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مریم ربانی یکتا ،1سمانه محد

بيگی2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی مثبت گرا.
نام نویسنده مسئول:
مریم ربانی یکتا

چکيده

تاریخ دریافت1399/6/15 :
تاریخ پذیرش1399/8/21 :

هدف پژوهش حاضرپیش بینی رابطه خطرپذیری رفتاری نوجوانان براساس عملکرد خانواده باتوجه
به متغیر میانجی همبستگی وانطباق پذیری خانواده می باشد .روش پژوهش همبستگی بود که
جامعه ی آماری متشکل از دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که 150نفر از دانشجویان رشته های
پزشکی و هوشبری از طریق نمونه گیری تصادفی دردسترس انتخاب شدند.ابزار مورد استقاده در
پژوهش پرسشنامه سنجش عملکردخانواده،پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده
و پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی بود.داده های جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار
 SPSS23مورد تحلیل آمارتوصیفی و استنباطی (معادالت ساختاری) قرار گرفت .یافته ها نشان
دادکه خطرپذیری نوجوانان با عملکرد خانواده و همبستگی خانواده و انطباق پذیری خانواده در
سطح معناداری  0/05و سطح اطمینان  95درصد ارتباط معناداری دارد و انطباق پذیری و
همبستگی خانواده بر رابطه ی خطرپذیری رفتاری نوجوانان و عملکرد خانواده تاثیر گذار است.
نتیجه میگیریم نقش خانواده و همبستگی آنها در خطرپذیری رفتاری نوجوانان بسیار تاثیرگذار
است.

واژگان کليدی :اختالفات رفتاری نوجوانان  ،عملکردخانواده ،همبستگی و انطباق پذیری
خانواده.
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با توجه به متغيرميانجی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال پنجم)

پيش بينی خطرپذیری رفتاری نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده
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مقدمه
بنیاد اصلی جامعه ،خانواده است .تحقق جامعه سالم در گرو سالمت خانواده و ایجاد آن است که مشروط به برخورداری افراد
خانواده از سالمت روانی و برقراری و حفظ ارتباط مطلوب با یکدیگر است( .موسوی ،ولیاهلل ،نوابینژاد ،شکوه .)1399 .این نهاد
اجتماعی ،نقشی حیاتی در رشـد و پیشرفت و اجتماعی شدن بشر در طول تاریخ ایفا کرده است و از مهمترین سازمانی است که
بستری را برای رشد و رفاه جسمی ،روانی و اجتماعی کودک و رسیدن او را بـه تعادل فیزیکی ،روانی و اجتماعی فراهم نموده است
( غالمی.)1396 ،فق ط جوامع برخوردار از خانواده های سالم می توانند ادعای سالمت کنند و در حقیقت حفظ و تداوم این عامل
مقدس مسبب سالمت جامعه ،در گرو برقراری و تداوم رابطه سالم بین زن و مرد می باشد .هر گونه نارسایی در روابط مختلف در
خانواده تاثیرات نامطلوبی بر رشد و پرورش روانی و اجتماعی فرزندان بر جای میگذارد ( .خوش لهجه صدق ،مریم ،صلیبی ،ژاسنت
.)1394
بی تردید فرآیند اجتماعی شدن انسان یکی از جنبه های ارزشمند رشد اوست  .امروزه در زندگی اجتماعی ،ضرورت تماس
با دیگران یک امری گریز ناپذیر محسوب می شود (خوش لهجه صدق ،مریم ،صلیبی ،ژاسنت  .)1394ساختار و شکل خانواده ها
و هم چنین نحوه ارتباط والدین با فرزندان ابتدا بیشترین تاثیر را بر چگونگی شکل دهی شخصیت روانی ،اجتماعی و فرهنگی آنها
داشته و سپس به صورت غیر مستقیم بر جامعه تاثیر می گذارد (رهدار ،محمد ،صیدی ،محمدسجاد رشیدی  .)2020بارزترین
خص وصیات در توصیف خانواده خصوصیات احساسات مثبت و همدلی در خانواده است(کیبالچنکو ،اکساکاستاو ولکوا.)2019 ،1کانون
اصلی ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه میان افراد خانواده است .خانواده رفتارهای کودکان را اجتماعی میکند و تأثیر زیادی
بر روابط عاطفی بعدی آن ها اعمال میکند (منافی ،دهشیری  )2019سبب ایجاد تحول مطلوب شخصیت فرزند خواهد شد(حسین
خانزاده ،میرزایی و کوتنایی .) 1396،اولین عوامل اجتماعی نمودن و شکل دادن به مسیر عاطفی از طریق روشهای مستقیم و
غیرمستقیم ،والدین هستند .تأثیر بر تنظیم عواطف فرزندان یکی از روشهای غیرمستقیم است .نشان داده شده که بافت خانواده
بر تنظیم عواطف نه تنها در دوران کودکی بلکه طی نوجوانی و جوانی تاثیر چشمگیری دارد و این ممکن است پیامدهای مهمی
برای رشد روابط بعدی داشته باشد (گراس .) 2014 ، 2همبستگی  ،پیوند و تعهد عاطفی است که در خانواده اعضای آن نسبت
به یکدیگر دارند و شامل مؤلفه هایی هم چون رابطه عاطفی ،تعامل خانوادگی ،روابط پدر و مادر ،رابطه فرزند و والدین ،مقدار تعامل
به لحاظ زمان و مکان ،نوع دوست و عالیق و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می باشد(جاللی  ،احدی ،کیامنش  .)1395،مهمترین
عملکرد بیولوژیکی خانواده "یک شخصیت اجتماعی" است که در یک خانواده منسجم شکل می گیرد(سیری .)2016 ،3انعطاف
پذیری نیز به مقدار تغییر پذیری در نقش ها ،قوانین ،کنترل و انضباط خانواده اذعان دارد .در صورت وجود انعطاف پذیری در
خانواده ،مدیریت خانواده حالت دموکراتیک به خود می گ یرد و حالت استبدادی کمتری دیده می شود و همه اعضای خانواده
فرصت مشارکت در تصمیم گیری ها را دارند (جاللی  ،احدی ،کیامنش  .)1395،السون ،پورتینر و بل)1982(4همبستگی خانواده
را بعنوان پیوند عاطفی تعریف کرده است که در بین اعضا وجود دارد و نقش خانواده در انطباق پذیری نوجوانان را موثردانشته
است.
یافته های پژوهش های انجام شده بیان کننده این است که هر چه انطباق پذیری والدین که یکی از ابعاد همبستگی خانواده
است باالتر باشد کیفیت روابط والدین با فرزندان بهتر می شود(حسین خانزاده  ،میرزایی و کوتنایی .)1396،اولسون مدل چند
مختصاتی که بر اثر نظریه سیستم ها می باشد از نظر خانواده ارائه داده است که نظام خانواده را بر اساس سه بعد «همبستگی و
انسجام ،انطباق پذیری و ارتباط» توصیف می کند درجات متعادل همبستگی مجزا و پیوسته در خانوادههای مطلوب کاربرد دارد.
افراط ها یا عدم تعادل از هم گسستگی و در هم تنیدگی خانواده به طور کلی در طوالنی مدت مسئله ساز می باشد .در مدل
متعادل همبستگی اعضا خانواده در ضمن این که وابسته به یکدیگر می باشند می توانند مستقل عمل کنند(حجت شمامی و
زربخش بحری .)1395
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در طول تحول و رشد روانی بشر ،دوره های مختلفی طی می شود که برخی از آن ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و توجه
خاص به آن نسبت به دیگر دوره ها حائز اهمیت می باشد .این دوره ی قابل توجه و دارای اهمیت در زندگی هر فرد دوره نوجوانی
می باشد که بین دوران کودکی و بزرگسالی قرار گرفته که پایان کودکی و آغاز پختگی را عیان می کند .نوجوانان در این مرحله،
با رویارویی زندگی فردی و اجتماعی خود ،از یک سو فرایند بلوغ جسمی و جنسی را طی کرده و از سوی دیگر ،با تالش در برآورده
کردن انتظارات خانواده ،فرهنگ و جامعه برای کسب استقالل ،به گسترش ارتباطات و کسب آمادگی ها و مهارت های الزم جامه
عمل بپوشانند ،در گذار از این مرحله با جستجو در رسیدن به هویت منسجم میتواند نگرش وی را به زندگی تحت تاثیر قرار دهد؛
از این رو ،توانایی ها وسرم ایه های روانشناختی قادرست در شکل گیری هویت و مفهومی مثبت از زندگی به وی کمک کند
(موسوی ،نصیری پور ،دبیری ) 1399،و دستیابی به هویت شاخصی را تجربه تواهند کرد( حاسانا ،زمرونی ،دردیری و سوپردی،5
 .) 2019این روند در چارچوب های فرهنگی اجتماعی و در تعامل با افراد دیگر در نوجوانان صورت میگیرد (وندوساالر ،مکلین،
،میوز ،دنیسن و کالیمسترا .)2020 ،6ارزشهای خانوادگی به عنوان مهمترین مورد برای هماهنگی فرآیندهای اجتماعی  ،موقعیتهای
اولویت دار را در سیستم ارزشی فرد به خود اختصاص می دهند و پایه ای پایدار برای عملکرد موفقیت آمیز سیستم اجتماعی
تشکیل می دهند .ارزش های فردی برای رشد شخصیت مهم هستند(دونینا ،سالیخوا ،اریابکینا ،چرنوا ،کواردوکوا .)2019 ،7وقتی
کودک وارد دوره ی نوجوانی می شود ،ارتباطات خانوادگی وی به شدت تغییرمیکند و شکل جدیدی پیدا میکند(اسنونیبر و
الوونیرگارو )2007،8و تالش های مداوم نوجوان برای دستیابی به خودمختاری منجربه افزایش درگیری والدین و کودک در ابتدای
این مرحله و شکل گیری احساسات منفی در این دوره میشود .این تعارضات عمدت ًا به دلیل انتظارات متفاوت رفتار مناسب از
والدین و فرزندان و همچنین درک متضاد مسئولیت  ،استقالل و وظایف رخ می دهد (انسلی و پیرسون .)2005،9هر نوع تغییر
مثبت یا منفی در خانواده تأثیر مستقیم بر جامعه بزرگتر بشری دارد .ثبات یا بی ثباتی خانواده مستقیماً بر جامعه تأثیر می گذارد.
بنابراین  ،در جوامعی که ارزشهای خانوادگی ناپایدار هستند  ،ارزشهای اخالقی بی ربط تلقی می شوند .اگرچه نوجوانان مستعد
رفتارهای پرخطر هستند  ،عواملی مانند فعالیت های مذهبی  ،ارتباط خوب با والدین و حمایت والدین وجود دارد که ممکن است
در برابر گرایش نوجوان به رفتارهای پرخطر محافظت شود (بیرز،تامبورائو،کتاالنو،آرتور و هاوکینز .)2004،10گرگ و گروور)2003(11
رفتارهای پرخطر را با عنوان «خطر پذیری » به صورت رفتارهایی که احتمال پیامدهای منفی ،ناخوشایند و مخرب جسمی،
روانشناختی و اجتماعی را افزایش میدهد تعریف کرده اند( گرگ و گروور .)2003،رفتارهای پرخطر ،رفتارهایی هستند که سالمت
و بهزیستی نوجوانان و جوانان را در معرض خطر قرار میدهند .این رفتارها به دو بخش تقسیم میشوند ،بخش اول شامل رفتارهایی
میشود که بروز آنها سالمت خودِ فرد را به خطر می اندازد و بخش دوم شامل رفتارهایی است که سالمت و تندرستی دیگر افراد
جامعه را تهدید میکند .بهعنوان رفتارهای پرخطری که برای خودِ فرد خطر زا میباشد ،میتوان مصرف الکل ،مصرف سیگار و روابط
جنسی نا ایمن را نام برد و ازجمله رفتارهای پرخطری که برای دیگران تهدید کننده میباشد ،میتوان به رفتارهای ضد اجتماعی
همانند دزدی ،پرخاشگری ،فرار از خانه و رفتارهای جنسی اشاره کرد(شاملو .)1392،براساس نظر سیتی حزریاح و ازماواتی
بت ) 2013(12نوجوانانی که دارای خانواده ی درگیر هستند و در خناواده شان اتحادی وجود ندارد چهار برابر بیشتر احتمال دارد
که درگیر رفتارهای پرخطر شوند و این نوجوانان سعی دارند در خارج از خانه به دنبال لذت و خوشبختی باشند .بنابراین با توجه
به اهمیت خانواده در شکل گیری رفتارهای فرزندانشان سوال مطرح شده در پژوهش این است که آیا خطرپذیری رفتاری نوجوانان
بر اساس عملکرد خانواده با توجه به متغیرمیانجی انطباق پذیری و همبستگی خانواده پیش بینی میشود؟
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روش پژوهش
روش پژوهش همبستگی بود که جامعه ی آماری متشکل از دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که 150نفر از دانشجویان رشته
های پزشکی و هوشبری از طریق نمونه گیری تصادفی دردسترس انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
-1پرسشنامه سنجش عملکردخانواده
یک پرسشنامه60سوالی می باشدکه توسط اپشتاین ،بالدوین وبیشاب)1983( 13تهیه شده است .این پرسشنامه  6بعدعملکرد
خانواده را مشخص می کند که شامل حل مشکل ،ارتباط ،نقش ها ،همراهی عاطفی،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتاروخرده مقیاس
هفتم مربوط به عملکرد کلی خانواده می باشد.سواالت هر خرده مقیاس درپرسشنامه مشخص شده است.فرم 53سوالی این مقیاس
توسط نجاریان،مالنقی ونوروزی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است .به هر سوال1تا4نمره داده شده است که شامل قویاموافق=1
،موافق=، 2مخالف=، 3قویا مخالف=. 4به سواالتی که توصیف عملکرد ناسالم اند نمره معکوس داده می شود.نمرات کمتر نشانه
عملکرد سالم تر است .اعتباراین پرسشنامه باضرایب آلفای خرده مقیاس های خوداز./72تا ./92از همسانی درونی نسبتاً خوبی
برخوردار است.
روایی  :این پرسشنامه دارای روایی همزمان وپیش بینی است وباقدرت متمایزسازی اعضاءخانواده بالیتی وغیربالینی درهفت
خرده مقیاس خوددارای روایی خوبی برای گروههای شناخته شده است.
 -2پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده
این پرسشنامه با  20سوال دو بعد انطباق پذیری و همبستگی را در خانواده می سنجد.سوال های فرد،انطباق پذیری و
همبستگی در خانواده میسنجد.سوال های زوج میزان همبستگی را مشخص می نماید.هرچه نمره همبستگی بیشترباشد؛ نشانه
تنیدگی خانواده و هرچه نمره نمره همبسستگی بیشترباشد؛ نمره آشفتگی خانواده می باشد.پرسشنامه به صورت معکوس نمره
گذاری میشود.این پرسشنامه با آلفای ./68برای کل ابزار،آلفای ./77برای همبستگی خانواده و آلفای ./62برای انطباق پذیری
خانواده،از یک همسانی د رونی نسبتا خوب برخوردار است .ضرایب همبستگی در بازآزمایی برای همستگی خانواده  ./83و برای
انطباق پذیری خانواده ./ 80بود که نشان دهنده ثبات بسیارخوبی است.این پرسشنامه از روایی صوری خوبی برخوردار است(کیانی
وفرحبخش.)1389،
 -3پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی
این پرسشنامه توسط زاده محمدی ،احمدآبادی و حیدری درسال1390طراحی وهنجار یابی شده است ودارای 38گویه می
باشد که هفت زیر مقیاس گرایش به موادمخدر والکل وسیگار وگرایش به خشونت وگرایش به روابط ورفتارجنسی و گرایش به
رابطه باجنس مخالف وگرایش به رانندگی خطرناک را شامل می شود  .این پرسش نامه دارای مقیاس  5درجه ای لیکرت است.
پاسخها شامل-1کامال مخالفم=  ،0مخالفم= ، 1نه موافق ونه مخالفم=، 2موافقم=، 3کامالموافقم=.4این پرسشنامه دارای مقیاس 5
درجه ای لیکرت است)1کامال مخالفم=)2، 0مخالفم=)3 ، 1نه موافقم و نه مخالف=)4 ،2موافقم=)5 ،3کامال موافقم= 4سواالت هر
خرده مقیاس عبارتند از)1گرایش به مواد مخدر 38، 36، 30، 21، 18، 14، 8، 1گرایش به الکل  19، 15، 12، 9، 5، 2گرایش
به سیگار 16، 13، 10، 6، 3گرایش به خشونت ، 23، 22، 17، 11، 7، 4گرایش به رابطه ورفتار جنسی، 35، 32، 25، 24گرایش
به رابطه با جنس مخالف  ، 37، 34، 33، 26گرایش به رانندگی خطرناک  . 29، 28، 27، 20آلفای کرونباخ هر زیر مقیاس
عبارتند از  -1گرایش به مواد مخدر  - ./ 90گرایش به الکل-3، ./90گرایش به سیگار-4، ./93گرایش به خشونت -5 ./78
گرایش به رابطه ورفتار جنسی -6، ./87گرایش به رانندگی خطرناک ./74

.Epstein, Baldwin & Bishop
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روش تجزیه وتحليل اطالعات
پرسشنامه های جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار  SPSS23مورد تجزیه وتحلیل در دو سطح توصیفی و استنباطی
(معادالت ساختاری) قرار گرفتند.

یافتهها
در پژوهش حاضر ،پس از جمع آوری دادهها ،برای تجزیه تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .میانگین
و انحراف استاندارد سن نوجوانان در این پژوهش برابر با  16/04و  1/43میباشد .جدول  1آماره توصیفی و ضرایب همبستگی
برای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1آماره توصيفی و کلوموگراف اسميرنوف در متغيرهای مورد پژوهش

متغيرها

M

SD

Zآماره

P

همبستگی خانواده

79/01

12/87

1/18

0/118

انطباق پذیری خانواده

58/89

11/59

1/05

0/217

گرایش به مواد مخدر

8/83

3/16

1/12

0/052

گرایش به الکل

6/54

2/78

3/43

0/000

گرایش به سیگار

5/64

2/842

3/62

0/000

گرایش به خشونت

8/73

3/46

901/

0/054

گرایش به رفتار جنسی

587/

873/

1/78

/003.

رابطه با جنس مخالف

8/00

4/57

/130.

رانندگی خطرناک

14/51

5/76

1/82.

/511.

خطر پذیری نوجوانان

74/38

24/59

0/907

/383.

عملکرد خانواده

150/07

11/10

0/765

0/602

همانطور که جدول  1نشان میدهد میانگین نمرات شرکت کنندگان در پژوهش در متغیرهای همبستگی خانواده ،انطباق
پذیری خانواده خطر پذیری نوجوانان و عملکرد خانواده به ترتیب برابر با  74/38 ،58/89 ،79/01و  150/07میباشد .همچنین
نتایج آماره آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزبع نمرات نشان میدهد که پیش فرض نرمال بودن توزیع
نمرات در متغیرهای پژوهش و مولفه های آنها (به جز سه مولفه گرایش به الکل ،گرایش به سیگار و گرایش به رفتار جنسی) برقرار
است ( .) Ρ<0/05برای بررسی نقش میانجیگر انطباق پذیری و همبستگی خانواده در رابطه بین اختالالت رفتاری و عملکرد خانواده
نوجوانان پژوهش از تحلیل مسیر استفاده شده است .مدل پیشنهادی برازش شده در شکل  1نشان داده شده است .در این مدل
دو مولفه انطباق پذیری و همبستگی خانواده در نقش میانجی ،و خطرپذیری نوجوانان در نقش متغیر مستقل و مقیاس سنجش
عملکرد خانواده در نقش متغیر وابسته ترسیم شده اند ،همچنین ضرایب رگرسیونی در باالی پیکانها و مقادیر خطا با نماد  eآورده
شده است.
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شکل .1مدل برازش شدهی نقش ميانجی انطباق پذیری و همبستگی خانواده در رابطه خطرپذیری نوجوانان
با عملکرد خانواده در حالت ضرایب استاندارد

با توجه به شکل شماره  1و مدل ساختاری پیشنهادی برازش شده بیان میشود که ضرایب رگرسیونی خطر پذیری نوجوانان
به همبستگی خانواده و انطباق پذیری خانواده به ترتیب برابر با  -0/18و  0/17و ضرایب همبستگی خانواده و انطباق پذیری
خانواده به عملکرد خانواده به ترتیب برابر با  0/36و  -0/40گزارش شده است .همچنین ضریب رگرسیونی خطرپذیری نوجوانان
به عملکرد خانواده برابر با  -0/15است .در ادامه ضرایب اثر کل ،مستقیم و غیر مستقیم استاندارد شده در جدول  2آورده شده
است.
جدول  .2ضرایب اثر کل ،مستقيم و غير مستقيم مسير در مدل پژوهش

مسیر
خطرپذیری نوجوان  >--همبستگی خانواده

اثر کل
*

-0/18

اثر مستقیم
*

اثر غیر مستقیم

-0/18

0/000

خطرپذیری نوجوان  >--انطباق خانواده

*0/17

*0/17

0/00

همبستگی خانواده  >--عملکرد خانواده

**0/36

**0/36

0/00

انطباق پذیریخانواده  >--عملکرد خانواده

**-0/40

**-0/40

0/00

خطرپذیری نوجوان  >--عملکرد خانواده

*-0/28

*-0/15

-0/13

**

P<0/01, *P<0/05

همانطور که ضرایب استاندارد مستقیم در جدول  2نشان میدهد تمامی مسیرهای مستقیم در سطح  0/05معنادار می باشد.
همچنین نتایج نشان داد که ضریب کل استاندارد خطرپذیری نوجوانان به عملکرد خانواده برابر با  -0/28و ضریب غیر مستقیم آن
برابر با  -0/13می باشد که این ضریب در سطح  0/05معنادار است (.)P>0/05
همچنین نتایج آزمون بوت استریپ 14جهت بررسی رروابط واسطه ای نشان داد که فاصله های اطمینان برای مسیر دو متغیر
همبستگی و انطباق پذیری خانواده در خطرپذیری نوجوانان با عملکرد خانواده از  -0/23تا  -0/05است که حاکی از قرار نگرفتن
صفر در این فاصله است .بدین معنا که انطباق پذیری و همبستگی خانواده میتواند در رابطه بین خطرپذیری نوجوانان با عملکرد
خانواده نقش میانجی گری ایفا نماید .سطح اطمینان برای این فاصله  95و تعداد نمونه گیری های مجدد 15بوت استراپ 2000
است .جهت تعیین کفایت برازش الگوی پیشنهادی با دادهها از شاخصهای برازش استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده
است.
- Bootstrap
- Resampling

14
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جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل اندازه گيری پيشنهاد شده

شاخصهای
برازندگی

CMIN/df

GFI

AGFI

IFI

NFI

CFI

RMSEA

حد مطلوب

χ2<5

>GFI
0/90

>AGFI
0/90

>IFI
0/90

>NFI
0/90

>CFI
0/90

> RMSEA
0/10

مدل
پیشنهادی

4/66

0/92

0/86

0/89

0/90

0/91

0/09

باتوجه به جدول  3شاخص های برازندگی مدل مفروض در حد مطلوب و خوبی قرار دارند که این حاکی از برازش خوب
مدل است .در این مدل با مقدار کای اسکوئر بهنجار شده برابر 4/66و درجه آزادی  1کمتر از  5و در سطح  P>0/05معنادار نمی
باشد .بدین ترتیب مدل پیشنهادی با مدل مطلوب برازش دارد و متغیر انطباق پذیری و همبستگی خانواده می تواند در رابطه بین
خطرپذیری نوجوانان با عملکرد خانواده نقش میانجی گری ایفا نماید.

بحث و نتيجه گيری
هدف این پژوهش پیش بینی رابطه خطرپذیری رفتاری نوجوانان براساس عملکرد خانواده باتوجه به متغیرمیانجی همبستگی
وانطباق پذیری خانواده می باشد که براساس نتایج پژوهش حاضر ضرایب همبستگی خانواده وانطباق پذیری خانواده با عملکرد
خانواده ارتباط مثبت و معنی دار دارد بدین معنا که هرچه انطباق پذیری و همبستگی خانواده بیشتر باشد خانواده از عملکرد
کارامدتری برخوردار خواهد بود که همسو با نتایج پژوهش (جاللی  ،احدی ،کیامنش  )1395،می باشد که با اجرا و آموزش کارکرد
خانواده با رویکرد اولسون سبب بهبود سیستم خانواده شد .همچنین ضریب رگرسیونی خطرپذیری نوجوانان با عملکرد خانواده
وبرآورد مستقیم ضریب خطر پذیری نوجوانان با عملکرد خانواده نشان دهنده ارتباط معناداری میان این دو ایتم می باشد .بنابراین
در صورت عملکرد نادرست و ناکارامد خانو اده میزان اختالالت رفتاری و خطرپذیری فرزندان بیشتر می باشد که این نتیجه گیری
موید نتایج مطالعه دادخواه و همکاران ( ،)1394سیری( )2016و داچز ،واین ،الیندکر  ،جرو و کواس )2018( 16می باشد که
کارکرد خانواده را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار اجتماعی در اعتیادپذیری و خودکشی و افسردگی و پرخاشگری جوانان را بعنوان
رفتارهای خطرپذیر در آنان می دانند.
همچنین انطباق پذیری وهمبستگی خانواده می تواند دررابطه با خطرپذیری نوجوانان به عملکرد خانواده رابطه ی واسطه
ای ونقش میانجی گری داشته باشد .نتایج پژوهش بابایی و حبیبی( )2017نیز نشان داده است نقش اساسی در احتمال بروز
رفتارهای پرخطر کارکردهای خانوادگی است و نقایص کارکردهای خانوادگی به صورت غیرمستقیم و به صورت یک عامل خطر
کلی در رفتارپرخطر نقش دارد .بنابراین عملکرد خانواده و انطباق پذیری ان با خطرپذیری نوجوان ارتباط مثبت وجود دارد و همه
حاکی ازآن است که میان اختالالت رفتاری نوجوان وعملکرد خانواده وهمبستگی و انطباق پذیری خانواده ارتباط معناداری
وجوددارد والزم است به آن توجه الزم مبذول داشت ونسبت به آموزش والدین وپیشگیری ازاختالالت رفتاری نوجوانان اهتمام
ورزید وبا توجه به جایگاه پراهمیت خانواده باید نسبت به آن وتامین سالمت خانواده ودرنتیجه سالمت جامعه توجه نمودزیرا
سالمت خانواده تضمین کننده سالمت جامعه می باشد .زمانی که موقعیت خانواده به گونه ای است که به رشد و پرورش فرزندان
لطمه می زند ،الزم است تدابیری اتخاذ شود و فرزندان در شرایطی خارج از خانواده سکونت داده شوند که به آن "کودکان شبه
خانواده" گویند .نتایج پژوهش ها نشان می دهد که بسیاری از کودکان بزرگ شده در محیط شبه خانواده ،دارای سابقه سوءرفتار
می باشند ( پورمحسنی کلوری ،ایرانی کلور ،طهرانی زاده.)1394 .
حق دوستی،اباذری،عباس زاده و درتاج ربوی()2016در تحقیقشان نشان داند که خانواده نقش مهمی در محافظت از دانش
آموزان در برابر رفتارهای پرخطر دارند.بنابراین درتبیین یافته ها میتوان گفت با توجه به اهمیت نقش خانواده در تمامی ابعادی
. Daches, Vine , Layendecker, George & Kovacs
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رفتاری فرزندان انطباق پذیری و انطباق خانواده میتواند نقش موثری رادر عملکرد خانواده در افزایش و کاهش خطرپذیری نوجوانان
داشته باشندو هرچه انطباق پذیری و همبستگیو انسجام در خانواده ها بیشتر باشد نوجوانان کمتر ریسک پذیر تر میشوند و کمتر
به سوی رفتار های پرخطر از جمله اعتیاد ،دزدی ،فرار و ...می روند و در نتیجه عملکرد خانواده بهتر می شود و افراد میتوانند در
خانوده رشد بهتری داشته باشند و سالمت و کیفیت زندگی افراد خانواده افزایش می یابد.
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غالمی ،ا  .)1396(.بررسی رابطه خانواده (جبرگرا و اقناعگرا) بر میزان مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
پیام نور تهران در سال تحصیلی  .93-94پژوهش ملل53-37 :)2(16 .
پورمحسنی کلوری ف .ایرانی کلور س ع .طهرانی زاده م .)1394(.بررسی و مقایسه نقش سبکهای دلبستگی و
راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی مشکالت مشکالت رفتاری-هیجانی نوجوانان شبه خانواده و غیرشبه خانواده.
خانواده پژوهی.512-491:)4(11.
جاللی،ا .احدی ،ح .کیامنش ،ع.)1395(.بررسی تاثیر آموزش خانواده مبتنی بر رویکرد اولسون بربهبود انطباق و
انسجام خانواده .مجله روش ها و مدل های روانشناختی.22-1:)24(7.
حجت شمامی ،ک .زرنجش بحری،م ر.)1395( .رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانواده با خود متمایزسازی ،فصلنامه
مددکاری اجتماعی ،دوره( )5شماره (. 28- 36 : )2
خانزاده ،ح .میرزایی،ع .کوتنایی ،ف. )1396 ( .نقش انسجام خانواده وتعامل والد -فرزند در تبیین حرمت خود،
اندیشه های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه الزهرا  ،دوره( ، )13شماره (. )1
خوش لهجه صدق ،مریم ،صلیبی ،ژاسنت .)1394( .بررسی رابطة سبک های د لبستگی و سالمت عمومی با
رضایتمندی زناشویی در کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس .جامعهپژوهی فرهنگی.72-45:)6(1،
دادخواه ،م  ،شالچی ب ،یاقوتی آذری ش .)1394( .نقش عملکرد خانواده ،شکاف بین نسلی و موقعیت اجتماعی-
اقتصادی در تبیین اعتیاد پذیری جوانان .فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی.52-37 ،)34(9 ،
زاده محمدی ،علی ،احمدآبادی ،حیدری ،محمود .)2011( .تدوین و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس
خطرپذیری نوجوانان ایرانی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.225-218 ،)3(17 ،
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