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نقش ابعاد کارکرد خانواده در پیش بینی کنندگی رفتارهای پرخطر جنسی و
تکانشگری دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان شهر علی آباد کتول
حمیده یونسی

1

 1کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

چکیده
هدف پژوهش حاضر نقش ابعاد کارکرد خانواده در پیش بینی کنندگی رفتارهای پرخطر جنسی و تکانشگری دانش آموزان
دختر مقطع دبیرستان شهر علی آباد کتول می باشد .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری دادهها توصیفی-
همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان شهر علی آباد کتول 1398-1399
تشکیل دادند .برای تعیین حجم نمونه از بین دانش آموزان این مدارس که  3993نفر بودند ،براساس جدول مورگان  35نفر به
عنوان حجم نمونه انتخاب گردید .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی و پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده
بود .دادههای به دست آمده از طریق روشهای آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی شامل روش همبستگی و رگرسیون
تجزیه و تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که بین ابعاد کارکرد خانواده از قبیل حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی،
آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده) با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی معنادار وجود دارد .همچنین
یافتهها نشان داد بین ابعاد کارکرد خانواده از قبیل حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار
و عملکرد کلی خانواده با تکانش گری شناختی ،تکانش گری حرکتی و عدم برنامهریزی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :کارکرد خانواده  ،رفتارهای پر خطر جنسی ،تکانشگری ،دانش آموز
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مقدمه
امروزه میدانیم که مشکالت بهداشت روانی ،در سنین کودکی و نوجوانی از مسائل مهم اجتماعی به شمار
1
مظفری مکری آبادی و فروغ الدین عدل .)1393 ،فشارهای
میآید (مش وولف  ،2014 ،ترجمه
روانشناختی ،زمانی تنها در بزرگساالن شایع بود ،اما اکنون در کودکان  4ساله نیز دیده میشود (تامبسون
2
فشارهای روانی ،به شدت یافتن اختالالت روانشناختی از قبیل مشکالت هیجانی
و رودلف  .)2012 ،افزایش
3
اضطرابی و خلقی میانجامد؛ بنابراین ،برای آنها باید حسابی
رفتاری اضطراب اجتماعی و دیگر نشانههای
جدا از دیگر اختالالت باز کرد (تامبسون و رودلف2012 ،؛ پادیال ،گرنت ،آیدین و آگیوالر-گاسوال  .)2014 ،با
این حال ،این ارقام ،تنها نشان دهندۀ قطرهای از دریاست ،زیرا در مقایسه با تعداد دانش آموزانی که به
خدمات بهداشت روانی نیازمندند ،به ویژه در جوامع توسعه نیافتهای مانند ایران ،تعداد بسیار اندکی از این
خدمات برخوردار میشوند (مش و ولف ،2014 ،ترجمه مظفری مکری آبادی و فروغ الدین عدل.)1393 ،
نوجوانان به عنوآنیکی از گروههای آسیبپذیر در معرض انواع اختالالت روان پزشکی قرار دارند .شیوه این
اختالالت در نوجوانان بسته به جمعیت مورد مطالعه ،مالكهای تشخیصی و گروه سنی بین  10تا  20درصد
متغیر است .مقدار شیوع اختالالت روانی در جمعیت  15-24ساله مناطق روستایی و شهری استانهای
کشور در سال  1378با استفاده از پرسشنامه سالمت  %17/6گزارش شده است .این در حالی است که میزان
شیوع این اختالالت در افراد  15ساله و باالتر در کشور در همان سال  %21گزارش شده است (نورباال
وهمکاران .)1387 ،امروزه سالمت روانی یکی از موضوعات و مقوالتی است که ذهن بسیاری از کارشناسان
حوزههای گوناگون را به خود مشغول کرده است علت این امر هم ارتباط و تأثیر سالمت روانی بر کارکردهای
گوناگون انسانی است (میر مرادزهی و شیرازی.)1397 ،
کودکان و نوجوانان در جریان رشد خود با دشواریهایی روبهرو میشوند که ناشی از عوامل ارثی است و یا از
عوامل محیطی سرچشمه میگیرد .ازآنجاکه بسیاری از این مشکالت شناخته شده هستند ،پیشگیری از آنها
نقش مؤثری در رشد کودکان دارد .پاسخگویی مناسب و به جا به نیازهای کودکان میتواند در کاهش
مشکالت رشد ،مؤثر باشد .با توجه به اهداف روان شناسی رشد ،آگاهی از اصول و مبانی آن برای تمام کسانی
که به نحوی با کودکان سروکار دارند ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .والدین ،معلمان ،نویسندگان ،هنرمندان و
همهی کسانی که فعالیتی درزمینهی کودکان انجام میدهند ،الزم است که موضوع کار خود ،یعنی کودکان
را بشناسند و از ویژگیهای او آگاه باشند؛ نیازهای انسانی او را بدانند تا بتوانند بین کودك و فعالیت خود
ارتباط الزم را برقرار سازند (سلیگمن .)1383 ،اختالالت رفتاری در اوایل دوران کودکی و بعدازآن اغلب
5
نوجوانان بخش
نشاندهنده مشکالتی در استانداردهای درونی شده هستند (کمپبیل  .)1998 ،بر کودکان و
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مهم و عظیمی از جمعیت هر کشوری را تشکیل میدهند .از دیگر سو ،رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون
تربیت سالم فرزندان آن جامعه و سالمت افراد آن است .نظام آموزشی و بهداشتی زمانی میتواند کارآمد و
موفق باشد که سالمت روان کودکان را در دورههای مختلف مورد توجه قرار دهد (قائدی نیای
جهرمی .)1392،شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سالمت روان کودکان و نوجوانان رویکردی در جهت برنامه
ریزی ،توسعه و تکامل برنامههای آموزشی و بهداشتی ایجاد میکند تا به وسیلۀ آن بتوان بهترین نتایج ممکن
6
توجه به
را هم برای توسعۀ آموزشی و رفاهی مورد نظر و هم برای آینده رقم زد (گلوور  .)2016 ،در این بین
سطح سازگاری اهمیت خاصی دارد.
یکی از اهداف مهم برنامههای توسعۀ هر کشور ،کاهش آسیبهای اجتماعی است که تحقق و دست یابی به
این هدف ،نیازمند شناخت عوامل مؤثر ایجاد آن در جامعه میباشد .امروزه محققین سرمایۀ اجتماعی را یکی
از عوامل زمینه ساز و مؤثر در سالمت اجتماعی و کاهش خطرپذیری در جامعه میدانند .پژوهشگران امروزه
عالوه بر الگوهای زیستی و عوامل ژنتیک ،تاثیرات هورمونی و رویدادهای دوران بلوغ را در پیدایش و بروز
رفتارهای پر خطر مورد توجه قرار میدهند .رویکرد رشدی دیگر ،بر تحوالت زمینههای زیستی ،روانی ،و
اجتماعی نوجوانی اشاره دارد و معتقد است رفتارهای پر خطر شیوهای برای مقابله با حوادث طبیعی دوران
7
رفتارهایی همچون سیگارکشیدن ،مصرف مواد
رشد است(کیمبرلی ،سالتر و اوتینگ  .)2005 ،خطرپذیری به
مخدر ،الکل ،رانندگی خطرناك و فعالیت جنسی زودهنگام گفته میشود که احتمال پیامدهای منفی و
مخرب جسمی ،روان شناختی و اجتماعی را در فرد افزایش دهد .خطرپذیری عالوه بر این که انجام رفتارهای
پرخطر را در برمی گیرد ،به آسیب پذیری و در معرض خطر بودن از سوی محیط و نزدیکان و نیز گرایشها،
تمایالت و باورهای نادرست و تهدید کنندۀ فرد در مورد رفتارهای پرخطر اشاره دارد (زاده محمدی و
احمدآبادی ،1387،ص .)100-87
با توجه به آنچه که گفته شد در این پژوهش برانیم تا بدانیم آیا بین عوامل خانوادگی با رفتارهای پر خطر
جنسی و تکانشگری دانش آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر علی آباد کتول در سال تحصیلی 1398-1399
تشکیل دادند .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده بود .جمعیت کل مدارس انتخابی
 3993دانش آموز بود که براساس جدول مورگان از بین آنها  250نفر انتخاب گردید.

6Glover
7
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ابزارهای پژوهش
پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی :به منظور سنجش رفتارهای پرخطر جنسی در نمونه مورد پژوهش
از پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی زارعی و همکاران ( )1389استفاده شد .پرسشنامه مذکور دارای دو
بخش اطالعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر میباشد که به صورت چهار و پنج گزینهای طراحی شده است
که مجموع سواالت مربوط به رفتارهای پرخطر جنسی ده سوال میباشد که نمرهگذاری هشت سوال اول به
صورت مستقیم و از صفر تا  4و دو سوال آخر به صورت معکوس و از صفر تا  3متغیر میباشد که در مجموع
نمرهی رفتارهای پرخطر شخص را مشخص میسازد به گونهای که هر چه نمره فرد باالتر باشد نشاندهنده
میزان بیشتر رفتارهای پرخطر جنسی او میباشد .این پرسشنامه میزان رفتارهای پرخطر جنسی را در ابعاد
عدم استفاده از کاندوم در هنگام روابط جنسی ،مصرف مواد مخدر در حین رابطه ،شرکاری جنسی زیاد،
روابط جنسی غیرمعمولی (مقعدی و دهانی) مورد سنجش قرار میدهد .جهت بررسی روایی محتوایی بعد از
تهیهی سواالت بر اساس پیشینه موجود از ده نفر اعضای هیئت علمی دانشگاهها خواسته شده است که
سواالت را از نر محتوایی بررسی و اصالح کنند .همچنین از  40نفر معتاد خواسته شده است تا موارد مبهم
جهت اصالح مشخص نمایند .پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی  0/68محاسبه شده است (زارعی و
همکاران .)1389 ،روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش ترکمان ( 0/72 )1390ذکر شده است.
محمدخانی ( )1386پایایی آن را  0/87گزارش کرده است (محمدخانی .)1385 ،همچنین ضریب همسانی
درونی آن در پژوهش عنبری و محمدخانی ( )1389بر اساس آلفای کرونباخ  0/87بدست آمد .نتایج
بررسیهای انجام شده در ایران و جهان نشان میدهد که این پرسشنامه ابزار روایی برای سنجش رفتارهای
پرخطر است (محمدخانی و آزرمی1388 ،؛ عنبری و محمدخانی1389 ،؛ مرکز مدیریت بیماریها.)2010 ،
پرسشنامه تکانشگری :پرسشنامه تکانشگری بارت ویرایش یازدهم توسط پروفسور ارنست بارت ساخته
شده است (بارت و همکاران  .)2004این پرسشنامه دارای  30پرسش میباشد که شامل تکانشگری شناختی،
تکانشگری حرکتی و عدم برنامه ریزی میباشد .گویههایی که سه عامل این مقیاس را مورد ارزیابی قرار
میدهند عبارتند از :تکانشگری شناختی :شامل گرفتن تصمیمهای شناختی سریع است .این خرده مقیاس
تحمل پیچیدگی و مقاومت را اندازهگیری میکند ،که شامل گویههای  26 ،24 ،20 ،11 ،9 ،5و  28میباشد.
تکانشگری حرکتی :شامل عمل کردن بدون فکر است .این خرده مقیاس گرایش به عمل کردن آنی و تحت
کشش را اندازهگیری میکند ،که گویههای آن عبارتند از23 ،19 ،16 ،4 ،3 ،2 :و  .25عدم برنامه ریزی :به
صورت یک جهت یابی آنی یا فقدان آینده نگری مشخص میشود .این خرده مقیاس کمی احساس نسبت به
آینده را میسنجد .گویههای این خرده مقیاس عبارتند از .12،13،14،18،24،27،29 :سواالت این پرسشنامه
در مقیاس لیکرت تنظیم شده است که از (1نبودن) تا (4بسیار زیاد) است .گروه کنترل غیر بالینی نمراتی در
گستره  50-60کسب میکنند .گویههای شماره  30و  8نیز به علت نامتجانس بودن حذف گردیده است .در
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این پرسشنامه تعداد گویههایی که به صورت معکوس نمره گذاری میشوند  11عدد بوده که عبارتند از،1 :
 .30 ،29 ،20 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7اعتبار و روایی فرم فارسی این پرسشنامه که توسط اختیاری و
همکاران ( )1387صورت پذیرفته است 3 ،عامل عدم برنامه ریزی (9ماده) ،تکانشگری حرکتی ( 10ماده) و
تکانشگری شناختی ( 5ماده) را نشان داد .تعیین پایایی مقیاس تکانشگری بارت به روش همسانی درونی
انجام گردیده است و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .بر اساس نتایج
بدست آمده ،ضریب آلفای کرونباخ ،برای سواالت عامل اول ،0/81برای سواالت عامل دوم  0/67و برای
سواالت عامل سوم  0/70بوده و پایایی باز آزمون نمرات کل  0/77بدست آمده است.
پرسشنامه سنجش کارکرد خانواده ( :)Fadابزار مورد استفاده در این پژوهش تست «سنجش خانواده»
است که توسط اپشتاین ،بالدوین و بیشاب ( )1983تهیه شده است و هدف آن سنجیدن عملکرد خانواده بر
اساس الگوی مکمستر میباشد .این الگو خصوصیات ساختاری ،شغلی و تعاملی خانواده را معین میسازد و
شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص میکند .این ابعاد عبارتند از :حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی
عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده .لذا تست سنجش خانواده متناسب با این شش
بعد ،از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها ،به عالوه یک مقیاس دیگر مربوط به عملکرد کلی خانواده
تشکیل شده است (ثنایی .)1379 ،ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس و خرده مقیاسهای حل مشکل،
ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی در پژوهش ثنایی و امینی
( )1379به ترتیب  0/61 ،0/65 ،0/64 ،0/72 ،0/38 ،0/61 ،0/92و  0/81گزارش شده است .همین ضرایب
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای آن به ترتیب زیر در پژوهش رضایی (،0/91 ،)1387
 0/38 ،0/61 ،0/42 ،0/63 ،0/67 ،0/66و  0/73گزارش شده است .ابزار سنجش خانواده دارای روایی
همزمان و پیش بینی است .به عالوه این ابزار با قدرت متمایز سازی اعضای خانوادهها ،در هر هقت خرده
مقیاس خود دارای روایی خوبی برای گروههای شناخته شده اس (ثنایی.)1379 ،رجبی ،امانالهی ،عطاری و
خجسته مهر ( ،)1389برای بررسی ضریب پایایی مقیاس فوق از روش تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده
کردند .آنها ضریب تنصیف این پرسشنامه را  0/71و آلفای کرونباخ را  0/80به دست آوردند .امانالهی و
همکاران ( )1389برای روایی مقیاس ارزیابی عملکرد خانواده از یک سوال کلی در طیف لیکرت  7درجهای
استفاده کردند .همبستگی بین نمرهی کل آزمون و سوال کلی  0/33و سطح معنی داری آن  0/002به دست
آمد.
به منظور اجرای پژوهش ،قبل از توزیع پرسشنامهها رضایت آگاهانه آزمودنیها برای شرکت در پژوهش
گرفته شد و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه بوده و نتایج به صورت گروهی و صرفا برای
اهداف پژوهش ،تحلیل خواهد شد .شرط ورود در نمونه فقدان مشکالت جسمی و روان شناختی حاد و
زندگی در کنار خانواده بود .پرسش نامههایی که ناقص بود از تحلیل کنار گذاشته شد.
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دادههای پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در سطح توصیفی
از شاخصهای آماری نظیر فراوانی ،انحراف معیار و میانگین استفاده میشود و درسطح استنباطی از
آزمونهای آماری رگرسیون چند متغیری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده و در پایان پس از توزیع و
جمع آوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل شد.

یافتهها
اطالعات جمیت شناختی آزمودنیها از نظر جنسیتی ( )6/9درصد  14ساله )20/9( ،درصد  15ساله)14/9( ،
درصد  16ساله )28/3( ،درصد  17ساله و ( )29/1درصد  18ساله بودند.
در ادامه بررسیهای حاصل با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی انجام و سپس یافتههای حاصل از اجرای
آزمونهای آماری جهت پاسخ به سؤاالت پژوهشی ارائهشده است .جدول ( )1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل
و حداکثر نمره را در مورد متغیرهای رفتارهای پرخطر جنسی ،کارکرد خانواده و تکانشگری را نشان میدهد.

مولفه

کارکرد خانواده
تکانشگری
خطر جنسی

رفتارهای پر

خزده مولفه

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

کارکرد خانواده

2.3967

1.72421

1.00

7.00

حل مشکل

2.6304

1.78774

1.00

7.00

ارتباط

2.7011

1.93411

1.00

7.00

نقشها

2.6304

1.82105

1.00

7.00

همراهی عاطفی

2.5435

1.75812

1.00

7.00

آمیزش عاطفی

2.4728

1.71758

1.00

7.00

کنترل رفتار و عملکرد
خانواده

2.4674

1.73016

1.00

7.00

تکانشگری

1.9076

1.03340

25

100

شناختی

1.4293

.49633

25

100

حرکتی

1.5815

.74942

25

100

عدم برنامه ریزی

1.5652

.74371

25

100

رفتارهای پر خطر جنسی

1.8098

.99271

10
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جدول  .1میانگین ،اتحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات متغیرهای پژوهش
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قبل از اینکه فرضیههای این پژوهش آزمون شوند باید ابتدا از نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل شود .برای
بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف یک نمونهای استفاده
شده است.
جدول  .2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن یا غیرنرمال بودن(منبع :نگارنده)
متغیرها

حجم نمونه

آماره آزمون

P-value

کارکرد خانواده

350

1.411

0.112

حل مشکل

350

1.900

0.187

ارتباط

350

1.189

0.231

نقشها

350

1.609

0.180

همراهی عاطفی

350

2.440

0.155

آمیزش عاطفی

350

1.789

0.220

کنترل رفتار و عملکرد خانواده

350

1.246

0.117

تکانشگری

350

1.216

0.198

شناختی

350

1.198

0.235

حرکتی

350

1.320

0.188

عدم برنامه ریزی

350

1.908

0.210

رفتارهای پر خطر جنسی

350

1.181

0.165

همان طور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،برای هیچ یک از متغیرهای کارکرد خانواده و رفتارهای پرخطر
جنسی معنادار نبودند؛ در نتیجه فرض نرمال بودن دادهها برقرار است (.)P<0/05
فرضیه اول :بین ابعاد کارکرد خانواده (حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل
رفتار و عملکرد کلی خانواده) با رفتارهای پرخطر جنسی در دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان رابطه وجود
دارد.
با توجه به نتایج جدول زیر اگر مقدار سطح معنا داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه
میگیریم و در صورتیکه مقدار سطح معنا داری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرض صفررد میشود.
با توجه به نتایج جدول فوق چون سطح معنا داری کوچکتر از  0.05است و نتیجه آن این است که فرضیه
 h0رد شده و فرض h1پذیرفته میشود.
همانگونه که مشاهده میشود در سطح  %95رابطه معنا داری بین کارکرد خانواده و ابعاد آن (حل مشکل،
ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده) با رفتارهای پرخطر
جنسی وجود دارد و ضریب همبستگی برای ابعاد کلی کارکرد خانواده برابر با  ،-0.118برای حل مشکل
 ،-0.020ارتباط  ،-0.115نقش های خانواده  ،-0.025همراهی عاطفی  ،-0.096آمیزش عاطفی  -0.126و
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کنترل فتار و عملکرد  -0.147میباشد .جهت بررسی میزان تأثیر به صورت برازش مدل رگرسیون مدل
تحلیل قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته میشود.
نمونه

مؤلفهها

مقدار معنی داری

میزان همبستگی

ابعاد کلی کارکرد خانواده

350

-0.118

0.000

حل مشکل

350

-0.020

0.001

ارتباط

350

-0.115

0.000

نقشهای خانواده

350

-0.025

0.000

همراهی عاطفی

350

-0.096

0.000

آمیزش عاطفی

350

-0.126

0.000

کنترل رفتار و عملکرد

350

-0.147

0.004

جدول  .3همبستگی بین متغیرها (شاخصهای کفایت رگرسیون)

برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائه مدل رفتارهای پرخطر جنسی ( )Yو کارکرد خانواده و ابعد آن ( )Xپس از بررسی
شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.

همبستگی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته و برای ابعاد کلی کارکرد خانواده  ،-0.118حل مشکل -
 ، 0.020ارتباط  ،-0/115نقش های خانوادگی  ،-0.025همراهی عاطفی  ،-0.096آمیزش عاطفی  .016و
کنترل رفتار و عملکرد -0.147است .ضرایب تعیین برای هر یک از متغیرها به ترتیب،.000 ،-0.147
 .016 ،.009 ،.001 ،0/017و  .022درصد بدست آمده و این مقادیر نشان میدهند که هر یک از این
درصدها تغییرات رفتارهای پرخطر جنسی به کارکرد خانواده مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادی را
در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده برای این منظور استفاده میشود .با توجه به شاخصهایی
که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است .در جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F
دوربین
واتسون

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل
شده

انحراف معیار خطا

مؤلفه ها
ابعاد کلی کارکرد خانواده

1.778

-0.118a

.014

.008

1.10040

حل مشکل

1.745

a

.000

-.005

1.10788

ارتباط

1.989

-0/115

0/017

0/006

1.10048

نقشهای خانواده

1.794

-0.025a

.001

-.005

1.10776

همراهی عاطفی

1.778

-0.096a

.009

.004

1.10300

آمیزش عاطفی

1.912

a

.016

کنترل رفتار و عملکرد

1.985

a

-0.020

-0.126

.022

-0.147
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محاسبه شده است.
می توان گفت با ارتقا یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته کاهش پیدا
خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقا یک واحد کارکرد خانواده  0.357انحراف معیار رفتارهای پرخطر جنسی
 1.472کاهش پیدا خواهد کرد .پس بین کارکرد خانواده با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی و معکوس
وجود دارد .با افزایش کارکرد خانواده ،رفتارهای پر خطر جنسی کاهش مییابد و بالعکس.
در مؤلفه «حل مشکل» ارتقا یک واحد از حل مشکل  0.012انحراف معیار رفتارهای پرخطر جنسی 2.294
کاهش پیدا خواهد کرد .پس بین حل مشکل با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی و معکوس وجود دارد .با
افزایش حل مشکل ،رفتارهای پر خطر جنسی کاهش مییابد و بالعکس.
در مؤلفه «ارتباط خانواده» با ارتقا یک واحد از ارتباط خانواده -0.089انحراف معیار رفتارهای پرخطر
جنسی 2.455کاهش پیدا خواهد کرد .پس بین ارتباط خانواده با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی و
معکوس وجود دارد .با افزایش ارتباط خانواده ،رفتارهای پر خطر جنسی کاهش مییابد و بالعکس.
در مؤلفه «نقش های خانواده» با ارتقا یک واحد از نقشهای خانواده  0.015انحراف معیار رفتارهای پرخطر
جنسی 2.301کاهش پیدا خواهد کرد .پس بین نقشهای خانواده با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی و
معکوس وجود دارد .با افزایش نقشهای خانواده ،رفتارهای پر خطر جنسی کاهش مییابد و بالعکس.
در مؤلفه «همراهی عاطفی» با ارتقا یک واحد از همراهی عاطفی  0.060انحراف معیار رفتارهای پرخطر
جنسی 2.414کاهش پیدا خواهد کرد .پس بین همراهی عاطفی با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی و
معکوس وجود دارد .با افزایش همراهی عاطفی ،رفتارهای پر خطر جنسی کاهش مییابد و بالعکس.
در مؤلفه «آمیزش عاطفی» با ارتقا یک واحد از آمیزش عاطفی  0.081انحراف معیار رفتارهای پرخطر
جنسی 2.461کاهش پیدا خواهد کرد .پس بین آمیزش عاطفی با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی و
معکوس وجود دارد .با افزایش آمیزش عاطفی ،رفتارهای پر خطر جنسی کاهش مییابد و بالعکس.
در مؤلفه «کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده» با ارتقا یک واحد کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده 0.094
انحراف معیار رفتارهای پرخطر جنسی 2.493کاهش پیدا خواهد کرد .پس بین کنترل رفتار و عملکرد کلی
خانواده با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی و معکوس وجود دارد .با افزایش کنترل رفتار و عملکرد کلی
خانواده ،رفتارهای پر خطر جنسی کاهش مییابد و بالعکس.
فرضیه دوم :بین ابعاد کارکرد خانواده (حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل
رفتار و عملکرد کلی خانواده) با تکانش گری شناختی ،تکانش گری حرکتی و عدم برنامهریزی در دانش
آموزان دختر مقطع دبیرستان رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج جدول زیر اگر مقدار سطح معنا داری بزرگتر از مقدار خطا باشد فرض صفر را نتیجه
میگیریم و در صورتیکه مقدار سطح معنا داری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرض صفر رد میشود.
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جدول  .5نتیجه آزمون همبستگی پیرسون کارکرد خانواده با تکانشگری شناختی ،حرکتی و عدم برنامه ریزی
مؤلفه ها

دوربین واتسون

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

انحراف معیار خطا

تکانشگری شناختی

1.749

-0.121a

.015

.009

1.10003

تکانشگری حرکتی

1.950

a

-0.128

.016

عدم برنامه ریزی

1.908

a

-0.033

.001

.011
-.004

1.13340
.96716

همانگونه که مشاهده میشود در سطح  %95رابطه معنا داری بین کارکرد خانواده با تکانشگری شناختی و
مؤلفه های آن یعنی تکانشگری شناختی ،تکانشگری حرکتی و عدم برنامه ریزی و به ترتیب با ضرایب
همبستگی  -0.128 ،-0.121و  -0.033رابطه منفی و معناداری وجود دارد .جهت بررسی میزان تأثیر به
صورت برازش مدل رگرسیون مدل تحلیل قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته میشود.
برازش مدل رگرسیون
جهت بررسی و ارائه مدل تکانشگری شناختی ( )Yو کارکرد خانواده ( )Xپس از بررسی شاخصهای کفایت
مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول  .6همبستگی بین متغیرها (شاخصهای کفایت رگرسیون)
سطح معنا داری

T

0.000

17.545

0.000

-1.599

0.000

15.755

0.000

-.271

0.000

17.598

0.000

-1.590

0.000

16.009

0.000

-.339

0.000

16.850

0.000

-1.299

0.000

17.292

0.000

-1.711

0.000

17.678

0.000

-2.005

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

مولفه ها

Beta

Std. Error
.139

B
2.442

ثابت

-.118

.047

-.075

کارکرد خانواده

.146

2.294

ثابت

.046

-.012

حل مشکل

-.020
-.115
-.025
-.096
-.126
-.147

.130

2.455

ثابت

.040

-.089

ارتباط خانواده

.144

2.301

ثابت

.045

-.015

نقش های خانواده

.143

2.414

ثابت

.046

-.060

همراهی عاطفی

.142

2.461

ثابت

.047

-.081

آمیزش عاطفی

.141

2.493

ثابت

.047

-.094

کنترل رفتار و عملکرد کلی
خانواده

در مؤلفه «تکانشگری شناختی» همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر با  -0.121است .ضریب
تعیین  0.15درصد بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که  %15تغییرات تکانشگری شناختی به کارکرد
خانواده مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده برای
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این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر  9درصد است با توجه به این که مقدار آماره
دوربین واتسون در فاصله استاندارد  1.5تا  2.5قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم .با
توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.
در مؤلفه «تکانشگری حرکتی» نیز همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر با  -0.128است.
ضریب تعیین  0.16درصد بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که  %16تغییرات تکانشگری حرکتی به
کارکرد خانواده مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل
شده برای این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر  11درصد است با توجه به این که مقدار
آماره دوربین واتسون در فاصله استاندارد  1.5تا  2.5قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه
میگیریم .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.
در مؤلفه «عدم برنامه ریزی» همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر با  -0.033است .ضریب
تعیین  0.001درصد بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که  %1تغییرات عدم برنامهریزی به کارکرد
خانواده مربوط میشود چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از ضریب تعیین تعدیل شده برای
این منظور استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر  4درصد است با توجه به این که مقدار آماره
دوربین واتسون در فاصله استاندارد  1.5تا  2.5قرار دارد در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه میگیریم .با
توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.

بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطهی بین ابعاد کارکرد خانواده با رفتارهای پرخطر جنسی و
تکانشگری در بین دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان بود .یافتهها نشان داد که بین ابعاد کارکرد خانواده از
قبیل حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده) با
رفتارهای پرخطر جنسی رابطه منفی معنادار وجود دارد .لذا میتوان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفههای
کارکرد خانواده و عملکرد کی خانواده ،رفتارهای پرخطر جنسی دانشآموزان کاهش مییابد و این نتیجه با
نتایج یافتههای غفوری و حاجبی ( ،)1396کیزوکی و همکاران ( ،)2018هان و همکاران استردا و همکاران
( )2017همسو میباشد.
خانواده بهعنوان اولین بستری که جوانان در آن رشد یافته و تربیت میشوند ،نقش ویژهای در چگونگی
شکلدهی تعامالت با جنس مخالف و رابطه جنسی ایفل میکند .مثالً اگر خانواده ،بهخصوص پدر و مادر،
ارزشها و مدلهای رفتاری را حمایت کنند که به نفع رفتار جنسی پرخطر باشد ،احتمال دارد فرزندان بیشتر
به رابطه جنسی پرخطر مبادرت ورزند.
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گرمی روابط و عواطف و همچنین پیوند و تعهد عاطفی موجود در بین اعضای خانواده که از ویژگیهای اصلی
خانوادههای منسجم محسوب میشود ،در فرزندان آنها این احساس را به وجود میآورد که موردپذیرش
والدین هستند و والدین نسبت به خواستههای آنها حساس هستند .بنابراین فرزندانی که تحت تأثیر عواطف
گرم و صمیمی والدین هستند با گرایش به رفتارهای پرخطر که عواقب منفی و یا درگیری و تعارض با والدین
را به همراه دارد ،آرامش خود را به خطر نمیاندازند؛ و نیازی نمیبینند که برای کاهش تنش و یا کسب
محبت به جنس مخالف گرایش پیدا کنند.
از طرفی دوره نوجوانی دوران رشد سریع جسمی و تحوالت عاطفی و روانی و درواقع دوره انتقال بین کودکی
به بزرگسالی است .این دوره یکی از بحرانیترین سالهای زندگی است که در آن آرامش فرد بهطور کامل
بههمریخته و تعادل انسان مختل میشود .رفتارهای پرخطر جنسی پاسخی به شرایط دشوار و عدم توانایی
فرد خانواده در حل مسائل است .اینگونه خانوادهها در مقایسه با خانوادههای عادی در ابراز عواطف و
هیجانات مثبت و منفی متناسب با موقعیت کفایت ندارند و بهاندازه کافی به هم عالقه و توجه نشان
نمیدهند .نهایتاً در تبیین احتمالی این یافته میتوان گفت رابطه گرم بین اعضای خانواده و خصوصاً با
فرزندان امکان جذب آنها را به خانواده بیشتر میکند .بنابراین ،والدین نقش بسیار کلیدی و بااهمیتی در
بروز و یا پیشگیری از رفتارهای پرخطر فرزندان را به عهدهدارند .آماده ساختن فرد برای زندگی در خارج از
محیط خانوادگی یکی از بزرگترین وظایف اجتماعی والدین است و کیفیت روابط خانوادگی ،تأثیر عمیق و
پایداری بر تحول روانی افراد بر جای میگذارد.
یافتهها همچنین نشان داد که بین ابعاد کارکرد خانواده از قبیل حل مشکل ،ارتباط ،نقشها ،همراهی
عاطفی ،آمیزش عاطفی ،کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده با تکانش گری شناختی ،تکانش گری حرکتی و
عدم برنامهریزی رابطه منفی معنادار وجود دارد .لذا میتوان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفههای کارکرد
خانواده و عملکرد کی خانواده ،رفتارهای پرخطر جنسی دانشآموزان کاهش مییابد و این نتیجه با نتایج
یافتههای اسماعیلی و همکاران ( ،)1393خزاعلی و مکوندی ( ،)1395پیالرز و هیل ( ،)2017هانینقوفر و
همکاران ( )2017همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که عملکرد خوب خانواده یعنی برقراری ارتباط عاطفی ،روابط بین فردی
توأم با احترام و اطمینان و تخصیص بهینه نقشها و وظایف در خانواده که اینها سبب بهبود روابط بین
فردی و افزایش سالمت روان و همچنین کاهش نشانههای تکانش گری در فرزندان میشود .خانواده بهعنوان
نخستین و مهمترین کانون رشد و تربیت نوجوانان ،اهمیت فوقالعادهای در شکلگیری و تکامل رفتاری دارد.
نوجوانانی که تجربههای کودکی خود را در محیطهای نامساعد خانوادگی کسب کردهاند ،نابهنجاریهای
رفتاری را در دوران رشد بعدی خود نشان دادهاند .اگر محیط خانواده دستخوش تنش ،دگرگونی ،و سردی
روابط بین اعضا گردد و نیازهای نوجوانان ارضا نشود ،احتمال بروز اختالالتی مانند تکانش گری افزایش
مییابد.
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اگرچه محیط اجتماعی گوناگون مانند مدرسه میتوانند در شکلگیری رفتارهای فرزندان موثر باشند ،بی
گمان ،خانواده بهعنوان مهمترین عامل محیطی در این زمینه دارای اهمیت است و عملکرد نامطلوب خانواده
به گونهای معنادار بر مشکالت رفتاری و روانی نوجوانان تأثیر دارد و بین تعامل افراد در درون خانواده با
سالمت روان نوجوانان رابطه معنادار وجود دارد .چگونگی روابط والدین و فرزندان با یکدیگر نشان دهنده
میزان سالمت روانی نوجوانان است .همچنین در خانوادههای متعادل و دارای عملکرد مطلوب نوجوانان امید و
رضایت مندی بیشتری از زندگی خود دارند و کمتر به اختالالت دچار میشوند (فرهمند و رضایی.)1398 ،
در خانوادههایی که نوجوانان آنها سابقه مراجعات مکرر به مراکز روانپزشکی داشتند ،در کارکردهای خانواده
چون حل مسئله ،ابراز عواطف و نقشها بین نوجوانان والدین آنها هماهنگی الزم وجود ندارد .توصیفهای
بالینی از اشخاص با ویژگیهای تکانش گری به گونه منظم بر عملکرد نامطلوب خانواده تاکید میکنند .لذا به
نظر میرسد که اختالالت رفتاری و مشکالت روانی افراد از نظام خانوادگی ناصحیح سرچشمه میگیرد.
خانوادههایی که فرزندان آنها مبتال به اختالالتی همچون تکانش گری هستند دارای روابط بین فردی بسیار
آسیب دیده میباشند و فضای خشم آلود بر زندگی خانوادگی آنها حاکم است .در غالب این خانوادهها،
حمایت عاطفی اندکی وجود دارد و نقشها و وظایف افراد آشکار و مشخص نیست ،به گونهای که ساخت
خانوادگی در این خانوادهها بسیار آشفته و بهم تنیده است.
این پژوهش همانند سایر پژوهشها دارای محدودیتهای بود .از جمله محدودیتها این است که یافتهها
مربوط به دانشآموزان مربوط به مدارس منتخب شهر علی آباد کتوب بوده است و در تعمیمدهی نتایج به
سایر مدارس دیگر شهر علی آباد کتول جوانب احتیاط را رعایت کرد .با توجه به یافتههای این پژوهش
پیشنهاد میگردد که با توجه به نقش عوامل کارکرد خانواده در بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان ،مراکز
مشاوره آموزش و پرورش برنامه های پیگیرانه ای در جهت غنی سازی عملکرد خانواده اجرا نمایند .همچنین
پیشنهاد می شود در برنامه ریزی آموزش های عمومی والدین در رسانه ها و مدارس مهارت های ارتباط موثر
با نوجوانان و کنترل صحیح آن ها مورد توجه قرار گیرد.
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