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 دهیچک

بینای نگار    در پایش  Dتیاپ شخصایتی    ژهیا وبا  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تیپ شخصیتی ماادران   مقدمه:
 و منفی فرزندان ب  بزهکاری انجام شد. مثبت

ای با  حجا    همبستگی از بین مادران ساکن در شهر همادان نمونا    -برای انجام این پژوهش توصیفی روش:
و ماادران   شاده انتخاا  ای گیاری ووشا   هاا باا رو  نمونا    نفر از فرزندان نوجاوان نن  111نفر همراه با  111

راه  و سولومون و مقیااس تیاپ    Cو روزنمن، مقیاس تیپ شخصیتی فریدمن  Bو  Aشخصیتی  پرسشنام  تیپ
ها نیز ب  پرسشنام  سنجش نگر  با  بزهکااری پاسا     را تکمیل نموده و فرزندان پسر نن دنولت D یتیشخص

 استفاده شد. رگرسیون چندگان تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و  ها ازداده لیوتحل یتجزدادند. برای 
هاا با  بزهکااری راب ا      مادران با نگر  مثبات نوجواناان پسار نن    Dتیپ شخصیتی ان داد ک  نتایج نش نتایج:

باا نگار     Cو نیز تیاپ   Bو  Aهای شخصیتی مثبت و با نگر  منفی ب  بزهکاری راب   منفی دارد و بین تیپ
کا  تیاپ    داری مشااهده نشاد. نتاایج تحلیال رگرسایون نیاز نشاان داد       مثبت و منفی ب  بزهکاری راب ا  مننای  

( از =ß-24/1درصااد ) 24( از واریااانن نگاار  مثباات باا  بزهکاااری و   =34/1ßدرصااد ) D ،34 یتیشخصاا
 کند.واریانن نگر  منفی ب  بزهکاری را تبیین می

بیشاتر از ساایر    Dدهد کا  فرزنادان ماادران دارای تیاپ شخصایتی      این نتایج نشان میگیری: بحث و نتیجه 
والدین و تنظی  و اعمال مداوالت مارتب    سازینگاهری قرار دارند. لذا های شخصیتی در منرض بزهکاتیپ

تواند در پیشگیری و کنترل بزهکاری نوجواناان ماورد اساتفاده قارار     مادران می Dبرای تندیل تیپ شخصیتی 
 گیرد.
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  قدمهم 
ساختار جمعیتی، کشوری با جمعیت جامعه ایران از نظر 

 سالاساس سرشماری  بر کهیطوربهشود جوان محسوب می
و جمعیت  شدهاعالمدرصد  1/39سال  01، جمعیت زیر 0931
( 0931در سال  سال( نسبت به سرشماری قبلی ) 01-41جوان )

. تقریباً تمامی متخصصین [0] باشددر حال افزایش می
شناسی و علوم تربیتی بر این باورند که دوره نوجوانی روان

دوره رشد هر انسانی  نیترمهمترین و ترین، بحرانیحساس
بیشترین مشکالت  باشد و در این دوره است که معموالًمی

. افزایش بزهکاری [3] آیدرفتاری برای نوجوانان به وجود می
توأم با خشونت و قساوت  جرائمارتکاب  ژهیوبهنوجوانان و جوانان 

معضالت اجتماعی محسوب شده و از قرن  نیتربزرگیکی از 
 نوزدهم به بعد افکار عمومی جهان را نگران نموده است. 

های اخیر نیز نشان داده که در دهه های سازمان مللگزارش
روند افزایش بزهکاری بیش از میزان رشد جمعیت بوده است. در 
ایران آمار و ارقام معتبری در مورد بزهکاری وجود ندارد، اما 

های اخیر نشان ی آن را در سالشواهد موجود رشد فزاینده
دهد ش سازمان بهداشت جهانی هم نشان می. گزار[9]دهد می

میلیون معتاد به انواع مواد مخدر وجود  311که در دنیا حدود 
باشد درصد در ایران می 3/3دارد که بیشترین شیوع اعتیاد با 

[1]. 

بزهکاری نوجوانان و جوانان عالوه بر ضرر و زیان همه 
رفتن کند، باعث هدر افراد می گونهنیاای که متوجه جانبه

شود که های ملی، تباهی نیروها و استعدادهای جوانانی میسرمایه
شوند. همچنین های هر کشور محسوب میسرمایه نیترمهماز 

صرف جبران خسارات وارده برکشور  سالههمههای هنگفتی هزینه
داری و بازپروری شود. از قبیل، دستگیری، پیگیری، نگهمی

 یکی جوانان و نوجوانان بزهکاری ابراین،. بن[9]نوجوانان و جوانان 

 یجد طوربه را ما که جامعه است اجتماعی مسائل ترینمهم از
و  اقبال ای برایانگیزه مذکور موارد از و هریك کندمی تهدید
 به جوان نسل گرایش مسئله به اندیشه و قلم اهل اهتمام

 ساخته دوچندان را آن علمی ضرورت بررسی و شده بزهکاری

 مراتببهو با اعتقاد به این حقیقت که پیشگیری  [1]ت اس
تر و مؤثرتر از درمان است، باید فرصت را غنیمت شمرده و سهل

ضمن شناسایی علل و عوامل بزهکاری، بسترهای پیدایش 
معضالت را در جامعه از بین برد.عوامل زیادی در بروز  گونهنیا

توان به علل بزهکاری، مؤثر گزارش شده که از آن جمله می
خانوادگی، اقتصادی، بیکاری و نارضایتی شغلی و ضعف اعتقادات 

گذار شخصیت هر فرد است مذهبی اشاره نمود. خانواده اولین پایه
که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و زندگی آینده او دارد و 
اخالق و سالمت روانی فرد تا حدود بسیار زیاد در گرو آن است 

ولد شدن تحت تأثیر افکار، عقاید و رفتار چرا که فرد پس از مت
، خانواده اولین عاملی رونیازاگیرد. اعضای خانواده خود قرار می

کلی، طرز تفکر  طوربهگذارد. است که در رفتار فرزند تأثیر می
در  شیوبکموالدین یا سایر اعضای خانواده به هر شکلی که باشد 

خانواده نیز در مقایسه با  در درون گذارد.فرزندان آنان تأثیر می

سایر اعضا، مادران بیشترین و مؤثرترین نقش را در صالح و فساد 
های تربیت طفل، قبل از فرزندان بر عهده دارند چرا که زمینه

دار رفع شود. مادر در آغاز عهدهتولد و از دوران جنینی شروع می
های کودک است. هر نوع تغذیه او، رفتار خوب و نیازمندی

اشایست وی، در فرزند تأثیر بسزایی دارد. از طرفی تأثیر خانواده ن
ها، در بزهکاری فقط مربوط به دوران طفولیت نیست بلکه کاستی

ی تربیتی در نوجوانی و حتی جوانی تأثیر خود خألهاکمبودها و 
توان شخصیت فرزند، سالمت کلی، می طوربه .[9]گذارد را می

غلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری روانی و جسمانی او، آینده ش
تأثیرعواملی تحت اجتماعی و فرهنگی، تشکیل خانواده او و غیره را

های ها، شیوهچون شخصیت والدین، سالمت روانی و جسمانی آن
نهایت متغیر دیگر تربیتی اعمال شده در داخل خانواده و بی

 . [4] دانست

های تیپ الگوهای رفتاری صورتبهتواند شخصیت والدین می
 باشد. Dو  B ،Cو  Aشخصیتی 

ای از اقدامات مجموعه عنوانبه A پیتالگوی رفتاری  
ی، حوصلگیبطلبی شدید، رقابت در رانندگی، هیجانی شامل جاه

. این افراد [7]تنش عضالنی، هشیاری و شتاب تعریف شده است 
شوند، زیر فشارند و یك کنند که هل داده میاحساس می

شناس هستند وقت تنهانه هاآنشه به ساعت است. چشمشان همی
شوند. این بلکه اغلب مواقع زودتر از موعد بر سر قرار حاضر می

خورند، سریع کنند، سریع غذا میافراد معموالً سریع صحبت می
. [3] شوندحوصله میروند و اگر دیگران کند کار کنند بیراه می

مش بیشتری دارند. کمتر آرا A، نسبت به افراد تیپ Bافراد تیپ 
. [3] کنندحرکت می اطیاحت باحوصله هستند و و بی طلبجاه

گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت مسائل را خیلی آسان می
 .[01]دهند و منظم و محتاط هستند می

هایی نظیر ناتوانی در غلبه بر نیز با ویژگی Cتیپ شخصیتی  
ی، مهربانی بیمارگون، پذیرعصبی، تسلیم-های روانیرفتار

کننده و همنوانگر، صبوری مفرط، پذیرندگی، رفتارهای همکاری
. [00] منطقی بودن و کنترل شدید تظاهرات هیجانی همراه است

-و سرکوب زنگبهگوشیك تیپ شخصیتی  عنوانبهاین تیپ 

و تمایل شدیدی برای سرکوب خشم و  [03]کننده معرفی شده 
بنابراین، بیش از سایر افراد  ؛[09] سایر احساسات منفی دارند

های خصمانه دچار اختالالت هیجانی، افسردگی، اضطراب و حالت
 .[01] تنی هستندهای روانگردند و مستعد بیماریمی

تمایل به تجربه یا شخصیت مضطرب هم  Dتیپ شخصیتی 
یك  عنوانبهو  [01] را داردو مهار اجتماعی  عواطف منفی یباال

. این تیپ با خطر [04] شودته تعریف میتیپ شخصیتی آشف
فزاینده بیماری افسردگی، بیگانگی اجتماعی و اختالل در 

، [03] ، خشم و اضطراب[07] عملکردهای اجتماعی روزمره
، توسعه سرطان در مردان و [03] ضعف یا کاهش قدرت حیاتی

در رابطه است. این افراد از وضعیت  [31] اختالل قلبی و عروقی
ندارند و عامل عدم اقدام به بهبود و سالمتی  موجود شکایتی
توان نتیجه گرفت بنابراین می .[30] تفاوتی استخود، نوعی بی
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 و همکارانوزلو نادیا قره گ                                                                                                     …… مادران با نگر  فرزندان ب  بزهکاری شناسی شخصیتیارتباط تیپ

توانند تأثیر بسزایی که شخصیت و نوع تیپ شخصیتی والدین می
روی فرزندان داشته باشند و با توجه به شیوع روزافزون بزهکاری 

ها، نوجوانان و در نوجوانان و پیامدهای مخرب آن روی خانواده
جدی مورد مطالعه قرار  صورتبهجامعه، این موضوع بایستی 

دهد گیرد. مطالعه اجمالی روی کارهای صورت گرفته نشان می
های شخصیتی والدین با گرایش که در زمینه ارتباط بین تیپ

شود. لذا ی پژوهشی زیادی دیده میخألهانوجوان به بزهکاری، 
-بود که آیا تیپ سؤالیی به این پاسخگو درصدداین مطالعه 

با  هاآن Dتیپ شخصیتی  ژهیوبهشناسی شخصیتی مادران و 
ها به بزهکاری ارتباط نگرش مثبت و منفی فرزندان نوجوان آن

 ارد یا خیر؟د

 روش
 پژوهش نوع

 .همبستگی بود -روش تحقیق توصیفی
 آزمودنی 

 شامل کلیه مادران ساکن شهر همدان پژوهشجامعه آماری 
بودند. از بین این افراد  هاآنسال پسر  03 -01به همراه فرزندان 

نفر نوجوان(، با  011نفر مادر و  011)نفر  311ای به حجم نمونه
گیری توجه به تعداد متغیرهای مورد بررسی، با روش نمونه

 .ای انتخاب شدندخوشه
 های پژوهشابزار
 ها اقدام شد:هآوری دادبا استفاده از ابزارهای زیر به جمع 
پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری: این پرسشنامه که  (0

با هدف سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه توسط وحید فضلی 
ماده  33سال تهیه شده،  01-03برای نوجوانان  0933در سال 

شود. برای بررسی گذاری میعاملی نمره 1دارد و بر اساس لیکرت 
 311پایلوت بر روی  صورتبه سؤاالت روایی و پایایی پرسشنامه،

سال مدارس دولتی شهر تهران انجام  01-03نفر از نوجوانان 
گرفته و با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی برای 

برای نگرش منفی به  و 07/1نگرش مثبت به رفتارهای بزهکارانه 
 .[33] آمده است دست به 77/1رفتارهای بزهکارانه 

فریدمن و روزنمن: این شخصیت شناسی تیپ (آزمون 3
گویه  31تهیه شده از  0پرسشنامه که توسط فریدمن و روزنمن

ی )بلی و خیر( انهیدوگز صورتبهها تشکیل شده که پاسخ آن
 09گیرد و نمره باالتر از است. به هر پاسخ بلی یك نمره تعلق می

 Bنشانگر تیپ  09و نمره کمتر از  Aنشانگر تیپ شخصیتی 
و نمره  Bتمایل شدید به تیپ  1است. همچنین نمره کمتر از 

دهد. اعتبار این را نشان می Aتمایل شدید به تیپ  31بیش از 
بوده و در  31/1و  71/1ها باالتر از آزمون در اکثر بررسی

به  33/1پژوهشی پایایی پرسشنامه با سنجش آلفای کرونباخ 
 .[39] دست آمده است

راهه و سولومون: این مقیاس  Cتی مقیاس تیپ شخصی (9
                                                           
1 Fridman & rozenmen 

2 Rahe & Solomon 

3 denollet 

4 SPSS 16 

مقیاس اصلی خرده 1و دارای  شدهنیتدو 3توسط راهه و سولومون
 احساساتجلوگیری از تعارض(، ) یاجتماعباشد که عبارتند از: می

و خود  ازاندازهشیبگذشت ) یرسانخدماتسرکوب احساسات(، )
ی و ناامید) روینمندی( و فقدان جرأت) یمندسازی(، جرأتقربان

شود که در ماندگی(. در این مقیاس از آزمودنی خواسته میدر
صفت، وضعیت خود را در قالب مقیاس لیکرت  91مورد 
« اغلب اوقات»(؛ 3« )گاهی اوقات»(؛ 9« )ندرتبه)»ی انهیچهارگز

)صفر(( توصیف نماید. باگبی و همکارانش روایی « همیشه»( و 0)
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه درونی این مقیاس را با استفاده از 

 ،73/1احساسات  ،41/1 یاجتماعنموده و برای زیر مقیاس 

گزارش  47/1نیرو  و 31/1مندی جرأت ،44/1رسانی خدمت
. همچنین داوودی و همکاران در پژوهشی ضریب [31] اندکرده

گزارش کرده  41/1پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 
، Aهای غربالگری تیپ ای آن با آزمونهمقیاسو خرده [31]

نامه مقیاس صفت شخصیتی مرتبط با افسردگی و پرسش
  .[34] دار نشان داده استشخصیتی آیزنك همبستگی معنی

دنولت: این مقیاس که توسط  Dمقیاس تیپ شخصیتی  (1
ماده برای ارزیابی عاطفه  7ماده ) 01طراحی شده شامل  9دنولت

زیابی بازداری اجتماعی( است که بر اساس ماده برای ار 7منفی و 
ای )درست، نسبتاً درست، نه درست نه گزینه 1یك مقیاس 

شوند. گذاری مینمره 1تا  1نادرست، نسبتاً نادرست، نادرست( از 
 1مقیاس بین های آزمودنی برای هر خردهبدین ترتیب دامنه نمره

ولت همسانی خواهد بود. دن 14تا  1و برای کل مقیاس بین  33تا 
مقیاس بازداری و خرده 33/1مقیاس عاطفه منفی را درونی خرده
و ضریب اعتبار همزمان این  [37] گزارش کرده 34/1 اجتماعی را

 گزارش شده است A ،49/1مقیاس با مقیاس تیپ شخصیتی 
های داخلی نیز همسانی درونی برای خرده در پژوهش .[33]

س بازداری اجتماعی و خرده مقیا 77/1مقیاس عاطفه منفی 
 .[33] گزارش شده است 33/1و ضریب آلفای کرونباخ  43/1

انفرادی و با حضور پژوهشگر انجام  صورتبهها آوری دادهجمع
گرفت. به این صورت که بعد از ارائه توضیحات مقدماتی در 

-ها جلب رضایت میخصوص دالیل و اهداف پژوهش، از آزمودنی

ها ها جهت تکمیل به آننامهشد و در صورت رضایت وی پرسش
گونه محدودیت زمانی ها هیچشد. برای تکمیل پرسشنامهارائه می

  شد.اعمال نمی
 ها شیوه تحلیل داده

ها عالوه بر آمار توصیفی از ضریب داده لیتحل و هیتجزبرای 
افزار نرم اساسهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بر 

 استفاده شد. 1هاس. پی. اس. اس. شانزد

  نتایج
نفر از مادران با میانگین سنی  011در این پژوهش تعداد 

نفر از فرزندان پسر  011به همراه  43/1و انحراف معیار  70/10
مورد مطالعه  37/0انحراف معیار  و 33/01ها با میانگین سنی آن

های دموگرافیکی نوجوانان و ویژگی 0. جدول گرفتند قرار
دهد نشان می 3دهد. نتایج جدول را نشان می هانآهای خانواده

ی مثبت با نگرش مثبت به بزهکاری رابطه Dکه تیپ شخصیتی 
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ولی بین سایر  به بزهکاری رابطه منفی دارد و با نگرش منفی 
های شخصیتی و نگرش مثبت و منفی به بزهکاری رابطه تیپ

 معنادار وجود ندارد.

 
 

 های پژوهشمونههای دموگرافیکی ن. ویژگی1جدول 

 متغیرها هارگروهیز فراوانی درصد

 وضعیت اقتصادی خانواده ضعیف 0 1/0
 
 
 
 

 متوسط 11 7/11

 خوب 10 9/13

 ترتیب تولد فرزند اول 19 9/11

 
 
 
 
 
 
 
 

 فرزند دوم 99 1/91

 فرزند سوم 09 09/ 1

 فرزند چهارم 1 ¼

 فرزند پنجم و باالتر 0 1/0

 شغل مادر رداخانه 13 3/41

 شاغل 91 0/94

 شغل پدر کارمند 14 7/17

 کارگر 0 1/0
 

 آزاد 91 0/94

 سایر 0 1/0

 تحصیالت مادر سیکل 01 1/01

 دیپلم 91 0/91

 پلمیدفوق 00 9/00

 لیسانس 33 3/33

 باالتر از لیسانس 3 9/3

 تحصیالت پدر سیکل 3 3/3

 دیپلم 37 3/37

 پلمیدفوق 01 9/01

 لیسانس 91 0/91

 باالتر از لیسانس 01 1/01

 پایه تحصیلی نوجوان اول دبیرستان 91 0/94

 دوم دبیرستان 97 0/93

 سوم دبیرستان 01 1/01

3/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یدانشگاهشیپ 4

 
 مثبت و منفی نوجوانان به بزهکار . ماتریس همبستگی تیپ شخصیتی مادران و نگرش2 جدول

ینمیانگ متغیرها  1 1 9 3 0 انحراف معیار 

A .b 0- تیپ شخصیتی  13/00  33/9  0 09/1-  1/91** 03/1  491/1-  

C تیپ شخصیتی -3  41/97  34/4    111/1   137/1  191/1-  

D 9- تیپ شخصیتی  30/03  01/3     1/141** -1/331* 

. نگرش مثبت به بزهکاری1  
. نگرش منفی به بزهکاری1  

03/30  
19/13  

1
 

03/  
13/7  

    -1/133
** 
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های شخصیتی والدین. تحلیل رگرسیون چندگانه نگرش مثبت و منفی نوجوانان به بزهکاری بر اساس تیپ3جدول   

P F R2 R p t ß  نیبشیپمتغیرهای  متغیر مالک 

110/1  31/3  33/1  17/1  399/.1  30/1-  13/1-  B A و  پیت   
 نگرش مثبت به بزهکاری

    
473/1  
110/1  

10/1  
77/1  

19/1  
17/1  

Cتیپ 
D تیپ   

039/1  40/0  11/1  39/1  371/1  193/1  111/1  B  تیپA و 
 نگرش منفی به بزهکاری

     
714/1  
110/1  

90/1-  
13/3-  

19/1-  
39/1-  

Cتیپ 
D تیپ   

 

درصد  D ،17دهد که تیپ شخصیتی نشان می 9جدول 
درصد  39مثبت و  صورتبهواریانس نگرش مثبت به بزهکاری را 

-منفی تبیین می صورتبهس نگرش منفی به بزهکاری را واریان

 کند.

 گیری بحث و نتیجه
های حاضر نشان داد که از بین تیپ پژوهش از حاصل نتایج

، صرفاً تیپ شخصیتی Dو  C، تیپ شخصیتی Bو  Aشخصیتی 
D  مادران با نگرش مثبت نوجوانان به بزهکاری رابطه مثبت و

یعنی هرچه تیپ  ؛فی داردنگرش منفی به بزهکاری رابطه من
متمایل باشد، بزهکاری در  Dشخصیتی مادران بیشتر به سمت 

 ها نیز بیشتر است.نوجوانان آن

شناسی شخصیتی مادران با نگرش به گرچه ارتباط بین تیپ 
حال مورد بررسی قرار نگرفته ولی این بزهکاری در فرزندان تابه

های شخصیتی و یپی تیافته با نتایج تحقیقاتی که در زمینه
عوامل ایجادکننده بزهکاری انجام گرفته همسو است. سوان 

شخصیت »در تحقیقی با عنوان  [91] و همکاران0اسدوتیر
عاملی شخصیت در جوانان بالغ و سالم  1و مدل  Dمضطرب نوع 

های نشان داده که مؤلفه« و ارتباط آن با مهار عاطفی و پریشانی
یعنی عواطف منفی و بازداری اجتماعی با  Dتیپ شخصیتی 

گرایی، اضطراب، افسردگی و استرس مرتبط آزردگی، برونروان
ابتالیی نیز در تحقیقی به هم [90] نهمکاراو  3است. عکسی

اند که نتایج افسردگی و بزهکاری در انواع شخصیت پرداخته
رخدادی افسردگی و بزهکاری بوده است و تیپ نشانگر هم
 کننده داشته است. نقش تعدیلشخصیتی 

های شخصیتی و در تحقیقی دیگر که با عنوان ویژگی
و  9بزهکاری نوجوانان در پنجاب )پاکستان( انجام شده، کوثر

به این نتیجه رسیدند که بزهکاران در مقایسه با  [93] همکاران
افراد غیربزهکار امتیاز باالتری در انحرافات روانی، افسردگی و 

به  [99]و همکاران  1در تحقیقی دیگر کاندن دارند.اسکیزوفرنی 
، خطر Dاند که در نوجوانان با تیپ شخصیتی این نتیجه رسیده

 Dبرابر بیشتر است و شخصیت  1ابتال به اختالالت خواب حدود 
 با ساعات خواب کمتر همراه است.

                                                           
1 Svansdottir 
2 Akse 
3 Kausar 
4 Condén 

5 Vaughn 

اند که بین اختالالت نیز نشان داده [91] و همکاران 1وان 
 9فزایش بزهکاری عمومی، پرخاشگری خصمانه و سایکوپاتیك و ا

یعنی  ؛شکل از بزهکاری با شروع زودرس رابطه خطی وجود دارد
هرچه اختالالت فکری و روانی بیشتر باشد، شیوع بزهکاری نیز 

در تحقیقی به بررسی  [91] بیشتر خواهد بود. بخشایش و دهقانی
ت ای و سالمهای مقابله، سبكDرابطه بین تیپ شخصیتی 

عمومی پرداختند و نتایج نشان داد که بین افراد دارای تیپ 
از نظر سالمت روان و نوع سبك  Dو افراد غیر  Dشخصیتی 

ای تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین افراد با تیپ مقابله
تری دارند و بیشتر از سبك سالمت عمومی پایین Dشخصیتی 

 کنند.مدار استفاده میای هیجانمقابله

در  [94] تحقیقی دیگر که توسط اسدی مجره و همکاران در
بین دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شده این نتیجه به دست 

سطح باالتری از استرس را  Dآمده که افراد دارای تیپ شخصیتی 
ها هر دو بعد عواطف منفی و بازداری تجربه کرده و در آن

از بین  و ه استاجتماعی با فشار روانی ادراک شده باالتری همرا
تواند فشار روانی ، عواطف منفی میDهای تیپ شخصیت مؤلفه

 بینی کند. طور مؤثرتری پیشادراک شده را به
توان به این نکته اشاره کرد که ها میدر تبیین این یافته

عنوان یك تیپ شخصیتی که به Dمادران دارای تیپ شخصیتی 
اضطراب، افسردگی، آشفته معرفی شده دارای خصوصیاتی نظیر، 

استرس، خشم و بدبینی، بیگانگی اجتماعی، بیماری، ضعف یا 
 باشند. کاهش قدرت حیاتی می

که  اندفرورفتهاز نظر اجتماعی در خود  همچنین این افراد
مراتب کمتری شود که دارای محیط حمایتی بهاین امر سبب می

تواند یهای شخصیتی باشند که این امر نیز منسبت به سایر تیپ
ها بیشتر دامن بزند. همچنین افراد نوبه خود به افسردگی آنبه

گیری و رشد اختالالت این تیپ در معرض خطر فزاینده شکل
دانیم در خانواده، طور که میجسمی و روانی نیز قرار دارند. همان

ای را در تربیت فرزندان نسبت به سایر مادر نقش محوری و اصلی
تحت کند بنابراین فرزند در خانواده بیشتر ا میاعضای خانواده ایف

 دهد.رفتار والد مادر قرار گرفته و او را الگو قرار می ریتأث
تواند خواسته می Dهای تیپ شخصیتییك مادر با ویژگی 

یا ناخواسته، این خصوصیات را نیز به فرزند خود القا کند که از 
 د.توان به افسردگی اشاره کرها میترین آنمهم

گیری افسردگی یك مادر افسرده، ممکن است سبب شکل 
نیز در فرزند خود شود و طی تحقیقات مختلف نیز ثابت شده که 

ی مستقیم دارد. همچنین اختالالت افسردگی با بزهکاری رابطه
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ها سرایت کرده و روانی در این والد نیز ممکن است به فرزندان آن 
ساز در ازجمله عوامل زمینه ازآنجاکه افسردگی و اختالالت روانی

بزهکاری هستند، نوجوانان این والدین بیشتر در معرض خطر 
گیرند و ازآنجاکه این تیپ شخصیتی دچار نوعی بزهکاری قرار می

تفاوتی است ممکن است که والدین درصدد رفع این موضوع بی
نباشند که همین امر سبب افزایش روزافزون گرایش به بزهکاری 

 شود. ها مین آندر فرزندا
توان به محدود بودن نمونه های این پژوهش میاز محدودیت

و همچنین  سال شهر همدان 01-03پژوهشی به نوجوانان پسر 
مادران ساکن شهر همدان اشاره کرد که با توجه به شرایط 

های جنسیتی اقلیمی و فرهنگی خاص آن منطقه و تفاوت
مادران قابلیت تعمیم به  های پدران ودختران و پسران و تفاوت

جنس مخالف را ندارد. همچنین استفاده صرف از پرسشنامه برای 
های این مطالعه ارزیابی متغیرهای مطالعه نیز از دیگر محدودیت

دهد. لذا دهی را افزایش میاست که احتمال سوگیری در پاسخ
پذیری نتایج در شود که جهت افزایش تعمیمپیشنهاد می

های های متعلق به جنس مخالف یا نمونهاز نمونهتحقیقات آتی 
هر دو جنس استفاده شده و در سایر مناطق نیز تحقیقات 

شود که در تحقیقات مشابهی صورت گیرد. همچنین پیشنهاد می
بعدی عالوه بر ابزار خودگزارشی از ابزارهای دیگر مانند مصاحبه و 

 مشاهده نیز استفاده شود. 

ای این مطالعه اگرچه یك طرح مداخلهبه لحاظ کاربردی نیز 
-های مداخلهنیست اما چارچوب نظری و پایه عملکرد برای طرح

شود در راستای پیشگیری از بزهکاری ای را دارد و پیشنهاد می
های آموزشی ویژه مادران نوجوانان و کنترل آن، با برگزاری دوره

دان ها از تأثیرات تیپ شخصیتی روی فرزنسازی آنجهت آگاه
 استفاده کرد.
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