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 مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان با و بدون سابقه رفتارهای پرخطر
 

 

 2، محمد نریمانی  1محسن عبدی حمل آباد
 

 

 چکیده 

 رفتارهاا  ساابقه بادون و باا آموزان دانش در شده ادراک اجتماعی حمایت مقایسههدف پژوهش حاضر 

آمار  پژوهش کلیه دانش آماوزان دختار و پسار  مقایسه ا  بود. جامعه -پرخطر بود. روش پژوهش علّی

گیر  در بودند که باه روش نموناه 1398-1397 مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی

نفر بدون سابقه رفتارها  پرخطار  بعاد از  30نفر با سابقه رفتارها  پرخطر و  30نفر) 60دسترس تعداد 

و داده از مقیاس چندبعد  حمایت اجتماعی ادراک شاده زیماتغربالگر  انتخاب شدند. برا  گرد آور  

-استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده 1390پرخطر احمدپور ترکمان)   رفتارها ، پرسشنامه 1988همکاران)

  صورت گرفت. نتایج نشان داد دانش آموزان دارا  MANOVAها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره )

آن  نمرات پایین تر  در مقایسه با  مولفه ها  )وشده ادراک اجتماعی حمایتدر پرخطر  رفتارها  سابقه

نتاایج باه دسات آماده بار لازوم توجاه باه دانش آموزان بدون سابقه رفتارها  پرخطر دریافات کردناد. 

 تاکید دارد.کارکردها  خانوادگی و فرد  در دانش آموزان دارا  سابقه رفتارها  پرخطر 

 

 پرخطر شده، رفتارها  ادراک جتماعیا حمایت کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

گسترده   مفهوم  است. 3پرخطر   ، رخداد رفتارهابسیار حائز اهمیت در دوران نوجوانی ها   از موضوع یکی

  افراد  و  رفتار  این در  درگیر  برا  فرد نه تنها که برمی گیرد  در  را  رفتارها از سلسله ا  پرخطر،  رفتار  

  نیز  دیگر بی گناه افراد به  غیرعمد  باعث صدمه    بلکه  می آورد، بار به جد  زیان ها  و   زندگی مهم

  و  که سالمت  شود ی گفته م  یی پرخطر، به رفتارها   رفتارها . 1391غرور ،  مدرس  و  کاظمینی)  می شود 

  ا ینامطمئن  یو روابط جنس گاریالکل، مصرف س  مصرف . مانند اندازدی افراد را به خطر م  یستیبهز

فرار از مدرسه و   ، پرخاشگر ، مانند دزد  کند ی م د یافراد را تهد  گر ید یکه سالمت  ند هستیی رفتارها

  اند که اغلب رفتارها  پرخطر در  نشان داده یها  جهان مطالعه . 2014، 4)هاله، فیتیزگراد و واینر خانه

ی  در بر م  مخدر راالکل، و مواد  گار،یس  شامل مصرف  ییو رفتارها شوند ی آغاز م یسالگ  18قبل از  نیسن

 
 ،اردبیل،ایراندانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه  آزاد اسالمی واحد اردبیل 1
 ،اردبیل،ایراناستاد دانشگاه محقق اردبیل 2

3 - High-Risk Behaviors 
4 - Hale, Fitzgerald & Viner 
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نتایج   زین رانیا . در 2007و همکاران،  3؛ گازمن2011و همکاران،  2؛ وولفکاروس 2011، 1تیرسا) رند یگ

نوجوانان   نیالکل، مواد مخدر در ب ان،یقل گار،یمصرف س  رفتارها  پرخطر مانند  وعیش  مطالعات حاکی از

  . 1392سال است )اسماعیل زاده و همکاران،  18تا 14

لف، علل گوناگونی را برا  وقوع رفتارها  پرخطر ارائه می کنند، از جمله این عوامل  پژوهش ها  مخت

 .  2012ی و همکاران، ه)پنا می توان به خانواده و حمایت اجتماعی ادراک شده نوجوانان اشاره کرد

  حمایت اجتماعی به معنا  روابط بین افراد  و تعامالت اجتماعی است و به عنوان پاسخ دهی به نیاز 

حمایت اجتماعی به دو نوع اساسی ساختار    . 2006، 4شود)استیك، رانگ و راندالتعریف می افراد دیگر

ها  عینی حمایت اشاره  شود. مفهوم حمایت اجتماعی ساختار  معموال به جنبهو کارکرد  تقسیم می

تگی ها، عضویت در  گردد. نقش ها و دلبسدارد و به عنوان ارتباطات اجتماعی اساسی و اولیه تعریف می 

ها  شبکه ارتباطی مانند تعداد افراد و همخوانی پیوندها از  سازمانها، وضعیت زناشویی و سایر ویژگی

اجتماعی ساختار  هستند. حمایت اجتماعی کارکرد  جنبه کیفی ارتباطات اجتماعی ها  حمایتنشانه

 . حمایت اجتماعی  1389)پیامی، گردداست که تا حدود زیاد  به پاسخ ها  مربوط به استرس بر می

کارکرد  شامل کارکردها  چون حمایت اطالعاتی، ابزار  و محترم شمردن فرد، صمیمیت در ارتباطات  

اجتماعی، میزان دسترسی و زمان دریافت حمایت اجتماعی است. در مقایسه دو نوع حمایت اجتماعی، 

اجتماعی کارکرد  بیشتر توأم با تعامالت  حمایت اجتماعی ساختار  دارا  اثرات اساسی است و حمایت 

  نشان  2008و همکاران) 6 . نتایج مطالعه گنزالز 2000، 5بوده و دارا  نقش محافظتی است )سچواردز 

داد که بین رفتارها  پرخطر و میزان حمایت اجتماعی ادراک شده در نوجوان همبستگی منفی و  

در مطالعه ا  نشان دادند که بین رفتارها  پرخطر     نیز 1394معنادار  وجود دارد. محمد  و همکاران )

و حمایت اجتماعی ادراک شده از سو  خانواده، دوستان و سایر افراد با رفتارها  پرخطر در نوجوانان  

   نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند. 2016و همکاران) 7رابطه منفی و معنادار  وجود دارد. الکن 

گیرند، قادرند سطح آسیب پذیر   ها  اولیه نوجوانی شکل می در سالدر مجموع رفتارها  که معموالً 

کند را تحت تأثیر قرار دهند)برگمن و  ها  مزمنی که بعدها در زندگی بزور پیدا می نسبت به بیمار 

 . براین اساس بررسی نقش عوامل که در کاهش یا پیشگیر  این رفتارها موثر باشد، 2001، 8اسکات

  بدون  و با آموزان  دانش  در  تکانشگر  ا پژوهش حاضر در این راستا و با هدف مقایسه بسیار مهم است. لذ 

 پرخطر صورت گرفت.   رفتارها  سابقه

 

 

 
1 - Theresa 
2 - Wolfcarius 
3- Guzman 
4 - Stice, Ragan & Randall 
5- Schwartz 
6- Gonzales 
7- Lakon 
8- Bergman & Scott. 
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 روش پژوهش 

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آمار  پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع 

گیر  در دسترس بودند که به روش نمونه 1398-1397 متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی

نفر بدون سابقه رفتارها  پرخطر  بعد از غرباالگر   30نفر با سابقه رفتارها  پرخطر و  30نفر) 60تعداد 

انتخاب شدند. بعد از انتخاب نمونه با توضیح اهداف پژوهش، بارا  مشاارکت در پاژوهش جلاب رضاایت 

  صاورت گرفات. باه MANOVAآزمون تحلیال واریاانس چنادمتغیره ) ها باشدند. تجزیه و تحلیل داده

 منظور گردآور  داده از پرسشنامه ها  زیر استفاده شد:

سوال   24    ساخته شده که دارا1390توسط احمدپور ترکمان)این پرسشنامه  :پرخطر یرفتارها( 1

  وع یش  ی پرسشنامه بررس است.  فراد پرخطر از نظر ا  رفتارها وعی آن سنجش نوع ش  یبوده و هدف اصل

  ی خشونت و روابط جنس ات،یناهنجار، استعمال دخان  رفتارها دز، یا اد،یاعت ریپرخطر)نظ  رفتارها

تا   5)از کامال موافقم کرتیل  درجه ا  5 فیپرسشنامه براساس ط نیا  گذارنمره وهیش  نامناسب و ... 

امه، کل سواالت پرسشنامه را با هم جمع  پرسشن یکل ازیبدست آوردن امت  برا   می باشد. 1کامال مخالم 

باالتر باشد  از یامت ن یاست که هرچه ا ی هیخواهد داشت، بد  120تا  24از    دامنه ا از یامت نی. اد یینما

  ی   در پژوهش 1390احمدپور ترکمان )  و برعکس. استپرخطر    رفتارها وع ی ش  شتریب زان ی نشان دهنده م

    سپس برا  د،یخبره رس  د یاسات د ییامه، نخست آن را به تاپرسشن یی و محتوا   ظاهر یی روا ن ییجهت تع

بدست آمد   71/0پرسشنامه باالتر از  ییایکه پا د یکرونباخ استفاده گرد  آن، از آلفا ییایبدست آوردن پا

 پرسشنامه است. ن یخوب ا ییایپا انگریکه ب

  همکاران و  1ین پرسشنامه توسط زیمتابعدی حمایت اجتماعی ادراک شده: مقیاس چند( 2

به منظور سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم   1988در سال 

گزینه ا    7گویه دارد و پاسخگو نظر خود را در یك مقیاس  12شده است. این مقیاس  زندگی فرد تهیه

   . 2008و همکاران،  2از نمره یك برا  کامالً مخالفم تا هفت برا  کامالً موافقم مشخص می کند)براور 

نفر  از جوانان دبیرستان با استفاده   788  پایایی درونی این ابزار را در یك نمونه 2008)براور و  همکاران

  برا  کل ابزارگزارش نموده اند  0/ 86برا  خرده مقیاس ها  این ابزار و  86/0تا  90/0از آلفا  کرونباخ، 

حمایت اجتماعی دریافت شده  ضریب آلفا  کرونباخ سه بعد   2009)و همکاران  . سلیمی2004، 3)ادوارز 

 ذکر نموده اند. 82/0و    86/0،   89/0از سو  خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی را به ترتیب  

 
1- Zemet 

2  - Bruwer 

3- Edwards 
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 ی پژوهشیافته ها
باا  06/17ی دانش آموزان مورد مطالعه در گروه دارا  سابقه خاودزنی میانگین سن ها پژوهشطبق یافته

 883/0با انحاراف معیاار  10/17و در گروه دانش آموزان بدون سابقه خودزنی برابر  840/0یار انحراف مع

پایه سوم متوساطه دوره دوم و کمترین  پایه اول متوسطه دوره دومبود. در هر دو گروه بیشترین فراوانی 

وه نوجواناان درصد دختر بودند. همچنین در گر 67/56درصد پسر و  33/43بود. در گروه دارا  خودزنی 

 درصد پسر بودند. 67/46درصد دختر و  33/53بدون سابقه خودزنی 
 

 حمایت اجتماعی ادراک شده ها  رفتارها  پر خطر ومتغیرمیانگین و انحراف معیار  :1جدول 

 انحراف معیار  میانگین گروه  متغیر 

 44/13 72/68 سابقه رفتارها  پرخطر   رفتارها  پرخطر                   

 32/9 09/51 بدون سابقه رفتارها  پرخطر  

      

 

احمایت اجتماعی 

 ادراک شده 

حمایت اجتماعی 

 دوستان 

 94/1 20/11 سابقه رفتارها  پرخطر  

 17/2 34/16 بدون سابقه رفتارها  پرخطر 

حمایت اجتماعی 

 خانواده 

 56/2 20/12 سابقه رفتارها  پرخطر  

 26/3 70/18 بدون سابقه رفتارها  پرخطر 

حمایت اجتماعی 

 افراد مهم 

 53/2 63/12 سابقه رفتارها  پرخطر  

 87/2 50/14 بدون سابقه رفتارها  پرخطر 

حمایت اجتماعی 

 کل

 14/6 07/31 سابقه رفتارها  پرخطر  

 61/8 44/39 بدون سابقه رفتارها  پرخطر 
 
 

 هاا  گاروه در پاژوهش ار متغیرها   مشاهده می شود میانگین و انحراف معی1همانطور که در جدول )

 مطالعه ارائه شده است. مورد
 

 : نتایج آزمون لوین برا  حمایت اجتماعی ادراک شده 2جدول 

 سطح معنی دار   2درجه آزاد   1درجه آزاد    F متغیر 

حمایت اجتماعی 

 ادراک شده 

276/1 1 58 101/0 
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  p>0.05هاا )  آزمون برابار  واریاانس  مشاهده می شود سطح معنی دار  خطا2چنانچه در جدول )

 ها برابر هستند.نشان می دهد که واریانس
 

 

 
 

 

 ادراک شدهحمایت اجتماعی متغیر متغیره بر رو  نتایج آزمون تحلیل واریانس چند :3جدول 

 

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اتا 

حمایت  مدل

اجتماعی 

 ادراک شده 

800/4755 1 800/4755 504/73 001/0 983/0 

حمایت  گروه

اجتماعی 

 ادراک شده 

800/736 1 800/736 039/20 001/0 252/0 

 

 داناش در شاده ادراک اجتمااعی حمایات تفاوت معناادار  باین   نشان می دهد 3همانطور که جدول )

 دانش آموزان دارا  ساابقه . به طور  که >p 01/0)پرخطر وجود دارد رفتارها  سابقه بدون و با آموزان

شده نمرات پایین تر  در مقایسه باا داناش آماوزان بادون  ادراک اجتماعی پرخطر در حمایت رفتارها 

 سابقه رفتارها  پرخطر کسب کردند.

 نتیجه گیری
 گذار، این. دهد می رو  جوانی و کودکی میان که است انسان روانی و فیزیکی رشد  گذارمرحله  نوجوانی،

 . 2003، 1گیرد)آخنبااخ و گیاتلمنمی بار در را روانشناختی و اجتماعی، ، جنسی بلوغ) زیستی تغییرات

 ماواد، مصارف ساو  قبیال از رفتارهایی بسیار  برا  خطر احتمال که است رشد  از ا  مرحله این دوران

 سانین پرخطر در رفتارها  اینگونه با درگیر . دارد وجود سازگار  و مشکالت جنسی پرخطر رفتارها 

 سو  قبیل از آینده در بسیار  منفی به پیامدها  منجر زیرا آورد می وجود به را زیاد  مشکالت نوجوانی

با این حال علیرغم تالش  . 2005، 2شود)شیئر و زالسمن می  زودرس   حاملگی  و به الکل وابستگی  مصرف،

خطر رفتارها  پرخطر در  بسیار  که در دو دهه اخیر در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب و

این دوران صورت گرفته است، همچنان افزایش روز افزون این رفتارها مشااهده مای گردد)سالیمانی نیاا، 

 ساابقه بدون و با آموزان دانش در شده ادراک اجتماعی براین اساس این مطالعه با هدف حمایت  .1384

 پرخطر انجام گردید. رفتارها 

 
1-  Aughinbaugh & Gittleman 
2-  Sher Zalsman 
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و مولفاه هاا  حمایات اجتمااعی  شاده ادراک اجتماعی حمایت معنادار  بیننتایج نشان داد که تفاوت 

 رفتارهاا  ساابقه بادون و با آموزان دانش دوستان، حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی افراد در

 پرخطار در حمایات رفتارهاا   . به طور  که داناش آماوزان دارا  ساابقه>p 01/0پرخطر وجود دارد)

شده و مولفه هاا  حمایات اجتمااعی دوساتان، حمایات اجتمااعی خاانواده و حمایات  ادراک اجتماعی

اجتماعی افراد مهم نمرات پایین تر  در مقایسه با دانش آموزان بدون ساابقه رفتارهاا  پرخطار کساب 

 ، چنگ 2002) همکاران و کاسلوو   ،2002سارافینو)کردند. نتیجه به دست آمده با نتایج مطالعات مطالعه  

و   1394 ، محماد  و همکااران )2008گنزالز و همکاران)،  2005) همکاران و ، وینگت 2004) چان و

 همسویی داشت.   2016الکن و همکاران)

 افاراد سایر و خانواده دوستان، جانب از اجتماعی حمایت که دارد اعتقاد  2002)سارافینودر این خصوص 

 همکااران و کاسالوو. است تأثیرگذار آنها روانی المتس  در و شود می افراد در روانیفشار  کاهش به منجر

 در فرد از کننده محافظت عامل یك اجتماعی حمایت که رسیدند  نتیجه این به خود پژوهش در  2002)

 کنگای هناگ نوجوانان رو  بر  2004) چان و چنگ که دیگر  مطالعه در .است خودزنی به اقدام مقابل

 باه گارایش تواناد  مای استرسازا حاواد  اجتمااعی، محایط  در کاه رسایدند  نتیجه این به دادند، انجام

 و وینگات. دهاد  کااهش را آن تواند  می خانواده و دوستان حمایت مقابل در دهد، افزایش را رفتارپرخطر

 گارایش و شده ادراک اجتماعی حمایت نمرات بین معکوس  رابطه یك خود مطالعه در  2005) همکاران

  نشان داد که بین رفتارها  پرخطر و 2008ایج مطالعه گنزالز و همکاران)نت. کردند  مشاهده خودکشی به

میزان حمایت اجتماعی ادراک شده در نوجاوان همبساتگی منفای و معناادار  وجاود دارد. محماد  و 

  نیز در مطالعه ا  نشان دادند که بین رفتارها  پرخطر و حمایت اجتماعی ادراک شده 1394همکاران )

 دوستان و سایر افراد با رفتارها  پرخطر در نوجوانان رابطه منفی و معنادار  وجود دارد.  از سو  خانواده،

یکی از مهمترین   را به عنوان حمایت اجتماعیدر تبیین این نتیجه می توان بیان کرد که پژوهشگران 

ند. منابع  عوامل پیش بینی کننده سالمت جسمانی و روان شناختی افراد از کودکی تا بزرگسالی می دان

حمایتی تاثیر مثل خانواده، موجب می شود افراد به هنگام مواجهه با موقعیت ها  استرس زا جهت 

می تواند برا  فرد منبع اطالعاتی الزم را جهت   کاهش استرس خود به آنها رجوع کند. این مراجعه

اعی به عنوان یکی از روش  با موقعیت ها  پرخطر را ارائه دهد. بعالوه حمایت اجتم آگاهی از نحوه تعامل 

ها  مقابله ا  عاطفه نگر می تواند با پیشگر  از وقوع موقعیت ها  پرتنش، افراد را مورد حفاظت قرار  

دهد و یا به آنها کمك کند تا وقایع پرتنش را به صورتی ارزیابی نمایند که جنبه تهدید کنندگی کمتر   

  و  2009و همکاران) 1چه در این خصوص بئورلئی  . چنان1389داشته باشد)سیاح سیار  و همکاران، 

  بیان نمودند که درک مناسب از حمایت اجتماعی دریافت شده از خانواده،  2011و همکاران) 2نایاک

 دوستان و افراد خاص می تواند رفتارها  آسیب زا برا  فرد و جامعه را کاهش دهد. 

 
1-  Beverly 
2- Nayak 
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ه ها  مورد مطالعه و بهره گیر  از روش  فرهنگی گرو -در این پژوهش عدم کنترل متغیرها  اجتماعی

نمونه گیر  دردسترس از جمله محدودیت ها  پژوهشی بودند که براین اساس پیشنهاد می گردد تا  

پژوهشگران آتی در مطالعات خود این محدودیت را مورد توجه قرار دهند. در نهایت نتایج به دست آمده  

در دانش آموزان دارا  سابقه رفتارها  پرخطر را نشانگر  بر لزوم توجه به کارکردها  خانوادگی و فرد  

 می باشد.
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