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 چکیده

یتی انجام گرفته هو های سبکفرزند پروری و  های شیوهپژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس 

تعداد  تشکیل شد. اند سال 09تا  04است. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهر کرج که در رده سنی 

فرزند پروری دایانا  های شیوهاز پرسشنامه  ها دادهنفر برآورد گردید. برای گردآوری  521نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 

( و رفتار پرخطر شهرام محمد خانی استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر 2114) ، سبک هویتی مایکل برزونسکی(0991) بامریند

رابطه  10کمتر از  داری معنیاین است که بین سبک هویت اطالعاتی با رابطه با جنس مخالف و مصرف مواد مخدر در سطح 

رابطه  13/1کمتر از  داری معنیر از خانه و مدرسه در سطح منفی وجود دارد. بین سبک دلبستگی اجتنابی با فرا دار معنی

منفی وجود دارد. بین سبک دلبستگی  دار معنیرابطه  13/1کمتر از  داری معنیمثبت و با رابطه به جنس مخالف در سطح 

رفتار پرخطر و  وجود ندارد. سبک فرزند پروری استبدادی با دار معنیهویتی با هیچ خرده مقیاسی رابطه  های سبکهنجاری و 

ندارد ولی سبک فرزند پروری سهل گیر با فرار از خانه و رابطه با جنس مخالف رابطه  دار معنیآن رابطه  های مقیاسخرده 

دارد. بین سبک دلبستگی دموکراتیک با حمل اسلحه و چاقو، مصرف مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف و  دار معنیمثبت 

که  کند میمنفی وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر بیان  دار معنیرابطه  13/1کمتر از  داری معنیرفتارهای پرخطر در سطح 

هویتی نیز نقش  های سبکهمچنین  شود میفرزند پروری نامناسب منجر به بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان  های شیوه

 مهمی در بروز رفتارهای پرخطر دارد.

 

 هویتی، نوجوانان های سبکفرزند پروری،  های شیوهرفتارهای پرخطر، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه

که فرد ضمن ابراز وجود باید تصمیم بگیرد چه کسی است و می خواهد برای جامعه  دوران حساس و پرچالشی است نوجوانی

ی تعبیر می چه کار کند. از این رو نوجوانی تاثیرگذارترین دوره زندگی هر فرد محسوب شده و از آن به دوره بحران و آشفتگ

در حال گذر از مرحله ای هستند که قرار است آن  ،نوجوانان در این دوران(. 93: 0411بهمنی، مکوندی و جوهری فرد، ) گردد

ها را از یک کودک تبدیل به یک بزرگسال کند. وقتی دختر یا پسری به بلوغ می رسد تغییرات جسمی و روانی زیادی را تجربه 

و آن ها را از نظر جنسی بیدار  شود میی مثل تستوسترون و استروژن آغاز بلوغ جنسی نوجوانان ترشح هورمون های .کند می

. همچنین ترشح زیاد هورمون ها در این دوران، تعادل احساسی یک نوجوان را به هم می زند و موجب باال و پایین کند می

متعددی در نوجوانان رخ می دهد و آنها با نقش های در این دوره تغییرات  .شود میشدن سریع و مداوم هیجانات مختلف او 

متفاوت آشنا شده و مسئولیت های جدیدی را با توجه به نقش هایشان می پذیرند و مهارت های جدید در زمینه رفتار مناسب 

ون در با آن نقش ها را فرا خواهند گرفت ولی چنانچه الگوهای مهارتی جدید مشخص نباشد دست به کشف الگوهای جدید بد

 پرخطر رفتارهای (.432: 0599فتحی و همکاران، ) نظر گرفتن قواعد مناسب زده که منجر به بروز رفتارهای پرخطر می گردد

 در و می اندازد خطر به را جامعه و افراد و اجتماعی روانشناختی جسمی، بهزیستی و سالمت که شود می گفته رفتارهایی به

 در(. 035: 0411جوهری فرد و همکاران، ) هستند پرخطر رفتارهای برابر در افراد جامعه آسیب پذیرترین نوجوانان میان این

سن نوجوانانی تمایل افراد به مشارکت در چندین فعالیت مخاطره آمیز و انجام متوالی این قبیل رفتارها افزایش می یابد، به 

جامعه تبدیل و ی از اصلی ترین منابع عمده نگرانی والدین گونه ای که گرایش آنها به مشارکت در انواع رفتارهای پرخطر، به یک

(. این خطرپذیری که از ویژگی های رشدی افراد در 34: 0592سجادپور، مهرابی، حسینعلی زاده و عبدالمحمد، ) شده است

عی را برای ، احتمال وقوع پیامدهای منفی، ناخوشایند و آسیب زای جسمانی، روانی و اجتماشود میسنین نوجوانی محسوب 

خودزنی،  مانند مشخص قصد با و غیرمستقیم و به صورت مستقیم رفتارها این(. 2113، 0باهر) نوجوانان افزایش می دهند

 نشان بزهکاری و دخانیات و مصرف سیگار الکل، مصرف و پرمخاطره پرخطر، رانندگی جنسی رفتارهای مخدر، مواد سوءمصرف

 رفتارهای به نوجوانان گرایش علل شناسایی دارد، چیز ضرورت هر از بیش آنچه وانینوج سنین در بنابراین .شود می داده

(. بی شک عوامل متعددی در شکل گیری رفتارهای فرد نقش دارد 0591 کداخدایی، و اخوان تفتی علیزادگانی،( است پرخطر

های مثبت و منفی نوجوانان بازتاب وضعیت که بیش از همه خانواده به عنوان رکن اصلی و سازنده هویت افراد نقش دارد. رفتار

باشد، چنانچه خانواده در سنین خاص و حساس نتواند فرزندان را خوب هدایت نماید  و شرایط اجتماعی و خانوادی فرد می

نحوه ی تربیت و سبک  (.4: 0591نجاران و همکاران، ) کند میزمینه های بروز بسیاری از رفتارهای پرخطر را در وی فراهم 

رزند پروری والدین یکی از عوامل تحول و پایداری مشکالت رفتاری افراد خصوصا گرایش به رفتارهای پرخطر محسوب ف

فرزند پروری الگوهای استاندارد تربیتی هستند که با آداب و پاسخ های معین والدین نسبت به رفتارهای  های سبک. شود می

 (. 39: 0593طهماسبی و شیخ االسالمی، ) گردد می و منجر به اجتماعی شدن فرزندان شود میفرزندان 

نتایج پژوهش ها نشان داده  .هستند نوجوانان میان در پرخطر رفتارهای شیوع افزایش بیانگر اخیر های دهه در پژوهشها

 وسیان،پتر پوپووا( نوجوانی از مهمترین دوره های زندگی هر فردی است که آسیب ها و استرس های زیادی را به همراه دارد

(. از ویژگی های بارز دوره نوجوانی، کسب تجارب جدید و گرایش به انجام رفتارهای پرخطر 2121 ،2باالسوندارام و کوالنتایول

                                                           
1- bahr 
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نوع دیدگاهی که (. 035: 0411جوهری فرد و همکاران، ) که پیامدهای ناگواری را برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد

گیری رشد و تعامل فرزندان و  کنند در شکل ند پروری در برخورد با فرزندان خود اعمال میوالدین از طریق شیوه فرز

( و 0592) (. سلیبی و احمدی0995، 4و استینبرگ 5دارلینگ) ها تأثیر فراوانی دارد های بعدی شخصیتی و رفتار آن ویژگی

آموزان  عث سازگاری عاطفی بیشتر در دانش(در پژوهش خود دریافتند که شیوه فرزند پروری مقتدرانه با2117) 3کوکوپ

آموزان مدارس راهنمایی استان همدان،  های رفتار دانش حل در پژوهشی با عنوان بررسی مشکالت و راهشود، همچنین  می

 ترین تأثیر را در بروز مشکالت فرد آزار مثل اضطراب، ها بیانگر آن است که روابط والدین با یکدیگر و فرزندان بیش یافته

 و همکاران 3(. انگریست220: 0511زارعی، ) وسواس، انزواطلبی و افسردگی و مشکالت جامعه آزار یعنی مشکالت سلوک دارد

 7های فرزند پروری در کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان موثر است. نتایج پژوهش والت اند که سبک ( بیان نموده0993)

کنند، دارای فرزندانی هستند که  یشتری را صرف سرپرستی فرزندانشان می(. بیانگر این است که والدینی که وقت ب2112)

 به می توان پروری فرزند سبکهای از فرزندان ادراک نحوه بررسی باکمتر به سمت رفتارهای پرخطر و نامناسب گرایش دارند. 

 پروری شیوه فرزند که گفت می توان شده انجام پژوهشهای به توجه پی برد. با اعتیاد گونه رفتارهای در بروز موثر های شیوه

 (. 003: 0591جهانشاهی، ) شود می مواد مصرف گرایش به باعث فرزندان نظر از کنترل(-)آزادی شیوه به )محبت ـ طرد( نسبت

ی هویتی مختلف، ها سبکافراد با هویتی عامل دیگری است که می تواند در بروز رفتارهای پرخطر نقش داشته باشد.  های سبک

. برزونسکی از جمله محققینی است که به سبک هویتی توجه بسیاری داشته است و دهند یمارهای متفاوتی را از خود بروز رفت

( هویت در 0991) 1در نظریه سبک هویتی خود بر یک دیدگاه شناختی در درک هویت تأکید کرده است. طبق نظر برزونسکی

وی سه سالمت روان و بروز رفتار افراد دارد.  و نقش مهمی را در کند یمیک کنش متمادی با جهان فیزیکی و اجتماعی رشد 

اطالعاتی، هنجاری و سردرگم ـ اجتنابی( را مطرح کرده که افراد بر مبنای آن رفتارهای خاصی را از خود ) سبک مختلف هویتی

، افراد با سبک هویت اطالعاتی به رندگذا یمافراد با سبک هویتی هنجاری توقعات اطرافیان مهم خود را به اجرا  .دهد یمبروز 

فعالی هستند. افراد با سبک هویتی اجتنابی دارای ساختار هویتی  رندگانیگ میتصمو  پردازند یمطور فعال به جستجو و ارزیابی 

ش ی هویتی با نحوه پردازها سبکی برزونسکی بند میبنا برتقس. (2113و همکاران،  9سوئنتس) و نامنسجم هستند پاره پاره

 توان یمارتباط دارند، بر این اساس  شده گرفتهی مقابله به کار ها راهی مختلف و ها تیموقعبه  ها آنشناختی افراد، نوع واکنش 

ی ا گونه. به دهند یمی مشابه رفتارهای متفاوتی را از خود بروز ها تیموقعی هویتی مختلف در ها سبکبیان داشت که افراد با 

بیشتر است و سبک هویت اطالعاتی و هنجاری با  ها آنی پر خطر در رفتارهاتی سردرگم احتمال بروز که افراد دارای سبک هوی

 (. غضنفری32: 0591، همکارانمحمدی و ) کمتر است توجه به تعهدات بیشتر احتمال گرایش به رفتار پر خطر در آنان

هنجاری و میزان سالمت روان رابطه مثبت و  ( در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین سبک هویت اطالعاتی و0512)

معنادار و بین سبک هویت سردرگم / اجتنابی و میزان سالمت روان رابطه منفی معناداری وجود دارد. یافته های پژوهش 

 ( بیانگر این است که افراد در پایگاه مغشوش بیشتر از سبک مقابله هیجان مدار و افراد با پایگاه0577) حسینی طباطبایی

موفق بیشتر از روش مسئله مدار استفاده می کنند. با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و بروز رفتارهای پرخطر در این دوره و 
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ی هویتی در سالمت روان و شکل بخشیدن به رفتار افراد و نحوه قضاوت و داوری افراد ها سبک فرزند پروری و های شیوهنقش 

ی فرزند پروری در نوجوانان برای درک رفتارهای پرخطر ها وهیشتن به سبک هویتی و ها و مسائل مختلف، پرداخ در موقعیت

ی ها سبکی فرزند پروری و ها سبکآنان از اهمیت اساسی برخوردار است. لذا مسئله اصلی این پژوهش آن است که :آیا بین 

 هویتی با گرایش به رفتارهای پر خطر نوجوانان رابطه وجود دارد؟

 

 و نظری پژوهشمبانی تجربی 

توان گفت زندگی آینده انسان تا حدود زیادی، تحت تاثیر اتفاقات و شرایط دوره نوجوانی او قرار دارد. نوجوانان،  به جرأت می

بیش از گروه های سنی دیگر، در معرض خطرات و آسیب های اجتماعی و تربیتی و رفتارهای پرخطر قرار دارند و تحقیقات 

( بر این امر 0511، زارعی، 0519، نیک منش و همکاران، 0591، آزادی و احمدی، 0591و همکاران، آهنگر ضرابی ) گوناگون

ها، انحرافات اجتماعی و نارسایی های اخالقی و  گذارند که در دوره نوجوانی، زمینه ها برای بروز بسیاری از آسیب صحه می

رحله است که فرد برای اولین بار با مسائل و رفتارها و فرضیه چرا که در این مرفتاری، بیشتر از دوره های دیگر فراهم است. 

که شاید در هیچ یک از مراحل قبل و بعد از این دوره با آنها آشنا نبوده است )احدی، جمهری  شود میهایی در ذهن، آشنا 

و شناختی با انبوهی از یزیکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی فبه واسطه تغییرات سریع  ی(در این دوره )نوجوان (.0571؛

مشکالت مغایر سالمت همراه است. نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود 

روانشناسان،  (.01،2115نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد )کارگرگ و گرور

و پژوهشگران، هنوز به این سوال که چرا در دوره نوجوانی، شرایط برای بروز این آسیب ها و خطرات، مساعد  جامعه شناسان

رسد که مجموعه ای از عوامل جامعه شناختی، روانشناختی، زیستی و  است، پاسخ همه جانبه ودقیقی نداده اند اما به نظر می

( در پژوهش رابطه 0591) آهنگرانزابی، شریفی و فرج زادهکنند.  ی نقش میخانوادگی در بروز رفتارهای آسیب زا و پرخطر، ایفا

 پرخاشگری و دموکراتیک سبک بینفرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شعرستان شبستر دریافتند که  های سبک

رابطه وجود  خشم و دموکراتیک سبک داشت. بین وجود رابطه خصومت و دموکراتیک سبک وجود داشت. بین رابطه فیزیکی

 وجود رابطه پرخاشگری و گیرانه داشت. بین سبک سهل وجود رابطه کالمی پرخاشگری و دموکراتیک سبک داشت. بین

 وجود رابطه خصومت و گیرانه سهل بین سبک .وجود نداشت رابطه فیزیکی پرخاشگری و گیرانه سهل سبک نداشت. بین

 .نداشت وجود رابطه کالمی پرخاشگری و گیرانه سبک سهل نداشت. بین دوجو رابطه خشم و گیرانه سهل سبک نداشت. بین

 بین .نداشت وجود رابطه فیزیکی پرخاشگری و استبدادی نداشت. بین سبک وجود رابطه پرخاشگری و استبدادی سبک بین

 و تبدادیاس سبک نداشت. بین وجود رابطه خشم و استبدادی بین سبک .نداشت وجود رابطه خصومت و استبدادی سبک

 با آموز دانش نوجوانان در پرخطر رفتارهای همبستگی( 0593) شکری و همکاراننداشت.  وجود رابطه کالمی پرخاشگری

 و مقتدرانه فرزندپروری شیوه با ترتیب به آموزان دانش پرخطر رفتارهای میانوالدین، یافته ها:  پروری فرزند های شیوه

 داری معنی تفاوت مستقل، t آماری آزمون از استفاده با داشت. همچنین داری وجودمعنا و منفی همبستگی والدین تحصیالت

 صورت پسر به آموزان دانش پرخطر رفتارهای بروز داشت. میزان وجود پرخطر رفتارهای بروز فراوانی در پسران دختران و میان

 معناداری تفاوت پرخطر رفتارهای بروز با اجتماعی اقتصادی ـ طبقه میان است. ولی دختر آموزان دانش از معناداری بیش

تاب  هویت، تعهد اطالعاتی، هویت بین که داد نشان ( در پژوهش خود یافته ها0411) جوهری فرد و همکاران. نگردید مشاهده

                                                           
10 
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 دالتمعا علّی نتایج مدل یابی این، بر دارد. افزون وجود معناداری و منفی رابطه نوجوانان پرخطر رفتار به گرایش آوری با

 منفی افکار میانجی گری با و غیرمستقیم مستقیم به طور هویت های سبک و فراشناختی باورهای که داد نشان ساختاری

تاب  و منفی تکرارشونده افکار پژوهش اساس یافته های بر .دارند رابطه پرخطر رفتار به گرایش با تاب آوری و تکرارشونده

باشند.  داشته میانجی نقش پرخطر رفتار به گرایش با هویت های سبکو  فراشناختی باورهای بین رابطه در می توانند آوری

 پرخطر رفتارهای به گرایش بر مؤثر عوامل شناخت جهت در مهمی گام و است مطلوبی برخوردار برازندگی از ارزیابی شده مدل

تار پرخطر پرداخته شده است. بین ( به بررسی سبک هویت بر رف0411) بهمنی، مکوندی و جوهری فرد .است نوجوانان در

د داشته و سبک هویت اطالعاتی با رفتار پرخطر رابطه دار معنیسبک هویتی هنجاری و اجتنابی با رفتار پرخطر رابطه 

دلبستگی هویت و هیجان  های سبکپیش بینی رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس ( در 0411) اشرفینداشته است.  داری معنی

میان . مون همبستگی پیرسون نشان داد میان هیجان خواهی و رفتارهای پرخطر ارتباط معناداری مشاهده شدنتایج آز ،خواهی

ابعاد سبک هویت هنجاری، متعالی )معکوس و منفی( و سردرگم )مستقیم و مثبت( با رفتار پرخطر ارتباط معناداری مشاهده 

 جهانشاهی اند. بینی رفتارهای پرخطر را داشته قدرت پیش های هویت طلبی و سبک نتایج رگرسیون نشان دادند هیجان .شد

آشخانه پرداختند.  ساله شهر 07تا  04فرزندپروری و گرایش به مصرف مواد مخدر نوجوانان  های سبک( به بررسی بین 0599)

 )سبک پژوهش عیفر مولفه های بینفرزند پروری با گرایش به مصرف مواد رابطه وجود دارد.  های سبکنتایج نشان داد بین 

 رابطه سطح اطمینان در مخدر مواد مصرف به گرایش مسامحه کار( با والدین سبک والدین آسانگیر، سبک قاطع، والدین

 های سبکدلبستگی و  های سبک( در پژوهش بررسی رابطه 0591) دارد. نجاران طوسی، طالبیان و عبدخدائی وجود معناداری

 تحلیل رگرسیون از حاصل ها: نتایج ای پرخطر بر کیفیت زندگی دختران فراری، یافتهفرزند پروری با میانجی گری رفتاره

 بین و دارد تاثیر دختران فرار بر پرخطر رفتارهای گری میانجی با اجتنابی دلبستگی نتایج نشان داده سبک .بود معنادار

 پرخطر رفتارهای گری میانجی با گیرانه سهل فرزندپروری دارد. سبک وجود معناداری دختران رابطه فرار و پرخطر رفتارهای

 .دارد رابطه دختران فرار با پرخطر رفتارهای گری میانجی با استبدادی فرزندپروری و سبک کند بینی پیش را فرار تواند می

فرزند پروری با شیوع رفتارهای پرخطر نوجوانان، نتایج نشان داده میزان  های سبک( در بررسی ارتباط 0591) عطایی

خطرپذیری با سبک فرزندپروری مقتدرانه همبستگی منفی داشت ولی با سبک فرزندپروری آزاد همبستگی مستقیم و معنادار 

یافته هویتی و رفتارهای پرخطر به این نتایج دست یافتند که  های سبک( در بررسی 0597) رضاپور، فتوحی و پورصادقی دارد.

اطالعاتی، هنجاری، سردرگم یا اجتنابی( با رفتارهای پر خطر دانش ) هویتی های سبک که رابطه معناداری بین ها نشان داد

 و زیر مقیاس تعهد زد وجود داشت و نمره کل رفتارهای پر خطر با دو زیر مقیاس سبک هنجاریآموزان تیز هوش شهرستان ی

( در پژوهش بررسی زمینه های گرایش به رفتارهای پرخطر، یافته ها نشان 0597) نیازی و سلیمان نژادمعکوس و معناداربود. 

 علّی، شرایط عنوان به طلبی لذت به میل و تصادیچالش اق زا، آسیب محیطی شرایط تنهایی، احساس خانوادگی، داد زمینه

باورهای  ای، رسانه اثرپذیری و ای زمینه شرایط عنوان به نهادی کژکارکردی و عدالتی احساس بی فامیلی، بین روابط گسست

ی ( در بررس0593) طهماسبی و شیخ االسالمیاند.  شده بندی دسته گر مداخله شرایط محور در وهمچشمی چشم و نادرست

فرزند پروری سهلگیرانه و استبدادی با  های سبکفرزندپروری با رفتار پرخاشگرانه به این نتیجه رسیدند که بین  های سبک

رفتار پرخاشگرانه رابطه مثبت معنادر و بین سبک فرزند پروری قاطع با رفتار پرخاشگرانه رابطه معنادار منفی وجود دارد. 

فرزند پروری دانش آموزان دختر متوسطه اول نتایج  های شیوهپرخاشگری بر اساس ( در پژوهش پیش بینی 0593) عمرانی

 منفی رابطه آموزان دانش پرخاشگری با مقتدر فرزندپروری سبک که کرد مشخص پژوهش اصلی فرضیات تجزیه و تحلیل

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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 و تجزیه ادامه دادند. در شانن آموزان دانش پرخاشگری با مثبت رابطه گیر سهل و مستبد فرزندپروری های سبکو  دادند نشان

 بینی پیش منفی طور به را آموزان دانش پرخاشگری توانست مقتدر فرزندپروری سبک که داد نشان ضرایب رگرسیون تحلیل

 رگرسیون، کلی مدل در نهایت در .نماید بینی پیش را پرخاشگری توانست مثبت طور به مستبد سبک فرزندپروری و نماید

( پیش بینی 0595) گنجی، رهنمای نمین و پاشا شریفی .نمایند بینی پیش را پرخاشگری منفی طور هتوانست ب مقتدر سبک

 سهلگیر، فرزندپروری سبکهای بین که داد نشان رگرسیون تحلیل فرزند پروری نتایج های شیوهگرایش به اعتیاد بر اساس 

 ی نمره افزایش با آمده، دست به مدل طبق .دارد وجود رمعنادا ی رابطه کلی دانش آموزان اعتیاد به نگرش با مقتدر و مستبد

 و ویژگیهای شخصیتی که رسد می نظر یافت. به خواهد افزایش مواد مصرف به نگرش شدن مثبت شانس این متغیرها، در افراد

ا بر اهمیت دوره دارد. نتایج پژوهش ه معناداری ی رابطه پسر و دختر آموزان دانش در اعتیاد به بانگرش فرزندپروری سبکهای

 های سبکهای مختلف به اهمیت نقش  پژوهشنوجوانی و گرایش به رفتارهای پر خطر و تقش عوامل مختلف اشاره دارد. 

فرزند پروری در بروز رفتارهای پر خطر در دوره نوجوانی اشاره دارد ولی در هیچ پژوهشی به نقش این دو  های شیوههویتی و 

ای پرخطر اشاره نکرده است لذا در این پژوهش به دنبال بررسی نقش این دو متغیر در بروز همزمان در بروز رفتاره عامل

 رفتارهای پرخطر در نوجوانان هستیم. 

 خطرجویی هویت، شکل گیری فرایند از قسمتی و است همراه هویت شکل گیری با فرایند که است مهمی رشد دوره نوجوانی

 رفتارهای و مدرسه و از خانه فرار مواد، سایر و سیگار الکل، مصرف ناسالم، یجنس رفتارهای شکل به است ممکن که است

هویتی نقش  های سبک(. آنچه مشخص است اینکه 0591پناه،  یزدان و اکبری حسنی، )محمدخانی، کند بروز خشونت آمیز

هویت  های سبک (،2105) رانهمکا و برزونسکی شناختی ـ اجتماعیِ نظریه اساس بر مهمی در بروز رفتارهای پرخطر دارند.

 حل خاص های شیوه به کارگیری افراد برای نسبی ترجیح هویت، تعهد و اجتنابی یا سردرگم هنجاری، اطالعاتی، هویت شامل

 اطالعات پردازش نظریه این اساس بر (.2109 کینی، و )برزونسکی خود است به مربوط اطالعات پردازش و هویتی مسائل

 انداختن تعویق به تعویق )تمایل طریق از را هویتی بحرانهای و تعارضات افراد و بوده ارجاعی-خود وباساس چهارچ بر هویتی

 افراد دستورهای و انتظارات با همنوایی) هنجاری تحلیل ارزیابی کند(، را آنها بتواند که زمانی تا اطراف رویدادهای مورد در

 و هولدن می کنند )یانگ، تصمیمگیری( طی و انگیز تعارض عیتهایموق در انداختن )تأخیر اجتناب مرجع( و گروه و مهم

 (01: 2111 کارتر،

 تربیتی روشفرزند پروری می باشد.  های شیوهیکی از عوامل دیگری که در بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان تاثیر دارد 

 و والدین میان مطلوب روابط است. موثر اجتماعی مختلف وضعیت با آنان سازگاری و همچنین شخصیت تکوین در والدین

 تعامل در یا جداگانه که شود می گفته رفتارهایی و ها روش به فرزندپروری، .دارد فراوان فرزندان تاثیر روان سالمت در فرزندان

 و کنترل برای والدین های تالش مبین فرزندپروری شیوه اساس و پایه واقع گذارد. در می کودک تاثیر رشد بر یکدیگر با

 روابط ارزیابی ی وسیله به موجود شرایط در بتوانند فرزندان که است فرصتی تربیتی های شیوهکودکان است.  کردن اجتماعی

فرزندان با  مورد در آنان های آرمان یعنی والدین توقعات انتظارات و بیافرینند. وقتی خویش از تصاویری مثبت دیگران با خود

 موجب عامل همین و است سازنده و غنی بسیار آفرینند، می خود از کودک که تصویری د،باش آنان واقعیات وجودی به توجه

 تربیتی های شیوه به هم اطراف دنیای و خود از کودک انتظار سطح دیگر، طرف . ازشود می فرزندان در به نفس اعتماد ایجاد

 :است کرده عنوان را روش فرزندپروری ا چهار( با توجه به دو بعد ساسخ دهی و تقاض0919) می گردد. بامریند بر خانواده
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و  کودکان، حمایت در استقالل و وجود ابراز رشد برای والدین تالش میزان به بخشی(: اطمینان و صمیمیت) دهی پاسخ بعد

 .دارد اشاره آنان نیازهای به توجه و کودکان به بخشی اطمینان

 با تقاضاهای متناسب داشتن طریق از خانواده در فرزندان جذب و انوادهخ یکپارچگی برای والدین تالش کنترل: به – تقاضا بعد

 .دارد اشاره مقررات وضع و آنان بر نظارت فرزندان، های توانایی

 کارانه د( مسامحه گیرانه آسان ج( ب( مستبدانه، الف( مقتدرانه، : از است عبار فرزندپروری شیوه چهار این

 .است زیاد فرزندان به نسبت والدین کنترل و محبت تربیتی، شیوه دراین مقتدرانه: فرزندپروری

 کار بسیاری به کنترل خود فرزندان بر چنین هم و دارند کمتری محبت خود فرزندان به نسبت والدین مستبدانه: فرزندپروری

 .گیرند می

 و زیاد است آنها به نسبت بتمح و دارند کمتری کنترل خود فرزندان به نسبت گیر آسان والدین :گیرانه آسان فرزندپروری

 .دهد می اختصاص خود به را موجود الگوی وسط خط مهرورزی

نجاران طوسی و ) دارد قرار سطح کمترین در فرزنادان به محبت و تربیتی،کنترل شیوه این کارانه: در مسامحه فرزندپروری

 (. 5: 0591همکاران، 

تند، اما تنها در سبک مقتدرانه، والدین استقالل را به شیوه ای منطقی در دو سبک مقتدرانه و مستبدانه، والدین سخت گیر هس

و انعطاف پذیر با فرزندانشان تمرین می کنند، ارتباط و مباحثه را در آنان تشویق کرده و تصمیم گیری های فرزندانشان را برای 

از پذیرش، گفت و گو و ارتباط عاطفی را  آنان تبیین می نمایند. اما والدین سهل گیر همانند والدین مقتدر، محیطی سرشار

برای فرزندان فراهم می کنند. اما وقتی فرزندان امور اجرایی را انجام ندهند قوانینی وجود ندارد که مجبور به انجام آن کار 

الگوهای  والدین با رفتار و سبک زندگی خود، ارزش های فرهنگی، خانوادگی و(. 31: 0593طهماسبی و شیخ االسالمی، ) باشند

زندگی اجتماعی را به فرزندان خود می آموزند. رفتار و سبک فرزند پروری والدین، نظارت و کنترل، کیفیت روابط خانوادگی، 

جو عاطفی یا تضادآمیز، نظام ارزشی و هنجاری خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، زمان صرف شده والدین با نوجوانان 

 نوجوانان را تعیین می کنند.  رفتارهای متعادل یا آسیب زای

 

 روش پژوهش

را نوجوانان دانش آموز مدارس دوره دوم  مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر

 مدرسه، تشکیل می دهد. تعداد 411کرج که بزرگترین منطقه استان البرز و با تعداد  4ناحیه  متوسطه دولتی آموزش و پرورش

نفر  521نفر که با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه و بر اساس جدول مورگان تعداد  2211 دانش آموزان آن برابر با

 از سه پرسشنامه سبک فرزند پروری بامریند ها دادهبه عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند. در این تحقیق برای گرد آوری 

پرسش، شیوه  01پرسش، شیوه مقتدرانه،  01سه شیوه فرزندپروری را می سنجد؛ پرسش این پرسشنامه  51 ( که0991)

 3پرسش، شیوه سهل گیرانه را مورد سنجش قرار می دهد. الگوی پاسخدهی به پرسش ها بر مبنای مقیاس  01مستبدانه و 

برای هر سطح  41تا  1ره بین (. با جمع نمرات عبارات مربوط به هر شیوه یک نم0574اسفندیاری، ) درجه ای لیکرت می باشد

باباپور، ) آید. به عبارت دیگر هر والد در این پرسشنامه دارای سه نمره مجزا می باشد فرزند پروری به دست می های شیوه

 پرسشنامه شد. 71/1روایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  (. در این پژوهش نیز0590اسماعیلی، غالم زاده و محمدپور، 

، یاجتناب/ زینامتما تیهو سبک ماده 01 ،یاطالعات تیهو سبک به ماده 00. است ماده 57 یدارا یبرزونسک یتیوه های سبک
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 کامال تا 0=  مخالف کامال از یفیط هیپا بر که دارد اختصاص تعهد اسیمق خرده به ماده 01 و یهنجار تیهو سبک به ماده 9

 ،یغضنفر) شوند یم یگذار نمره معکوس صورت به 9 و 00 ،04 ،21 یها ماده. شود می داده پاسخ سواالت به 3=  موافق

 شد. 13/1روایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  در این پژوهش نیز(. 0512

 یسواالت شامل بخش هر و است یمختلف یها بخش یدارا پرسشنامه نیا: یمحمدخان شهرام پرخطر یرفتارها پرسشنامه

 مورد ماده مصرف به لیتما و ریاخ ماه کی و گذشته ماه 02 عمر، طول در پرخطر رفتار زانیم، رپرخط رفتار انجام نیاول ۀدربار

روایی پرسشنامه به روش آلفای  در این پژوهش نیز (.0591 ،یعالئ و یصرام ،یمحمدخان ور،یکد ،ییعال) است ندهیآ در نظر

در دو بخش  ها دادهاستفاده شد و  ها دادهبه منظور تحلیل  spss 25از نرم افزار  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  شد. 31/1کرونباخ 

آمار توصیفی و استنباطی برای تبیین فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در آمار توصیفی از جداول فراوانی، میانگین، 

 شد.های همبستگی پیرسون استفاده  آزمون ازشد و در بخش استنباطی نیز   انحراف استاندار، استفاده

 یافته های پژوهش

 میانگین، واریانس و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی: 1جدول 

 انحراف معیار واریانس میانگین متغیر

 5.86 34.39 28.24 سبک هویت اطالعاتی

 4.95 24.55 24.12 سبک هویت اجتنابی

 5.20 27.13 23.04 سبک هویت هنجاری

 17.64 311.27 107.63 هویت های سبک

 7.92 62.81 28.47 سبک فرزندپروری استبددی

 6.78 45.98 26.89 سبک فرزندپروری سهل گیرانه

 7.03 49.53 42.55 سبک فرزندپروری دموکراتیک

فرزندپروری های سبک  97.92 210.23 14.49 

 28.17 793.75 99.30 رفتارهای پرخطر

    

هویت  های سبکمربوط به  07734 ،017735ین میانگین و انحراف معیارهمانگونه که در جدول فوق مشاهده می کنید بیشتر

 مربوط به سبک فرزندپروری سهل گیرانه می باشد 3779و  23719 انحراف معیار می باشد و کمترین میانگین و

 

 آمار استنباطی

 هویتی و رفتارهای پرخطر نوجوانان رابطه وجوددارد. های سبکفرضیه اول: بین 
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 هویت و رفتارهای پر خطر های سبکس همبستگی ماتری: 2جدول 

 

 متغیر

حمل 

اسلحه و 

 چاقو

فرار از خانه 

 و مدرسه

مصرف 

 مواد

رانندگی 

 پرخطر

رابطه با 

 جنس مخالف
 افسردگی

رفتارهای 

 پرخطر

سبک هویت 

 اطالعاتی
.047 
.426 

-.110 
.063 

-.114
** 

.051 

.020 

.729 

.153
** 

-.009 

.113 

.056 

-.066 
.263 

یت سبک هو

 اجتنابی
-.006 
.917 

.146
* 

.013 

.087 

.287 

-.056 
.341 

.143
* 

.015 

.063 

.287 

-.092 
.118 

سبک هویت 

 هنجاری
.099 
.092 

.001 

.985 

.057 

.339 

-.040 
.495 

 

.068 

.250 

.120
* 

.042 

.058 

.329 

        

رانندگی  فرار از خانه و مدرسهچاقو،  و استفاده از اسلحهسبک هویت اطالعاتی نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین 

رابطه معنادار وجود ندارد. ولی رابطه بین سبک هویت  13/1رفتارهای پرخطر در سطح اطمینان بزرگتر از  و افسردگی، پرخطر

ن رابطه منفی و معنادار می باشد و این بدا13/1کمتر از  داری معنیدر سطح  مصرف موادو اطالعاتی و رابطه با جنس مخالف 

 .سبک هویت اطالعاتی، رابطه با جنس مخالف و مصرف مواد مخدر کاهش می یابد معناست که با افزایش

 و افسردگی رانندگی پرخطر،، فرار از خانه و مدرسه، مصرف موادو استفاده از اسلحه چاقو  سبک هویت اجتنابیبین همچنین 

وجود ندارد. ولی رابطه بین سبک هویت اجتنابی وفرار از  دار معنیرابطه  13/1در سطح اطمینان بزرگتر از  رفتارهای پرخطر

سبک هویت رابطه مثبت و معنا دار بود. این بدان معناست که با افزایش  13/1در سطح اطمینان کمتر از  خانه و مدرسه

رابطه منفی و  13/1در سطح اطمینان کمتر از فرار از خانه و مدرسه نیز افزایش می یابد. رابطه با جنس مخالف  ،اجتنابی

سبک هویت اجتنابی،رابطه با جنس مخالف هم افزایش می یابد. همچنین  معنادار می باشد و این بدان معناست که با افزایش

 رفتار های پرخطر معنادار نشد های مقیاسهویت نیز با هیچ کدام از خرده های سبکرابطه سبک هویت هنجاری و 

 .ری والدین و رفتارهای پرخطر نوجوانان رابطه وجود داردفرزند پرو های سبکفرضیه دوم: بین 

 

 فرزند پروری و رفتارهای پر خطر های سبکماتریس همبستگی : 3جدول 

 

 متغیر

حمل اسلحه 

 و چاقو

فرار از خانه و 

 مدرسه

 مصرف

 مواد

رانندگی 

 پرخطر

رابطه با 

 جنس مخالف
 افسردگی

رفتارهای 

 پرخطر

سبک فرزندپروری 

 استبددی
-.040 
.475 

.080 

.157 

.036 

.523 

-.037 
.510 

-.071 
.210 

-.085 
.133 

-.009 
.879 

سبک فرزندپروری 

 سهل گیرانه
-.101 
.072 

.149
** 

.008 

.089 

.115 

.052 

.358 

.136
* 

.016 

-.101 
.072 

.088 
.119 
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سبک فرزندپروری 

 دموکراتیک
-.062 
.027 

-.099 
.078 

-.12 
.007 

-.090 
.109 

-.19 
.040 

-.051 
.365 

-.28 
004. 

 

مصرف ، فرار از خانه و مدرسهو استفاده از اسلحه چاقو،  سبک فرزندپروری استبددینتایج جدول فوق نشان می دهد که بین 

 دار معنیرابطه  13/1در سطح اطمینان بزرگتر از  رفتارهای پرخطر و افسردگی رابطه باجنس مخالف ،رانندگی پرخطر، مواد

 وجود ندارد. 

رفتارهای  وافسردگی  ،مصرف مواد، رانندگی پرخطر ،و استفاده از اسلحه و چاقو سبک فرزندپروری سهل گیرانهن بیهمچنین 

وجود ندارد. ولی رابطه بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و فرار از  دار معنیرابطه 13/1بزرگتر از  داری معنیدر سطح  پرخطر

تأثیر مثبت و معنا دار بود. این بدان معناست که با  13/1ینان کمتر از در سطح اطم خانه و مدرسه رابطه با جنس مخالف

 و رابطه با جنس مخالف نیز افزایش می یابد. سبک فرزندپروری سهل گیرانه، فرار از خانه و مدرسه افزایش

 نس مخالف وهمچنین رابطه سبک فرزندپروری دموکراتیک با حمل اسلحه و چاقو و فرار از خانه و مدرسه و رابطه با ج

منفی وجود دارد. ولی بین سبک دموکراتیک با فرار از  دار معنیرابطه  13/1کمتر از  داری معنیرفتارهای پرخطر در سطح 

 مشاهده نشده است.  دار معنیرابطه  13/1بزرگتر از  داری معنیخانه و مدرسه، رانندگی پرخطرو افسردگی در سطح 

 چقدراست؟ فرزند پروری بررفتارهای پرخطر نوجوانان های سبکهویت و  های سبکتاثیر میزان

گام به گام استفاده شد که نتایج آن در ذیل نشان داده  جهت پاسخگویی به این سوال از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش

 شده است:

 رگرسیون چند متغییری گام به گام :4جدول

 R Bضریب متغیر گام
خطای 

 bاستاندارد
 t بتا

سطح 

 معناداری

 05. سبک هویت اطالعاتی 1
-

1.651 
.053 

-

.290 
-

30.872 
.000 

2 
سبک فرزند پروری 

 دموکراتیک
05.  1.662 051. 310.- 32.871 .000 

3 
سبک فرزندپروری سهل 

 گیرانه
02. -1.682 .050 

-

.350 
-

33.349 
.000 

 000. 37.049 657. 028. 1.049 .01 اجتنابی های سبک 4

 057. 667.- .00 هنجاری 5
-

.123 
-

11.756 
000 

        

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان می دهند که اگر متغیرهای معنادار را با توجه به باالترین میزان همبستگی به ترتیب 

سبک و . 05. سبک فرزند پروری دموکراتیک با ضریب رگرسیون 05با ضریب رگرسیونسبک هویت اطالعاتی وارد کنیم 
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و سبک هویتی هنجاری .01با ضریب رگرسیون سبک هویت اجتنابی و.02با ضریب رگرسیون هل گیرانه فرزندپروری س

 توانسته به ترتیب پیش بینی کننده های خوبی برای رفتارهای پرخطر باشد..00

 عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخطرضرایب مدل : 5جدول 

 مجموع مربعات متغیر
درجه 

 آزادی
 F میانگین مربعات

سطح 

داری معنی  

 0.001 182.956 788.905 1 144334.850 سبک هویت اطالعاتی

سبک فرزند پروری 

 دموکراتیک
123441.523 2 773.545 165.875 0.000 

 0.001 526.783 766.520 5 807579.053 سبک فرزندپروری سهل گیرانه

 0.001 685.913 742.225 4 1527304.943 سبک هویت اجتنابی

 0.001 551.370 738.800 3 21862564.029 سبک هویت هنجاری

 

 نتیجه گیری

پذیری در جامعه است و نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف را به وجود  ترین نهاد جامعه خانواده مهم

فرزند پروری آنان قرار  های شیوهمی آورد. والدین از اولین افرادی هستند که فرد با آنها ارتباط داشته و تحت تأثیر رفتار ها و 

می گیرد. رفتار افراد در دوره های مختلف زندگی به چگونگی ارتباط فرد با والدین او بر می گردد، زیرا والدین نقش مهمی در 

چنانچه والدین بتوانند در خانواده با فرزندان برخورد مناسب داشته و فرد را در  جامعه پذیری و آموزش افراد بر عهده دارند.

، ولی شود میانجام و عدم انجام یک کار متقاعد نمایند میزان گرایش فرزندان به افراد و گروه های بیرون از خانواده کاسته 

چنانچه والدین رفتار نامناسبی با فرزندان داشته باشند میزان گرایش فرزندان به افراد بیرون از خانواده افزایش یافته و در نتیجه 

انجام رفتار انحرافی و پرخطر افزایش می یابد. نوجوانی از جمله دوره های از زندگی هر فرد است که به  میزان گرایش افراد به

واسطه ویژگی های تحولی و حس کنجکاوی افراد گرایش به تجربه کردن رفتارهای پرخطر بیشتر است. بنابراین نوع برخورد 

هویتی  های سبکسمت رفتار های پرخطر داشته باشد. از طرفی  تواند نقش مهمی در گرایش افراد به والدین با فرزندان می

افراد نیز در چگونگی رفتار افراد نقش دارد. سبک هویتی افراد در نتیجه تجارب افراد در دوره های مختلف زندگی شکل می 

لف را تحت تأثیر قرار می گیرد، بنابراین نوع تجربه افراد در دوره های مختلف زندگی میزان گرایش وی به انجام رفتارهای مخت

دهد. لذا می توان بیان داشت که گرایش افراد به رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی تحت تأثیر عوامل روانشناختی مختلفی 

برای بررسی موضوع ابتدا هویتی پرداخته است.  های سبکفرزند پروری و  های شیوهبوده که پژوهشگر در این تحقیق به نقش 

فرزند  های شیوهای در جهت توضیح و تبیین موضوع انجام شده است و در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه  انهمطالعات کتابخ

آوری اطالعات برای تجزیه و تحلیل و بررسی  پروری بامریند، سبک هویت برزنسکی و رفتارهای پرخطر محمدخانی به جمع

در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرج انجام گرفت. موضوع پرداخته شده است. این پژوهش از نوع همبستگی و 

 نفر برآورد گردید. 521نمونه آماری پژوهش حاضر بر حسب جدول مورگان برابر با 

با توجه به نتایج بدست آمده بین سبک هویت اطالعاتی با استفاده از اسلحه چاقو، فرار از خانه و مدرسه، رانندگی پرخطر، 

وجود ندارد. ولی بین سبک هویت اطالعاتی با رابطه با جنس مخالف و مصرف  داری معنیای پر خطر رابطه افسردگی و رفتاره
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منفی وجود دارد. بر این اساس می توان  دار معنیدرصد اطمینان رابطه  99و با  10/1کمتر از  داری معنیمواد مخدر در سطح 

مصرف مواد مخدر و رابطه با جنس مخالف گرایش دارند. بر اساس  بیان داشت که افراد با سبک هویت اطالعاتی کمتر به سمت

نظریه سبک هویت برزنسکی افراد با سبک هویت اطالعاتی بیشتر به ارزیابی و جستجوی اطالعات در مورد یک مسئله و رفتار 

اره این رفتار می پردازند، از می پردازند و زمانی که یک رفتار دارای بازخورد ناهماهنگ باشند به آزمون مجدد و تجدید نظر درب

آنجایی که مصرف مواد و رابطه با جنس مخالف از جمله رفتارهای پرخطر رایج در دوره نوجوانی که بسیار مورد توجه دیگران 

همچنین می باشد، لذا افراد با این سبک اطالعالتی بیشتر در مورد این رفتار تأمل کرده لذا کمتر گرایش به انجام آن دارند. 

رانندگی پرخطر، افسردگی و رفتار پر و استفاده از اسلحه چاقو، فرار از خانه و مدرسه، مصرف مواد،  سبک هویت اجتنابیین ب

کمتر از  داری معنیدر سطح وجود ندارد. ولی رابطه بین سبک هویت اجتنابی و فرار از خانه و مدرسه  دار معنیخطر رابطه 

فرار از خانه و مدرسه نیز  ،سبک هویت اجتنابیرد. این بدان معناست که با افزایش رابطه مثبت و معنا دار وجود دا 13/1

رابطه منفی و معنادار  13/1کمتر از  داری معنیف در سطح با رابطه با جنس مخال افزایش می یابد. بین سبک هویت اجتنابی

 خالف هم افزایش می یابد. سبک هویت اجتنابی،رابطه با جنس م می باشد و این بدان معناست که با افزایش

کنند لذا از راهبردهای  و اضطراب عمل می از آنجایی که افراد با سبک هویت اجتنابی در تصمیم گیری ها به نوعی با ترس

نامناسب در برخورد با مسائل استفاده می کنند بر اساس نتایج می توان بیان داشت که فرار از منزل یکی از راههای نامناسبی 

فراد با سبک هویت اجتنابی در مواقع بروز مشکالت از آن استفاده می کنند که در واقع راه حل معقولی به نظر نمی است که ا

رسد. این افراد از آنجایی که همیشه در تصمیم گیری دچار مشکل می باشند لذا کمتر به رابطه با جنس مخالف معتقد بود و 

هویت  های سبک( می باشد. همچنین رابطه سبک هویت هنجاری و 0595) میهمسو با تحقیق ناظ به آن گرایش دارند. نتایج

 رفتار های پرخطر معنادار نشد. های مقیاسنیز با هیچ کدام از خرده 

 

 .رفتارهای پرخطر نوجوانان رابطه وجود دارد فرزند پروری والدین های سبکفرضیه دوم: بین 

و استفاده از اسلحه چاقو، فراز از خانه و مدرسه، مصرف مواد  استبددیسبک فرزندپروری بین با توجه به نتایج بدست آمده 

 وجود ندارد.  دار معنیمخدر، رانندگی پرخطر، رابطه با جنس مخالف، افسردگی و رفتارهای پر خطر رابطه 

رفتارهای  وی افسردگ ،مصرف مواد، رانندگی پرخطر ،و استفاده از اسلحه و چاقو سبک فرزندپروری سهل گیرانهبین همچنین 

پرخطررابطه ای وجود ندارد. ولی رابطه بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و فرار از خانه و مدرسه رابطه با جنس مخالف 

و رابطه با جنس  سبک فرزندپروری سهل گیرانه، فرار از خانه و مدرسه مثبت و معنا دار بود. این بدان معناست که با افزایش

بد. باتوجه به نظریه فرزند پروروی بامریند والدین سهل گیر کنترل کمی بر فرزندان خود داشته و به مخالف نیز افزایش می یا

آنها اجازه تصمیم گیری در مورد اعمال و رفتار خود می دهند. با توجه به اینکه والدین سهل گیر از خانواده آشفته برخوردارند 

ر قابل تحمل بوده و ترجیح به فرار از خانه را می دهند از طرفی کنترل لذا آشفتگی محیط خانواده می تواند برای کودکان غی

کم والدین بر فرزندان، تحوالت دوره نوجوانی و گرایش به جنس مخالف، میزان رابطه افراد با جنس مخالف افزایش می یابد. 

نواده هایی تنها بر رفتارهای پرخطر بنابراین می توان بیان داشت که محبت زیاد و کنترل کم والدین بر فرزندان در چنین خا

 چون فرار از منزل و رابطه با جنس مخالف تاثیر داشت.

سبک فرزندپروری دموکراتیک با حمل اسحله و چاقو، مصرف مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف و رفتارهای پرخطر در سطح 

زند پروری دموکراتیک با فرار از خانه و مدرسه، فر های سبکمنفی دارد. ولی بین  دار معنیرابطه  13/1کمتر از  داری معنی
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وجود ندارد. با توجه به ویژگی های والدین مقتدر که صمیمی و دلسوز بوده و از  دار معنیرانندگی پرخطر و افسردگی رابطه 

زندان و رفتارهای نسبت به فر برای رفتار با فرزندان خود استفاده می کنند و قوانین و رهنمودهایی منطقی و دالیل قانع کننده

آنان حساس تر بوده و با منطق بیشتری در تربیت فرزندان تالش می کنند در نتیجه انتظار انجام رفتارهای معقوالنه بیشتری 

از سوی فرزندان دارند. همانگونه که نتایج این تحقیق نیز نشان داد بین سبک فرزند پروری دموکراتیک با رفتارهای پرخطر در 

منفی دارد. نتایج همسو با پژوهش  ل اسلحه و چاقو، مصرف مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف رابطهحالت کلی و حم

( 2110) (، بروک0991) (، بروک و همکاران0592) (، فیاضی0592) (، صلیبی و احمدی0511) (، زارعی0519) مرعشیان

دین نقش مهمی در بروز رفتارهای پرخطر دارد. و های فرزند پروری وال های شیوهدر مجموع می توان بیان داشت که باشد.  می

همانگونه که نتایج تحقیق نشان داد هر چه والدین بتوانند برخورد مناسب و منطقی تر با فرزندان داشته باشند میزان بروز 

به نحوه مطلوبی  . والدینی که از توان و امکانات الزم برخوردارند، وظایف پدری و مادی خود راشود میرفتار های پر خطر کمتر 

انجام دهند در هر یک از اعضایش احساس ایمنی، وابستگی و رفاقت ایجاد کرده و احساس داشتن هدف و جهت و پیشرفت و 

مطلوب و صحیح فرزند پروری می  های شیوهارزش فردی را در آنان به وجود می آورند. بر این اساس والدین با به کارگیری 

سالم بارآورند. ولی در کنار نقش والدین باید به نقش محیط و تجارب فردی نوجوانان نیز توجه کرد، توانند، فرزندانی شایسته و 

هویتی افراد که در نتیجه تجارب  های سبکزیرا تجارب دوره های مختلف زندگی نقش مهمی در ارتکاب یک رفتار دارد. 

نقش مهمی داشته باشد. و افراد بر حسب هر یک از مختلف افراد در سال های زندگی است می تواند در ارتکاب به رفتار 

مختلف هویتی سبک اطالعاتی معقوالنه تر  های سبکهویتی رفتارهای متفاوتی را از خود بروز می دهند. از میان  های سبک

پرخطر در بوده و بهتر به تجزیه و تحلیل اطالعات در مورد انجام یک عمل می پردازد، در نتیجه میزان ارتکاب به رفتارهای 

  این گونه افراد کمتر است.
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