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بررسی تاثیر الگو های ارتباطی خانوادگی بر میزان بروز رفتارهای پر خطر در گروهی از دانش آموزان 

 دبیرستانی شیراز

 ملیحه زارع

 کارشناسی ارشد مشاوره

 خسرویدراهلل ص

 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ازاد فیروزاباد

 سهیال جاهدی

 مدرس دانشگاه شیراز

بر میزان بروز ( جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی)بررسی تاثیر الگو های ارتباطی خانوادگیهدف از این مطالعه  

 .رفتارهای پر خطر  در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز بود

 222رحله ای تعداد جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستان های شیراز بودند ، که بر اساس  جدول کوهن با روش خوشه ای چند م

از پرسش نامه الگوهای ارتباطی  ابزار سنجش در این پژوهش عبارتند.نفر دختر بودند 022نفر  پسر و  022نفر از آنها انتخاب شدند که 

حلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس تجزیه و ت. خانواده و پرسش نامه رفتارهای پر خطر، که بر روی جامعه نمونه اجرا گردید

  ) نتایج پژوهش نشان داد که بین الگوهای ارتباطی خانوادگی و میزان بروز رفتارهای پر خطر تفاوت معنا داری وجود دارد.شد

2220/2> p  .) بدین صورت که بیشترین میزان رفتارهای پر خطر در الگوی ارتباطی  بی قید و شرط و محافظت کننده بود وکمترین

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان  داد که بین  الگو های  ارتباطی .میزان بروز رفتارهای پر خطر در الگوی خانواده کثرت گرا مشاهده شد

و همچنین بین الگوهای کثرت گرا و بی قید و شرط تفاوت به (  p <220/2)وت معنا داری وجود داردکثرت گرا و محافظت کننده  تفا

تفاوت به سطح معنا داری  و بین الگو های ارتباطی توافق کننده و سایر الگوهای ارتباطی(   p <220/2)سطح معنا داری رسیده است

نتایج دیگر ( . p  < 9/2)رط تفاوت به سطح معنا داری نرسیده است نرسیده است و بی الگو های  محافظت کننده و بی قید و ش

 < 2220/2)پژوهش نشان داد که تعامل بین الگو های ارتباطی و جنسیت بر بروز رفتارهای پر خطر تفاوت معنا داری را نشان می دهد 

p .) 
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 مقدمه

چیزی که افراد از ابتدا از اجتماع می گیرند ارتباط فرد با اعضای خانواده و همان الگوی ارتباطی است که در خانواده اعمال  مهمترین

نان و امروزه مهمترین مساله ای که جوانان و نوجوانان را   تهدید می کند  رفتارهای پر خطری می باشد که بسیا ری از نو جوا. می شود

 جوانان قربانی این رفتارها شده اند که همه اینها به الگوهای ارتباطی خانواده بر می گردد که چگونه آنها را به فرزندان خود آموزش می

 ( .0831بخشانی،)دهند 

می آیند و اینها  تنباکو ،سیگار ،الکل ،سوء استفاده دارویی و رفتارهای جنسی رفتارهای هستند که معموال در دوران نوجوانی بوجود

بیشتر کسانی که از (. 2222،هامرکز کنترل و پیشگیری بیماری)رفتارهایی هستند که ایاالت متحده آمریکا را دچار مشکالتی کرده است

  ٪82یک مطالعه نشان  داده است که حدود . جوانا استفاده می کنند ،قبل از کالس دوم دبیرستان آنها را امتحان کرده اند یالکل و مار

در  ٪38در پسرها و  ٪98دخترها در سیزده سالگی الکل را امتحان کرده اند، که این رقم در سن  هیجده سالگی به  ٪22پسرها و 

 (.0،0993سگریدانو)دخترها افزایش پیدا کرده است

گیریم چطور ارتباط برقرار  در بافت خانواده نه فقط یاد می( .2،0931نربوچ)ارتباط مهمترین جنبه های انسانی فرایند خانواده است 

محققان سعی کرده اند الگوی ارتباطات خانوادگی را (. 8،0992نربر)کنیم بلکه همچنین یاد می گیریم چطور ارتباط دریافت کنیم

،ریچی و 1،2222، به نقل از کوئرنر و فیز پاتریک0932، 0مک لئود و چفی؛0،0990فیتزپاتریک و ریچ) بشناسند و طبقه بندی کنند 

 (.2220، به نقل از فیتز پاتریک 3،0992یتز پاتریک ف

 الگو های ارتباطی خانوادگی

( 0932) ،چفی و همکاران( 0911) الگوهای ارتباطی خانوده به یک ساختار زیستس منسجم بوسیله کاری از مک لئود و همکاران 

را به عنوان دو بعد الگوی ارتباطی 02تماعی و جهت گیری اج 9دو بعد با جهت گیری مفهومی. پدیدار شد( 0932) 3،استون و چفی

 .خانواده مطرح کردند

                                                           
1
 .Gerydanous 

 
2
 .Bouchner 

 
3
. Burner 

 
4
 .Fitzparic&Ritchi 

 
5
 .Mcleod&cheffee 

 
6
 .Koerner&Fitzpatric 

 
8
 .Austin 

9
 .concept orintaion 

10
 .social orintaion 
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الگو های ارتباطی خانواده هایی با جهت گیری اجتماعی مکررا اصرار دارند که بچه ها باید از کشمکش های اجتماعی اجتناب کرده ، از 

مشکالت بین فردی دوری  اد بزرگتر را بکنند و بطور کلی ازربحث کردن دست بردارند ،از دشمنی با دیگران پرهیز کنند،مالحظه اف

 .کنند

در خانواده هایی با جهت گیری مفهومی ،والدین به این نکته تاکید می کنند که بچه ها باید به همه جوانب ،قبل از هر جهت گیری اما 

 .ف نطر دیگران باشد، ابراز کنندند و عقیده  خود را حتی اگر بر  خالتوجه کن

به جای  8جهت گیری گفت و شنود( 2،0998؛آستین 0992؛ ریچی و فیتز پاتریک 0،0930تیمز و ماسلند)د ها این الگو توسط بع

 .به جای اجتماعی ارایه شد 0مفهومی و جهت گیری همنوایی

تشویق  به شرکت آزادانه و راحت میزانی که خانواده ها  شرایطی فراهم می آورند که در ان  همه اعضای خانواده  "آنها گفت و شنود را 

 .تعریف کرده اند "یف وسیعی از موضوعات می شونددرباره ط در تعامل ، بحث و تبادل نظر

میزانی که خانواده شرایط همسان بودن  نگرشها ، ارزشها و عقاید را مورد تاکید قرار می  ":جهت گیری همنوایی نیز عبارت است از

 (.0830کورش نیا،)"دهند

اظهار داشتند که خانواده با همنوایی زیاد تاکید بر همسانی نگرش ها و باورها در تعامالت خود (  0990،0990اتریک و ریچی، فیتز پ

دارند و در ارتباطات بین نسلی بر حرف شنوی از پدر و مادر و دیگر بزرگساالن تاکید می شود و در خانواده های با جهت گیری گفت و 

با ترکیب این دو الگو چهار . ده به شرکت آزادانه در تعامل و گفتگو در زمینه های مختلف تشویق می شوندشنود تمامی اعضای خانوا

 (.0993؛کوئرنرو فیتز پاتریک،0990فیتزپاتریک و ریچی ،)سبک ارتباطی خانواده بوجود می آید

 

آنها سعی دارند حتی .ایی نمره زیادی می گیرندخانواده هایی هستند که در هر دو بعد گفت و شنود و همنو:  0هخانواده توافق کنند

آزادانه بطور مکرر و خود .زمانی که نظرات متفاوتی را بیان می کنند، یکدیگر را تشویق می کنند و تاکید زیادی بر توافق و موافقت دارند

می دهند و فعالیتها و افکار و احساسات انگیخته با یکدیگر تعامل  می کنند، دامنه وسیعی از موضوعات را مورد بحث  و تبادل نطر قرار 

 (.0830کورش نیا،)افراد با همفکری هم تصمیمات مربوط به خانواده را اتخاذ می کنند. شخصی خود را با یکدیگر در میان می گذارند

خانواده های  ویژگی این. در جهت گیری گفت و شنود نمره زیاد و در جهت گیری همنوایی نمره کم می گیرند:1 اخانواده کثرت گر

نه تنها  در این محیط نسبتا آزاد از محدودیت های اجتماعی،.ارتباطات باز ،آزاد و راحت از نظر عاطفی حمایت کننده بودن است

فرزندان در معرض اطالعات بر انگیزاننده اختالف نظر قرار می گیرند بلکه  تشویق به کشف باورهای جدید و تصمیم گیری بدون ترس 

والدین این خانواده ها نیازی به کنترل .این رو باورها و عقاید محکم و متنوعی درباره جهان و اطراف خود بدست می آورنداز .می شوند

ل نظرهایی منجر می شود که  در تباد ، فرزندان خود با تصمیم گیری در مورد آنها احساس نمی کنند و این نگرش  والدین به بحث ها

والدین تمایل به پذیرش . نواده بر مبنای ارزشی که دارند ارزیابی می شوند نه بر مبنای تایید اعضای خانوادهآنها افکار و عقاید اعضای خا

                                                           
1-Tims&masland 
2
 -Astin 

3
 .conversation orientation 

4
 .conformity orientaion 

5
 .cosensual family 

6
 .pluralstic family 
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به گفتگوهای .عقاید فرزندان خود دارند و به انها اجازه می دهند تا بطور برابر در تصمیم گیری های خانوادگی شرکت داشته باشند 

 (.0831رحیمی،)ختار باشندخانوادگی احترام و بطور مستقل و خود م

تاکید آنها بر اطاعت از والدین و .در بعد گفت و شنود نمره کم و در بعد همنوایی نمره زیادی می گیرند:0خانواده محافظت کننده

ف به ندرت در معرض اطالعات  که اختال. مرجعیت و اهمیت ندادن به تفکر و موضوعات تعقلی و عقالنی و ارتباطات آزاد و راحت است

آنها دلیلی نمی .بگیرند بر انگیز باشند قرار می گیرند و والدین معتقدند که این آنها هستند که باید برای خانواده و فرزندانشان تصمیم  

ببیند که در مورد تصمیمات خود توضیحی به فرزندانشان بدهند،چون تحمل نظرات متفاوت را ندارند پس فرصتی به فرزندان داده نمی 

و مشکالتشان  را با والدینشان  در میان بگذارند در نتیجه نسبت به توانایی تعلیم گیری  خود  بی اعتماد  بار  اید و مسایل شود تا عق

می آیند و وقتی  در معرض بحثی قرار می گیرند کلیت  بحث در هر مورد که باشد تحت تاثیر مراجع بیرونی قرار گرفته و قانع می 

 (.0830کورش نیا،)شوند

فرزندی اندکی دارند درنتیجه  فرزندان به  -این نوع خانواده ها تعامل والد.در هر دو بعد نمره کمی می گیرند :2واده بی قید و شرطخان

تعامل کمی بین اعضای خانواده است و اگر هم وجود دارد . جای  پویایی خانواده تحت تاثیر زمینه اجتماعی بیرونی قرار می گیرند

فرزندان این خانواده  نه در معرض نظرات و عقاید خارج از دنیای خانواده قرار می . را زیاد در گیر آن نمی کننداعضای خانواده خود 

 (.2220به نقل از کوستن، 00930چفی ،مک لئود و اتکین ،)ی شوندگیرند و نه از چالش و عقاید والدینشان باز داشته م

اده باید قادر به تصمیم گیری درباره موضوعات مربوط  به خود باشند آنها عالقه ای والدین این خانواده ها معتقدند تمامی اعضای خانو

از نظر عاطفی جدا از هم هستند و . به تصمیمات فرزندان خود نشان نداده و به داشتن ارتباط و محاوره  با آنها بهایی نمی دهند

 (.0830ا،کورش نی)فرزندان از جانب والدین خود حمایت زیادی دریافت نمی کنند

 رفتارهای پر خطر

و توجه به رفتارهای بهداشتی در دوره نوجوانی به  گذر از کودکی به دوره نو جوانی و جوانی با تغییرات بارز و بی نظیر بوقوع می پیوندد

: چندین عامل مرگ و بیماری در دوره نو جوانی با رفتارهای نو جوانان ارتباط دارند و ثانیا : اوال : دو دلیل از اهمیت باالیی برخوردارست

 .دروه نوجوانی مرحله مهم گذر از دوره تحت کنترل والدین به مرحله استقالل است

. تعریف رفتارهای پر خطر رفتارهایی  هستند که سالمت و بهزیستی نوجوانان و جوانان را در معرض تهدید قرار می دهند بنا به

رفتارهای پر خطری که بروز آنها سالمت خود فرد را تهدید می کند و ( 0:رفتارهای پرخطرآسیب رسان  به دو گروه تقسیم می شوند

 روابط جنسی( 0مصرف مواد مخدر  (8مصرف الکل ( 2سیگار کشیدن (0: عبارت است از بیشتر خود فرد را قربانی می کند که

که به صورت عمده دیگران را با مشکل مواجه می کند و به تهدید سالمت و آرامش دیگران منجر می شود 8رفتارهای پر خطری ( 2

 (.0838ماهر،) 3ریبزهکا(30تخریب گری (10اوباشی گری(08پر خاشگری(02رفتارهای ضد اجتماع(0:مثل

                                                           
1
 .protective family 

2
 .Laisseze-faire family 

 
3
 .Risk behaviors 

4
 .antisocial behaviors 

5
 -aggressiveness 

6
 mobism 

7
 -delinquency 

8
 -risk-tcaking 
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در هر دو . رفتارهای انحرافی نیز شامل آن دسته از رفتارهایی است که به نوعی هنجارها ،ارزشها و قواعد اجتماعیی را نادیده می گیرند

ار پر در آنها ،هم رفت "تغییر انتخاب "جوانان و نیز با توجه به مفهوم اعف جوانان و نومورد به نظر می رسد به لحاظ خطر پذیری مض

منظور از خطر پذیری ،اشاره به یک . سنی دیگر خاص گروه های نوجوان و جوان باشدخطر  و هم رفتارهای انحرافی بیش از هر گروه 

بعد شخصیتی است که باز نمای میزان تمایل جوان برای اقدام کنش هایی است که مستلزم پذیرش میزان معینی از خطر است و 

در برخی موقعیت ها . به تنهایی است"تغییر انتخاب  طبیعی  اعضای گروه "ه نوجوانان در مقایسه با گروه با منظور از تغییر انتخاب گرو

یک تغییر پر خطر زمانی مشاهده می شود که جوانان بطور گروهی تصمیم به انتخاب یک عمل یا کنش پر خطر تری از زمانی می 

 (.0832،ترجمه ماهر،0استوارت)اجتناب می ورزندگیرند که بطور تک تک و جدا ، از آن اقدام به آن 

عوامل ژنتیکی ( 0:عوامل متعددی در ایجاد گرایش نو جوانان و جوانان به مصرف و سوء مصرف و اعتیاد به الکل نقش بازی می کند

ش والدین ،محیط ایفای نق( الف:اجتماعی که خود شامل چند مورد می شود -عوامل روانی(0اختالل های روانی ( 8رفتار کودکی (2

 تبلیغات(توقعات ج(،خانواده و همساالن ب

فشار گروههای  همسال (2نا بسامانی  اجتماعی (0:عواملی که باعث گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد مخدر  می شوند

 .(2،0830گاری سیکل و جوزف سنا)گزینش عقالنی(1ژنتیکی  –عوامل ارثی (0مشکالت  عاطفی (0خانواده ها (8

 تحقیق  پیشینه

 .جلب نموده است  بررسی الگوهای ارتباطی خانوادگی و تاثیر آن بر بروز رفتارهای پر خطر توجه محققان مختلفی را به خود

: اجتماعی بررسی و دریافتند که اول  –تاثیر الگوهای ارتباطی خانوادگی ودرک رفتارهای پر خطر در دیدگاه شناختی (2220)8دانگ

بچه هایی با خانواده هایی با جهت گیری مفهومی که در محیط باز خانوادگی هستند این محیط نمی تواند آنها را انجام رفتار پر خطر 

وم اگر رفتاری از نظر پر خطر دارند و سباز دارد و دوم اینکه بچه ها با خانواده هایی با جهت گیری اجتماعی تمایل به انجام رفتار 

 .اجتماعی قابل قبول باشد آن را انجام می دهند 

نتیجه رسیدند که تاثیر الگوهای ارتباطی و پیچیدگی شناختی و مهارتهای بین فردی را بررسی و به این ( 2220)0کوستن و اندرسن 

 .ر دارند اجتماعی تمایل بیشتری به انجام رفتار پر خطبچه ها در خانوادهایی با جهت گیری 

وجود روابط مطلوب والدین و خانواده را در کاهش بروز پرخاشگری تایید می کند بدین معنی که هر چه ( 2222)0گریفین و همکاران

 .سطح عملکرد خانواده مطلوبتر و بهتر بود تمایل به پرخاشگری در نوجوانان کمتر مشاهده شد 

خانوادگی در دوران نوجوانانی منجر به پر خاشگری و رفتار ضد دریافتند تنفر از روابط  نیز در تحقیقی(2222)1اندروز و دیگران 

 .را پیش گویی می کند اجتماعی نوجوان می شود و اختالف در زندگی مشترک آینده 

باطی خانواده با جهت رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با مهارتهای بین فردی را بررسی کرد و دریافت الگوهای ارت( 0999)0نیوتن 

 .گیری مفهومی پیش بینی کننده بهتری از مهارتهای فردی نسبت به خانواده با الگوی ارتباطی با جهت گیری اجتماعی هستند

                                                           
1
 .Stuart 

2
 .sigel&Lurri&Josph sena 

3-Dong  
4
 -Koesten & Anderson 

5
 -Griffin&etal 

6
 .Andrews &et al 
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در تحقیقی برروی رویکرد والدین و عزت نفس نوجوانان متوجه شد که محیط خانوادگی با جهت گیری گفت و شنود ( 0999) 2هانگ

پایین موجب پرورش ویژگی های شخصیتی خاص می شود مثل خود افشایی مطلوبت اجتماعی و برعکس خانواده هایی باال و همنوایی 

با جهت گیری گفت و شنود پایین و همنوایی باال مثل خانواده محافظت کننده محیط را برای پرورش کنترل خوشایند ، خود نظارتی و 

عد پایین هستند محیط ضعیفی برای رشد خود افشایی ، کنترل خوشایند و عزت نفس کمرویی فراهم می کند و خانوادهایی که در دو ب

 .دارند 

الگوهای ارتباطی خانواده و تاثیر آن را بر دیدگاه نوجوانان بررسی کردند و بیان کردند در خانواده های با (0999) 8فوجی یوکا و آستین

 .است و این باعث می شود نوجوان دیدگاه قوی در بحث پیدا کند جهت گیری مفهومی احساسات و عقاید اشخاص مورد تاکید 

رابطه بین بحث میان والدین و نوجوانان را بر روی رفتارهای پر خطر بررسی کردند و بیان کردند ( 0993) 0بوث، باتر فیلد و ساید لینگر

د موضوع رفتارهای پر خطر ایجاد می کند که این می ارتباط باز خانواده فرصت هایی برای بحث و مناظره بین والدین و فرزندان در مور

  .تواند شامل موضوعات جنسی باشد تا الکل

تاثیر محیط خانواده را بر افزایش رفتار پر خطر گزارش کردند ( 0993) 3کاستلکی و لمپرز(0991) 1و باربر و بوهلر(0998) 0فارل و بارنز

پر اجتماعی مثبت را شکل می دهند و محیط خانوادگی منفی برتری رفتارهای  که محیط خانوادگی سالم که حمایت کننده است رفتار

 .خطر را افزایش می دهد

در تحقیقاتی سالمتی روابط خانواده ( 0990) 02راسنگل-تروباکس و بوچ( : 2222) 9کونستن و میلر ،هامرت( :0990) 3کولتزو بدن فلت

مورد بررسی قرار داده و دریافتند که بچه های که خانواده خود را منسجم و از  وارتباط آن باپرهیز نوجوانان از رفتارهای پر خطر را

 .ت جنسی می کنندالحاظ عاطفی حمایت کننده می بینند کمتر مرتکب خودکشی و دورتر شروع به مراود

و به این نتیجه رسیدند الگوهای ارتباطی خانوادگی را بررسی ( 0998)و استین ( 0992)ریچی ، فیتز پاتریک( 0930)تیمز و ماسلند 

. که یک شخص جوان پیشنهاد نوشیدن الکل و کشیدن ماری جوانا را از طرف دوستانش یا در موقعیت اجتماعی دیگر دریافت میکند 

 .که این نشان میدهد فرد مهارت برقرار کردن ارتباط موثر را ندارد و نمی داند چطور رفتار پر خطر را اداره کند ؟

در تحقیقی به بررسی تاثیر روشهای ارتباطی خانواده روی رشد شخصیت افراد مطالعه و متوجه شدند ( 0932)وچفی مک لئود، اتکین 

بچه هایی بیشتر پرخاشگر می شوند که آنها در یک محیط خانوادگی جراتی برای ابرازآزادانه عقاید خود را نداشته باشند این تحقیق بر 

 .های با جهت گیری اجتماعی انجام شد  نفر از بچه هایی با خانواده 882روی 

                                                                                                                                                                                                 
1
 .Newton 

2
 .Huang 

3
 .Fujuka&Austin 

4
 Booth-Butterfield&Sidelinger 

5
 .Farrell& Barnes 

6
 .Barber & Buehler 

7
 .Kestelcky & Lampers 

8
 ِ.Coates &widenfelt 

 
9
 .Koesten&Miller &Hummert 

10
 .Treboux&Busch&Rassnagel 
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الگوهای ارتباطی خانواده و چگونگی ارتباط والدین با فرزندانشان را مورد مطالعه قرار داده و دو بعد با ( 0930)چفی ، مک لئود و اتکین 

ماعی باید از کشمکش عنوان جهت گیری اجتماعی و مفهومی را مطرح و بیان کردند که بچه ها در خانواده های با جهت گیری اجت

های اجتماعی پرهیز از بحث کردن اجتناب و رعایت بزرگترها را بکنند و اما در خانواده هایی با جهت گیری مفهومی باید قبل از هر 

 .جهت گیری جوانب را در نظر بگیرند و عقیده خود را حنی اگر بر خالف نظر دیگران باشد عنوان کنند 

خطر را در مدارس ایران مورد بررسی قرار داده و دریافت مصرف مواد مخدر بحرانی ترین رفتار پر خطر درد رفتار پر (0831)فال حزاده

درصد از مدارس در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تا اندازه زیادی آلوده این رفتار  0/0مدارس کشور می باشد و براساس آمار حدود 

 .ناهنجار هستند 

در تحقیق نقش سالمت روان را در بروز رفتارهای پر خطر در دبیرستان های شهر تهران ( 0831)ی نیا محمد خانی ، جزایری ، سلیمان

و . بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در ظهور رفتارهای پر خطر نوجوانان ، هر دو بعد منفی و مثبت سالمت روان نقش دارد 

هر دو بخش نزدیک بهم ولی در بعضی خرده مقیاس ها پسران بیشتر از دختران  میزان بروز رفتار پر خطر در بعضی خرده مقیاس ها در

 .مرتکب رفتار پر خطر می شوند 

رفتارهای پر خطر در اوقات فراغت جوانان ، روند و الگوها را بررسی و بیان کرد رفتارهای پر خطر مثل کشیدن سیگار ، ( 0838)ماهر 

د که با عوامل ژنتیکی رابطه د جامعه بحساب می آیمهمترین عامل تهدی... اجتماعی و  ار ضدمشروب ، مواد توهم زا ، اوباشیگری ، رفت

 .دارد

تمایل بر پرخاشگری در نوجوانان و نقش خانواده را بررسی و متوجه شد رابطه معکوسی بین عملکرد خانواده با تمایل ( 0830)گلچین 

 .وهش ، نقش خانواده را در کاهش یا افزایش پرخاشگری نوجوانان تایید می کند یافته های این پژ. به پرخاشگری نوجوانان وجود دارد 

 فرضیه های تحقیق

 .الگوهای ارتباطی خانوادگی بر میزان بروز رفتارهای پر خطر تاثیر دارد  -0

والدین  الگوهای ارتباطی خانوادگی برمیزان بروز رفتارهای پر خطر به جنسیت ، در آمد والدین ، سن نوجوان ، تحصیالت -2

 .بستگی دارد 

 روش پژوهش

می باشد که با هدف تاثیر الگوهای ارتباطی خانوادگی بر میزان (پس رویدادی)مقایسه ای  –پژوهش حاضر از نوع پژوهش های علی 

 .بروز رفتارهای پر خطر صورت گرفته است 

 جامعه آماری نمونه و روش نمونه گیری 

نفر از  022وزان دوره دبیرستان های شیراز بودند که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای تعداد جامعه آماری کلیه دانش آم

یک پسرانه و یک دخترانه ) اری از بین دبیرستانهای شیراز ، دو دبیرستان نمونه آم. نفر دختر انتخاب گردید  022نفر پسر و  022آنها 

یرستان ها مورد ارزیابی واقع شدند حجم نمونه براساس جدول کوهن و با توجه به توان انتخاب گردید و کلیه دانش آموزان آن دب( 

 .تعیین شد ( 0830سرمد ، حجازی ، بازرگان ، ) آماری 
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پرسش نامه -2پرسش نامه الگوهای ارتباطاتی خانواده  -0: جهت گرد آوری اطالعات از دو نوع پرسش نامه استفاده گردید : ابزار 

 .خطر رفتارهای پر 

پرسش نامه الگوهای ارتباطاتی خانواده یا به عبارت دیگر ابعاد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی ابزار تجدید نظر -0

( 2222، به نقل از کوثرنرو فیتز باتریک ، 0992ریچی و فیتز پاتریک،  0990، ریچی 0990فیتز پاتریک ،) شده الگوی ارتباطی خانواده 

ارتباطات را ( جهت گیری گفت و شنود وجهت گیری همنوایی)که دامنه کلی از رفتارهای مربوط به این دو بعد . ست استفاده شده ا

گزاره که درباره وضعیت  21این پرسش نامه خود سنجی است که میزان موافقت و عدم توافق پاسخ دهنده را با . پوشش و می سنجد 

درجه  0در این پژوهش دامنه در جات به  .د می ده درجه ای ، مورد سوال قرار 3ه ی ارتباطات خانواده وی می باشد ، را در دامن

 00گزاره اول مربوط به بعد گفت و شنود و  00می باشد ( کامال مخالفم) و نمره صفر( کامل موافقم )مهادل  0نمره .تقلیل داده شد 

 .قرار دارند 00-2و همنوایی  11-2شنود دردامنه بنابراین نمرات بعد گفت و . گزاره بعدی مربوط به همنوایی هستند 

 پایایی وروایی

گفت و برای بعد % ( 30تا % 92دامنه % )39اعتبار پرسش نامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطات خانواده میانگین مقدار الفای کرونباخ 

برای % 98و % 38برای وضعیت گفت و شنود و % 99: ضریب پایانی به روش بازآزمایی برای همنوایی %( 38تا % 30دامنه % )39شنود 

پایایی این ابزار را به روش آلفای کرونباخ ( 0830) کورش نیا (. 2222کوئرنر و فیتز پاتریک ، ) وضعیت همنوایی گزارش شده است 

 .گزارش نموده است % 30و برای بعد همنوایی % 33برای بعد گفت و شنود 

سوال می باشد و براساس مقیاس لیکرت نمره  21استفاده شد که دارای ( 2223داکاتا ، نورت )پرسش نامه رفتارهای پر خطر -2

 01تا  00سیگار ،  08تا  3افسردگی ، : را می سنجد گذاری می شود که شامل شش خرده مقیاس است و این ابزار به ترتیب این ابعاد 

درجه بندی شده  0-2سوءمصرف دارو می باشد و امتیازها از  21ا ت 20آمفی تامین ها ،  28تا  20مواد توهم زا ،  22تا  03مشروب ، 

 .محاسبه می شوند ( ز ، بندرت ، گاهی ، اغلب ، همیشه هرگ) اب به هر کدام از گزینه ها است که براساس جو

 پایایی و روایی 

برای کل رفتارهای بر خطر %( 30تا % 92دامنه %  92اعتبار این پرسش نامه در بررسی های انجام شده میانگین مقدار آلفای کرونباخ 

در این پژوهش به منظور ضریب پایانی از آلفای کرونباخ ضرایب استفاده شده است که به تفکیک عبارت است از . گزارش شده است 

 .گزارش شده است % 30، سوء مصرف دارو % 90،آمفی تامین ها % 33مواد توهم زا % 31، مشروب % 90، سیگار % 33افسردگی 

 یافته ها 

در پژوهش حاضر فرضیه اول به برسی تاثیر الگوهای ارتباطی خانوادگی بر میزان بروز رفتارهای پر خطر می : یافته مربوط فرضیه اول 

 .جهت آزمون این فرضیه از روش تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد که نتیجه آن در جدول زیر آمده است . پردازد 

 توصیفی نمرات رفتارهای پر خطر در بین الگوهای ارتباطی خانوادگیآمار :  0جدول شماره 

 انحراف استاندارد میانگین الگو

 01/9 08/02 توافق کننده

 9/3 21/3 کثرت گرا
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 20/08 20/00 محافظت کننده

 32/00 33/00 بی قید وشرط

خانواده از نظر رفتارهای پر خطر بیشترین میزان بروز رفتار فوق می توان متوجه شد که نمرات چهار الگوی ارتباطی با توجه به جدول 

 .پر خطر در الگوهای بی قید و شرط و کمترین میزان بروز رفتار پر خطر در الگوی خانواده کثرت گرا می باشد 

ا توجه به نقش می توان نتیجه تحلیل واریانس دو راهه بین رفتارهای پر خطر در بین چهار الگوی خانوادگی ب 2در جدول شماره 

 .جنسیت و اثر متقابل مشاهده کرد 

 تحلیل واریانس دوراهه بین رفتارهای پرخطر در بین چهار الگوی ارتباطی خانوادگی با توجه به جنسیت و اثر متقابل : 8جدول شماره 

مجموع  منبع تغییر 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات

سطح معنا  F درجه آزادی 

 داری

 توان آماری ضریب اتا

 93/2 29/2 2220/2 23/3 8 303/300 000/2020 الگو

 0 00/2 2220/2 08/80 0 290/8931 290/8931 جنسیت

 8/2 20/2 88/2 000/0 8 032/082 300/893 جنسیت * الگو 

وجود دارد  همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود در کل بین الگوهای ارتباطی و میزان بروز رفتارهای پر خطر تفاوت معنا داری

 (2220/2p< ) مبنی بر تاثیر الگوهای ارتباطی بربروز میزان رفتار پر خطر مورد تایید می باشد و در  0و این بدین معناست که فرضیه

است به منظور  (>2220/2pو 20/2)بین متغیرهای تعدیل کننده فقط سن و جنسیت به سطح معنا دار رسیده است که به ترتیب 

 .مشاهده می شود 8دام از الگوهای ارتباطی خانواده از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که درجدول شماره بررسی تفاوت هر ک

 .می توان با استفاده از آزمون تعقیب توکی رفتارهای پر خطر دربین چهار الگوی خانواده را مشاهده کرد  8در جدول شماره 

 بین چهار الگوی ارتباطی خانواده آزمون تعقیبی توکی رفتارهای پر خطر:  8جدول شماره 

 سطح معنا داری تفاوت میانگین الگو

 220/2 *-03/3 کثرت گرا محافظت کننده

 220/2 *-32/3 کثرت گرا بی قید و شرط

 

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که بین الگوهای ارتباطی خانوادگی کثرت گرا و محافظت کننده رتفاوت معنا داری وجود 

تقاوت  (>220/2p)و همچنین بین الگوهای ارتباطی خانوادگی کثرت گرا و بی قید و شرط در سطح معنا داری ( >220/2p) دارد 

معنا داری وجود دارد ولی بین الگوهای توافق کننده و سایر الگوهای ارتباطی تفاوت به سطح معنا دار نرسیده و همچنین بین محافظت 

این بیانگر اینست که گفت و شنود نقش موثری در کاهش رفتار پر ( >9/2p) ت معنا داری مشاهده نشد کننده و بی قید و شرط تفاو

 .خطر در نوجوانان دارد 
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یافته فرضیه دوم فرضیه دوم به بررسی تاثیر الگوهای ارتباطی خانوادگی بر میزان بروز رفتارهای پر خطر با توجه به نقش جنسیت در 

تحصیالت والدین می پردازد به منظور بررسی این فرضیه از روش تحلیل واریانس دو راهه استفاده شد که آمد والدین سن فرزندان 

 .نشان داده شده است 0تفاوت میانگین نمرات رفتارهای پر خطر در جدول شماره 

 بحث و نتیجه گیری 

بررسی تاثیر الگوهای ارتباطی خانوادگی بر میزان بروز رفتارهای پر خطر در گروهی از نوجوانات با هدف اصلی این پژوهش 

بستگی به الگوی ارتباطی خانوادگی دارد که در میزان رفتارهای پر خطر  بر اساس این پژوهش . دبیرستانهای شهر شیراز انجام گرفت 

ای با جهت گیری گفت و شنود باال و همنوایی پایین کمترین میزان رفتار پر دریافته ها مشاهده شد خانواده ه. خانواده غالب است 

خطر را دارند که همان خانواده ی کثرت گرا می باشند و خانواده هایی با جهت گیری گفت و شنود کم و همنوایی کم میزان بروز رفتار 

یت به نظر می رسد که بین چهار الگوی خانوادگی میزان در نها. پر خطر را نشان دادند که ویژگی خانواده بی قید و شرط می باشد 

رهای تعدیل کننده فقط سن و جنسیت به سطح معنا داری ز دختران است ، اما در میان متغیاروز رفتار پر خطر در پسران بیشترب

 .می باشد ( >2220/2pو 220/2)است که به ترتیب  هرسید

ارتباطی و جهت گیری اجتماعی و مفهومی پرداخت و بیان کرد افراد با جهت گیری در پژوهش خود به بررسی الگوهای ( 0999)هانک 

 .مفهومی نسبت به افرادی که از خانواده با جهت گیری اجتماعی هستند ، مهارت ارتباطی بیشتری دارند 

، کوستن میلر و (0990)، کوئتز ویدن فیلت( 0938)ک لئود، و واکمن چفی م( 0932)و مک لئود،اتکین ،چفی( 2222)همچنین دانگ

در بررسی الگوهای ارتباطی خانواده و درک رفتار پر خطر به ( 2220)، کوستن و اندرسن(0990)اسنگلرو مک لئود ،( 2222)هامرت 

نتایج جالبی دست یافتند که افراد با جهت گیری مفهومی ارتکاب کمتری در انجام رفتارهای پر خطر دارند اما این صد درصد نیست و 

اینکه افراد از خانواده ها با جهت گیری اجتماعی تمایل بیشتری در انجام رفتار . نیز گاهی به انجام رفتار پر خطر مبادرت می ورزند  آنها

پر خطر دارند همچنین اگر رفتاری از طرف اجتماعی می ورزند، اینکه افراد از خانواده با جهت گیری اجتماعی تمایل بیشتری در انجام 

 گلچین. اجتماعی قابل قبول باشد فرد به انجام آن مبادرت بیشتری می ورزدهمچنین اگر رفتاری از طرف . ر دارند رفتار پر خط

 .همچنین معتقد بود رابطه معکوسی بین عملکرد خانواده با تمایل به پرخاشگری نوجوانان وجود دارد ( 0830)

زان بروز رفتار پر خطر به جنسیت ، در آمد والدین ، سن فرزندان ، همچنین نتایج نشان داد که الگوهای ارتباطی خانوادگی بر می

تحصیالت والدین بستگی دارد و مشاهده شد که پسران در هر چهار الگو بیشتر از دختران ارتکاب به رفتار پر خطر بیشتری داشتند از 

مطالعه ای صورت نگرفته ،اما نتایج این پژوهش ( الگوی ارتباطی خانواده و میزان بروز رفتار پرخطر) آنجایی که بین این دو متغیر 

( 0830)احمدی ( 0833)،صافی ( 0831)، فالحزاده ( 0933)، ایوانز و روزلو، هاریس (0993)حاضر می تواند با پژوهش های گریدانوس

رسیدند که میزان انجام رفتار تحقیقات مذکور محققین به نتیجه در تمامی . مرتبط باشد ( 0831)، محمد خانی ،جزایری،سلیمانی نیا

در تحقیق خود بیان کردند در بعضی خرده (0830)در میان پسران بیشتر از دختران می باشد محمد خانی، جزایری ، سلیمانی نیا 

تر برابر اما در بعضی خرده مقیاس های دیگر میزان بروز رفتار پر خطر در پسران بیش مقیاس ها انجام رفتار پر خطر در هر دو جنس

 .است

رفتار پرخاشگرانه در میان پسران بیشتر از دختران است واظهار می دارند از  در مطالعه خود دریافتند( 0833)احمد و ناصر صافی 

در تحقیق خود در سیستان و ( 0831)همچنین بخشانی ،لشکری پور ، حسین بر . در نوسان است  0به  02تا  0به  0نسبت 

 .ن شیوع بعضی رفتار پرخطر غمگینی ، خودکشی ، احساس بی ارزشی در دختران بیشتراست وبلوچستان عنوان کردند میزا
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بدین معنا که . با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد که گفت و شنود نقش بسیار مهمی در کاهش رفتارهای پر خطر دارد 

از ، راحت و آزاد ابراز عقیده کرده و بتوانند تمام مسایل خود را از در واقع گفت و شنود به خانواده و فرزندان اجازه داده تا در فضای ب

مسایل عاطفی تا موضوعات مربوط به مسایل جنسی و مصرف مواد یا الکل و غیره را براحتی به والدین خود در میان بگذارند ، اما در 

ابراز عقیده آزادانه را ندارند و زمانی که و اجازه خانواده هایی که گفت و شنود نقشی ندارد همیشه فرزندان بحث کرن نهی می شوند 

 .آنها بزرگتر شوند تمایل بیشتری به انجام رفتارهای پر خطر از خود نشان می دهند 

 پیشنهادات کاربردی

باتوجه به مثبت بودن تاثیر الگوهای ارتباطی خانوادگی بر میزان بروز رفتارهای پر خطر الزم به نظر می رسد که از یافته های این 

از مدارس انتظار می رود تا مهارتهای ارتباطاتی، مهارتهای زندگی ، حتی ارزشهای را . پژوهش استفاده کاربردی در مدارس شود 

و عقاید خود مهارتهای ارتباطی در بحث و  آموزان کمک کنند تا عالوه بر افکارالزم باشد مدارس به دانش  ممکن است. آموزش دهند 

اگر جه استفاده از این برنامه ها برای همه دانش آموزان مفید است اما می . و هیجانات خود را نیز رشد دهند تبادل نظر ، درباره عواطف

زانی که خانواده های آنها در جهت گیری گفت و شنود نمره کم ودر همنوایی نمره کم و در توان بطور ویژه ای در مورد دانش آمو

 .همنوایی نمره بسیار زیاد می گیرند، مورد استفاده قرار می گیرد تا بتوان به رشد هر چه بهتر مهارتهای ارتباطاتی آنها کمک کرد 
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The Exploring of Effect of Family Communication Patterns on incidence Risk Behaviors on 

some high school students in Shiraz 

 

Maliheh zare.Sadrolah khosrav&sohila Jahedi 
 

Abstract: 

The main Purpose of this research was to study family communication patterns effect 

(conversation -orientation &conformity -orientation) on incidence risk behavior in some high 

school students in Shiraz. The population 01 this study was all of the high school students in 

Shiraz. That was selected by cluster multi-stage sampling from the population that was 120 

member boy and 100 member girls. The instrument in this research was (family communication 

patterns questionnaire .Risk behaviors questionnaire).That is conduct on sample population. 

The data analyzed with variance one way &two ways. Results of this survey was showed that 

there is significant difference between FCP and Risk behaviors(P<0/0001).In this was that 

maximum amount of risk behaviors exist in pluralistic family and protective family 

communication patterns and minimum amount was in pluralistic family .Result Touky test 

showed that was exist significant difference between pluralistic family and protective family 

FCP(P<0/005.and also this different has reached to significant level between pluralistic family 

and Laisseze - faire family(P<0/004) and this different has not reached to significant level 

between consensual family and other patterns. also this different has not reached to significant 

level between protective family and laisseze-faire family (P<0/99). Another results was showed 

that FCP or RB was effected with sex role and that was showed significant difference 

(P<0/0001). 
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