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 مقدمه

 جهان کشورهای اکثر که است اجتماعی روانی و بهداشتی چالشهای مهمترین از یکی سالمت تهدیدکنندۀ رفتارهای

 که بسیاری تالشهای رغم علی. می نمایند تحمیل جوامع بر را شدیدی و گسترده مشکالت و هستند آن درگیر با نوعی به

 با همچنان است، گرفته صورت پرخطر رفتارهای خطر و آسیب به نسبت عمومی آگاهی افزایش جهت در اخیر دهۀ دو در

 1پرخطر رفتارهای (.1381 نیا، )سلیمانی هستیم روبه رو نوجوانان و جوانان درمیان به ویژه رفتارها این روزافزون افزایش

 رشد و ها موفقیت مانع می تواند که دارد افراد متیسال و همه جانبه رشد بر نامطلوبی اثرات که رفتارهایی از عبارتند

 فزآینده منفی اثرات که رفتارهایی یا و شده فیزیکی صدمات به منجر می تواند (کردن دعوا مانند)رفتارها  این گردد،

 تجربیات برای مانع ایجاد یا رشد در وقفه ایجاد با می تواند خطررپ رفتارهای. گردد شامل را دارند( مواد مصرف سوء مانند)

 (. 2007 2گازمن) گذارد جا بر افراد روی نامطلوبی اثرات همساالن، گروه شاخص

 سال در نفر میلیون 10 به دخانیات( )مصرف از ناشی میر و مرگ میزان فقط ،2030 سال تا که شده زده تخمین

 سن در میر و مرگ موارد از ریبسیا خشونت، عامل و مواد مصرف جنسی، پرخطر رفتارهای و (.2004، 3برسد )اسالسکی

 با است برابر خطر پر رفتارهای روزافزون شیوع(. 2000، 4)لیندبرگ، بوگست و ویلیامزاست  بزرگسالی ابتدای و نوجوانی

 های  هزین آن جبران که دارد همراه به ناخوشایندی بسیار عوارض و جامعه ی سازنده و خالق های پتانسیل رفتن هدر

 مشکالتی و مسائل با آشنایی لزوم دارند، کار و سر دانشجویان با انحاء از نحوی به که کسانی ی همه بد. طل  م را فراوانی

 عدم گونه هر و است ضروری امری برایشان است، آنان اجتماعی رفتار ویژه به رفتاری های بحران شالوده واقع در که

 که شود خطرناکی غیرعادی رفتارهای بروز در ساز زمینه های واکنش تشدید سبب است ممکن مسائل این با آشنایی

رهای پرخطر و (. لذا هدف کلی در این پژوهش بررسی رفتا1393گردد )علیوردی نیا،  هم جامعه دامنگیر تواند می

 های شخصیتی در دانشجویان می باشد. ارتباط آن با ویژگی

 

                                                           
1 high-risk behavior 

2 Gusman, 

3 Lindberg, Boggest, Williams  

4 Slusky 
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 بیان مساله

ی نوجوانان و جوانان و سایر افراد را در معرض خطر قرار رفتارهای پرخطر رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیست

رفتارهای پرخطر همچنین به عنوان انجام اعمال عجیب و غریب که توسط جامعه مورد قبول (. 1383 دهد )ماهر، می

(. بر این اساس رفتارهای پرخطر به دو گروه تقسیم می شوند: گروه اول 2014، 1نیست، نیز تعریف می شود )بیل تاج

اندازد، گروه دوم رفتارهایی هستند که  و بهزیستی خود فرد را به خطر می شامل رفتارهایی است که بروز آنها سالمت

، 2(. پس رفتارهایی همچون سوء مصرف مواد2004اندازد )شاملو،  تندرستی دیگر افراد را به خطر میسالمت و 

به  6تجربه های غیرعادی جزء رفتارهای پرمخاطره ای، ماجراجویی و جستجوی 5، هیجان طلبی4، تکانشگری3پرخاشگری

شمار می روند که خطر گرایش به رفتارهای مثل اعتیاد و مصرف سیگار و الکل سوق می دهد. بنابراین می توان گفت که 

رفتار گیرد که نه تنها به فرد درگیر در این  رفتارهای پرخطر مفهوم گسترده ای است که سلسله ای از رفتارها را دربرمی

شود )کاظمینی و  دمه غیرعمدی به افراد بی گناه میو افراد مهم زندگی وی زیان جدی وارد می کند، بلکه باعث ص

کننده مواد  (. کشور ما به دلیل مرزهای طوالنی که با افغانستان، که یکی از کشورهای بزرگ تولید1391مدرس غروی، 

باشد. وابستگی به مواد مخدر در همه ی مشاغل،  مشکالت زیادی میدارای  افیونی می باشد، در مورد سوء مصرف مواد

شود، ولی می توان گفت که مصرف مواد مخدر و الگوهای رفتاری نادرست  سطوح تحصیلی و طبقه ی اجتماعی دیده می

ه شده ای که طی بررسی ها نشان داد (، به گونه2004، 7شود )جان پابلو و استفان جنسی از دوران نوجوانی آغاز می

آموزان راهنمایی و دبیرستان  است که وجود رفتارهای پرخطر مانند مصرف سیگار، الکل و سایر مواد در میان دانش

انجام شده، مشخص شده است که  1378سال  در(. در بررسی که در استان اردبیل 1387چشمگیر است )باریکانی، 

 (.1380بیشتری دارد )مجیدپور و خیرخواه،  سالگی شیوع 45تا  26وابستگی به مواد مخدر در بین سنین 

                                                           
1 biltagy 

2 Substance abuse   

3 aggressive 

4 impulsive 

5 Sensation seeking 

6 Risky behavior 

7 Juan-publo& Estefan 
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با توجه به وجود حساسیت زیاد این دوران )نوجوانی و جوانی( به دلیل توجه زیاد به جنس مخالف و دوستی ها و 

گار، الکل و هایی در مورد رفتارهای پرخطر مثل مصرف سی رسد که بررسی حث جستجوی هویت، مناسب به نظر میب

انجام شد به یک ارتباط منفی بین گرایش به رفتارهای  2013. با توجه به تحقیقاتی که در سال سایر مواد مخدر داشت

تواند به  می (BAS) 2(. اعتیادهای رفتاری2013، 1پرخطر و سن، دست یافته اند )پنی رو، دل ریو، لوپز، مارتین و بکونا

 می تواند کنترل روی دهد که رفتارهای غیر قابل عنوان یک اختاللی مولفه بندی شود که همراه با رفتارهای تکانشی و

(. به 2010، 3پیامدهای زیادی داشته باشد )نیکوال، تدچی، مازا، مارتینو، هارنیک، قاتاالنو، بروشی، پوزی، بریا و جانیری

خطر ابتال ، و افراد تزریقی در 4در معرض خطر رفتارهای ناایمن جنسی ،عنوان مثال افرادی که زیاد الکل مصرف می کنند

(. یا نوجوانان و جوانانی که روی به مصرف و استعمال 2013، 5به ایدز قرار دارند )مارچند، ایوانز، پیج، دیویدسون و هان

دچار شوند. عوارض زیاد  6کنند، در آینده نه چندان دور می توانند به بیماریهای قلبی، ریوی، تنفسی و سرطان سیگار می

ر مشاهده می شود، به گونه ای که نوجوانان مصرف کننده ی الکل رفتارهای خشنی را از دیگری نیز در مصرف موادمخد

 (. 2009، 7شود )زوی، زیمرمن و گیونیق هم دهند که باعث صدمه به دیگران می خود بروز می

الش ها ( نشان داد که دوران نوجوانی و جوانی دورانی سرشار از تغییرات و چ2014) 8مطالعات روساریو و پوالمییر

آن چالش ها است که بایستی  ءباشد که می توان آن را تبدیل به فرصت و پیشرفت کرد که رفتارهای پرخطر جز می

نوجوانان و جوانان را آگاه کرد. مجموعه ای از علل و عوامل مختلف دست در دست هم می دهند تا پدیده ای را برای 

نی نیست. به طور کلی انحراف و کج روی از جمله اعتیاد، رفتاری نیز از این امر مستث 9انسان رقم بزنند که اعتیاد

، 11)ارث که ریشه در عوامل درونی است که در اثر به هم خوردن تعادل فکری و روانی افراد به وجود می آید 10نابهنجار

                                                           
1 Pinero,  Delrio, Lopez, Martin &Becona 

2 behavioural addicitions 

3  Nicola, Tedschi, Harnic, Pozzi&Juniri 
4  Unsafe sexual 

5  Marchand, Evans 

6  cancer 

7  Xue, Zimerman&Giunighel 

8  Rosario & pohlameier 

9  addicit 

10  abnormal 

11  inhernt 
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ن در خطرپذیری توا (. عوامل زیادی را می1387( و عوامل محیطی )فقر، اقتصاد و خانواده( دارند )اسدافروز، 1شخصیت

 شخصیتی، های ویژگی که است آن بیانگر پژوهشها برخی نتایج افراد مدنظر قرار داد که خیلی گسترده است.

 (.2003و همکاران،  2)مارکی هستند پرخطر رفتارهای و بزهکاری رفتاری، مشکالت برای مهمی های کننده بینی پیش

مثل  ارهای پرخطرندپروری والدین و ارتکاب نوجوانان به رفتهای فرز ( ارتباط بین شیوه2010در بررسی زارعی ) 

ا را به ان، ممصرف الکل و سیگار مشخص شد. وجود ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در دانشجوی

لیلو و ع(. محمود 1391اهمیت عوامل شخصیتی در وقوع این مشکالت رهنمود می سازد )کاظمینی و مدرس قروی، 

رف ( طی بررسی های خود روی گروه سوء مصرف کنندگان، به این نتیجه رسیدند که سوء مص1388ران )همکا

یجان نشوری و ه، تکاکنندگانی که نمرات باالیی در رفتارهای پرخطر دارند، نمرات بیشتری را در متغیرهای نوروزگرایی

 خواهی دریافت می کنند. 

روی نوجوان چینی به این نتیجه رسیدند که کسانی که در افسردگی و در تحقیاتی همسو با این بررسی در چین بر 

( پس 2009، 5،یاو4، زهو3خطر اشتغال بیشتری دارند )کالرو به رفتارهای پر ،اضطراب نمرات باالتری دریافت می کنند

)ریونالد، اسکیبر، عوامل درونی که می تواند در گرایش به موادمخدر و رفتارهای پرخطر موثر باشد شامل، وجود اضطراب 

های شخصیتی مرزی، خودشیفته و ضداجتماعی هستند  (، اختالل2013، 6گزل، مس پیرسون، ایمست و لی جوز

( 1381(. ناراحتی های جسمی و فشار روانی و لذت جویی )قریشی زاده و ندایی، 1381)نویدیان، دواحی و بشردوست، 

دیالرد،  برادوک، ؛2013( با تکانشی بودن )نیکوال و همکاران، 1383اضطراب و افسردگی )عصاریان، امیری و اکبری، 

 ( را دانست. 2013 (، هیجان طلبی )چارنیقو و همکاران،7،2011وویت، استپسون، سوپری وآندرسون

 

                                                           
1  personality 

2 Markey 

3 claro 

4 Zhu 

5 Yau 

6 Reynolds, Scheeriber, Geisel, Emset & Lejuez 

7 Braddoc,Dillard,Voigt,Stephenson & Anderson 
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تصادی و آموزش اق -عوامل دیگر بیرونی را نیز در چندین بررسی مشخص کرده اند که سطوح پایین اجتماعی

(. 2004، 1) وازوانی و دیزای می باشدعوامل گرایش به رفتارهای پرخطر و سوءمصرف مواد  از جمله  متوسط به پایین را

ی قوی برای سوءمصرف الکل می باشد  مشخص گردید که استرس در خانواده پیش بینی کننده در پژوهش دیگری

ی مواد، سطوح باالیی از  نده( نشان داد که افراد سوءمصرف کن2013و همکاران ) 3(. بررسی ارچی2012، 2)بارنز

تکانشی بودن و جستجوی هیجان را نسبت به گروه کنترل دارند، که این تحقیق همسو با تحقیقات مهرابی، کجباف و 

 .باشد ( می1389مجاهد )

د که ی باشبا توجه مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که عوامل زیادی در گرایش به رفتارهای پرخطر دخیل م

وهش به ین پژااین عوامل خارج از توانایی یک پژوهش است. بنابراین با توجه به این محدودیت، در  ی بررسی همه

یا شود که آ دهدا بررسی برخی عوامل شخصیتی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر پرداخته می شود. و به این سوال جواب

 رفتارهای پرخطر و عوامل شخصیتی وجود دارد؟ارتباطی بین 

 ضرورت تحقیقاهمیت و 

زء جپرخاشگری، تکانشگری، هیجان طلبی، ماجراجویی و جستجوی تجربه های غیرعادی  رفتارهایی همچون

وق سر و الکل گارف سیمثل اعتیاد و مص یخطر گرایش به رفتارهایفرد را به رفتارهای پرمخاطره ای به شمار می روند که 

د گیر ربرمیا را دمفهوم گسترده ای است که سلسله ای از رفتارهمی توان گفت که رفتارهای پرخطر  می دهد. بنابراین

به  ه غیرعمدیث صدمکه نه تنها به فرد درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگی وی زیان جدی وارد می کند، بلکه باع

 (.1391افراد بی گناه می شود )کاظمینی و مدرس غروی، 

 و دانشجویان روان سالمت به توجه دارند، عهده به کشور ی دهآین اداره در که مهمی نقش دلیل به دانشجویان

 و است ضروری است، آنان اجتماعی رفتار ویژه به رفتاری های بحران شالوده واقع در که مشکالتی و مسائل با آشنایی

 که دشو پرخطر رفتارهای بروز در ساز زمینه واکنشهای تشدید سبب است ممکن مسائل این با آشنایی عدم گونه هر

                                                           
1 Vaswani & Desai 

2 Barnes 

3  Ersche 
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 به بلکه دهد، می دست از را خود مولد نیروهای از بخشی تنها نه جامعه شرایط این در .گردد هم جامعه دامنگیر تواند می

 و نگهداری های هزینه باید معضل، این از ناشی اجتماعی- روانی و جسمی های آسیب و ها معلولیت ها، بیماری دلیل

 تبیین و شناسایی (. لذا،1390)علیوردی نیا و همکاران، بپذیرد طوالنی های سال برای را های خاص مراقبت ی ارائه

 دانشجویان زیرا رسد. می نظر به ضروری پیشگیرانه، رویکردهای در جهت اتخاذ دانشجویان میان در خطر پر رفتارهای

 جمله از آنها ایلمس بنابراین است. آینده و سالمت تضمین ها آن جسم و روح سالمت و باشند می جامعه های رمایهس

 داشت. مبذول کافی توجه ها آن به باید که است مسایلی

 هدف کلی 

 تعیین میزان ارتباط بین عوامل شخصیتی با رفتارهای پرخطر در دانشجویان

 اهداف اختصاصی

مصرف مواد  دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س ی)رانندگ تعیین ارتباط برون گرایی و گرایش به رفتارهای پرخطر

  ( یبه جنس مخالف و روابط جنس شیدر، مصرف الکل، گرامخ

مصرف مواد  دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س ی)رانندگتعیین ارتباط درون گرایی و گرایش به رفتارهای پرخطر 

 (یبه جنس مخالف و روابط جنس شیمخدر، مصرف الکل، گرا

 دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س ی)رانندگ پرخطرو گرایش به رفتارهای  روان رنجورگراییتعیین ارتباط میان 

 (یبه جنس مخالف و روابط جنس شیمصرف مواد مخدر، مصرف الکل، گرا

 دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س ی)رانندگو گرایش به رفتارهای پرخطر  روان پریشی گراییتعیین ارتباط 

 (یبه جنس مخالف و روابط جنس شیمصرف مواد مخدر، مصرف الکل، گرا

 دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س یپرخطر )رانندگارتباط میان هیجان طلبی و گرایش به رفتارهای  تعیین

 (یبه جنس مخالف و روابط جنس شیمصرف مواد مخدر، مصرف الکل، گرا
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مصرف  دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س ی)رانندگ تعیین ارتباط میان افسردگی و گرایش به رفتارهای پرخطر

 ( یبه جنس مخالف و روابط جنس شیالکل، گرا مواد مخدر، مصرف

 شیمصرف مواد مخدر، مصرف الکل، گرا دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س ی)رانندگ پیش بینی رفتارهای پرخطر

 بر اساس ویژگی های شخصیتی (یبه جنس مخالف و روابط جنس

  پژوهش فرضیه های

نت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، )رانندگی خطرناک، خشوگرایی و رفتارهای پرخطر  بین برون -1

 در دانشجویان معناداری وجود دارد.( ، رابطه و رفتار جنسیمصرف الکل

)رانندگی خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، پرخطر  گرایی و رفتارهای بین درون  -2

 در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.( ، رابطه و رفتار جنسیمصرف الکل

مصرف مواد  دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س یپرخطر )رانندگ یرفتارها رنجورگرایی و ن روانبی  -3

 رابطه معناداری وجود دارد. انی( در دانشجو، رابطه و رفتار جنسیمخدر، مصرف الکل

مصرف مواد  دن،یکش گاریخطرناک، خشونت، س یپرخطر )رانندگ یرفتارها پریش گرایی و بین روان  -4

 رابطه معناداری وجود دارد. انی( در دانشجو، رابطه و رفتار جنسیکلمخدر، مصرف ال

)رانندگی خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، طلبی و رفتارهای پرخطر  بین هیجان -5

 در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.( ، رابطه و رفتار جنسیمصرف الکل

خطرناک، خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر،  )رانندگیپرخطر  بین افسردگی و رفتارهای  -6

 در دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.( ، رابطه و رفتار جنسیمصرف الکل
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 سوال پژوهش

مصرف  سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر،خشونت،  )رانندگی خطرناک،آیا ویژگی های شخصیتی، رفتارهای پرخطر

 بینی می نماید؟ پیشنشجویان در دارا  (، رابطه و رفتار جنسیالکل

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

 شخصیت

 به برخی شخصیت، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی های جنبه به برخی شخصیت از شده ارائه تعاریف میان در

 با راداف متقابل طرواب به نیز گروهی و آدمی رفتار ناهشیار فرآیندهای به دیگر برخی مشهود، و رفتاری های العمل عکس

 دامنه بنابراین. دان کرده تعریف مبنا همان بر را شخصیت و نموده توجه ،کنند می بازی جامعه در که هایی نقش و یکدیگر

)پورافکاری،  است نوسان در افراد تعادل از ناشی مشهود رفتارهای تا ارگانیسم درونی فرآیندهای از تعاریف ی گستره و

 تغییر ختلفم های موقعیت به پاسخ در است ممکن که است نظیر بی و پایدار هایویژگی از ای مجموعه شخصیت (.1380

-اییهای )درون گر اتی که آزمودنی در هر یک از آیتمنمر است عبارت پژوهش این در شخصیت منظور از. کند

 گیری این ازهمقیاس اند وان پریش گرایی( پرسشنامه شخصیتی آیزنک بدست می آورند.ر -گرایی. روان رنجوگرایی برون

 متغیر فاصله ای می باشد.

 رفتارهای پرخطر

رفتارهای مخاطره آمیز  به هرگونه رفتار مداومی اطالق می شود که مضرات واقعی و بالقوه ای را متوجه سالمتی 

و 1و موجب صدمات و ضایعات شود، مانند مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، و رفتارهای پرخطر جنسی )موناستریوکرده 

 اسیمقها در پرسشنامه  منظور از رفتارهای پرخطر در این بررسی نمراتی دریافت شده ی آزمودنی(. 2007اران، همک

 باشد. ای می گیری این متغیر فاصله دازهمقیاس انباشد.  ی میرانینوجوانان ا یریخطرپذ

 

                                                           
1 Monasterio 
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 هیجان خواهی

ه فرد را ایی کی شود. فعالیت هطالق مهیجان خواهی به رفتارهایی که استعداد ریسک پذیری باالیی را دارند ا

ن خواهی در این (. منظور از هیجا2014تواند در معرض خطر قرار دهد. مانند رانندگی با سرعت زیاد )اسمورتی،  می

 گیری این ندازهها در پرسشنامه هیجان طلبی ذاکرمن بدست می آورند. مقیاس ا پژوهش، نمراتی می باشد که آزمودنی

 می باشد.متغیر فاصله ای 

 روان پریشی گرایی -روان رنجورگرایی

 احساس و افسردگی اضطراب، هیجانی، پایین، بی ثباتی نفس عزت منفی، هیجانهای تجربۀ به روان رنجورگرا افراد

 پارانویید، تکانشگری، تفکر هیجانی، حساسیت فقدان ضد اجتماعی، رفتار قبیل از صفاتی به گرا پریش روان و افراد گناه

منظور   (.2006، 2، کال2011و همکاران،  1دارند )براتیس گرایش خشونت بار و افکار خالقیت خودمحوری، شگری،پرخا

-روان رنجورگراییدر آیتم  ها در این بررسی نمراتی می باشد که آزمودنی گرایی پریشی روان-رنجورگرایی رواناز  

 مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می باشد.آورند.  پرسشنامه شخصیتی آیزنک بدست می پریشی گرایی روان

 برون گرایی -درون گرایی

 به فردی روانی اگر انرژی .است روانی انرژی مسیر یک گرایی برون و گرایی ( معتقد بود که درون1933) 3یونگ

 آن باشد، اشتهدرون جریان د سمت به انرژی این اگر که درحالی است، گرا برون شخص آن باشد، داشته جریان بیرون

 -منظور از برونگرایی(. 1391، نقل از سپهریان آذر، 4،1979و اسمیت )کوهن دارد را درونگرایی ویژگیهای شخص

درون گرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنک  -در آیتم برونگرایینمراتی می باشد که آزمودنی ها  پژوهشگرایی در این  درون

 تغیر فاصله ای می باشد.آورند. مقیاس اندازه گیری این م بدست می

 

                                                           
1 Beratis 

2 Cal 

3 Jung 

4 Cohen & Schmidt 



11 
 

 افسردگی

و  مسرت نیست قادر و کرده دلسردی و لذت عدم غم، فرد احساس آن در که است خلق اختالل نوعی افسردگی

 .نماید بروز فردی هر در تواند می اجتماعی، افسردگی موقعیت و طبقه و نژاد گرفتن نظر در نماید. بدون احساس را خوشی

 و اشتها در تغییر گناه، و غم پایین، احساس نفس به اعتماد عالیق، و انرژی دادن دست از عدم رضایت، آن خاص عالیم

در  ها منظور از افسردگی در این پژوهش، نمراتی است که آزمودنی (.2003، 1است )اسمیت و الیوت خواب الگوی

 باشد.آورند. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می  بدست میپرسشنامه افسردگی بک 

 مبانی رفتارهای پرخطر 

رات سریع اجتماعی، از سوی یکی از موارد جدی تهدید کننده سالمت، که در سال های اخیر با توجه به تغیی

های بهداشتی، مجریان قانون و سیاست گذاران اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت موجود در جامعه  سازمان

( هر چند که 2004های پر خطر در میان اقشار مختلف می باشد )اسالسکی، رفتارتوجه قرار گرفته است، شیوع مورد 

های تهدید کننده سالمت در امان نیست، اما بعضی از گروه های ه از عواقب ناگوار رفتارعهای جام هیچ یک از بخش

ن رفتار های پرخطر در اجتماعی از جمله نوجوانان در معرض خطر بیشتری قرار دارند، به طوری که بسیاری از قربانیا

 (2000، 2آینده از میان نوجوانان امروزی خواهد بود )لیندبرگ

(. 2003)آخنباخ و گیتلمن، نوجوانی دوره تغییرات بزرگ است؛ تغیرات سریع احساسی، فیزیکی و اجتماعی

)فلدمن و الیوت،  خاب استنوجوانی دوره اکتشاف، اتکا به نفس، کنترل بر خود، توانایی تصمیم گیری مستقالنه و دوره انت

(. بدست آوردن خود مختاری، مسئولیت پذیری و تصمیم گیری در مورد سالمتی، خانواده، شغل و همساالن در 1990

یت های جدید را می (. این دوره زمانی است که نوجوان نقش ها و مسئول2000)فرشتنبرگ،  این دوره رخ می دهد

(؛ ولی 2002)هریس، دانکن و بویسجولی،  عهده گرفتن آن نقش ها فرا می گیرد های اجتماعی را برای برپذیرد و مهارت

از آنجا که مدل و الگویی دقیق، روشن و همه جانبه در زمینه رفتار مناسب برای او تعریف نشده است، او به سبک سنگین 

                                                           
1 Smith, Elliott 

2 Lindberg 
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 ه گرفتن قواعد دست می زندکردن رفتارها، آزمایش نقش ها، اعالم تمایز از بزرگساالن و در برخی موارد به نادید

( خطر 2003) ( و سرانجام این رشد نقش ها، با انجام رفتار های پر خطر همراه می شود. کارگرگ و گرور1383)شفرز،

و اجتماعی را برای فرد هایی اطالق می کنند که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی پذیری را به رفتار

 دهد.  افزایش می

همراه  ههای پر خطر از حیث نتایجی که برای زندگی، سالمتی و رشد روانی و اجتماعی نوجوان بتاربررسی رف

 (، ایدز و1993)ایروین،  از قبیل: بیماری های روحی و روانی همچون افسردگی، ناخوشی و حتی مرگ آورد می

، 2)جسور موفقیت تحصیلی و شغل( (، ترک تحصیل، فرار از مدرسه، عدم2004، 1)مارکوییز و گالبن های جنسی بیماری

مخدر، خشونت و رفتار های جنسی، عامل بسیاری  اد( و درگیری در جرایم مختلف دارای اهمیت است. مصرف مو1992

(. بسیاری از رفتارهای پر 2000)لیندبرگ، بوگست و ویلییامز، از مرگ میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است

 سالگی اتفاق می افتد 18الکل، مواد مخدر و روابط جنسی نامطمئن در سنین قیل از  خطر از قبیل مصرف سیگار،

کنند.  % از مصرف کنندگان مواد مخدر نیز، مصرف مواد را از نوجوانی آغاز می90(. بیش از 2001)برگمن و اسکات، 

(. دالیل 1999)اسوادی،  دشروع زود هنگام، مصرف بیشتر، مداوم و استفاده از مواد خطرناک تر را افزایش می ده

فاوت است. از جمله انگیزه های هیجان خواهی، ترس های بی کفایتی، نیاز به تحکیم هویت مردانه و مترفتارهای پر خطر 

انگیزه های گروهی نظیر فشار همساالن. این رفتار ممکن است بازتاب تخیالت همه توانی برخی از نوجوانان نیز باشد که 

 .(2003 )کاپالن، کنند دمات و جراحات آسیب ناپذیر تصور میخود را در مقابل ص

از ایاالت  1980خطر در میان نوجوانان و تالش در جهت شناخت و پیشگیری آنها از اواخر توجه به رفتارهای پر

 ایاالت متحده یک برنامه ملی 1991متحده آغاز شده و گسترش روز افزونی در میان سایر جوامع داشته است. از سال 

مقوله  9ارزیابی  مدرسه مدار تحت عنوان )سیستم نظارت بر رفتار های پر خطر نوجوانان( را طراحی و به اجرا گذارده که

مصرف دخانیات،الکل و مواد، شامل خشونت، خودکشی، بی مالحظگی در راندگی،  -خطر در نوجواناناز رفتارهای پر

بیماری های مقاربتی را به دنبال داشته باشد، رفتارهای تغذیه ای خطر جنسی که احتمال ابتال به ایدز یا های پررفتار

                                                           
1 Marquez, & Galbon 

2 Jessor 
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گیرد. برنامه سیستم نظارت بر رفتارهای  پرخطر جوانان یک  ر میبناسالم و عدم انجام فعالیت های بدنی و ورزش  را در 

زان دبیرستانی است که منبع اطالعاتی مهم برای پایش میزان شیوع و تغییرات در رفتارهای با سالمت در میان دانش آمو

 داده های این سیستم توسط کنترل و پیشگیری بیماری ها از ایاالت مختلف آمریکا جمع آوری می گردد. 

خطر در نوجوانان و راه های مقابله با آنها آغاز شده است. به عنوان ن نیز مدتی است که توجه به رفتارهای پردر ایرا

در  برخی مدارس به اجرا در آمده، به  1381ر مقطه اول راهنمایی که از سال مثال برنامه آموزش مهارت های زندگی د

همین منظور طراحی شده است. مسؤوالن مربوطه اظهار می دارند که این طرح شامل آموزش های پیشگیرانه در چهار 

یری، توانایی تفکر مورد دخانیات، اعتیاد، ایدز و خشونت که در قالب آموزش مهارت های ارتباطی، توانایی تصمیم گ

 1000در  81خالق، مهارت خود شناسی و توانایی مقابله با هیجان ها و تنش و ... ارائه می گردد. این برنامه در سال 

، این میزان به 83کالس رسید و در سال  2000این تعداد به حدود  82کالس به اجرا در آمد و پس از ارزشیابی، در سال

 (. 1384لیمانی نیا، جزایری و محمد خوانی،)س کالس افزاایش یافت 6000

خطر شناسایی و معرفی کرده اند. اما باید ا عوامل بسیاری را در بروز رفتارهای پرتحقیقات پیشین در سایر کشور ه

توجه داشت که نوجوانی، دوره ای است که در آن جنبه های مختلف سالمت روان فرد دستخوش تغییر می گردد و یکی 

روی آوردن اغلب نوجوانان به رفتار های پر خطر، مقابله با احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت از علل عمده 

؛ 2002)بروکس،  اعتماد به نفس، عدم رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و مشکالتی از این قبیل می باشد

 .(2005اسکوت، 

است،  که روز به روز نیز در حال افزایشای پر خطر برخی پژوهشگرن معتقدند گرایشات نوجوانان به رفتار ه

( اظهار داشته است که 1977) انعکاسی از مشکالت هیجانی و روان شناختی است که با آنها روبرو هستند. آرنوفسکی

احساس افسردگی، تنهایی و انزوا اغلب با رفتارهای پر خطر در نوجوانان بویژه خود کشی رابطه مستقیم دارد و به طور 

خطر فظت کننده نوجوان در برابر رفتارهای پرحمایتی اجتماعی قوی از عوامل محا عمشابه عزت نفس باال و داشتن مناب

 .(2005 به نقل از رنینجر،) هستند
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( نیز شیوع روز افزون رفتارهای پر خطر در نوجوانان را با افزایش افسردگی در آنها مرتبط ساخته 1999گلدنبرگ )

مروزه به دلیل ازدیاد استرس ها و فشار های وارده به نوجوانان، بروز افسردگی در این دوران افزایش و معتقد است که ا

نیز  ،یافته است و دلیل عمده روی آوردن نوجوانان به رفتار های پر خطر که سالمتی آنها را مورد تهدید قرار می دهد

 تالش برای رهایی از نشانه های افسردگی  است. 

دانش آموز  2224ای که به منظور بررسی ارتباط رفتارهای پر خطر با برخی نشانگان روانی در  نتایج مطالعه

سال در ایالت ماسا جوست آمریکا انجام شد، نتایج نشان داد که  2/16دبیرستانی پایه نهم تا دوازدهم با میانگین سنی 

اه مهای پرخطر در آنها در طول یک یزان رفتارآزمودنی ها و افزایش مبین میزان افسردگی و استرس گزارش شده توسط  

ری نشان داد که احساسات مربوط به طوری که معادله رگرسیون چند متغیبه  .گذشته ارتباط معنادار وجود داشته است

های فیزیکی، رابطه  دخانیات، افزایش خشونت و درگیری افسردگی و تحت استرس قرار داشتن با افزایش سطح مصرف

 .(2002)بروکس،  و رژیم غذایی ناسالم مرتبط می باشدجنسی ناایمن 

دانش آموز  نشان داد با افزایش ویژگی های مثبت در  99462( نیز با انجام تحقیقی به روی 1998بنسون )

االن و ...( از میزان قبیل عزت نفس، حس یکپارچگی، تاب آوری، هدف مندی در زندگی، ارتباط مثبت با همس)از  نوجوان

 خطر در آنها مثل مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتار های ضد اجتماعی کاسته می گردد. های پرتاربروز رف

خطر در بین نوجوانان و جوانان در سال های اخیر در ایران به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده شیوع رفتارهای پر

آورده است. در زمینه شیوع  عه بوجوداست و نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی، دانشگاهی و عمومی جام

خطر در دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری پژوهش های قابل اطمینانی وجود ندارد. مرور مطالعات انجام های پررفتار

از اختالل های روانی از قبیل شده در مورد تکانشگری نشان می دهد که رفتارهای تکانشی، هسته اصلی بسیاری 

توجه، اختالل سلوک، اختالل کنترل تکانه، سو مصرف مواد، رفتار خود کشی گرا، اختالالت شخصیت و  نقص فعالی/ بیش

؛ ری لی، چن، الین 2007 و همکاران فئسانی ؛2006)دوران، مک چاج و کوهن،  ت یادگیری را تشکیل می دهدالاختال

 .( 1391به نقل از نریمانی ،  2009و یانک، ؛
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سال است که دوره  10-19بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل گروه سنی خطر نوجوانی رفتارهای پر

گذر از کودکی به بلوغ به شمار می رود. این گذار دارای ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، اجتماعی و عاطفی است که 

 .(1388نوجوانان در معرض استرس های فراوانی قرار می گیرند )صادقی و گیالنی پور، 

جوانی یکی از سخت ترین، گر با دید دقیق تمام مراحل زندگی هر انسان را بررسی کنیم، می بینیم که نوا

ترین و پرفشارترین و در عین حال یکی از مراحل شیرین زندگی هر انسانی است، چرا که در این مرحله است که  تالطمپر

، آشنا می شود که شاید در هیچ یک از مراحل قبل و بعد از فرد برای اولین بار با مسائل و رفتارها و فرضیه هایی در ذهن

 (.1378، )احدی، جمهری این دوره با آنها آشنا نبوده است

در این  نوجوانی را سنی حساس در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله ای و پاسخ به نیازهای محیطی می دانند.

ی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی با انبوهی از مشکالت مغایر یزیکی، روانشناختفدوره، نوجوان به واسطه تغییرات سریع 

سالمت همراه است. نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و 

خود و مرکز خطر روی بیاورد. آنان این کارها را برای اثبات هی داشته باشد ممکن است به رفتارهای مخرب و پرپایگا

و پیامد های منفی این دوه می تواند  ،عوامل تهدید کننده سالمت رفتارها نامناسب، توجه قرار گرفتن انجام می دهند.

بر سالمت فرد در طول زندگی ایجاد کند. از جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر  تهدید جدی را

و اجتماعی را برای فرد افزایش تمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی به رفتارهایی اطالق می شود که اح

(. باید اگاه باشیم که نوجوانی از دوران های مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد 2003دهد )کارگرگ و گرور،  می

بعدی زندگی، خود را  محسوب می شود به همین دلیل برخی از مشکالت رفتاری ایجاد شده در این برهه، در دوره های

 (.1386به صورت ویژگی هایی پایدار نشان می دهند )احدی، محسنی، 

همچنین نوجوانی دوره رشدی مهمی است که با فرایند شکل گیری هویت همراه است. در این دوره، نوجوان به 

ور کرده و یک هویت دنبال این است که به سوالهای متعدد ذهن خود پاسخ دهد، و از تمام چالش ها به سالمت عب

یکپارچه برای خود شکل دهد. شکل گیری هویت به عنوان فرایند انسجام تغییرات فردی، تقاضاهای اجتماعی و انتظارات 

(. به دلیل اینکه نوجوانی یک دوره بحرانی از زندگی است، الگوهای 1384برای آینده محسوب می شود )شهرآرای، 
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رد، در این دوره شکل می گیرند. در نوجوانی، فرد جایگاه خویش را در خانواده، رفتاری مهم و تاثیرگذار بر زندگی ف

دوستان و جامعه تعیین می کند. عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده 

مشکالت نوجوان را در این دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار 

را با نیازهای فراوانی روبرو  گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوان و خانواده مرحله تصمیم

کند. در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای گوناگونی روبرو می شوند، در این مرحله  می

سوی جامعه کشیده می شود و در راستای به دست آوردن جایگاه اجتماعی می کوشد. در این دوران  نوجوان از خانواده به

آنان ممکن است دوستانی برگزینند که والدین نپذیرند و یا پوششی داشته باشند که والدین آنها را نپسندند و یا به 

ان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه مقایسه خانواده خود با سایر خانواده ها بپردازند. در این دوره نوجو

و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر خطر روی بیاورد. آنان 

ین رفتارها، ز جمله ااین کارها را برای اثبات خود و عدم نادیده گرفته شدن و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می دهد. ا

ال نتایج منفی و مخرب جسمی، رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطالق می شود که احتمخطر است. رفتارهای پر

ارهای پرخطر نوجوانان یکی از (. رفت2003شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد )کارگرگ و گرور،  روان

ت که بر فرد، خانواده و جامعه تاثیر می گذارد )جانستون، اومالی، ترین مسایل بهداشتی و اجتماعی جوامع کنونی اس مهم

شامل رفتارهایی هستند که زندگی دیگران را مختل  رفتارهای پرخطر .(1386، به نقل از محمدخانی، 2001بچمن، 

بزهکاری کرده و ممکن است به اشخاص و یا اموال آنان آسیب برسانند و شامل رفتارهایی است که معموال تحت عنوان 

نوجوانان دسته بندی می شوند که شامل تخطی از قانون، نظیر تخریب اموال، سرقت، خشونت یا استفاده از سیگار، الکل، 

 (.1991تجاوز به عنف یا تهدید می شود )ماستن، آتش افروزی، مصرف مواد، فرار از مدرسه،

خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد، الکل،  با ارائه اصطالح سندروم رفتار مشکل ساز، مقوله های رفتارهای پر

رانندگی خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام می داند. مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از 

(. بسیاری از رفتارهای 2000ز، مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است )لیندبرگ، بوگست و ویلیام

سالگی اتفاق می افتند )برگمن و 18ل مصرف سیگار، مواد و روابط جنسی نامطمئن در سنین قبل از خطر از قبیپر

 (.2001اسکات، 
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 عوامل به وجود آورنده رفتار پرخطر

 نظریه رفتار مشکل -1 

با این فرض را آغاز می شود که آسیب پذیری در برابر رفتارهای مشکل آفرین ناشی از تعامل شخص و محیط است. 

یط به ساختارها یا عوامل نزدیک و دور تقسیم می شود. در هسته مرکزی ساختارها ی دور، پیوند و ارتباط با خانواده مح

و همساالن قرار دارد. اگر نوجوان ها با والدین دلبستگی و پیوند برقرار نکنند، با همساالن خود ارتباط نزدیک تری داشته 

گیرند، تا والدین خود، در معرضِ رفتارهای پرخطر هستند. در هسته ساختارهای  آنها قرار می باشند و بیشتر تحت تأثیر

نزدیک، الگوپذیری اجتماعی و رفتارهای ویژه مواد از سوی دوستان و اعضای خانواده است. اگر نوجوانان دوستانی داشته 

نجام این رفتارها از سوی آنان باشند که رفتارهای پرخطر )مصرف مواد، بزهکاری، خشونت،...( انجام بدهند؛ احتمال ا

بیشتر است. ویژگی های شخصیتی و روانی فرد نیز به سه مقوله دور، واسط، و نزدیک تقسیم می شود. دورترین ویژگی 

الف( از  روانی گروه باور شخصی قرار می گیرد، ساختاری که بر اساس آن نوجوان در معرض رفتارهای پرخطر است؛ اگر 

و خرده گیر باشد و از نظر فرهنگی احساس طرد و غریبگی نماید. ب( عزت نفس پایین داشته نظر اجتماعی عیب جو 

باشد و احساس کند در صورت اقدام به رفتارهای انحرافی چیزی زیادی را از دست نمی دهد. منبع کنترل بیرونی داشته 

عوامل بیرونی و محیطی نسبت  باشد؛ یعنی هیچ کنترلی بر رفتارش ندارد و موفقیت ها و شکست های خود را به

 دهد. می

عوامل واسط رفتارهای پرخطر تحت گروه ساختار تحریک انگیزشی قرار می گیرد و جهت گیری اهداف اصلی 

نوجوانان، انتظارات و ارزش های شخصی آنان را در نظر دارد. این ساختار بیان می کند که نوجوانان، در معرض رفتارهای 

انان، به ارتباط با همساالن ارزش زیادی بدهند، به دنبال استقالل و جدایی از خانواده باشند و پرخطر هستند. اگر نوجو

پیشرفت و موفقیت تحصیلی را بی ارزش بدانند و در نهایت نزدیکترین علل درون فردی تحت گروه ساختار کنترل فردی 

فی در نظر دارد و مدعی است که نوجوان در معرض گیرد. این ساختار نگرش نوجوانان را در مورد رفتارهای انحرا قرار می

رفتارهای پرخطر است اگر عموماً رفتارهای انحرافی را بپذیرد و یا معتقد باشد که سودمندی های رفتارهای پرخطر از آثار 

 (.1378زیان بار آن بیشتر است )طارمیان، 
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 عوامل روان شناختی -2

این  ی توان بهم ،ایدردی که بتواند علت رفتارهای پرخطر را تبیین نمعوامل روان شناختی و تفاوت های ف  از میان 

ی کنند. ا تعیین مردن رعوامل زیر اشاره کرد: مزاج فرد که معنای سطح پایه فعالیت رفتاری، مردم آمیزی و دامنه توجه ک

عادی  نوجوانان ه بار مقایسدارای منبع کنترل بیرونی هستند و د ،نوجوانانی که که رفتارهای پرخطر را انجام می دهند

دید شد و نیاز ب زیااعتماد به نفس کمتری دارند. تکانشگری، حالت های افسردگی، توانایی ضعیف در ابراز وجود، اضطرا

 (.1991و لینی،  به تأیید اجتماعی، با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد )فورمن

قه زندگی شان حوادث و رویداد های منفی در پژوهشهای مختلف روشن شده است که نوجوانانی که در ساب

نوجوان از   شواهدی وجود دارد که .بیشتری وجود داشته است، احتمال بیشتری دارد که رفتارهای پرخطر را انجام دهند

مصرف مواد مخدر به منزله راهی برای مقابله با مشکالت، احساسات منفی و موقعیت های فشارزا استفاده می کند. فشار 

ظیر فشار گروه همساالن و پرخاشگری، پیش بینی کننده مصرف مواد در نوجوانان است )هاوکینز، میلر و روانی ن

 (.1992، 1کاتاالنو

 نظریه تعامل خانواده-3

های  یریدلبستگی عاطفی به والدین یادگ( نظریه ای را توصیف می کنند که در آن 1990بروک و همکاران )

 ساس نظریهایه و وجوانان، به طور مستقیم بر سوء مصرف مواد اثر می گذارند. پااجتماعی و ویژگی های درون فردی ن

 اساس این ک. برتعامل خانواده، ارتباط و پیوند قوی عاطفی میان والدین و کودک است. خصوصاً ارتباط مادر و کود

ار و ن، ب( رفتالدیوورد قبول نظریه، دلبستگی میان والد و کودک چهار علت دارد. علل آن عبارتند از: الف( ارزشهای م

رد د داخو روش توام با حمایت و عطوفت والدین، ج( آرامش روانی مادر و د( کنترلی که مادر در مورد کودک

 (.1388)محمدخانی، 

 

                                                           
1 Hawkins, Miller, & Catalano  



19 
 

 مدل بوم شناسی اجتماعی-4

ر فشار روانی ( زیر بنایی ترین علت بروز رفتارهای پرخط1995)به نقل از فلی و میلر،  و ترنر به اعتقاد کامپر

های  و پرفشار می یابند، از فعالیت  خصوصا فشار روانی مربوط به مدرسه است، نوجوانانی که مدرسه را فعالیتی مشکل

مدرسه گریزان شده و همساالن منحرف را به منزله َمفّری برای رهایی از فشار روانی انتخاب می کند و انجام رفتارهای 

در این دیدگاه خود کار آمدی تحصیلی ضعیف مهمترین علت فشار روانی نوجوانان در  پرخطر توسط آنها تقویت می شود.

در نتیجه مدل بوم شناسی اجتماعی مدعی است که اگر نوجوان در مورد مهارتهای تحصیلی خود دچار  .مدرسه است

ا مصرف مواد روی تردید شود و مدرسه را محیطی پرفشار و نامساعد درک کند ممکن است به رفتارهای پرخطر خصوص

 می آورند.

 مقابله -5

ی است که از طریق آن افراد سازه ای دیگری که با سالمت عمومی رابطه دارد، مقابله است. مقابله فرایند

های ناشی از عوامل استرس زا را کنترل می کنند و هیجانات منفی ایجاد شده بوسیله این عوامل را تحت کنترل  استرس

و آشفتگی هیجانی بخشی از رفتارهای قالبی نوجوانان هستند که به صورت رفتارهای آزمایشی، در می آورند. اضطراب 

را به کار برد تا نشان دهد واکنش های  "طوفان و فشار"در مورد نوجوانی اصطالح  خشن و ناپایدار بروز می کند. هال

رانی را زمانی می دانند که یک سری (، مرحلۀ بح1986) و همبورگ هیجانی نوجوانان شدید و گذرا هستند. پترسون

تغییرات مهم به طور همزمان در درون و بیرون فرد رخ می دهند. در دوران تغییرات شدید، شیوه های آگاهانۀ تفکر و 

شوند. در نتیجه، افراد نسبت به زمان های دیگر از لحاظ روان شناختی آسیب پذیرتر هستند.  عمل موقتًا مختل می

یع اشخاص را از بعد جسمانی، ز هر دورۀ دیگر، نوجوانی اولیه زمانی است که تحوالت شدید و وساحتمااًل بیشتر ا

این تغییرات شیوه های تعامل فرد با  (.1384ر قرار می دهند )شهرآرای، شناختی تحت تأثی شناختی و جامعه روان

ایجاد می کند. به عالوه، این تحوالت بین  اشخاص دیگر را تغییر می دهند و این تعامالت تغییر یافته تعامل بیشتری را

نوجوانان و زمینه های اجتماعی آنها، در گسترۀ زمانی کوتاه مدتی رخ می دهند. این بدان معنی است که نوجوان با 
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تحوالت سه محوری زیستی، روانی و اجتماعی خود در فضایی که انتظارتی نیز از او دارد باید خود را در زمانی کوتاه 

 (.1384سازد )شهرآرای،  سازگار

 پرخطر رفتارهای تبیین برای نظری چهارچوب

 زنی، برچسب به مربوط های نظریه از جوانبی بر مبتنی دانشجویان، پرخطر رفتارهای تبیین برای نظری چهارچوب

 باشد. می اگنیو عمومی فشار و اجتماعی پیوند اجتماعی، یادگیری هیرشی، و گاتفردسون جرم عمومی ی نظریه

  زنی برچسب ی نظریه

 در تماعیاج زنی برچسب نقش روی بر که است متمایزی امالک شناختی جامعه رویکرد 1زنی برچسب نظریه

 که است این زنی برچسباساسی نظریه  فرض پیش(. 187؛2009، 2د می کند)برنبرگتأکی افانحر و جرم گسترش

(. 1384)احمدی،  باشد می اجتماعی فانحرا مبنای و اساس کند، می ارائه انسان رفتارهای برخی از جامعه که تعریفی

 رفتارهای و نگرشها تواند می بزهکاری بر سمیرغیر و رسمی اجتماعی واکنشهای که است مدعی زنی برچسب نظریه

 نفیم بالقوه طور به بزهکاری بر را رسمی زنی برچسب پیامد که مواردی ناولی از .دهد قرار یرثتأ تحت را بزهکاران اساسی

 کی حدود . باشد می (1327) شیکاگو در 4اوباش جوانان گروههای روی بر 3تراشر فردریت کارهای است، نموده شناسایی

 وی .نمود رحطم را 7 "شر نمایش"( اصطالح 1983) 6اجتماع و جرم عنوان با کتابش در5تاننبائوم فرانت تراشر، از بعد دهه

 آن به را او که کند کارهایی انجام به وادار را وی تواند می بزهکار، عنوان به ردف به رسمی برچسب زدن که بود باور نای بر

 را 10انویهث و 9اولیه رفتاری کج مفهوم (1951) 8تلمر ادویت تاننبائو، کتاب انتشار از بعد سال چند .اند شناخته کارها

 (.2009 شومیکر،) آمد رشما به زمینه نای در یافته نظام دیدگاه ناولی اصلی عناصر از که کرد بیان

                                                           
1 Labelling Theory 

2 Bernburg 

3 Thrasher 

4 The Gang 

5 Tannenbaum 

6 Crime and the Community 

7 Dramatization of Evil 

8 Lemert 

9 Primary Deviance 

10 Secondary Deviance 
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