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 چکيده:

بين این پژوهش با هدف مقایسه گرایش به رفتارهای پرخطر در 

انجام یافته آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل دانش

 پس و توصيفی های ای)تحقيق مقایسه - علی است. روش این پژوهش از نوع روش
جامعه آماری این تحقيق شامل کليه دانش آموزان  رویدادي( بود و

 1398-99نفر( درسال  4750)دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل 

نفر  355بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه كوكران  ی پژوهشنمونه و است

آوري . براي جمعتعيين و نمونه بصورت تصادفي ساده انتخاب گردیدند

 (1386)پذیری نوجوانان محمدی و احمدآبادیاطالعات از مقياس خطر 

اي استفاده گردید. فرضيه ها با استفاده از آمارهاي تي دو نمونه

 گروه دو مستقل و تحليل مانوا آزمون شدند.  نتایج نشان داد كه بين

نظر رفتارهای پرخطر تفاوت معناداري وجود  از رتر و پسخد آموزان دانش

هاي گرایش به در مولفه هاآزمودنيگروه بين دو (. همچنين >0.05pدارد)

(، >0.05p(،گرایش به سيگار)>0.05p(، گرایش به الكل)>0.05pمواد مخدر)

تفاوت (>0.05p(، و گرایش به رانندگي خطرناك )>0.05pگرایش به خشونت)

توان با افزایش دانش در . از نتایج این پژوهش ميمعنادار وجود دارد

 رهای پرخطر كمك گرفت. زمينه درمان گرایش به رفتا

 
 ، گرایش به رفتارهای پرخطرآسيب شناسي اجتماعي،  واژگان کليدی:

 آموزان.دانش
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 مقدمه

نوجوانی که با تغييرات جسمانی، روانشناختی و اجتماعی گسترده 

 خود، های رفتار از نوجوان صحيح درک عدم و همراه است. به دليل خودمحوری

 استفان و پابلو جان .شودمی محسوب پرخطر های رفتار شروع برای دوره حساسی

 رفتاري الگوهاي .است زندگي در بحراني دوره یك نوجواني( معتقدند 2004)

 مي شكل دوران این در بگذارند تأثير فرد زندگي سراسر بر توانند مي كه مهم
 و مخدر مواد مصرف. شوند مي آغاز دوره این ازو رفتارهاي پرحطر  گيرند

 شده انجام هاي بررسي .شود مي آغاز نوجواني سنين در اخالقي هاي رويكژ و الكل

 مصرف مانند رفتارهایي یش افزا گویاي رشد، به رو و پيشرفته جوامع در

 (Hassan and al-Dawrawi, 1996)است مخدر مواد و الكل سيگار،

مطالعات مختلف حکایت از افزایش بروز انواع رفتارهای پرخطر در  

این خطر پذیری که از ویژگی های رشدی . (Buyer, 2006)نان داردميان نوجوا

افراد در سنين نوجوانی محسوب می شود احتمال وقوع پيامدهای منفی، 

ناخوشایند و آسيب زای جسمانی، روانی و  اجتماعی را برای نوجوانان 

( 2018پيشگيري) و كنترل مراكزطبق بررسي  (.Doran et al, 2012)می دهند افزایش

بزهکاری، سوء مصرف مواد، اعتياد به  از قبيلپرخطر  رفتارهاي روند

در بين  مواد و الكل تنباكو، مصرف و جنسي پرخطر رفتارهايفضای مجازی 

امروزه از سوء مصرف مواد و دیگر . است یافته افزایشنوجوانان 

رفتارهایی که بر رشد و بهزیستی عمومی نوجوانان اثر منفی می 

يروزی و موفقيت و نيز از رشد آینده شان جلوگيری می گذارند یا از پ

کنند، به نام "رفتارهای پرخطر" یاد می شود. به بيان دیگر، 

رفتارهای پرخطر هم در برگيرنده رفتارهایی هست که می تواند آسيب 

های جسمانی آنی پدید آورند )مانند زدو خورد( و هم رفتارهایی که 

)مانند سوء مصرف مواد(. رفتار پيامدهای منفی به همراه دارند 

پرخطر همچنين می تواند از راه آسيب رسانی به رشد طبيعی یا 

جلوگيری از پرداختن و درگير شدن در تجربه های معمول متناسب با 

بر اساس تعریف   (.Gazmen and Bush, 2012)سن، بر نوجوانان اثر بگذارد

تماعی، جسمانی یا ، رفتارهایی که انواع آسيب های اج(2003کرسينی )

روانی در پی دارندو نيز گروهها یا افرادی که به دالیل ژنتيک یا 

عوامل محيطی آمادگی دچار شدن به انواع آسيب های اجتماعی، جسمانی 

شيوع رفتارهای پرخطر  یا روانی را دارند "پرخطر" خوانده می شوند.

گيرد  در کشور ما ایران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود می

(. با توجه به گستره رفتارهای پرخطردر  1387)حمدیه و همکاران، 

ميان نوجوانان کشور ایران و نيز مسائل و مشکالت گوناگون که بدنبال 

رفتارهای پرخطر از جمله مصرف مواد بوجود می آید و با توجه به 

روند روبه رشد رفتارهایی همانند سوء مصرف مواد در بسياری از 

از جمله در کشور ما )بر اساس گزارش ستاد ( Kyrcaldy et al, 2003)کشورها

مبارزه با مواد مخدر(، بررسی رفتارهای پرخطر و شناسایی ميزان همه 

 گيری این دسته از رفتارها اهميت می یابد. 

( بسياري از رفتارهاي پرخطر از 2001طبق مطالعات برگمن و اسكات)

بط جنسي نامطمئن در سنين قبل قبيل سيگار، الكل، مواد مخدر و روا

( در مطالعه 1386سالگي اتفاق مي افتند. پوراصل و همكاران) 18از 

 2درصد الكل مصرف كرده و  7/12بين دانش آموزان تبریز دریافتند 

درصد مواد مخدر را تجربه كرده اند. آیت الهي و همكاران نيز در 

وزان سيگار را درصد دانش آم 9/16تحقيقي به این نتيجه رسيدند كه 

 درصد نيز بطور مرتب سيگار مي كشند. 5/2امتحان نموده اند و 



با توجه به گستره رفتارهای پر خطر در ميان نوجوانان کشور ایران و 

بوجود می ونی که بدنبال رفتارهای پرخطر نيز مسائل و مشکالت گوناگ

آید و با توجه به روند رو به رشد رفتارهایی همانند اعتياد به 

و از  (Kyrcaldy et al, 2003)ینترنت و سوء مصرف مواد در بسياری از کشورهاا

جمله کشور ما بررسی رفتارهای پرخطر و شناسایی این دسته از 

و با توجه به اینکه بهترین زمان برای  رفتارها اهميت می یابد.

انجام اقدامات پيشگيرانه در مورد مورد رفتارهای پرخطر دوره ی 

ی سنين پایين تر از آن است. شرط کليدی جهت هر اقدام نوجوانی و حت

موثری آگاهی از شرایط موجود و بررسی وضعيت کنونی در بين نوجوانان 

مقایسه گرایش به رفتارهای بر همين اساس مسئله اساسی پژوهش  است.

مي  آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيلپرخطر در دانش

 باشد. 

 نه تحقيقادبيات و پيشي

 عوامل به وجود آورنده رفتار پرخطر 

 نظریه رفتار

نظریه رفتار مشکل با این فرض را آغاز می شود که آسيب پذیری در 

برابر رفتارهای مشکل آفرین ناشی از تعامل شخص و محيط است. محيط 

به ساختارها یا عوامل نزدیک و دور تقسيم می شود. در هسته مرکزی 

ند و ارتباط با خانواده و همساالن قرار دارد. ساختارها ی دور، پيو

اگر نوجوان ها با والدین دلبستگی و پيوند برقرار نکنند، با 

همساالن خود ارتباط نزدیک تری داشته باشند و بيشتر تحت تأثيرآنها 

قرار می گيرند، تا والدین خود، در معرِض رفتارهای پرخطر 

 (.1378)طارميان، هستند

ی نزدیک، الگوپذیری اجتماعی و رفتارهای ویژه در هسته ساختارها

مواد از سوی دوستان و اعضای خانواده است. اگر نوجوانان دوستانی 

داشته باشند که رفتارهای پرخطر )مصرف مواد، بزهکاری، خشونت،...( 

انجام بدهند؛ احتمال انجام این رفتارها از سوی آنان بيشتر است. 

نيز به سه مقوله دور، واسط، و ویژگی های شخصيتی و روانی فرد 

نزدیک تقسيم می شود. دورترین ویژگی روانی گروه باور شخصی قرار می 

گيرد، ساختاری که بر اساس آن نوجوان در معرض رفتارهای پرخطر است؛ 

 :اگر

الف( از نظر اجتماعی عيب جو و خرده گير باشد و از نظر فرهنگی  

 احساس طرد و غریبگی نماید. 

س پایين داشته باشد و احساس کند در صورت اقدام به ب( عزت نف

رفتارهای انحرافی چيزی زیادی را از دست نمی دهد. منبع کنترل 

و موفقيتها  بيرونی داشته باشد؛ یعنی هيچ کنترلی بر رفتارش ندارد

 نسبت می دهد. و شکست های خود را به عوامل بيرونی و محيط

ساختار تحریک انگيزشی قرار  عوامل واسط رفتارهای پرخطر تحت گروه

می گيرد و جهت گيری اهداف اصلی نوجوانان، انتظارات و ارزش های 

شخصی آنان را در نظر دارد. این ساختار بيان می کند که نوجوانان، 

در معرض رفتارهای پرخطر هستند. اگر نوجوانان، به ارتباط با 

از خانواده  همساالن ارزش زیادی بدهند، به دنبال استقالل و جدایی

باشند و پيشرفت و موفقيت تحصيلی را بی ارزش بدانند و در نهایت 

نزدیکترین علل درون فردی تحت گروه ساختار کنترل فردی قرار می 

این ساختار نگرش نوجوانان را در مورد رفتارهای انحرافی در  گيرد. 

نظر دارد و مدعی است که نوجوان در معرض رفتارهای پرخطر است اگر 

مومًا رفتارهای انحرافی را بپذیرد و یا معتقد باشد که سودمندی ع

های رفتارهای پرخطر از آثار زیان بار آن بيشتر است )طارميان، 

1378.) 

 عوامل روان شناختی



از ميان عوامل روان شناختی و تفاوت های فردی که بتواند علت  

اشاره  رفتارهای پرخطر را تبيين نماید می توان به این عوامل زیر

کرد: مزاج فرد که معنای سطح پایه فعاليت رفتاری، مردم آميزی و 

دامنه توجه کردن را تعيين می کنند. نوجوانانی که که رفتارهای 

پرخطر را انجام می دهند دارای منبع کنترل بيرونی هستند و در 

تکانشگری،  مقایسه با نوجوانان عادی اعتماد به نفس کمتری دارند.

سردگی، توانایی ضعيف در ابراز وجود، اضطراب زیاد و حالت های اف

 Forman)نياز شدید به تأیيد اجتماعی، با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد

and Lini, 1991)  . در پژوهشهای مختلف روشن شده است که نوجوانانی که در

سابقه زندگی شان حوادث و رویداد های منفی بيشتری وجود داشته است، 

ری دارد که رفتارهای پرخطر را انجام دهند شواهدی وجود احتمال بيشت

دارد که نوجوان از مصرف مواد مخدر به منزله راهی برای مقابله با 

مشکالت، احساسات منفی و موقعيت های فشارزا استفاده می کند. فشار 

روانی نظير فشار گروه همساالن و پرخاشگری، پيش بينی کننده مصرف 

 . (Havkinz et al, 1992)تمواد در نوجوانان اس

 نظریه تعامل خانواده 

( نظریه ای را توصيف می کنند که در آن 1990بروک و همکاران )

دلبستگی عاطفی به والدین یادگيری های اجتماعی و ویژگی های درون 

فردی نوجوانان، به طور مستقيم بر سوء مصرف مواد اثر می گذارند. 

ميان  ی، ارتباط و پيوند قوی عاطفپایه و اساس نظریه تعامل خانواده

بر اساس این  و کودک است. خصوصًا ارتباط مادر و کودک. والدین

علل آن عبارتند  نظریه، دلبستگی ميان والد و کودک چهار علت دارد.

 از :

 ( ارزشهای مورد قبول والدین الف

 ب( رفتار و روش توام با حمایت و عطوفت والدین

 آرامش روانی مادر وج(

 (.1388کنترلی که مادر در مورد کودک خود دارد )محمد خانی، د( 

 مدل بوم شناسی اجتماعی

زیر بنایی  (1995به اعتقاد کامپر و ترنر)به نقل از فلی و ميلر،  

ترین علت بروز رفتارهای پرخطر فشار روانی خصوصا فشار روانی مربوط 

فشار می به مدرسه است، نوجوانانی که مدرسه را فعاليتی مشکل و پر

یابند، از فعاليتهای مدرسه گریزان شده و همساالن منحرف را به 

منزله َمّفری برای رهایی از فشار روانی انتخاب می کند و انجام 

رفتارهای پرخطر توسط آنها تقویت می شود. در این دیدگاه خود کار 

آمدی تحصيلی ضعيف مهمترین علت فشار روانی نوجوانان در مدرسه است 

جه مدل بوم شناسی اجتماعی مدعی است که اگر نوجوان در مورد در نتي

مهارتهای تحصيلی خود دچار تردید شود و مدرسه را محيطی پرفشار و 

نامساعد درک کند ممکن است به رفتارهای پرخطر خصوصا مصرف مواد روی 

 می آورند.

مقابله سازه ای دیگری که با سالمت عمومی رابطه دارد، مقابله  -5

مقابله فرایندی است که از طریق آن افراد استرس های ناشی از است. 

عوامل استرس زا را کنترل می کنند و هيجانات منفی ایجاد شده 

بوسيله این عوامل را تحت کنترل در می آورند. اضطراب و آشفتگی 

هيجانی بخشی از رفتارهای قالبی نوجوانان هستند که به صورت 

ایدار بروز می کند. هال در مورد رفتارهای آزمایشی، خشن و ناپ

نوجوانی اصطالح "طوفان و فشار" را به کار برد تا نشان دهد واکنش 

(، 1986های هيجانی نوجوانان شدید و گذرا هستند. پترسون و همبورگ )

مرحلۀ بحرانی را زمانی می دانند که یک سری تغييرات مهم به طور 

ر دوران تغييرات شدید، همزمان در درون و بيرون فرد رخ می دهند. د



 شيوه های آگاهانۀ تفکر و عمل موقتًا مختل می شوند.

در نتيجه، افراد نسبت به زمان های دیگر از لحاظ روان شناختی آسيب 

پذیرتر هستند. احتمااًل بيشتر از هر دورۀ دیگر، نوجوانی اوليه 

زمانی است که تحوالت شدید و وسيع اشخاص را از بعد جسمانی، روان 

 (. 1384ناختی و جامعه شناختی تحت تأثير قرار می دهند )شهرآرای، ش

این تغييرات شيوه های تعامل فرد با اشخاص دیگر را تغيير می دهند 

و این تعامالت تغيير یافته تعامل بيشتری را ایجاد می کند. به 

عالوه، این تحوالت بين نوجوانان و زمينه های اجتماعی آنها، در 

وتاه مدتی رخ می دهند. این بدان معنی است که نوجوان گسترۀ زمانی ک

با تحوالت سه محوری زیستی، روانی و اجتماعی خود در فضایی که 

انتظارتی نيز از او دارد باید خود را در زمانی کوتاه سازگار سازد 

 (.1384)شهرآرای، 

رفتارهای پرخطر نظير اعمال خشونت و درگيری فيزیکی با گفتني است 

استعمال دخانيات، مصرف الکل و مواد مخدر و داروهای  دیگران،

آور، رفتارهای پرخطر جنسی، همه از رفتارهایی هستند که نشاط

توانند سبب افزایش اضطراب در نوجوانان شده و زمينه را برای می

ها و حتی مرگ زودرس فراهم آورند، به ابتالء آنان به انواع بيماری

رفتارهای پرخطر شامل افزایش افسردگی و عالوه عوارض ناشی از انجام 

، مسموميت ناشی از (Halfoz et al, 2004)ایجاد افکار و یا اقدام به خودکشی

  .(Mado and Matla, 2000)پذیریبينی و تحریکهای غير قابل پيشالکل و یا مستی
 پيشينه تحقيق

 و اینترنت به اعتياد (، در پژوهشی که تحت عنوان مقایسه1394کرمی)
غيرجانبازان انجام داد  و جانبازان فرزندانِ  در عمومي سالمت های مولفه

 کاربران غيرجانبازان و جانبازان فرزندان گروه دو نتایج نشان داد هر

 با آماری معناداری تفاوت اینترنت از استفاده در و باشند می اینترنت عادی

 های مولفه در نغيرجانبازا و جانبازان فرزندان نمرات همچنين .ندارند هم

 هم با تفاوت معناداری جسمانی های نشانه و اجتماعی کارکرد در اختالل

 افسردگی و خوابی بی و اضطراب های مولفه در گروه دو تفاوت ولی .ندارند

 روانی  ,جسمانی ندارند مشکالت مطلوبی وضعيت جانبازان فرزندان و معنادار

 منفی تاثير آنان فرزندان ومیعم سالمت بر جانبازان و خانواده های آنان 

 .است گذاشته

(، در پژوهشی تحت عنوان رفتارهای پرخطر در بين دانش 1394رشيد)

آموزان نوجوان دختر و پسر به این نتيجه دست یافت که،  تجربه 

کشيدن قليان و سيگار، رابطه جنسی و کتک کاری و مصرف الکل به 

نوجوانان بودند. و  ترتيب همه گيرترین رفتارهای  پرخطر در ميان

ميانگين رفتارهای پرخطر  در پسران  بيشتر از دختران بود. و تفاوت 

معناداری ميان ميزان رفتارهای پرخطر دانش آموزان پایه های 

 گوناگون در قوميت های گوناگون وجود ندارد.

(، در پژوهشی تحت عنوان آسيب شناسی فضای 1391) و ربيعي محمدزاده 

ثير استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی مجازی، بررسی تا

دانشجویان به این نتيجه دست یافتند که یکی از متغييرهایی که 

بيشترین اثر را بر انزوای اجتماعی دارد، استفاده اجتماعی از 

اینترنت است. یافته ها حاکی از آن است که استفاده اجتماعی از 

يمی بر انزوای اجتماعی درصد دارای تاثير مستق 24اینترنت با بتای 

 است.

(،  در پژوهشي بـا بررسـي افسـردگي، اضـطراب 2014و همكاران ) گرگوري

و افكـار خودکشی با رفتار های پرخطر در ميان افراد با تزریق مواد 

مخدر به این نتيجه دست یافتند كه افراد با عالیم شدید افسردگي و 

بيشتر احتمال دارد كه  برابـر 4كساني كه افكار خودكشـي دارنـد، 



بگذارند  سوزن سرنگ خود را بـا دیگـر معتـادان تزریقـي بـه اشـتراك

و رفتارهاي پرخطر دیگري داشته باشند. همچنين این افراد تمایل 

 بيشتري به برقراری رابطه جنسی محافظت نشده دارند.

( در پژوهشی با بررسی رفتارهای پرخطر جنسی 2014همكاران ) و اسكينر

در ميان نوجوانان و جوانان با والدین معتاد، به این نتيجه رسيدند 

که دختران و پسران با والدین معتاد نسبت به گروه کنترل، تمایل 

 .بيشتری به رفتارهای پر خطر جنسی و همچنين سوء مصرف مواد دارند

(، به بررسی اعتياد چت در ميان نوجوانان چينی 2009هوانگ و ليونگ )

درصد شرکت کنندگان از چت استفاده  95نتایج نشان داد که پرداختند 

درصد از آنها اعتياد به آن دارند. کم رویی و از  8/9می کنند و 

خودبيگانگی از خانواده، همساالن و مدرسه با سطوح اعتياد به چت 

رابطه مثبت دارد. و اعتياد به آن پيوند معنی داری با کاهش عملکرد 

 تحصيلی دارد.

(، در زمينه رفتارهای پرخطر، دوره های 2006همکاران ) بسکين و

پایانی نوجوانی و آغاز  جوانی بعنوان زمان افزایش ميزان رفتارهای 

پرخطری  همتنند مصرف مواد شناخته شده است. همچنين گرایش و مصرف 

موادميزان پرداختن به رفتارهای پرخطری همانند نوشيدن الکل و 

رفتار جنسی، خشونت و خودکشی را افزایش می رانندگی در هنگام مستی، 

 دهد.

تحت عنوان اختالل روانی اعتياد  (در مطالعه ای که 2008کو، ین و چن )

به اینترنت در بين دانشجویان انجام داده اند. نشان داده اندکه در 

کاربران معتاد به اینترنت افسردگی شيوع بيشتری نسبت به کاربران 

 عادی دارد.

 اهداف تحقيق 

 هدف اصلي

نظر ميزان گرایش به  از دختر و پسر آموزاندانش گروه دو مقایسه بين

 رفتارهای پرخطر.

 اهداف فرعي

نظر ميزان گرایش  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بينتعيين تفاوت 

 .به مواد مخدر

رایش نظر ميزان گ از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بينتعيين تفاوت 

 .به الكل

نظر ميزان گرایش  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بينتعيين تفاوت 

 .به سيگار
نظر ميزان گرایش  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بينتعيين تفاوت 

 .به خشونت

نظر ميزان گرایش  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بينتعيين تفاوت 

 .رابطه با جنس مخالفبه 

نظر ميزان گرایش  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بينتعيين تفاوت 

 .خطرناک یرانندگبه 
 تحقيق  فرضيه هاي

 اصلي فرضيه

نظر ميزان گرایش به رفتارهای  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بين

 پرخطر تفاوت وجود دارد.
 فرعي هايفرضيه

نظر ميزان گرایش به مواد مخدر  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بين

 تفاوت وجود دارد.
نظر ميزان گرایش به الكل  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بين

 تفاوت وجود دارد.



نظر ميزان گرایش به سيگار  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بين

 تفاوت وجود دارد.

زان گرایش به خشونت نظر مي از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بين

 تفاوت وجود دارد.

رابطه با نظر ميزان گرایش به  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بين

 تفاوت وجود دارد. جنس مخالف
 یرانندگنظر ميزان گرایش به  از دختر و پسر  آموزان دانش گروه دو بين

 تفاوت وجود دارد. خطرناک
  تحقيقروش 

 پس و توصيفی های ای)تحقيق مقایسه - علی روش این پژوهش از نوع روش

رویدادي( بود و جامعه آماری این تحقيق شامل کليه دانش آموزان 

 1398-99نفر( درسال  4750دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر اردبيل )

ی این پژوهش  بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه كوكران بود و نمونه

ات از مقياس خطر پذیری نوجوانان نفر بودند. براي جمع آوري اطالع 356

قياس خطر پذیری نوجوانان م . استفاده گردید (1386محمدی و احمدآبادی)

که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و  گویه است 38( دارای IARSایرانی)

اجتماعی ایران بر روی نوجوانان دختر و پسر ساخته شده است و برای 

پرخطر از قبيل سيگار کشيدن،  سنجش آسيب پذیری در مقابل رفتارهای

و گرایش به جنس   مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، رابطه و رفتار جنسی

مخالف بکار گرفته می شود. مقياس این پرسشنامه پنج گزینه ای از 

نمره پنج )کامال موافق( تا نمره یک) کامال مخالف( متغيير است ميزان 

لوبی گزارش شده است. و خرده مقياس های آن در سطح مط IARSاعتبار 

است. مصرف مواد مخدر  93/0ميزان آلفای کرونباخ آن برای مقياس کلی 

، و گرایش به جنس 85/0، رابطه و رفتار جنسی 90/0، مصرف الکل 90/0

الزم به ذكر  .(1389گزارش شده است)زاده محمدی و همکاران، 80/0مخالف 

اي ره تي دونمونهاز آمااست براي آناليز و آزمون فرضيه هاي پژوهش 

 استفاده شد. (MANOVA)مستقل و تحليل مانوا

 

 هاي تحقيقیافته

 پژوهش در كننده شركت هاي آزمودني شناختي جمعيت هاي ( ویژگي1جدول)

 درصد فراوانی گروه متغيرها

دانش 

 آموزان

 50 178 دختر

 50 178 پسر

 مقطع

 34.5 123 پایه اول

 38 135 پایه دوم

 27.5 98 پایه سوم

ميانگين 

 يسن

 دختر
)حداقل 15)ميانگين( 15.60

 سن(

)انحراف معيار( 0.881

 )حداكثرسن(17

 پسر
  )ميانگين(17.06

 )حداقل سن(16

)انحراف معيار( 0.987

 )حداكثرسن(18

 هد.دمي نشان را شده انتخاب اينمونه شناختيجمعيت هايویژگي1جدول

درصد پاسخگویان از بين  50شود مي مشاهده جدول در طوري كههمان

انتخاب شده  پسرآموزان درصد نيز از بين دانش 50و  دخترآموزان دانش

درصد  38درصد در پایه اول،  34.5 پایه تحصيليگفتني است از نظر  .است



الزم به . تحصيل مي كننددرصد نيز در پایه دوم  27.5در پایه دوم و 

 باشد.يسال م 16.5ذكر است ميانگين سني پاسخگویان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش در كنندهشركت هايآزمودني ( مقطع تحصيلي1نمودار)

 

در رابطه با متغير  ها آزمودني نمرات مكتسبه توصيفي هاي ( شاخص2جدول)

 (n=356تحقيق)

 حداقل حداكثر
انحراف 

 معيار
 ميانگين

دامنه 

 نمره
  گروه

36 27 1.68 32.27 

50-8 

گرایش به مواد  پسر

 مخدر

 
 دختر 16.61 0.91 10 17

28 21 1.06 23.74 
30-6 

 پسر
 گرایش به الکل

 دختر 14 0.82 8 12

23 0 2.81 20.08 
25-5 

 پسر
 گرایش به سيگار

 دختر 12.30 0.77 6 10

23 0 2.66 19.72 
25-5 

 گرایش به خشونت پسر

 دختر 12.50 1.03 6 13 

18 0 2.33 15.48 
20-4 

گرایش به رابطه  پسر

 دختر 14.12 0.82 5 10 جنس مخالفبا 

26 0 3.24 23.18 
30-6 

گرایش به  پسر

 دختر 14.26 1.05 7 13 رانندگی خطرناک

162 55 12.69 134.47 
180-34 

 پسر
 رفتارهاي پرخطر

 دختر 83.79 9.02 51 76

 

 

 

 اسميرونوف )بررسی نرمال بودن داده ها( -( آزمون کلموگروف3جدول)

 متغيرها zمقدار یسطح معنادار

 گرایش به مواد مخدر 0.83 0.48

 گرایش به الکل 1.27 0.07
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 گرایش به سيگار 0.79 0.54

 گرایش به خشونت 121 0.10

 گرایش به رابطه با جنس مخالف 0.86 0.43

 گرایش به رانندگی خطرناک 1.43 0.45

 رفتارهاي پرخطر 0.97 0.29

چند متغيری نرمال  واریانس ریانسیکی از شرایط استفاده از تحليل وا

بودن متغيرهای وابسته می باشد.در صورت عدم برقراری این فرض از 

به همين منظور  .تبدیل داده ها مختلف استفاده می شود روش های مختلف

نمایيم. همانگونه كه در اسميرونوف استفاده مي -از آزمون کلموگروف

گردد سطح معناداري بدست آمده براي تمامي ل فوق مشاهده ميجدو

است كه حاكي از نرمال بودن متغيرهاي 0.05متغيرهاي تحقيق باالتر از 

هاي پارامتریك براي بررسي صحت و توان از آمارهتحقيق است، لذا مي

 ها استفاده نمود.سقم فرضيه

 

نظر رفتارهای پرخطر تفاوت وجود  از دختر و پسر آموزان دانش گروه دو : بيناصلي فرضيه

 دارد.

اي مستقل استفاده مي شود و تي دو  نمونه براي آزمون این فرضيه از 

 :های زیر استفرضدارای پيش

-ها باید نرمال باشد )با استفاده از آزمون کولموگروفتوزیع داده –

 (3( )جدول اسميرنوف

ای یا نسبی باشند دارای مقياس فاصله)متعير وابسته(  هاداده –

 متغير رفتارهاي پرخطر()
ها را داریم مقياس که قصد مقایسه آن)متغير مستقل(  دو گروهی - 

( با توجه به دختر و پسر آموزان دانش گروه )دو اسمی داشته باشند

 .اینكه پيشفرض ها برقرار بوده لذا انجام این آزمون بالمانع است

 

)مقایسه ميانگين رفتارهاي پرخطر بين دو ستقل اي متي دو  نمونه( آزمون 4جدول )

 گروه(

 تعداد هاگروه

 مبانگين

رفتارهاي 

 پرخطر

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی
t معناداری 

 12.69 134.47 178 پسر
356 60.271 0.000 

 9.02 83.79 178 دختر

براي مقایسه ميزان رفتارهاي پرخطر در بين دو گروه از تي دو      

برابر با  tميزان  ،اي مستقل استفاده شده است براساس جدول فوقنمونه

مي باشد و چون این مقدار از  000/0( sigبوده و سطح معناداري ) 60.271

( كمتر است. بنابراین فرضيه مورد  05/0سطح معناداري استاندارد ) 

نظر  از پسر و دختر آموزان پذیرش قرار می گيرد. لذا بين دو گروه دانش

تارهای پرخطر تفاوت معناداري وجود دارد. بطوریكه ميانگين رف

( بيشتر از دانش 134.47)با پسررفتارهاي پرخطر در بين دانش آموزان 

 ( مي باشد.83.79)با دخترآموزان 
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متفاوت  دختر وپسر آموزان دانش گروه دو فرضيه: ابعاد رفتارهاي پرخطر در بين

 باشد.می

 استفاده از حليل مانوا استفاده شد. قبلبراي آزمون این فرضيه از ت

 از آزمون آن، هاي فرض رعایت پيش تحليل مانوا جهت پارامتریك آزمون از
  شد. استفاده لوین و باكس

 

 1( آزمون باکس  فرضيه 5جدول )

Box's M 295.46 

F 11.05 

df1 28 

df2 74162.43 

Sig. 0.056 

 شرط نبوده است، معنادار غيرهامت از یك هيچ براي كه آزمون باکس براساس

شده است و مفروضه  رعایت درستي به واریانس/كوواریانس هاي ماتریس همگني

 زیر برقرار است:

(BOX”SM= 295.46      F=(11.05)  P=0.056) 

 شرط برابري متغيرها، همه براي آن معناداري عدم و آزمون باکس براساس

 چند واریانس تحليل آزمون نابراینب است. شده رعایت گروهي بين هاي واریانس

 است. اجرا متغيري)مانوا( قابل

 

نتایج آزمون المبداي ویلكز در تحليل واریانس چند متغيره ابعاد متغير ( 6)جدول 

 رفتارهاي پرخطر

 

مجذور 

 اتا

سطح 

 معناداري

درجه 

آزادي 

 اثر

درجه 

آزادي 

 خطا

F ازمون ارزش 

 اي ویلكزالمبد 0.007 2988.44 6 348 0.000 0.99

نتایج حاصل از آزمون المبدای ویلکر حاکی از اثر گروه بر  متغيرهای 

وابسته تحقيق و مولفه های آن است. به عبارتی از لحاظ متغيرهاي 

تفاوت  دختر و پسر آموزان وابسته در بين آزمودني هاي گروه دانش

این =المبدا(. بنابراین 007/0و  0.000p<،44/2988=Fمعنادار وجود دارد)

شود.  نتایج تحليل واریانس چند متغيره در فرضيه پژوهش تایيد می

نيز حاكي از معناداري ابعاد رفتارهاي 6متن مانوا در جدول شماره 

 باشد.مي دختر وپسر آموزان پرخطر بر اساس دو گروه دانش

 



 

مانوا( بر روی ميانگين نمره ابعاد )نتایج تحليل واریانس چند متغيری (7)جدول

 فتارهاي پرخطر آزمودنی ها در بين دو گروه ر

 

 
متغيرها ی 

 وابسته
ss df ms F داريمعني 

مجذورا

 تا

کرو

 ه

گرایش به مواد 

 مخدر
15895.88 

1 15895.88 9660.93 0.000 0.985 

 0.984 0.000 8838.18 8022.20 1 8022.20 گرایش به الکل

 0.906 0.000 1400.45 6037.81 1 6037.81 گرایش به سيگار

 0.901 0.000 1333.93 5486.47 1 5486.47 گرایش به خشونت

گرایش به رابطه 

 با جنس مخالف

321.18 
1 321.18 89.42 0.098 0.087 

گرایش به 

 رانندگی خطرناک

7258.24 
1 7258.24 1271.86 0.000 0.897 

 خطا

گرایش به مواد 

 مخدر
240.22 

348 1.64    

    0.90 348 132.52 گرایش به الکل

    4.31 348 629.45 گرایش به سيگار

    4.11 348 600.50 گرایش به خشونت

گرایش به رابطه 

 با جنس مخالف

449.89 
348 3.08    

گرایش به 

 رانندگی خطرناک

833.18 
348 5.707    

در  ،دختر و پسر آموزان آزمودني هاي دانشبين دو گروه  7براساس جدول

(، گرایش به F=937/9660و >0.05pرایش به مواد مخدر)هاي گمولفه

(، F=455/1400و   >0.05p( گرایش به سيگار)F=188/8838و  >0.05pالكل)

(، گرایش به رابطه با جنس F=930/1333و  >0.05pگرایش به خشونت)

 868و  >0.05p(، و گرایش به رانندگي خطرناك )F=89.42و  p=0.098مخالف)

/1271=F)دانشار وجود دارد. به این صورت که نمره گروه تفاوت معناد 

هاي دختر در مولفه آموزان دانشاز  باالتربه طور معناداری  پسر آموزان

ذكر  4ميانگين ابعاد رفتارهاي پرخطر در جدول است.  رفتار پرخطر

گرایش به مواد  واریانس درصد 9.8متغير گروه گردیده است. همچنين 

گرایش به  واریانس درصد9رایش به الكل، گ واریانس درصد 9.8مخدر، 

گرایش به  واریانس درصد8/7 گرایش به خشونت، واریانس  درصد9سيگار، 

گرایش به رانندگي خطرناك واریانس  درصد 8.9رابطه با جنس مخالف و 

شایان ذكر است گرایش به رابطه با جنس مخالف در  .می کند را تبيين

 دو گروه تفاوت معناداري ندارد.

 
  گيريحث و نتيجهب

 آموزان دانش گروه دو بر اساس نتایج آزمون آماري انجام یافته بين

معناداري وجود تفاوت و ابعاد ان نظر رفتارهای پرخطر  از دختر وپسر

، (1394) ،کرمی(1394)با نتایج تحقيق رشيدنتایج این پژوهش  دارد.

استا مي همر(2014)  همكاران و و گرگوري (1391) محمدزاده و ربيعی

این خطر پذیری که (2012(لوکزاک، بک من، براونبه نظر دوران،   باشد.

شود احتمال از ویژگی های رشدی افراد در سنين نوجوانی محسوب می

وقوع پيامدهای منفی، ناخوشایند و آسيب زای جسمانی، روانی و  

(و 2006اجتماعی را برای نوجوانان افزایش می دهندو مطالعات بویر)



( نيز حکایت از افزایش بروز انواع رفتارهای پرخطر 2004ایری) وچيو،

توان گفت طبق دیدگاه در تبيين نتایج مي. در ميان نوجوانان دارد

 های دوره، پرخطر رفتارهای زمينه در ،(2006) همکاران و  بسکين

 رفتارهای ميزان افزایش زمان بعنوان جوانی  آغاز و نوجوانی پایانی

 مصرف و گرایش همچنين. است شده شناخته مواد صرفم هستند  پرخطری

 و الکل نوشيدن همانند پرخطری رفتارهای به پرداختن موادميزان

 می افزایش را خودکشی و خشونت جنسی، رفتار مستی، هنگام در رانندگی

 ..دهد

این پژوهش در دو سطح نظري و عملي دستاوردهایي دارد: از نتایج این 

یش دانش در زمينه درمان گرایش به رفتارهای توان با افزاپژوهش مي

كمك گرفت. از سوي دیگر نتایج این تحقيق تایيدي است بر پرخطر 

نظریه ها و تبيين هاي تحقيقات در خصوص تفاوت دو گروه دانش آموزان 

. بطوریكه در سطح علمي و دختر و پسر در گرایش به رفتارهاي پرحطر

ان سالمت عمومي، روانشاسان سالمت باليني این یافته ها در خدمت متخصص

و متخصصان امور تربيتي قرار مي گيرد كه با انتخاب موثرترین روش 

تربيتي از اتالف وقت و هزینه جلوگيري كرده و آنها را در دستيابي 

به اهدافشان نزدیكتر سازد و با بررسي روشهاي درماني و شناسایي 

ای پرخطر و كاهش احساس مشكالت روانشناختي در كاهش گرایش به رفتاره

تنهایی و افزایش استحکام روانی دانش آموزان مي توان گامي اساسي 

را برداشت. در مجموع متخصصان و روان شناسان و مجریان برنامه هاي 

تربيتي مي توانند با بهره گيري از یافته هاي حاصل از پژوهش، بر 

تواند صرفه  ميزان موفقيت برنامه هاي تربيتي بيفزایند امري كه مي

 جویي در منابع انساني و مالي را به دنبال داشته باشد.
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