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 دهیچک

. شهر کرج بود یرستانیدختران دب با بهزیستی روانشناختی پرخطر یرابطه رفتارها یبررس پژوهش حاضر :پژوهش  هدف      

اس یمق یانتخاب شدند و به پرسشنامه ها یچند مرحله ا یخوشه ا یق نمونه بردارینفر از طر 253با حجم  ینمونه آمار

داده ها با : روش. پاسخ دادند  -RSPWB)11)ف  یر یروان شناخت یستیبهزو مقیاس   (IARS)یرانینوجوان ا یریخطرپذ

تحلیل رسون، یپ یب همبستگیشامل ضر ین وانحراف استاندارد و آمار استنباطیانگیمشامل  یفیآمارتوص یاستفاده از روشها

نتایج حاصل از یافته ها و . ل شدندیتحل SPSSرگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل همبستگی کانونی با بهره گیری از نرم افزار 

پرخطر با بهزیستی روانشناختی وجود دارد این پژوهش نشان داد که به صورت کلی رابطه منفی معنی داری بین رفتارهای 

(21/0-=r 01/0؛>P .) از میان مولفه های رفتار خطرناک مصرف قلیان(22/0-=r 01/0؛>P) خشونت ،(22/0-=r 01/0؛>P) و ،

همچنین . به ترتیب بیشترین ارتباط منفی معنادار را با بهزیستی روانشناختی داشته اند( P<01/0؛ r=-25/0)مصرف الکل 

، (32/0)، مصرف مواد (20/0)، خشونت (25/0)یج حاصل از تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که نمره باال در مصرف قلیان نتا

از مولفه های رفتارهای پرخطر با نمرات پایین ( 51/0)و سیگار کشیدن ( 81/0)، روابط جنسی خطرناک (32/0)مصرف الکل 

و ( -80/0)، هدفمندی (-83/0)،  تسلط بر محیط (-32/0)پذیرش خود ، (-20/0)، رشد شخصی (-27/0)در روابط مثبت 

در نهایت نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد .  از مولفه های بهزیستی روانشناختی همراه می باشد( -51/0)استقالل 

را با نقش آفرینی دو مولفه  درصد از واریانس بهزیستی روانشناختی 7توانسته اند در مجموع  پرخطرکه مولفه های رفتار 

 .تبیین کند( P=08/0؛ R2Δ=02/0)و خشونت ( P=0003/0؛ R2Δ=02/0)استفاده از قلیان 

 دختران پرخطر،  یرفتارها بهزیستی روانشناختی،: دواژهیکل
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 :مقدمه

به  بیشتر آن را رفتارشناسانپارادوکس سالمت، اصطالحی است که  ایمنی و سالمت هر دو از حقوق اساسی بشر هستند،   

ک از بخش های جامعه از عواقب ناگوار رفتارهای تهدید کننده سالمت یهرچند که هیچ  ؛اندبت دادهن نوجوانی وجوانی نسیسن

در امان نیست، اما نوجوانان در معرض خطر بیشتری قرار دارند، به طوری که بسیاری از قربانیان رفتارهای پر خطر در آینده از 

ای است که درک آنها از خطر پیش از آن محققان معتقدند که ساختار ذهن نوجوانان به گونه. میان نوجوانان امروزی خواهندبود

کی از موارد جدی یاز همین رو، . بردها را برای امتحان تصادفی آن موقعیت خطرناک باال میکه موجب رفتاری شود، اشتیاق آن

ون و های بهداشتی، مجریان قانتهدید کننده سالمت که در سالهای اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، از سوی سازمان

گذاران اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت موجود در جامعه مورد توجه قرار گرفته است، شیوع رفتارهای پر سیاست

 (.1517رفیعی وهمکاران،)باشدخطر می

رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطالق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و به طور کلی،    

های رفتاری و گروه سنی در معرض خطر برای نابهنجاری. 1(2005کارگرگ و گرور، )ماعی را برای فرد افزایش می دهد اجت

اجتماعی نوجوانان می باشند، چرا که آنها در مقطعی قرار دارند که بحران هویت، بلوغ، غرور نوجوانی، تمایل به سرکشی 

بسیاری از نوجوانان در مقابله با (. 2007و همکاران،  2؛ مونکونگ 2007رامشت و فرشاد، )وجود دارد ... ومستقل بودن و

. دشواری ها و بحران دوره نوجوانی ، دست به رفتارهای می زنند که سالمت حال و آینده آنان را مورد تهدید قرار می دهد 

ل بزرگسالی را مصرف مواد ، خشونت و رفتارهای جنسی ناایمن، عامل بسیاری از موارد مرگ و میر در سنین نوجوانی واوای

 (.2000، 5لیندبرگ)تشکیل می دهد

 11مطالعات نشان می دهد اغلب رفتارهای پرخطر از جمله مصرف سیگار، الکل، مواد ورفتارهای جنسی ناایمن قبل از    

های هدر ایران نیز مدتی است که توجه به رفتارهای پرخطر در نوجوانان و را(. 2001، 8برگمن، اسکوت)سالگی آغاز می شوند 

ها نشان داده است یکی از علل عمده روی آوردن اغلب نوجوانان به رفتارهای پر خطر، مقابله با آنها آغاز شده است و بررسی

مقابله با احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت اعتماد بنفس، عدم رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و مشکالتی 

 (.2003اسکوت،  ؛2002س،بروک)از این قبیل می باشد 

موضوع این پژوهش، مشکالت سالمتی نوجوانان و به عبارت دیگر، عوامل مرتبط با سالمت آنان است که بازتابی از تأثیر   

نوجوانان امروز برخالف کودکان دیروز، . های تحولی جدید آنهاستها و پیشرفتها و مشکالت نوجوانان و فرصتمتقابل چالش

این خطرها شامل مواد مخدر و اختالالت قابل انتقال . ای از خطرهای سالمتی جدید دست و پنجه نرم کنندباید با مجموعه

یشات نوجوانان گراافزایش روزافزون معتقدند نیز برخی پژوهشگران . شودجنسی تا اختالالت خوردن، خودکشی و افسردگی می

پیشگیری (.2003 ،رنینگ، اتالم)ختی است که با آنها روبرو هستندشنا، انعکاسی از مشکالت هیجانی و روانبه رفتارهای پرخطر

 (.1517رفیعی وهمکاران، )می باشداز عوامل شناخته شده برای ارتقای سالمت نوجوانان از بروز رفتارهای پرخطر 

و بنابراین است دختران دبیرستانی پرداخته  بهزیستی روانشناختی ورفتارهای پرخطر  رابطهبنابراین پژوهش حاضر به بررسی    

 :پژوهش را به صورت زیر مطرح نمود همی توان فرضی

 .رابطه وجود دارددختران دبیرستانی  بهزیستی روانشناختی  ورفتارهای پرخطر بین : 1فرضیه 

 .کنندپیش بینی را  دبیرستانی دخترانبهزیستی روانشناختی  می توانندرفتارهای پرخطر : 2فرضیه 

                                                           
1- Karger& Groor 
2-Ramesht& Monkong 
3-Lindberg  
4 -Bergman& Escout  
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سالمت روانی نقش مهمی در تضمین . کی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع مختلف، بهداشت روانی آن جامعه استی  

مثبت می تواند نقش موثری برای ارتقای  خانواده با فراهم نمودن روابط نزدیک و .پویایی و کارآمدی هرجامعه ایفا می کند

سالمت روان را حالت سالمتی کامل جسمی، روانی، ( WHO)هداشت جهانی سازمان ب .سالمت روان افراد داشته باشد

که در آن فرد به توانایی خودش پی می برد، می تواند با  تعریف می کند نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی اجتماعی، معنوی و

  (.2002، 1بری و جنکینس)استرس های معمول زندگی کنار آید، به صورت ثمر بخش ومولد باشد 

مانند مصرف الکل ، روابط  ییرفتارها نمود؛ دسته اول،به دودسته تقسیم را می توان رفتارهای  پرخطر به صورت کلی،   

رفتارهایی مانند رفتارهای ضد اجتماعی و دسته دوم،  ه سالمت فرد را به خطر می اندازدجنسی، مصرف سیگار ، مواد و قلیان ک

جنسی و غیره که سالمت و تندرستی دیگر افراد جامعه را  یهارمدرسه، فرار ازخانه، رفتامثل دزدی، پرحاشگری ، گریز از 

 (.1517؛ به نقل از زارعی،  2008شاملو، )تهدید می کند 

روبه رو هستیم در این زمینه در ایران با آسیب عمده و درحال گسترشی  ،تحقیقات از براساس مقاالت مطرح شده و شماری   

) مطالعاتی نشان می دهد که مصرف مواد مخدر، سیگار، خودکشی در میان نوجوانان رو به افزایش است ( 1511عبداللهی )

دردو دهه اخیر ، تحقیقات نشان داده که رفتارهای پرخطر و تهدید کننده در  (.1510؛ سراج زاده، 1512صدیق سروستانی ، 

 2بریگمن، اسکات)سالمتی جامعه محسوب می شود  برای تندرستی وافته است  و تهدید جدی یبین نوجوانان وجوانان افزایش 

2001 .) 

در کنار این قبیل مطالعات ، محققان به تاثیر متغیرهای زمینه ای به عنوان فاکتوری مهم بررفتارهای پرخطر از جمله خطر    

انند خانواده را با رفتارهای نوجوانان تاثیر محیط اجتماعی م( 2003)5منینگ، النگ، جیوردانو . پذیری جنسی اشاره کرده اند

ویژگی های فردی مانند سن، جنس، ساختار خانواده، تعداد اعضای خانواده، درآمد، پایگاه خانوادگی، سطح  .مشخص کرده اند

در کنار فاکتورهای شخصی هم چون داشتن شخصیت خطرپذیر، ( 2003وهمکاران، 8مور ومنینگ)تحصیالت والدین 

 .وانزوای اجتماعی، از دیگر متغیرها می باشند خودکارآمدی شخصی

های اجتماعی در نوجوانان دارد، به های خانواده، تأثیر بسیار قوی بر بروز رفتارهای پرخطر و آسیبشایان ذکر است که ویژگی  

نمایند، مواد مخدر میآموزانی که والدینشان مبادرت به انجام رفتارهایی نظیر استعمال دخانیات، مصرف الکل و طوری که دانش

و ( 2012طلب و همکاران، رضایی)و ( 2008، 3جاکیک و همکاران)گردند به میزان بیشتری درگیر رفتارهای پرخطر می

چنین موارد دیگری از جمله پایین بودن وضعیت ، هم(2015و همکاران،  2بند سن)و ( 2012محمدپور اصل و همکاران، )

و یا مورد ( 2003و همکاران، 2رانگ کانچانستر )م و ضعف ارتباطات خانوادگی و اعتیاد والدین اقتصادی ـ اجتماعی، عدم انسجا

احترامی در جمع نسبت به وی، مورد ناسزا و فحاشی توهین و بی)مورد خشونت قرار گرفتن نوجوان از سوی اعضای خانواده 

دار و قوی ، ارتباط معنی(و پرتاب اشیاء به طرف وی آمیزقرار گرفتن، تهدید و ترساندن نوجوان از طریق گفتار و رفتار خشونت

 .(2015و همکاران، 1روسمالن )با بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان دارند 

باهماهنگی های  پذیرش والدین فتاری در نوجوانان وبا اختالالت ر الدینو دطربین بر ارتباط ( 2010)هم چنین دواری    

نتایج نشان داد که وجود رابطه گرم و همراه با پذیرش با والدین، داشتن الگوی موثر و به عالوه  .روانی آنان تاکید کرده است

    .پس از آن عامل کنترل به ترتیب به عنوان عوامل مهم در پیشگیری از رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان دختر شناخته شد

 :تحقیقروش 

                                                           
1
 Bery& Jenkins 

2 -Berigman & escout 

2-Mening& Long& Jeurdano 

4- Moor& Meaning 

5 -Jakic & et. al  

6 -Bendsen 

7 -Rangkanchakster  

8 -Robert& Kelin& Rosmailn 
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 این پژوهشجامعه آماری  .رابطه ای می باشد -منظر روش شناسی توصیفیر نوع مطالعه کمی و از ظن پژوهش حاضر از   

تشکیل  ،بودندمشغول تحصیل  75-78دوره متوسطه شهرستانهای استان البرز که در سال تحصیلی  را کلیه دانش آموزان دختر

نمونه گیری خوشه عات از جهت جمع آوری اطال .ه استنفر تعیین شد 200حداقل حجم نمونه مورد نیاز برابر با و  دندهمی 

از اداره کل آموزش و پرورش  بدین ترتیب که بعد از مشخص شدن حجم نمونه واخذ مجور. ای چند مرحله ای استفاده شد

در مرحله بعد به صورت تصادفی از میان مدارس موجود در هر . تهیه شد مناطق آموزش و پرورش ، ابتدا فهرست استان البرز

یک کالس از هر پایه )آنگاه از هر مدرسه به صورت تصادفی ساده، سه کالس . خترانه انتخاب شدندمنطقه، دو دبیرستان د

 در این پژوهش از دو .جهت توزیع پرسشنامه انتخاب شد تا همه دانش آموزان این کالسها آن را تکمیل نمایند( تحصیلی

 : پرسشنامه بهره گرفته شد

ساخته شده  1570همکاران درسال  توسط زاده محمدی و این پرسشنامه(: IARS)پرسشنامه خطرپذیری نوجوان ایرانی   

، مصرف ونت، مصرف سیگار، مصرف مواد مخدرآسیب پذیری در مقابل رفتارهای پرخطری همچون خشاست و جهت بررسی 

طر که خای پر هتارشیوع رف باتوجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی ایرانی وهمچنین  .می شودالکل، رابطه جنسی بکارگرفته 

به مقیاس نیز ( 1572)گویه توسط کر  2درمقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ذکرنشده است، زیر مقیاس قلیان کشیدن با 

ر این پژوهش پایایی پرسشنامه رفتار خطر آفرین با روش محاسبه همسانی درونی با آزمون الفای کرونباخ د .اصلی اضافه گردید

( در مجموع، هفت ماده)زیر مقیاس آن محاسبه و به عنوان نمره یک ماده  2منظور نمره هر کدام از برای این . محاسبه شد

 .مشاهده شد 12/0در نتیجه این محاسبه برای این پزوهش، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه . محاسبه شد

ستی روان شناختی از فرم کوتاه که برای سنجش بهزی (: RSPWB-11)1773پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف    

مورد بازنگری ( 1773)کینز در  توسط ریف و ه است، استفاده گردید؛ این پرسشنامهساخته شد( 1717)توسط ریف در سال 

بعد بهزیستی  2برای سنجش ( سوالی 11) این مقیاس. مورد تجدید نظر قرار گرفته استنیز   2002سال  در قرار گرفته و

عناوین پذیرش خود، خود پیروی، تسلط برمحیط ، رشدشخصی ، روابط مثبت با دیگران و هدفمندی در زندگی روانشناختی با

وبرای خرده مقیاس  22/0، همسانی درونی از طریق بازآزمایی برای کل مقیاس (1717)در پژوهش ریف . طراحی شده است

روایی محتوای وسازه ای آزمون فوق ( 1717)ریف . معنی دار است >p 0/.0 1بوده که همگی در سطح 25/0تا  22/0های بین 

در این پژوهش پایایی پرسشنامه بهزیستی روانی با روش محاسبه همسانی درونی با آزمون  .را مطلوب وباال گزارش کرده است

در مجموع، )نمره یک ماده  زیر مقیاس آن محاسبه و به عنوان 2برای این منظور نمره هر کدام از . الفای کرونباخ محاسبه شد

 .مشاهده شد 28/0در نتیجه این محاسبه برای این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه . محاسبه شد( ماده 2

برای محاسبات الگوی . استفاده گردید  SPSSدر پژوهش حاضر، جهت تجزیه و تحلیل اطالعات  با استفاده از نرم افزار    

های  مولفه)ه های رفتار خطرناک و بهزیستی روانشناختی چون در هر طرف از دو دسته متغیرهای پیش بین روابط بین مولف

شغلی -های رشد مسیر تحصیلی شغلی و مولفه-پذیری مسیر تحصیلی های انطباق مولفه)و متغیرهای مالک ( هوش هیجانی

همبستگی کانونی در عین فراهم آرودن امکان . فاده شدچند متغیر بود، از آزمون تحلیل همبستگی کانونی است( دانش آموزان

های متعدد تحلیل رگرسیون به  که در نتیجه آزمون)محاسبه همزنان روابط بین دو دسته متغیر، مانع افزایش خطای نوع اول 

 (. 2002، 1تاباچنیک و فیدل)می شود ( دهد های متغیر مالک رخ می ازای هر یک از مولفه

 یافته ها

این جدول هچنین چکیده نتایج . ارایه شده است 1محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در جدول  نتایج   

همانطور که مشاهده می شود، نمره کلی رفتار خطرناک رابطه . محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیر ها را نیز ارایه کرده است

مصرف  پرخطراز میان مولفه های رفتار (. P<01/0؛ r=-21/0)است شته ه کلی بهزیستی روانشناختی دامنفی معناداری با نمر

                                                           
1
- Tabachnick & Fidell 
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به ترتیب بیشترین ارتباط ( P<01/0؛ r=-25/0)، و مصرف الکل (P<01/0؛ r=-22/0)، خشونت (P<01/0؛ r=-22/0)قلیان 

 .منفی معنادار را با نمره کلی بهزیستی روانشناختی داشته اند

 .ضرایب همبستگی بین متغیر های پژوهشمیانگین، انحراف معیار و . 1دول ج

 
 M متغیرها

 

SD 

 ضرایب همبستگی

 1 2 5 8 3 2 2 1 7 10 11 12 15 18 

 
تسلط . 1

 برمحیط

80/

13 

 
31/5 00/1              

 
پذیرش . 2

 خود

81/

18 

 
23/5 **31/0 00/1             

 
روابط . 5

 مثبت

18/

18 

 
55/5 **27/0 **22/0 00/1            

 
8 . 

 هدفمندی

15/

15 

 
03/5 **38/0 **20/0 15/0 00/1           

 
3 .

 رشدشخصی

30/

18 

 
28/5 **30/0 **33/0 **22/0 *18/0 00/1          

 استقالل. 2 
22/

15 

 
50/5 **23/0 **50/0 **21/0 

**11/

0 
**22/0 00/1         

2 .

-بهزیستی

 روانشناختی

22/

12 

 
21/

15 
**11/0 **22/0 **33/0 

**38/

0 
**20/0 **32/0 00/1        

 
-رانندگی. 1

 خطرناک

73/

13 

 
15/3 03/0- *18/0- 01/0- 02/0- 01/0- 02/0- 01/0- 00/1       

 15/2 خشونت. 7 
 

57/3 
**21/0

- 

**25/0

- 
*13/0- 12/0- 

**17/0

- 
10/0- 

**22/0

- 

**32/

0 
00/1      

 

10 .

سیگارکشید

 ن

83/5 

 

02/3 *12/0- 
**17/0

- 
02/0- 01/0- *13/0- 07/0- 

**11/0

- 

**27/

0 

**33/

0 
00/1     

 
مصرف . 11

 مواد
21/8 

 
10/2 15/0- *13/0- 

**11/0

- 
02/0- *18/0- 

**17/0

- 

**22/0

- 

**53/

0 

**87/

0 

**22/

0 
00/1    

 25/8 الکل. 12 
 

21/3 
**11/0

- 

**20/0

- 
11/0- 07/0- 

**17/0

- 
11/0- 

**25/0

- 

**27/

0 

**30/

0 

**22/

0 

**20/

0 
00/1   

 12/1 قلیان. 15 
 

85/1 *12/0- 
**21/0

- 
*12/0- 10/0- 

**22/0

- 
11/0- 

**22/0

- 

**58/

0 

**38/

0 

**32/

0 

**38/

0 

**21/

0 
00/1  

 
-روابط. 18

 جنسی

32/

12 

 71/

15 
*18/0- 

**28/0

- 
07/0- 01/0- 

**13/0

- 
12/0- 

**21/0

- 

**52/

0 

**35/

0 

**20/

0 

**22/

0 

**21/

0 

**11/

0 
00/1 

13 .

خطرنارفتار

 ک

87/

20 

 
71/

80 

**11/0

- 

**22/0

- 
*18/0- 07/0- 

**17/0

- 
*18/0- 

**22/0

- 

**35/

0 

**21/

0 

**22/

0 

**10/

0 

**12/

0 

**12/

0 

**71/

0 

- :*03/0≥ α<01/0 01/0**: ؛> α .201=N. 
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مولفه های رفتار خطرناک با مولفه های بهزیستی روانشناختی وجود یک متغیر کانونی را  (2جدول ) محاسبات تحلیل کانونی

واریانس % 18که  52/0کانونی با ضریب کانونی  برای اولین متغیر Wilk’s=25/0؛ x2=01/20؛ df=82؛ P=05/0: نشان داد

در استفاده از نتایج این آزمون، متغیرهایی که بار کانونی آنها ( 2002)مطابق با پیشنهاد تاباچنیک و فیدل  .ها را تبیین کرد داده

های بهزیستی روانشناختی در مولفه  استخراج شده متغیر کانونی بنابراین،. بود مورد تفسیر قرار گرفت 50/0بزرگتر یا مساوی 

، هدفمندی (-83/0)،  تسلط بر محیط (-32/0)، پذیرش خود (-20/0)، رشد شخصی (-27/0)با نمرات پایین روابط مثبت 

، مصرف (20/0)، خشونت (25/0)؛ و در مولفه های رفتار خطر ناک با نمره باال در مصرف قلیان (-51/0)و استقالل ( -80/0)

 .مشخص شده است( 51/0)و سیگار کشیدن ( 81/0)، روابط جنسی خطرناک (32/0)کل ، مصرف ال(32/0)مواد 

 با بهزیستی روانشناختی پرخطررفتار چکیده نتایج محاسبه همبستگی کانونی بین . 2جدول 
 متغیر اول  

  باربر متغیر کانونی مقابل  بارکانونی  همبستگی متغیرها 

    بهزیستی روانشناختی

 -12/0 -83/0 55/0 تسلط برمحیط 

 -21/0 -32/0 -20/0 ذیرش خودپ 

 -50/0 -27/0 -28/0 روابط مثبت 

 -13/0 -80/0 -52/0 هدفمندی  

 -22/0 -20/0 -31/0 رشدشخصی 

 -18/0 -51/0 -02/0 استقالل 

    پرخطررفتار 

 08/0 10/0 -80/0 خطرناکرانندگی 

 22/0 20/0 37/0 خشونت 

 12/0 51/0 -32/0 سیگارکشیدن 

 21/0 32/0 27/0 مصرف مواد 

 17/0 32/0 01/0 الکل 

 22/0 25/0 20/1 قلیان 

 11/0 81/0 -12/0 جنسیروابط 

-  201=N. 

 

به ترتیب  پرخطردر تبیین تغییرات بهزیستی روانشناختی مولفه های رفتار  پرخطربرای محاسبه نقش موثر مولفه های رفتار    

گزارش  5چکیده این نتایج در جدول . میزان رابطه با نمره کلی بهزیستی روانشناختی وارد مدل رگرسیون سلسله مراتبی شدند

 . شده است

 

چکیده نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس رفتار . 3جدول 

 پرخطر

 R R2 R2Adj. R2Δ df1 df2 P مدل
 0003/0 177 1 02/0 02/0 02/0 22/0 استفاده از قلیان

 08/0 171 1 02/0 01/0 07/0 50/0 خشونت+مدل

                                                           
1 - standardized canonical correlations 

2 -canonical loadings 

3 - cross loadings 
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 28/0 172 1 00/0 01/0 07/0 50/0 مصرف الکل+مدل

 32/0 172 1 00/0 02/0 07/0 50/0 مصرف مواد+مدل

 22/0 173 1 01/0 01/0 10/0 52/0 خطرناکجنسیروابط+مدل

 21/0 178 1 00/0 02/0 10/0 52/0 سیگارکشیدن+مدل

-  201=N. 

درصد از  7توانسته اند در مجموع  پرخطرنشان داد که مولفه های رفتار ( 5جدول )نتایج محاسبه رگرسیون سلسله مراتبی    

و خشونت ( P=0003/0؛ R2Δ=02/0)واریانس بهزیستی روانشناختی را با نقش آفرینی دو مولفه استفاده از قلیان 

(02/0=R2Δ 08/0؛=P )افزوده شدن سایر مولفه ها تاثیرمعناداری بر افزایش توان تبیین مدل نداشته است . تبیین کند

(03/0<P.) 

 :بحث و نتیجه گیری

. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رفتارهای پرخطر و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر دبیرستانی پرداخته است    

بهزیستی روانشناختی  ایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به صورت کلی رابطه منفی معنی داری بین رفتارهای پرخطر بانت

؛ r=-22/0)، خشونت (P<01/0؛ r=-22/0)از میان مولفه های رفتار خطرناک مصرف قلیان (. P<01/0؛ r=-21/0) وجود دارد

01/0>P) و مصرف الکل ،(25/0-=r 01/0؛>P ) ترتیب بیشترین ارتباط منفی معنادار را با بهزیستی روانشناختی داشته اندبه. 

مصرف الکل، ، خشونت، مصرف مواد، همچنین نتایج حاصل از تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که نمره باال در مصرف قلیان

ذیرش ، پروابط مثبت، رشد شخصیروابط جنسی خطرناک و سیگار کشیدن از مولفه های رفتارهای پرخطر با نمرات پایین در 

در نهایت نتایج حاصل از  . بهزیستی روانشناختی همراه می باشدمولفه های  از، هدفمندی و استقالل خود،  تسلط بر محیط

درصد از واریانس بهزیستی روانشناختی  7مولفه های رفتار خطرناک توانسته اند در مجموع تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 

  .دنو خشونت تبیین کن دو مولفه استفاده از قلیانش آفرینی را با نق

نتایج حاصل شده در این پژوهش در زمینه رابطه منفی بین رفتارهای پرخطر با سالمت روانی و بهزیستی روانشناختی با    

این زمینه بیان می در (2011)ریوتل  و همکاران. همخوان می باشد( 2018)و هوره ( 2012) دیاز مطالعات انجام شده توسط 

اغلب ناتوانی اجتماعی،  همچنین مشکالت رفتاری تحوالت خانواده و میزان افسردگی، بویژه در دختران،افزایش در کنند که 

با توجه به آنکه نوجوانان دختر از شیوه های مقابله ای متفاوتی استفاده  و کرده استایجاد نوجوانان دختر  در ی راروانی عمیق

یستی جسمی ، روانی واجتماعی نقش اساس در بهز تمال بروز رفتارهای پرخطر افزایش یافته است که در نهایتمی کنند، اح

 (.2011کسلر و همکاران  ،. ) آنان خواهد داشت

تالش در که  ه اندکاهش رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان به این نتیجه رسید همچنین مطالعات مختلف در راستای   

افزایش ویژگی های مثبت در نوجوانان ازقبیل عزت نفس، حس یکپارچگی، تاب آوری، هدفمندی در زندگی، ارتباط راستای 

مثبت با همساالن، عزت نفس باال، جو عاطفی خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده از میزان بروز رفتارهای پر خطر در 

غزت نفس یک عامل مهم در برابر رفتارهای پر خطر شناخته . می کاهد...عی واجتماآنها مثل سیگار، الکل، مواد، رفتارهای ضد

چالش های رشدی و  با نوجوانانی که خودانگاره مثبت داشته و احساس ارزشمندی می کنند بهتر می توانند. شده است

. بود قالل موفق تر خواهنداجتماعی دوران نوجوانی مقابله نموده و در رسیدن به هویت یابی و رسیدن به خود گردانی و است

بنابراین جهت ارتقای بهزیستی روانشناختی دانش آموزان از یک سو و کاهش احتمال بروز رفتارهای پرخطر بایستی هم در 

مدارس و هم در خانواده تمهیداتی در زمینه ارتقای عزت نفس دختران، خودانگاره آنان، بهبود روش های مقابله ای با مشکالت 

 .دیده شود

 نهم پایه دبیرستانی دانشآموز 2228 در روانی نشانگان برخی با پرخطر رفتارهای ارتباط بررسی منظور به که مطالعاتی نتایج  

 استرس و افسردگی میزان بین که داد نشان شد، انجام آمریکا ماساچوست ایالت در سال 2/12 سنی میانگین با دوازدهم تا

 داشته وجود معنادار ارتباط گذشته ماه یک طول در آنها در پرخطر رفتارهای میزان افزایش و آزمودنیها توسط شده گزارش
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 افزایش با داشتن قرار استرس تحت و افسردگی به مربوط احساسات که داد نشان چندمتغیری رگرسیون معادله یک و است

 میباشد مرتبط ناسالم غذایی رژیم و ناایمن جنسی رابطه فیزیکی، درگیریهای و خشونت افزایش دخانیات، مصرف سطح

 (.2002  اسکات، و بروکس)

طی سالیان اخیر جهت پیشگیری از رفتارهای پرخطر و عوارض ناشی از آن، جهت کمک به کودکان و  در همین راستا   

ک یهای اجتماعی مثبت و ایجاد ها، ایجاد مهارتها و چالشپذیری با استرسنوجوانان برای تقویت توانایی سازگاری و انعطاف

دالسینی و . هایی طراحی و اجرا گردیده استمحیط پرورشی و تربیتی مطلوب در خانواده، مدرسه و جامعه، برنامه

نظیر )های عاطفی ـ اجتماعی های آموزشی اگر در حوزهبرنامه معتقدند (2008)و همکاران  فلی همچنین و  (2003)همکاران

آموزان و متناسب با توجه به مسائل فرهنگی دانش( خاب دوست، نحوه مناسب گذران اوقات فراغت و غیرهآموزش معیارهای انت

توانند در کاهش رفتارهای پرخطر با سطح رشد و تکامل آنان بوده و در چندین دوره تحصیلی ارائه و به نوعی تکرار شوند، می

محوری که سبب ارتقاء پویایی ارتباط بین والدین و فرزندان و ای خانوادههها و برنامهچنین آموزشهم ؛در نوجوانان مؤثر باشند

پرادو . گرددهای رفتارمحور سبب کاهش بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان میگردد، بیش از برنامهافزایش عملکرد خانواده می

محور بر اساس کننده خانوادهیریبندی و طراحی اقدامات پیشگاست که تقسیم کردهپیشنهاد  نیز (2015)و همکاران  

فاکتورهای خطر محیطی ـ تکاملی و فاکتورهای تعامل بین فردی باشد ، این مداخالت شامل آموزش نحوه درگیری صحیح 

  .باشدهای ارتباطی مؤثر بین والدین و فرزندان میوالدین با مسائل و مشکالت نوجوان و آموزش تکنیک

  :های کاربردیپیشنهاد

 خطر معرض در آموزان دانش با اصولی و صحیح برخورد و  نوجوانی دوران های ویژگی از مدرسه اولیای آگاهی افزایش- 

 جوانان و نوجوانان در اجتماعی های آسیب بروز با رابطه در فرهنگی ساز زمینه عوامل تعیین -

 …و مخالف و جنس با ارتباط داشتن مخدر، مواد  مصرف نظیر پرخطر و غلط رفتارهای بودن عادی با مقابله -

 ها طرح  بهترین به جایزه دادن و آموزان دانش به آن عواقب و عوارض و پرخطر رفتارهای زمینه در تحقیقی موضوعات طرح -

 و تهیه پرخطر رفتارهای اجتماعی نامطلوب وپیامدهای خطرات مورد منظم کالسهای برگزاری همراه به الزم آموزشی جزوات -

 .شود گذاشته آموزان دانش دراختیار

 
  

                                                           
1- Dalensy & Feleay 
2-  Perado 
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