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نیادوستی و رابطه آن با گرايش به رفتارهای پرخطر با تعديلگری وضعیت 
اقتصادی-اجتماعی در بین دانش آموزان شهرستان ملکان در سال 1399

مقدمه: رفتارهايپرخطربهرفتارهایيگفتهمیشودكهسالمتوبهزیستي
جسمي،روانشناختیواجتماعيافرادوجامعهرابهخطرمیاندازد.دوره
اجتماعيگستردههمراه تغییراتجسماني،روانشناختیو با كه نوجواني
است،بهدلیلخودمحوريوعدمدرکمناسبنوجوانانازرفتارهايخود،
رفتارهای میشود. محسوب پرخطر رفتارهاي شروع براي مهمي مرحله
پرخطروگرایشبهآندرنوجوانانازعواملمهمبهخطرافتادنسالمت
جامعهاست.مطالعهحاضرباهدفبررسینیادوستیورابطهآنباگرایشبه
رفتارهایپرخطردربیندانشآموزانشهرستانملكانصورتگرفتهاست.
روش: پژوهشحاضرازنوعمطالعاتهمبستگیاست.جامعهآماریشامل
همهدانشآموزاندختروپسرمقطعتحصیلیمتوسطهاولودومشهرستان
ملكانبود.حجمنمونهپژوهش640دانشآموزبودكهازبیندانشآموزانمقطع
متوسطهاولودومشهرستانملكانبهصورتسهمیهایانتخابشدند.ابزارهای
مورداستفادهدرتحقیقشاملپرسشنامهگرایشبهرفتارهایپرخطرمحمدخانی،
پرسشنامهرابطهنوه_پدر/مادربزرگالدر_كانگروپرسشنامهوضعیتاقتصادی_
اجتماعیقدرتنمابود.تحلیلدادههابااستفادهازآزمونهمبستگیپیرسون،

رگرسیونخطیچندگانهورگرسیونسلسلهمراتبیانجامشد.
یافته ها: بیننیادوستیوگرایشبهرفتارهایپرخطردربیندانشآموزانرابطه
آماریمعنادارومعكوسوجوددارد.همچنینبینوضعیتاقتصادی_اجتماعیو
گرایشبهرفتارهایپرخطردربیندانشآموزانرابطهآماریمعنادارومعكوس
وجوددارد.نتایجپژوهشنشاندادكهوضعیتاقتصادی_اجتماعی،رابطهبین

نیادوستیوگرایشبهرفتارهایپرخطرراتعدیلمیكند.
بحث: شكافبینوالدینوفرزندان،درکوفهموالدینونوجوانانرااز
همكممیكندواختالفاتبینآنانرادامنمیزند.ازطرفدیگراینشرایط
سببافزایشاحساستنهایی،انزوا،افسردگی،بزهكاریوانحرافاتاجتماعی
نوجوانانمیشودوآنانرادچارانواعمسائلومشكالتفرهنگیواجتماعی
میكند.براساسمحاسباتآماریصورتگرفتهویافتههایبهدستآمده،با
توجهبهتأثیرانكارناپذیررابطهنیادوستیوفرزندانبروقوعرفتاربزهكارانه،
بهاهدافوآرزوهایخوداحساسمحرومیتو افرادزمانیكهدررسیدن
ناكامیمیكنند،بهمنظورتأمیننیازهایروانی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگی

خودمرتكبرفتارهاییمیشوندكهازسویجامعهمناسبتلقینمیشود.
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Introduction: Risky behaviors and the tendency towards 
them among adolescents is one of the important men-
aces to the health of any society. The present study was 
conducted with the aim of investigating  hostility  and  
its  relationship with  the  tendency  to  risky  behaviors  
among  the students of Malekan city in 2020.
Method: The present research is a correlational study. 
The statistical population includes all male and female 
first and second grade high school students in Malekan 
city, which includes a total of 9,500 students. The sample 
size was 640 students who were selected from among the 
first and second grade high school students in Malekan 
city as a quota. Data analysis was performed using Pear-
son correlation test and multiple linear regression.
Findings: The results showed that there is a statistically 
significant and inverse relationship between  grandchild 
/grandparent  relationship  and  tendency  towards  high-
risk  behaviors  among students.  Besides, there  is  a  sta-
tistically  significant  and  inverse  relationship  between  
socio-economic status and the tendency towards high-
risk behaviors among students. however, at the middle 
and high socio-economic level there is no statistically 
significant relationship between grandchild / grandparent 
relationship and tendency towards high-risk behaviors.
Discussion: Given the significant tendency of adoles-
cents towards high-risk behavior and its positive rela-
tionship with the socio-economic level of the society it 
is necessary for the government to monitor and pay at-
tention to the improvement of the socio-economic level 
of teenagers’ families, as well as the state of unfriendli-
ness and family cohesion.
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Extended abstract
Introduction: Risky behaviors are behaviors that endanger the physical, psycho-
logical, and social health and well-being of individuals and society. Adolescence, 
which is associated with extensive physical, psychological, and social changes 
is considered an important stage for the initiation of risky behaviors due to self-
centeredness and lack of proper understanding of such behaviors on the part of the 
teenagers. Risky behaviors and the tendency towards them among teenagers are 
important factors of jeopardizing the health of any society. The present study was 
carried out with the aim of investigating non-friendliness and its relationship with 
the tendency towards risky behaviors among the students of Malekan city in 2020.

Method: The present research is a correlational study. The statistical population in-
cludes all male and female first and second grade high school students in Malekan 
city, which includes a total of 9,500 students. The sample size was 640 students 
who were selected from among the first and second grade high school students in 
Malekan city as a quota. Data analysis was performed using Pearson correlation 
test and multiple linear regression.

Findings: The results showed that there is a statistically significant and inverse rela-
tionship between grandchild/grandparent relationship and tendency towards high-
risk behaviors among the students. Moreover, there is a statistically significant 
and inverse relationship between socio-economic status and the tendency towards 
high-risk behaviors among students. The results also showed that socio-economic 
status moderates the relationship between grandchild/grandparent relationship and 
tendency towards high-risk behaviors so that at the low socio-economic level there 
is a statistically significant and inverse relationship between grandchild/grandpar-
ent relationship and tendency towards high-risk behaviors,; however, at the middle 
and high socio-economic level there is no statistically significant relationship be-
tween grandchild/grandparent relationship and tendency towards high-risk behav-
iors.

Discussion: Based on the final conclusion of this research it can be pointed out that 
the gap between parents and children reduces the understanding of parents and 
teenagers and increases the differences between them. On the other hand, these 
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conditions increase the feeling of loneliness, isolation, depression, delinquency, 
and social deviations of teenagers and make them suffer from all kinds of cul-
tural and social problems. Based on the statistical calculations and the findings 
obtained, considering the undeniable influence of the relationship of unfriendli-
ness and children on the occurrence of delinquent behavior, it can be said that 
the relationship between parents and children with social harms among teenagers 
plays a vital role. It can be concluded that when people feel deprived and fail in 
achieving their goals and dreams, in such a situation, in order to meet their psycho-
logical, social, economic, and cultural needs, they commit behaviors that are not 
considered appropriate by the society. As mentioned, the value gap within the fam-
ily and between generations happens when the cultural transmission is faced with 
a problem. Social damage is a worrying issue and one of the issues that target the 
society’s infrastructure. Harms such as addiction, theft, aggression, suicide., etc. 
can all cause problems and tension to the foundation of society. Accordingly, ac-
cording to the theory of social learning, the starting point of this process is learning 
values, attitudes, and behaviors in direct contact with others, which are the main 
elements of socialization. Meanwhile, the family is the link between the individual 
and society, and family interactions and parent-child relationships are the main key 
to understanding the delinquent behavior of young people. The presence of high-
risk behaviors among teenagers in societies is not considered unusual. What is 
important is how to reconcile and manage these gaps and disconnections through 
appropriate strategies and policies. Not managing the relationship between parents 
and children, on the one hand, is a warning sign for the collapse of the family sys-
tem, which has a special place in the religion of Islam and the culture of Iranians; 
on the other hand, this gap, along with the occurrence of social harm, would be 
one of the main obstacles to Iran’s social development. Therefore, according to 
the results of the research and the aforementioned materials, it should be said that 
training parents to increase and strengthen their ability to establish a relationship 
with their children, especially in the face of generational differences, can be a very 
important step in preventing the emergence of many deviations. Besides, the seri-
ous attention of parents to strengthen friendly, affectionate and non-discriminatory 
relationships with their children would turn the family center into a calm and lov-
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ing environment, and it also plays a significant role in increasing the sense of 
belonging and attachment to the family. Considering the significant tendency of 
teenagers towards high-risk behaviors and its positive relationship with unfriendli-
ness and the socio-economic level of families, it is necessary for the government 
to monitor and pay attention to the improvement of the socio-economic level of 
teenagers’ families, as well as the state of unfriendliness and family cohesion.
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مقدمه
و جهانی بهداشت سازمان موردتوجه اخیر سالهای در كه مهمی معضالت از یكی
و نوجوانی سنین در بهویژه پرخطر رفتارهای شیوع قرارگرفته اجتماعی سیاستگذاران
و است)حسن شده تبدیل بشری جوامع نگرانیهای مهمترین از یكی به كه است جوانی
رفتارهایی بهعنوان پرخطر رفتارهای مفهوم .)2017 همكاران، و زیو1 2014؛ همكاران،
تعریفمیشودكهمیتوانندسالمتوبهزیستینوجوانان،جوانانوسایرافرادجامعهرا
درمعرضخطرقراردهند)سوانیانا2وهمكاران،2020(.براساساعالمسازمانجهاني
بهداشت26درصدازجمعیتجهان،نوجوانان10تا19سالههستند)واسرمن3وهمكاران،
2005(.درایراننیزبراساسنتایجسرشماريسال1390،میزان23درصدجمعیتكشور
تشكیل راجوانان)29-15( 31.5درصدجمعیت و زیر15سال نوجوانان و كودكان را

میدهند)مركزامارایران،2013(.
عللعمدهمرگوبیماری،همدركشورهایصنعتیوهمدرحالتوسعهبهتعدادنسبتا
محدودیبهرفتارهایپرخطرناشیازنوجوانانبرمیگردد)كیس4وهمكاران،2011(.بر
اساسگزارشهایسازمانبهداشتجهانیروزانهبیشاز3000نوجواندركلدنیامیمیرند
ودرمجموع1.2میلیوننفردرسالفوتمیشود.علتعمدهاینمرگومیرهاقابلپیشگیری
مواد، سوءمصرف و اعتیاد دخانیات، استعمال از: هستند عبارت پرخطر رفتارهای است.
باصدمات مرتبط رفتارهای و ناسالم تغذیه كمتحركیجسمی، ناسالم، رفتارهایجنسی
نوجوانان بین در شناختهشده پرخطر رفتارهای .)2016 همكاران، و )پالت5 جراحات و
رانندگی،مصرف بیاحتیاطیدر به از:خشونت،خودكشی،گرایش ایرانیعبارتهستند
دخانیات،الكلومواد،رفتارهایتغذیهایناسالموعدمانجامفعالیتهایبدنیوورزشی

1. Zieve   2. Ssewanyana  3. Wasserman
4. Kaess   5. Platt
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ورفتارهایپرخطرجنسیكهاحتمالابتالبهایدزیابیماریهایمقاربتیرابهدنبالداشته
باشد)زادهمحمدیوهمكاران،2015(،)زارعیوهمكاران،2020(.رفتارهایپرخطردر
رفتارهای تجاوز، قتل،خودكشی، الكل، بهشدتهمبستهاند.مصرف یكدیگر با نوجوانان
مخدر مواد مصرف و عمومی اموال تخریب رانندگی، حوادث ازدواج، از خارج جنسی
با یعنی احمدآبادی،2008(. و )زادهمحمدی نیزهستند رفتارها قویسایر پیشبینیكننده
احتمال مخدر مواد مصرف یا مشروبخواری مانند رفتارها این از یك هر در درگیری

ارتكابسایررفتارهایپرخطرنیزافزایشمییابد)زادهمحمدی،2011(.
پژوهشهایانجامشدهدرایراننشانگرآناستكهدرسالهایاخیررفتارهایپرخطردر
میاننوجوانانشیوعبیشتریپیداكردهاست)ادیبنیاوهمكاران،2016(.نتایجمطالعات
سیگار مصرف تجربه درصد، 7.3 مخدر مواد درصد، 32 الكل مصرف كه میدهد نشان
داشتهاست)اسماعیلزادهو نوجوانانشیوع در قلیان59.2درصد 32.7درصدومصرف
نوجوانان و جوانان مرگ علل شایعترین كشور، قانونی پزشكی آمار .)2014 همكاران،
زیر25سالدرایرانرادردرجهاولصدماترانندگیوپسازآنبهترتیبمسمومیت
دانستهاست)گرمارودی بیماریسرطان موادمخدر،خودكشیودرنهایت الكل، از ناشی
نوجوانانو وهمكاران،2010(.صدماتوخسارتهایجبرانناپذیررفتارهایپرخطردر
باالبودنهزینههایزمانیومالیاقداماتتغییررفتاردرسطحفردیواجتماعی،پیشگیری
رابهترینومقرونبهصرفهترینرویكردبرایكاهشرفتارهایپرخطرمعرفیمیكند)پشت

مشهدیوهمكاران،2010(.
یكيازمسائليكهبرزندگينوجوانتأثیرمیگذاردبستروفضايخانوادهوپیوندبین
آنهااست.درواقعپیوندوالدیننقشبسزایيدرزندگيكودكانونوجواناندارد)هازارد1و
همكاران،2020(.پیوندهايدرونخانواده)پیوندهايوالدیني(الگوهايرفتارينوجوانان

1. Hazzard
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كمك اجتماعي روابط و رفتاري تصمیمهاي از بسیاري در را آنان و میدهد شكل را
میكنند)رستادوویتاكر2016،1(.ازجملهاینپیوندهاارتباطنزدیكپدربزرگومادربزرگ
بانوههاست)رو2وهمكاران،1997(.پدرومادربزرگهاحمایتهایعاطفی،مالیومشاورهای
نسبتبهفرزندانونوههایخودبهعملمیآورند)یزدانپوروهمكاران،2011(.اینگونه
مناسبتهای در كه میكنند عمل ثقلی مركز بهعنوان خود مادربزرگها( و )پدر سالمندان
گوناگوناعضاءخانوادهگردآنهاجمعمیشوندوآنموجباتتماسبیناعضاءخانواده
رافراهممیآورد)خالدوهمكاران،2012(.نقشآنهابهعنوانمشاورومعتمدبرایاعضاء

جوانترخانوادهبسیاربااهمیتاست)یزدانپوروهمكاران،2011(.
برابر در گوناگونی نقشهای میتوانند مادربزرگها و پدر حاضر عصر در ازآنجاكه
نوههایخودایفاكنند.آنهابهعنواننگهبانوتاریخدانخانوادهنقشمؤثریمیتوانندایفا

كنند)جانسون3وهمكاران،1995(.
ازعواملمهمدركیفیتزندگینوجوانان برمطالعاتنشانمیدهدكهیكی مروری
داشتنرابطهسالمندانبانوههاست.مطابقبانظرالدركانگر،رابطهنوههاباپدر/مادربزرگها
دارایدوبعدعاطفیومشاركتیاست)سیلوراستاینومارنكو2001،4(.بعدعاطفیرابطه
و دلبستگی،تحسین احساسعشق،عالقه،صمیمیت، میزان به پدر/مادربزرگ و نوه بین
تشویقكردنواحساستكیهگاهبودنبراینوههاازطرفپدر/مادربزرگهااشارهدارد)خالد

وهمكاران،2012(.
بعدمشاركتیبهمیزانتعاملوهمكاریپدر/مادربزرگهابانوههامثلمراقبتكردناز
مالی كمك آینده، زندگی برای نصیحتكردن ندارند، والدینحضور كه زمانی در نوهها
كردن،شركتكردندرفعالیتهایاجتماعیموردعالقهنوههاوفعالیتهایمربوطبهمدرسه

1. Rostad and Whitaker  2. Rowe
3. Johnson   4. Silverstein and Marenco
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نقشهای پدر/مادربزرگها انجامشده، مطالعات دیگر طبق .)1997 همكاران، و )رو است
مختلفیدرزندگینوههایخودازقبیلمراقب،همبازی،مشاورودوسترادارند)شوارتز1
وهمكاران،2009(.آنهابراینوههایخردسالخودنقشحمایتیومحافظتیدارندوبرای
نوههایبزرگسالخوددرقالبمحرمیامشاورایفاینقشمیكنند)سیلوراستاینومارنكو،
2001(.بنابراینرابطهبیننوهوپدر/مادربزرگ،فاكتوریمهمدركیفیتزندگیسالمندان
استوبهمنظورارتقاءتقویتوبهبوداینرابطهاولینمرحله،اندازهگیریآناست)مقصودنیا
وشجاعی،2005(.داشتنرابطهبانوهباعثشادیونشاطدرسالمندمیشودوبهفرد

سالمنداحساسهدفداشتندرزندگیراالقامیكند)مدرسیفر،2020(.
درکخطرپذیرینوجوانوتأكیدآنبهعنواناقتضایقابلانتظارایندورهسنیونه
در را جرمپذیری فرآیند از پیشگیری و شناخت امكان مجرمانه، انحرافی رفتار بهعنوان
مراكز آنكه از پیش بهعبارتدیگر .)2017 ایران، آمار میكند)مركز واقعبینانهتر نوجوانان
قانونیمستقیمابرنوجوانانمجرمودارایعالئمجرمومجازاتهایحقوقیتأكیدكنندباید
تغییراتاحساسی،فیزیكیوشرایطاجتماعیوخانوادگیآنهارادرگرایشبهخطرپذیری
درنظربگیرند)ضرغامی،2006(.چراكهوقوعوگسترشجرمدردورههایجوانیونوجوانی
ازارتكاببهرفتارهایپرخطردردورههایراهنماییودبیرستانآغازمیشود؛زمانیكه
باخانوادهو ارتباطیواجتماعی فشارهایزیستیوروانیدورانبلوغوبروزمشكالت
همساالن،رقابتهاوعدمموفقیتهایتحصیلی،كمبودارتباطاتسالموعدمتابآوریزمینه
رابرایارتكابوگرایشفردبهسویمصرفموادوالكل،خطرپذیریجنسی،فرارازمنزل،

دزدیوخشونتفراهممیكند)افشارخانوكولیوند،2015(.
نتایجمطالعاتنشانمیدهدكهرابطهنوههاباپدرومادربزرگهایشانعالوهبرتأثیردر
زندگیسالمندانبرروندتكاملینوههانیزتأثیرداردوباعثسالمتروان،كاهشافسردگی،

1. Schwartz 

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Attar-Schwartz,%20Shalhevet&latSearchType=a
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استرسواضطرابدربینآنهامیشود)رووهمكاران،1997(.درواقعرشدسالمفرددر
هردورهمعلولعواملیاستكهمهمترینآنهاخانوادهاست)جانسون،1995(.درایندوره
اززندگی،فردازتجربهكافیبهرهمندنیست.والدیناورابهعنوانیككودکمیشناسند.
نوجوانمیپنداردكهبزرگشدهاستومیخواهدمستقلباشد،نسبتبههمساالنگرایش

پیداكردهوازوالدینفاصلهمیگیرد)حبیبیوهمكاران،2006(.
برای تقویتكننده و حمایتگر محیطی همچنین و هستند منسجم كه خانوادههایی 
مانند رفتارهایضداجتماعی و پرخطر رفتارهای بروز احتمال میكنند، ایجاد فرزندانشان
پرخاشگریوقلدریرادرنوجوانانشانكاهشمیدهند)مونسیراد،2008(.پژوهشهاییكه
دربارهگرایشبهرفتارهایپرخطرنوجوانانوحمایتخانوادگیانجامشده،نشانمیدهد
همچنین و افسردگی نشانگان افزایش با خانوادگی انسجام و والدین حمایت كاهش كه
مصرفالكلدرنوجوانانهمراهاست.تحقیقاتنشانمیدهدكهانسجامخانوادگیباكاهش

رفتارهایمخرب،پرخاشگریوبیشفعالیهمراهاست)جوپیتن2010،1(.
محققاننشاندادندكهانسجامخانوادگیوروابطعاطفیدرونخانوادهبهنگرشمنفی
نوجوانبهمصرفموادمخدرمنجرمیشودونوجوانانیكهدرخانوادههایمنسجمزندگی
میكنند،معیارهایاجتماعیپسندیدهوسازگارانهراكسبكردهوبهاحتمالكمتریدرگیر

رفتارهایناسازگارانهوآسیبزامیشوند)بلوث2وبالنتون2014،3(.
دورهنوجوانیكهباتغییراتجسمانی،روانشناختیواجتماعیگستردههمراهاست،
بهدلیلخودمحوریوعدمدرکمناسبنوجوانانازرفتارهایخود،مرحلهمهمیبرای
شروعرفتارهایپرخطرمحسوبمیشود.گرایشنوجوانانبهانواعرفتارهایپرخطریكی
ازاصلیترینمنابعنگرانیدرجامعهاست.زیرانوجوانانكهگرایشبیشتریبهرفتارهای
1. Jo-Pei Tan
2. Bluth
3. Blanton

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Tan%2C+Jo-Pei
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پرخطردارندپیشرفتتحصیلیكمتریدارند،گرایشبیشتریبهخودكشیدارندواحتمال
مرگومیروابتالءبهبیماریهایمرتبطبارفتارهایپرخطردرآنهابیشتراست)یزدانپورو

سامرام،2011(.
پدرومادربزرگهانهتنهادرایرانبلكهدرهركشوردیگریمیتوانندمراقباناولیهبرای
میلیونهاكودکبهویژهدرعصرجدیدباشند.یعنیدرشرایطیكهبسیاریازمادرانخارج
ازخانهكارمیكنند،آنهامیتوانندمنبعكمكفزایندهاینسبتبهسالمتورفاهنسلسوم
باشند)مورفیوهمكاران،1983(.درشرایطیكهبسیاریازكودكانبافشارهایبیسابقهای
روبروهستندوبسیاریازوالدینبهكاروفعالیتخارجازخانهاشتغالدارند،آنها)پدرو
مادربزرگها(منبعمهمدانش،تجربهوسرپرستیبراینوههایخودبهحسابمیآیند،ازاینرو
شوند)شعارینژاد، حفاظت بهخوبی میبایست تجربه و پند بزرگ و مهم منابع اینگونه

.)1995
انسجامخانوادگیو فرزندپروریوالدین، اساسمطالعاتصورتگرفته،شیوههای بر
تعامالتاعضایخانوادهبایكدیگربرگرایشنوجوانانبهرفتارهایپرخطرتأثیردارند)خالد
وهمكاران،2012(.دركشورایرانتاكنونپژوهشیدربارهتأثیرگذارینیادوستیبرگرایش
بهرفتارهایپرخطرانجامنگرفتهاست؛بههمینعلتانجامتحقیقحاضربهسببكمبود
پژوهشهایاجراشدهدراینزمینهبسیارضروریومهمبهنظرمیرسد.همچنینبهعلت
نیازمبرمكشوربهتوسعهدانشبرایسیاستگذاریهاوبرنامهریزیهایمؤثروجامعدرجهت
كاهشگرایشبهرفتارهایپرخطر،انجامتحقیقحاضربسیارمهماست.لذابررسینیادوستی
ورابطهآنباگرایشبهرفتارهایپرخطردربیندانشآموزانبسیارضروریاست.بنابراین
هدفتحقیقحاضرشناساییعواملتأثیرگذاربرگرایشنوجوانانبهرفتارهایپرخطراست
كهیافتههایآنبرایمتخصصانوبرنامهریزانتعلیموتربیتبرایبرنامهریزیصحیحدر

اینخصوصمیتواندمورداستفادهقراربگیرد.
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روش
مطالعهحاضرازنوعمطالعاتهمبستگیاستكهبهصورتمقطعیاجراشد.دادههای
دانشآموزان حاضر، تحقیق آماری جامعه شد. گردآوری پیمایش از استفاده با موردنیاز
بودندكهجمعًا9500دانشآموز اولودومشهرستانملكان دختروپسردورهمتوسطه
معیارهایورود راشاملمیشود. دانشآموز( دوم4000 متوسطه و اول5500 )متوسطه
پدرو داشتن ملكان، بهتحصیل،سكونتدرشهرستان اشتغال تحقیق به شركتكنندگان
بود.همچنین )10-20(سال ومحدودهسنی بیماریهایخاص به ابتالء عدم مادربزرگ،
ناقص پرسشنامههای مناسبو تحقیقعدمهمكاری از معیارهایخروجشركتكنندگان
بود.برایمحاسبهحجمنمونهازفرمولكوكرانباضریبخطای1درصدودقت0/99
استفادهشد.بهصورتپیشفرضحاشیهخطای)0/1(ومقدارt،99/1ومقدارd)دقت
احتمالیمطلوب(بهاندازه01/ومقدارNجمعیتآماری،)9500نفر(درنظرگرفتهشد.
براساسمحاسباتصورتگرفتهحجمنمونهبرابربا621نفرازدانشآموزانبرآوردشد.
برایدقتبیشتروكاهشاحتمالخطا640دانشآموزموردبررسیقرارگرفت.نمونهگیری
از لیستشدو اولمدارسشهرستان اینصورتكهدرمرحله به بود؛ ازنوعتصادفی
انتخابشد.دربینگروههایآموزشیوكالسها بینمدارسسطحشهرستاندهمدرسه
كالسها بین از شد. انتخاب مورد یك آموزشی گروه هر از و مدرسه هر از تناسب به
از نفر 640 نهایت در و شد انتخاب كالس آموزشی، گروههای تعداد به مدرسه هر از
دانشآموزانبهصورتطبقهایمتناسبباحجمانتخابشدند.باتوجهبهتعطیلیمدارس
درحالحاضروبهعلتشیوعبیماریكووید19-امكانجمعآوریدادههاازدانشآموزان
بهصورتحضوریمقدورنبود؛لذادادههاازطریقبرنامهمجازیشادجمعآوریشد.در
بین متنوع متوازنو بهصورت بیندانشآموزانسعیشدپرسشنامهها توزیعپرسشنامهها
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دانشآموزانمدارسدخترانهوپسرانه،مقطعتحصیلیمتوسطهاولودوم،ساكنشهرو
روستا،دولتیوغیردولتیوكالسهایدرسیتوزیعشودودادههانیزازاینطریقجمعآوری

شد.ابزارهایمورداستفادهدرتحقیقشاملسهابزارزیراست:
1.برایسنجشگرایشبهرفتارهایپرخطر،ازپرسشنامهمحمدخانیاستفادهشد)آزرمی
وهمكاران2010(.اینپرسشنامهشامل75سؤالودوبخشجمعیتشناختیورفتارهای
پرخطراستكهشیوعهفتگروهازرفتارهایپرخطرازجملهبزهكاری،مصرفسیگار،
جنس با ارتباط و خودكشی به اقدام خشونت، الكلی، مشروبات مصرف قلیان، مصرف
مخالفراموردارزیابیقرارمیدهد.همچنیناینابزارمیزانشیوعرفتارهایپرخطررادر
طولعمر،یكسالگذشتهویكماهاخیروتمایلبهمصرفانواعموادمخدردرآیندهرا
ارزیابیمیكند.مقیاساندازهگیریسؤاالتدراینپرسشنامهروشامتیازگذاریبهترتیب
اصال=0تابهترتیبباگزینههایبعدیكهدرهرسؤالمطرحمیشودازنمرهیكشروع
شدهوبهترتیبادامهمییابد.محمدخانی)2007(پایاییآنرا0/87گزارشكردهاست

)محمدخانیوجمالویی2016(.
درمطالعهآزرمیومحمدخانیپایاییآنباروشآلفایكرونباخ0/82گزارششدهاست
)آزرمیوهمكاران2010(.ضریبهمسانیدرونیآندرپژوهشعنبریومحمدخانیبر

اساسآلفایكرونباخ0/87بهدستآمد)محمدخانیوجمالویی2016(.
استفاده كانگر الدر نوه-پدر/مادربزرگ رابطه پرسشنامه از نیادوستی سنجش برای .2
و عاطفی بعد دو با سؤال 10 شامل پرسشنامه این .)2020 همكاران و شد)مدرسیفر
مشاركتیاست.بعدعاطفیشامل4سؤالوبعدمشاركتیشامل6سؤالاستوپاسخها
نمره بازه میشوند. داده پاسخ زیاد( خیلی و زیاد كمی، )اصاًل، لیكرتی طیف بهصورت
دهیبین1تا3است.به»اصاًل«كمتریننمرهیعنیصفروبه»خیلیزیاد«بیشتریننمره
یعنیسهدادهمیشود.اعتبارسنجیاینابزاردرایرانتوسط»ابوالفتحیممتاز،مدرسیفرو
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دلبری«انجامشدهاست.سؤاالتتوسطمتخصصانبهتصویبرسید.ازنظرسادگیتوسط
شركتكنندگانواضحوقابلدرکاست.ثباتداخلیازطریقآلفایكرونباخمحاسبهشد.
آلفایكرونباخازنظرعاطفی0/89بهدستآمد،مقدارآلفادربعدعاطفیباپدربزرگو
مادربزرگ0/84وبرایبعدمشاركت0/83بود.نتیجهرواییسازهنشاندادكهپرسشنامه
و مدرسیفر 2018؛ دلبری، و مدرسیفر )ابوالفتحیممتاز، است قابلقبول روایی دارای
همكاران،2020(اعتباروپایاییدرپژوهش)مدرسیفر،ابوالفتحیممتازودلبری،2020؛
مدرسیفروهمكاران،2020(بهروشاعتبارمحتوا(0/98(رواییصوریورواییسازه،

پایاییدرونیازطریقآلفایكرونباخ)0/89(محاسبهوتأییدشد.
3.برایسنجشوضعیتاقتصادیواجتماعیازپرسشنامهوضعیتاقتصادی-اجتماعی
قدرتنما)قدرتنماوهمكاران،2013(استفادهشدكهدارای4مؤلفهمیزاندرآمد،طبقه
سؤال 5 و جمعیتشناختی سؤال 6 مجموعًا و مسكن وضعیت و تحصیالت اقتصادی،
اصلیاست،استفادهشد.مقیاساندازهگیریسؤالهادراینپرسشنامهپنجگزینهایوروش
.) باال=5است)اسالمیوهمكاران،2013 تاخیلی پایین=1 ترتیبخیلی به امتیازگذاری
رواییصوریومحتواییپرسشنامهمذكورراتوسط12تنازمتخصصانموردتأییدقرار

دادند،همچنینبااستفادهازآزمونآلفایكرونباخپایاییپرسشنامه0/83بهدستآمد.
طریق از و غیرحضوری بهصورت 19 كووید- بیماری شیوع علت به پرسشنامهها 
برنامهمجازیشادتوسطدانشآموزانتكمیلشد.همچنینچونبرنامهآموزشیشادمورد
انجام تأییدوتحتنظارتكاملوزارتآموزشوپرورشاست،مجوزهایمربوطهبرای
دارای كه دانشآموزانی اخذشد.صرفًا ملكان آموزشوپرورششهرستان اداره از تحقیق
پدربزرگیامادربزرگبودند،درتكمیلكردنپرسشنامههامشاركتداشتند.همچنینسعی
شدپرسشنامههابهصورتمتناسبومتنوعومتوازنبیندانشآموزانمدارسدخترانهو
پسرانه،دولتیوغیردولتی،مقطعتحصیلیمتوسطهاولودوم،ساكنشهروروستاتوزیع
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شودودادههانیزازاینطریقجمعآوریشد.پرسشنامههاصرفًاتوسطدانشآموزانتكمیل
واطالعاتمربوطبهوضعیتاقتصادیواجتماعیخانوادههانیزازدانشآموزاناخذشد.
برایتوصیفمتغیرهایكیفیازشاخصهایدرصدوفراوانیوبرایسنجشمتغیرهایكمی
ازشاخصهایمركزیوپراكندگیاستفادهشد.برایآزمونفرضیههاوپیشبینیتغییرات
متغیروابسته)گرایشبهرفتارهایپرخطر(ازآزمونهمبستگیپیرسونوتحلیلرگرسیون
خطیچندگانهوبرایبررسینقشمتغیرتعدیلگروضعیتاقتصادی–اجتماعیازرگرسیون

سلسلهمراتبیاستفادهشد.نرمافزارمورداستفادهSPSSنسخه22بود.

ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه موردبررسی:
براساساطالعاتجمعآوریشدهازپرسشنامهها،فراوانیآزمودنیهامطابقجداولو

نمودارهایزیراست.
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جدول )1( توزیع فراوانی برحسب جنسیت در نمونه موردبررسی
درصدتعدادجنسیت

25339/5دختر
38760/5پسر

640100مجموع

گروه در درصد( 39/5( تحقیق در شركتكننده 640 از )1( جدول نتایج اساس بر
دخترانو)60/5درصد(درگروهپسرانقرارداشتند.

جدول )2( توزیع فراوانی نوع مدرسه در نمونه موردبررسی
درصدتعدادنوع مدرسه

37358/3دولتی
26741/7غیردولتی
640100مجموع

درمدرسه )58/3درصد( تحقیق در از640شركتكننده )2( نتایججدول اساس بر
دولتیو)41/7درصد(درمدرسهغیردولتیبودند.

جدول )3( توزیع فراوانی مقطع تحصیلی در نمونه موردبررسی

درصدتعدادمقطعتحصیلی
32350/5متوسطهاول
31749/5متوسطهدوم
640100مجموع

مقطع در درصد( 50/5( تحقیق در شركتكننده 640 از )3( جدول نتایج اساس بر
متوسطهاولو)49/5درصد(درمقطعمتوسطهدومبودند.
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جدول )4( توزیع فراوانی محل سکونت در نمونه موردبررسی

درصدتعدادمحلسكونت
26741/7شهر
37358/3روستا
640100مجموع

درشهرو )41/7درصد( تحقیق در از640شركتكننده )4( نتایججدول اساس بر
)58/3درصد(درروستاسكونتداشتند.

يافته ها
دانشآموزان بین در پرخطر رفتارهای به باگرایش نیادوستی بین تحقیق: اول فرضیه

شهرستانملكانرابطهآماریمعناداریوجوددارد.
جدول )5( نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر توسط متغیرهای 

پیش بین
SEβPمتغیرهای پیش بین

6/010/0130/010مقدارثابت
0/1880/000-0/14نیادوستی
2/870/0580/227جنسیت
1/860/1720/003سن

0/0790/075-2/64نوعمدرسه
0/1210/048-3/61مقطعتحصیلی
2/860/1200/013محلسكونت

R=0/307.R2=0/094.F=10/93.p<0.001
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برایبررسیفرضیهاولتحقیقازتحلیلرگرسیونخطیچندگانه)نوعهمزمان(استفاده
جنسیت، متغیرهای نیادوستی یعنی اصلی پیشبین متغیر بر عالوه منظور این برای شد.
وارد كووریت متغیرهای بهعنوان نیز سكونت محل و تحصیلی مقطع مدرسه، نوع سن،
مدلرگرسیونشد.براساسنتایجبهدستآمدهازجدولشماره)5(رابطهبینمتغیرهای
محل و )β =-0/121( تحصیلی مقطع ،)β =0/172( β(،سن =-0/188( نیادوستی
سكونت)β=0/120(باگرایشبهرفتارهایپرخطرمعنادارورابطهمتغیرهایجنسیتو
نوعمدرسهباگرایشبهرفتارهایپرخطرغیرمعناداربود.مدلرگرسیوناجراشدهازبرازش
قابلقبولیبرخورداربود)F=10.93.p<0.001(.متغیرهایواردشدهبهمدلحدود9.5درصد
ازتغییراتگرایشبهرفتارهایپرخطرراتبیینكردند.براساسضرایببتایبهدستآمده

هرچهنیادوستیبیشترباشد،گرایشبهرفتارهایپرخطركمترخواهدبود.
فرضیهدومتحقیق:بینوضعیتاقتصادی–اجتماعیباگرایشبهرفتارهایپرخطردر

بیندانشآموزانشهرستانملكانرابطهآماریمعناداریوجوددارد.
جدول )6( بررسی رابطه بین گرایش به رفتارهای پرخطر و وضعیت اقتصادی-اجتماعی

نتایج آزمون توکیانحراف معیارمیانگینتعدادوضعیت اقتصادی-اجتماعی

19616/7538/682وضعیتاقتصادی-اجتماعیپایین
26711/716/311وضعیتاقتصادی-اجتماعیمتوسط
-17710/5832/48وضعیتاقتصادی-اجتماعیباال

به گرایش وضعیت یكراهه واریانس تحلیل )6( شماره جدول نتایج به توجه با
رفتارهایپرخطردربینسهگروهوضعیتاقتصادی–اجتماعیپایین،متوسطوباالمتفاوت
درگروه پرخطر رفتارهای به میانگینگرایش بهعبارتیدیگر، .)F =6/13  ،p=0/002(بود
متوسط اقتصادی-اجتماعی وضعیت گروه در ،16/75 پایین اقتصادی-اجتماعی وضعیت
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7/11ودرگروهوضعیتاقتصادی-اجتماعیباال10/85بود.براساسنتایجآزمونتعقیبی
توكیمشخصشدكهبینمیانگیننمرهپاسخدهندگاندروضعیتاقتصادی–اجتماعیپایین
وپاسخدهندگاندروضعیتاقتصادی–اجتماعیمتوسطتفاوتآماریمعناداروبینسایر
گروههاتفاوتآماریمعناداریوجودنداشت.براساسمیانگینهایبهدستآمده،بیشترین
گرایشبهرفتارهایپرخطردرآزمودنیهایطبقهپایینوبعدازآنطبقهباالومتوسطقرار

داشت.

جدول )7( ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیش بین بر گرایش به رفتارهاي پرخطر

متغیرها
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

tp
BSEβ

24/5118/3232/9450/003عددثابت

4/8490/000-0/185-0/7160/148-سن

6/0752/8160/1862/1570/31كالس

0/2090/834-0/022-0/3741/784-نوعمدرسه

5/3282/6070/0892/0440/41مقطعتحصیلی

2/0090/45-0/138-8/1784/071-محلسكونت

3/3490/001-0/146-2/604-8/23وضعیتاقتصادی-اجتماعی

نتیجهآزموندوربینواتسون)1/506(بهدستآمدكهمقدارقابلقبولبرایآندامنه
1/5تا2/5است.رابطهبینمتغیروضعیتاقتصادي-اجتماعيوگرایشبهرفتارهايپرخطر
بهصورتخطياست؛چونمقدارخطایآزمونآنواكوچكتراز0.001بودهكهاز0.05
كوچكتراست.نتایجتخمینمدلباروشرگرسیون)رویمتغیروابستهگرایشبهرفتارهاي



      140      140

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، پاییز 1401، شماره 86

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Autumn 2022, No 86

      140      140

پرخطر(نشانمیدهدكهمتغیروضعیتاقتصادی-اجتماعیبرگرایشبهرفتارهايپرخطر
تأثیردارد.درنهایتمیزاناثرگذاریمتغیراقتصادی-اجتماعیبرگرایشبهرفتارهایپرخطر

برابر0/18است.
متغیر تعدیلگری با پرخطر رفتارهای به گرایش و نیادوستی بین تحقیق: فرضیهسوم
معناداری آماری رابطه ملكان شهرستان دانشآموزان بین در اقتصادی-اجتماعی وضعیت

وجوددارد.
متغیر بهعنوان اقتصادی-اجتماعی وضعیت متغیر تحقیق سوم فرضیه بررسی برای
تعدیلگرمدنظرقرارگرفت.برایبررسینقشتعدیلگریوضعیتاقتصادی-اجتماعیبین
متغیرنیادوستيوگرایشبهرفتارهايپرخطرازتحلیلرگرسیونسلسلهمراتبیاستفادهشد.
دراینرگرسیوناگرتغییراتضریبتعیینومتغیرتعدیلگرمعنادارباشندآنگاهنقشآندر

مدلتأییدمیشود)فربد2021(.

جدول )8( نتایج آزمون تغییرات ضریب تعیین

RR2R2مدلها
Adj.SES

تغییرات ضریب تعیین

آماره 
دوربین 
واتسون 
(D-W)

ین
تعی

ب 
ضری

ت 
یرا

تغی

F 
اره

 آم
ت

یرا
تغی

ول
ي ا

زاد
ه آ

رج
د

وم
ي د

زاد
ه آ

رج
د

ری
ی دا

معن
ح 

سط
ت 

یرا
تغی

بدون
متغیر
تعدیلگر

0/30310/920/08328/317890/9210/66966320/000

بامتغیر
0/32020/1030/09328/172670/117/53216310/0061/527تعدیلگر
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باتوجهبهنتایججدولشماره)8(،مدل1مدلبدونورودمتغیرتعدیلگرومدلدوم
مدلباورودتعدیلگراست.سطحمعنیداریتغییراتضریبتعیینبرابر0/006بودهكه

معناداراستبنابراینورودمتغیرتعدیلگربهمدلتأثیرگذاراست.
نتیجهآزموندوربینواتسون)1/527(بهدستآمده،دردامنهقابلقبول1/5تا2/5قرار
دارد.ضریبتعیینمدلبامتغیرمستقلنیادوستيوگرایشبهرفتارهايپرخطربرابر0/9

درصداستوباورودمتغیرتعدیلگرضریبتعیینبه11درصدافزایشمییابد.

جدول )9( آزمون آنوا در خصوص میزان اثرگذاری متغیر تعدیلگر )وضعیت اقتصادی-

اجتماعی( بر گرایش به رفتارهاي پرخطر

SSDfMSFPمدل

بدونمتغیر
تعدیلگر

51333/20268555/36710/6690/0002رگرسیون

506802/609632801/903باقیمانده

558134/811638كل

بامتغیر
تعدیلگر

57310/54678187/22110/3150/0003رگرسیون

500824/265631793/669باقیمانده

558134/811638كل

)P ≤0/01معنیداریدرسطح
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بهرفتارهاي نیادوستيوگرایش متغیر بین رابطه جدولشماره)9(نشانمیدهدكه
از بودهكه برابر0/000 آنوا بهصورتخطياست؛چونجدولسطحمعنیداری پرخطر
مستقل، متغیر بین رابطهخطي آنوا تعدیلگرجدول متغیر ورود با است كوچكتر 0/05

وابستهوتعدیلگرراتأییدمیكند.

جدول )10( ضرایب متغیرها )متغیر وابسته: گرایش به رفتارهاي پرخطر(

متغیرها
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

tp
BSEβ

1

24/5118/3232/9450/33عرضازمبدأ
4/8490/000-0/185-0/7160/148-نیادوستي
6/0752/8160/1862/1570/31سن
0/2090/834-0/22-0/3741/784-كالس

5/3282/6070/892/0440/041نوعمدرسه
2/0090/045-0/138-8/1784/071-مقطعتحصیلی
3/3490/001-0/146-8/7232/604-محلسكونت

2

36/3779/3413/8940/000عرضازمبدأ
3/0150/003-0/5010/1660/129-نیادوستي
509282/8020/1812/1160/035سن
0/1090/913-0/011-0/1941/776-كالس

5/1652/5940/0861/9910/047نوعمدرسه
2/2330/026-0/154-9/0744/064-مقطعتحصیلی
3/6400/000-0/158-9/4872/606-محلسكونت

2/7440/006-0/118-1/0290/375-وضعیتاقتصادی-اجتماعی
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باتوجهبهجدولشماره)10(مدل1مدلبدونورودمتغیرتعدیلگرومدل2مدل
باورودمتغیرتعدیلگراست.نتایجتخمینمدلباروشرگرسیون)متغیروابسته:گرایش
بهرفتارهايپرخطر(نشانمیدهدكهچونسطحمعنیداریبهدستآمدهبرایمتغیرمستقل
)نیادوستي(ومتغیرتعدیلگروضعیتاقتصادی-اجتماعیبهترتیببرابر0/003و0/006
استكهكوچكتراز0/05هستند؛بنابراینمتغیرنیادوستيدرحضورمتغیرتعدیلگروضعیت
اقتصادی-اجتماعیبرگرایشبهرفتارهايپرخطرتأثیردارد.درنهایتمیزاناثرگذاریمتغیر

تعدیلگربرمتغیروابستهدرحضورمتغیرمستقلبرابر0/11است.

بحث
گرایش پژوهش این در میشود. شامل را رفتارها از وسیعی دامنه پرخطر رفتارهای
كه داد نشان پژوهش نتایج شد. بررسی پرخطر رفتارهای شایع و بحرانی حوزههای به
و معنادار آماری رابطه دانشآموزان بین در پرخطر رفتارهای به گرایش و نیادوستی بین
رفتارهای به گرایش و اقتصادی-اجتماعی وضعیت بین همچنین دارد. وجود معكوسی
پرخطرنیزرابطهمعنادارومعكوسیوجوددارد.نتایجپژوهشنشاندادكهبیننیادوستی
وگرایشبهرفتارهایپرخطرباتعدیلگریوضعیتاقتصادی-اجتماعیرابطهوجوددارد.
بهاینصورتكهوضعیتاقتصادی-اجتماعیرابطهبیندومتغیرنیادوستیوگرایشبه
رفتارهایپرخطرراتعدیلمیكند.براساسنتایجاینتحقیقمتغیرهاینیادوستیووضعیت
اقتصادی-اجتماعیتوانتبیینوپیشبینیگرایشبهرفتارهایپرخطردربیندانشآموزانرا
دارند،لذادربررسیگرایشبهرفتارهایپرخطردانشآموزانبایدبهمتغیرهاینیادوستیو
وضعیتاقتصادی-اجتماعیخانوادههاتوجهویژهایمبذولشود.توجهبهمتغیرهایمرتبط
باشد. سودمند پیشگیریكننده برنامههای طراحی جهت در میتواند پرخطر رفتارهای با
خانوادهومدرسهمیتواننددرآموزشوكنترلنوجواناننقشیاساسیداشتهباشندكهالبته
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تواناییوالدینواعضایخانوادهومعلماندرمورد باالبردنمهارتو اینخودمستلزم
چگونگیبرخوردبانوجواناست)زارعیوهمكاران،2020(.ارتباطنیادوستیباگرایش
و فیلد3 رابینوویتز2016،2؛ ؛ واتیكنز2010،1 )استیونز پژوهشهای با پرخطر رفتارهای به
دوچوسالو2009،4(همسواست.نتایجاینپژوهشنشاندادكههرچهنیادوستیبیشتر
بود.درخانوادههای دانشآموزانكمترخواهد بین در پرخطر رفتارهای به باشد،گرایش
منسجمتعامالتبینفردیبهصورتمثبتوسالماستوافرادخانوادهعالوهبرپذیرش
مثبتیكدیگر،ازهمحمایتمیكنندودرعینحالفاصلهالزموحریمشخصیواجتماعی
خانوادهها اینگونه فرزندان .)2009 داچوسالو، و )فیلد میشود حفظ خانواده اعضای
بهتدریجمیآموزندكهچگونهمسائلومشكالترابااتكابهپشتوانهشخصیوخانوادگی
بهصورتمنطقیحلكنند.بنابرایندركنارحسموردحمایتقرارگرفتن،حساستقالل،
عزتنفسوخودكارآمدیبرایمقابلهمؤثربامسائلپیشآمدهراپیدامیكنند)استینوس،
حمایت و موردپذیرش كه كنند احساس نوجوانان اگر .)2010 روستوسكی، و واتكینز
اعضایخانوادههستندودرعینحالقدرتانتخابدارند،اشتیاقمییابندتادرحلمسائل
خانوادگیواجتماعیمشاركتفعالداشتهباشندوازجرئتورزیالزمبهرهمندشوندوبا
همینجرئتورزیواعتمادبهنفسمیتواننددرگیرروابطاجتماعیمؤثرتریشوندوبهنحو

مؤثرتریباگرایشبهرفتارهایپرخطرمقابلهكنند.
نهادخانوادهازطریقفرایندجامعهپذیری،ارزشهاوهنجارهایموردتأییدوشایعجامعه
رابهفرزندانانتقالمیدهدونقشپیونددهندهنسلهارابازیمیكندكهدرسطحكالنبه
بنابراینوجودپدر/مادربزرگدرمحفلخانوادهو بازتولیدوتداومجامعهكمكمیكند.

آنهاازجهتپاسداریوحفظتاریخخانوادهبسیارمهموخطیراست.لذا نقشرهبری

1. Stevens-Watkins   2. Rabinowitz
3. Field    4. Duchoslav
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بررسیودرکنقشخانوادهبهویژهنقشپدر/مادربزرگخانوادهدرشكلگیریوتداوم
نگرشهاوارزشهاینوجوانانبسیارمهموحیاتیاست.

و خودگزارشی حاضر پژوهش محدودیت مهمترین نگارندگان، عقیده به محدودیتها
خودارزیابیبودنرفتارهایپرخطربود.ایناحتمالوجودداردكهشركتكنندگانتصویری
الكلینشان مانندرابطهجنسیومصرفمشروبات بهرفتارهایی ازگرایشخود واقعی
از اطالعات بودن محرمانه و پرسشنامهها بودن بینام بر تأكید با شد سعی البته ندهند.

سوگیریدرپاسخگوییجلوگیریشود.

پیشنهاد های پژوهشی
و ابتدایی مقطع دانشآموزان مانند نمونهها دیگر در پژوهش این میشود پیشنهاد
دانشجویانودرمناطقجغرافیاییدیگرنیزانجامشود.نتایجاینپژوهشمیتواندمورداستفاده
متخصصانحوزههایتربیتیوسالمتنوجوانان،روانشناسان،مشاوران،مددكاراناجتماعی
وبرنامهریزانوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكیومعلماندرنظامآموزشوپرورش

كشورقراربگیرد.

تشکر و قدرانی:
مقالهحاضرمستخرجازپایاننامهكارشناسیارشدآقایعلیرضامظفراست.همچنیناز
همكاریصمیمانهتسهیلگران،مدیران،معلمان،اولیاءودانشآموزانیكهمارادرانجاماین

پژوهشیاریكردندنهایتتشكروقدردانیراداریم.
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