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 چكیده

ادراک شدۀ پدر با رفتارهای پرخطر انجام پذیرفت. نمونۀ پژوهش در برگیرندۀ  های تربیتیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ سبک

در دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی  88-83بود که در سال تحصیلی  21دختر( با میانگین سنی  83پسر،  33دانشجو ) 182

آوری اطالعات مورد نیاز منظور جمعای انتخاب شدند. بهی خوشهگیری تصادفاند و با استفاده از روش نمونهارشد مشغول به تحصیل بوده

دهد که برخی از های تحقیق نشان می( و مقیاس ادراک از والدین استفاده شد. یافته2002از پرسشنامۀ رفتارهای پر خطر )نسخۀ 

های تربیتی ادراک شده رابطۀ منفی و معنادار دارد. ضریب همبستگی پیرسون مقیاس سبکهای رفتارهای پرخطر با خردهمقیاسخرده

مقیاس گرمی پدر رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون گام های رفتارهای پرخطر با خردهمقیاسنشان داد که بین اکثر خرده

ت. نتایج پژوهش کنندگی باالیی برخوردار اسمواد، از میزان تبیین بینی رفتار چالشی، مصرفبه گام نیز نشان داد متغیر گرمی پدر در پیش

عنوان یک عامل مهم در رفتارهای پرخطر است. همچنین تعامالت خانوادگی های تربیتی ادراک شدۀ پدر بهحاضر مشخص کرد که سبک

 تأثیر مهمی بر رفتارهای پرخطر دارند.  

 تارهای پرخطر، تعامالت خانوادگیهای تربیتی ادراک شده، رفسبککلیدها:  -واژه

 ٭٭٭

 مقدمه
های بهداشتی و روانی اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن ترین چالشکنندۀ سالمت یکی از مهمرفتارهای تهدید

های بسیاری که در دو دهۀ اخیر در جهت نمایند. علیرغم تالشدرگیر هستند و مشکالت گسترده و شدیدی را بر جوامع تحمیل می

ویژه در افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب و خطر رفتارهای پرخطر صورت گرفته است، همچنان با افزایش روزافزون این رفتارها به

 (. 1381رو هستیم )سلیمانی نیا، میان جوانان و نوجوانان روبه

ها و رشد تواند مانع موفقیتجانبه و سالمتی افراد دارد که میت نامطلوبی بر رشد همهرفتارهای پرخطر عبارتند از رفتارهایی که اثرا

تواند منجر به صدمات فیزیکی شده و یا رفتارهایی که اثرات منفی فزآینده )مانند سوء مصرف گردد، این رفتارها )مانند دعوا کردن( می

ا ایجاد وقفه در رشد یا ایجاد مانع برای تجربیات شاخص گروه همساالن، اثرات تواند بمواد( دارند را شامل گردد. رفتارهای پر خطر می

آنها رسماً سیگاری هستند  %11دهد که ساله نشان می 12-22(. تحقیق دربارۀ نوجوانان 2002، 1نامطلوبی روی افراد بر جا گذارد )گازمن

                                                           

 . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران*

 دانشیار دانشگاه تهران  **.

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران . ***
 

 12/12/30پذیرش نهایی:                                                1/3/30دریافت:    



از نوجوانان ایاالت کبک  %22دهد که انجام شده است، نشان می 1332رسد. تحقیقی که در سال و ترک این عادت نیز به نظر دشوار می

(. در میان نوجوانان، 1383، 2قرار دارند )زندن 18-21از آنها بین سنین  %38سال و  12-11آنها بین سنین  %12کشند که کانادا سیگار می

دارند که به ندرت از کمربند ایمنی الت متحده اظهار مینوجوانان ایا %30ترین رفتارها مربوط به رانندگی است. تقریباً رسانخود آسیب

کنند. ترکیب مصرف الکل و رانندگی نیز در مرگ نوجوانان در اثر تصادفات رانندگی سهم کنند یا اینکه هرگز استفاده نمیاستفاده می

؛ 2001فلشر،  -، هالپرن3؛  میلستن3811؛ سلیمانی نیا، 1383؛ طهماسبی، 2001؛ کاپالن، 1383؛ زندن ،2002ای دارد. )گازمن، عمده

 (.1338،  1؛ بنسون2002و همکاران،  2؛ بروکز1333، 1گلدنبرک

محیطی  ی،شناختنظرات متفاوتی وجود دارد که رفتارهای پرخطر را محصول عوامل زیستیابی علل رفتارهای پرخطر، نقطهدر ریشه

تمرکز کرده« شخص»هایی از خود گونه رفتارها، بر جنبهها در تبیین اینبرخی نظریهکنند. به عنوان مثال، و اجتماعی و فرهنگی قلمداد می

هایی از شخص و های دیگری نیز وجود دارند که ترکیب جنبهاند. نظریهرا مورد تأکید قرارداده« محیط»هایی از اند و برخی دیگر جنبه

توان نتیجه گرفت که عوامل شناختی )مثل ادراک های مطرح شده میظریهدانند.  با توجه به نمحیط را در رفتارهای پر خطر مؤثر می

خطر(، عوامل زیستی )مثل تأثیرات هورمونی(، عوامل شخصیتی )مثل گرایشات هیجان خواهی( و عوامل و تأثیرات محیطی )مثل والدین 

ای پرخطر و عواقب منفی آنها مورد مطالعه و و گروه همسال( همه از مواردی هستند که به منظور درک چگونگی و پیشگیری از رفتاره

 (.2000، 8؛ کالیچمان1332، 2اند )جسورها نیز تعامل میان این عوامل را مورد توجه قرار دادهاند. برخی مدلبررسی قرار گرفته

. مطالعات طولی (1381اند که تجارب اجتماعی منفی پیشایندهای انحراف نوجوانان هستند )شهرآرای، مطالعات مکرر ثابت کرده

اند. اند که نوجوانانی مشکالت شدید رفتاری خواهند داشت که قبالً در دوران کودکی مشکالت رفتاری زیادی را نشان دادهنشان داده

های خانوادگی معموالً دو ویژگی را که باعث محیط ( نشان داد در مورد کودکان ضد اجتماعی،1331) 3نتایج پژوهش فارینگتون و وست

گیرند ممکن است ثبات که از نظر عاطفی از فرزند خود فاصله میگیرند؛ اول، والدین بیمیدر بر شود،ظ رفتارهای ضداجتماعی میحف

اولین پله را برای ارتباط کودکان یا همساالن پرخاشگر بنا نهند، که اثرات آن ممکن است به طور شدید در دوران نوجوانی دیده شود و 

ها نشان (. همچنین پژوهش1331ن بزرگسالی به کارها و رفتارهای پرخطر متعددی کشانیده شود )فارینگتون و وست، حتی فرد در دورا

اند که تجارب بدرفتاری دوران کودکی یکی از عوامل مهم در مراجعۀ دانشجویان به مراکز مشاوره دانشجویی است )رایت، رافورد داده

 (.2003، 10و کاستیلو

دیگرند. هایی دانست که در ارتباط متقابل با یکای از بخشتوان به عنوان نظام یا شبکهن و سایر اعضاء خانواده را میروابط بین کودکا

والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد کنند؛ و یا اینکه در عین دوست داشتن آنها، در انضباط 

یابد، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آنها ارتباط نمی گیری نمایند. پاسخنیز سخت

(، نشان داد افرادی که نیازهای 1332) 11«پارکر»(. در یک بررسی، 1381عوامل مختلف است. )صغری باقرپور کماچالی و همکاران، 

ها احتمال بیشتری وجود دارد که دچار افسردگی شوند و در باشد، به هنگام وقوع فقدانای مناسب ارضا نشده شان به گونهدوره کودکی

 گری بوده است. حمایتتوجهی و بیشای از کماین افراد، سبک والدین آنها به صورت یک شیوۀ مهار فاقد احساس، یعنی ملغمه

هند که دون اعتیاد رابطه وجود دارد، تحقیقات نشان میهای تربیتی و رفتارهای پرخطر همچدهند که بین سبکها نشان میپژوهش

ر های انضباطی والدین با سوء مصرف مواد دهای معتادین بسیار باالست. روشطرد شدگی و فقدان رابطۀ گرم و عاطفی در بین خانواده

نبیه در خانواده، کنند. کاهش تتفاده میفرزندان ارتباط دارد. والدین نوجوان معتاد، بیشتر از سبک والدینی استبدادی و طردکنندگی اس

دارای  هایدهد. نقش پدر در خانوادههای والدینی و بهبود ارتباطات خانوادگی امکان ابتالء به اعتیاد را کاهش میبکارگیری مهارت

بودن نقش  پررنگ فرزندان معتاد از نظر روانی و عاطفی بسیار کمرنگ است. کنترل خانوادگی ضعیف، روابط سست عاطفی خانواده،



ردهای کمادر در خانواده، عملکرد ضعیف پدر در خانواده و معتاد بودن والدین به الکل و کوکائین با ابتالء به اعتیاد فرزندان رابطه دارد. کار

خانوادگی  مثبت ریزی عاطفی دختران و گرایش آنها به مصرف مواد رابطه دارد. بین گرایش اعتیاد و سابقۀهای معتادین با درونخانواده

های تربیتی نقش مهمی در کارکرد خانواده و کارکرد خانواده نقش مصرف مواد و سیگار کشیدن رابطۀ معناداری وجود دارد. سبک

 (.1382مؤثری در سالمت روانی افراد دارد )رئیسی و همکاران، 

تعیین  ای تربیتی ادراک شده در دانشجویان وهبراساس شواهد موجود هدف از این پژوهش تعیین رابطۀ رفتارهای پرخطر با سبک

 .های تربیتی، و حنسیت و تعیین سهم نسبی هر یک از آنهاهای رفتارهای پر خطر براساس متغیرهای سبکبینی کنندهمهمترین پیش

 

 شناسیروش
ساله در دورۀ  21تا  18جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دختر و پسر جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش پژوهش: 

دانشجو با روش  182بود. نمونۀ مورد پژوهش نیز در برگیرندۀ  88-83کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در نیمسال دوم 

دانشکده  1مون قرار گرفتند. برای انتخاب نمونه ابتدا تعداد ای از میان جامعۀ مذکور انتخاب و مورد آزگیری تصادفی چندمرحلهنمونه

)روانشناسی، مدیریت، فنی، علوم زمین، علوم پایه، حقوق(، انتخاب و سپس یک کالس از هر دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شدند. 

(. میانگینی سنی 1381اهانی و عریضی، مورد تعیین شد )فر12بین ( به ازای هر متغیر پیش1381حجم نمونه با توجه به مالک کوهن )

 بود.  30/1و  28/2بود. میانگین و انحراف استاندارد سنی دختران نیز به ترتیب برابر با  13/0و انحراف استاندارد آن برابر با  22/1پسران 

 ها از دو ابزار به شرح زیر استفاده شد.آوری دادهجهت جمع ها:آوری دادهابزار جمع

این پرسشنامه در بررسی ملی رفتارهای پرخطر دانشجویان امریکا طراحی و در پژوهش  (:2002تارهای پرخطر )نسخه پرسشنامۀ رف

های مختلف شامل ایمنی، خشونت، سؤال است که رفتارهای پرخطر جوانان در حوزه 31رود. نسخۀ اصلی پرسشنامه شامل ساالنه به کار می

انواع مواد غیر قانونی، رفتارهای پرخطر جنسی، تغذیه )رژیم غذایی ناسالم(، عدم  خودکشی، مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف

 :شود عبارتند ازدهد. رفتارهای پرخطری که در این مطالعه بررسی میفعالیت جسمانی، مورد ارزیابی قرار می

ن در سواری و نشستاری، شنا یا قایقایمنی: شامل عدم رعایت مسائل مربوط به ایمنی هنگام رانندگی، موتورسواری، دوچرخه سو -

 .ماه گذشته 12اتومبیل دیگران در طول 

ماه  12خشونت )رفتار چالشی(: داشتن حداقل یک درگیری فیزیکی یا همراه داشتن سالح سرد یا گرم حداقل یک بار در طول  -

 گذشته.

ماه  12اتمه دادن به زندگی حداقل یک بار در طول به خاتمه دادن به زندگی و یا اقدام برای خخودکشی: داشتن افکاری راجع - 

 گذشته.

 .ای از طول عمرروز گذشته و یا مصرف منظم آن در دوره 30مصرف سیگار: کشیدن حداقل یک عدد سیگار در طول  -

 .روز گذشته 30مصرف الکل: نوشیدن حداقل یک بار الکل در طول  -

اها، زر )حشیش، کوکائین، کراک، هروئین، مواد استنشاقی، استروئیدها، توهممصرف مواد مخدر: مصرف یکی از انواع مواد مخد -

 .ها و...( حداقل یک بار در طول زندگیآمفتامین

 رفتار پر خطر جنسی -

( نشان داد که ارتباط معناداری بین آنها وجود دارد و بیانگر 1388ضریب همبستگی بین نمرۀ این مقیاس با مقیاس درگیری )رحیمی، 

است که این مقیاس دارای روایی همزمان است. به منظور تعیین پایایی، از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده گردید. با آن 



باشد. است که نشانگر همسانی باال و قابل قبول مقیاس می 82/0استفاده از روش همسانی درونی مالحظه گردید که ضریب آلفا برابر با 

ها به اجرا درآمد و ضریب همبستگی بین زمایی، پس از گذشت دو هفته از اجرای اول، بار دیگر روی آزمودنیهمچنین در روش بازآ

استفاده  ROC منظور تعیین نقطۀ برش پرسشنامه از منحنی(. به1388است )رحیمی،  81/0نمرات پرسشنامه در اجرای اول و دوم برابر با 

رسشنامه به دست آمد که قادر است افراد دارای رفتارهای پرخطر را از کسانی که رفتار پرخطر برای پ 21شد. با تحلیل نتایج، نقطۀ برش 

 (. 1388متمایز سازد )رحیمی،  2/22و ویژگی  2/82ندارند، با حساسیت 

( 1332ن، و همکارا 13. ادراک فرد از نحوۀ عمل والدین با استفاده از مقیاس ادراک از والدین )گرولینکمقیاس ادراک از والدین

زیرمقیاس را براساس مقیاس  1سؤال برای پدر است( که  21سؤال برای مادر و  21سؤال ) 12مورد ارزیابی قرار گرفت و در برگیرندۀ 

قابلیت پایایی مقیاس با محاسبۀ آلفای کرونباخ  .دهد، کامالً درست( مورد سنجش قرار می2، کامالً نادرست تا 1ای )از درجهلیکرت هفت

برای حمایت از خود  83/0و  11/0، 83/0( نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1382گزارش شده است. کارشکی ) 23/0و  81/0بین 

 آورد. را برای کل مقیاس به دست 33/0پیروی، مشارکت و مهرورزی والدین و نمرۀ 

 

 نتایج
های آماری توصیفی و آمار استنباطی )میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی، رگرسیون ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

 ( گزارش شده است. 1چندمتغیری به روش گام به گام(  استفاده شد. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول شمارۀ )
 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش1جدول 

 

 

 شاخص

 متغیر
 میانگین تعداد

 انحراف
 استاندارد

 28/3 23/21 182 درگیری پدر

 11/2 32/31 182 حمایت پدر

 23/3 28/30 182 گرمی پدر

 21/2 30/3 182 رفتار ایمنی

 83/1 30/1 182 رفتار خشونتی

 12/1 32/1 182 رفتار ناایمن

 12/1 32/2 182 خودکشی

 81/2 11/2 182 مصرف سیگار

 81/1 30/0 182 مصرف الكل

 08/2 38/0 182 مصرف مواد

 31/1 28/3 182 رفتارهای جنسی

 

 : ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 
P   **: 

0/00         *:P
  00/0  
 

 متغیر 1 2 3 1 2 1 2 8 3 10 11
 متغیر

 رفتار ایمن -          

 رفتار چالشی 01/0 -         

 ناایمن اجتماعی 01/0 08/0 -        

 رفتار خودکشی 01/0 12/0* 30/0** -       

 مصرف سیگار 01/0 22/0** 13/0* 02/0 -      

 مصرف الكل 03/0 10/0 12/0 01/0 13/0** -     



رابطۀ منفی و  (01/0p< ،21/0-=rو گرمی پدر ) (p  ،21/0-=r<01/0و حمایت پدر ) دهد بین خشونت ( نشان می2جدول شمارۀ )

معنی ( رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد. بدین01/0p< ،23/-0=rمعنادار وجود دارد. بین رفتار خودکشی و خرده مقیاس گرمی پدر )

-p< ،12/0 /02همچنین بین مصرف سیگار با خرده مقیاس گرمی پدر ) شود.هرچه گرمی پدر افزایش یابد از رفتار خودکشی کاسته می

=r ن مصرف الکل شود و اما بیر کاسته می( رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد. یعنی اینکه هر چقدر گرمی پدر بیشتر باشد از مصرف سیگا

 رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد یعنی اینکه با افزایش گرمی  (p<23/0-=r, 01/0مقیاس گرمی پدر )با خرده

 مقیاس گرمی پدر شود. بین مصرف مواد با خردهپدر، از مصرف الکل کاسته می

(01/0 p <،21/0- =r  رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد )شود. بدین تربیت که با افزایش گرمی پدر از مصرف مواد کاسته می 

های  تربیتی ادراک شدۀ پدر، یعنی ( آورده شده است. در این تحلیل سبک3نتایج تحلیل رگرسون گام به گام در جدول شمارۀ )

 د. متغیر مالک در نظر گرفته شدنبین و رفتارهای پرخطر به عنوان درگیری پدر، حمایت پدر و گرمی پدر، به عنوان متغیر پیش

 های تربیتی ادراک شده پدر:  خالصه مدل تحلیل رگرسیون گام به گام رفتارهای پرخطر  بر اساس سبک3جدول 
 

 شاخص

 

 بین                 متغیر مالکتغیر پیش
 R 2Rضریب 

 2R  

 b اصالح شده
 خطاای 

 استاندارد
 t بتا

 معناداری

 t 

 

 گرمی پدر

 001/0 -323/3 -21/0 02/0 -01/0 021/0 023/0 21/0 مواد

 001/0 -222/3 -23/0 01/0 -03/0 02/0 021/0 23/0 خودکشی

 002/0 -20/3 -23/0 18/0 -02/0 013/0 021/0 23/0 مصرف الكل

 000/0 -23/3 -21/0 01/0 -01/0 01/0 02/0 21/0 خشونت

 01/0 -12/2 -18/0 03/0 -03/0 022/0 032/0 18/0 مصرف سیگار حمایت پدر

 

 1/2(، p ،28/11=180 F< 001/0درصد واریانس مصرف مواد ) 3/2رگرسیون نشان داد گرمی پدر شود تحلیل طور که مالحظه میهمان

درصد واریانس  2( p ،12/10=180 F< 002/0درصد واریانس مصرف الکل ) 1/2( p  ،13/10 =180 F<001/0درصد واریانس خودکشی )

بین دیگر، حمایت و درگیری پدر در این مدل که دو متغیر پیش ( را تبیین کرد. این در حالی که استp ،33/13 =180 F< 001/0خشونت )

 p  ،13/10 =180<01/0بینی مصرف سیگار را دارد )معنادار نشدند. همچنین نتایج  به دست آمده نشان دادند که حمایت پدر تنها توانایی پیش

F د در این مدل بین بوکه یکی دیگر از متغیرهای پیش درصد واریانس مصرف سیگار را تبیین کند. درگیری پدر 2(. حمایت پدر  توانست

 برای هیچ کدام از متغیرهای مالک معنادارنبود.

 

 گیری بحث و نتیجه
های تربیتی ادراک شدۀ پدر رابطه وجود دارد. نتایج بدست آمده از نتایج این پژوهش نشان داد که بین رفتارهای پرخطر و سبک

رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد. بین مصرف  وگرمی پدر  که بین رفتار چالشی و سبک حمایتی پدرآزمون همبستگی پیرسون نشان داد 

رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد یعنی اینکه با افزایش گرمی پدر، از  و مصرف الکل با گرمی پدر  سیگار با خرده مقیاس گرمی پدر

رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد. بدین ترتیب که با  خرده مقیاس گرمی پدرشود. بین مصرف مواد با مصرف سیگار و الکل کاسته می

 مصرف مواد 00/0 23/0** 11/0* 13/0 20/0** 12/0** -    

 رفتار جنسی 11/0 01/0 11/0** 02/0 21/0** 22/0** 31/0** -   

 درگیری پدر -03/0 -13/0 03/0 -12/0 01/0 -10/0 -11/0 12/0 -  

 حمایت پدر 01/0 -21/0** 01/0 -11/0 -18/0* -01/0 -13/0 02/0 -01/0 - 

 گرمی پدر 08/0 -21/0** 03/0 -23/0** -12/0* -23/0 -21/0** -01/0 -23/0** -11/0 -

 



به  2002شود. نتایج بدست آمده در این پژوهش، با نتایج پژوهش )راترفورد و همکاران،  افزایش گرمی پدر از مصرف مواد کاسته می

از رفتارهای پر خطر از قبیل خشونت، جرم، مصرف الکل ( هماهنگ است. راترفورد به این نتیجه رسید که بسیاری 2002نقل از گازمن، 

کردند در حداقل بود و در میان آنهایی که با یکی و مواد و رفتارهای جنسی پر خطر در میان جوانانی که با هر دو والد خود زندگی می

یشترین رفتارهای پر خطر را گزارش کردند، بکردند بیشتر بوده و آنهایی که بدون والدین خود زندگی میاز والدین خود زندگی می

( نیز هماهنگ است. 2002(. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش جائوکنین )2002، به نقل از گازمن 2002کردند )راترفورد، 

داری، های پس از ترک مؤسسۀ نگهای را روی جوانان فنالندی انجام داد. نتایج نشان داد که جوانان در سال(، مطالعه2002جائوکینن)

های میلستن و (. نتایج این پژوهش با پژوهش2002، به نقل از گازمن، 2002اند )جائوکینن بیشتر در معرض رفتارهای پر خطر قرار داشته

( که نبود والدین و یا سردی روابط والدین با فرزندان را در افزایش رفتارهای 2002( و اسکات، )1338(؛ بنسون، )2001فلشر ، ) -هالپرن 

دانند همخوان است. نتایج تحقیقات پیشین نشان داد تربیت والدین بر روی میزان رفتارهای پر خطر مانند ابتال به اعتیاد خطر مهم می پر

 .شود همخوانی داردگیری مشکالتی میتأثیر دارد و در صورت فقدان والدین و یا کاذب بودن وجود آنها، موجب شکل

به نقل  2002( و جائوکنین ) 2002به نقل از گازمن،  2002همگام با آنچه توسط راترفورد و همکاران )ها در تبیین احتمالی این یافته

(، ارائه شده است، به نقش کلیدی مناسبات 2002) i( و اسکات1338(، بنسون )2001فلشر ) -(، میلستن و هالپرن 2002از گازمن، 

خش قابل رسد که بتوان تأکید داشت. به نظر میگوهای حمایتی خانواده میخانوادگی و چگونگی حضور نظام های تربیتی همراه با ال

ی نوجوانان و جوانان به چگونگی تنظیم این مناسبات و نقش والدین در مبادالت های اجتماعی احتمالی در آیندهتوجهی از آسیب

در، یا حداقل ادراک سبک تربیتی فرزندان از پ های تربیتی کودک ودهد که سبکگردد. شواهد این پژوهش نشان میخانوادگی باز می

دارای روابط بیشتری در این زمینه بوده است. به عالوه نبود هر یک از والدین در سیستم تربیتی فرزندان و به اصطالح طردشدگی در 

ن ل دیگری بر وجود رابطه بیدهد. این مطلب دلیخانواده تک والدی یا بدون والدین نیز احتمال بروز رفتارهای پر خطر را افزایش می

زندان را توان نقش والدین و سبک تربیتی آنها در رفتار با فرهای تربیتی ادراک شده است. به این معنی که نمیرفتارهای پر خطر و سبک

فتارهای پر ر نادیده گرفت و از نظر دور داشت. نبود یکی از والدین و نقص در سیستم تربیتی از سوی هر یک از والدین احتمال بروز

کنندۀ دانشجویان دربرابر رفتارهای پرخطر تنها عوامل دهد نتایج این پژوهش نیز آن را نشان دادند. عوامل محافظتخطر را افزایش می

و تالش اد به نفس باشدو به عنوان مثال تقویت اعتمفردی نیستند، بلکه عواملی هستند که یک فرد به تنهایی قادر به تجهیز خود به آنها نمی

در جهت خود شکوفایی عواملی هستند که نیاز به محیط خانوادگی مثبت، روابط پایدار و سازنده، عضویت در کانونهای مختلف و 

بینانۀ تحصیلی در دریافت حمایت کافی ندارند. بنابراین وظیفۀ جامعه است که با جای دادن این متناسب با روحیات فرد، انتظارات واقع

کنندۀ آنها برای دانشجویان در جهت رشد و تعالی آنان باشد و بدین منظور برآورده ساختن نیازهای دانشجویان ر خود فراهممنابع در ساختا

 (.1381نیا، ؛ به نقل از سلیمانی2000پزشکی آمریکا، )سازمان روان های پیشگیرانه اجتماع مدار قرار گیردباید در اولویت برنامه

( و 1382(؛ تهرانی )1338(؛ امکالمی )1381(؛ حسینیان )1381های مشکاتی )ن پژوهش با نتایج پژوهشنتایج به دست آمده در ای

( همسو است. همۀ این مطالعات بر این اتفاق نظر دارند که روابط والدین با فرزندان خود و شیوۀ وضعیت فرزندپروری در 1381اعظمی )

شوند. یت میهای سرد و عاطفی تربآورند بیشتر در خانودهبه رفتارهای پرخطر پناه میباشد. افرادی که بروز رفتارهای پر خطر کلیدی می

 های تربیتی نادرست یکی از عوامل مؤثر در بروز رفتارهایتوان گفت سردی روابط در خانواده یک مسأله جدی و مستمر است و سبکمی

( 1382( هماهنگ است. رئیسی )1382ایج پژوهش رئیسی و همکاران )آید. همچنین نتیجۀ این پژوهش با نتپرخطر در افراد به حساب می

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که وضعیت فرزند پروری افراد غیر معتاد از نظر سردی و گرمی با وضعیت گروه معتاد تفاوت معناداری 

ند ودرخانواده های معتاد سردی عاطفی مالحظه دارد. به عبارت دیگر افراد غیر معتاد از گرمی و روابط عاطفی بهتری برخوردار هست



ها به انواع شود که آنتوان گفت رابطۀ سرد والدین همراه با طرد و یا حتی توهین وخشونت با فرزندان باعث میشود. بر این اساس میمی

وصا با فرزندان م بین اعضای خانواده و خصتوان گفت رابطۀ گرها میرفتارهای پر خطر و بزهکاریها پناه آورند. در تبیین احتمالی این یافته

 امکان جذب آنها را به خانواده بیشتر کرده و کمتر احتمال دارد فرزندان به طرف رفتارهای پر خطر رو بیاورند. خانواده به عنوان عنصر و

شخصیت  سزایی در تکوینأثیر بهای بر عهده دارد. محیط خانواده و برخورد والدین با فرزندان تعامل اصلی شخصیت فرزندان نقش عمده

ن نقش بسیار سازد. بنابراین والدیگذارد. نتایج این مطالعه نشان داد که شیوۀ فرزندپروری سرد زمینه را برای بروز آسیب فراهم میفرد می

در خارج  ختن فرد برای زندگیکلیدی و با اهمیتی در بروز و یا پیشگیری از رفتارهای پر خطر در فرزندان را به عهده دارند، لذا آماده سا

از محیط خانوادگی یکی از بزرگترین وظایف اجتماعی پدر و مادر است و کیفیت روابط خانوادگی، تأثیر عمیق و پایداری برتحول 

ا ب و بای که از توان و امکانات الزم برخوردار است تا وظایف پدر و مادری را به نحوی مطلوگذارد. خانوادهروانی افراد بر جای می

کند. همچنین احساس داشتن هدف و جهت و موفقیت انجام دهد در هر یک از اعضایش احساس ایمنی، وابستگی و رفاقت ایجاد می

 .آوردپیشرفت و ارزش فردی را در آنان به وجود می

ا والدین ناسالم قایسه بهای والدین بی تردید تحت تأثیر خصوصیات شخصیتی و سیستم اعتقادی آنان است. والدین سالم در مشیوه

 کنند و این نوع فرزندپروری امنیت عاطفی، استقالل، توانشمعموالً با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و اشارات فرزند توجه می

ن شایسته زنداتوانند، فرهای مطلوب و صحیح فرزندپروری میکارگیری شیوهکند. والدین با بهاجتماعی و موفقیت هوشی را تشویق می

رسانی الزم را انجام داده و با تبلیغات، بروشورها، ها و سایر مؤسسات این است که اطالعوسالم به بار آوردند. در اینجا مسؤولیت رسانه

ها، موضوع را برای های صحیح برخورد با فرزندان در رسانههای آموزشی برای والدین در مدارس و آموزش شیوهبرگزاری کالس

 .سازی کنندها شفافخانواده
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