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چکیده
مقدمه: امروزه بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان به يکی از مهمترين نگرانی های جامعه تبديل شده و عوامل جمعیت 
شناسی و شیوه های فرزند پروری بر آن تأثیر گذار است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز با 

شیوه های فرزند پروری والدين در شهرهمدان انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است كه در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 92-
1391 انجام شد. تعداد نمونه 220 نفر )120 پسر و 100 دختر( بود كه بصورت تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 
 Baumrind’s Parenting( "انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها عالوه بر پرسشنامه جمعیت شناسی، از "مقیاس فرزند پروری بامريند
Style Scale( و"مقیاس خطر پذيری نوجوانان ايرانی")Iranian Adolescents Risk-Taking Scale( استفاده شد. روايی 
ابزارها توسط 8 نفر از صاحبنظران روانشناسی و روانپزشکی با استفاده از روش های روايی صوری و محتوا مورد بررسی قرار گرفت. پايايی 
اين ابزارها با استفاده از روش آلفای كرونباخ و بازآزمايی مورد بررسی قرار گرفت.  تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی ا س 

اس نسخه 22 انجام شد. 
يافته ها: میان رفتارهای پرخطر دانش آموزان به ترتیب با شیوه فرزندپروری مقتدرانه و تحصیالت والدين همبستگی منفی و معناداری 
وجود داشت )r=0/48، p<0/001 &  r=-0/42، p<0/001(. همچنین با استفاده از آزمون آماری t مستقل، تفاوت معنی داری میان دختران 
و پسران در فراوانی بروز رفتارهای پرخطر وجود داشت )P<0/05(. میزان بروز رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر )3/34( به صورت معناداری 

بیش از دانش آموزان دختر )2/68( است. ولی میان طبقه اقتصادی- اجتماعی با بروز رفتارهای پرخطر تفاوت معناداری مشاهده نگرديد. 
نتیجه گیری: شیوه های فرزندپروری، تحصیالت والدين و جنسیت در بروز رفتارهای پرخطر مؤثر است. لذا ارائه آموزش های الزم 

و كافی به والدين جهت به كارگیری شیوه های صحیح تربیتی پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها: رفتارهای پرخطر، شیوه های فرزندپروری، دانش آموزان پیش دانشگاهی.
تاريخ دريافت: 1394/2/9                 تاريخ پذيرش: 1394/8/8 
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مقدمه 
نوجوانی دوره تغییرات بزرگ است، تغییرات سريع احساسی، 
فیزيکی و اجتماعی و همچنین دوره اكتشاف، اتکاء به نفس، كنترل 
بر خود، توانايی تصمیم گیری مستقالنه و دوره انتخاب است. بدست 
مورد  در  گیری  تصمیم  و  پذيری  مسئولیت  مختاری،  خود  آوردن 
سالمتی، خانواده، شغل و همساالن در اين دوره رخ می دهد )1(.
اين دوره زمانی است كه نوجوان نقش ها و مسئولیت های جديد را 
می پذيرد و مهارت های اجتماعی را برای بر عهده گرفتن آن نقشها 
الگويی دقیق، روشن و همه جانبه در زمینه  اگر  لذا  فرا می گیرد. 
رفتار مناسب و درست برای او تعريف و مشخص نشود، او خود به 
سبک – سنگین كردن رفتارها، آزمايش نقش ها دست می زند و در 
برخی موارد به ناديده گرفتن قواعد می پردازد كه در نهايت با انجام 

رفتارهای پر خطر همراه می شود.
از اين رو دوره نوجوانی و جوانی اغلب دوره خطرپذيری هم 
معنی شده و فرد به عنوان موجودی خطرپذير تعريف می شود )2(.
Carr Gregg & Grover خطر پذيری را به رفتارهايی اطالق 
نتايج منفی و مخرب جسمی، روانشناختی و  احتمال  می كنند كه 

اجتماعی را برای فرد افزايش دهد )3(.
بسیاری  احتمال خطر  كه  است  رشد  از  ای  مرحله  نوجوانی 
برای رفتارهايی از قبیل سوء مصرف مواد، رفتارهای پرخطر جنسی و 
مشکالت سازگاری وجود دارد. درگیری با اينگونه رفتارهای پرخطر 
در سنین نوجوانی مشکالت زيادی را به وجود می آورد زيرا منجر به 
پیامدهای منفی بسیاری در آينده از قبیل سوء مصرف، وابستگی به 
الکل و حاملگی زودرس می شود )4(. در ارتباط با رفتارهای پرخطر 
عواملی مهم در محیط نوجوان )مانند سوء مصرف والدين( و هم خود 
كودک )مانند سرشت( دخیل هستند )5(. مطالعات نشان داده است كه 
اغلب رفتارهای پرخطر از جمله مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتارهای 
جنسی ناايمن در سنین قبل از 18 سالگی آغاز می شود )6(. زارع و 
همکاران )7( در بررسی مصرف دخانیات و ارتباط آن با درک عمومی 
در شهرستان  از سالمت خود  دبیرستان  و  راهنمايی  آموزان  دانش 
پاكدشت و دماوند می نويسند كه سابقه مصرف دخانیات در 26/1 
درصد پسران و 21/1 درصد دختران وجود داشت. 13/3 درصد دانش 
آموزان دوم راهنمايی و 13/7 درصد دبیرستانی ها در زمان تکمیل 

پرسشنامه، دخانیات مصرف می كردند.
ضیاء الدينی و همکاران )8( در بررسی دانش آموزان كرمانی 
26/5 درصد پسران و 11/5 درصد دختران سابقه حدقل يکبار مصرف 
مواد را گزارش نمودند. میزان مصرف الکل را در پسران 16/2 درصد 

و در دختران 4/5 درصد و همچنین میزان مصرف هروئین را 5/5 
راههای  از  آموزان  دانش  از  و 79/4  درصد  نمودند  درصد گزارش 
انتقال بیماری ايدز آگاهی داشتند و تنها 6/8 درصد هیچگونه آگاهی 
از راه های انتقال اين بیماری نداشتند. اغلب نوجوانانی كه بزهکاری 
را گزارش كرده اند دارای پدرانی عصبانی و پرخاشگر، دچار تعارض، 
مسئولیت ناپذير، تنبیه كننده، با دستورات و مقررات خشن و مادرانی 

با ويژگی های بی تفاوتی و طرد كنندگی می باشند.
در پژوهشی كه Azevedo و همکاران در كشور پرتغال 
بر روی دانش آموزان انجام دادند، 31/8 درصد دانش آموزان تجربه 
مصرف  سیگار  آزمايشی  به صورت  درصد  و 39/5  نداشتند  سیگار 
كرده و 28/7 درصد سیگاری فعلی بودند. متوسط سن شروع مصرف 
سیگار در اين مطالعه 13 سال و عوامل مؤثر در گرايش به سیگار سن، 
افت تحصیلی، مصرف  والدين،  والدين سیگاری، سطح تحصیالت 

الکل و مواد مخدر، و دوستان سیگاری بود )10(.
انسانی  تمدن  و  تاريخ  در  نهاد  مهمترين  و  اولین  خانواده 
تفاهم  و  زندگی جمعی  با شیوه های  فرد  است كه  و جايی  است 
لذا عدم فراهم شدن  با ديگران آشنا می گردد )11(.  و سازگاری 
شرايط فوق برای فرزندان، منشأ بسیاری لغزش هاست كه باعث 
خالء عاطفی و احیانًا در آينده باعث بروز مشکالت می شود )2(. 
بیشتر  شیوع  كه  داد  نشان  چین  در   Lee & Tsang پژوهش 
بودن، تماس جنسی  مانند خودكشی، سیگاری  رفتارهای پر خطر 
والدين سطح  با  دانشجويان  در  تحركی  و كم  از 13 سالگی  قبل 

تحصیالت پايین می باشد )12(.
يکی از عوامل مهم تأثیرگذاری خانواده بر رفتارهای پرخطر، 
شیوه های فرزند پروری يا تربیتی والدين است و پیامدهای مهمی 
در سازگاری اجتماعی نوجوانان بر جا می گذارد )13(. همچنان كه 
رفتاری  مشکالت  میانگین  باالترين  دريافتند  همکاران  و  رحمانی 
نوجوانان مربوط به شیوه تربیتی مسامحه كار و كمترين آن، اقتدارگرا 

می باشد )14(.
تأكید              اجتماعی  و  قانونی  مذهبی،  حیث  از  ايران  جامعه  در 
ويژه ای بر جايگاه خانواده شده اما در عمل، به دلیل نابسامانیهای 
اقتصادی و اجتماعی، روشهای عملی و برنامه ريزيهای مؤثری برای 
تحقق اين مهم به كار گرفته نشده است. توجه به نقش و تأثیر خانواده 
نوجوانان،  خطرپذيری  كاهش  جهت  در  نهاد  مهمترين  عنوان  به 
ضروری و قابل تعمق است )2(. در كنار تأثیر شیوه های فرزند پروری 
مقطع  جنسیت،  سن،  قبیل  از  شناسی  جمعیت  متغیرهای  والدين، 
تأهل، طبقه  تحصیلی، وضعیت تحصیلی، محل سکونت، وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی، ترتیب تولد و تحصیالت پدر و مادر می توانند 
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به عنوان عوامل مؤثر در بروز انواع رفتارهای پرخطر باشند و هر يک 
از اين متغیرهای جمعیت شناسی می توانند ارتباط معناداری با بروز 
هر يک از انواع رفتارهای پرخطر داشته باشند )2،15،16(. بین مقطع 
تحصیلی و جنسیت و تحصیالت والدين با رفتارهای پرخطر رابطه 
به عنوان  را  متعددی جنسیت  )15(. مطالعات  دارد  معناداری وجود 
خطرپذيری  و  ها  گرايش  رفتارها،  بررسی  در  ای  واسطه  متغیری 

نوجوانان معرفی می كنند )17(.
با توجه به اينکه جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نیازهای 
فراوانی روبرو می كند و همچنین با گسترش فناوری و تغییرات سريع 
در جامعه، دانش آموزان درگیر يکسری از رفتارهای پرخطر شده اند. 
يکی از عمده ترين رويکردهای پیشگیرانه بر شناسايی عوامل خطرزا 
در جمعیت های پرخطر متمركز است. بدين معنا كه بهترين شیوه 
پیشگیری از بروز يک مشکل را، متمركز بر علل پديدآيی آن و افرادی 
می دانند كه بیشترين ويژگی های خطرزا را دارا هستند )18(. پژوهش 
نوجوانان                                                                                                     در  پرخطر  رفتارهای  همبستگی  تعیین  هدف  با  حاضر 
دانش آموز با شیوه های فرزند پروری والدين در شهرهمدان انجام 

شده است.

مواد و روش ها
اين مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1392 انجام گرفت. 
تعداد جامعه پژوهش برابر با 1650 نفر بود كه كلیه دانش آموزان 
دختر و پسر پايه پیش دانشگاهی سال تحصیلی 91-92 بودند كه 
با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از 2 ناحیه 
شهر همدان به صورت تصادفی، ناحیه 1 انتخاب شده و سپس از اين 
ناحیه، 1 دبیرستان پسرانه و 1 دبیرستان دخترانه و از هر دبیرستان 3 
كالس پايه پیش دانشگاهی به طور تصادفی انتخاب شدند، كه جمعًا 
220 نفر دانش آموز در حال تحصیل )120 نفر دانش آموز پسر و100 
نفر دانش آموز دختر(، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. بر آورد 
 Kerjcie & Morgan تعداد نمونه از طريق جدول تعداد نمونه

در سال 1970 انجام شد )19(.
معیارهای ورود در مطالعه به اين صورت بود كه دانش آموزان 
بايستی، فقط دانش آموز دوره پیش دانشگاهی و دوره روزانه باشند و 
محل سکونت آنها با خانواده هايشان فقط شهر همدان باشد و كسانی 
را نداشتند و محصل دوره شبانه  كه تمايل به شركت در پژوهش 

)سنین باال( بودند از مطالعه خارج شدند.
پرسشنامه  شامل  مطالعه  در  ها  داده  گردآوری  ابزارهای 
 Baumrind’s( "جمعیت شناختی، "مقیاس فرزند پروری بامريند

Parenting Style Scale( و "مقیاس خطر پذيری نوجوانان 
 Iranian Adolescents Risk-Taking( ايرانی" 

Scale( بودند.
سن،  به  مربوط  سؤاالت  شامل  شناسی  جمعیت  پرسشنامه 
اساس  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  طبقه  و  والدين  تحصیالت  جنس، 
شاخص های شغل والدين، درآمد ماهیانه، وضعیت مسکن و محل 

زندگی می باشد.
بررسی  برای  بامريند"  فرزندپروري  هاي  شیوه  "مقیاس 
 Diana توسط  والدين،  فرزندپروری  های  شیوه  و  نفوذ  الگوهای 
Baumrind ساخته شده است )20(. اين پرسشنامه شامل 30 ماده 
است كه 10 ماده آن به شیوه آزاد گذاری مطلق، 10 ماده به شیوه 
استبدادی و 10 ماده ديگر به شیوه اقتدار منطقی والدين اختصاص 
دارد )20(. هر سؤال بر حسبیک مقیاس پنج درجه ای )كاماًل موافقم، 
پاسخگويی                                                                                   قابل  مخالفم(  كاماًل  مخالفم،  مخالفم،  تقريباً  موافقم، 
نمره گذاری  تا 4  از صفر  ترتیب  به  باال  باشد كه گزينه های  می 
شده و با جمع نمرات هر 10 سؤال مختص به يکی از شیوه های 

فرزندپروری، 3 نمره مجزا بدست می آيد.
نظران  صاحب  از  نفر   10 توسط  ابزار  اين  محتوای  روايی 
 .)21( است  گرفته  تأيید  و  بررسی  مورد  روانپزشکی  و  روانشناسی 
بازآزمايی،  روش  با  را  پرسشنامه  اين  پايايی  میزان   )22( زهراكار 
اقتدار  برای  و 0/78  استبدادی  برای  آزادگذاری، 0/86  برای   0/81
منطقی به دست آورد. همچنین وی در مورد میزان روايی پرسشنامه 
از روش روايی افتراقی استفاده كرد، كه نتايج گزارش شده به اين 
صورت بود: مستبد بودن مادر رابطه معکوسی با آزادگذاری )0/38-( 
و اقتدار منطقی )0/48-( او دارد. مستبد بودن پدر رابطه معکوسی با 
آزادگذاری )0/50-( و اقتدار منطقی )0/52-( او دارد. در ايران نیز 
بازآزمايی،  با روش  پرسشنامه  پايايی  و حسنی)21(  توسط سهرابی 
برای شیوه های سهل گیری 0/69، برای شیوه های استبدادی 0/77 

و برای شیوه های قاطع و اطمینان بخش 0/73 گزارش شده است.
نظران  از صاحب  نفر   8 توسط  پژوهش  اين  در  ابزار  روايی 
روانشناسی و روانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت و روايی صوری 
آن را تأيید كردند. پايايی اين ابزار در پژوهش حاضر نیز با استفاده 
 3 زمانی  فاصله  به  معلمین  از  نفر   20 روی  به  بازآزمايی  روش  از 
زير                                    برای  كرونباخ  آلفای  ضرايب  و  گرديد  گزارش   0/68 هفته، 
مقیاس های اقتدار منطقی )α=0/79( استبدادی )α=0/83( و سهل 
گیرانه )α=0/74( به دست  آمد كه ضرايب فوق معرف پايايی باالی 

ابزار است.
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"مقیاس خطرپذيری نوجوانان ايرانی" دارای 38 سؤال، و بر 
اساس مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود )2(. اين مقیاس شامل 
7 خرده مقیاس است كه به ترتیب ابعاد: رانندگی خطرناک، خشونت، 
رفتار  و  رابطه  الکل،  مواد مخدر، مصرف  سیگار كشیدن، مصرف  
جنسی و دوستی با جنس مخالف را می سنجد )23(. هر سؤال بر 
متوسط،  مخالفم،  مخالفم،  )كاماًل  ای  درجه  مقیاس 5  يک  حسب 
از 1 تا  موافقم و كاماًل موافقم( مشخص شده است كه به ترتیب 
5 نمره گذاری شده است و هر بعد از رفتارهای پر خطر بر اساس                
پاسخ دهی، نمرات جمع می شود كه باال بودن نمره و پايین بودن 
نمره هر فرد در هر بعد حاكی از گرايش و انجام دادن  آن بعد از رفتار 

پر خطر می باشد.
اين مقیاس با كمک ابزارهايی كه در حوزه نوجوانان دارای روايی 
نوجوانان"  "پرسشنامه مقیاس خطرپذيری  پايايی هستنداز جمله  و 
 Adolescent Risk-Taking Questionnaire
رفتار  كنترل  سیستم  "پرسشنامه  و   )24( همکاران  و   Gullone
 Youth Risk Behavior Surveillance "پرخطر جوانان
Questionnaire Brener و همکاران )25( و با در نظر گرفتن 
شرايط فرهنگی و محدوديت های اجتماعی جامعه ايران، با عنوان 
 Iranian Adolescents" مقیاس خطرپذيری نوجوانان ايرانی

Risk-Taking Scale"ساخته شده است.
هنجاريابی  همکاران  و  محمدی  زاده  توسط  مقیاس  اين 
شده و میزان آلفای كرونباخ برای رانندگی خطرناک 0/74، سیگار 
0/93، مواد مخدر و روان گردان 0/90، الکل 0/90، خشونت 0/78، 
دوستی با جنس مخالف 0/83 و رابطه و رفتار جنسی 0/87 بدست 
آمد )26(. در مطالعه زاده محمدی و همکاران در سال 1390 روايی 
ابزار مورد استفاده، توسط 6 روانشناس و متخصص مسائل جوانان 
مورد بررسی قرار گرفت )26(. روايی ابزار در پژوهش حاضر توسط 
8 نفر صاحبنظران روانشناسی و روانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت 

و نتیجه حاصل نشان داد كه اين ابزار دارای روايی محتوايی است. 
پايايی ابزار در پژوهش حاضر نیز با استفاده از آلفای كرونباخ، 
ضرايب برای خرده مقیاس های رانندگی خطرناک )α=0/71(، سیگار 
 ،)α=0/68( روانگردان  و  مخدر  مواد  مصرف   ،)α=0/86( كشیدن 
مصرف الکل )α=0/75(، خشونت )α=0/70(، رابطه و رفتار جنسی 
آمد.   دست  به   )α=0/61( مخالف  جنس  به  گرايش  و   )α=0/72(
پايايی به روش بازآزمايی بر روی 20 نفر از دانش آموزان پايه سوم 

دبیرستان به فاصله زمانی 1 ماه،0/72 گزارش گرديد.
بعد از گرفتن معرفی نامه و مجوز اجرای پژوهش از دانشگاه 

و  اهداف  پرورش،  و  آموزش  به  ارائه  و  همدان  واحد  اسالمی  آزاد 
روند مطالعه و ضرورت همکاری صادقانه برای همه دانش آموزان 
توضیح داده شد تا آگاهانه در مطالعه شركت كنند و در صورت عدم 
تمايل از مطالعه خارج شدند. پاسخدهی پرسشنامه رفتارهای پر خطر، 
توسط دانش آموزان و پاسخدهی به پرسشنامه ها انجام شد. برای 
اطمینان خاطر از پاسخدهی صحیح و كامل به پرسشنامه ها توسط 
والدين تا حد امکان مالقات حضوری با آنها صورت گرفت. پژوهشگر 
تکمیل  را  ها  پرسشنامه  هم  مشاركت  با  والدين  تا  كرد  درخواست 
كنند. 220 والد پرسشنامه ها را تکمیل كردند. برای اجرای مالحظات 
انجمن  توسط  شده  مطرح  اخالقی  كدهای  پژوهش،  در  اخالقی 
روانشناسی آمريکا مورد توجه قرار گرفت. يعنی ارائه اطالعات كافی 
در مورد ماهیت و چگونگی پژوهش به تمام شركت كنندگان، كسب 
رضايت نامه كتبی به منظور شركت در مطالعه و اطمینان بخشی 
بابت محرمانه بودن نتايج رعايت شد. داده ها با استفاده از روش های 
همبستگی گشتاوری پیرسون، همبستگی اسپیرمن و روش آماری 
آزمون t مستقل تجزيه و با استفاده از نرم افزار اس پی ا س اس 

نسخه 22 انجام شد.

یافته ها 
پیش  دوره  آموز  دانش  نفر   220 جمعاً  حاضر  مطالعه  در 
دانشگاهی  شركت كردند كه شامل هر دو جنس مذكر و مونث بود. 
بیشترين میزان سن دانش آموزان 19 سال و كمترين میزان سن 16 
سال بود. میانگین سنی پسران )17/74( بیشتر از دختران )17/53( 
بود و میانگین سنی كل آزمودنی ها 17/67 و انحراف استاندارد آن 
والدين  تحصیلی  مدرک  فراوانی  میزان  بیشترين  باشد.  می   0/44
ديپلم بود كه جمعا 159 نفر )پدر يا مادر( مدرک ديپلم را داشتند و 
كمترين میزان فراوانی سطح تحصیالت برای پدر و مادر، مقطع ارشد 
و دكتری است كه شامل 9 نفر بود. بیشترين فراوانی رشته تحصیلی 
مربوط به رشته علوم تجربی )77 نفر-35/0 درصد( و كمترين فراوانی 
مربوط به رشته رياضی فیزيک )67 نفر-30/4 درصد( است. جهت 
تعیین طبقه اقتصادی- اجتماعی شاخص های شغل والدين، درآمد 
ماهیانه، وضعیت مسکن و محل زندگی در نظر گرفته شده است. 
بیشترين فراوانی مربوط به طبقه اقتصادی- اجتماعی متوسط )نیمه 
برخوردار( )40/0 درصد( و كمترين فراوانی مربوط به طبقه بسیار باال 

)كاماًل برخوردار( )3/1 درصد( می باشد.
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جدول1: اطالعات توصیفی نمونه مورد مطالعه براساس سبک فرزند پروری والدين

سبک فرزند پروری

بیشترين نمرهكمترين نمرهكشیدگیكجیانحراف استانداردمیانگینفراوانی
مقتدرانه
استبدادی

سهل گیرانه

220
220
220

3/98
2/56
2/28

0/80
0/71
0/71

-0/75
0/31
0/69

0/99
-0/68
0/11

1/60
1/20
0/60

4/90
4/20
4/20

با توجه به اطالعات جدول 1، میانگین و انحراف استاندارد سبک های فرزندپروری والدين به ترتیب مقتدرانه )3/98، 0/80(، استبدادی 
)2/56، 0/71( و سهل گیرانه )2/28، 0/71( است كه نشان می دهد میزان استفاده والدين از سبک مقتدرانه بیش از سبک های استبدادی و                     

سهل گیرانه است.

جدول2: همبستگی بین رفتارهای پرخطر دانش آموزان و سبک های فرزندپروری والدين

متغیرها
شاخص

     ضريب همبستگی 
ضريب تعیین جهت همبستگی  R پیرسون

V
سطح معناداری 

P ارزش

رفتارهای پرخطر- سبک مقتدرانه
رفتارهای پرخطر- سبک استبدادی

رفتارهای پرخطر- سبک سهل گیرانه

-0/42**
0/52**
0/46**

منفی
مثبت
مثبت

0/176
0/270
0/212

0/001
0/001
0/001

بر اساس نتايج جدول 2، بین بروز انواع رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز پايه پیش دانشگاهی و شیوه فرزندپروری والدين همبستگی 
معنی داری وجود دارد كه در اين رابطه از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد. با توجه به نتايج حاصله، وجود همبستگی منفی 
بین رفتارهای پرخطر دانش آموزان و سبک فرزندپروری مقتدرانه )0/42-( و همبستگی مثبت بین رفتارهای پرخطر دانش آموزان با سبک های 

.)P<0/05( والدين تأيید شده است )استبدادی )0/52( و سهل گیرانه )0/46

جدول3: همبستگی بین تحصیالت و طبقه اقتصادی- اجتماعی والدين با رفتارهای پرخطر دانش آموزان

ضريب همبستگیمتغیر
سطح معناداری ارزش Pضريب تعیین Vجهت همبستگیr اسپیرمن

رفتارهای پرخطر- تحصیالت والدين
رفتارهای پرخطر- طبقه اقتصادی اجتماعی

-0/48
-0/09

منفی
منفی

0/230
0/008

0/001
0/08

والدين همبستگی                 تحصیالت  با  دانشگاهی  پیش  پايه  آموز  دانش  نوجوانان  در  پرخطر  رفتارهای  انواع  بروز   ،3 نتايج جدول  اساس  بر 
معنی داری وجود دارد )P<0/05(. كه از روش آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتايج نشان داد وجود همبستگی منفی بین رفتارهای پرخطر                       
دانش آموزان با تحصیالت والدين )0/48-( تأيید شده می باشد. يعنی با افزايش سطح تحصیالت والدين از بروز رفتارهای پرخطر دانش آموزان 
كاسته می شود. تحصیالت والدين 0/23 از واريانس رفتارهای پرخطر دانش آموزان را تبیین می كنند. همچنین نتايج نشان داد بین بروز انواع 
رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز پايه پیش دانشگاهی با طبقه اقتصادی- اجتماعی والدين همبستگی  معنی داری وجود ندارد كه از روش 

آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. يعنی افزايش طبقه اقتصادی-اجتماعی تأثیری بر كاهش بروز رفتارهای پرخطر دانش آموزان نداشت.

جدول 4: مقايسه میانگین های رفتارهای پرخطر پسران و دختران دانش آموزان مقطع پايه پیش دانشگاهی

شاخص ها
انحراف میانگینفراوانیمتغیر

سطح TDfبیشترين نمرهكمترين نمرهاستاندارد
معناداری

رفتارهای پرخطر
پسران
دختران
جمع

120
100
220

3/34
2/68
3/12

0/74
0/86
0/78

1/34
1/34
1/34

4/60
4/12
4/60

3/262180/025
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بر اساس نتايج جدول فوق، میان فراوانی بروز انواع رفتارهای 
پر خطر در نوجوانان دانش آموز پايه پیش دانشگاهی دختر و پسر 
تفاوت معنی داری وجود دارد. كه از روش آزمون آماری تی برای 
گروه های مستقل استفاده شد و میانگین بروز رفتارهای پرخطر دانش 
آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری داشت )P<0/05(، همچنین 
نتايج مطالعه نشان داد كه میانگین رفتارهای پرخطر )3/12( بوده، 
بیشترين نمره )4/60( و كمترين نمره )1/14( به دست آمده است. 
 )2/68( دختران  از  بیش   )3/34( پسران  پرخطر  رفتارهای  میانگین 
است و میزان بروز رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر )3/34( به 

صورت معناداری بیش از دانش آموزان دختر )2/68( است.

بحث 
تأثیر  تحت  را  نوجوانان  خطرپذيری  كه  عواملی  شناسايی 
از  پیشگیری  امر  در  بنیادين  راهکارهای  از  يکی  دهند،  می  قرار 
بروز رفتارهای پرخطر است. لذا اين مطالعه با هدف بررسی رابطه 
بروز  بر  شناسی  جمعیت  عوامل  و  فرزندپروری  های  شیوه  بین 
رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز انجام پذيرفت. بر اساس                               
انواع  بروز  میان  معناداری  ارتباط  پژوهش  از  حاصل  های  يافته 
با  دانشگاهی  پیش  پايه  آموز  دانش  نوجوانان  در  پرخطر  رفتارهای 
شیوه های فرزندپروری وجود داشت. بدين معنا كه افزايش سبک 
آموزان  با كاهش رفتارهای پرخطر در دانش  فرزندپروری مقتدرانه 
و   استبدادی  فرزندپروری  های  سبک  افزايش  با  ولی  است  همراه 
سهل گیرانه با افزايش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان همراه است 
كه نتايج مطالعه همسو با احمد آبادی )2( و Aizer )27( می باشد. 
شیوه تربیتی اقتدارگرا يکی از عوامل مؤثر در پیشگیری و حفاظت 
نوجوانان از رفتارهای پرخطر بوده است و شیوه تربیتی مسامحه كار 
كه در آن كنترل و گرمای كافی ارائه نمی شود، با سطوح باالتر خطر 

پذيری همبسته است )2(.
Jackson و همکاران )28( كیفیت خوب فرزندپروری را با 
توسعه سطوح باالی عزت نفس، كنترل رفتاری و مقاومت در برابر 
فشار دوستان و در نهايت كاهش خطرپذيری در ارتباط می دانند و 
بیان می دارند كه نوجوانان در محیط های خانوادگی مسامحه كار، 
در سازش با محیط دچار مشکل می شوند )28(. شکوهی يکتا و 
همکاران )9( نیز در اين زمینه بیان می دارند كه، بايد توجه داشت 
كه داشتن انتظارات متناسب با توانايی های فرزندان همراه با حد 
فرزندان  خودكارايی  و  پشتکار  افزايش  موجب  محّبت  از  معقولی 
می شود. در صورتی كه وجود اقتدار غیرمنطقی كه براساس میل 

والدين به تسلط بر فرزند باشد به احساس طردشدگی، پرخاشگری و 
در نهايت افسردگی منجر می شود. نهايتاً در تببین احتمالی اين يافته 
می توان گفت رابطه گرم بین اعضای خانواده و خصوصاً با فرزندان 
)ناشی از سبک تربیتی مقتدرانه( امکان جذب آنها را به خانواده بیشتر 
می كند. بنابراين، والدين نقش بسیار كلیدی و با اهمیتی در بروز و يا 
پیشگیری از رفتارهای پرخطر فرزندان را به عهده دارند. آماده ساختن 
بزرگترين  از  يکی  خانوادگی  محیط  از  خارج  در  زندگی  برای  فرد 
وظايف اجتماعی والدين است و كیفیت روابط خانوادگی، تأثیر عمیق 

و پايداری بر تحول روانی افراد بر جای می گذارد.
انواع  بروز  میان  كه  داد  نشان  حاضر  پژوهش  های  يافته 
با  دانشگاهی  پیش  پايه  آموز  دانش  نوجوانان  در  پرخطر  رفتارهای 
تحصیالت والدين رابطه معناداری وجود دارد. بدين معنا با افزايش 
آموزان  دانش  پرخطر  رفتارهای  بروز  از  والدين  تحصیالت  سطح 
كاسته می شد. اين يافته می تواند دلیل بر پايین بودن تحصیالت 
والدين و مانع از ايجاد يک ارتباط مؤثر و روشن با نوجوان شده كه 
خود اين امر می تواند باعث احتمال گرايش و آسیب پذيری در برابر 
رفتارهای پرخطر شود. يافته های Lee & Tsang )12(، سهرابي 
و حسني )21( نیز اين يافته ها را در جهت تأثیر، باال بودن سطح 
تحصیالت والدين دركاهش رفتارهای پر خطر در نوجوانان تأيید می 
از  يکی  والدين  تحصیالت   )21( و حسني  گفته سهرابي  به  نمايد. 
عواملی است كه در برقراری ارتباط مؤثر با نوجوانان می تواند حائز 
اهمیت باشد. از سويی احتمااًل والدينی كه تحصیالت پايینی دارند، 
درک كمتری از وظايف و مسؤلیت های خود دارند و  كمتر می توانند 
فرزندان خود را به شیوه مطلوب هدايت و تربیت كنند. از سويی ديگر، 
تحصیالت كم والدين را می توان دال بر عدم آگاهی يا كمبود آگاهی 
در مورد انواع و علل گرايش به رفتارهای پرخطر در سنین نوجوانی 
دانست. اين عدم آكاهی باعث می شود تا والدين در زمینه مداخله و 
تربیت مناسب برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر در فرزندان خود، 

ناتوان بمانند.
رفتارهای  انواع  بروز  میان  داد كه  نتايج مطالعه نشان  ديگر 
طبقه  با  دانشگاهی  پیش  پايه  آموز  دانش  نوجوانان  در  پرخطر 
اقتصادی-اجتماعی والدين رابطه معناداری وجود ندارد. يعنی افزايش 
طبقه اقتصادی- اجتماعی تأثیری بر كاهش بروز رفتارهای پرخطر 
دانش آموزان ندارد كه با مطالعات احمدآبادی )2( و باريکانی )15( 
نا همسو می باشد. كه میتوان گفت دلیل متفاوت بودن نتايج مطالعه 
حاضر با نتايج اين مطالعات، نمونه پژوهش حاضر و استفاده از ابزار 
متفاوت می باشد. در اين مورد بوستانی می نويسد كه اگر سرمايه 



نسرین شکری و همکارانهمبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان ...

دوره 5 شماره 1 زمستان 1394مدیریت ارتقای سالمت 79

سرمايه  نباشد،  همراه  اجتماعی  سرمايه  با  خانواده،  مالی  و  انسانی 
انسانی تأثیر چندانی بر كاهش رفتارهای پر خطر نخواهد داشت )29(.
در واقع می توان استنباط كرد كه پايگاه اقتصادی-اجتماعی 
به  پرخطر  رفتارهای  بروز  تبیین  برای  كافی  متغیری  تواند  نمی 
خصوص در سنین نوجوانی باشد و نقش اين متغیر بايد در كنار ساير 
عوامل مانند فرزندپروری، جنسیت، تحصیالت والدين، درآمد خانواده، 
محل سکونت، شغل والدين و... قرار بگیرد و تأثیر تركیبی و تعاملی 

آنها همزمان شود.
همچنین میان فراوانی بروز انواع رفتارهای پرخطر در نوجوانان 
دانش آموزان دختر و پسر پايه پیش دانشگاهی تفاوت معناداری وجود 
مراتب  به  پسر  آموزان  دانش  در  پرخطر  رفتارهای  بروز  يعنی  دارد. 
بر وجود  تواند دلیل  امر می  اين  بود.  آموزان دختر  از دانش  بیشتر 
زمینه هاي مساعد براي گرايش به رفتارهاي پرخطر، آزادي عمل 
بیشتر، محدود بودن نظارت ها و روابط اجتماعي وسیعتر به همراه 
 Maziak حساسیت باالتر به يکنواختي باشد كه همسو با مطالعات
همکاران                       و  مهرابی  و   )31(  Oltedal&Rundmo  ،)30(
را،  سیگار  به  نوجوانان  گرايش  میزان   Maziak  .)16( باشد  می 
در پسرها 17 درصد و در دخترها 7 درصد نشان داده است )30(. 
يافته های Oltedal &Rundmo )31( نشان داد كه در كل، 
مردان بیش از زنان تمايل به خطر كردن دارند. مهرابی و همکاران 
)16( به اين نتیجه رسیدند كه پسران رفتارهای پر خطر بیشتری را 
مرتکب می شوند. از ديگر داليل می توان به مسائل اجتماعی اشاره 
كرد. بطوری كه جامعه گرايش و عمل نوجوانان پسر برای رفتارهای 
پرخطر مانند رانندگی خطرناک، خشونت، سیگار كشیدن، مصرف مواد 
مخدر، مصرف الکل و رابطه و رفتار جنسی را كمتر مورد محدوديت 

قرار داده است.

نتیجه گیری نهایی 
نتايج اين مطالعه نشان از مؤثر بودن شیوه های فرزندپروری، 
تحصیالت والدين و جنسیت در بروز رفتارهای پرخطر است. والدين 
با به كارگیری شیوه های مطلوب و صحیح فرزندپروری می توانند 
فرزندی سالم را به جامعه تحويل دهند. از آنجايی كه خانواده يک 
بسزايی  نقش  و  آيد  می  به شمار  مهم  اجتماعی  فرهنگی-  كانون 
آموزش  با  دارد،  آينده  در  افراد  زای  آسیب  مسائل  از  پیشگیری  در 
شیوه های فرزندپروری صحیح با تأكید بر روش مقتدرانه به والدين                       
همکاری  عدم  كرد.  كمک  پرخطر  رفتارهای  كاهش  در  توان  می 
بعضی از والدين جهت تکمیل پرسشنامه مربوط به شیوه های فرزند 
پروری و همچنین عدم همکاری آموزش و پرورش در به كارگیری 
پايه های ديگر تحصیلی در پژوهش از محدوديت های مطالعه حاضر 
بود. همچنین به علت قوانین حاكم بر آموزش و پرورش  و مدارس 
به پژوهشگر اجازه داده نشد كه اسمی از هفت نوع رفتار پرخطر داخل 
شود.  قید  حاضر  مطالعه  در  ايرانی"  نوجوانان  خطرپذيری  "مقیاس 
پیشنهاد می گردد كه در مطالعات بعدی عالوه بر عوامل ذكر شده، 
عوامل ديگری همچون ويژگیهای شخصیتی، ترتیب تولد فرزندان و 
... درج شود. همچنین انجام پژوهش های بیشتر جهت تعیین تفاوت 
گرايش دختران و پسران نوجوان به انواع رفتارهای پر خطر در استان 

همدان و ساير استان ها پیشنهاد می گردد.
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Abstract
Introduction: Today, the emergence of high-risk behaviors, influenced by sociological factors 

and parenting approaches, among youth has turned into one of the most important issues in the 
society. The aim of this study was to determine correlation between risky behaviors in the pre-
university adolescent students in Hamadan with Parents’ child raising method.

Material & Methods: This is a descriptive study which was conducted in pre-university school 
students in 2012-2013. A sample of 220 students (120 boys and 100 girls) was chosen via the random 
multi-stage cluster sampling method. For data collection, “Baumrind’s Parenting Style Scale” and 
“Iranian Adolescents Risk-Taking Scale” were used. Validity of the scales were confirmed by 8 
psychologists and psychotherapists experts. Reliability of the scales were measured by Cronbach‘s 
alpha and test-retest methods. Data was analyzed by SPSS/21.

Findings: Findings showed a significant and negative correlation between students' high-risk 
behavior, authoritative parenting, and the parents' educational level (P<0.001, r=-0.42 & P<0.001, 
r= -0.48). There was also a significant difference between male and female students in the frequency 
of the emerging high-risk behaviors (P<0.05). The high-risk behaviors among male students (3.34) is 
significant more than female students (2.68). However, there was no significant difference between 
economical-social classes and students' high-risk behaviors.

Conclusion: Parenting approaches, parent’s educational levels, and gender types are influential 
factors in the occurrence of high-risk behavior. Therefore, providing the adequate training for 
parents, to obtain right a parenting approach, is recommended.
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