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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1411 زمستان، 4، شماره 7دوره   

912 -941صفحات   

رفتارهای پرخطر در نوجوانان بر اساس عملکرد،  بینی پیشبررسی و 

ان دختر مقطع آموز دانشمطالعه موردی )و انسجام خانواده  شناسی آسیب

 (0911-0011شهر سبزوار در سال  متوسطه
 

 2، مهدی برغمدی0مریم بداغ آبادی

 د اسالمی واحد سبزوار، ایراندانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزا 1

 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، ایران علمی هیئتاستادیار و  9

 

 چکیده

انجام شد. نمونه رفتارهای پرخطر در نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده و انسجام خانواده  بینی پیشاین پژوهش با هدف 

 های پرسشنامهانتخاب شدند و  ای چندمرحلهای  بزوار بود که به روش خوشهدختر شهر س آموز دانش 011پژوهش شامل 

استفاده گردید.  Spssاز ابزار  ها دادهانسجام خانواده، عملکرد خانواده و رفتارهای پرخطر را تکمیل کردند. برای تحلیل 

به  رفتارهای پرخطر در نوجوانان را دارند. بینی پیشتحقیق نشان داد که عملکرد خانواده و انسجام خانواده توانایی  های یافته

شخصیت و الگوی  گیری شکلدر  تواند میدلیل اینکه نوجوانی یک دوره بحرانی از زندگی است، کارکرد و انسجام خانواده 

واهد رفتاری او مثمر ثمر واقع شود. لذا چگونگی الگوهای ارتباطی خانواده نقش بسزایی در بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان خ

 داشت.

 

 عملکرد خانواده، انسجام خانواده، رفتارهای پرخطرهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

( که با افزایش احتمال شروع 9119، 1ی تغییرات سریع فیزیکی، ذهنی و هیجانی است )اوهینبو و گیتلمن نوجوانی دوره

شود که سالمت  به رفتارهایی گفته می 0ی پرخطر(. امروزه رفتارها9112، 9رفتارهای پرخطر همراه است )استنفیلد و کریستین

صورت کلی به دو گروه  دهد. رفتارهای پرخطر به و بهزیستی نوجوانان، جوانان و سایر افراد جامعه را در معرض خطر قرار می

قبیل مصرف  تقسیم می شوند: گروه اول رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیستی خود فرد را به خطر می اندازند. رفتارهایی از

گیرند )سلمانی، حسنی  دست را دربرمی  مواد مخدر، سیگار، الکل، خشونت، خودکشی، روابط جنسی نامطمئن و مواردی از این

( و گروه دوم به رفتارهایی اطالق می شود که سالمت سایرین را به خطر می اندازد. 1030؛ به نقل از ماهر، 1020و آریاناکیا، 

رخاشگری و گریز از مدرسه و خانه و رانندگی در حالت مستی و با سرعت زیاد از این قبیل هستند رفتارهایی مثل دزدی، پ

ها و  شناسی رفتارهای پرخطر، دیدگاه کننده آن است که در زمینه سبب (. مرور نظرات مختلف بیان9112، 4)چرپیت و همکاران

اند و گروهی دیگر برنقش  فقدان امکانات محیطی تأکید داشته ها، بر شده است. برخی از این دیدگاه  های گوناگونی ارائه مدل

اند. برخی پژوهشگران نیز بر عوامل خانوادگی و ضعف نظارت  عنوان عامل اصلی در این زمینه تأکید کرده عوامل اجتماعی به 

انکاری را در  رقابل دهند که خانواده نقش غی ها نشان می(. پژوهش9119، 2اند )رولیسون و شرمن والدین اصرار ورزیده

(، طرز تفکر و شیوه برخورد با مسائل و حل تعارضات افراد در 1221، 6گیری رفتارهای ضد اجتماع )فارینگتون و وست شکل

رسد عواملی از قبیل انسجام خانوادگی، شیوه تربیتی والدین و عملکرد خانواده )میری،  سنین نوجوانی بر عهده دارد. به نظر می

(، بدرفتاری های دوران کودکی و دیگر عوامل محیطی و خانوادگی، از عوامل مهم می 1021و بهرامی زاده،  بهرامی احسان

عبارت است از  3(. عملکرد خانواده9112، 7بینی کنند )التاف و همکاران توانند بروز رفتارهای پرخطر را پیش باشند که می

(. 9116، 2ها و حل مشکالت اعضای خانواده )سیلبورن و همکاران ریگی چگونگی ارتباط، تعامل، و حفظ روابط، چگونگی تصمیم

 11های به خوبی تعریف شده، پیوستگی و تنظیم احساسی خوب عملکرد سالم در یک محیط خانوادگی با ارتباطات شفاف، نقش

و کنترل رفتاری و شود، در حالی که برعکس، عملکرد نامناسب خانواده، با سطوح باالی تعارض، بی سر و سامانی  مشخص می

تواند به شکست در  (. همینطور عملکرد نامناسب خانواده نیز می9111، 11احساسی ضعیف تعریف می شود )لواندووسکی

، 19تحصیل و تعلیم و تربیت، فروپاشی روابط اجتماعی، بیگانگی اجتماعی، استفاده از الکل و مواد منجر شود )والکرد و شفرد

 1102( در زمینه بررسی تأثیر عملکرد خانواده بر شروع مصرف سیگار در میان 9116) 10ان(. پژوهش ویسیز و همکار9113

 آمریکایی نشان داد که عملکرد مطلوب خانواده ارتباط معکوسی با مصرف سیگار در نوجوانان داشت. _نوجوان آسیایی

                                                           
1- Aughinbaugh & Gittleman  
2- Stansfield & Kirstein  
3- High Risk Behaviors  
4- Cherpite & et al.  
5- Rolison & Scherman  
1- Farrington & West  
2- Altaf & et al.  
3- Family function 
4- Silburn et al.  
5- Good Affect Regulation  
6- Lewandowski et al.  
7- Walker & Shepherd  
8- Weiss et al.  
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، 14رابر رفتارهای پرخطر می باشند )گایساختار سالم خانوادگی، همبستگی و انسجام و نظارت والدین از عوامل حفاظتی در ب

 می باشد. 12در بروز رفتارهای پرخطر اثرگذار باشد میزان انسجام خانواده تواند می(. بنابراین عامل دیگر خانوادگی که 9112

به پیوند  (، انسجام خانواده را1230و همکاران ) 16های سالمت روانشناختی خانواده دارد. السون انسجام خانواده اشاره به جنبه

ها وجود دارد. برخی از  عاطفی که بین اعضای خانواده وجود دارد تعریف می کنند که این انسجام در سطوح متفاوتی در خانواده

ها سطح باالیی از پیوند عاطفی با یکدیگر دارند و برخی دیگر در سطوح متوسط و پایین قرار دارند. از این رو خانواده  خانواده

( و 9113و همکاران،  17ه با طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی و هیجانی فرزندان ارتباط دارد )وایتسایدمحیط مهمی است ک

از سویی با توجه به تغییرات همه جانبه شناختی، جسمانی و عاطفی مخصوص دوره نوجوانی، فرآیندهای خانوادگی به میزان 

ی  خانواده، به عنوان یکی از مفاهیم اساسی که زیر مجموعهگذارند. انسجام  قابل توجهی بر رفتارهای نوجوان تاثیر می

کند )سامانی و  آید، میزان قابل توجهی از بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان را تبیین می فرآیندهای خانوادگی به حساب می

د انجام داده اند. برای نمونه، (. پژوهشگران بررسی زیادی را در رابطه با شرایط خانواده با آمادگی برای اعتیا1036صادق زاده، 

(، ارتباط عاطفی ضعیف خانوادگی را عاملی موثر در گرایش به مواد معرفی کرده اند. بنابراین، میزان 9117) 13ین، چن و چن

بین نیرومندی در ارتباط با بروز رفتارهای پرخطر مختلف  توانند پیش انسجام موجود بین اعضای خانواده و عملکرد خانواده می

رفتارهای  بینی پیشترین سؤال پیش روی محقق این است که آیا عملکرد و انسجام خانواده توان ر نوجوانان باشند. لذا مهمد

 پرخطر نوجوانان را دارد؟

 

 اهداف تحقیق

 هدف كلی تحقیق:

 رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس عملکرد و انسجام خانواده بینی پیش

 اهداف جزئی تحقیق:

 رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده بینی پیش-1

 رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس انسجام خانواده بینی پیش -9

 

 های تحقیق فرضیه

 بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان را دارد. عملکرد خانواده توان پیش-1

 بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان را دارد. انسجام خانواده توان پیش-9

 

                                                           
1- Gau  
15 - Family cohesion 
16 - Olson 
17 - Whiteside et al. 
18 - Yen, Chen & Chen 
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 اهیم و مبانی نظری مف

 رفتارهای پرخطر

-شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روانرفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطالق میتعریف رفتارهای پرخطر: 

(. اصطالح رفتارهای پرخطر حوزه وسیعی را در بر 9110، 12دهد )کارگرگ و گرورشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می

شتمل بر رفتارهای متعددی است که زندگی دیگران را مختل کرده و ممکن است به اشخاص و یا اموال آنان زیان گیرد و ممی

 (.1032شوند )شهر آرا، بندی میبرساند. این مقوله شامل رفتارهایی است که معموالً تحت عنوان بزهکاری نوجوانان دسته

 

 عملکرد خانواده

ها و  گیری واده عبارت است از چگونگی ارتباط، تعامل، و حفظ روابط، چگونگی تصمیمعملکرد خانتعریف عملکرد خانواده: 

 (.9116حل مشکالت اعضای خانواده )سیلبورن و همکاران، 

 

 انسجام خانواده

انسجام خانوادگی به عنوان یکی از ساختارهای پرنفوذ خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهد تعریف انسجام خانواده: 

 (.1222است که اعضای یک خانواده نسبت به هم دارند )اولسون،  عاطفی

 

 رفتارهای پرخطر

شود. برخی از مشکالت رفتاری ایجاد شده در ریزی شخصیت فرد محسوب میهای مهم در ساخت و پایهنوجوانی یکی از دوره

(. به دلیل 1076دهند )احدی و بنی جمالی، هایی پایدار نشان میهای بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگیاین برهه، در دوره

توانند بر سراسر زندگی فرد تاثیر بگذارند، در این اینکه نوجوانی یک دوره بحرانی از زندگی است، الگوهای رفتاری مهم که می

عی، اقتصادی کند. عوامل اجتماگیرند. در نوجوانی فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین میدوره شکل می

در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش  و خانوادگی نقش مهمی

گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشانند. جامعه امروز، هستند و ممکن است فشار این مشکالت نوجوان را در مرحله تصمیم

کند. در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای ای فراوانی روبرو مینوجوان و خانواده را با نیازه

شود و در راستای به دست آوردن جایگاه شوند، در این مرحله نوجوان از خانواده به سوی جامعه کشیده میگوناگونی روبرو می

پذیرنند و یا ممکن است پوششی داشته زینند که والدین نمیکوشد. در این دوران آن ها ممکن است دوستانی برگاجتماعی می

ها بپردازند. در این دوره نوجوان برای اینکه باشند که والدین آن ها را نپسندند و یا اینکه به مقایسه خانواده خود با سایر خانواده

هی داشته باشند ممکن است به رفتارهای بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و جانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگا

-مخرب و پرخطر روی بیاورند. او این کارها را برای اثبات خود و عدم نادیده گرفته شدن و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می

 شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی،دهند. از جمله این رفتارها، رفتارهای پرخطر است که به رفتارهایی اطالق می

 (. 9110، 91دهد )کارگرگشناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش میروان

                                                           
19 - Carr-Gregg & Grover 
20-Carr-Gregg 
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گیرد و مشتمل بر رفتارهای متعددی است که زندگی دیگران را بنابراین اصطالح رفتارهای پرخطر حوزه وسیعی را در بر می

کرده و ممکن است به اشخاص و یا اموال آنان زیان برساند. این مقوله شامل رفتارهایی است که معموالً تحت عنوان  مختل

-(. بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد نوجوانان موافقند که ریسک1032شوند )شهر آرا، بندی میبزهکاری نوجوانان دسته

، 91خطرجویی به نتایج مضر مانند خطر برای سالمتی )اسپیرویت و متز هاپذیری بخشی از رشد نوجوانی است. بعضی وقت

شوند؛ ( مرتبط می1229، 90( و خطر برای دیگران )بل و بل9111، 99نفس پایین )گالن، پاول و مور( افسردگی و عزت1222

عملکرد مثبتی را در اند که رفتارهای خطرناک ممکن است های اخیر، بعضی از محققان خاطر نشان کردهبنابراین در سال

 (.9112، 92؛ دورکین9114، 94انتقال به جوانی برآورده سازد )کیایرانو

 

 تبیین رفتارهای پرخطر

-انداز پژوهشی که در ارزیابی و بررسی تحول خطرپذیری به کار میدر این قسمت برای تبیین رفتارهای پرخطر، چهار چشم 

 روند، مرور خواهند شد.

 

                                                           
21 - Spruit & metz 
22 - Gallen & pavel  
23 - Bell & Bell 
24 - Ciairano 
25 - Dworkin 

تم شخصیتسیس  

هاها، نگرشارزش  

 انتظارات، خودپنداره

 سیستم محیط اجتماعی

 سطح آموزش والدین

 اشتغال والدین

 سیستم محیط ادراک شده مکان سکونت

 خانواده

 همساالن

 مدرسه

 سیستم رفتار

 رفتارهای پرخطر

 سیگار کشیدن

 مصرف شدید الکل
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 رشد شناختی و خطرپذیری

به طور سنتی، تحقیقات رشدی رویکرد شناختی، با این فرض که کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن، کفایت شناختی  

دهد که با افزایش سن ظرفیت های بازنمایی شناختی پیشرفته تر  کمتری دارند، اجرا شده است. برای نمونه، مطالعات نشان می

-(، راهبردها کاراتر می1223، 97یابند )دلواچه، میلر و پیروتساکوستدالل ارتقا میهای اس(، مهارت1223، 96شوند )ماندلرمی

کنند  یابند و مهارت های فراشناختی نیز رشد میای ارتقا مییابد، راهبردهای حافظهشوند، سرعت پردازش افزایش می

کان و احتمال درگیری فرد در رفتارهای (. هر یک از این تحوالت شناختی، احتماالً بر ام9114، 93)ارنستین، هادن و هدریک

گذارند، با این حال محققان رشد شناختی عالقه مند به خطرپذیری، اخیراً تمرکز خود را به تحول مهارت  خطرناک تأثیر می

 (. 9119، 01؛ جاکوبس و کالزینسکی1227، 01ماروم و فیسچ هف -؛ بیث1223، 92های تصمیم گیری تغییر داده اند )بایرنس

 

 و تصمیم گیری كالسیک قضاوت

شود که موقعیت های تصمیم گیری شامل تخمین احتماالت سود و زیان یک رفتار در چهارچوب شناختی سنتی فرض می 

آیند که تئوری اغلب به عنوان اولین دانشمندانی به حساب می 17و دیگر فالسفه قرن  09باشد. الک، پاسکالمشخص می

کند که خطرها )دقیقاً مثل (، این رویکرد اولیه پیشنهاد می9111، 00د )گیگرنزر و سلتناحتماالت را در انتخاب مطرح کردن

( در تحلیلی پیشنهاد کرد که 1224) 04توان به عنوان مجموع احتماالت موفقیت و پاداش در نظر گرفت. برنولیقمار پول( را می

دوار به کسب آن از راه خطر باشد، مورد استفاده تواند برای جمع بند ب سودی که یک فرد ممکن است امیسود یک قمار می

 توان از طریق فرمول های ریاضی ارائه کرد. قرار گیرد. برنولی به نحو ظریفی نشان داد که سود را می

 

 ادراک خطر در نوجوانان

د که کودکان و رشدی گذاشتند. برخی از آنان چنین بحث کردن -دیگر محققان فرض را بر کاربرد بیشتر چشم انداز شناختی 

کنند. یکی از نظراتی که با این جریان کلی همسو است  نوجوانان موقعیت های خطرپذیری را پایین تر از حد معقول ارزیابی می

محور  -( این است که نوجوانان از لحاظ شناختی خود1232، 02و اصوالً بر مبنای کارهای نظری کالسیک استوار است )الکیند

 (. 1221، 06پذیری شخصی در برابر پیامدهای ناگوار خطر، سوءتفاهم دارند )آرنتت به آسیبهستند و بنابراین نسب

 های فردی، بنتیناز نقطه نظر تفاوت 
( دریافتند که نوجوانان خطرپذیر، رفتارهای خطرناک را به طور 1220و اسلویک )07

(، N=41ن مطالعه از جهت حجم نمونه نسبتاً کوچک )کنند. ای یالقوه نسبت به دیگران کمتر خطرناک و بیشتر مفید ارزیابی می

 محدودیت دارد، اما از تحلیل طیف نسبتاً وسیعی از رفتارهای خطرناک برخوردار است.

                                                           
26 - Mandler 
27 - Deloache, Miller & Pierroutsakos  
28 -Ornstein, Had 
29- Byrnes 
30- Beyth-marom & Fischho 
31 -Klaczynski 
32 - Locke & Pascal 
33 - Gigerenzer& Selten 
34 - Bernoulli 
35 - Elkind 
36 - Arnett 
37 - Benthin 
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(، دریافتند که یک رابطه معکوس بین N=277تر و با یک نمونه بزرگتر )(، در یک مطالعه قوی9111فلشر و دیرگان ) -هالپرن 

پذیری وجود دارد. به طور خاص این مطالعه نشان داد که نوجوانان تا ابتدای بزرگسالی( و تصور آسیب سن )از ابتدای نوجوانی

پذیری خویش را در برابر پیامدهای منفی خطرات، سالگی(، تمایل دارند که آسیب 91در مقایسه با بزرگساالن جوان )در اواسط 

دهند چه در پاراگراف قبلی مرور شد، این مطالعات در مجموع نشان میبه نحو بارزی دست باال تخمین بزنند. در مقایسه با آن

رو شوند و احتمال داشتن تجربه در آن بهشود که ممکن است به طور واقعی با آن ها روکه وقتی به نوجوانان خطراتی ارائه می

رات را مشابه با بزرگساالن ارزیابی ها را دارند )مثل مصرف الکل، سیگار کشیدن، مصرف مواد و رفتارهای جنسی(، آن ها خط

پذیری خود را دست باال تخمین بزنند. در دانند و ممکن است حتی آسیبکنند، خود را در برابر خطرات آسیب ناپذیر نمیمی

های نوجوانی است توان از این مطالعات گرفت. امکان تحول شناختی در سالای که میترین نتیجهحال حاضر شاید قابل قبول

 گیری و رفتار خطرپذیری نوجوانان سهیم باشد.های تصمیمکه ممکن است در مهارت

 

 رشد هیجانی و خطرپذیری

چشم انداز رشدی دیگر بر چگونگی تجربه، تفسیر و تنظیم هیجانات توسط کودکان و نوجوانان متمرکز است. محققان اخیراً  

اند، زمانی که برخی از آن ها از  گیری را آغاز کردهرایند تصمیمتوجه به نقش بالقوه هیجانات در رفتارهای خطرپذیری و ف

ارتباط محسوس بین این متغیرها متعجب شدند. به طور کامالً آشکار ارتباط بین هیجانات و تصمیم گیری دوسویه است و 

(. برخی 9111، 03وارزتواند عمیقاً احساسات تصمیم گیرنده را تحت تأثیر قرار دهد )ش پیامد مثبت یا منفی یک تصمیم می

اند و از نقش ای تأکید کردهگیری، به اشتباه بیش از حد واقع بر احتماالت کلیشهحتی معتقدند که نظریه های شناختی تصمیم

 (.9110، 41، داهل9110، 02اند )بچارا، دامازیو و دامازیوگیری غافل شده هیجانات در فرایند تصمیم

ت در تحقیقات خطرپذیری وجود دارد. در شیوه نخست، محققان چگونگی واکنش به دو راه اساسی برای توجه به هیجانا 

کنند های بالقوه خطرناک را تحلیل میگیری در موقعیتتجارب برانگیزنده هیجانات و چگونگی تأثیر این واکنش ها بر تصمیم

گیری های تصمیمکنند، در مقابل مدلاذ می(. به طور کلی آن هایی که این رویکرد را اتخ9111، 41)بچارا، دامازیو و دامازیو

بینی افزایش هیجانات مثبت و کنند. در نتیجه پیشسنتی، سود و زیان هیجانی را به عنوان مبنای برآورد مزایا پیشنهاد می

 بینی کاهش هیجانات مثبت و افزایش هیجانات منفیکاهش هیجانات منفی منجر به افزایش احتمال درگیری در خطر و پیش

 شود.مانع رفتارهای خطرناک می

 

 رشد اجتماعی و خطرپذیری

کنند. طرفداران این رویکرد تأکید دارند که رشد بسیاری تحول خطرپذیری را از منظر تحول اجتماعی بررسی کرده و می 

الوه پیوسته با دهد که خود این بافت در حال تغییر و تحول است و به ع کودک در درون یک بافت اجتماعی و فرهنگی روی می

 رشد کودک در تعامل است. 

                                                           
38 - Schwarz 
39 - Bechara, Damasio& Damasio 
40 - Dahl 
41 - Bechara, Damasio & Damasio 
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زیستی قبلی از اهمیت خاصی برخوردار بودند چرا که بنیآن های اساسی  -در عین حال که تحقیقات مرور شده در بخش روانی 

فرهنگی،  -اند، چرا که محیط اجتماعیکردند، پژوهش های رشد اجتماعی بسیار مهمهای روانشناختی را مشخص میظرفیت

کند که زیستی، رویکرد رشد اجتماعی یک مکانیزم تبیین فراهم می -را در بر گرفته است. همچنین مانند تحقیقات روانی رشد

زیر ساخت رشد روانشناختی است و ارتباطی دوسویه با فرایندهای روانشناختی دارد. به این صورت که محیط اجتماعی بر رشد 

شناخت و هیجان نیز از طریق بازخورد، بر چگونگی تفسیر و تعامل با محیط تأثیر گذارد و  شناختی و هیجانی کودک تأثیر می

 دهند.  بحث خواهد شد، بسیاری از تحقیقات، همبستگی بین ارتباط با همساالن و تمایالت خطرپذیر را نشان می

 

 والدین

بر خطرپذیری را مورد مطالعه قرار  مند به رشد اجتماعی و خطرپذیری، تأثیر ارتباطات اجتماعی خاصاغلب محققان عالقه 

تر از ارتباط بین والدین و فرزندان مطالعه نشده است. یک رویکرد والدگری اند. در این سنت، هیچ ارتباطی بیشتر و جدیداده

تا  ( قرار دارد، ارتباط بین کیفیت رابطه والدین و فرزندان را، از کودکی1239/1262) 49که بر مبنای نظریه دلبستگی بالبی

و  42، کاپرمین44؛ آلن، مور1226، 40اسپارل -نوجوانی، با تمایالت خطرپذیری در نوجوانی بررسی کرده است. )آلن هاسر و بارمن

 (.9110، 46؛ مارش، مک فارلند و لند1223بل، 

ری ارتباطی و به طور خاص نوجوانان دلبسته ناایمن، به ویژه نوجوانان دلبسته ناایمن از نوع آشفته که بیشتر مستعد کژکا 

پرخاشگری اجتماعی آشکار هستند، گرایش به صالحیت اجتماعی کمتر دارند و در نتیجه به احتمال بیشتری در رفتارهای 

 (.1226شوند )آلن و همکاران، خطرناک درگیر می

راهبردهای کارا و موثر  دهند که این تأثیر احتماالً مربوط به استفاده والدین مقتدر ازهای رایج پیشنهاد میبرخی از دیدگاه

باشد )الیرد، های پایشی برای کسب اطالعات از محل، فعالیت و همراهان فرزند خود( مینظارتی )از جمله استفاده از تکنیک

دهند که نظارت والدین باال، (. شماری از مطالعات پیشنهاد می1223، 43، دیشیون و مک ماهن9110، 47پتیت، دودج و باتس

؛ 1226، 21و هیون 42عوامل مانند عزت نفس و موضع کنترل، با بزهکاری کمتر نوجوانان همبسته است )پیسرمستقل از دیگر 

 (. 9110، 21رای

 

 همساالن

کند. تحقیقات زیرمجموعه دیگر تحقیقات رشد اجتماعی، تأثیر همساالن بر خطرپذیری در کودکان و نوجوانان را بررسی می 

ه با رشد، کودکان زمان کمتری را با بزرگساالن و زمان بیشتری را با همساالن خود دهند که همرارشدی کالسیک نشان می

دیگر جهت خطرپذیری فشار (. به عالوه این مسئله که همساالن ممکن است بر یک1231، 29گذرانند )الیس، روگف و کرامرمی

                                                           
42 - Bowlby 
43 - Allen, Hausser& Broman-Spurrell 
44 - Moor 
45 - Kupermine 
46 - Marsh, McFarland & Land 
47 - Laird, Pettit, Dodge & Bates 
48 - Dishion & McMahon 
49 - Peiser 
50 - Heaven 
51 - Rai 
52 - Ellis, Rogoff & Cromer 
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دهند که کودکان و نوجوانان نشان میبیاورند، مورد پذیرش همگان است و بسیاری از مطالعات خودگزارشی به طور ثابت 

 (.9111، 20شوند. )الگرسا، پرینستین و فترمرتبط با همساالن خطرپذیر، به احتمال بیشتری در رفتارهای خطرناک درگیر می

کند. با این حال، رویکرد کلی به تأثیر همساالن این دو مطالعه نقش همساالن در تسهیل رفتارهای خطرپذیری را اثبات می 

ورد انتقاد قرار گرفته است چرا که ارتباط بین رفتارهای خطرپذیری یک نوجوان و رفتارهای خطرناک همساالنش به صورت م

تواند به عنوان تأثیر علی همساالن تعبیر شود. بحث اصلی این است که تنها همساالن بر رفتار همبستگی است و بنابراین نمی

کنند که با های شخصیتی، همساالنی را انتخاب میو نوجوانان، به عنوان کارکرد شباهت گذارند، بلکه کودکانیکدیگر تأثیر نمی

کنند که به طور مشابه گرایش به خطر خود آن ها متناسب هستند و افرادی که تمایل به خطر دارند با کسانی ارتباط برقرار می

 (.1226، 24داشته باشند )باومن و انت

 

 همساالن -تعامل والدین

رات والدین و همساالن بر خطرپذیری کودکان و نوجوانان، آنچنان که در باال ذکر شد کامالً جدای از یکدیگر نیستند. در تأثی 

واقع بسیاری بر تعامل والدین، همساالن و دیگر عوامل اجتماعی در رشد تمایالت خطرپذیری در نوجوانان تأکید دارند )پتیت، 

های والدگری، معاشرت با ( یافتند که شیویه9110(. برای نمونه دوج و پتیت )9110، رای و همکاران، 9111دوج و باتس، 

اند، به این صورت که تأثیرات راهبردهای والدگری منفی بر همساالن و رفتارهای ضداجتماعی همساالن، با هم در تعامل

در حالی که تأثیرات منفی والدین به  شود.خطرپذیری نوجوانان احتماال به واسطه ارتباطات مثبت با همساالن، تعدیل می

 واسطه معاشرت با همساالن ضداجتماعی تشدید خواهد شد.

سالگی با  11( در یک مطالعه جامع یافتند که نظارت والدین و راهبردهای انضباطی در 1223سرانجام دیشیون و همکارانش ) 

بینی کننده درگیری در نرخ نسبتاً باالیی از شسالگی مرتبط است و این ها پی 19ارتباط با همساالن ضداجتماعی در 

 خطرپذیری هستند.

های والدگری احتماالً دار در رشد اجتماعی وجود دارد، به این صورت که شیوهرسد ارتباطی جهت در این چارچوب، به نظر می 

کنند بینی میوجوانان را پیشرسد که خطرپذیری ن کند و هر دوی این عوامل به نظر میبینی میمعاشرت با همساالن را پیش

زمان است. در مجموع این مطالعات ایده تأثیر شیوه های والدگری و فشار همساالن که با افزایش خودمختاری همراه با رشد هم

 کنند، با این حال این تأثیرات را باید به صورت تعاملی در نظر گرفت.بر رفتارهای خطرپذیری در نوجوانان را تأیید می

 

 ت های فردی و رشد خطرپذیریتفاو

های اند تا تفاوتهای فردی متمرکز بودههای رشد اجتماعی که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، به نحو بارزی بر تفاوتداده 

کنند که به احتمال بیشتری این تمایالت را رشدی. این مطالعات، به جای توصیف تمایالت خطرپذیری، افرادی را توصیف می

بندی مند هستند، با استفاده از طبقههای طولی قدرتمند بهرهدهند. بسیاری از این مطالعات که از امتیاز طرح می پرورش

ابتدایی )شامل والدین مقتدر در مقابل مسامحه کار، نظارت والدین باال در مقابل پایین، طرد همساالن در مقابل پذیرش 

                                                           
53 - Lagreca, Prinstein & Fetter 
54 - Bauman & Ennett 
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اند. با این حال حتی چنین رویکردی بر مبنای  یا پایین( را فراهم کردهبینی طبقات بعدی )خطرپذیر باالهمساالن( پیش

 های فردی استوار است و بنابراین در توضیح مکانیزم واقعی رشد و تحول خطرپذیری ناتوان است.های همبستگی و تفاوت طرح

 

 عملکرد خانواده

 مدل های كاركرد خانواده

 مدل اولسون

ر پیچیده است که به شیوه های مختلف سنجش و ارزیابی می شود. به طور کلی، این پدیده به کارکرد خانواده پدیده ای بسیا

کیفیت زندگی خانواده در سطح سیستمی یا روابط دوتایی اشاره دارد و به نمونه هایی از قبیل سالمت، شایستگی، کفایت ها، 

و ارتباط ابعاد اساسی الگو را شامل می شوند  ضعف ها و قدرت های نظام خانواده بر میگردد. پیوستگی، انعطاف پذیری

 (.1239، 22)ایدلسون، اپشتاین

فرض بر این است که کنش مطلوب و بهینه یک سیستم با سطوح متعادل و مرکزی پیوستگی )جدا شده و پیوسته( همراهی 

ل یا افراطی و گسسته و می شود. سطوح نامتعادل و مرکزی پیوستگی )جدا شده و پیوسته( همراهی می شود. سطوح نامتعاد

(. بعد سوم در 1226در هم تنیده عموما در روابط مسئله ساز خانواده ها طی مدت زمان طوالنی مشاهده می شود )اولسون، 

این الگو، ارتباط است که یک بعد تسهیل گر می باشد و اهمیت آن، از جهت کمک به حرکت و جابجایی، در دو بعد دیگر است. 

بعد مهارت هایی از قبیل، شنیدن، صحبت کردن، خود افشاگری، شفافیت، احترام و توجه به یکدیگر باید  برای ارزیابی این

مدنظر قرار گیرد. مهارت های شنیدن به همدلی و گوش دادن دقیق اشاره دارد و مهارت های صحبت کردن، گفتگو با فرد 

د و روابط مرتبط می شود. تعقیب یا دنبال کردن عبارت مورد نظر و همزمان با خود افشاگری و احساسات مشترک درباره خو

 است از، ماندن در یک موضوع و احترام و توجه به جنبه های موثر ارتباط و مهارت های حل مسئله در زوج ها یا خانواده. 

از طرف دیگر مجهز  خانواده های متعادل نقاط قوت و توانایی بیشتری داشته، ارتباط با فرزندان و به خصوص نوجوانان دارند و

به مهارت های حل تعارض بوده و لذا رضایت باالتری از زندگی دارند. بنابر این، این نقاط قوت به خانواده قدرت مقاومت در 

برابر حوادث استرس زا می دهد و آن ها بهتر با استرس ها و نیز تغییرات کنار می آیند و در نتیجه همانند یک عامل 

 (.9111انواده را حفظ می کند )اولسون، پیشگیرانه، کارکرد خ

 مدل مک مستر برای ارزیابی كاركرد خانواده

( بیش از پنجاه سال پیش در دانشگاه مک گیل در مونترال MMFF) 26ریشه های مفهومی مدل مک مستر از کارکرد خانواده

کار خود را با تمرکز بر دو حوزه در خانواده کانادا شکل گرفت. گروهی از متخصصان بالینی و پژوهشگران زیر نظر ناتان اپستین، 

ی فرایند و پیامد خانواده درمانی. منظور از  ( و پژوهش درباره9( پژوهش درباره خانواده های غیر بالینی و 1درمانی آغاز کردند: 

نین خانواده ای خانواده غیر بالینی خانواده ایست که هیچ یک از اعضای آن به بیماری های روان پزشکی مبتال نیستند. چ

ممکن است سالم یا ناسالم باشد و کارکرد خانوادگی خوب یا ضعیفی داشته باشد. مدل مک مستر برای ارزیابی کارکرد خانواده 

بهنجار طراحی شده است، اما سازندگان آن سعی نکرده اند تمام جنبه های کارکرد خانواده را بسنجند. بر اساس دو دهه کار 

شش بعد را که ثابت شده است که متخصصان بالینی باید به آنها توجه کنند، به صورت عملیاتی تعریف  بالینی و پژوهش فقط
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کرده اند. هر بعد پیوستاری از کارایی تا ناکارایی را اندازه گیری میکند و به دو طبقه مجزا تقسیم می گردد: ابزاری و عاطفی. 

از یک دامنه ناکارا به سوی دامنه ای کاراتر حرکت کند. این شش بعد هدف از درمان آن است که خانواده را قادر سازد تا 

 (.1072عبارتند از، حل مسئله، ارتباط، نقش ها، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار )امینی، 

 

 57انسجام خانوادگی

گیرد.  رد افراد، در آن شکل میخانواده، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نهادهایی است که بخش اساسی شخصیت و عملک

 یکی از مفاهیم اساسی درون خانواده که از اهمیت اساسی برخوردار است، مفهوم انسجام خانوادگی است.

مراد ازانسجام خانوادگی احساس همبستگی، پیوند و تعهدعاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگردارند؛ به 

 (.1222توان انسجام خانوادگی، نامید )اولسون،  ا دیگر اعضای خانواده را میعبارت دیگر احساس نزدیکی عاطفی ب

کند که انسجام، سازش  است که هویت آن فراتر از مجموعه ی اعضای آن است. سیگال تصریح می انسجام مشخصه سیستمی 

به حیطه ی تجارب ذهنی قابل  یافته ترین و پایدارترین حالت در یک یک سیستم غنی و پویا است. سالمت روان با این ایده

شود. بر این مبنا، اختالل و مشکل هم چون یک رودخانه ای جاری است که یک سوی آن خشکی و سختی و سوی  درک تر می

 (.1029دیگر آن، آشوب و هرج و مرج است )قربانی، 

 

 مدل تركیبی سیستم های زناشویی و خانوادگی

( براساس نظریه سیستم های خانواده، مدل 1272السون و همکاران )اولسون،  مدل ترکیبی سیستم های زناشویی و خانوادگی

جامعه شناسی کارایی خانواده و مفاهیم مربوط به تغییرات دوره حیات خانوادگی در دوهه، توجه خود را بر درک چگونگی 

متمرکز کردند و مدل ترکیبی را  مقابله خانواده ها با انواع استرس ها و خواسته های محیطی در خالل دوره حیات خانوادگی

کنند؛ بنابراین  مبتنی بر این مفروضه طراحی کردند که خانواده ها زمانی که از انسجام برخوردارند، به گونه ای اثربخش عمل می

خود باید انعطاف پذیری  قادرند تعادلی را بین جدایی )گسستگی( و با هم بودن )بهم تنیدگی( برقرار سازند و در عین حال می

 را برای برونسازی با تغییر حفظ کنند.

 

 پیشینه پژوهشی

 الف(تحقیقات داخلی:

( در پژوهشی به بررسی کیفی / کمی عملکرد خانواده معتادان جوان و مقایسه آن با خانواده های بدون جوان 1039موسوی )

معتاد پرداخت. یافته ها نشان داد که حضور پدر در خانواده های دارای جوان معتاد از لحاظ عاطفی و فیزیکی بسیار کم رنگ 

 ناسب و کنترل، نامطلوب است.است و در این خانواده ها قوانین انضباطی، نام

( در رابطه با عوامل خطر مصرف مواد مخدر در نوجوانان ایرانی، نشان داد که سطح باالی 1039پژوهش صدیق سروستانی )

 ارتباط و صمیمیت والد و نوجوان، با سطح پایین ارتباط جنسی پرخطر و مصرف مواد همراه است.

فیت رابطه ولی فرزندی نوجوانان دچار اعتیاد و نوجوانان عادی، نشان داد که ( پیرامون بررسی کی1030پژوهش حیدر نیا )

 ابعاد بهتر از نوجوانان دچار اعتیاد است. کیفیت رابطه ولی فرزندی در نوجوانان خانواده های عادی در تمامی
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 ب(تحقیقات خارجی:

صرف مواد در نوجوانان، نشان داد که رابطه ( در مورد بررسی عوامل محیطی و خانوادگی زمینه ساز م9111) 23پژوهش بروک

سرد بین والدین و فرزندان، یکی از عوامل خانوادگی مهم در افزایش احتمال بروز رفتارهای پرخطر ومصرف مواد توسط فرزندان 

 آید. نوجوان، به حساب می

انه در نوجوانان اسپانیایی تبار ( که با هدف شناخت عوامل خانوادگی محافظ و پیش گیر9112) 22در مطالعة سالی و همکاران

نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عناصر خانوادگی  11211در معرض خطر مصرف الکل انجام گرفت، تعداد 

)شامل پیوند های خانوادگی، نظارت خانوادگی و نگرش های والدین به مصرف الکل فرزند( ارتباط باالیی با مصرف الکل به و 

نوجوانان دختر دارد. همچنین ارتقاء پیوندهای نوجوانان با والدینشان می تواند تأثیرات درازمدت مثبتی در کاهش یژه در 

 مصرف الکل داشته باشد.

( با بررسی دلبستگی ایمن ومصرف مواد نشان دادند احتمال مجموعه رفتارهای پرخطر از جمله 9117) 61کاسل و همکاران

ته نا ایمن باالست. این افراد به این دلیل که در مواقع حساس، منبع حمایتی کافی برای مقابله مصرف مواد در نوجوانان دلبس

 آورند. با تنش و استرس ندارند، به مصرف مواد و انجام رفتارهای پرخطر روی می

ط با آن در ( پژوهشی پیمایشی با موضوع میزان تعیین گسترش الگوی رفتارهای پرخطر و عوامل مرتب9113) 61کامپو آریاس

درصد پاسخگویان حداقل یک الگوی رفتار پرخطر  9/91ساله انجام دادند که نتایج نشان داد که  12تا  10ان آموز دانشمیان 

سالگی، مصرف الکل و رژیم نامناسب غذایی( داشتند و  10)از قبیل مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر، آمیزش جنسی قبل از 

دگی قابل مالحظه، مرد بودن و نگرش ضعیف نسبت به معنویت با الگوی رفتاری پرخطر مرتبط متغیرهایی از قبیل عالئم افسر

 بود.

 

 روش پژوهش

روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش و ماهیت متغیرها، روش همبستگی است. بنابراین طرح پژوهش حاضر 

  همبستگی، از نوع رگرسیون است.

 ی( از نوع همبستگی و استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون بود.روش پژوهش حاضر، توصیفی )غیرآزمایش

 

 جامعه آماری

 آموز دانش 1211ان دختر دبیرستان دوره دوم شهر سبزوار که حدودأ شامل آموز دانشی آماری این پژوهش را کلیه  جامعه

 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. 22 -411بودند و در سال تحصیلی 

 

                                                           
1- Brooks  
2- Sale et al  
3- Kassel et al.  
1- Campo_ Arias et al.  



 تربیتی  علوم و روانشناسی مطالعات

 912-941، صفحات 1411زمستان ، 4، شماره 7دوره 

901 

 

 وش نمونه گیرینمونه و ر

ان دختر دبیرستانی دوره دوم که در سال تحصیلی آموز دانشاز آنجایی که بر اساس آمار آموزش و پرورش شهر سبزوار تعداد 

نفر در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه  011نفر بود، حجم نمونه  1211در شهر سبزوار مشغول به تحصیل بودند  411-22

به این صورت که برای انتخاب نمونه، در  ای استفاده شد. ز روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلهمورد نظر در این پژوهش ا

ی اول پژوهشگر پس از کسب مجوزهای الزم و تهیه فهرست مدارس مورد نظر از آموزش و پرورش شهر سبزوار،  مرحله

مدرسه از این  2تهیه کرد. در مرحله بعد مدرسه بود،  14فهرستی از تمام مدارس دبیرستان دخترانه دوره دوم که شامل 

های این پژوهش را تکمیل  پرسشنامه آموز دانش 69فهرست به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر مدرسه به طور تصادفی 

 نفر نمونه این پژوهش را تشکیل دادند.  011نمودند، که در مجموع 

 

 ابزار گردآوری اطالعات

  62پرسشنامه انسجام خانواده -1

گویه  93( تهیه شده است. این آزمون دارای 1072(، به وسیله سامانی )1222ن پرسشنامه با اقتباس از مدل ترکیبی السون )ای

و کامال  9، مخالفم=0، نظری ندارم=4، موافقم=2کامال موافقم="است و در مقابل هر گویه طیف لیکرتی پنج درجه ای از 

است. مطالعه مقدماتی رضویه و سامانی  93و حداقل  141کتساب در این آزمون، وجود دارد. حداکثر نمره قابل ا "1مخالفم=

عامل )همبستگی با پدر، مادر، مدت تعامل، مکان، تصمیم گیری، ارتباط عاطفی،  3( در خصوص این مقیاس بر اساس 1072)

ابی همبستگی فرد با والدین مناسب بوده روابط زناشویی و رابطه والدین با فرزندان(، حاکی از این است که این مقیاس برای ارزی

(. همچنین در 1031گزارش شده است )سامانی،  72/1و ضریب پایایی برای کل مقیاس برابر با  21/1است. ضریب آلفای 

و  72/1، ضریب آلفای کرونباخ، 32/1( انجام شد ضریب همبستگی درونی مقیاس، 9114بررسی دیگری که به وسیله سامانی )

 برآورد شد. 34/1گزارش شده است. در این پژوهش نیز پایایی این ابزار  31/1ی با روش بازآزمایی، ضریب پایای

 

  69پرسشنامه عملکرد خانواده -2

سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک مستر تدوین  42پرسشنامه عملکرد خانواده یک پرسشنامه 

با هدف توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری  64توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب 1230شده است. این ابزار در سال 

خانواده تهیه شده است که توانایی خانواده را در سازش با حوزه وظایف خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش دهی، مورد 

تعلق می گیرد. به  4تا  1نمره  سنجش و ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه روش درجه بندی لیکرت دارد و به هر سوال

سواالتی که توصیف کننده عملکرد ناسالم خانواده است، نمره معکوس تعلق می گیرد، در کل نمرات باال نشان دهنده عملکرد 

(. در ایران اولین کوشش علمی به 1021سالم و نمرات پایین نشان دهنده عملکرد مختل خانواده می باشد )به نقل از جهانگیر، 

( به عمل آورد. وی با استفاده از روش تحلیل عامل توانست سه سازه را در این 1074ور هنجاریابی، این ابزار را نجاریان )منظ

آزمون شناسایی و نام گذاری کند. این سه سازه )نقش ها، حل مسأله و ابزار عطف( می باشند. وی ضریب همسانی درونی این 

( فرم اصالح شده نجاریان مورد بررسی قرار گرفت و 1031حقیق دیگری توسط صیادی )اعالم کرد. مجددا در ت 20/1آزمون را 

                                                           
62 - Family cohesion scale 
63 - Family Function scale 
64 - Epstein, Baldwin & Bishop 
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برآورد  60/1و  37/1،  21/1و در سازه های نقش ها، حل مساله و ابزار عطف به ترتیب  1/ 9/20همسانی درونی در کل مقیاس 

 محاسبه شد. 31/1شد. در این پژوهش نیز پایایی این ابزار 

 

 65ی پرخطرپرسشنامه رفتارها

استفاده شد که با اقتباس از پرسشنامه ی رفتارهای  66(YRBSSبرای سنجش رفتارهای پرخطر از مقیاس رفتارهای پرخطر )

طراحی و تنظیم شده است. فرم مورد استفاده در این  1032در سال  67(CDCپر خطر مرکز کنترل بیماری های آمریکا )

ی اخیر در حیطه های خشونت )حمل سالح سرد و  ر را در دوره ی سه ماههگویه دارد که شدت رفتارهای پر خط 96پژوهش 

مشارکت در نزاع فیزیکی(، استعمال دخانیات، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و داروهای روان گردان، روابط جنسی پر 

( 1029محمدی و همکاران، ؛ به نقل از 9119خطر، تغذیه و تحرک جسمانی و دوستان ناباب ارزیابی کرد. برنر و همکاران )

 6/90ی ضریب کاپا برای تمامی آیتم ها بین  ی دو هفته و با محاسبه پایابی این پرسشنامه را با روش آزمون باز آزمون به فاصله

( پایایی آن را با روش 1029؛ به نقل از محمدی و همکاران، 1036به دست آوردند. در ایران هم بخشایی و همکاران ) 2/21تا 

به دست آوردند. روایی این پرسشنامه براساس نظر سه تن از  32/1زمایی و محاسبه ی ضریب کاپا برای تمامی آیتم ها بازآ

متخصصان روانشناختی، تایید کننده ی همخوانی این پرسشنامه با اهداف مورد انتظار از آن بود. به عالوه برای تعیین نقطه ی 

زمودنی های دارای رفتار پرخطر و بدون رفتار پرخطر براساس شدت انجام دادن این برش این پرسشنامه برای تفکیک دو گروه آ

سال زندان  90تا  13زندانی  21گونه رفتارها، از روش آماری تحلیل تمایزات استفاده شد. این تحلیل با مقایسه ی نمره ی کل 

(. 1037دست داد )مهرابی، مجاهد و کجباف، را برای پرسشنامه به  26/1مرکزی اصفهان انجام شد که ضریب روایی تشخیصی 

 برآورد شد. 72/1در این پژوهش نیز پایایی این ابزار 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

در قالب متغیرهای پژوهش  ها دادههای پژوهش و روش تحلیل  ها با توجه به فرضیه های خام استخراج شده از پرسشنامه داده

د از رفتارهای پرخطر، عملکرد خانواده و انسجام خانواده. اطالعات جمع آوری شده در حیطه تنظیم شدند. این متغیرها عبارتن

ی آمار توصیفی به صورت فراوانی، میانگین و  تجزیه و تحلیل شد. نتایج در حیطه Spssآمار توصیفی و استنباطی با ابزار آماری 

یق روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه ی آمار استنباطی، اطالعات از طر انحراف استاندارد و در حیطه

 و تحلیل قرار گرفت.

 

                                                           
65 - High-Risk Behaviors scale 
66 - Youngs Risk Behaviors Scale  
67 - Control Disease Center 
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 توصیفی های یافته

 : توزیع فراوانی پایه تحصیلی 0جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی پایه تحصیلی

 6/41 6/41 192 دهم

 2/70 2/01 22 یازدهم

 111 2/96 39 دورازدهم

 - 111 011 مجموع

 

ان پایه تحصیلی آموز دانشنفر از نمونه  192که توزیع فراوانی پایه تحصیلی آزمودنی ها را نشان می دهد،  1براساس جدول 

درصد نمونه را در  2/01ان پایه یازدهم بودند که آموز دانشنفر از  22درصد نمونه را شامل شده اند.  6/41دهم بودند که 

 درصد کل نمونه را شامل می شوند. 2/96ان پایه تحصیلی دوازدهم بودند که آموز دانشز از نفر نی 39برگرفته اند. و نهایتا 

 : توزیع فراوانی رشته تحصیلی2جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی وضعیت تأهل

 2/92 2/92 72 ریاضی

 6/29 1/97 34 تجربی

 2/70 0/91 66 انسانی

 4/32 2/12 43 فنی و حرفه ای

 111 6/11 00 كار و دانش

 - 111 011 مجموع

 

توزیع فراوانی رشته تحصیلی آزمودنی ها را نشان می دهد که بر اساس اطالعات مندرج در این جدول بیشتر  9جدول 

نفر قرار داشتند.  72ان ریاضی با آموز دانشنفر در رشته تجربی مشغول به تحصیل بودند. پس از آنها  34ان با آموز دانش

فراوانی  43ان رشته های فنی و حرفه ای با آموز دانشنفر در رتبه سوم هستند. پس از آنها  66ان رشته انسانی با آموز دانش

 فراوانی داشتند. 00حضور دارند. و نهایتا کمترین فراوانی برای رشته های کار و دانش بوده است که 

 انآموز دانش: میانگین و انحراف استاندارد سن 9جدول 

 بیشینه كمینه انحراف استاندارد میانگین غیرمت

 17 14 21/1 21/14 سن

 

ان را نشان می دهد که بر این اساس میانگین و انحراف استاندارد سنی آموز دانشجدول فوق میانگین و انحراف استاندارد سن 

 ده است.سال بو 17سال و بیشترین سن  14سال بوده است که کمترن سن  21/14 ± 21/1ان آموز دانش
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 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش0جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 32/16 90/49 رفتارهای پرخطر

 14/2 19/34 انسجام خانواده

 31/11 27/119 عملکرد خانواده

 

بوده است. میانگین و انحراف ، 90/49 ± 32/16میانگین و انحراف استاندارد رفتارهای پرخطر  4براساس اطالعات جدول 

بوده است. و نمرات عملکرد خانواده برای آزمودنی ها با میانگین و انحراف استاندارد  19/34 ± 14/2استاندارد انسجام خانواده 

 بوده است. 27/119 ± 31/11

 

 استنباطی های یافته

خود دارای پیش فرض هایی از جمله؛ مستقل  بررسی فرضیه های تحقیق نیازمند استفاده از آزمون های پارامتریک است که

 بودن و نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات می باشد.

 اسمیرنوف -: نتایج آزمون كولموگروف1جدول 

 سطح معناداری Zآماره  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 299/1 221/1 32/16 90/49 رفتارهای پرخطر

 114/1 91/1 14/2 19/34 انسجام خانواده

 164/1 01/1 31/11 27/119 عملکرد خانواده

 

 < 12/1از متغیرهای رفتارهای پرخطر، انسجام خانواده، و عملکرد خانواده معنادار نمی باشد ) 2با توجه به نتایج جدول شماره 

Pرها رعایت (، می توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات متغیرها نرمال می باشد و پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات متغی

 گردیده است و می توان از آزمون های پارامتریک برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده کرد.

 

 بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان را دارد. عملکرد خانواده توان پیش :0فرضیه 

 ه گردیده است.ایم که نتایج آن در جداول ذیل ارای برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده کرده

 رفتارهای پرخطر: خالصه نتیجه معادله رگرسیون با متغیر مالک 01جدول 

ضریب همبستگی  متغیر وارد شده به معادله

(R) 

Rضریب تعیین )
2) F سطح معناداری 

 111/1 66/66 173/1 499/1 عملکرد خانواده
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پدردازیم. در ایدن جددول     ایج حاصدل شدده مدی   گدردد و سدپس بده بررسدی نتد      ارایده مدی   11ابتدا توضیحاتی در مورد جددول  

Rدهدد و   همبستگی بین متغیدر پدیش بدین بدا متغیدر مدالک را نشدان مدی         Rمقدار 
مقددار ضدریب تعیدین یدا بده عبدارتی        2

شدود. بدا توجده بده ایدن توضدیحات، متغیدر         مقدار واریانسی از متغیر مدالک اسدت کده توسدط متغیدر پدیش بدین تبیدین مدی         

 499/1( رفتارهددای پرخطددر ادلدده گردیددده اسددت و مقدددار همبسددتگی آن بددا متغیددر مددالک )      عملکددرد خددانواده وارد مع 

 نماید.   را تبیین می رفتارهای پرخطراز تغییرات  3/17باشد و  می

دهددد کدده آیددا مقدددار واریددانس تبیددین شددده  و سددطح معندداداری آن در جدددول فددوق نیددز بدده ایددن سددؤال پاسددخ مددی Fآمدداره 

باشدد یدا خیدر، کده در اینجدا بدا توجده بده مقددار آن بدرای عملکدرد             آمداری معندادار مدی    توسط متغیر پدیش بدین بده لحداظ    

باشددد، میددزان ضددرایب همبسددتگی چندگاندده و ضددریب    معنددادار مددی 22/1( کدده در سددطح اطمینددان  F=  66/66خددانواده )

معادلدده باشددند. همچنددین بددرای مشددخص شدددن تددأثیر متغیددر پددیش بددین واردشددده بدده   تبیددین بدسددت آمددده معنددادار مددی

 کنیم. مراجعه می 11( به جدول شماره رفتارهای پرخطررگرسیونی بر متغیر مالک )

 

 بین : ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد متغیر پیش00جدول 

 سطح معناداری Tآماره  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد 

B خطای استاندارد β 

 111/1 74/19 - 10/2 21/116 مقدار ثابت

 111/1 -16/3 -499/1 131/1 -66/1 عملکرد خانواده

 

باشد و این  می -499/1 رفتارهای پرخطربینی  شود که تأثیر عملکرد خانواده در پیش مالحظه می 11بر اساس اطالعات جدول 

دهد که در صورت  ان میبرای این متغیر نش β(. مقدار P< 11/1و  T=  -16/3باشد ) مقدار تأثیر به لحاظ آماری معنادار می

 رفتارهای پرخطرواحد کاهش در نمرة پرسشنامة  -499/1ثابت بودن سایر شرایط با افزایش یک واحد در این بُعد، به اندازه 

واحد می  -499/1به اندازه  رفتارهای پرخطر بینی پیشخواهیم داشت. این نتیجه نشان می دهد که سهم عملکرد خانواده در 

 باشد. 

 ".بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان را دارد عملکرد خانواده توان پیش "کند  به این نتایج، فرضیه اول تحقیق که بیان میبا توجه 

 تایید می گردد.

 

  بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان را دارد. انسجام خانواده توان پیش :2فرضیه 

 یم.ا برای بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده کرده

 رفتارهای پرخطر: خالصه نتیجه معادله رگرسیون با متغیر مالک 02جدول 

Rضریب تعیین ) (Rضریب همبستگی ) متغیر وارد شده به معادله
2) F سطح معناداری 

 111/1 14/71 133/1 400/1 انسجام خانواده
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و مقددار همبسدتگی آن بدا متغیدر      مالحظه می گدردد کده متغیدر انسدجام خدانواده وارد معادلده گردیدده اسدت         19در جدول 

 نماید.   را تبیین می رفتارهای پرخطراز تغییرات  3/13باشد و  می 400/1( رفتارهای پرخطرمالک )

( نیددز F ،11/1 > p=  66/66و سددطح معندداداری آن در جدددول فددوق بددرای انسددجام خددانواده )  Fبددا توجدده بدده مقدددار آمدداره 

د، میددزان ضددرایب همبسددتگی چندگاندده و ضددریب تبیددین بدسددت آمددده    باشدد معنددادار مددی 22/1کدده در سددطح اطمینددان  

باشددند. بددرای مشددخص شدددن تددأثیر متغیددر پددیش بددین واردشددده بدده معادلدده رگرسددیونی بددر متغیددر مددالک      معنددادار مددی

 کنیم. مراجعه می 11-4( به جدول شماره رفتارهای پرخطر)

 بین ش: ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد متغیر پی09جدول 

 سطح معناداری Tآماره  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد 

B خطای استاندارد β 

 111/1 00/11 - 42/14 92/164 مقدار ثابت

 111/1 -40/3 -400/1 179/1 -42/1 انسجام خانواده

 

باشد و این  می -400/1 ی پرخطررفتارهابینی  شود که تأثیر انسجام خانواده در پیش مالحظه می 10بر اساس اطالعات جدول 

دهد که در صورت  برای این متغیر نشان می β(. مقدار P< 11/1و  T=  -40/3باشد ) مقدار تأثیر به لحاظ آماری معنادار می

خواهیم  رفتارهای پرخطرواحد کاهش در متغیر  -400/1ثابت بودن سایر شرایط با افزایش یک واحد در این متغیر، به اندازه 

  داشت.

 ".بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان را دارد انسجام خانواده توان پیش "کند  با توجه به این نتایج، فرضیه دوم تحقیق که بیان می

 تایید می گردد.

 

 پیشنهادهای كاربردی

 ز می توان با ارایه کارگاه های آموزشی در مراکز علمی و آموزشی در زمینه نقش عملکرد و انسجام خانواده در برو

 رفتارهای خطر آفرین فرزندان گامی بلند برداشت.

 گردد تا از طریق  از آنجایی که عملکرد و انسجام خانواده در دوران کودکی و نوجوانی افراد تاثیر بسزایی دارد، پیشنهاد می

 فراهم گردد. مشاوره فردی و گروهی به تاثیر این مسأله پرداخته شود و زمینه حذف باورها و الگوهای غلط در این مورد
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Abstract 

The aim of this study was to predict high-risk behaviors in adolescents based on family performance and family 

cohesion. The sample consisted of 310 female students in Sabzevar who were selected by multi-stage cluster 

sampling method and completed questionnaires of family cohesion, family performance and high-risk behaviors. 

Spss tool was used to analyze the data. Findings showed that family functioning and family cohesion have the 

ability to predict high-risk behaviors in adolescents. Because adolescence is a critical period of life, the 

functioning and cohesion of the family can be fruitful in the formation of his personality and behavioral pattern. 

Therefore, how family communication patterns play a significant role in the occurrence of high-risk behaviors in 

adolescents. 
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