
پرخطر بر اساس عدم تحمل  يرفتارهاگرایش به  ینیبشیپ

  نوجواناندر  ینیوالد وندیو پ یفلیبالتک

  نجمه وجدانی

  چکیده

بینی گرایش به رفتارهاي پرخطر بر اساس عدم تحمل بالتکلیفی و پیوند پژوهش حاضر با هدف پیش

بر حسب هدف کاربردي صورت گرفت. روش پژوهش  1395والدینی در نوجوانان شهر ساوه در سال 

آموزان دختر دوره همبستگی بود. جامعه آماري شامل کلیه دانش- ها توصیفیو از نظر گردآوري داده

شهر ساوه بودند که از این میان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش  2متوسطه منطقه 

نمونه در نظر گرفته شد.  آموزان به عنوان حجمنفر از دانش 193اي اي مرحلهگیري خوشهنمونه

هاي بر اساس سه پرسشنامه استاندارد عدم تحمل بالتکلیفی فریستون و همکاران آوري دادهجمع

) انجام 2005) و پرسشنامه پیوند والدینی الك و همکاران (1992پرسشنامه رفتارهاي پرخطر (، )1994(

در دو  SPSS24 افزارنرماز طریق  هاپرسشنامهدست آمده از اجراي  اطالعات به لیوتحلهیتجزگرفت. 

نتایج  و رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت.، بخش توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون

داري وجود هاي آن با رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و معنیتحقیق نشان داد بین عدم بالتکلیفی و مؤلفه

داري وجود ی و رفتارهاي پرخطر رابطه منفی و معنیدارد. همچنین نتایج نشان داد بین پیوند والدین

بینی رفتارهاي طورکلی نتایج پژوهش نقش پیوند والدینی و عدم تحمل بالتکلیفی را در پیشدارد. به

  پرخطر را مورد تأیید قرار داد.

  عدم تحمل بالتکلیفی، رفتارهاي پرخطر ،پیوند والدینی کلیدي: هايواژه

                                                                                                                                        
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، شناسی بالینی، دانشکده روانکارشناسی ارشد روان

 Najmehvojdani@yahoo.comتهران، تهران، ایران 
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  مقدمه

و  1شود (مک کالیمی محسوب آدمی رشد فرایند در تیپراهم ادوار زا نوجوانی دوران

 .)2014، 3کالدیرا و وینسنت، باگبی، ؛ آریا2015، 2؛ داریتیس و جانسون2016، همکاران

. )2016، و همکاران 4کالی-شود (مکمی آغاز بلوغ با معموالً دوره این به گذاردن قدم

 به میل، اجتماعی و شغلی منافع و قعالی تحکیم و تثبیت، جنسی غریزه شکوفایی

 تغییر. )2014، و همکاران 5است (سانتگ دوره این مهم هايویژگی از استقالل و آزادي

 مطرح را جدیدي هايخواسته، دوران این در شخصیتی و روانی، جسمی تحول و

، نوجوانی هايارزش از تبعیت به میل و نیازها، غرایز فشار سو یک از. سازدمی

 ابراز به میل، گروهی هايفشار، سالهم هايگروه در جذب و شدن پذیرفته نهمچنی

 سالمنا روابط، امکانات فقدان دیگر طرف از و...  و مستقل زندگی ریزيپی، وجود

 عدم و تجربگیبی نیز و نوجوان نظرات و هاارزش، هاخواسته به توجه عدم، عاطفی

 این که، دهدمی قرار روانی آشفتگی یک و فکري بحران یک در را او، کافی شناخت

، آورد (هنبرگر بار به یتیکفایب و پوچی، ثمريبی چون عوارضی تواندمی هابحران

 جمله از اجتماعی انحرافات به گرایش يزمینه نتیجه در. )2016، 6و توالن يمؤد، وارگا

ق نتایج طب). 2015، و همکاران 7شود (براونمی آنان فراهم درپرخطر رفتارهاي 

 10 ـ 17از تمامی کودکان و نوجوانان در آمریکا در سنین  %50تا  %25، تحقیقات

هاي اقتصادي و فرصت، عاطفی، هاي آموزشیسالگی در معرض خطر محدودیت

تواند سبب سوق داده شدن آنان به سمت رفتارهاي باشند که در نتیجه میاجتماعی می

هاي جنسی فعالیت، کاريخراب، نتهایی نظیر اعمال خشوپرخطر و فعالیت

(زراعی فرار از مدرسه و ترك تحصیل گردد ، سوءمصرف الکل و مواد، نشدهحفاظت

اند که اغلب رفتارهاي نشان داده یجهان يهامطالعه ).1391، زوارکی و مالزادگان

، گاریس شامل مصرف ییو رفتارها شوندیآغاز م یسالگ 18قبل از  نیسن پرخطر در

بن سالم و ، مهاال، ولفکوروس خیري، مهامدي آل( گیرندیمواد مخدر را در برم و، الکل

                                                                                                                                        
1. McCauley 
2. Dariotis & Johnson 
3. Arria, Bugbee, Caldeira & Vincent 
4. McCauley 
5. Sonntag 
6. Henneberger, Varga, Moudy & Tolan 
7. Brown 
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رفتارهاي پرخطر  وعیش انگریب زین رانیشده در ا انجامي هاپژوهش). 2011، 1سلطانی

است  سال 14-18نوجوانان  نیمواد مخدر در ب، الکل، انیقل، گاریس مصرف مانند

آن که نوجوانان  به جوان کشور و نظر یبا توجه به ساختار سن). 2009، 2توماس(

است  یهیبد، دهندیم لیپرخطر را تشک قشر جامعه در برابر رفتارهاي پذیرترینیبآس

یی کاهش توانا جهیو در نت یو روان یدر بهداشت جسم یینارسا و عهیکه هرگونه ضا

 نجامدایجامعه م شرفتیپ به کندي در اجتنابیرقابلغ ياگونهبه، ساز قشر حرکت نیا

ها ممکن است در درازمدت بر آن یروان و یعدم سالمت جسم گریاز طرف د و

، کشاورزي و رسولی، و هم بر سالمت (یاریاري بگذارد یمنف سالمت افراد جامعه اثر

، و همکاران 3؛ پوپ1386، ) و هم بر عملکرد تحصیلی (معتمدین و عبادي1394

 پرخطرررسی متغیرهاي مرتبط با رفتارهاي ) نوجوانان تأثیر به سزایی دارد. لذا ب2016

  نوجوانان اهمیت شایان توجهی دارد.

 4عدم تحمل بالتکلیفی باشدیم رگذاریتأثیکی از مواردي که بر وضعیت جوانان 

؛ 2015، 6هاولی و رکتور، کولیمور، ؛ الپوزا2016، 5هارن-(مک اوي و ارسگ باشدیم

 منفی اي عقایدمجموعه از که است یتیشخص ویژگی ) و یک2014، و همکاران 7ویتینگ

براي  ).2014، 8سوت و رادجرز، فرستون، است (بولتر شده تشکیل قطعیت عدم دربارة

، است کننده پریشان، که بالتکلیفی معتقدند دارند بالتکلیفی تحمل عدم که افرادي، مثال

و  هستند فیمن غیرمنتظره وقایع، است تحملرقابلیغ مورد آینده در تردید و شک وجود

شود می کردن عمل فرد براي ناتوانی موجب تردید و شک، کرد اجتناب هاآن از باید

یرگذار بر تأثي هامؤلفهی یکی از عدم تحمل بالتکلیف ).2009، 9(فاسیون و فاسیون

یک ویژگی شخصیت اشاره دارد که ناشی از که به ، باشدیم پرخطررفتارهاي 

 براي پایین تحمل آستانه، قطعیت عدم يبارهدر منفی باورهاي از يامجموعه

 داگاس( است شرایط این براي ناگوار عواقب بینییشپ و، مبهم و نامطمئن هايیتموقع

                                                                                                                                        
1. El Mhamdi, Wolfcarius-Khiari, Mhalla, Ben Salem & Soltani 
2. Thomas 
3. Pop 
4. Intolerance of Uncertainty 
5. McEvoy & Erceg-Hurn 
6. Laposa, Collimore, Hawley & Rector 
7. Whiting 
8. Boulter, Freeston, South & Rodgers 
9. Facion & Facion 
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در  پرخطرو این مسئله در نوجوانان شیوع دارد و بر رفتارهاي ، )5200، 1کورنر و

پژوهش خود در ، )2016( 2کریستاکوس و رکوم، باشد. موریسیمیرگذار تأثنوجوانان 

هاي یجانهو  پرخطری و رفتارهاي شناختروانعدم بالتکلیفی با مشکالت ، دریافتند که

نیز نشان داد که عدم ، )2013( 3باشد. نتایج پژوهش رابچاردیممرتبط  آورترس

، بالتکلیفی در نوجوانان تا حدي مشکالت اضطرابی به همراه داشته است. اولچاوسکلی

بین  در پژوهش به این نتایج دست یافتند که، )2009( 4انیکبورلی و دوپک، گراهام

داري یمعنو مشکالت در دانشجویان از جمله عدم بالتکلیفی رابطه  پرخطررفتارهاي 

  وجود دارد.

، 5(گرافنقش به سزایی در زندگی کودکان و نوجوانان دارد چنین پیوند والدینی هم

ین واحد اجتماعی و ترکوچکواده . خان)2013، 6فرگوسن و هورود، ؛ رادینو2016

آید یمیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار تأثین و تربزرگحال یندرع

ي هاارزشتحوالت عظیم فردي اجتماعی و رشد  منشأتواند یمکه این نهاد يطوربه

ین نهادي ترمهم. خانواده )2013، 7(رابین و چانگانسانی در میان اعضاي آن باشد 

 - لدوا بطهرا عوـ). ن2008، و همکاران 8یابد (اسکالتیمه فرد در آن پرورش است ک

 صخا ارهايپنددخو يریگشکل موجب درـفدر  هدـش دیجاا لبستگید سبکو  يندزفر

. دـکن زياـب یـساسا شـنق جنسی دعتیاا لتحودر  تواندیم هـک شودیم دفردر 

از آن  انیگرد تفسیرو  دفر هـتجرب اـب که ستا دشخو رهبادر دفر جامع یدد ارهپنددخو

 دـشر ناـکدکو هـک امیـهنگ نزراـک رـنظ. از شودیم لوـمتحو  ردیگیم شکل تجربه

 کلــشها آن اــب ادهانوــخ ردوـبرخو  دکرراـک هنحو طریقرا از  یندبنیا عقاید کنندیم

 وکاریزين وبواسحاقی ، سلطانی، مکتبی). 2010، 9گرین و کارنز، (کارنس دهندیم

پیوندهاي والدینی و ابراز وجود همبستگی  دریافتند که بین، در پژوهش خود، )1393(

و متغیرهاي پیوندهاي والدینی و ابراز ، با رفتارهاي پرخطر دارند داريیمنفی و معن

                                                                                                                                        
1. Dugas & Koerner 
2. Morriss, Anastasia Christakou, Carien & van Reekum 
3. Rebochard 
4. Olchowski, Graham, Beverly & Dupkanick 
5. Graf 
6. Raudino, Fergusson & Horwood 
7. Rubin & Chung 
8. Scholte 
9. Carnes, Green & Carnes 
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، لی، فانینگکننده گرایش به رفتارهاي پرخطر در جوانان هستند.  بینییشوجود پ

مشکالت ، در پژوهش خود دریافتند که، )2015( 1کارورید و کو-کاسونز، گوزل

کودکان تحت تأثیر سبک زندگی والدین است و پرخاشگري والدین بر اختالالت 

ي پرخطر صورت رفتارهابا توجه به مطالعاتی که در زمینه گذارد. یمشخصیتی تأثیر 

ی حلراهتوان گرفت پژوهشگر دریافت که عدم تحمل بالتکلیفی و پیوند والدینی می

بنابراین مسأله اصلی پژوهش این در بین نوجوانان باشد.  پرخطربراي کاهش رفتارهاي 

توان رفتارهاي پرخطر را بر اساس عدم تحمل بالتکیفی و پیوند والدینی است که آیا می

  بینی کرد؟نوجوانان پیش

   روش

 از و یتوصیف هااز نظر هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري دادهروش پژوهش 

آموزان دختر دوره متوسطه منطقه جامعه آماري پژوهش کلیه دانش است. نوع همبستگی

از جامعه فوق بر اساس فرمول کرجسی بودند.  95-96دو شهر ساوه در سال تحصیلی 

ي از بین مدارس منطقه دو شهر ساوه تعداد سه اخوشهي ریگنمونهو مورگان و با روش 

دختر دوره  آموزدانشنفر  193اب شد و سپس تعداد مدرسه بودند یک مدرسه انتخ

  آموزان توزیع شد.متوسطه انتخاب شدند و پرسشنامه در میان این دانش

عدم تحمل بالتکلیفی ، )1992پرسشنامه رفتارهاي پرخطر ( ابزار پژوهش شامل

) 2005) و پرسشنامه پیوند والدینی الك و همکاران (1994فریستون و همکاران (

این مقیاس برگرفته از پرسشنامه سنجش رفتارهاي  :پرخطرپرسشنامه رفتارهاي  بودند.

) CDC( امریکا -يهايماریپرخطر برگرفته از پرسشنامه رفتارهاي پرخطر مرکز کنترل ب

 يهاطهیگویه بود که گرایش به رفتارهاي پرخطر را در ح 25تدوین شد و داراي 

، گردانوبات الکلی و داروهاي روانمصرف مواد و مشر، سرد الححمل س، وجرحضرب

بله/خیر و  یدههایی با سبک پاسخدوستان ناباب و رفتارهاي پرخطر جنسی در گویه

 دیاعتبار این مقیاس توسط روان سنجان تائ. کردیارزیابی م يانهیعمدتاً لیکرت پنج گز

، دپور(سجا نباخ به دست آمدوبه شیوه آلفاي کر 78/0شده است و پایایی کل مقیاس 

 ):IUS2مقیاس عدم تحمل بالتکلیفی (). 1392، زاده و عبدالمحمديحسینعلی، مهرابی

                                                                                                                                        
1. Fanning, Lee, Gozal, Coussons-Read & Coccaro 
2. Intolerance of Uncertainty Scale 
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توسط بوهر و همکاران براي سنجش میزان تحمل افراد در  2002این مقیاس در سال 

گویه در یک  27ي نامطمئن و حاکی از بالتکلیفی طراحی شد و داراي هاتیموقعبرابر 

و ضریب  94/0بوهر و داگاس ضریب آلفاي کرونباخ  ي است.ادرجه 5مقیاس لیکرتی 

گزارش کردند. در پژوهش اکبري و همکاران  74/0ي را اهفتهپنجروایی بازآزمایی 

بود. براي محاسبه روایی  76/0ي اهفتهسهو پایایی بازآزمایی  88/0آلفاي کرونباخ 

) PSWQ1) (78/0انیا (از همبستگی این ابزار با پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلو نیبشیپ

، ) استفاده شده است (اکبري و همکاران71/0) (CAQ2و پرسشنامه اجتناب شناختی (

. یک سنجدیپیوند والدینی را مي هااین ابزار سبک پرسشنامه پیوند والدینی:). 1389

سال کـاربرد  16نگر است و براي افراد باالتر از خودتوصیفی و ابزاري گذشته مقیـاس

 25 ياابزار پیوند والـدینی پرسشنامه). 2005، 3یوشر و لیزي، مایر، والـر، كالدارد (

 شدهيبنددرجه يانهیگز 4مقیاس لیکرت در یک طیف  1سـؤالی اسـت؛ سـؤاالت بـا 

سؤال مربوط به  13سؤال مربوط به مراقبت و  12سؤال ایـن پرسشـنامه  25 است. از

بـت و حمایت والدین از سوي فرزندان به حمایت افراطی است. سنجش دو بعد مراق

؛ عوامـل مراقبـت و حمایت دوقطبی هستند. از شودیوسیلۀ این پرسشـنامه انجـام م

همـدلی و نزدیکـی و از سوي دیگر سردي ، گرمی عـاطفی، عطوفت، یک سو مراقبت

 ،دخالت، و غفلت قرار دارد. در بعد حمایت نیز حمایـت افراطـی یتفاوتیب، عاطفی

به فرزند قـرار دارد. در فـرم  يجلوگیري از استقالل و خودمختار، ازحدشیتماس ب

. نتایج بررسی است 5/13و براي حمایت افراطی  27مادر نمرة برش براي مراقبت 

پایایی دونیمه کردن ، بدین شرح بود: ثبات درونی) 1979( اعتبار پـارکر و همکاران

بازآزمایی براي بعد حمایت  پایایی، 76/0مراقبت  بازآزمـایی براي بعد پایـایی، 88/0

 11پایایی و ثبات بسیار باالي بازآمایی  PBI بعـدي دربارة يهاپژوهش .63/0افراطی 

محاسبۀ پایـایی بازآمایی در بعد حمایت  د.را نشـان دادنـ 72/0تا  65/0دامنه ساله در 

آلفاي کرونباخ  .دسـت آمـد هبـ 93/0و حمایت پدرانـه  89/0افراطی (کنترل) مادرانه 

مادرانه بـراي حمایـت افراطـی ، 90/0براي مراقبت پدرانـه ، 90/0براي مراقبت مادرانه 

  ).1387، (ثنایی به دسـت آمـد 85/0 نیز و براي حمایت افراطی پدرانه 85/0

                                                                                                                                        
1. Penn-State Worry Questionnaire 
2. Cognitive Avoidance Questionnaire 
3. Luck, waller, Mayer, ussher & lacey 
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 spss24 افزارنرم طریق از هاپرسشنامه اجراي از آمدهدستبه اطالعات وتحلیلتجزیه

) ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( استنباطی و توصیفی بخش دو در

  .پذیرفت انجام

  هاافتهی

- ها با استفاده از آزمون کالموگروفها نرمال بودن توزیع دادهقبل از بررسی فرضیه

هاي متغیرهاي پژوهش ها نشان داد توزیع دادهاسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت. یافته

 ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانهاشد و بنابراین از آزمون بنرمال می

 1جدول  در شود.هاي پژوهش پرداخته میاستفاده شد. در ادامه به بررسی فرضیه

با » پیوند والدینی«و » مقیاس عدم بالتکلیفی«بین مقادیر همبستگی بین متغیرهاي پیش

  ر گرفته شده است.مورد محاسبه قرا» پرخطررفتارهاي «متغیر مالك 

  پرخطرماتریس همبستگی بین مقیاس عدم بالتکلیفی و پیوند والدینی با رفتارهاي  .1جدول 

 متغیرها عدم بالتکلیفی پیوند والدینی  پرخطر يرفتارها

 عدم بالتکلیفی 1  

 پیوند والدینی  0.03 1 

 پرخطررفتارهاي  0.42** -0.39**  1

 0.05در سطح  پرخطربالتکلیفی با رفتارهاي  بین عدم، 1بر اساس اطالعات جدول 

به میزان  »عدم بالتکلیفی«با افزایش  گریدعبارتبه، داري وجود داردرابطه مثبت و معنی

شود که شدت این رابطه در جدول فوق قابل نوجوانان افزوده می »پرخطررفتارهاي «

داده شد بین پیوند  نشان 1. همچنین در جدول باشدیم 42/0مشاهده است که برابر با 

، داري وجود داردرابطه منفی و معنی 0.05در سطح  پرخطروالدینی با رفتارهاي 

نوجوانان کاهش  »پرخطررفتارهاي «از میزان  »پیوند والدینی«با افزایش  گریدعبارتبه

. باشدیم -24/0قابل مشاهده است که برابر با  1. که شدت این رابطه در جدول ابدییم

) رمنصفانهیغبررسی رابطه بین ابعاد متغیر عدم بالتکلیفی (رفتار منفی و رفتار  ورمنظبه

  از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.، در یک مدل »پرخطررفتارهاي «با 
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خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین ابعاد مقیاس عدم بالتکلیفی با  .2جدول 

  پرخطررفتارهاي 

 مدل
ن وارد بیي پیشرهایمتغ

  شده در مدل
 ضریب همبستگی

مجذور ضریب 

  همبستگی

  همبستگی

 تعدیل شده

  سطح

  داريمعنی

1  
  رفتار منفی

0.42  0.18  0.17  0.006  
  رمنصفانهیغرفتار 

  پرخطرمتغیر مالك: رفتارهاي 

ابعاد «رابطه چندگانه بین ، 0.01و در سطح معناداري  2بر اساس اطالعات جدول 

ابعاد عدم « گریدعبارت؛ بهاست 0.42برابر با  »پرخطررفتارهاي « و» عدم بالتکلیفی

تبیین  را نوجوانان »پرخطررفتارهاي «درصد از تغییرات مربوط به  18تقریباً  »بالتکلیفی

  ).2R=0.18( کندیم

  پرخطرخالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین ابعاد پیوند والدینی و رفتارهاي  .3جدول 

  پرخطرمتغیر مالك: رفتارهاي 

پیوند «رابطه چندگانه بین ، 0.01و در سطح معناداري  3بر اساس اطالعات جدول 

 »پیوند والدینی«ابعاد  گریدعبارت؛ بهاست -0.39برابر با  »پرخطررفتارهاي «و  »والدینی

 کندیمتبیین  را نوجوانان »پرخطررفتارهاي «درصد از تغییرات مربوط به  15تقریباً 

)0.15=2R.(  

  يریگجهینتبحث و 

تحمل بالتکلیفی و پیوند والدینی با رفتارهاي دهد بین عدم یمهمان طورکه نتایج نشان 

هاي همچنین بر اساس یافته، داري وجود داردیمعندر نوجوانان رابطه  پرخطر

 مدل
بین وارد ي پیشهاریمتغ

  شده در مدل

ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

  همبستگی

  همبستگی

 تعدیل شده

  سطح

  داريمعنی

2  

  روابط صمیمانه

0.39 -  0.15  0.15  0.001  
  وابستگی به دیگران

  استقالل

  تفاوتییب
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توان اظهار داشت که عدم تحمل بالتکلیفی و پیوند والدینی توانایی یم آمدهدستبه

هاي یافتهرا در نوجوانان دارند. نتایج پژوهش حاضر با  پرخطربینی رفتارهاي یشپ

و  محمدي، )1393و همکاران ( مکتبی، )2016هسیو (، )2016موریس و همکاران (

در  پرخطردر ارتباط بین عدم بالتکلیفی و پیوند والدینی با رفتارهاي ، )1394همکاران (

هاشمی و ، باشد. در راستاي یافته بدست آمده در پژوهش حاضریمنوجوانان همسو 

، پیوند با مدرسه و پیوند والدینی، خود دریافتند که) در پژوهش 1394همکاران (

پیوندهاي  و بین آموزان هستند.خودکارآمدي تحصیلی دانش  پیشایندهاي مثبت و منفی

و ، با رفتارهاي پرخطر دارند داريیوالدینی و ابراز وجود همبستگی منفی و معن

ش به رفتارهاي پرخطر کننده گرای بینییشمتغیرهاي پیوندهاي والدینی و ابراز وجود پ

نتیجه گرفت که پیوندهاي والدینی و  توانیم هایافتهدر جوانان هستند. بر اساس این 

در تبیین این مسئله به این موضوع . ابراز وجود در رفتارهاي پرخطر نقش دارند

و داشتن برخی  باشدیماست که نوجوانی دوره تجربه مرزهاي جدید و نو  شدهاشاره

تا بتوانند در مسیر  کندیمو به افراد کمک  باشدیمدر این زمینه کمک کننده  هالیپتانس

 رگذاریتأثیکی از مسائلی که بر زندگی نوجوان ، رشدي خود با برخی مسائل کنار بیایند

که  کندیبرقرار م ییوندهایافراد پ نیخانواده ب، باشدیمو فضاي خانواده  بستر باشدیم

است و العمرو خواهر و برادرها معموالً مادام نیبه والد یتگفرد هستند. دلبسمنحصربه

مدرسه و جامعه بر عهده دارد. ، محله ترعیوس يایروابط در دن يرا برا ییالگو فهیوظ

فرهنگ خود را  یو اخالق یاجتماع يهاها و ارزشمهارت، زبان، کودکان در خانواده

کمک و تعامل جالب و ، طالعاتا افتیدر يبرا نی. و افراد در تمام سنآموزندیم

، و خشنودکننده یمیصم يوندهای. پآورندیم يخانواده رو يبخش به اعضالذت

و این پیوندهاي والدینی  کندیم ینیبشیرشد پ تاسررا در سر یو روان یسالمت جسمان

ی کننده رفتارهاي دوره نوجوانی باشد که نیبشیپ تواندیمي اولیه زندگی هاسالدر 

کمتري را در دوره  پرخطری متعادلی دارند رفتارهاي نیوالدي وندهایپنی که نوجوانا

همچنین بی تکلیفی و سردرگمی نوجوانان در باب ، کنندیمنوجوانی از خود بروز 

ی دوره شناخترواني هابحرانیی که باید به عهده بگیرند بر هاتیمسئولوظایف خود و 

ی را هدفیببراي بیان خود رفتارهاي ناصحیح و و نوجوانان  باشدیم رگذاریتأثنوجوانی 

 آنجا. لذا باشدینمی آنان نیز مطلوب شناختروانکه براي سالمت  رندیگیمدر پی 
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 پرخطریی در باب رابطه بین عدم بالتکلیفی و پیوندهاي والدینی با رفتارهاي هاپژوهش

  .باشدیم تیپراهمدر نوجوانان ضروري و 

رابطه  پرخطري عدم بالتکلیفی و رفتارهاي هامؤلفهکه بین همچنین نتایج نشان داد 

ي عدم هامؤلفه را دارند. پرخطرتوانایی تبیین رفتارهاي  هامؤلفهوجود دارد و این 

 پرخطرشوند بر رفتارهاي یمیرمنصفانه غبالتکلیفی که شامل رفتار منفی و رفتار 

بینی کرد. یشپرا  پرخطرارهاي رفت هامؤلفهاین  اساستوان بر یمیرگذار هستند و تأث

یاریاري و همکاران ، )1395هاي کارسازي و همکاران (نتایج پژوهش حاضر با یافته

بر اساس ابعاد عدم بالتکلیفی همسو  پرخطربینی رفتارهاي یشپدر باب ، )1394(

) نشان داد که عدم بالتکلیفی در نوجوانان تا حدي 2013( باشد. در پژوهشی رابچاردیم

و این با نتایج پژوهش حاضر در باب ارتباط ، کالت اضطرابی به همراه داشته استمش

باشد. همچنین موریس و همکاران یمهمسو  پرخطربین عدم بالتکلیفی و رفتارهاي 

ی و شناختروانعدم بالتکلیفی با مشکالت ، ) در پژوهش خود دریافتند که2016(

و با نتایج پژوهش حاضر ، باشدیم مرتبط آورترسهاي یجانهو  پرخطررفتارهاي 

افراد  یدوره نوجوان در، توان اظهار داشت کهیمدر تبیین یافته فوق باشد. یمهمسو 

 کی ینوجوان، ي اکتشاف برخی مسائل جدید و نو هستندسوبهو  نموده يآموزتجربه

 نیا در، فرد یبر زندگ یرگذارمهم و تأث يرفتار يالگوها، است یاز زندگ یدوره بحران

دوستان و جامعه ، را در خانواده شیخو گاهیفرد جا، ی. در نوجوانگیرندیدوره شکل م

 يرفتار يریدر سوگ ینقش مهم یو خانوادگ ياقتصاد، ی. عوامل اجتماعکندیم نییتع

جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ، دارند. اغلب نوجوانان با خانوادهبه عهده راداف

 يبه سمت رفتارها گیريیمکالت نوجوان را در مرحله تصممش نیممکن است فشار ا

، کندیروبرو م یفراوان يازهاینوجوان و خانواده را با ن، پرخطر بکشاند. جامعه امروز

کنند رفتاري پیش رو یمو برخی سعی ، شوندیروبرو م یگوناگون يبا خطرها روینازا

دوران آنان ممکن  نیدر ا، رندرا انجام دهند و خطر این قبیل رفتارها را به جان بخ

ها را آن نیداشته باشند که والد یپوشش ایو  رندینپذ نیکه والد نندیبرگز یاست دوستان

 ازنظرو در این سن  ها بپردازندخانواده ریخانواده خود با سا سهیبه مقا اینپسندند و 

ز یک نوجوان وظایفی که باید به عهده بگیرند در حالت بالتکلیفی هستند و ثباتی که ا

و خود را  دنداشته باش یگاهیخود نقش و پااینکه بتوانند براي  يو برا رود را ندارندیم
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ازجمله ، اوردیب يمخرب و پرخطر رو يممکن است به رفتارها به دیگران ثابت کنند

. این نوجوانان هر چه در این سن بیشتر بر وظایف پرخطر است يرفتارها، رفتارها نیا

احتمال دهند و این یمبیشتري را از خود نشان  پرخطراشند رفتارهاي ب ناآشناخود 

نوجوانان افزایش  يرا برا یو اجتماع یشناختروان، یو مخرب جسم یمنف جینتا

  دهند.یم

ي پیوند والدینی با رفتارهاي پرخطر در هامؤلفههمچنین نتایج نشان داد که 

توان رفتارهاي یمي پیوند والدینی هامؤلفهبر اساس ، نوجوانان رابطه معناداري دارد

، )1392عطادوخت و همکاران (هاي نتایج پژوهش با یافتهبینی کنند. یشپپرخطر را 

کودکان در سنین ، توان چنین بیان کردیمباشد. در تبیین نتایج بدست آمده یمهمسو 

، خانواده در بافت هاآنکنند. رشد ینماولیه و بعداً در سنین نوجوانی در خالء رشد 

، تحت تأثیر والدین هاآن، گیرد. در این بافتیمکشور و جهان صورت ، جامعه، محله

ی که در تماس ساالنبزرگهمتایان و سایر ، دوستان، سایر منسوبین، خواهران و برادران

شود و یمو نوعی پیوند بین والدین و نوجوانان ایجاد ، گیرند هستندیمبا آنان قرار 

یافت کرده باشند و در حین دری الزم را شناخترواندر خانواده امنیت  نوجوانانی که

ارتباط با والدین استقالل را نیز تجربه کرده باشند و وظایف دوره نوجوانی خود را 

هاي تفکر و یوهشو  هاعادت، هاآرمان، اصول اخالقی، هاارزشکنند یمبدانند سعی 

ي عملی هاروشهاي فکري و یوهشخاب عملی را در خود به وجود آورد که در انت

دانند که فرزندانشان را چگونه یمهمه والدین ، باشد. به عبارتی کنندهکمک هاآنبراي 

ي اخالقی و الگوهاي هاارزش، دانند کدام دانشیمیعنی ، خواهند تربیت کنندیم

ه رفتاري براي رشد فرزندشان مناسب است. والدین به هنگام تالش براي رسیدن ب

ي مختلف براي هاروشزیرا ، کنندیمي مختلفی استفاده هاروشي خود از هاآرمان

که نوجوان  پرخطرو این امر بر کاهش رفتارهاي ، مقاصد مختلف سودمند است

که با ینا از بعدانجامد و نوجوان یمتواند با آن خود را نشان دهد یمکند یماحساس 

ورد کند با توجه به پیوند والدینی که در اوایل مسئله یا بحران یا موقعیت جدیدي برخ

را  پرخطرزندگی و نوجوانی دریافت کرده و حس مثبتی که در خود دارد رفتارهاي 

ین خطرآفرکند رفتارهایی که کمتر یمداند و سعی ینمتنها راه پیش روي خود  عنوانبه
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باب پیوند والدینی با  لذا انجام پژوهش در، ی سالم باشند را انجام دهندنوعبهباشند و 

  اهمیت وافري دارد. پرخطررفتارهاي 

بر  صرفاًهایی هم داشت از جمله این که به دلیل انجام مطالعه یتمحدوداین مطالعه 

پایین دارد. ضمن این که الزم است تا  در حدقابلیت تعمیم نتایج بر پسران را ، دختران

دارس دیگر کشور هم با احتیاط صورت آموزان دختر متعمیم نتایج این مطالعه به دانش

ید تأک آموزدانشگونه رفتارها در دختران ینااین مطالعه بر میزان ، پذیرد. از سوي دیگر

کامل درگیر  طوربهی که آموزاندانشدر  هامؤلفهکه به بررسی این یناداشت و نه 

ن موارد توجه بپردازد و نیاز است که پژوهشگران بعدي به ای، رفتارهاي پرخطر هستند

آموزان دختر انجام که مطالعه بر روي دانشینابا توجه به ، داشته باشند. عالوه بر این

هم  آموزدانشنیاز است که در تعمیم نتایج حاصل از این مطالعه بر دختران غیر ، شد

  جوانب احتیاط در نظر گرفته شود.
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