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 ا

 ثر بخشی آموزش خانواده بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزانا

 

 5زهرا روتیوند غیاثوند

 

هاای  تارین نگرانای  ب  خصوص در بین نوجوانان و جوانان ب  یکی از مه؟، اخیر شیوع رفتارهای پرخطری  در چند ده 

ها باعث افزایش خطر مر  و میر زود این رفتار. (5119، رینر و اسمی ، فلوری، جوامع بشری تبدیل شده اس  )کیدرز

اخیر در کشورهای در حال توسع  نظیر کشور ی  شود ک  در دو ده های مزمن میناتوانی و افزایش بروز بیماری، هنگام

 . (5119، خیرخواه و حبیبی، ما ب  سرع  رو ب  افزایش بوده اس  )حاجیان

رفتارهایی ک  با احتماال نتاایج ناامطلوب هماراه اسا        رفتارهای پرخطر در ادبیات رشد ب  عنوان درگیر شدن در

دهند ک  مشکالت رفتاری برونسازی شده  می تحقیقات نشان. ( 8391، ؛ ب  نقل از شیخان5113، شود )بیرن  می تعریف

با خطر ، کنند می )مثل پرخاشگری و بزهکاری( و درونسازی شده )مثل اضطراب و افسردگی( ک  در اوایل زندگی رشد

در واقاع رفتارهاای   . (5181، اندرشید و اندرشید، کاتر، ا باالی مشکالت روانشناختی دیرپا مرتبط هستند )اریکسوننسبت

، غاذایی ناساال؟  هاای   عاادت ، فقدان فعالی  بادنی و ورزش ، مصرف و سومصرف مواد، برای سالمتی )شامل، پرخطر

، رود )هوناگ و پاانون   می پایین و مر  ب  شمار رفتارهای جنسی ناایمن و رانندگی خطرناک( عوامل سهی؟ در سالم 

رواباط جنسای پرخطار و    ، افساردگی و خودکشای  ، مصارف ماواد  ، کلیی  در چهار حوزه، رفتارهای پرخطر. (5119

 . (5119، خیرخواه و حبیبی، )حاجیان شود می پرخاشگری تقسی؟

، طرد شادگی ، روابط و فشار همساالنعوامل متعددی در گرایش نوجوانان ب  رفتارهای پرخطر موثر اس  از جمل  

روابط خانوادگی و روابط والدین و در این میان خانواده و عوامل خانوادگی بر چگاونگی بارون   ، بی انگیزه، عزت نف 

تواند در کاهش بروز رفتارهای پرخطر موثر  می قدند ک  آموزش خانوادهتداد نوجوان بسیار تاثیرگذار اس  و محققان مع

نظارت خانواده یک سازه فرضای روانشاناختی اسا  کا  بارای توصایف ترکیبای از        . (8391، از شیخانباشد )ب  نقل 

، کینگ، پخام-رود )پاتوک می ب  کار، و پی گیری رفتار نوجوانان، سرپرستی، معنا، گفتگو، رفتارهای خانواده شامل آگاهی

بعدی های  شد انسان و زمین  ساز بسیاری از کنشبسیار مه؟ در رای  نوجوانی مرحل . (5188، موس ، اولوا، لوپز-مرگان

با این حال تقارن این دوره با اوج گیری رفتارهای پرخطار عباور موفاق افاراد از آن را     . مختلف اس های  فرد در زمین 

 در نتیج  مرحل  نوجوانی و مسلل  رفتارهای پرخطر توج  بیش از پیش محققان را در. کند بسیار دشوار و پر مخاطره می

از این رو هدف اصلی این تحقیاق کماک با  فها؟ عوامال دخیال در       . کند می احتمالی طلبهای  جه  کاهش آسیب

تواند مبنایی بارای   ، میرفتارهای پرخطر دانش آموزان اس  ک  عالوه بر غنای ادبیات پژوهشی این حوزه در بعد نظری

 . نوجوانان در بعد کاربردی باشدپرخطر های  طراحی مداخالت موثر در جه  پیشگیری و کنترل رفتار

                                                           
 .رودهن، رودهن، ایران واحد اسالمی آزاد بالینی، دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناسی -8
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 روش

جامعا   . اسا   پژوهش حاضر از نوع نیم  تجربی و بر اساس طرح پیش آزمون و پ  آزمون با گاروه کنتارل  

شهر تهران بود ک  ب  دلیل انجام رفتارهای پرخطر با    8آماری آن شامل تمامی دانش آموزان دبیرستانی منطق  

نفار با  صاورت در     31از این تعاداد  . و پرورش ارجاع داده شده بودندمراکز مشاوره و روان درمانی آموزش 

هر دو گاروه قبال و   . دسترس انتخاب شدند و ب  صورت تصادفی ب  دو گروه آموزش و کنترل گمارش شدند

جلسا    1بعد از آموزش با تس  رفتارهای پرخطر مورد سنجش قرار گرفتند سپ  والدین گروه آزماایش در  

 .  رفتند ولی والدین گروه کنترل هیچگون  آموزشی دریاف  نکردتح  آموزش قرار گ
 

 ابزار پژوهش

 3پاذیری نوجواناان در مقابال    گوی  برای سنجش آسایب  31این مقیاس شامل : مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی

ی و رابطا  و رفتاار جنسا   ، مصرف الکل، سیگارکشیدن مصرف مواد مخدر، دست  رفتارهای پرخطر از قبیل خشون 

ای گزینا   2ها در یک مقیااس  گرایش ب  جن  مخالف اس  ک  پاسخگویان موافق  یا مخالف  خود را با این گوی 

روش همسازی درونی و با کمک آلفای کرونبااخ  ب  (IARS)اعتبار مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی . کنندبیان می

هاای اصالی ماورد بررسای قارار گرفتا        روش تحلیل مولفا   و اعتبار سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و

راننادگی  ، 1خ918هاای آن بارای مقیااس کلای     مقیاسو خرده  IARSنتایج حاکی از آن اس  ک  میزان اعتبار . اس 

رابطا   ، 1خ919مصرف الکال  ، 1خ918مصرف مواد مخدر ، 1خ938سیگار کشیدن ، 1خ311خشون  ، 1خ311خطرناک 

 .  (5188احمدآبادی و حیدری، اس  )زاده محمدی 1خ132و دوستی با جن  مخالف  1خ131و رفتار جنسی 
 

 شیوه اجرا

پروتکال   برگازار شاد و   بارای والادین گاروه آزماایش     دقیقا  ای(  91جلس   1طی دو ماه )  آموزش خانواده

 .  ارای  شده اس  8( در جدول 5181، درمانی)ب  نقل از مسعود
 

 و درکی  زمینا   کردن فراه؟ و با پژوهشگر مراجعین آشنایی هدف با جلس  این کلی) ی موقع تشخیص و اول معارف ی  جلس 
 . شد( پژوهشگر انجام انتظارات بیان و متقابل تفاه؟

 . شود می در نوجوانان و خودتخریبی تکانهای رفتارهای ب  منجر ک  احساسات و افکار شناخ  و دوم ارزیابیی  جلس 

 . هستند یا بیرونی و درونی ک  مقابل  ای پاسخهای شناساندن و توضیح و حساساتا و افکار سوم بررسیی  جلس 

 ای و آگاهی افزایی تکان  پاسخهای با مقابل  و انداختن تاخیر آموزش ب  چهارمی  جلس 

 بازخورد و بررسی سبکهای فرزندپروری و آموزش همدلی و پنج؟ تمرینی  جلس 

 اسا   ممکن، شود مشخص تخریبی خود رفتارهای اگر انگیزه تکان  ای؛ رفتارهای انجام بر مبنیهای  انگیزه از درمانگر آگاهی، شش؟ی  جلس 

 .  باشد نیز سازگاران  جایگزین رفتارهای ک  دارد احتمال بسیار و سازد خود سابق جایگزین رفتارهای را خطرتری ک؟ روشهای ک 

. شاود  تشاریح  و مطارح  کالس در، اس  بوده مواج  آنها با آموز انشد ک  واقعی موقعیتهای مرحل  این در تثبی ؛، هفت؟ی  جلس 
 در تکانا   کنترل الگوی تعمی؟ ب  ک  شد خواست  از و شد تقوی  استفاده و گروهی پسخوراندی  شیوه از، مرحل  این در همچنین

 بپردازند ، مراحل زندگی تمام

 . پ  آزمون و آموزشها تمرین، بندی هشت؟ جمعی  جلس 
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 نتایج

 . پ  آزمون و پیگیری ارای  شده اس ، رفتارهای پرخطر در مراحل پیش آزمونتوصیفی نمرات های  مولف ، 5ر جدول د

 
 پس آزمون و پیگیری، رفتارهای پرخطر در مراحل پیش آزمونتوصیفی نمرات های  مولفه. 7جدول 

 
 پ  آزمون پ  آزمون پیش آزمون 

 شآزمای گواه آزمایشی گواه آزمایشی گواه 

 رفتارهای پرخطر
M 31881 91خ12 883 11خ31 91خ33 91خ 

sd 2989خ51 81خ31 81خ15 88خ23 85خ93 83خ 

 

ایان  . معنادار اس  1خ118 ( در سطح83خ11) ویلکز المبدامعلوم شد ک  میزان آزمون ، با کنترل پیش آزمون

. معنادار اس ها  د متغیری گروهدهد ک  اختالف بین میانگین بر اساس آزمون کوواریان  چن می موضوع نشان

تحلیل واریان  یک راه  در متن ماانکوا  ، برای پی بردن ب  این نکت  ک  کدام متغیر بین دو گروه متفاوت اس 

در رفتارهای پرخطار  ، شود با کنترل پیش آزمون می مشاهده 5همانطور ک  در جدول. ( 5انجام گرف  )جدول

دهاد کا  در مجماوع     مای  جدول تحلیل واریان  یک راها  نشاان  . دتفاوت معناداری وجود دار ب  طور کلی

در بین دو گروه متفاوت بوده اس  و حاکی از اثرگاذاری روش   (=15Fخ19و  P <1خ118رفتارهای پرخطر )

 .  آموزش خانواده برای گروه آزمایش اس 

 
 بین گروهی نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری رفتارهای پرخطر. 9جدول 

 ایش و گروه گواهگروه آزم
SS df MS F Sig. Eta متغیر ها

2 

 1خ385 1خ118 38خ11 88819 8 88819 مقیاس کلی

 1خ381 1خ118 38خ13 81133 8 81133 رانندگی خطرناک

 1خ333 1خ118 83خ23 8151 8 8151 خشون 

 1خ311 1خ118 85خ33 8531 8 8531 مصرف سیگار

 1خ221 1خ118 31خ11 1231 8 1231 مصرف مواد

 1خ113 1خ811 5خ31 8111 8 8111 مصرف الکل

 1خ318 1خ118 11خ15 898 8 898 روابط جنسی پرخطر

 1خ228 1خ118 15خ19 1311 8 1311 رابط  با جن  مخالف
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 پیگیریی  گروه آزمایشی و گروه گواه در مرحله، نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری رفتارهای پرخطر بین گروهی. 4جدول

SS Df MS F Sig. Eta هامتغیر 
2 

 1خ12 1خ118 25خ18 81211 8 81211 مقیاس کلی

 1خ115 1خ118 21خ33 81833 8 81833 رانندگی خطرناک

 1خ312 1خ118 18خ29 1213خ33 8 1213خ33 خشون 

 1خ388 1خ118 85خ12 8553 8 8553 مصرف سیگار

 1خ318 1خ118 39خ91 1118 8 1118 مصرف مواد

 1خ588 1خ188 3خ11 3511 8 3511 مصرف الکل

 1خ393 1خ118 813خ21 515خ33 8 515خ33 روابط جنسی پرخطر

 1خ255 1خ118 33خ818 1138 8 1138 رابط  با جن  مخالف

 

هفت  درخواسا  شاد کا      3دو گروه پ  از های  از آزمودنی، ب  منظور بررسی پایایی اثر آموزش خانواده

، با کنترل پیش آزموننشان داد ک  ها  نتایج تجزی  و تحلیل داده. گیرند مرحل  پیگیری مورد ارزیابی مجدد قرار

معنی دار بودن اختالف بین میانگین ی  دهنده نشان این امر. ( اس 1خ118( معنادار )9خ581) ویلکز المبدامیزان 

کوا در تحلیل واریان  یک راه  در متن ماان ی  خالص . بر اساس آزمون کوواریان  چند متغیری گروه هاس 

 . ارای  شده اس  3جدول 

 

 و نتیجه گیری بحث

نتایج تجزیا   اثر بخشی آموزش خانواده بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان بود و  هدف پژوهش حاضر

نتاایج ایان   . نشان داد ک  آموزش خانواده بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان موثر اس ها  و تحلیل داده

، گرینبار  ، ریاواس -؛ گیال 5181، ت در این زمین  همسویی دارد )اریکسون و دیگرانپژوهش با سایر مطالعا

توان گف  ک  آموزش خانواده با تاکید بر بهبود کیفی  و رواباط   می در تبیین این یافت . (5113، لنا-چن و لوپز

خطر دانش آماوزان  تواند غیر مستقی؟ بر کاهش رفتارهای پر می والدین با نوجوانان و تغییر سبک فرزند پروری

 معنای داری  رفتارهاای پرخطار ارتبااط    مورد افراد نگرش با آگاهی همچنین با توج  ب  اینک  بین. موثر باشد

این پژوهش نشان ، نسب  ب  خطر و خطر پذیری دارندتری  متفاوت نگرش باالتر آگاهی با افراد و دارد وجود

 روی بر همکاران و اسماعیل   موثر بوده اس  و مطالع داد ک  آگاهی دانش آموزان توسط والدین در این زمین

ماساکارو و روزن  . دارد همخاوانی  حاضار  مطالع  با ایدز خطرو ابتال ب  پر رفتار مورد در دانشجویان پزشکی

افاراد را  ، ( نیز در مطالعات خود ب  این نتایج دس  یافتند ک  تولید معنای شخصی و توانایی ایجاد معنا5112)

هیجاانی و  ، بهزیستی جسامانی ، معنایابی در زندگی بر افزایش هوش معنوی. کند می ها کمک بحراندر مقابل 

( نیز در مطالعات خود ب  این نکتا  دسا    5111ترومبتی ). روان شناختی و افزایش کیفی  زندگی موثر اس 

ماوثر  ، و مصرف ماواد پرخطر های  آموزش معنایابی در تغییر نگرش دانش آموزان نسب  ب  رفتار یافت  بود ک 

 .  اس 
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تواناد باعاث نزدیکتار     مای  سرپرستی درس  و نگرانی والدین در مورد مشکالت و شرایط خاص فرزندان

نوجوان شود و همدلی و پذیرش والدین جوعاطفی خانواده را مثب  کارده و نوجواناان را    -شدن روابط والد

ارتهای ارتبااطی و یاافتن راه برقاراری ارتبااط از     مه. (5181، بی نیاز از فشار همساالن خواهد کرد )اریکسون

هیجانهاا و  ، شود نوجوانان بستری امان بارای بیاان احساساات     می طرف والدین و شیوه درس  گفتگو باعث

 .  (5111، خود داشت  باشند)احمدیهای  تجرب 
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بررسی نقش صله رحم ازدیدگاه روان شناسی درتسهیل فرآیند 

 جامعه پذیری کودکان ونوجوانان

 ریحانه مرادی

 

فرآیناد بقاا و   . مسلل  جامع  پذیری اسا  ، یکی از مه؟ ترین مسلل  در جامع  شناسی بلک  در علوم اجتماعی

اجتمااعی  هاای   تگی دارد ک  نسل امروز چگونا  اطالعاات و داده  ثبات اجتماعی هر جامع  ای ب  این مه؟ بس

خود را ب  نسل فردا منتقل می سازند و آنان را برای حفز نظ؟ موجود اجتماعی تشویق و ترغیب می نمایند و 

ب  سخنی روشن تر و درس  وادار و مجبور می سازند ک  آن چ  را ب  عناوان تمادن و فرهناگ هار جامعا       

اتخاذ کنند و بدان پاای بناد باشاند و هماان را با  عناوان       ، و نیاکان اس ها  دستاورد نسل شناخت  می شود و

ب  نظر می رسد ک  دول  مردان و اهالی سیاس  ب  این مه؟ دلبساتگی  . آینده منتقل سازندهای  واسط  ب  نسل

ان شناساان بهاره مای    بیشتری دارند و در این راه از دانشمندان علوم دیگر اجتماعی از جامعا  شناساان تاا رو   

بادان  هاا   و حکوم ها  گیرند تا ب  هدف خود برسند؛ زیرا حفز نظ؟ اجتماعی و فرهنگی ک  مشروعی  دول 

و قوانین و فرهنگ آن اس  ک  ها  وابست  اس  و برآورد هدف امنی  روحی و اجتماعی جامع  ب  حفز سن 

  پذیری دغدغ  هم  کسانی اسا  کا  خواهاان    از این روس  ک  جامع. تنها از طریق جامع  امکان پذیر اس 

 .  حفز و بقای فرهنگی و نظ؟ اجتماعی جامع  هستند

 درباره نقش صل  رح؟ در فرآیند جامع  پذیری کودکان و نوجوانان تحقیقات زیادی انجام شده اسا  کا   

دنیاوی و  ، مااعی اجت، ( ب  آثار مختلف صل  رح؟ در بعد فاردی 8391بیدی ). توان ب  موارد زیر اشاره کرد می

شایوه رابطا  حسان  و    هاا   اشاره کرده اس  ک  اگر انساان  (8398ه؟ چنین زمانی ). اخروی اشاره کرده اس 

، یابد؛ تاثیر صل  رح؟ در جواماع  می کاهشها  شود؛ نزاع می تعامالت صحیح را بدانند بیشتر مشکالت بشر حل

امع  و روابط صحیح و بهتر در جامع  شده و منجر ب  کاهش تضادهای اجتماعی و روابط صحیح و بهتر در ج

 .  نماید می بسیاری از مشکالت جوامع را حل

( نیز در تحقیق خود تح  عنوان صل  رح؟ و کارآمدی خاانواده با  نقاش صال      8311صفورایی پاریزی )

 کناد کا  هرچا  رواباط خاانوادگی و      مای  او در تحقیق خاود ذکار  . کند می رح؟ در جامع  پذیری افراد اشاره

 و پیوندهای فامیلی بیشتر شود فرآیناد جامعا  پاذیری بهتار صاورت     ها  اجتماعی از جمل  معاشرتهای  گروه

مشخص شد افرادی ک  دلبستگی ایمان  ، ب  عالوه در تحقیقی ک  غباری بناب و بحرینیان انجام دادند. گیرد می

شاوندان در حد بهین  نگ  دارناد ایان   دارند؛ راح  تر میتوانند ارتباطات عاطفی خود ر ابا والدین و دیگر خوی

تواناد نقاش مهمای در     مای  نتایج بیانگر آن اس  ک  روبط عاطفی مطلوب کودک باا پادر و ماادر و بساتگان    
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