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 ارتباط آن با و پرخطر يوع رفتارهايزان شيم يبررس
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 9315سال  در
 *9امين جمالي نسب، 2نسب يزاهد جمال، 9انيال بزرگيل، 9انيمنصور يد محمد عليس ، 9سروک ينيه محمد حسيراض، 9سيد محمد نجاتي سوق

 

 اسوج،ي ،يمدانشگاه آزاد اسالگروه مديريت، واحد ياسوج،  2،راني، اجاسوي، اسوجي يدانشگاه علوم پزشك ر بر سالمت،ثؤم يمرکز عوامل اجتماع1

 ايران

 1/12/1319: تاريخ پذيرش        88/83/1319: تاريخ وصول

 

دهيچک  
 .کند يم محافظت ،استه همرا ييتنها با که خود به ديترد ،يناآرام اندوه، دردناك، هاي جانيه در را ما ياجتماع تيحما :هدف و نهيزم

 يرفتارهدا  نيتدر  مهد   از يكد ي تواندد  يم پرخطر يرفتارها که باشد يم زين رفتارها ريسا يقو کننده ينيب شيپ فرد، از ياجتماع تيحما

 و يروانشدناخت  ،يجسدم  مخدر   جينتدا  احتمال که شود يم اطالق ييرفتارها پرخطربه يرفتارها. باشد ياجتماع تيحما ابعاد از ثرؤم

، مدواد  يموتورسوار هنگام يمنيا کاله از استفاده عدم ،يمنيا کمربند نبستن به توان يمجمله  از .دهد يم شيافزا فرد يبرا را ياجتماع

 ياجدرا  از هدد   .باشدد   ندهيآ گر دريد ينه انجام رفتارهايزم شيتواند پ يمن اعمال يکدام ازا داد هريرو .کرد اشاره مخدر، حمل سالح

 در اسدوج ي شدهر  نوجواندان  نيب در شده ادراك ياجتماع يها تيباحما آن ارتباط و پرخطر يرفتارها وعيش زانيم نييتع پژوهش نيا

 .دبو 1311 سال

 

 و پسر 281)يرستانيدب آموزان دانش از نفر 188 نظر مورد يها نمونه ،بوده يهمبستگ نوع از يمطالعه توصيفيک اين  :يبررس روش

 تيد حما و پرخطدر  يرفتارهدا  پرسشدنامه  بدا  و انتخا  يا مرحله چند يا خوشه يريگ نمونه روش با که است اسوجي رشه( دختر 211

 و هيد تجز ونيرگرسد  و رسدون يپ يهمبستگ آزمون و توصيفي آمارهاي از استفاده با ها داده. است قرارگرفته يابيارز مورد ياجتماع

 .ندشد تحليل

 

 مشدخ   نيچند  ه  .باشد يم 44/8 مطالعه مورد جامعه نيب در يکل طور به خطر پر يرفتارها وعيش که دهد يم نشان قيتحق: ها افتهي

 وجدود  اسدوج ي شدهر  نوجواندان  نيبد  در شدده  ادراك ياجتمداع  يهدا  تيد حما ابعداد  و پرخطر يرفتارها نيب يدار يمعن رابطه که، دش

 ابعداد  بدا  يتنگداتنگ  ارتبداط  پرخطدر،  يرفتارهدا  از يبعضد  وعيشد  دهدد  يمد  نشان قيتحق جينتا نيچن ه . (8881/8=p)( p=272/8)دارد

  .دارد(  يمعمو شده ادراك ياجتماع تيحما و ها يهمكالس دوستان، خانواده،)شده ادراك ياجتماع يها تيحما

 

 يتارهارف بروز  در ،دوستان جانب از شده ادراك ياجتماع تيحما دهد يم نشان ونيرگرس آمار از آمده دسته ب جينتا :يريگ جهينت

 يريجلدوگ  و بهبود جهت در مذکور بعد که شود يسع ديبا نهيزم نيا در نيبنابرا است، تر يقو مراتب به ابعاد ريسا به نسبت خطر پر

 .رديگ قرار شتريب توجه مورد خطر پر يرفتارها بروز از

 

 ها يهمكالس ،دوستان، خانواده شده، ادراك ياجتماع يها تيحما خطر، پر يرفتارها :يديکل يها واژه
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 مقدمه

ف سدازمان بهداشدت   يد بر اساس تعر ينوجوان

سدال اسدت کده دوره     18د11 يشامل گروه سن يجهان

ن گدذار  يد ا .درو يمد به بلدو  بده شدمار     يگذر از کودک

و  ي، اجتمداع يشناخت ، روانيشناخت ستيابعاد ز يدارا

 يهدا  است کده نوجواندان در معدرس اسدترس     يعاطف

اغلدب بده    يدوره نوجدوان  .(1)رندد يگ يمد قدرار   يفراوان

 و يخودمختددار اسددتقالل و يعنددوان زمددان جسددتجو

ف يز توصد يد آم مخاطره متنوع و يرفتارها ش دريآزما

 منجدر  يرقدانون يغ يهدا  تيد که اغلب به فعال شده است،

 .(2)شود يم

 شود يماطالق  ييبه رفتارها پرخطر يرفتارها

 و يشددناخت روان ، يمج مخددر  جسدديکدده احتمددال نتددا 

 يرفتارهددا .دهددد يمددش يفددرد افددزا يبددرا را ياجتمدداع

 از ؛رديد گ يمد بر در رفتارها را از يعيف وسيط پرخطر

ه عدم استفاد ،يمنيا توان به نبستن کمربند يمآن جمله 

 حمل اسلحه سدرد  ،يسوار هنگام موتور يمنيکاله ا از

 ،يعمددل خودکشدد و فكددر ،يكدديزيف يريدددرگ گددرم، و

 ،يكدديزيعدددم تحددرك ف نامناسددب، ييغددذا يهددا  يددرژ

 مواد ات،يدخان مصر  الكل، پرخطر، يجنس يرفتارها

 فرد، ن رفتارها دريا ک ازي هر بروز .مخدر اشاره کرد

 .(3)باشدد  يمد  زيد ا نرفتارهد  ريسا يکننده قو ينيب شيپ

کده   ييرفتارهدا  ز نوجواندان را يد آم مخاطره يرفتارها"

 رفداه،   ،يمسدتق  ريد غ ايد   يمسدتق بده طدور    توانندد،  يم

فددرد جددوان را بدده مخدداطره   يروش زندددگ سددالمت و

  .نندک يمف يتعر، "اندازند

 دهده  دو در گرفته صورت هاي تالش خال  بر

 و طدر خ پدر  رفتارهداي  که داده شانها ن پژوهش ،رياخ

 افتده ي شيافدزا  نوجوانان و جوانان نيب کننده در ديتهد

 18 از قبدل  نيسدن  در رفتارهدا  نيد ا کده  آنجا از و است

 يسدالمت  بدراي  جددي  دييد تهد شدود،  يمد آغاز  يسالگ

 ييتواندا  شدن مختل موجب و شود يم محسو  جامعه

 .(4)گردد يمآنها 

گدران  يد يپرخطدر کده بدرا    ياز جمله رفتارهدا 

ضددد  يتددوان بدده رفتارهددا يمددباشددد  يمددد کننددده يددتهد

ز از مدرسه، فرار ي، گريپرخاشگر يمثل دزد ياجتماع

از چندين   هد   .اشداره کدرد   يجنس ياز خانه و رفتارها

خدود فدرد خطدرزا     يکه بدرا  يپرخطر يجمله رفتارها

گار و يمصدر  سد   به مصر  الكدل،  توان يم باشد يم

حدال متغيرهداي    .داشتن اشاره ينامطم يروابط جنس

خطر نقش اساسي را ايفا  ي در بروز رفتارهاي پرزياد

ادراك  ياجتمداع  يهدا  تيد کنند که يكدي از آنهدا حما   يم

 .(1)شده  نوجوان با جامعه خويش است

 تيوضددع بددر شددده ادراك ياجتمدداع تيددحما

 مختلدف  يها جنبه و يزندگ از تيرضا ،يروان ،يجسم

 عامل عنوان به و دارد ياديز اثرات افراد يزندگ تيفيک

 طيشدرا  بدا  يسدازگار  و مقابلده  در مدؤثر  کننده ليدتع

 .(9)است شده شناخته يزندگ يزا استرس

 توانددد بددر يمددادراك شددده  يت اجتمدداعيددحما

 مقابله و يراهبردها زا، عوامل استرس افراد از يابيارز

تواندد   يمد هدا   نيد که همه ا اثرگذارد يبهداشت يرفتارها

گدذار  رسدالمت اث  بدر  وشود  يكيولوژيزيباعث اثرات ف

 .(7)باشد

طددر   کدده شددخ  از ييهددا  تيددچدده حما هددر

 کند سازنده و يمها کسب  يهمكالس دوستان، خانواده،

 ،ابدد ي يمد کاهش  خطر پر ياحتمال رفتارها مثبت باشد

زان يد م .باشدد  يمنفد  هدا مخدر  و   تيد ن حمايا اگر يول



 و همكارانسيد محمد نجاتي 
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 ياين رفتارها .ابدي يمش يافزا پرخطر يوع رفتارهايش

 ريد درگ دولدت را  ده، مدرسه وخانوا ؛ک جامعه شاملي

را  يريجبدران ناپدذ   يهدا  انيز کند و يمشكالت خود م

 تعيدين  پژوهش اين اجراي ، لذا هد  از(8)کند يم وارد

 آن پرخطدددر و ارتبددداط  رفتارهددداي شددديوع ميدددزان

 نوجواندان  در بدين  شدده  ادراك اجتماعي هاي باحمايت

 .بود شهر ياسوج

 

 يروش بررس

 و بدوده  مبسدتگي ه از نوع يتوصيف تحقيقاين 

ن پژوهش را داندش آمدوزان دختدر و    يا يجامعه آمار

کدل  که تعدداد   اسوج يرستان شهرستان يپسر مقطع دب

 .دهند يمل يباشد تشك يمدانش آموز  3818آنها 

 يريدددگ از روش نمونددده يريدددگ نمونددده يبدددرا

ان ياز م.  دشاستفاده  يا چند مرحله يتصادف يا خوشه

چهدار مدرسده   )اسوجي مدارس دخترانه و پسرانه شهر

از هدر  . انتخا  شددند ( دخترانه و چهار مدرسه پسرانه

آمدوز   داندش  988تعدداد   و کالس انتخا  شد 4مدرسه 

 ين تحقددق بددرا يدددر ا .افددت کردنددد يپرسشددنامه در

 .دشدددداده هدددا از پرسشدددنامه اسدددتفاده  يآور جمدددع

 پرسشدددنامه ؛مدددذکور عبارتندددد از يهدددا پرسشدددنامه

 ادراك ياجتماع تيحما پرخطر و پرسشنامه يرفتارها

 سازمانبه  مربوط پرخطر يرفتارها پرسشنامه شده،

 کيد  از استفاده با پرسشنامهن يا .است يجهان بهداشت

 78 کرانبدا   يآلفدا  بدا  شدده  يبررسد  يمقددمات  مطالعه

 الؤسد  28 نامده  پرسش .گرفت قرار دييأت مورددرصد 

کنددد و  يمدد يابيددارز را پرخطددر يرفتارهددا درحددوزه

 بدده وسدديلهشددده  ادراك ياجتمدداع تيددماح پرسشددنامه

 و اسدت  شدده  هيد ته 1182 سدال  در همكاران و نگيفلم

 تيد حما؛ باشدد  يمد  اسيد مق خرده 1 و الؤس 21 يدارا

، خدانواده  از شدده  ادراك تيد حما ، يمعمدو  شده ادراك

 از شدده  ادراك تيحما، دوستان از شده ادراك تيحما

 تيد اهم دربداره  نظدر  و دهيد عق بداخخره  و ها يهمكالس

 نيددا يينهددا فددرم در .سددنجد يمدد را ياجتمدداع تيددحما

 و دوسدتان  تيد حما بده  مربدوط  اسيد مق خرده ،اسيمق

 اسيد مق خدرده  صورت به و اند شده بيترک گانيهمسا

پد    در نهايدت که  ،(2887 ياتارد)  .اند درآمده يواحد

نفدر   281کده   يآزمدودن  188 ،هدا  پرسشنامه ياز بررس

آمدوزان   فر را داندش ن 211آموزان پسر و  آنان را دانش

 .ندشددهند به عنوان نمونه انتخا   يمل يدختر تشك

ار ورود و خددروج بدده  يدر مطالعدده حاضددرمع 

 هدا جهدت شدرکت در    ل نمونده يل و عدم تمايمطالعه تما

 يهدا  ن نمونده يهدا در بد   پرسشدنامه  .مطالعه بوده است

 يهدا  نمونده بده وسديله   ل يد تكم ع و پ  ازيتوز يآمار

 .دش يآور جمعها  ، پرسشنامهيآمار

بدا   هدا  از پرسشدنامه شدده   يآور جمع يها داده

 يآمددار يهددا آزمددونو  SPSSافددزار  اسددتفاده از نددرم

 .شدند و تحليل تجزيه رگرسيون و پيرسون همبستگي

 

 ها افتهي

تجزيه و تحليل  تويلي ي    1بر اساس نتايج جدول

 درصددد 8/43دهددد کدده  ينشددان مدد هللا اطالعللاآ آزمللودني

درصدد پسدر    2/19ق دختر و يشرکت کنندگان در تحق

 4/27ن يانگيد بدا م  ين سدن يانگيد ن ميشدتر ياندد و ب  بوده

 .سال بوده است 17 يمتعلق به رده سن

 شدديوع ميددزان 2 اسدداس نتددايج جدددول   بددر

ياسدوج   شدهر  دبيرستاني نوجوانان خطر پر رفتارهاي

مطالعدده  ازدرصددد  2/49 ؛بدددين گوندده بددوده اسددت   
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 اننده آن موادرمسافران خودرويي بودند که شوندگان 

درصددد  4/17، الكددل مصددر  کددرده بددود   مخدددر يددا 

 داشدتند  آموزان سابقه حمل سالح سرد ياگرم را دانش

مطالعدده شددوندگان سددابقه درگيددري   درصددد  4/28 و

 ازدرصدد   8/31 تحقيق حاضر در .اند داشته فيزيكي را

 ازدرصد  8/22 ،اند خودکشي داشته آموزان افكار دانش

 9/31 ،اندد  کدرده بده خودکشدي    مطالعه شوندگان اقدام

درصدد   8/19 ،آموزان قليان کشيده بودند دانشدرصد 

 ،بودندد  مطالعه الكل مصر  کدرده  موزان موردآ دانش

 9/7 ،انددد آمددوزان سدديگاري بددوده دانددشدرصددد  9/22

مطالعده شدوندگان قدرو روانگدردان اسدتفاده      درصد 

درصدد   2/12 مطالعده حاضدر   درچنين  ه ، کرده بودند

 ،اندد  داشدته  وندگان سابقه مصر  تريداك را مطالعه ش

                نيدددروزا  مدددواد آمدددوزان از داندددش ازدرصدددد  8/13

                       مطالعدددددده  ازدرصددددددد  2/1اسدددددتفاده کددددددرده و 

شوندگان اقدام بده مصدر  موادبده صدورت تزريقدي      

 . اند داشته

 (3 جدددول)يافتدده آزمددون همبسددتگي پيرسددون 

خطدر و   پدر  ن متغيدر رفتارهداي  دهدد کده بدي    يمنشان 

حمايددت اجتمدداعي ادراك شددده، همبسددتگي مثبددت و    

چندين بدا توجده بده يافتده       هد  . داري وجدود دارد  يمعن

 پدر  بدين متغيدر رفتارهداي    ،آزمون همبستگي پيرسون

غيدر  ه خطر و همه ابعاد حمايت اجتماعي ادراك شده بد 

، همبسدتگي   يمعمو شده ادراك اجتماعي از بعد حمايت

 .داري وجود دارد يمعن مثبت و

 شدود،  مدي  مشداهده  4 جدول در که طور همان

بيندي کننددگي    در اين تحقيق براي بررسي قدرت پديش 

 و متغيرها از آماره رگرسيون چند متغيره استفاده شد

 تحليددل از آمددده دسددت بدده مدددل تددرين مناسددب طبددق

 است معني بدين شده مشاهده R2مقدار توام رگرسيون

رفتارهداي   متغيدر  واريان  از درصد 847/8 تقريباً که

 عبدارت  بده  کنند مي تبيين بين پيش متغيرهاي را پرخطر

 در شددده مشدداهده پراکندددگي از درصددد 847/8 ديگددر

 توجيدده متغيرهددا ايددن را رفتارهدداي پددر خطددر متغيددر

 سطح در (124/9)شده محاسبه F اين بر عالوه .کنند مي

 زانميد  اسداس  بر .است دار يمعن درصد 11/8 اطمينان

 را نظدر  مدورد  متغيرهداي  تأثير که شده محاسبه بتاي

 کندد،  يمد  بنددي  اولويدت  شداخ ،  گرفتن نظر در بدون

دوسددتان بددا ميددزان  حمايددت اجتمدداعي ادراك شددده از

بيشترين سه  را در بروز رفتارهداي پدر   ( 143/8)بتاي

هدا بدا    بعدد از آن بده ترتيدب همكالسدي     و خطر داشدته 

   ، قدددرار (181/8)ايو خدددانواده بدددا بتددد (134/8)بتددداي

 .اند گرفته

 

 ها ياطالعاآ آزمودن ي ي  توييه و تحليتجزنتايج : 9جدول 
 

 درصد  ريمتغ

 

 جن 

 8/43 دختر

 2/19 پسر

 

 

 (سال)سن

 

14 8/3 

11 8/11 

19 9/29 

17 4/27 

18 4/22 
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 اسوجي شهر يرستانينوجوانان دب پرخطر يوع رفتارهايزان شيم: 2جدول  
 

 پرخطر يت مربوط به رفتارهاسئواخ

 

 بله

 (درصد)يفراوان

 ريخ

 (درصد)يفراوان

 بدون پاسخ

 (درصد)يفراوان

 (8)8 (8/32)194 (2/97)339 بندم؟ يمرا يمنيک  کمربند ا يليخ ايشوم به ندرت  يمن يسوارماش يمن وقت

 (8)8 (8/37)181 (2/92)311 پوش ؟ يمرا يمنيک  کاله ا يلياخيشوم به ندرت  يمكلت يسوارموتورس يمن وقت

 (8)8 (2/41)289 ((8/18)241 پوش ؟يم يمنيک  کاله ا يلياخيکن  به ندرت  يم يت سوارياسك يمن وقت

 (8)8 (4/41)247 (9/18)213 شوم؟ يمنامه ندارد يکه گواه ين شخصيمن به ندرت سوار ماش

 (8)8 (8/13)291 (2/49)231 شوم؟ يم ،االكل مصر  کرده باشديکه مواد مخدر  ين شخصيمن به ندرت سوار ماش

 (8)8 (9/82)413 (4/17)87 .کن  هايي مثل تفنگ،چاقو يا چماق حمل مي من معموخً باخود سالح

 (8)8 (9/71)318 (4/28)182 .من معموخً درگيري فيزيكي دارم

سيله  شوم به طوري که نيازبه درمان به و يم  ياتفاق افتاده است که در درگيري فيزيكي زخم

 .پزشک يا پرستارداشته باش 

182(4/28) 318(9/71) 8(8) 

 (8)8 (2/98)341 (8/31)111 ايد؟ آيا تا کنون به خودکشي فكر کرده

 (8)8 (2/77)389 (8/22)114 ايد؟ ريزي کرده آيا تا کنون براي کشتن خود برنامه

 (8)8 (4/89)432 (9/13)98 ايد؟ آيا تا کنون اقدام به خودکشي نموده

 (8)8 (4/77)387 (9/22)113 ايد؟ آيا در طول زندگي سيگار کشيده

 (8/98)344 (2/22)11 ** (1.8)41 * ايد؟ در صورت مثبت بودن سئوال فوق درچه سني اولين نخ سيگاررا کشيده

 (8)8 (8/13)491 (2/9)31 ايد؟ روز گذشته بيش از يک روز کامل را سيگارکشيده 48آيا در

 (8)8 (4/88)442 (9/11)18 ايد؟ نخ سيگار کشيده 28ايد در طي يک روز بيشتر از ذشته در روزهايي که سيگار کشيدهماه گ آيا در يک

 (8)8 (8/88)444 (2/11)19 ايد؟ ماه گذشته هر روز را سيگارکشيده آيا در طول يک

 (8)8 (8/81)421 (2/14)71 ايد؟ ماه گذشته کشيده آيا به طورمتوسط حداقل روزي يک سيگار را درطول يک

 (8)8 (4/94)322 (9/31)178 ايد؟ آيا در طول زندگي قليان کشيده

 (8)8 (83.8)411 (19.8)84 ايد ؟ مصر  کرده(مشرو  )آيا در طول زندگي الكل

 (4/74)372 (9/11)18 ** (9.8)38 * مصر  کرديدچند سال داشتيد؟(مشرو )در صورت مثبت بودن سئوال فوق وقتي اولين بارالكل

 (8)8 (8/81)441 (2/18)11 ايد؟ آيا درطول زندگي ماري جوانا يا حشيش مصر  کرده

 (4/81)427 (12)98 ** (9/2)13 * در صورت مثبت بودن سئوال فوق اولين باري که ماري جوانا يا حشيش مصر  کرديد چند سال داشتيد؟

 (8)8 (8/87)431 (2/12)91 ايد؟ آيا در طول زندگي ترياك مصر  کرده

 (89)438 (18)18 ** (4.8)28 * در صورت مثبت بودن سئوال فوق اولين باري که ترياك مصر  کرديد چندسال داشتيد؟

 (8)8 (4/12)492 (9/7)38 ايد؟ آيا در طول زندگي قرو روانگردان مصر  کرده

 (8)8 (2/89)431 (8/13)91 ايد؟ آيا تا به حال مواد نيروزا استفاده کرده

 (4/82)412 (9/13)98 ** (4)28  * بار که استفاده کرديد چندسال داشتيد؟ تفاده از مواد نيروزا اوليندر صورت اس

 (8)8 (8/18)414 (2/1)49 ايد؟ آيا تا به حال به صورت تزريقي اقدام به مصر  مواد مخدر کرده

 (8/18)421 (9/18)13 ** (9/3)18 * ايد؟ در صورت تزريق مواد مخدر در چه سني اقدام به اين کار کرده

 (8)8 (9/98)343 (14/31)117 ايد؟ کنيد که سنگين وزن شده يآيا احساس م

 (8)8 (4/93)317 (9/39)183 ايد کاهش وزن پيدا کنيد؟ آيا تالش کرده

 (8)8 (8/41)221 (2/14)271 کنيد؟ يآيا جهت کنترل وزن تمرين يا ورزش م

 (8)8 (2/14)271 (8/41)221 کنيد؟ يمصر  غذاهاي پرکالري و چر  پرهيز مجهت جلوگيري از اضافه وزن از پرخوري يا 

 (8)8 (2/32)191 (8/97)331 کنيد؟ يساعت در طول روز تلويزيون نگاه م 2آيا بيشتر از 

 (8)8 (2/11)279 (8/44)224 ايد؟ هاي انتقال آن آموزش ديده آيا در مورد ايدز وراه

 سال 91باالي ** سال  91زير  *
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 شده ادراک ياجتماع تيحما شده و ابعاد ادراک ياجتماع تيحما و خطر پر ير رفتارهاينتايج آزمون همبستگي بين متغ: 3دول ج

 

 يدار يسطح معن يب همبستگيضر ادراك شده يت اجتماعيابعاد حما

 812/8 113/8 دوستان يسو از شده ادراك ياجتماع تيحما

 819/8 187/8 ادهخانو يسو از شده ادراك ياجتماع تيحما

 889/8 127/8 هايهمكالس يسو از شده ادراك ياجتماع تيحما

 412/8 834/8 يعموم شده ادراك ياجتماع تيحما

 8881/8 272/8 ادراك شده يت اجتماعيحما

 

 ادراک شده يعت اجتماياسوج بر اساس ابعاد حمايپر خطر نوجوانان شهر   يرفتارها ينيب شيپ يون براي  رگرسيخاليه تحل: 1جدول 

 

 يدار يسطح معن يت آزمون بتا استاندارد يخطا Bبيضر ها کننده ينيب شيپ

247/97 مقدار ثابت  381/2  -- 182/28  8881/8  

332/8 ادراك شده  خانواده يت اجتماعيحما  141/8  181/8  394/2  818/8  

-434/8 ادراك شده  دوستان يت اجتماعيحما  138/8  143/8  139/3-  882/8  

498/8 هايادراك شده  همكال س يت اجتماعيحما  111/8  134/8  197/2  883/8  

124/9=F   ،848/8= R²847ل شده ،يتعد=./R² ، 217/8=R 

 بحث 

رفتارهدداي پرخطددر بدده رفتارهددايي اطددالق     

،  يشدددود کددده احتمدددال نتدددايج مخدددر  جسدددم  يمددد

. دهد يشناختي و اجتماعي را براي فرد افزايش م روان

وسدديعي از رفتارهددا را در رفتارهدداي پرخطددر طيددف 

توان بده نبسدتن کمربندد     يگيرد که از آن جمله م يبرم

ايمنددي، عدددم اسددتفاده از کدداله ايمنددي هنگددام موتددور  

سواري، حمل اسلحه سرد و گدرم، درگيدري فيزيكدي،    

هاي غذايي نامناسب، عدم  فكر و عمل خودکشي، رژي 

تحرك فيزيكدي، رفتارهداي جنسدي پرخطدر، مصدر       

بروز هر يک از . ت، مواد مخدر اشاره کردالكل، دخانيا

بينددي کننددده قددوي سدداير  ايددن رفتارهددا در فددرد، پدديش

ن پدژوهش   يد ا، لدذا هدد  از   (3)باشدد  يرفتارها نيز مد 

 رابطده آن بدا   و پرخطدر  يوع رفتارهايزان شين مييتع

آمدوزان متوسدطه شدهر     ادراك شده دانش يها تيحما

 .صورت گرفت اسوجي

از آن است  يحاک 4 له شده در جدويج اراينتا

 يهدا  تيد حما و پدر خطدر    يرفتارهار ين دو متغيکه ب

ن يد ا. دار وجود دارد يرابطه معن ،ادراك شده ياجتماع

و   ، وسدال  يهدار  بدروک ،  يهدا  افتده يهدا بدا    افتهي

 يبدديحب ان،يددحاج ،ياحيدد، ريدريدد، حيعقددوبي ،يقائددد

دهندد کده    يمنشان  ها پژوهش .(1و 18)دارد يخوان ه 

 فددرد ورد يددگ يمدد بددر را در يافددراد ياعشددبكه اجتمدد

دهند بداند  ياجازه م به او کند وه يها تك تواند به آن يم

هدر  . ها هستند و او را دوست دارند ها نگران ارزش آن

يددت اسددت حمددا يعکدد  کدده متعلددق بدده شددبكه اجتمددا

کده   نيد بدر ا  يمبند شدواهد  . کند ميرا تجربه  عياجتما

در  ير نامتناسدب تفكر و رفتار به طو يانطباق ريطرق غ

دهد در  يم يرو ک  ياجتماع يها تيان افراد با حمايم

معتقدد اسدت کده چده      لدي ک أثيرمدل ت .اند شيحال افزا

ا يددرد يددزا قددرار بگ انسددان در برابددر حددوادس اسددترس

انسدان   يبرا ياثرات سودمند يت اجتماعيرد، حماينگ
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از  يعيوسد  يهدا  شبكهتواند  يم يت اجتماعيحما. دارد

 يافراد تجار  مثبت يکند که برا جاديا يماعروابط اجت

توانند در احساس  يمتجار   ينا. اورديرا به ارمغان ب

و بداخ   يگت زندد يد و ثبدات در موقع  ييرپذ نييب شپي

کندد   يمفرد کمک  و ثر باشدؤشتن، ميبردن ارزش خو

و  يتشناخ که احتمال اختالل روان يتا از تجار  منف

دهند، اجتنا  کند و بدا اسدتفاده    يم يشرا افزا  يس ج

هر چه  .دهد يشفرد را افزا ييستاز تجار  مثبت، بهز

 تيشددتر باشددد او از سددالمبيفددرد  عياجتمددا يددتحمددا

متدأثر از   تيرو سالم يناز ا. برخوردار است يشتربي

که افدراد اگدر    يا به گونهاست  عياجتما يتحما ميزان

و  ياز سدالمت رواند   .باشدند  يعد اجتمدا  يتحما يدارا

افراد  يريدرگ. برخوردارند يشتريب يسالمت جسمان

 يهدا  از جملده شدبكه   يمختلدف اجتمداع   يها در شبكه

فدراه    يتيمنابع حمدا  يگيو همسا ي، دوستيخانوادگ

ط يها افراد شرا كهن شبيشتر در ايکند که با جذ  ب يم

قدات  ياز دگدر سدو تحق   .آورندد  يمطلو  بده دسدت مد   

زان يد ه فدرد از م از آن است کده هرچد   يگوناگون حاک

 ،برخدوردار باشدد   يشدتر يب يو رواند   يمسالمت جس

آندان کداهش    ناهنجدار در  يش به رفتارهايزان گرايم

ت يد گدر هرچده فدرد از حما   يد يانيد بده ب  .افدت يخواهد 

 يروان يستياز بهز ،برخوردار باشد يشتريب ياجتماع

زان يد ز برخوردار بدوده و متعاقدب آن از م  ين يشتريب

کاسدته خواهدد    يپرخطدر در و  يش به رفتارهدا يگرا

سدت  ان ياز ا يحاک حاضر يها پژوهش يها افتهي. شد

 يت اجتماعيحما و پرخطر يبين دو متغير رفتارهاکه 

دوسددتان همبسددتگي مثبددت و   يادراك شددده از سددو

 81/8داري کمتر از  سطح معني. داري وجود دارد معني

ت يد حما و پرخطدر  ين رفتارهدا يبدين ترتيب بد . است

دوسدددتان رابطددده  يدراك شدددده از سدددوا ياجتمددداع

ن يد ا يهدا  افتده ين جهت يا از و. داري وجود دارد معني

د،  يد ش  حميپژوهش بدا پدژوهش حسدام مسدل ، آسدا     

 يبدار يجو ياحمدد  نت مطلدق فاضدل،  يو ز (11)يقربان

 عبداس،  ييآقدا  ،يمهدد  يدي رزايم ان فرزاد،يليجل تورج،

. دارد يخددوان هدد  (12)زيکددامب يرازي  زاده شدديکددر

 يبرا ن است که دوسدتيا ن استنباط پژوهشگريبنابرا

 يوقتدد. برخورداراسددت ياديددز تيدداهم از نوجددوان

 ازآنهدا   دوستان دارد يمشكل و است ناراحت نوجوان

 يزنددگ  سراسدر  در دوست اگرچه. کنند يم تيحما او

 نيد ا ينوجدوان  دوران در امدا ، دارد  يممه نقش انسان

 در دارد دوسدت  نوجوان رايز شود، يم تر پررنگ نقش

 در خددانواده از دور را يشددتريب مدددت فراغددت اوقددات

 نوجدوان  ازين ضمن در. کند يسپر خود دوستان کنار

 از رايد ز.  اسدت  شتريب سن نيا در ياجتماع تيحما به

 نوجدوان  ،يعاطف و  يمجس راتييتغ ليدل به طر  کي

 مه  او يبرا دوستان تيحما و کند يم يناامن احساس

 ندددوجددددوان،  دوسددتدددان ردگددديد طر  از و است

 و ياجتمددداع يهدددا مهدددارت يدددددريدددادگدي در را او

تواندد هد  بده     يمد پ  نوجوان  .کنند يم کمک يارتباط

از دوستان خدود   يصورت منفه ه  ب صورت مثبت و

ن هست ياز ا يحاک 4 جدول يها افتهي .ر باشديرپذيثأت

 ياجتماع تيحما و خطر پر يبين دو متغير رفتارها که

خددانواده همبسددتگي مثبددت و   يادراك شددده از سددو 

 81/8داري کمتر از  سطح معني .داري وجود دارد معني
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ت يد حما و پرخطدر  ين رفتارهدا يبدين ترتيب بد . است

خدددانواده رابطددده  يادراك شدددده از سدددو ياجتمددداع

ن يد ا يهدا  افتده ين جهدت  يد ا از. وجود دارد يدار يمعن

. دارد يخددوان هدد  (13)پددژوهش بددا پددژوهش زارعددي 

 يكد يخانواده ن است که يا ن استنباط پژوهشگريبنابرا

 ديد مف که اگر به صدورت سدازنده و  است  يينهادها از

کدارکرد   .داشت يآرمان يا توان جامعه يمشود  بارور

مدنظر همه پژوهشگران بوده است  ربازيد خانواده از

 يفرزند، به جا درست و يها آموزش خانواده سال  با

ل يد کوشدا بده جامعده تحو    و صادق به نف ، اعتماد با

 ،ان باشدد يد بن يبد  نظام خانواده سست و اگر و دهد يم

ابدد بده عندوان    ي يمد ن خانوده پرورش يا که در يفرد

 تواندد بدر   يمد کده اثدرات آن    کند يمانگل اجتماع رشد 

 يها افتهي .بگذارد سالمت جامعه اثر گريد يکارکردها

بددين دو متغيددر  ن هسددت کدده  يدداز ا يحدداک 4 جدددول

ادراك شدده از   يت اجتمداع يد و حما پرخطر يارفتاره

داري وجود  ها همبستگي  مثبت و معني همكالس يسو

بدددين . اسددت 81/8داري کمتددر از  سددطح معنددي. دارد

 ياجتمدداع تيددحما و پرخطددر ين رفتارهددايترتيددب بدد

 يدار يهدا رابطده معند    همكدالس  يسدو  از شده ادراك

ن پدژوهش بدا   يد ا يهدا  افتهين جهت يا از وجود دارد و

اسددتنباط  .(14)دارد يخددوان پددور هدد  پددژوهش شددارع

 همسداخن  گدروه  نقدش  ن است که، امروزيا پژوهشگر

 احساسدات،  هدا،  نگدرش  افكار، رفتارها، يريگ شكل در

 گدر يد مدوارد  از فرد تيشخص يکل طور  به و آرزوها

 يبرخدد گفتدده بدده کدده چنددد هددر .اسددت گرفتدده يشدديپ

 نخسددت سددال 9 در شناسددان جامعدده و شناسددان روان

 سدال  9 در و معلمدان  دوم سال 9 در خانواده، يزندگ

 در را نقش نيشتريب دوستان و همساخن يزندگ سوم

 اما کنند، يم فايا فرد هر تيشخص يريگ شكل و تيترب

 و مدددارس در آمددوزان دانددش مدددت يطددوخن حضددور

 در خدود  يهدا  يهمكالسد  بدا  مسدتمرآنان  يهدا  ارتباط

 رييد تغ ياديد ز حدد  تا را يبند دسته نيا فراغت، ساعت

ن هسدت کده   ياز ا يحاک 1 جدول يها افتهي .است داده

 يت اجتمداع يد و حما پرخطدر  يبين دو متغير رفتارهدا 

داري  همبسددتگي مثبددت و معنددي  ،يمادراك شددده عمددو

و  پرخطدر  ين رفتارهدا يبددين ترتيدب بد    .وجود ندارد

 يدار يرابطه معن  يمادراك شده عمو يت اجتماعيحما

 پددژوهش بددا يهددا افتددهيهددت ن جيددا از. داردنددوجددود 

. (11)باشددد يمددسددو  ا هدد ياحمدددن ،يرسددتم پددژوهش

که  ييها ن است که کمکيا استنباط پژوهشگر چنين ه 

جامعدده  افددراد گددريد دوسددتان و وفاميددل  يسددو از

 و يمعمول يها تيمسئول فرد شود تا يمشود باعث  يم

 اعتقداد  و احسدن انجدام دهدد    به نحو را روزمره خود

بده    يمعمدو  يت اجتمداع يد جده حما ينت که در يشخص

 شود، يمدوست داشته  ن است که فرديا ،ديآ يمدست 

ک يبه  شود و يم ارزشمند ،رديگ يم احترام قرار مورد

 اگدر  .شدود  يمتعهدات متقابل وصل  و يشبكه اجتماع

 وجدود ه بد  فدرد  در  يمعمدو  ياجتمداع  يها تين حمايا

 شود کده هد  فدرد و    يم ييرفتارها موجب بروز ،دياين

  .اندازد يم به خطر ه  جامعه را

 ،مطالعه شوندگان ن مطالعه،ياج ياساس نتا بر

 ايد  مخددر  راننده آن مدواد مسافر خودرويي بودند که 

ن مطالعده شدوندگان   يچند  هد   الكل مصر  کرده بود،
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ن يج اينتا که .سابقه حمل سالح سرد يا گرم را داشتند

 4/28  .دارد يخدوان  هد  ( 8)ييمطالعه بخشدا با  مطالعه

 را يكد يزيف يريد مطالعه شدوندگان سدابقه درگ  درصد 

 در ازدرصددد  8/31 ق حاضددريددتحق در، انددد داشددته

مطالعه شدوندگان تداکنون اقددام بده      ، حاضر يبررس

ن مطالعده بدا مطالعده    يد ج ايکه  نتدا  اند کرده يخودکش

مطالعددددده  در .(7)د ارد يخدددددوان هددددد  يارجمندددددد

  و مصدر  انيد قلدن يسابقه کشد آموزان  دانشحاضر

 يكانيق  باريافته تحقيزان به ين ميکه ا را داشتند، الكل

 (.19)ک استينزد

سدابقه  مطالعده شدوندگان    ق حاضدر يتحق در 

 ،اكيد سدابقه مصدر  تر   ،گدردان  قرو روانمصر  

مطالعده   ازدرصدد   2/1و داشتندروزا ين مواد وسيگار 

بده صدورت    کنون اقدام به مصر  مدواد  شوندگان تا

ن ين مطالعه با مطالعه زند يج اينتا که  اند داشته يقيتزر

 اسدتنباط  نيد ا بندابر . (17)دارد يخدوان  و همكاران هد  

 و پرخطددر يرفتارهددا نيبدد کدده اسددت نيددا پژوهشددگر

 شددددهك ادرا ياجتمددداع يهدددا تيدددباحما آن ارتبددداط

 نوجدوان  کيد  که يوقت و دارد وجود ياديز يهمبستگ

 نيد ا احتمال زند يم دست پرخطر يرفتارها از يكي به

  است اديز کند تجربه را پرخطر يررفتارهايسا که

 و کنترل در که دهد يم نشانمطالعه  نياج ينتا

 آن بدر  تمرکدز  و ديکأت پرخطر، رفتار کي از يريشگيپ

 يرفتارهدا  ريسدا  از يريشگيپ و گرفتن نظر در بدون

 . بود نخواهد بخش جهينت يقدرکاف به سالمت، خطر پر

 يرسدتان يدب اننوجوان نيب در پرخطر يرفتارها وعيش

 ؛ليد قب از يعدوامل  بدا  وعيشد  نيا و دارد يصعود ريس

 عوامددل  ريوسددا  يليتحصدد  مقطددع  سددن،  ت،يجنسدد

 مرتبط يتوجه قابل زانيم به مطالعه شده، کيدموگراف

ن ياز بد  3جددول  يها افتهيبر اساس ن يچن ه  .باشد يم

ادراك شده  يت اجتماعيحما مورد سنجش، يها مولفه

پدر   يرا در بدروز رفتارهدا  ن سه  يشتريدوستان ب از

هددا،  يهمكالسدد ؛بيددبعددد از آن بدده ترت و خطددر داشددته

ن جهدت  يد ا از .اندد  قرار گرفته  يمت عمويحما خانواده،

کده   اياحمددن  ،يرسدتم  پدژوهش  پژوهش بدا  يها افتهي

خددانواده  يت اجتمدداعيددحما يبددرا ن سدده  رايشددتريب

 (11)باشد يمن سو کرده است ه  ينيب شيپ

ابعاد دوستان، خدانواده،   در تحقيق پيش رو از

اسدددتفاده شدددده                      يهمكالسدددي و حمايدددت عمدددوم  

و ممكددددن اسددددت ابعدددداد ديگددددري مثددددل پايگدددداه               

بر رفتارهداي پدر خطدر مدؤثر      ه اجتماعي  د اقتصادي

بده  باشد که در اين تحقيق مورد پژوهش قرار نگرفت، 

ه اخت مربددوط بددؤران مدرسدده سدديل ممانعددت مددديدددل

جه يتوجه به نت با، دشپرخطر حذ   يجنس يرفتارها

بُعدد ارتبداط   قدرت و نوجوان  تيحما ولزوم پژوهش 

 يکده برنامده آموزشد    شدود  يمد شدنهاد  يپبا دوستان، 

خصدوو ضدرورت    ن دريوالدد  آموزان و دانش يبرا

مناسدب   يهدا  وهيش و يدوران نوجوان در يابي دوست

 .دشونش دوست انجام يگز

شدود؛   يمد  شدنهاد يپ يدل نيدز   چنين موارد ذ ه 

مدورد   نوجواندان در  يبدرا  يآموزش يها اجرا کارگاه

 يبددرا يآموزشدد يهددا اجددرا کارگدداه ، بحددران بلددو  

، پرخطر يرفتارها با آنها ييآشنا نوجوانان به منظور

ن بده منظدور   يوالدد  يبدرا  يآموزشد  يهدا  نامهبر اجرا
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 يبرا يحيمراکز تفر جاديا، يدوران نوجوان با ييآشنا

ش آنهدا  يگرا از يريجلوگ ينوجوانان برا روه ازن گيا

مشداوره   مراکدز  و ها کالس جاديا ،حات ناسال يبه تفر

، چه خارج ازمدرسده  مدرسه و نوجوانان چه در يبرا

 ،گريكدد ي سه بايمقا و گريد يها استان ق دريانجام تحق

تر  يطوخن يدوره زمان ق درين تحقيا شود يمشنهاد يپ

و رد يد صدورت گ  يشتريان بآموز دانش تعداد يرو و

پرخطددر مثددل  ير رفتارهددايسددا يمطالعددات بعددددر 

ن آ از ،ييهدا  تيل محددود يد که بده دل  يجنس يرفتارها

 . دشو يبررس ،شد نظر صر 

 

 يريگ جهينت

 نشان رگرسيون آمار از آمده به دست نتايج 

 دوسدتان  جانب از شده ادراك اجتماعي حمايت دهد يم

 ابعاد ساير به نسبت طرخ پر رفتارهاي بروز در ايجاد

 بعد که شود سعي بايد است، بنابراين تر قوي مراتب به

 رفتارهداي  بروز از جلوگيري و بهبود جهت در مذکور

 .بيشتر قرار گيرد مورد توجه خطر پر

 

 ر و تشکر يتقد

 يطددرح پژوهشدد ايددن مقالدده حاصددل بخشددي   

 يعلدوم پزشدك  باشد که بدا حمايدت مدالي دانشدگاه      مي

افدرادي    ياز زحمات تمام ننويسندگا .اجرا شداسوج ي

که در پيشبرد پژوهش حاضر همكداري نمودندد کمدال    

 .تشكر را دارند
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Abstract 
 

Background & aim: social supports protect us from annoying affections, sadness, instability and 
doubts of oneself which are accompanied by loneliness. Social supports and the lack of them are a 
great predictor of other behaviors that risky behaviors can be one of the most important ones of 
such behaviors and can also be effected by different aspects of social support. Risky behaviors 
refer to behaviors which have possibly increase devastating consequences of physical, 
psychological and social for the individual. Risky behaviors include a wide range of behaviors such 
as failing to wear a seat belt, lack of helmet use when riding, carrying firearms, assault, think and 
act of suicide, poor diets, lack of physical activity, risky sexual behavior, consumption of alcohol, 
tobacco, and drugs and. The occurrence of whichever of these individual behaviors is a strong 
predictor of any other behaviors in the future. The purpose of this study was to determine the 
prevalence of high-risk behaviors among adolescents and their relation to perceived social 
supports in Yasuj, Iran, in 2016.  
 

Methods: The present correlational study had a sample of 500 high school students (281 males 
and 219 females) of Yasuj, Iran. Multistage cluster sampling method was used to develop a high-
risk behavior questionnaire with social support for data collection. 
 

Results: The results indicated that the overall prevalence of risky behavior among the study 
population was 0.44. There was a relationship between risk behaviors and perceived social 
support. Moreover, there were prevalence of risk behaviors associated with some aspects of 
perceived social support (family, friends, and classmates’ public perceived social support).  
 

Conclusion: The results of the present study indicated that the perceived social support from 
friends was a stronger predictor of high-risk behavior than other aspects.Accordingly, in this 
context, efforts should be made to improve and strengthen the dimensions of perceived social 
support from friends in order to avoid risky behaviors. 
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