امنه فرضيه ما  ر اين پژوهش ر  مي شو .

بنابراين نتيجه مي گيريم كه ميان ميانگين هاي  و گروه تفاوت معني  اري وجهو   

 ندار . 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

مان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهشی آس

.www.asemankafinet.ir 
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 نمودار ستونی نمرات نوجوانان والد دار

        

       11 

       11 

       1 

       8 

       7 

       6 

       5 

       4 

       3 

       2 

       1 

0/21 0/21 0/22 0/1 0/0 0/1 0/1     1  
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فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 
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 نمودار ستونی نمرات نوجوانان بدون والد

        

       13 

       12 

       11 

       11 

       1 

       8 

       7 

       6 

       5 

       4 

       3 

       2 

       1 

 0/21 0/20 0/22 0/1 0/2 0/1     1  



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 
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 فصل پنجم

 

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 
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 گيري:  نتيجه

بو ه است و ميانگين گهروه نوجهواني    12/1با مصاسبه ميانگين گروه نوجوانان والد  ار كه    

الد  ار كه بو ه است و سپئ با مصاسبه انصراف استاندار  گروه نوجوان و 20/1بدون والد كه 

شده است و جهايگاين  كهر ن ايهن     11/1شده است و گروه نوجوانان بدون والد كه  22/11

جهدول  ر سهطح    tبه  ست آمد. كه  ر مقايسه با  11/2استيو نت، عد   tمقا ير  ر فرمول 

( شهد كهه   11/2جهدول )  tمصاسبه شده كوچوتر از  tو  رجه آزا ي بي نهايت، مقدار  10/1

هد كه فرضيه ما  ر اين پژوهش ر  شهده اسهت. يعنهي تفهاوت معنهي  اري      اين نشان مي  

 ميان ميانگين هاي  و گروه وجو  ندار .



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

مان مراجعه کنید سایت علمی و پژوهشی آس
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 پیشنهادات:

الف(  ر  سترس قرار  ا ن نتايد اين سري از تصقيقات  ر اختيار موسسات و مدارس بهراي  

 شناسايي و  رمان به موقع افرا  مبتال به اختالل شخصيت ضد اجتماعي.

ايجا  فضاهاي مناسب  ر مدارس براي مصاحبه فر ي بها افهرا  و اجهراي پرسشهنامه  ر     ب( 

 فضاي مناسب.

 

 محدودیت ها:

الف(  ر اين تصقيق وضعيت اقتصا ي، فرهنگي و اجتماعي نمونه ها از كنترل مصقق خهارج  

 بو ه است، هرچند كه وضعيت تصصيلي آنان مي تواند تا حدي بيانگر آنها باشد.

 تصقيقات انجام شده الزم  ر مور  تصقيق حاضر. ب( كمبو 

 ج( تفاوت هاي فر ي آزمو ني ها.

  ( كمبو  اطالعات از صداقت پاسخ  هندگان به پرسشنامه.



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

فقط سه هزار تومان به قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 
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