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Abstract
The purpose of the present study, is the mediating role of parenting styles, emotional space, adolescent knowledge, spending leisure time in relation
to economic conditions, level of education, parental
knowledge and education with the behavioral, social and sexual knowledge in puberty period. The
statistical population consisted of all girls and boy’s
adolescent in Yazd. Using multi-stage cluster random
sampling, 200 girls and boys ages 12-16 years old and
their mothers were selected. The tools used for data
collection were Parenting Style and Dimensions Questionnaire, Burn Family Emotional Condition Questionnaire, Adolescent Leisure Time Questionnaire,
Adolescence Change Awareness Questionnaire, Economic and Educational Status Questionnaire. Child
Behavior Assessment System (Parent Form), Social
Skills Improvement System and Sexual Knowledge
Questionnaire. Path analysis technique was used to
test the research model. The results showed that the
research variables had a significant correlation with
each other (p≤ 0.01) and the research model had a
suitable and appropriate fit among adolescents at a
significance level of 0.01. The direct and indirect effect of the variables of economic conditions, level of
education, parental knowledge and receiving education on behavioral, social and sexual knowledge problems of adolescents was significant (t≥ 1.96, p≤ 0.05).
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چکیده

 تعیین نقش واسطه ای سبک های،هدف از پژوهش حاضر
 دانش نوجوان و نحوة، جو عاطفی،فرزند پروری
،گذراندن اوقات فراغت در رابطه بین شرایط اقتصادی
 دانش والدین و دریافت آموزش با،سطح تحصیالت
 اجتماعی و دانش جنسی در نوجوانان،مشکالت رفتاری
 جامعة آماری شامل تمام.دختر و پسر در دورة بلوغ بود
 با استفاده از.دختران و پسران نوجوان در شهر یزد بودند
 نفر200،روش نمونهگيري تصادفي خوشة چند مرحلهاي
 سال و مادران آن ها انتخاب12-16 دختر و پسر سنین
 ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها شامل.شدند
 «جو،»پرسشنامه های «سبک ها و ابعاد فرزند پروری
،» «بررسی اوقات فراغت نوجوان،»عاطفی خانواده برن
 «بررسی وضعیت،»«بررسی آگاهی از تغییرات دورة بلوغ
،» «مقیاس ارزیابی رفتار کودکان،»اقتصادی و تحصیلی
 «نظام بهبود مهارت های،)فرم والدین (ویرایش سوم
 برای.اجتماعی» و «پرسشنامه بررسی دانش جنسی» بود
. از روش تحلیل مسیر استفاده شد،آزمون مدل پژوهش
نتایج نشان داد که متغیرهای پژوهش دارای همبستگی
) و مدل پژوهشp≥0/01(معنی دار با یکدیگر هستند
 در بین نوجوانان از برازش0/01 در سطح معناداری
 اثر مستقیم و غیر.مطلوب و مناسب برخوردار است
، سطح تحصیالت،مستقیم متغیرهای شرایط اقتصادی
،دانش والدین و دریافت آموزش بر مشکالت رفتاری
اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان هم معنادار بود
.)p≥0/05 ،t ≥ 1/96(
، مشکالت اجتماعی، مشکالت رفتاری:کلیدواژه ها
 نوجوان،دانش جنسی
1399/4/29 : تصویب نهایی1398/12/24 : دریافت مقالهo
، اصفهان،* دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
ایران
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 lمقدمه
بلوغ یکی از مراحل مهم از رشد انسان است و اشاره به تغییرات جسمانی و روانی در

دختران و پسران دارد (بارنیا گورلی و همکاران .)2005 ،گرچه بلوغ شامل مواردی از جمله

تحوالت بیولوژیک یا جسمانی است اما این روند میتواند بر رشد روانی و عاطفی نوجوانان
نیز تأثیرگذار باشد .دانستن چگونگی تغییرات و کنار آمدن با آن ها هم برای والدین و هم
نوجوانان حائز اهمیت است تا نوجوان انتقال آرامتری به دورة بزرگسالی داشته باشد (بلک

مور .)2008 ،با توجه به این که تغییرات جسمانی بلوغ در وضعیت روانی و ذهنی افراد نیز
تأثیرگذار است ،در صورت عدم دریافت آموزش ،نوجوان دچار سردرگمی می شود (ساسمن

و روگل .)2004 ،رشد اجتماعی ،در این دوره حائز اهمیت است .مهارت های ارتباطی یکی
از مؤلفه های مهارت های اجتماعی است که نقص در آن منجر به مشکالت رفتاری می شود
(ملکی ،محققی و نبی زاده .)1398 ،از نشانه های تغییر اجتماعی در دورة بلوغ ،استقالل از

والدین و وابستگی بیشتر به همساالن و دوستان است .در طول سال های بلوغ ،نوجوان

کمتر از لحاظ عاطفی به والدین خود وابسته هستند و آن ها نیازمند فضای شخصی هستند

(هوهندورف ،پائلو کاتو و اشلیتی پراتی .)2013 ،نوجوانان زمان بیشتری را صرف ارتباط
با همساالن می کنند .دوستی های مناسب منجر به توسعه مهارت های اجتماعی و دوستی
های نامناسب منجر به شکل گیری رفتارهای نامناسب خواهد شد (وگنر و الیورا.)2007 ،

تغییرات اجتماعی در نوجوان هنگامی ایجاد می شود که آن ها می خواهند هویت شخصی

خود را ایجاد کنند .همساالن در شکل گیری هویت نوجوان تأثیر زیادی دارند (جادحان ،پن
و جیون.)2016 ،

در دورة بلوغ ،اگر نوجوان نتواند با بحران های مختلف به خوبی برخورد کند و از

حمایت عاطفی والدین برخوردار نشود ،عدم حل این بحران ها ،منجر به ایجاد مشکالت

مختلف از جمله مشکالت رفتاری و اجتماعی خواهد شد .بر اساس «راهنمایی درمان
موضوعات عاطفی و رفتاری» )IGBEL( 1مشکالت رفتاری شامل مواردی از جمله،
مشکالت تحصیلی ،پرخاشگری ،افسردگی ،نقص توجه ،اضطراب ،مشکالت سلوک و

مشکالت سازشی است (رینولد ،کامفاوس و وانست .)2008 ،همچنین براساس راهنمایی
درمان «نظام بهبود مهارت های اجتماعی» )SSIS( 2نقص در مهارت های اجتماعی شامل
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مواردی از جمله ،کاهش خود کنترلی ،مسئولیت پذیری ،مهارت های ارتباطی ،ابراز وجود ،و
همکاری است که مشکل در هر کدام یک از موارد می تواند ارتباط فرد را با اطرافیان و به

ویژه با همساالن دچار مشکل کند (الیوت و گرشام .)2008،

تشکیل هویت جنسیتی 3از جمله چالش های این دوره محسوب می شود .در این مرحله
نوجوان نسبت به مسائل جنسی کنجکاو است و معموالً اکثر اطالعات در این زمینه را از

طریق همساالن کسب می کند .در صورتی که نوجوان با آموزش صحیح اطالعات و دانش
جنسی مناسب را از طریق خانواده و مدرسه دریافت نکند می تواند زمینه انحراف نوجوان را

فراهم کند (هالشاف پل .)2010،بنابراین دورة بلوغ ،به دلیل تغییرات سریع جسمانی ،روانی،
شناختی ،اجتماعی و جنسی ،دورة بحرانی تلقی می شود و نقش والدین ،شیوه های فرزند

پروری و دانش آنها در این دوره حائز اهمیت است (ولف و النگ.)2016 ،

باید به این نکته توجه داشت که رفتارها و شیوة فرزندپروری والدین ،ممکن است با

توجه به فرهنگ ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی و میزان دانش آنها ،تغییر کند .بنابراین با توجه به

نقش مهم خانواده و فضای عاطفی حاکم بر آن ،در این پژوهش عمده ترین ابعاد خانوادگی

مؤثر بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی در قالب یک الگوی ساختاری ،مواردی از

جمله ،شرایط اقتصادي ،سطح تحصیالت ،میزان دانش والدین ،دریافت آموزش ،جو عاطفی
خانواده ،شیوه های فرزندپروري ،دانش نوجوان و نحوة گذراندن اوقات فراغت ،در نظر

گرفته شده است .این شرایط می توانند به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر مشکالت رفتاری،
اجتماعی و دانش جنسی ،مؤثر واقع شوند .در ادامه به نتایج برخی از پژوهش ها در ارتباط با
متغیرهای الگوی ساختاری پژوهش حاضر پرداخته خواهد شد.

نتایج تحقیقات کمیجانی و ماهر ( )1386نشان داد که شیوة فرزندپروری مستبدانه در

والدین آزمودنیهای با اختالل سلوک بیشتر ،از والدین آزمودنیهای عادی به کار گرفته

میشود و تضاد بین شیوههای فرزندپروری در والدین آزمودنیهای با اختالل سلوک ،بیشتر
از والدین آزمودنیهای عادی است .نتایج پژوهش توکلی ( )1390با هدف مقایسه شیوه های
فرزندپروری والدین با تحصیالت دانشگاهی با والدین بدون تحصیالت دانشگاهی نشان داد

که هر سه نوع شیوة فرزندپروری (مقتدرانه ،سهل گیر و استبدادی) در هر دو گروه وجود
داشته است اما شیوة فرزندپروری والدین با تحصیالت دانشگاهی ،نسبت به والدین فاقد
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تحصیالت دانشگاهی ،بیشتر به سمت شیوة مقتدرانه و والدینی که تحصیالت دانشگاهی
نداشتند به سمت شیوة استبدادی بوده است .همچنین والدین با تحصیالت دانشگاهی در
زمینة شیوههای فرزندپروری بیشتر با یکدیگر تفاهم داشتهاند و وقت بیشتری را صرف گفتگو
با فرزند خود صرف می کردند .نتایج پژوهش های نجارپور استادی ( )1387نشان می دهد

که افراد دارای جو عاطفی مساعد خانوادگی در پایگاه اقتصادی -اجتماعی باال بیشتر
هستند .نتایج پژوهش ابراهیمی ،رازقی ،مسلمی ( )1390با عنوان اوقات فراغت و عوامل

اجتماعی مؤثر بر آن ،نشان می دهد که متغیرهای سن ،تحصیالت والدین تأثیر معناداری بر

نحوه گذراندن اوقات فراغت دارد .نتایج تحقیق لطفی زاده ( )1391نشان می دهد که پایگاه
اقتصادی -اجتماعی افراد بر نحوه گذراندن اوقات فراغت آنها تأثیرگذار است .پژوهش

سجادی ،سرابیان و شریفی در آمدی ( )1392نشان داد که رابطة معناداري بین بروز نوع

پرخاشگري (برون ریزي شده و درون ریزي شده) با سبکهاي فرزندپروري و نیز با سبکهاي
دلبستگی وجود دارد .نتایج پژوهش عارفی ( )1392نشان داد که وضعیت اقتصادی ،باورهای
مذهبی والدین و جو فرهنگی خانوادهها در تعیین سبک های فرزند پروری والدین مؤثر است

و همه این عوامل جزء عوامل تأثیرگذار در تربیت فرزندان محسوب می شوند .نتایج پژوهش
باقری کراچی ،رضایی ،مهرابی ( )1397نشان می دهد که بین میزان آگاهی دانش آموزان بر

حسب سواد والدین ،وضعیت اقتصادی خانواده و نوع زندگی تفاوت معنادار وجود دارد و

دانش آموزان باید آموزش های الزم در زمینه تغییر و تحوالت دوره بلوغ را دریافت کنند که
این مسئله نقش مهمی در ارتقاء سالمت جسمانی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی دارد.
نتایج تحقیقات شهسواری ( )2012نشان داد که رفتار و شخصیت کودکان و نوجوانان تحت

تأثیر محیط خانواده ،رسانه و مدرسه قرار دارد و سبکهای فرزندپروری والدین میتواند تحت
تأثیر عوامل متعددی از جمله ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و سطح تحصیالت
والدین قرار گیرد .نتایج پژوهش پناهی ( )2015با هدف شناخت مشکالت نوجوانان و نقش
والدین ،معلمان و جامعه در اصالح و تغییر آن نشان داد که سبک های تربیتی و شیوه های

فرزندپروری والدین ،راهنمایی و حمایت معلمان و وجود منابع اطالع رسانی در سطح جامعه

و دسترسی نوجوانان به این منابع نقش مهمی در شکل گیری هویت در دوره نوجوانی و
کاهش و پیشگیری از مسائلی که نوجوانان ممکن است با آن روبه رو شوند ،خواهد داشت.
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نتایج پژوهش ویلیامز ( )2006نشان می دهد که شرکت در فعالیت های مثبت اوقات

فراغت می تواند رفتارهای پر خطر جنسی را کاهش دهد .پژوهش های گریف ،ون وسین
بک ،ورتمن و میوس ( )2011نشان می دهد که بین شیوه فرزندپروری ،رابطه والد -فرزندی
و رشد روانی -جنسی نوجوانان ،بیماری های مقاربتی و دانش جنسی نوجوانان ارتباط

وجود دارد .نتایج تحقیقات ساتاپاتی ،چودهاری و سگر ( )2017نشان دهنده این است که
در دوره بلوغ سبک های فرزند پروری والدین و کیفیت ارتباط با همساالن نقش مهمی در

کاهش مشکالت رفتاری و اجتماعی دارد .بنابراین آموزش والدین در جهت برقراری ارتباط

مناسب با نوجوان و درک نیازهای او نقش مهمی در کاهش مشکالت رفتاری و اجتماعی

خواهد داشت .عالوه بر این ،میزان تحصیالت والدین در میزان دانش و آگاهی نوجوانان

مؤثر خواهد بود.

بنابراین با توجه به نقش مهم خانواده در دورة بلوغ ،در این پژوهش در قالب یک

الگوی ساختاری ،عوامل خانوادگی مؤثر بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی،
مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از پژوهش حاضر ،تعیین نقش واسطه ای سبک های
فرزند پروری ،جو عاطفی ،دانش نوجوان و نحوه گذراندن اوقات فراغت در رابطه بین شرایط
اقتصادی ،سطح تحصیالت ،دانش والدین و دریافت آموزش با مشکالت رفتاری ،اجتماعی

و دانش جنسی در نوجوانان دختر و پسر است و نقش این عوامل در تعامل با یکدیگر و به

گونه مستقیم و غیر مستقیم بررسی شده است و این سؤال بررسی خواهد شد که آیا الگوی
ساختاری این پژوهش ،از تبیین مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی حمایت می کند؟

 lروش
روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و از روش معادالت ساختاری برای تعیین

رابطه بین متغیرها استفاده شده است« .جامعة آماری» شامل تمام دختران و پسران عادی

سنین  12-16سال در شهر یزد بودند .با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي خوشه ای چند

مرحلهاي 300،نفر دختر و پسر ( 150نفر دختر و 150نفر پسر) انتخاب شدند که پس از کنار
گذاشتن پرسشنامه های مخدوش  200نفر باقی ماندند .معیارهای ورود شامل :کسب رضایت
مادران برای شرکت در پژوهش ،محدوه سنی  12-16سال ،ورود به دورة بلوغ ،نداشتن

مشکالت حسی– حرکتی و داشتن سواد خواندن و نوشتن در ارتباط با یکی از والدین بود.
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پس از آشنایی اولیه با نمونه ها و ارائه توضیحات مقدماتی ،پرسشنامه های «سبک ها و ابعاد
فرزندپروری»« ،جو عاطفی»« ،پرسشنامه بررسی وضعیت اقتصادی و تحصیلی»« ،نظام بهبود
مهارت های اجتماعی» و «نظام ارزیابی رفتار کودکان» در اختیار مادران قرار گرفت و برای
پاسخ گویی والدین به پرسشنامه ها ،دو هفته به آن ها مهلت داده شد و پرسشنامه «بررسی

دانش جنسی» و «نحوه گذراندن اوقات فراغت» توسط نوجوانان تکمیل شد .الزم به ذکر

است که «پرسشنامه بررسی آگاهی از تغییرات دورة بلوغ» ،به طور مشترک توسط والدین و
نوجوانان تکمیل شد.

جهت تجزیه و تحلیل داده ها ،در بخش توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و

انحراف معیار استفاده گردید و برای بررسی الگو ساختاری پژوهش از روش مدل یابی روابط
ساختاری و نرم افزار  AMOSاستفاده شد.

 lابزار
□ الف :پرسشنامه سبک ها و ابعاد فرزند پروری :)PSDQ( 4اين پرسشنامه داراي

 32سوال است و براي اندازه گيري سه سبك مقتدرانه ،مستبدانه و سهل گيرانه و بر پايه نظريه

و سبك هاي فرزندپروري بامريند تنظيم و تدوين گرديده است .این پرسشنامه عالوه بر سه
سبك فرزندپروري داراي هفت بعد ارتباطي است .در ارتباط بررسی اعتبار این مقیاس،
اعتبار دروني براي خرده مقياس سبك مقتدرانه در والدين ايراني  0/90بوده است و براي

خرده مقياس سبك مستبدانه  0/78و خرده مقياس سبك سهل گيرانه  0/70بدست آمده است
(عليزاده و همكاران.)2007،

□ ب :پرسشنامه بررسی جو عاطفی خانواده برن :)BFECQ( 5این پرسشنامه در

سال  1964توسط هیل برن به منظور اندازه گیری میزان مهرورزی در تعامالت والد -فرزندی

ساخته شد .این پرسشنامه شامل  16سؤال است و  8متغیر فرعی را بررسی می کند .هر دو
سؤال یکی از خرده مؤلفه های جو عاطفی را اندازه گیری می کنند .از طریق سؤاالت زوج

رابطه پدر– فرزندی و از طریق سؤاالت فرد رابطه مادر– فرزندی اندازه گیری می شود.

ضریب اعتبار آزمون از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب برابر با  0/87و  0/83بود
(رشیدی نژاد ،تبریزی و شفیع آبادی .)1391،در ارتباط با بررسی اعتبار این پرسشنامه ضریب

آلفای کرونباخ بدست آمده توسط موسوی شوشتری ( )1381برابر با  93/2بود (قدسی،
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صریحی و آقا یوسفی.)1393،
□ ج :پرسشنامه بررسی آگاهی از تغییرات دوره بلوغ :این پرسشنامه در سال ()2001

توسط کمپین والدین کانادا 6تهیه شده که شامل  32سؤال است که میزان آگاهی والدین و

نوجوانان و دریافت آموزش را در زمینه تغییرات جسمانی و روانی دوره بلوغ در دختران

و پسران بررسی می کند .اعتبار این پرسشنامه توسط کمپین والدین کانادا ( )2001از طریق

ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با  0/95گزارش شده است و در پژوهش حاضر ضریب

همبستگی اسپیرمن در آزمون -بازآزمون برابر با  0/81و ضریب کودر ریچاردسون برابر با
 0/83بود.

□ د :پرسشنامه بررسی وضعیت اقتصادی و تحصیلی :که توسط گرمارودی و مرادی

( )1389تنظیم شده است ،استفاده شد .این پرسشنامه شامل ارزیابی سطح تحصیالت و شغل
سرپرست و همسر سرپرست خانوار ،هزینه ها و درآمد خانوار ،مسکن ،تسهیالت و اوقات

فراغت است .بر اساس تحقیقات انجام شده ،میزان آلفای کرونباخ برای سطح تحصیالت،
شغل سرپرست و همسر سرپرست خانوار ( ،)0/52هزینه ها و درآمد خانوار ( ،)0/57مسکن

( )0/56و تسهیالت و اوقات فراغت ( )0/43است (گرمارودی و مرادی.)1389 ،

□ ه :پرسشنامه بررسی اوقات فراغت نوجوان :7برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه

«فعالیت های خارج از مدرسه :فعالیت های اوقات فراغت نوجوان» 8استفاده شد .این

پرسشنامه توسط فاوکت در سال  2007تنظیم شده است و با هدف تعیین فعالیت های اوقات
فراغت ،تنظیم شده است .روایی علمی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا سنجیده
شد .روایی محتوای پرسشنامه توسط چند تن از متخصصین بررسی و ضریب توافق برابر
 0/92بود .پرسشنامه شامل  13بخش است که در هر بخش اعتبار آن به گونه جداگانه بررسی
شده است .در پژوهش حاضر ،نتایج حاصل از ضریب همبستگی در آزمون -بازآزمون برای

کل پرسشنامه برابر با  0/89و آلفای کرونباخ برابر با  0/85بود.

□ و :پرسشنامه بررسی دانش جنسی :)SKQ( 9این پرسشنامه محقق ساخته بر اساس

مطالعات انجام شده به طور جداگانه برای دختران و پسران سنین  12-16سال تهیه شده

شده است و شامل  39سؤال و  5خرده مقیاس دانش فیزیولوژی ،مسائل جنسی ،فیزیولوژی

بارداری ،بیماریی های مقاربتی و هویت جنسی است .ماده های پرسشنامه متناسب با فرهنگ
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تدوین شده است .برای تعیین روایی پرسشنامه از روش های تعیین ضریب همبستگی خرده
مقیاس ها با نمره کل و تحلیل عاملی استفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در

ارتباط با ضریب همبستگی خرده مقیاس ها با نمره کل در زمینه دانش فیزیولوژی (،)0/51

مسائل جنسی ( ،)0/86فیزیولوژی بارداری ( ،)0/72بیماری های مقاربتی ( )0/55و هویت
جنسی ( )0/55بود که در سطح  p>0/01معنادار است .به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه
از روش آزمون -بازآزمون استفاده شد که ضریب همبستگی اسپیرمن برای نمره کل برابر

با  0/92بود .ضریب کودر ریچاردسون که نشان دهنده همسانی درونی پرسشنامه است در

ارتباط با نمره کل برابر با  0/81بود.

□ ز :مقیاس ارزیابی رفتار کودکان ( ،BASC-3ویرایش سوم) :فرم والدین

10

( :)PRS-Aاین مقیاس چند بعدی توسط رینولد و کمفیس ( )2015برای ارزیابی رفتارها،
مهارت های انطباقی ،مشکالت رفتاری قابل مشاهده و خود ادراکی کوکان و بزرگساالن در

گروه های سنی  2تا  21سال و در سطح پیش دبستانی تا دبیرستان تدوین شده است .در
پژوهش حاضر از مقیاس مرتبط با گروه سنی  12-21سال (فرم والدین) استفاده شدکه به
وسیله آن ها مشکالت رفتاری و انطباقی در موقعیت خانه و مدرسه ارزیابی می شود .بر
اساس تحقیقات انجام شده در ارتباط با بررسی اعتبار مقیاس ،ضریب آلفای کرونباخ برای هر
کدام از خرده مقیاس ها باالتر از  0/80و برای مقیاس ترکیب شده باالتر از 0/90گزارش شده

است (رینولد و کمفیس .)2015،در پژوهش حاضر کلیه ضرایب همبستگی هر کدام از خرده
مقیاس ها با نمرة کل در سطح  p>0/01معنادار بود .برای بررسی اعتبار ،این مقیاس بر روی
تعدادی از دختران و پسران اجرا شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس بالینی ،0/82

مقیاس انطباقی  ،0/87مقیاس محتوایی  0/80و برای هر کدام از مقیاس های ترکیب شده

 0/82و باالتر از آن محاسبه شد .ضریب همبستگی پیرسون از طریق روش آزمون-بازآزمون
در دوبار اجرا ،در شاخص مشکالت رفتاری در فرم والدین برابر با  0/85بود.

□ ح :نظام بهبود مهارت های اجتماعی :)SSIS(11فرم والدین :این ابزار توسط

گرشام و الیوت ( )2008تهیه شده است و شامل  79سؤال است که پاسخ ها با چهار گزینه

هرگز ،بندرت ،اغلب و همیشه مشخص می شود که به ترتیب به شکل  0،1،2،3نمره
گذاری می گردد .جهت بررسی اعتبار این ابزار ویژگی های روان سنجی محاسبه شده است
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(کروسبی ،2011 ،گرشام ،الیوت ،ونس وکوک .)2011،در پژوهش حاضر ،آلفای کرانباخ

درنمره کلی مقیاس مشکالت رفتاری  0/83و در مقیاس مهارت های اجتماعی  0/87بدست
آمد.

 lیافته ها
با توجه به نتایج بدست آمده ،از نظر سطح تحصیالت بیشترین فراوانی و درصد

مربوط به سطح دیپلم ( )0/38و از نظر وضعیت اقتصادی بیشترین فراوانی و درصد مربوط

به سطح متوسط ( )61/5بود .میانگین نمرات والدین در زمینه ابعاد سبک های فرزند
پروری در بعد پیوند برابر (دختران=  ،11/64پسران=  ،)12/40بعد تنظیمی (دختران= ،13/24

پسران=  ،)12/67بعد استقالل (دختران=  ،11/12پسران=  ،)12/25بعد اجبار بدنی (دختران=
 ،10/30پسران=  ،)13/07خشونت کالمی (دختران=  ،9/98پسران=  ،)12/93غیر استداللی

(دختران=  ،11/76پسران=  ،)12/56سهل گیرانه (دختران=  ،8/72پسران=  ،)8/38رابطه
مادر -فرزندی (دختران=  ،13/79پسران=  ،)13/73رابطه پدر -فرزندی (دختران= ،13/34

پسران=  )12/87بود .همچنین میانگین میزان دانش مادران برابر (دختران=  ،15/45پسران=
 ،)16/48میزان دانش نوجوان (دختران=  ،15/27پسران=  )15/20و برنامه ریزی اوقات برای

فراغت (دختران=  ،39/00پسران=  )37/40بدست آمد.

در ارتباط با نحوه گذران اوقات فراغت %55 ،درصد از دختران و  %34پسران بیشتر

اوقات فراغت خود را صرف فعالیت های فردی خالقانه سازمان یافته از جمله موسیقی

گزارش کرده اند %24 .دختران و  %35پسران در فعالیت های سازمان یافته و گروهی ورزشی
مثل فوتبال ،بسکتبال و ...شرکت داشته اند %35 .دختران و  %32پسران در فعالیت های

بدنی سازمان نیافته (مثل :پیاده روی ،اسکیت و  )...اوقات فراغت خود را سپری می کردند.
 %53دختران و  %54درصد پسران در فعالیت های اجتماعی سازمان نیافته (مثل :جشن ها،
مهمانی سینما ،خرید ،گردش ،حرف زدن با تلفن و  )...شرکت داشته اند %19 .پسران و %56

درصد دختران در فعالیت های فردی خالقانه سازمان نیافته (مثل:عکاسی ،نقاشی ،مطالعه و )...

شرکت داشته اند %25 .دختران و  %52پسران در فعالیت های اجتماعی سازمان یافته (مثل:

گروه های مذهبی ،گروه همساالن ،و )...مشارکت داشتند %39 .دختران و  %47پسران در
ورزش هایی فردی سازمان یافته (مثل :ایروبیک ،شنا ،ژیمناستیک ،دوچرخه سواری و)...
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شرکت می کردند %49 .دختران و  %29پسران در اوقات فراغت به فعالیت های منفعل فردی
(مثل :تماشای تلویزیون ،اینترنت ،گوش دادن به موسیقی و )...تمایل داشتند.

برای بررسی سؤال پژوهش و آزمون الگوی ساختاری ،از روش تحلیل مسیر استفاده

شد .با توجه به این که مبنای تجزیه و تحلیل الگوهای علی ،ماتریس همبستگی است لذا در
جدول  1ضریب همبستگی بین متغیرهای موجود در مدل برای نوجوانان ارائه شده است.
جدول  .1ضرایب همبستگی بین متغیرها در نوجوانان
متغیر

 .1شرایط اقتصادی
 .2دانش والدین
 .3دریافت آموزش
 .4تحصیالت والدین
 .5سبک فرزند پروری
 .6جو عاطفی
 .7اوقات فراغت
 .8دانش نوجوان
 .9مشکالت رفتاری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
**0/58

1

**0/40** 0/37

1

**0/38** 0/49** 0/44

1

**0/59** 0/37** 0/55** 0/48

1

**0/55** 0/41** 0/45** 0/64** 0/57

1

****0/74 0/48** 0/44** 0/38** 0/61** 0/65

1

**0/51** **0/60 0/67** 0/60** 0/52** 0/59** 0/56

1

**-0/61** -0/60** **-0/61 -0/59** -0/52** -0/46** -0/59** -0/57

1

 .10مشکالت اجتماعی **-0/42** -0/62** -0/63** **-0/64 -0/66** -0/36** -0/28** -0/52** -0/54
 .11دانش جنسی
**-0/48** -0/44** 0/53** 0/40** **0/63 0/55** 0/50** 0/42** 0/57** 0/32
1

نتایج این جدول نشان می دهد که تمام متغیرهای پژوهش دارای همبستگی معنی دار

با یکدیگر هستند ( .)p≥0/01این امر حکایت از انتخاب مناسب متغیرها در این پژوهش بر
اساس پیشینه پژوهش و مطالعات انجام شده در گذشته دارد.

در شکل  1الگوی ساختاری پژوهش در نوجوانان در حالت تخمین استاندارد ارائه شده

است .همان گونه که در این الگوی ساختاری مشاهده می شود متغیرهای شرایط اقتصادی،
دانش والدین ،دریافت آموزش و سطح تحصیالت والدین به عنوان متغیر برون زاد ،متغیرهای
فرزند پروری ،جو عاطفی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوانان به عنوان متغیرهای

میانجی و متغیرهای مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی به عنوان متغیرهای درون زاد

در نظر گرفته شده است.
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مدل مفهومی نوجوانان عادی
روش محاسبه :حداکثر درستنمایی
-0/16

شرایط اقتصادی

0/19
0/23

0/44

0/24

سطح تحصیالت
والدین

فرزند پروری
/19
-0 0/19
0/64 e2
جو عاطفی

5

2
-0/2
-0/20

e3
اوقات فراغت
دانش نوجوان

0/21

-0/20

-0/19

e6

0/69

مشکالت اجتماعی

e7

0/22

0/71

دانش جنسی

0/21

0/56 e4

0/21

مشکالت رفتاری

-0/
2

0/21

-0/25

0/51

-0/27

-0/19 0/57

0/19

0/28

0/63

0/32

0/22
0/38
دانش والدین
0/33
0/33
0/25
0/52
0/41
0/19
0/32
0/21
دریافت آموزش
0/57
0/27
0/59

e1

e5

X2= 21.900, DF= 16, p= 0.164, X2/DF = 1.369, RMSEA= 0.043, IFI=0.996, CFI=0.996, NFI=0.987, TLI=0.988

شکل  .1آزمون الگوی ساختاری پژوهش در گروه نوجوانان در حالت تخمین استاندارد

در پژوهش حاضر جهت بررسی برازندگی الگوی معادالت ساختاری از شاخصهای

مجذور خی ( ،)Chi-Squareسطح معناداری مجذور خی ( ،)P-valueشاخص جذر
برآورد خطای تقریبی ( ،)RMSEAخی دو به هنجار ( ،)X2/DFشاخص برازش هنجار
شده ( ،)NFIشاخص برازندگی فزایند( ،)IFIشاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIو شاخص

تاکر– لویر ( ،)TLIاستفاده گردید .نتایج بررسی برازش مدل پژوهش در بین گروه نوجوانان
در جدول  2گزارش شده است.

جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش کلی مدل پژوهش در بین نوجوانان
شاخص برازش

دامنه موردقبول

مقدار

-

16

مجذور خی( )X2

-

خی دو به هنجار برابر ()X2/df

بین  1تا 3

درجه آزادی( )df

21/900

0/146

برازش مناسب

جذر برآورد خطای تقریبی ()RMSEA
شاخص برازش هنجار شده( )NFI

بیشتر از 0/90

0/987

شاخص برازندگی فزایند ()IFI

بیشتر از 0/90

شاخص برازش تطبیقی ()CFI
شاخص تاکر  -لویر ()TLI

بیشتر از 0/90
بیشتر از 0/90

-

1/369

کمتر از 0/08

سطح معناداری ()p-value

-

برازش مناسب

0/043

بیشتر از 0/05

نتیجه

0/996
0/996
0/988

برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
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همان طور که در جدول  2مشاهده می شود ،نتایج نکوئی برازش مدل نشان داد که ،X2/df

 ،CFI ،IFI ،NFI ،p-value ،RMSEAو  TLIبه ترتیب ،0/146 ،0/043 ،1/369
 0/996 ،0/996 ،0/987و  0/988میباشد .شاخصهای  TLI ،CFI ،NFI ،IFIدارای

دامنه صفرتا یک هستند ،هرچه اندازه آنها به یک نزدیکتر شود بر برازندگی مطلوبتر

الگو داللت دارند .همچنین زمانی که سطح معناداری (  )p-valueبزرگتر از  ،0/05خطای

تقریبی (  )RMSEAکوچکتر از  ،0/08و خی دو به هنجار (  )X2/dFنیز کوچکتر از
 3باشد ،داللت بر برازش مطلوب مدل دارد .بر اساس این نتایج میتوان نتیجه گرفت
که مدل پژوهش در بین نوجوانان از برازش مطلوب برخوردار میباشد و ساختار کلی
روابط مورد آزمون در مدل از طریق دادههای بهدستآمده تأیید میشود .نتایج نشان

دهنده (شکل  )1اثر مستقیم متغیرهای شرایط اقتصادی ،سطح تحصیالت ،دانش والدین

و دریافت آموزش بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان بود (t ≥/96

 .)p≥0/05 ،1در ادامه به بررسی اثرات غیر مسقیم متغیرهای نامبرده پرداخته شده است.
در جدول  3نتایج حاصل از بررسی اثرات شرایط اقتصادی با میانجیگری سبک های

فرزند پروری ،جو عاطفی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت
رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان ارائه شده است .یافتههای این جدول نشان
میدهد که ضریب اثر غیرمستقیم شرایط اقتصادی خانواده با نقش میانجی شیوه فرزند
پروری ،جو عاطفی خانواده ،نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوان و دانش نوجوان بر

مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان معنادار می باشد (.)p≥0/05 ،t ≥ 1/96
در جدول  4نتایج حاصل از بررسی سطح تحصیالت با میانجیگری سبک های فرزند پروری،

جو عاطفی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و
دانش جنسی نوجوانان ارائه شده است.

یافتههای جدول 4نشان میدهد که ضریب اثر غیرمستقیم سطح تحصیالت والدین با

نقش میانجی شیوه فرزند پروری ،جو عاطفی خانواده ،نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوان

و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان معنادار می باشد

(.)p≥0/05 ،t ≥ 1/96
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جدول  .3اثرات غیر مستقیم متغیر شرایط اقتصادی با میانجیگری سبک های فرزند پروری ،جو عاطفی،
نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان
مسیر

شرایط اقتصادی با نقش

متغیرها

مشکالت رفتاری

ضریب مسیر
-0/09

میانجی شیوه فرزند پروری

مشکالت اجتماعی

-0/06

شرایط اقتصادی با نقش

مشکالت رفتاری

-0/05

دانش جنسی

0/06

میانجی جو عاطفی خانواده

مشکالت اجتماعی

-0/04

شرایط اقتصادی با نقش میانجی

مشکالت رفتاری

دانش جنسی

0/04

-2/567
-2/482
2/676

0/010
0/013
0/007

0/05

2/504

0/012

شرایط اقتصادی با نقش

مشکالت رفتاری
دانش جنسی

3/031

0/002

-0/05

نحوه گذراندن اوقات فراغت

میانجی دانش نوجوان

-2/811

0/004

-2/457

مشکالت اجتماعی

مشکالت اجتماعی

-3/331

0/001

0/013

-0/05

دانش جنسی

نسبت بحرانی (آماره )t

سطح معناداری

-2/480

0/013

-0/06

-2/737

0/006

0/05

2/833

0/004

-0/05

-2/433

0/014

نتیجه
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

جدول  .4اثرات غیر مستقیم متغیر سطح تحصیالت با میانجیگری سبک های فرزند پروری ،جو عاطفی،
نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان
مسیر

سطح تحصیالت با نقش

میانجی شیوه فرزند پروری
سطح تحصیالت با نقش

ضریب مسیر

نسبت بحرانی (آماره )t

سطح معناداری

نتیجه

مشکالت اجتماعی

-0/05

-2/564

0/010

تائید

مشکالت رفتاری

-0/05

-2/292

0/04

2/369

متغیرها

مشکالت رفتاری
دانش جنسی

-0/08
0/05

میانجی جو عاطفی خانواده

مشکالت اجتماعی

-0/04

سطح تحصیالت با نقش میانجی

مشکالت رفتاری

-0/04

دانش جنسی

نحوه گذراندن اوقات فراغت

مشکالت اجتماعی

-0/04

سطح تحصیالت با نقش

مشکالت رفتاری

میانجی دانش نوجوان

دانش جنسی

مشکالت اجتماعی
دانش جنسی

0/05

-2/940
-2/728
-2/231
-2/153
-2/167
2/184

0/003
0/006
0/021
0/025
0/017
0/031
0/030
0/028

-0/05

-3/341

0/019

0/04

2/400

0/016

-0/04

-2/142

0/032

تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

در جدول  5نتایج حاصل از بررسی دریافت آموزش با میانجیگری سبک های فرزند

پروری ،جو عاطفی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری،

اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان ارائه شده است .یافتههای این جدول نشان میدهد که
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ضریب اثر غیرمستقیم دریافت آموزش با نقش میانجی شیوه فرزند پروری ،جو عاطفی

خانواده ،نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوان و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی
و دانش جنسی نوجوانان معنادار می باشد (.)p≥0/05 ،t ≥ 1/96

جدول  .5اثرات غیر مستقیم متغیر دریافت آموزش با میانجیگری سبک های فرزند پروری ،جو عاطفی،
نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان
مسیر

ضریب مسیر

نسبت بحرانی (آماره )t

سطح معناداری

نتیجه

میانجی شیوه فرزند پروری

مشکالت اجتماعی

-0/04

-2/359

0/018

تائید

دریافت آموزش با نقش

مشکالت رفتاری

دریافت آموزش با نقش

متغیرها

مشکالت رفتاری
دانش جنسی

میانجی جو عاطفی خانواده

مشکالت اجتماعی

دریافت آموزش با نقش میانجی

مشکالت رفتاری

دانش جنسی

-0/05
0/04

-0/08

-3/041

0/07

3/226

0/001

-0/07
-0/04

نحوه گذراندن اوقات فراغت

مشکالت اجتماعی

دریافت آموزش با نقش

مشکالت رفتاری

میانجی دانش نوجوان

مشکالت اجتماعی
دانش جنسی

2/480

0/013
0/002

-0/04

دانش جنسی

-2/636

0/008

0/05

-2/903
-2/313
-2/332
2/352

0/003
0/020
0/019
0/018

-0/07

-2/283

0/004

0/06

2/974

0/002

-0/05

-2/520

0/011

تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

در جدول  6نتایج حاصل از بررسی دانش والدین با میانجیگری سبک های فرزند

پروری ،جو عاطفی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری،

اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان ارائه شده است .یافتههای این جدول نشان میدهد که
ضریب اثر غیرمستقیم دانش والدین با نقش میانجی شیوه فرزند پروری ،جو عاطفی خانواده،

نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوان و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش
جنسی نوجوانان معنادار می باشد (.)p≥0/05 ،t ≥ 1/96

 lبحث و نتیجه گیری
 oهدف کلی پژوهش حاضر ،تعیین نقش واسطه ای سبک های فرزند پروری ،جو
عاطفی ،دانش نوجوان و نحوه گذراندن اوقات فراغت در رابطه بین شرایط اقتصادی ،سطح

تحصیالت ،دانش والدین و دریافت آموزش با مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی
در نوجوانان دختر و پسر در دوره بلوغ بود .نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تأثیر مستقیم

و غیر مستقیم متغیرهای شرایط اقتصادی ،سطح تحصیالت ،دانش والدین و دریافت آموزش
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جدول  .6اثرات غیر مستقیم متغیر دانش والدین با میانجیگری سبک های فرزند پروری و جو عاطفی ،نحوه
گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان
مسیر

ضریب مسیر

نسبت بحرانی (آماره )t

سطح معناداری

نتیجه

شیوه فرزند پروری

مشکالت اجتماعی

-0/04

-2/507

0/012

تائید

دانش والدین با نقش میانجی

مشکالت رفتاری

-0/08

دانش والدین با نقش میانجی

جو عاطفی خانواده

دانش والدین با نقش میانجی

متغیرها

مشکالت رفتاری
دانش جنسی

-0/05
0/04

مشکالت اجتماعی

-0/07

مشکالت رفتاری

دانش جنسی

0/07

3/262

001

تائید

-0/06
0/07

2/723

0/006

تائید

دانش والدین با نقش

مشکالت رفتاری
دانش جنسی

-2/929

0/003

تائید

-2/664

مشکالت اجتماعی

میانجی دانش نوجوان

-3/071

0/002

تائید

0/007

-0/07

مشکالت اجتماعی

2/660

0/007

تائید

تائید

نحوه گذراندن اوقات فراغت

دانش جنسی

-2/636

0/008

تائید

-2/692

0/007

-0/07

-2/790

0/005

0/05

2/892

0/003

-0/05

-2/470

0/013

تائید
تائید
تائید
تائید

بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان بود .یافته های پژوهش با نتایج
تحقیقات انجام شده از جمله ،کمیجانی و ماهر ( ،)1386توکلی ( ،)1390ابراهیمی ،رازقی،

مسلمی ( ،)1390لطفی زاده ( ،)1391سجادی ،سرابیان و شریفی در آمدی ( ،)1392عارفی
( ،)1392باقری کراچی ،رضایی ،مهرابی ( ،)1397شهسواری ( ،)2012پژوهش ابراهیمی
رازقی ،مسلمی ،)1390( ،ویلیامز ( ،)2006ترینور ،دلفابرو و اندرسون ( ،)2010ون ،آکر و لیز
( ،)2010گراف ،ون وسین بک ،ورتمن و میوس ( ،)2011پاتاک و همکاران ( ،)2011سایدز
و دفو ،)2013( ،تامسون ( ،)2016سایدز و کویت دفو ( ،)2013میکل ،التون ،کورنن ،رز و
کاپریو ( ،)2017ساتاپاپی ،چودری و سگر ( )2017همخوان است.
 oنتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که شرایط اقتصادی متغیرهای مشکالت رفتاری،
مشکالت اجتماعی و دانش جنسی را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد .نتایج برخی از
تحقیقات نشان می دهد که میزان آگاهی نوجوانان و دانش آنها در ارتباط با تغییرات روانی در

دوره نوجوانی و بلوغ و نحوه رفتار و شیوه برخورد با نوجوان تحت تأثیر وضعیت اقتصادی
خانواده و شرایط زندگی نیز قرار می گیرد (باقری و همکاران ،1397 ،شهسواری.)2012 ،
عدم آگاهی درباره تحوالت مختلف این دوره و کمبود دانش جنسی در این نوجوانان می

تواند منجر به آسیب های مختلف و سوء استفاده جنسی شده و آسیب های مختلف روانی و
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اجتماعی را به دنبال داشته باشد (ویلیامز.)2006 ،
 oنتایج نشان داد که ضریب اثر غیرمستقیم شرایط اقتصادی خانواده با نقش میانجی
شیوه فرزند پروری و جو عاطفی خانواده ،بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی
نوجوانان دختر و پسر معنادار است .خانواده به منزله نخستين نهاد اجتماعي نقش مهمی در
شكل گيري انواع رفتارهای نوجوانان ایفا می کند .وراثت و عوامل اجتماعی -فرهنگی احتمال

درگیر شدن افراد در فعالیت های پرخاشگرانه و مجرمانه را افزایش می دهد و از طرفی،
فرزندپروری ناکارآمد والدین و تجارب منفی زندگی ،نقش میانجی را در ارتباط بین عوامل
زیستی و فرهنگی -اجتماعی با پرخاشگری بازی می کند (شید عنبرانی ،گل ،فرهادیان ،طبیبی

و نامورطباطبایی .)1399 ،شرایط اقتصادی خانواده بر سالمت روانشناختی و روابط مطلوب و
مناسب افراد در خانواده موثر است و کیفیت شیوه های فرزند پروری والدین و نحوه تعامالت

اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد (بورگس و تورک استرا .)2006 ،برخی پژوهش

ها نشان می دهد که شرایط نامساعد اقتصادی می تواند منجر به شکل گیری سبک های فرزند

پروری سهل گیرانه یا مستبدانه شود و منجر به ایجاد چالش بین نوجوان و والدین گردد

(دیگتون ،کرودس ،فوناگی ،براون ،پاتلی و ولپرت.)2014 ،

 oنتایج نشان داد که ضریب اثر غیرمستقیم شرایط اقتصادی خانواده با نقش میانجی
نحوه گذراندن اوقات فراغت بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان معنادار
است .فعالیت های اوقات فراغت برای نوجوانان شامل فعالیت های مختلف هنری ،ورزشی،

گردش و تفریح و شرکت در فعالیت ها و جمع های دوستانه است .شرکت در فعالیت ها،

کالس ها و گروه مناسب می تواند در پیشگیری و کاهش مشکالت رفتاری موثر واقع شود و

موجب بهبود کیفیت زندگی ،افزایش مهارت های اجتماعی ،آگاهی نوجوان و افزایش عزت
نفس نوجوان شود .ممکن است که برای خانواده ها با شرایط پایین اقتصادی امکان شرکت
نوجوان در برخی از فعالیت های اوقات فراغت وجود نداشته باشد (پترسون ،پترسون ،لو و
نوشور.)2009 ،

 oنتایج نشان داد که ضریب اثر غیرمستقیم شرایط اقتصادی خانواده با نقش میانجی
دانش نوجوان بر مشکالت رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان معنادار است .افزایش

آگاهی و دانش جنسي به توسعه مهارت هاي ضروري نوجوان و كسب مهارت الزم منجر
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می شود .افزایش آگاهی نوجوان متناسب با سن ،نرم و هنجارهاي جامعه می تواند در کاهش

مخاطرات جنسی ،مشکالت رفتاری و آسیب های اجتماعی مؤثر واقع شود که این مسئله
تحت تأثیر شیوه فرزند پروری والدین و شرایط اقتصادی خانواده نیز قرار دارد (ساتاپاتی
همکاران.)2017 ،

 oنتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح تحصیالت والدین متغیرهای مشکالت
رفتاری ،مشکالت اجتماعی و دانش جنسی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد .نتـايج

برخی تحقیقات نشان میدهد كـه افزايش تحصيالت والدین عالوه بر ایجاد آگاهی در آنها در
ارتباط با تحوالت دوره نوجوانی ،موجب افـزايش رفتارهـاي اجتمـاعي و تقویت مهارتهای

اجتماعی مـي شـود .اجتماعي بـودن والـدين و سـطح تحـصيالت آن هـا بـر مهـارت
اجتماعي به ويژه در داشتن رابطه بـا ثبـات بـا همساالن و کاهش مشکالت رفتاری تأثيرگذار

است (گارنیک ،نویل،کونر و حموند ،2003 ،کانل و پرینز.)2002 ،

 oنتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح تحصیالت والدین با میانجیگری شیوه فرزند

پروری و جو عاطفی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوانان ،مشکالت رفتاری،
اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان را تحت تأثیر قرار می دهد .میزان در آمد خــانواده و

سطح تحصیالت والدین نقش مهمی در شیوه های فرزند پروری والدین و کاهش مشکالت

رفتاری و اجتماعی ایفا می کند .نتایج تحقیقات نشان دهنده این است که تحصیالت نسبت به
درآمد پیش بینی کننده مهم تری در افزایش سالمت روانی و رفتاری نوجوانان است (لپسی،

هاول ،کلی ،شامپ من و کارور .)2010،برخی دیگر از پژوهش ها برای تحصیالت پدر و مادر

اهمیت یکسانی قائل هستند و نقش آن را در به کارگیری شیوه های فرزندپروری و روابط
والد -فرزندی (جودهان،پن و جیون ،)2018،کاهش مشکالت رفتاری و اجتماعی (پاتاک و

همکاران )2011 ،و افزایش دانش جنسی (لو )2017،مؤثر می دانند.

 oنتایج پژوهش حاضر نشان داد که دو متغیر دانش والدین و دریافت آموزش با اثر
مستقیم ،متغیرهای مشکالت رفتاری ،مشکالت اجتماعی و دانش جنسی را به طور مستقیم

تحت تأثیر قرار می دهد .آموزش مهارت های مدیریت هیجان و شیوه های فرزند پروری به
والدین موجب کاهش استفاده از راهبردهای منفی هیجانی برای مقابله با نوجوانان خواهد شد
که می تواند در کاهش مشکالت رفتاری و اجتماعی مؤثر باشد .والدینی که از دانش کافی در
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ارتباط با دوره نوجوانی و تغییرات رفتاری مرتبط با آن برخوردار نیستند سطوح باالتری از

تنیدگی و مشکالت هیجانی را تجربه میکنند و ممکن است در ارتباط با نوجوان از شیوههای

فرزندپروری مستبدانه استفاده کنند که این مسئله منجر افزایش مشکالت رفتاری و عدم

آموزش صحیح نوجوان خواهد شد (بینیا.)2002 ،

 oنتایج نشان داد که دو متغیر دانش والدین و دریافت آموزش با میانجی گری ،شیوة
فرزند پروری ،جو عاطفی ،نحوة گذراندن اوقات فراغت و دانش نوجوانان بر مشکالت

رفتاری ،اجتماعی و دانش جنسی نوجوانان مؤثر هستند .دانش والدین از ویژگی های دوره

بلوغ و نوجوانی ،نقش مهمی در تعامالت والد -نوجوان ایفا میکند« .خود کارآمدی والدینی»،
در ارتباط با نوجوانان منجر به استفاده مناسب از اوقاغت فراغت ،کاهش مشکالت رفتاری

و افزایش دانش جنسی خواهد شد و از بسیاری از مشکالت و مخاطرات جلوگیری می کند
(پالتوز و وجازک .)2018،توجه به کیفیت و کمیت اوقات فراغت نوجوانان به شیوه های
فرزندپروری و آگاهی والدین و دریافت آموزش در این زمینه ،میزان درآمد خانواده و

امکانات جامعه و مدرسه بستگی دارد (ون ،آکر و لیز .)2010 ،در دورة بلوغ و نوجوانی عالوه

بر نیاز به افزایش دانش نوجوان در ارتباط با تغییرات جسمانی ،در زمینه تغییرات عاطفی-
رفتاری و اجتماعی نیز الزم است آموزش های الزم دریافت شود .افزایش دانش جنسی
نوجوان از ایجاد انحرافات و انواع سوء استفاده های جنسی پیشگیری خواهد کرد .آشنایی با

خصوصيات جسمانی و بروز صفات ثانویه جنسی در اوایل سال های نوجوانی ،اطالعات را
در مورد بيولوژي دستگاه تناسلي افزایش می دهد و از برو بيماري هاي مختلف مربوط به آن

پيشگيري مي كند .عالوه بر اين ،آشنایی نوجوانان با تغییرات رفتاری و روانی باعث کاهش
چالش والد -فرزندی و کاهش مشکالت رفتاری از جمله اضطراب و افسردگی خواهد شد

(هاسی،گیلبرت،سیمپسون و دافرن.)2014،

 oبه طور کلی در پژوهش حاضر ،نتایج حاصل از بررسی الگوی ساختاری پژوهش
نشان داد ،كيفيت ارتباط با والدین و میزان تحصیالت و دانش آنها بـر نوع رفتار و شکلگیری
مشکالت مختلف رفتاری و اجتماعی نقش عمده ای را ایفا میکند و شرایط اقتصادی ،سـطح
تحصیالت والدین ،شیوه فرزندپروری ،جو عاطفی و نحوه گذراندن اوقات فراغت مي تواند

بـه عنوان عوامل مـؤثر در شکل گیری مشکالت رفتاری و اجتماعی و میزان دانش جنسی
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نوجوان مـورد توجـه قرار گیرد .با توجه به نتایج به دست آمده میزان دانش و مهارت های
والدين و دریافت آموزش مي تواند باعث پیشگیری از مشکالت مختلف رفتاری ،اجتماعی

و انواع انحرافات جنسی با افزایش دانش نوجوان گردد .پس می توان گفت برنامه ریزی در

زمينـه آمـوزش و ارتقـاء مهارت هاي اجتماعي ،رفتاری و افزایش دانش جنسی نوجوانان و
همچنين افزایش سطح دانش و مهارت های والدین و چگونگی استفاده از اوقات فراغت از

اهميت زیادی برخورداراست.
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