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Aims: Single parent adolescents can affect different aspects of their psychological, social, and 

individual lives, and therefore requires special attention. The purpose of the present study was 

to determine the role of parental monitoring, self-esteem, and alexithymia in predicting coping 

with delinquent peers and high-risk behaviors in single-parent adolescents. 

Materials & Methods: This descriptive-correlational study was performed on single parent 

adolescents under the supervision of Imam Khomeini Relief Committee in Karaj, Iran in 2016. 

224 single parent adolescents were selected by convenience sampling. Through the researcher's 

referring to the Adolescent Education Centers covered by the Karaj Relief Committee, all subjects 

completed the Parental Monitoring Questionnaire, Self-Esteem Scale, Affective Scale, 

Companionship with Delinquent Peers, and Iranian Adolescent Risk Scale. Pearson correlation 

and multiple regression were used for data analysis. 

Findings: After removing the incomplete questionnaires, 200 questionnaires remained for 

statistical analysis. Mean parental surveillance components were 11.48±3.04, self-esteem 

10.66±1.63, alexithymia 72.77±4.83, associating with delinquent peers 18.78±6.09 and high risk 

behaviors equal to 86.45±6.33was obtained. There was a significant negative correlation 

between parental monitoring, self-esteem, and alexithymia adolescents' association with 

delinquent peers, and a significant positive relationship with high-risk behaviors (p<0.01). 

Parental monitoring had a significant correlation with being with peers, and predicted 20% of 

the variance with being with peers (p<0.001). Parental monitoring had a significant and 

significant correlation with high risk behaviors, which alone predicted 4% of the variance in high 

risk behaviors (p<0.001). 

Conclusion: The results of this study indicate the importance of parental monitoring, self-esteem 

and alexithymia in reducing adolescents' association with delinquent peers and their high-risk 

behavior. 
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توجه  ازمندین لیدل نیبگذارد، به هم ریتأث شانیا یو فرد یاجتماع ،یروان یبر ابعاد مختلف زندگ تواندینوجوانان م یوالدتکاهداف: 
بزهکار  با همساالن ینینشهم ینیبشیدر پ یخلق یینفس و ناگوعزت ،ینینقش نظارت والد نییاست. هدف از پژوهش حاضر، تع یاژهیو

 .والد مادرسرپرست بوددر نوجوانان تک رپرخط یو رفتارها

ل )ره( شهر کرج در ساینیامداد امام خم تهیکم یوالد تحت سرپرستدر نوجوانان تک یهمبستگ - یفیپژوهش توص نیاها: و روش مواد
ن نوجوانا یتیترب یهادر دسترس انتخاب شدند. با مراجعه محقق به کانون یریگوالد به روش نمونهنوجوان تک 111انجام شد.  1931

 اسیمق ،یخلق یینفس، ناگوعزت اسیمق ،ینینظارت والد یهانامهپرسش هایآزمودن یکرج، تمام رامداد شه تهیتحت پوشش کم
 ونیرگرس و رسونیپ یها از آزمون همبستگداده لیتحل یکردند. برا لیرا تکم یرانینوجوانان ا یریبا همساالن بزهکار و خطرپذ ینینشهم

 .چندگانه استفاده شد

 ینیمؤلفه نظارت والد نیانگیماند. م یباق یآمار لیتحل ینامه براپرسش 022ناقص و مخدوش،  یهانامهپس از حذف پرسش: هاافتهی
پرخطر برابر با  رفتارهای و 04/14±23/3با همساالن بزهکار  یننشیهم ،20/00±49/0 یخلق ناگویی ،33/12±39/1 نفسعزت ،20/9±04/11

 یوالد با همساالن بزهکار، همبستگنوجوانان تک ینینشدر هم یخلق یینفس و ناگوعزت ،ینینظارت والد نی. بآمد دستبه 99/3±01/43
با  ینینشبا هم یباال و معنادار یهمبستگ ینینظارت والد >p)81/8(پرخطر رابطه مثبت معنادار وجود داشت یمعنادار و با رفتارها یمنف

 ینینظارت والد. >p)881/8( کردیم ینیبشیبا همساالن بزهکار را پ ینینشهم انسیدرصد از وار 02 ییاتنههمساالن بزهکار داشت و به 
  . >p)881/8( کردیم ینیبشیپرخطر را پ یرفتارها انسیدرصد از وار 0 ییتنهاپرخطر داشت و به  یبا رفتارها یدارباال و معنا یهمبستگ

مساالن والد با هنوجوانان تک ینینشدر کاهش هم یخلق یینفس و ناگوعزت ،ینینظارت والد تیپژوهش بر اهم نیا جینتا: یریگجهینت
 داللت دارد. شانیبزهکار و رفتار پرخطر ا

 والدتک ،یخلق یینفس، ناگوعزتها: کليدواژه 
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 مقدمه
 در ایفزاینده تأثیر، اساسی نهاد یک عنوان به پایدار خانواده  
 خانواده   وقتی [.9] دارد فرزندان جانبه  همه پرورش و پذیریجامعه
 نظر از دهد، دست از دالیلی به را خود یاصل ارکان از یکی بادوام
 از بسیاری بروز نه  یزم تواندمی و شده گسسته خانوادگی ساختار
 این ازجمله [.1] گردد منجر را اجتماعی یا روانی هایآسیب
 دالیلی به والدین از یکی آن در که استیی هاخانواده ،هاخانواده
 الدوکت .کنندمی زندگی والدین از یکی با فرزندان و ندارد حضور
 این در برند.می ارکبه هاخانواده از نوع این برای هک است عنوانی
 حائز بسیار، سرپرستمادر والدتک هایخانواده به توجه، میان

 خانوارهای تعداد، گذشته سال ده طی کهطوریهب است؛ اهمیت
 ورمجب که مادرانیاست.  افزایش به رو مادران این سرپرستی تحت
 مطابق و بگیرند برعهده را خانواده هایمسئولیت تمام شوندمی

 یراتتأث تواندمی خانوادگی خاص شرایط این، پژوهشی هایپیشینه
باشد. این  داشته همراه به هاخانواده این نوجوانان بر منفی

 هایچالش با پدر، حضور عدم دلیل به ناگزیرند اغلبنوجوانان 
 [.9-4] شوند روهروبی زندگ در متعددی

 درگیر آن با والدتک ویژهبه نوجوانان که مسائلی ازجمله  
 و تسالم که رفتاری است؛ پرخطر رفتار به گرایش آسیب ،هستند

، نوجوانانمیان  در آن شیوع و تهدید را جامعه و فرد بهزیستی
 عجوام هاینگرانی ترینمهم از، پذیرآسیب اقشار از یکی عنوانبه

 ننوجوانا اند،داده نشان نیز پیشین تحقیقات مرور ست.ا بشری
 ار خانواده ساختار در تغییر که مادرسرپرست هایخانواده در ویژهبه

 زیرگ ،یپرخاشگر ،یدزدهمچون  نامناسبی رفتارهای اند،کرده تجربه
 نسبت را گاریس و لکال مصرف ،یجنس یرفتارها خانه، و مدرسه از
-7] اندداده نشان خود ازبیشتر  ،پایدار هایخانواده در نوجوانان به
 کاملیت تغییرات دیگر از، استقالل به تمایل و الگویابی همچنین[. 5

 والدین از یکی نبودنمیان،  ینا در که استنوجوانی  دورهمهم در 
 ربزهکا همساالنی هاگروه به نوجوانان گرایش احتمال است ممکن

 رفتارهای انجام به که دهد افزایشرا  جایگزین الگوهای عنوانبه
 مواد، سوءمصرف دیگران، به رسانیآسیبمانند،  ضدمدنی
 ه  ینظر اساس بر[. 8منجر خواهد شد ] سالح حمل و الکلی مشروبات

 ،اسبمن رفتاری الگوی بودن، پیشین هایپژوهش و بندورای ریادگی
 به توانندیم ،عاطفه دریافت کمبود و خانوادگی آشفته سیستم
 .[11، 9] گردند منجر هاگروه این به پیوستن برای نوجوانان تمایل
 نظارت والدین، از یکی حضور عدم دلیل به گاهیحال،  این با

 اهبردر یک عنوان به والدین نظارت .ابدییم کاهش فرزندان رفتار بر
 عالیتف ازاینکه والدین  تا گیردمی قرار استفاده مورد ژهیو حفاظتی

 نشان شدهانجام مطالعات .[99] باشند مطلعکامل فرزندانشان 
 و وظایف تداخل دلیل به مادرسرپرست هایخانواده در که دهندیم

 هب گرایش احتمال و هنجارنا رفتار بروز برای زمینه نظارت کاهش
 به نسبت استقالل، و حمایت دریافت برای هاییگروه چنین
 تأثیرات درکنار .[11، 11، 11، 9] است دوچندان پایدار هایخانواده

 و فردی عملکرد بر مؤثر یشناختروان عوامل از یکینظارتی،  ُبعد
 به نسبت فرد ارزش به که ستا نفسعزت نوجوانان اجتماعی
 و فردی هایچالش با کنارآمدن و اندیشیدن در خود شایستگی
 و خانوادگی شرایط ،میان نیا در. [94] دارد اشاره اجتماعی

 فرد نفسعزت چگونگی در تواندیم مستمر عاطفی یهاتیحما
 اننش ینوع به مختلف یهاپژوهش که طوریهب، باشد رگذاریتأث
 غیبت دلیل به خاص پدیده یک عنوانبه والدیتک که اندداده

 یاهبیآس فرزندانشان شودیم باعث کمتر حمایت و والد طوالنی
 یهاتیفعال صورتبه را آن و تجربه را روانی و عاطفی یرناپذجبران

 نجبرا برای ناشایست همساالن جرگه به گرویدن یا ضداجتماعی
 .[91، 95] دهند پرورش خود در کمبود این

 یهاسازه دیگر از، نفسعزت یشناختروان مؤلفه   بر افزون
 ،است مادرسرپرست نوجوانان در بررسی نیازمندکه  مهم روانی
ی، یهاخانواده چنین در معموالا . است خلقی ناگویی نه  یزم در مشکل

 ناگویی مستعد عواطف، و احساسات سرکوب دلیل به نوجوانان
 اختشن دری ناتوانهمچون  ییهایژگیو با که هستند باالیی خلقی
 توصیف، محدود پردازش و همدلی ضعف گران،یدی جانیه حاالت

 به گرایش در خلقی ناگویی رابطه نه  یزم در[. 97-99] شوندیم
، فتگ توانیم ناشایست باهمساالن ینینشهم و پرخطر رفتارهای

 ختارسا با ایخانواده در یزندگ با ینوع به باال خلقی ناگویی نمره
 رفتارهای به گرایش فرزندی، -والد روابط در اختالل و آشفته
 اب مقابله در ناتوانی و منفی عالیق روانی، اختالالت انواع پرخطر،
 اختارس باپایین  خلقی ناگویی نمره، مقابل درارتباط دارد.  استرس

 [.29، 22] دارد ارتباط شهری منطقه یک در زندگیپایدار و  خانوادگی
 یروشیپ مشکالت خصوص در ذکرشده مطالب به توجه با

 یریگشکل در ینوجوان دوره تیاهم و مادرسرپرست نوجوانان
 مشکالت که گفت توانیم حاضر قیتحق انجام ضرورت در ،تیهو

 ودخ به بیآس ضمن والد، کی یسرپرست تحت نوجوانان یرفتار
 وزبر سبب تواندیم سرپرست، والد تنش شیافزا و نوجوان فرد

 وعیش ای یابانیخ یهاخشونت همچون هنجارشکنانه یرفتارها
 تواندیم که شود جامعه در ادیاعت همچون یسوزخانمان یهادهیپد

 یهانهیهز جامعه، یبرا یاجتماع -یفرهنگ تبعات جادیا ضمن
 همچون مرتبط یهامعاونت به را یمتعدد یامداخله و یدرمان

 ناجا یاجتماع معاونت ای یدادگستر جرم از یریشگیپ معاونت
 در تواندیم نهیزم نیا در پژوهش انجام رو،نیهم از. دینما لیتحم

 اناننوجو در هنجارشکنانه یرفتارها با مرتبط یرهایمتغ ییشناسا
 یاری رانهیشگیپ ریتداب اتخاذ در را مربوطه مسئوالن و باشد مؤثر
 ،ینیوالد نظارت نقش یبررس باهدف حاضر پژوهش ن،یبنابرا .دینما
 نهمساال با ینینشهم ینیبشیپ در یخلق ییناگو و نفسعزت

 .شد انجام مادرسرپرست نوجوانان در پرخطر یرفتارها و بزهکار
 

 هامواد و روش
 تمادرسرپرس نوجوانان کلیهدر  همبستگی -توصیفیاین مطالعه 

 9995 سال در کرج شهر ره()ینیخم امام امداد کمیته پوشش تحت
 تعیین برایبودند،  نفر 111 که جامعه تعداد به توجه با .انجام شد

 خطای و 95/2 اطمینان بافاصله کوکران فرمول از نمونه حجم
 برآورد نفر 975که درنهایت  [11] شد استفاده 25/2 گیرینمونه
 روش به والدتک نوجوان 224 ،بیرونی اعتبار افزایش برای .گردید
 ،پژوهش به ورود هایمالکشدند.  انتخاب دسترس در گیرینمونه
 سواد حداقل داشتن سال، 22 حداکثر و 99 حداقلسن  داشتن

 یسرپرست تحت قرارگرفتنو  بودن والدتک بودن، مذکر آموزشی،
، بود. مالک خروج از مطالعه نیز عدم رضایت افراد برای ادامه مادر

های ناقص و مخدوش نیز از مطالعه خارج نامههمکاری بود. پرسش
 شدند.

 والدینی، نظارتی هانامهپرسشها از داده یگردآوربه منظور 
نین همچ و بزهکار همساالن با نشینیهم خلقی، ناگویی نفس،عزت

 استفاده شد.  ایرانی نوجوانان خطرپذیری



 و همکاران نیالدنیرعیپ دیسع     111

 9999 بهار، 2، شماره 9دوره  نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی فصل

 الیسئوهفت نامهپرسش این والدینی: نظارت نامهپرسش
 کرونباخی آلفا[ که 29] است شده ساخته همکاران و سینگر توسط
 رحاض نامهسشپر نیز ایران در است. شده گزارش آنی برادرصد  77

سنجی های روانو ویژگی ترجمه[ 24] همکاران و آلبوکردی توسط
آن بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی بازآزمایی این 

 ضریب ودست آمده است به 82/2نامه در مطالعه ایشان پرسش
 این در است. شده گزارشدرصد  71 مقیاس کل برای کرونباخی آلفا

 صفر) وقتچیه از لیکرت مقیاس اساس بر آزمودنی نامهپرسش
 نمرات دامنه دهد.می پاسخ آن به (سه امتیاز) همیشه تا (امتیاز

 ینیوالد نظارت نشانگر، باالتر نمره که است متغیر 29 تاصفر  از
 دستبه 71/2 کرونباخ آلفای ضریب، پژوهش این در است. باالیی
  آمد.

[ 12] روزنبرگ توسط مقیاس این روزنبرگ: نفسعزت مقیاس
 ار نامهپرسش این است. شده طراحی نفسعزت ارزیابی منظور به

 آزاد دانشگاه دانشجویان روی و ترجمه فارسی به [12] برنا و سواری
روایی آن را از طریق محاسبه ضریب همبستگی با  و اجرا اهواز

آن  پایایینفس آیزنگ تأیید کرده است. همچنین نامه عزتپرسش
 مهناشپرس این اند.هکرد گزارشدرصد  75 ،کرونباخ آلفای طریق از را

 موافقم کامالا  زا کهاست  لیکرت مقیاس اساس بر گزاره ی دهدارا
 در .شودیم گذارینمره (صفر امتیاز) مخالفم کامالا  تا (سه امتیاز)

 معکوس صورتبه (9 ،8 ،1 ،5 ،2) الئوسپنج  مقیاس این
 نمرات. است 92 تا صفر از آن نمرات دامنه و شوندمی گذارینمره
 25 تا 12 نیب نمرات باال، نفسعزت دهندهنشان 25 از باالتر
 نفسعزت دهندهنشان 12 از کمتر و متوسط نفسعزت دهندهنشان

 دستبه 75/2 کرونباخ آلفای ضریب پژوهش این در است. نییپا
 آمد.

 که لقیخیی ناگو نامهپرسش تورنتو: خلقی ناگویی نامهپرسش
 این است. الئوس 22ی دارا، اندکرده طراحی[ 21] همکاران و باگبی
یی شناسا و تشخیص دری دشوار ُبعد سه دارای نامهپرسش

 ال(ئوس 5) احساسات توصیف در دشواری (،الئوس 7) احساسات
 اساس بر االتسئو است. ال(ئوس 8) بیرونی تجارب بر تمرکز و

پنج ) موافقم کامالا  تا ()یک امتیاز مخالفم کامالا  از لیکرت مقیاس
 دلیل به 99 ،98 ،92 ،5 ،4 هایماده و دنشومی گذارینمره (اکتیاز
 معکوس شیوه به خلقییی ناگو با السئو جهت بودنمنفی
 شدت دهندهنشان باالتر نمره مقیاس این در .شوندیم گذارینمره

 بیضرا نامهپرسش نیا یفارس نسخه در است. خلقی ناگویی بیشتر
 یواردش اسیرمقیز سه و کل یجانیه ییناگو یبرا کرونباخ یآلفا
 ینیع تفکر و احساسات فیتوص در یدشوار احساسات، ییشناسا در
 شده محاسبه درصد 72 درصد و 75 ،درصد 82 ،درصد 85 بیترت به

 در نفری17 نمونه یک در نامهپرسش این بازآزمایی پایایی و است
درصد  87 تا 82 همبستگی ضریب از هفته چهار فاصله با نوبت دو

است.  هشد یدتأی مختلف هایزیرمقیاس و کلی خلقی ناگویی برای
 انیم یهمبستگ اساس بر آن زمانهم ییروا نیهمچن[. 25]
 یدرماندگ و یستیبهز ،یجانیه هوش یهااسیمق و هااسیرمقیز

 ضریب [.25] است شده گرفته قرار دیتائ مورد و یبررس یشناختروان
 آمد. دستبه 79/2 پژوهش این در کرونباخ آلفای

 نامهپرسش بزهکار: همساالن با نشینیهم نامهپرسش
[ 27] و همکاران پاسکال توسط بزهکار همساالن با نشینیهم

 با نوجوانان ارتباط درباره   آن االتئوس و است شده طراحی
 مخدر، مواد و الکل سوءمصرف چون رفتارهایی که است همساالنی

 یدارا نامهپرسش این .دهندیم نشان را سالح حمل و نزاع در شرکت
فر ص) کدامهیچ از لیکرت مقیاس اساس بر که است الهشت سئو

 رد یلک نمره .شودیم گذارینمره (چهار امتیاز) هاآن همه تا (امتیاز
 .است ارکبزه همساالن با نشینیهم شیافزا نشانگر نامهپرسش نیا
 و شده دیتائ زین ییروا و ییایپا، همکارانو  آلبوکردیمطالعه  در

 بیضر نیهمچن ه است.آمـد دسـتبـه 75/2 آن ییبازآزما یپايـاي
 .[24] است شده گزارش درصد 89 اسیمق کل یبرا کرونباخ یآلفا

 آمد. دستبه 74/2 پژوهش این در کرونباخ آلفای ضریب
 توسط که مقیاس این ایرانی: نوجوانان خطرپذیری مقیاس

 است الئوس 98 دارای، شده طراحی[ 28] همکارانو ی محمدزاده
 از پرخطر رفتارهای نه  یزم در نوجوانان پذیریآسیب سنجش به که

 99) مخدر مواد مصرف ال(،سئو ُنه) پرخطر رانندگی و خشونت قبیل
 این .پردازدیم ال(سئو 8) جنسی رفتار و رابطه و ال(سئو

 (یک امتیاز) مخالف کامالا  از لیکرت مقیاس اساس بر نامهپرسش
 شانگرن باالتر نمره .شودیم گذارینمره (پنج امتیاز) موافق کامالا  تا

 ،و همکاران محمدیزاده بررسی در است. بیشتری خطرپذیر میزان
 رایب کرونباخ آلفای ضریب و دیتائ اسیمق نیا سازه و یصور ییروا
 92 الکل مصرف ،درصد 92 مخدر مواد مصرف ،درصد 99 مقیاس کل

 .[28دست آمده است ]هبدرصد  85 جنسی رفتارهای و رابطه ودرصد 
 آمد. دستبه 85/2 پژوهش این در کرونباخ آلفای ضریب
 کل اداره به مراجعه از پس حاضر، پژوهش اجرای منظوربه

 اب الزم یهایهماهنگ و نامهیمعرف اخذ و البرز استان امداد تهیکم
 در. دیگرد کسب پژوهش یاجرا جهت الزم موافقت ن،یمسئول
 یهاخیتار در محقق اطالعات، یآورجمع یبرا بعد مرحله

 نوجوانان یتیترب کانون نیمع یهامکان در یقبل شدههماهنگ
 یهاآموزش یبرگزار یبرا که کرج شهر امداد تهیکم پوشش تحت
 ضمن و کرد دایپ حضور بود، شدهدهید تدارک یفرهنگ و یعلم
 تیاهم مطالعه، به افراد ورود طیشرا پژوهش، رامونیپ خود یمعرف
 نحوه نیهمچن و هاالئوس به ییپاسخگو در دقت لزوم و آن

 ورد به هاآزمودنی. شد ارائه یحاتیتوض ،هایآزمودن به ییپاسخگو
 عالوه نمودند. مشارکت پژوهش در الزم آگاهی و رضایت با اجبار از
 افراد به ،هانامهپرسش تکمیل جهت هاآن رضایت کسب بر

 اطمینان داده پژوهش فرآیند کل در اطالعات همه بودنمحرمانه
 افراد و دیگرد اجرا دسترس در یهانمونه یرو بر مونزآ نیا .شد

 و یآموزش یهاکالس اتمام از بعد را مذکور یهانامهپرسش
  .نمودند لیتکم یجمع صورتبه شانیفرهنگ

در این تحقیق با استفاده  شدهیگردآوری هاداده آنالیز آماری:
در سطح  چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب از

 لیوتحلهیتجز SPSS 19 رافزانرمدر قالب و  p<11/1 یدارامعن
ی هامؤلفهبرای پاسخگویی به هدف پژوهش مبنی بر نقش شدند. 

ار و بزهک همساالن بای نینشهمی گرایش به نیبشیپپژوهش در 
 رفتار پرخطر از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

 

 هایافته
 نامهپرسش 222 مخدوش، و ناقص یهانامهپرسش حذف پس از

 والدتک نوجواناین تعداد  از. ماند یباق یآمار لیتحل یبرا
 یسن گروه در (درصد 5/91) نفر 79 پژوهش، این در کنندهشرکت

سال  97الی  95 سنی گروه در (درصد 5/94) نفر 19 ،سال 94الی  99
 از و داشتند قرار سال 22الی  98 سنی گروه در (درصد 29) نفر 58 و

 (.نفر 995بود ) طالقعامل،  بیشترین والدی،تک دالیل بین
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 ینیوالد نظارت مؤلفه میانگینها، نامهپس از بررسی پرسش
 یخلق ناگویی ،11/92±19/9 نفسعزت ،24/9±48/99
 و 78/98±29/1 بزهکار همساالن با نشینیهم ،89/4±27/72
 به توجه با. آمد دستبه 45/81±99/1 با برابر پرخطر هایرفتار

 و نفسعزت والدینی، نظارت بین پیرسون، همبستگی ضرایب
 نفیم همبستگی بزهکار همساالن با نشینیهم با خلقی ناگویی

 والدینی، نظارت بین(. عالوه بر این p<29/2داشت ) وجود معناداری
 بین و منفیمعنادار  همبستگی پرخطر رفتارهای با نفسعزت

 جودو مثبتمعنادار  همبستگی، پرخطر رفتارهای با خلقی ناگویی
با ضریب  والدینی نظارت ،9جدول  به توجه با .(p<29/2شت )دا

 اب نشینیهم با را منفی همبستگی بیشترین 457/2همبستگی 
 .(p<29/2داشت ) پرخطر رفتارهای و بزهکار همساالن
 

 ضرایب همبستگی پیرسون (9 جدول

 ریمتغ
  نظارت

 ینیوالد
 عزت
 نفس

 ییناگو
 یخلق

 -499/2 -989/2 -457/2 بزهکار همساالن با ینینشهم

 982/2 -955/2 -229/2 رفتارهای پرخطر

 
 ستگیهمب والدینی نظارتکه  داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج

 یینهات به و داشت بزهکار همساالن با ینینشهم با یدارامعن و باال
 را بزهکار همساالن با ینینشهم واریانس از (2r=22/2) درصد 22
، لقیخ ناگویی و نفسعزت شدناضافه با سپس .کردمی ینیبشیپ

 از که کرد پیدا افزایش درصد 91 و 99 به بیترت به تعیین ضریب
 خلقی ناگویی سهم درصد 5 و نفسعزت سهم درصد 99میزان،  این
ابق با مط بود. بزهکار همساالن با نشینیهم واریانسی نیبشیپ در

 91مجموع  در خلقی ناگویی و نفسعزت والدینی، نظارت، 2جدول 
 ینیبشیپ را بزهکار همساالن با نشینیهم واریانس از درصد

 .(p<229/2کردند )یم
 

 گام بابهمعادله رگرسیونی چندگانه گام (1جدول 
 نشینی با همساالن بزهکارمتغیر مالک هم

 گام
 متغیرهای 
 واردشده

 ضریب همبستگی
 چندگانه

 ضریب
 تعیین

 Fآماره

 91/11 11/1 124/1 نظارت والدینی اول

 64/11 11/1 261/1 نفسعزت دوم

 12/9 16/1 612/1 ناگویی خلقی سوم

 
 اد کهد نشان گامبهگام ونیرگرس لیتحل جینتاعالوه بر این، 

 پرخطر یرفتارها با یدارامعن و باال یهمبستگ ینیوالد نظارت
 پرخطر یرفتارها انسیوار از (2r=24/2) درصد 4 ییتنها به و داشت

 و یخلق ییناگو شدناضافه با سپس .کردمی ینیبشیپ را
 کرد دایپ شیافزا درصد 9 و 7 به بیترت به نییتع بیضر ،نفسعزت
 سهم درصد 2 و یخلق ییناگو سهم درصد 9 میزان، نیا از که

ا مطابق ب بود. پرخطر یرفتارها انسیوار ینیبشیپ در نفسعزت
 دیگریک کنار در نفسعزت و یخلق ییناگو ،ینیوالد نظارت ،9جدول 

ردند کیم ینیبشیپ را پرخطر یرفتارها انسیوار از درصد 9
(229/2>p). 

 گام بابهنتایج معادله رگرسیونی چندگانه گام (1جدول 
 متغیر مالک رفتارهای پرخطر

 گام
 متغیرهای
 واردشده

 ضریب همبستگی
 چندگانه

 ضریب
 تعیین

 Fآماره 

 11/19 11/1 119/1 نظارت والدینی اول

 22/16 14/1 144/1 ناگویی خلقی دوم

 14/9 19/1 111/1 نفسعزت سوم

 

 بحث
 و نفسعزت ،ینیوالد نظارت نقش یبررس ،حاضر پژوهشاز  هدف
 و بزهکار همساالن با ینینشهم ینیبشیپ در یخلق ییناگو

 اساس بر .بود مادرسرپرست والدتک نوجوانان در پرخطر یرفتارها
 اب ینینشهم با ینیوالد نظارت مؤلفه نیب پژوهش یهاافتهی

 نظارت و شتدا وجود یمعنادار یمنف رابطه بزهکار همساالن
 .بود زهکارب همساالن با ینینشهم ریمتغ ینیبشیپ به قادر ینیوالد
 که داد نشان گرید یهایبررس با همسو پژوهش نیا یهاافتهی

 انزیم باشند، داشته نظارت خود فرزندان رفتار بر نیوالد یوقت
، 92، 9] ابدییم کاهش بزهکار همساالن با ینینشهم به هاآن لیتما
 ارتباط گفت، توانیم پژوهش یهاافتهی یراستا در .[24، 99، 92

 یرفتارها بروز در تواندیم بزهکار سالهم یهاگروه با نوجوانان
 د،باش رگذاریتأث هاآن یسو از یمنف یهانگرش تیتقو و نابهنجار

 به فرد تعهد ،باشد ادیز معاشرت نیا زانیم هرچه که یطورهب
 به اهآن التزام زانیم ،درمقابل و شتریب زین گروه بر حاکم یهاارزش

 که است واضح اما ابد؛ییم کاهش یاجتماع یهنجارها و خانواده
 یبرقرار تواندیم ،باشد مستحکم نظارت و یخانوادگ روابط هرچه
 یخانوادگ یهابرنامه .دهد کاهش جوانان نیب در را یمنف روابط
 خانواده تیریمد آموزش ای خانواده یکارکرد درمان لیقب از مؤثر
 [.29] دهد کاهش نوجوانان در را بزهکار همساالن به لیتما تواندیم

 اب ینینشهم و نفسعزت نیب که داد نشان گرید هایافتهی
 به قادر نفسعزت و شتدا وجود یمعنادار یمنف رابطه ،همساالن

 جیتان این .بود بزهکار همساالن با ینینشهم ریمتغ ینیبشیپ
 سنفعزت با نوجوانان نداهداد نشان که است یقاتیتحق با همسو

-91] ددارن بزهکار یهاگروه در تیعضو یبرا یشتریب شیگرا ،نییپا
 یهاخانواده در نوجوانان گفت توانیم افتهی نیا نییتب در .[24، 94
 و داریپا یعاطف یهاتیحما از یبرخوردار عدم لیدل به والدتک

 یدیناام و بیآس دچار نفسعزت نظر از مناسب مانهیصم رابطه
 یعامل وجود بهانه به زین و آن جبران یبرا جهیدرنت و هستند
 تسیناشا یهاگروه در جذب یبرا بخشتیشخص و دهندهنیتسک
 به هاهگرو نیا از که یکاذب ندیخوشا احساس و کنندیم دایپ لیتما
 تداوم یبرا نوجوان شتریب کیتحر به منجر دهد،یم دست هاآن

 .گرددیم یو یجیتدر شدنترآلوده و هاگروه نیا در خود حضور
 و یخلق ییناگو نیب مطابق با دیگر نتایج این پژوهش،

 و شتدا وجود یمعنادار یمنف رابطه بزهکار همساالن با ینینشهم
 را اربزهک همساالن با ینینشهم ریمتغ نستتوایم یخلق ییناگو

 که یقاتیتحق با مذکور هیفرض از آمدهدستبه جینتا .کند ینیبشیپ
 همچون؛ ییهایژگیو یخلق ییناگو یادار افراد نداهداد نشان

 یاجتماع عملکرد در نییپا یهمدل ن،ییپا یروان سالمت اضطراب،
 نیا و ستا همسو یحد تا ،دارند کمتر تیمحبوب و ییگرادرون و
 به نسبت مادرسرپرست نوجوانان یدارا یهاخانواده در یژگیو
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 یجانیه طیمح از یبرخوردار تجربه که ینیوالد دو یهاخانواده
 را متقابل طرف جاناتیه به واکنش و ابراز فرصت و مطلوب
 نتواند فرد یوقت یعبارت به .[98-29] ستا باالتر ،اندنداشته
 نظر از دهد، قرار یبررس مورد در را شدهافتیدر یجانیه اطالعات

 سطح در را یمشکالت و شده یآشفتگ دچار یشناخت و یعاطف
 [92] هولیو و کیدر نظر از .کندیم تجربه یفردبرون و یفرددرون
 دارند گرانید از استقالل به ییباال ازین ،یخلق ییناگو به مبتال افراد
 نییبت در نیبنابرا .ردیگیم شهیر گرانید به یاعتمادیب از نیا که
 یلقخ ییناگو که یوالدتک نوجوانان که گفت توانیم فوق افتهی
 و دکننیم ابراز را خود یهاجانیه ینامناسب طوربه ،دارند یشتریب
 مشکل دچار هاآن با یاجتماع تعامالت و گرانید تیحما جلب در

 جهیدرنت و شوندیم دهیکش یاجتماع یهاگروه به کمتر و هستند
 و بزهکار همساالن با نوجوانان نیا نییپا ینینشهم زانیم
 سطح یخلق ییناگو شیافزا با و ستا هیتوج قابل ربزهکاریغ

 رشتیب زین یروان یهایماریب انواع بروز و یفرد نیب مشکالت
 .شودیم

 یرفتارها و ینیوالد نظارت نیب داد نشان پژوهش یهاافتهی
 و داشت وجود یمعنادار یمنف رابطه والدتک نوجوانان در پرخطر
 زین ار پرخطر یرفتارها ریمتغ ینیبشیپ ییتوانا ینیوالد نظارت
 مؤثر ترلکن نداهداد نشان که یقاتیتحق با آمدهدستبه جینتا .داشت
 کاهش و یریگشیپ در یمهم عامل خود ،فرزندان رفتار بر نیوالد

 نیا با ارتباط در .[9-99] است مرتبط ،است زیآممخاطره یرفتارها
 خود ننوجوانا با یمناسب روابط که ینیوالد ،گفت توانیم نییتب

 یبرا را ییالگو نقش و کینزد آنان به یجانیه لحاظ از ،دارند
 والدتک یهاخانواده در نیا و کنندیم فایا خود کودکان

 تنپرداخ یبرا کمتر فرصت و فیوظا تداخل لیدل به مادرسرپرست
 یارتنظ نقش نیا و است ژهیو توجه ازمندین اریبس ،مسئله نیا به
 یهاهینظر در پرخطر رفتار بروز در مهم عامل کی عنوانبه

 و فرزندان رشد در مهم یامؤلفه و است یانکارنشدن یشناسجرم
 .ستا نوجوانان در پرخطر یرفتارها از یریجلوگ در یقو نیبشیپ

 و نفسعزت نیب که بود نیا نشانگر پژوهش گرید افتهی
 نفسعزت و شتدا وجود یمعنادار یمنف رابطه ،پرخطر یرفتارها
 جینتا .بود بزهکار همساالن با ینینشهم ریمتغ ینیبشیپ به قادر
 انیب که است همسو گرانید قاتیتحق با افتهی نیا از آمدهدستبه

 به شتریب احتمال به ،دارند ینییپا نفسعزت که ینوجوانان ،اندکرده
 زانیم هک ییآنجا از و کنندیم دایپ لیتما نابهنجار یرفتارها ارتکاب
 و دییتأ افتیدر عدم لیدل به مادرسرپرست نوجوانان در نفسعزت
 زانیم ،است نییپا فیوظا انباشت لیدل به مادر یسو از یکاف توجه
 نیا نییتب در .[91، 95] است دوچندان رفتارها نیا به آنان شیگرا
 ییباال نفسعزت از افراد کهیصورت در ،گفت توانیم هاافتهی

 خود، یهایتوانمند و ضعف شناخت ییتوانا ،باشند برخوردار
 و داشت خواهند را نیخطرآفر یهاتیموقع شناخت و رفتار کنترل
 .بداییم کاهش آنها در زین پرخطر یرفتارها انجام احتمال ،جهیدرنت

 و یخلق ییناگو نیب که داد نشان پژوهش مسئله نیآخر
 ییناگو و شتدا وجود یمعنادار مثبت رابطه ،پرخطر یرفتارها

 نیا افتهی .بود پرخطر یرفتارها ریمتغ ینیبشیپ به قادر یخلق
 ییارسان عنوان به یخلق ییناگو معتقدند که تحقیقاتی با پژوهش

 یآمادگ افراد یبرخ ،شودیم باعث جانیه فیتوص و درک در
 جرم ارتکابو  یگرتکانش ،مواد مصرف همچون پرخطر یرفتارها

 توانیم افتهی نیا نییتب در [.99 ,29] است مرتبط ،باشند داشته را

 هتجرب لیدل به مادرسرپرست والدتک نوجوانان که گفت نیچن
 یاجتماع روابط و نییپا یجانیه ابراز و دیشد یروان یهاشوک

 ادجیا به که کنندیم تجربه را ییباال یخلق ییناگو ،نامناسب
 حوادث جانات،یه پردازش ،یفردنیب روابط در یمشکالت
 هب و شودیم هاآن برابر در فرد یریپذبیآس و یزندگ یزااسترس
 ناکارآمد یامقابله یهاسمیمکان از نادرست استفاده ،آن دنبال

 یرفتارها گرید و الکل و مواد سوءمصرف به فرد شیگرا احتمال
 نچو ،گفت توانیم گرید ینییتب در .[29] دهدیم شیافزا را پرخطر

 پردازش و درک به قادر ،باال یخلق ییناگو یدارا والدتک نوجوانان
 تجربه را ساده جاناتیه اغلب و ستندین دهیچیپ یهاجانیه
 یتارهارف به کنواختی حالت نیچن بر غلبه یبرا جهیدرنت کنند،یم

 ؛دآورنیم یرو ،دارند دنبال به را ییباال جانیه که زاتنش و پرخطر
 یمادگآ با ییباال یهمبستگ ،صفت نیا گفت توانیم کهیطوربه

 .دارد نابهنجار یرفتارها انجام یبرا فرد منفعالنه
 یسائلم با رابطه در نشیب ینوع قیتحق نیا جینتا یکل طورهب

 نیا یزندگ .کرد ارائه ،اندمواجه آن با مادرسرپرست نوجوانان که
 قرار یروان یهایژگیو زین و یخانوادگ طیشرا ریتأث تحت نوجوانان

 روابط طرد، و یناامن احساس شودیم موجب که ینحو به رد؛یگیم
 .دهند نشان خود از نامناسب یرفتارها به شیگرا و فیضع یفرد

 که است خانواده کانون ،فرد یبرا بستر نیترمهم دیترد بدون
 .تاس گرفته قرار یمتعدد یهاچالش ریتـأث تحت امروزه متأسفانه

 رد ناخواهخواه که است یادهیپد ،مادرسرپرست ژهیو به یوالدتک
 اتباثب یهاخانواده نعمت از یشتریب فرزندان و است شیافزا حال

 و هاخانواده نیا یهابیآس به پرداختن رونیا از .شوندیم محروم
 سرپرست والد ترشیب توجه لیقب از ییارهاکراه و تیحما ارائه

 یهابیآس حوزه انیمجر و ارانکمدد  توجه خود، فرزند به نسبت
 و مناسب یتیترب یهاروش آموزش به نسبت یاجتماع

 و یشناخت یهاوهیش از استفاده با یشناختروان یتوانمندساز
 التکمش با ییارویرو در هاخانواده نیا بهبود یراستا در یرفتار
 .است تیبااهم اریبس، دارند یرو شیپ که یفراوان

 والدتک نوجوانان در فقط پژوهش نیااز آنجایی که 
 کرج شهر ینیخم امام امداد تهیکم پوشش تحت مادرسرپرست
 اطیاحت جوانب دیبا گرید جوامعتعمیم نتایج در  یبراانجام شد، 

 و بود یمقطع و یفیتوص پژوهش نیا که ییآنجا از .گردد تیرعا
 در است ممکن ،بود یخودگزارش صورتبه آمدهدستبه یهاداده
که به عنوان محدودیت  باشد داشته وجود یریسوگ آنها به پاسخ

 یرو بر پژوهش نیا شودیم شنهادیپ .شودپژوهش مطرح می
 ریسا در یروان و یخانوادگ عوامل نقش و گردد انجام زین دختران

 یبررس مورد نیز هستند ریدرگ آنها با نوجوانان که یمسائل و رهایمتغ
 .ردیگ قرار

 

 گیرینتیجه
 یرهایمتغ ،دارند قرار مادر یسرپرست تحت یلیدال به که ینوجوانان
 شیگرا در یمهم نقش یخلق ییناگو و نفسعزت ،ینیوالد نظارت
 .دارند پرخطر یرفتارها و بزهکار همساالن با ینینشهم به آنها
 و یخانوادگ عوامل به توجه تیاهم حاضر مطالعه نیبنابرا
 ار نابهنجار یرفتارها به والدتک نوجوانان شیگرا در یشناختروان
 در هاخانواده و مسئوالن توجه ضرورت که دهدمی قرار دیتأک مورد
 .سازدیم خاطرنشان را نوجوانان از مطلوب رانهیشگیپ ریتداب اتخاذ
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( ره)ینیخم امام امداد تهیکم نیمسئول از لهیوسنیبد تشکر و قدردانی:
 یهمکار یبرا سازمان نیا پوشش تحت نوجوانان هیکل و کرج شهر

 .میینمایم یقدردان پژوهش نیا یاجرا در آنها ارزشمند
 ارشد یکارشناس مقطع نامهانیپا از برگرفته مقاله نیا اخالقی: هیدییتأ
 کد با تهران یخوارزم دانشگاهدر  خانواده مشاوره رشته در اول سندهینو

 یرو بر قاتیتحق به مربوط یاخالق اصول هیکل و است 2925254
 .دیگرد اخذ صالحیذ مراجع از الزم یمجوزها و تیرعا یانسان یهانمونه

 هک ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد تعارض منافع:
 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه

حی ارائه ایده و طرا ،(لاو سندهینو) نیالدنیرعیپ دیسع سهم نویسندگان:
 سندهینو) زادهمحسن فرشاد ؛آوری داده،تحلیل آماری دادهمطالعه، جمع

 ندهسینو) زهراکار انوشیک ؛تفسیر داده ،مطالعه یطراح و دهیا ارائه ،(دوم
 آن یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو همه ؛، تفسیر داده(سوم
 حتص و دقت تیمسئول حاضر، مقاله یینها دییتأ با همه و بودند میسه

 .رندیپذیم را آن در مندرج مطالب
 تافیدر قیتحق نیا انجام یبرا یمال نهیهزکمک گونهچیه منابع مالی:

 .است نشده
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