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رفتارهای پرخطر اجتماعی در دانش آموزان نوجوان گیالن

مقدمه: از هدفهای مهم نظام سالمت در هر کشور تأمین، حفظ و ارتقاء 
سالمت و کیفیت زندگی تمام افراد جامعه است. هدف این پژوهش بررسی 
مددجویان  موردی:  اجتماعی)مطالعه  سالمت  بر  اجتماعی  حمایت  تأثیر 

بهزیستی شهرستان نوشهر( در سال 1399بود. 

پرسشنامه  ابزار  با  و  پیمایش  روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  روش: 
صورت گرفته است. جامعه پژوهش را مددجویان بهزیستی 18 تا 60 ساله 
فرمول  از  استفاده  با  نمونه  حجم  داده اند.  تشکیل  نوشهر  شهرستان  ساکن 
کوکران، 350 نفر تعیین شد و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند 
مرحله ای، انتخاب شدند. براي تحلیل داده ها، از آزمونهای ضریب همبستگی 
با نرم افزار SPSS24 و تحلیل معادالت ساختاری با نرم افزار Amos25 استفاده 
شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، محاسبه و مناسب 
ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب آلفا برای مقیاسها و خرده مقیاسهای آن 

بیش از 0.7 بود.   

حمایت  متغیرهای  بین  که  داد  نشان  استنباطی  آمار  بکارگیری  یافتهها: 
بعد  اجتماعی،  حمایت  عاطفی  بعد  شامل  آن  ابعاد  و  کل  به طور  اجتماعی 
سالمت  با  اجتماعی  حمایت  اطالعاتی  بعد  و  اجتماعی  حمایت  ابزاری 
بین  رگرسیونی  ضرایب  همچنین،  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  اجتماعی 

متغیرهای مستقل و سالمت اجتماعی در مدل اموس باالی 0.03 بود.   

در  اجتماعی  ابعاد  گرفت  نتیجه  می توان  یافته ها  طبق  بر  بنابراین  بحث: 
نهادهای مربوطه  آماری داشته و  بر جامعه  تأثیر مستقیمی  نظر گرفته شده، 
می توانند با در نظر گرفتن ابعادی از جمله مقوله حمایت اجتماعی و سایر 

ابعاد، در حوزه سالمت اجتماعی نقش ایفا کنند.
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Introduction: High-risk behaviors in any society are con-
sidered as one of the major threats to the health system. 
Because adolescents are more at risk than other age 
groups, they are more prone to this type of behavior. The 
purpose of this study was to investigate the prevalence 
of high-risk social behaviors among adolescent students 
in Guilan province.
Method: This research was conducted by contextualiza-
tion method. The statistical population of the study in-
cluded 182,637 high school students in Guilan province 
in 1399 (2020), of which 384 were selected as a sample 
by multi-stage cluster sampling. Zizadeh-Mohammadi 
and Ahmadabadi’s (2008) risk scale was used to collect 
the required data. To analyze the data at the descriptive 
level, frequency statistical methods, graphs and at the 
inferential level, non-parametric Kruskal-Wallis and Eu-
man-Whitney tests were used. All statistical operations 
were analyzed by SPSS16 software. The significance 
level was considered 0.05 for all tests.
Findings: Aggressive behaviors, drug use, high-risk driv-
ing, relationship with the opposite sex, and sex with the 
opposite sex were the most common among students, re-
spectively. The results also showed that the prevalence 
of high-risk behaviors among adolescents did not differ 
significantly based on their age, gender, educational lev-
el and field of study. 
Discussion: Student community is faced with high-risk 
behaviors and to treat these problems, all the capacities 
of organizations and professionals, including psycholo-
gists and sociologists should be used.
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Extended Abstract

Introduction: The prevalence of high-risk behaviors is one of the most serious 
health threats that in recent years due to rapid social change, by health organiza-
tions, law enforcement and social policymakers can be regaeded as one of the 
most important problems in society. For example, by 2030, tobacco-related ill-
nesses and deaths alone are projected to reach 10 million a year. If the physical, 
psychological, social consequences of other high-risk behaviors such as drug use, 
violence, high-risk sexual behavior and relationship with the opposite sex are also 
taken into account, the damage is multiplied. Since the risk of adolescents is high-
er than other age groups, there is a greater tendency to this type of behavior among 
them. global studies have shown that most high-risk behaviors begin before the 
age of 18 and include smoking and consumption of alcohol and drugs. The pur-
pose of this study was to investigate the prevalence of high-risk social behaviors 
among adolescent students in Guilan province.

Methods: This research was conducted by contextualization method. The statis-
tical population of the study included 182,637 high school students in Guilan 
province in 2020, of which 384 were selected as a sample by multi-stage cluster 
sampling. Zadeh Mohammadi and Ahmadabadi’s (2008) risk scale was used to 
collect the required data. The specifications of the questionnaire used are as fol-
lows: Iranian adolescents vulnerability scale,this scale was developed by Zadeh 
Mohammadi and Ahmadabadi (2008) and has 38 items that include adolescent 
vulnerability in 7 categories of high-risk behaviors, which measures dangerous 
driving, violence, smoking, drug use, alcohol use, relationship with the opposite 
sex, and sexual relationship and risky behavior with the opposite sex. A 5-point 
Likert scale was used to get the frequency of the responses including very little 
(1), little (2), to some extent (3), much (4), and very much (5). The reliability of 
this tool has been measured by Cronbach’s alpha method, and it was found to be 
79%. In the present study, before implementing the mentioned tool, the reliability 
was measured by Cronbach’s alpha method in a pilot study with the participation 
of 30 students and the relevant coefficient was calculated as 73 percent. To analyze 
the data at the descriptive level, frequency statistical methods, graphs and at the 
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inferential level, non-parametric Kruskal-Wallis and U man-whitney tests were 
used. All statistical operations were analyzed by SPSS16 software. Significance 
level was considered 0.05 for all tests.

Findings: In this sample population, the lowest frequency of subjects with 162 
(43.90%) were boys and the highest frequency of subjects with 207 (56.10%) were 
girls. The lowest frequency of subjects with 19 subjects (5.1%) was 12 years old 
and the highest frequency of subjects with 70 subjects (19%) was 17 years old. 
The lowest frequency of subjects with 53 students (14.36%) was in the eighth 
grade and the highest frequency of subjects was 69 students (18.7%) in the tenth 
grade. Also, the lowest frequency of subjects with 51 people (13.82%) in the field 
of experimental sciences and the highest frequency of subjects with 72 people 
(19.51%) are studying in technical and vocational technical fields. Frequency and 
percentage were used to describe the research questions. The results also showed 
that high-risk social behaviors, respectively; smoking (first place), aggressive be-
haviors (second place), drug use (third place), high-risk driving (fourth place), 
relationship with the opposite sex (sixth place), and sex with the opposite sex (sev-
enth place) were assigned. On the other hand, the results showed that the preva-
lence of high-risk behaviors among adolescents did not differ significantly based 
on their age, gender, educational background, and field of study.

Discussion: Based on the findings of leading research, it can be concluded that 
the student community faces high-risk behaviors and to treat these problems, all 
the capacities of organizations and professionals, including psychologists and the 
community should be used. In this regard, the followings are suggested; 1) On 
occasions such as the day of transportation, the experts of the traffic department 
are invited to speak about high-risk driving. 2) Anger control training classes are 
conducted for students. 3) Instructors of experimental sciences and biology to 
explain the effects of alcohol and drug use to students. 4) Health educators and 
counselors to provide the necessary explanations for students based on the amount 
and power of students’ analysis of sexual issues and observance of health tips and 
its consequences. 5) Documented information should be provided to families in 
family education sessions regarding the prevalence and consequences of high-risk 
behaviors.
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This study faced the following limitations: the degree of honesty of the subjects 
in answering the questions and the extent of their understanding of the meaning of 
the questions that may affect the results of the research. The possibility of differ-
ences in personal characteristics, psychological characteristics, cultural and social 
life differences of the samples was one of the limitations that the researcher could 
not control. Despite much effort, the effect of some factors such as the passage of 
time and gaining experience of the subjects can not be ignored in order to control 
the disturbing variables. The only source of data collection in this study was a ques-
tionnaire that has a self-report aspect; For this reason, there may be a bias in the 
information obtained. Due to the prevalence of coronary heart disease, data col-
lection was done online. It is therefore suggested to hold drawing competitions on 
the side effects of smoking for students. Reminding students of the side effects and 
consequences of drug use by counselors and psychologists should be takeninto 
account. Instructors of experimental sciences and biology in the laboratory should 
explain the effects of alcohol consumption to students. 

Ethical considerations: This study was carried out with the financial support of 
the General Department of Education of Guilan Province with the letter number 
3700/135428/606 dated 2021/01/26. The authors of the article consider it neces-
sary to thank the relevant authorities as well as all the esteemed subjects who 
participated in the implementation of this research. There is no conflict of interest 
between the authors of this article. All members of the research sample were pres-
ent in the project with full consent, and each member had complete freedom and 
authority to leave the research at any stage. Also, the principle of anonymity was 
observed for all members of the sample.
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مقدمه
نوجوانی1 دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی است و الگوهای رفتاری مهمی که می توانند 
در تمام طول عمر بر زندگی فرد اثرگذار باشند، در این دوره شکل می گیرند )بانستوال2 و 
همکاران، 2020(. تغییرات این دوره از رشد ممکن است زمینه ساز مشکالت خاصی شود. 
هنگامی که نوجوانان نمی توانند به طور موفقیت آمیز بر بحرانها و چالشهای تحولی غلبه کنند، 
پریشانیهای روان شناختی را تجربه خواهند کرد. در این شرایط اختالل فراوانی در جریان 
بهنجار زندگی روزمره و جنبه های عاطفی، اجتماعی و شناختی بروز خواهد کرد که به دنبال 

آن شخصیت آنها دچار اغتشاش خواهد شد )داش3 و همکاران، 2020(. 
در دوره نوجوانی و جوانی، بررسی شیوع آسیبهای اجتماعی و راههای پیشگیری از آن 
یکی از مهم ترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود و آخرین مرحله تحول شناختی و 
گذار از مرحله پیرو دیگران بودن به دوره مستقل بودن است. دوره ای که نوجوان به هویت4 

واقعی خویش دست می یابد )مکرمی و یوسفی، 2017(. 
در این مرحله نوجوانان الگوهای خود را در جای دیگری جستجو می کند. میل به اظهار 
و  )میلر5  است  نوجوانی  دوره  روانی  طبیعی ترین حاالت  از  یکی  که  اثبات خود  و  وجود 
از زندگی نوجوانان را بشناسند و  این دوره  اگر بزرگ ساالن ویژگیهای  همکاران، 2006(. 
با آنان برخوردی مناسب داشته باشند، هم نوجوانان به هویت خویش دست می یابند و هم 
بزرگ ساالن کمتر احساس نگرانی می کنند. ازاین رو می توان گفت بیشتر انحرافات نوجوانان 

ریشه در ناکامیهای اولیه زندگی دارد )موسوی و همکاران، 2019(.
رفتارهای پرخطر6 است. شیوع  این دوره، رخداد  از موضوعهای موردبررسی در  یکی 
رفتارهای پرخطر، یکی از موضوعهای جدی تهدیدکننده سالمت است که در سالهای اخیر با 

1. adolescent  2. Banstola   3. Dash 
4. identity  5. Miller    6. risky behaviors
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توجه به تغییرات سریع اجتماعی، از سوی سازمانهای بهداشتی، مجریان قانون و سیاستگذاران 
اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین مشکالت موجود در جامعه موردتوجه قرار گرفته است. 
به عنوان نمونه، پیش بینی شده است که تا سال 2030 میالدی، تنها میزان بیماریها و مرگ ومیر 
ناشی از مصرف دخانیات1 به 10 میلیون نفر در سال برسد )براس و دارت2، 2015(. اگر 
پیامد جسمی، روانی، اجتماعی سایر رفتارهای پرخطر مانند؛ مصرف مواد مخدر3، خشونت4، 
رفتار پرخطر جنسی5 و دوستی با جنس مخالف6 نیز به حساب آورده شود، آسیبهای وارده 
چند برابر می شود )اسماعیل زاده و همکاران، 2014(. ازآنجایی که میزان خطرپذیری نوجوانان 
نسبت به دیگر گروههای سنی باالتر است گرایش بیشتری به این نوع رفتارها در آنها دیده 

می شود )افشاری و همکاران، 2017(. 
در مطالعه ای نتایج نشان داد که اغلب رفتارهای پرخطر در سنین قبل از 18 سالگی آغاز 
می شوند و رفتارهایی شامل مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر را در بر می گیرند )فلورز7 و 
همکاران، 2020(. همچنین نتایج پژوهشی در ایران نیز بیانگر شیوع رفتارهای پرخطر مانند؛ 
مصرف سیگار، قلیان، الکل، مواد مخدر در بین نوجوانان 14-18 سال است )دهقانی، 2019(. 
با توجه به ساختار سنی جوان کشور و نظر به آن که نوجوانان آسیب پذیرترین قشر جامعه 
نارسایی  و  بدیهی است که هرگونه ضایعه  را تشکیل می دهند،  پرخطر  رفتارهای  برابر  در 
به گونه ای  حرکت ساز،  قشر  این  توانایی  کاهش  درنتیجه  و  روانی  و  جسمی  بهداشت  در 
غیرقابل اجتناب به کندی در پیشرفت جامعه می انجامد و از طرف دیگر عدم سالمت جسمی 
و روانی آنها ممکن است در درازمدت بر سالمت افراد جامعه اثر منفی بگذارد )وجدانی، 

.)2018

1. tobacco 2. Bruce and Dart  3. drugs
4. violence 5. risky sexual behavior 6. friendship with the opposite sex
7. Flores 
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 بنابراین مطالعه آسیبهای اجتماعی1 ناشی از رفتارهای پرخطر از ضروریات در هر جامعه 
انتظارهای  با  طریقی  به  که  است  رفتاری  مفهوم  به  اجتماعی  آسیبهای  می شود.  محسوب 
مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد، آن را ناپسند و نادرست می دانند. 
درواقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعیت کنند اما همواره 
ارزشها و هنجارها را رعایت نمی کنند )کالیتون و  این  از  پاره ای  پیدا می شوند که  عده ای 
همکاران2، 2019(. جامعه، افرادی که هماهنگ و همساز با ارزشها و هنجارها باشند سازگار 
یا همنوا و اشخاصی را که برخالف آنها رفتار می کنند ناسازگار یا ناهمنوا می نامد )صمیمی 
و  نباشد  زودگذر  نابهنجارش  رفتار  که  کسی  نابهنجار،  افراد  میان  از   .)2017 همکاران،  و 
دیرگاهی دوام آورد، کجرو یا منحرف نامیده می شود و رفتار او را انحراف اجتماعی یا آسیب 

اجتماعی می خوانند )دوتا3، 2019(.
بخش قابل توجهی از زندگی اجتماعی، رفتار و شخصیت نوجوانان در تعامل با مدرسه و 
تجربیات مدرسه ای شکل می گیرد. در این میان، زمینه فعالیتهای اجتماعی که در مدرسه فراهم 
می شود هم می تواند مطابق انتظارات و قواعد و هنجارهای رسمی جامعه باشد و هم می تواند 
موجب رفتارهای انحرافی شود )محمدی و امیری، 2017(. فقدان فرصتهای آموزشی مناسب، 
ناعادالنه بودن رفتار کارکنان مدارس با دانش آموزان، شکست تحصیلی و برنامه های آموزشی 
ایستا موجب کاهش تعلق خاطر و دلبستگی دانش آموزان نسبت به مدرسه شده و زمینه رفتار 

بزهکارانه را در نوجوانان فراهم می کند )احمدی و معینی، 2015(. 
اجتماعی جدیدی  آسیبهای  انواع  که  نشان می دهند  انجام شده  پژوهش  نتایج  و  شواهد 
آنها نگران کننده است.  از  به گونه ای که وضعیت بعضی  پیدا کرده است.  در مدارس شیوع 

در چنین وضعیتی مدرسه و جامعه قادر نخواهند بود به کارکردهای اصلی خود بپردازند و 
1. social injuries
2. Clayton  
3 .Dutta
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درنهایت جامعه دچار بی سازمانی اجتماعی می شود که پیامد آن نیز رواج آسیبهای اجتماعی 
و کج رفتاری و تخطی از ارزشها و هنجارها خواهد بود )مهرابی و همکاران، 2016(.

 نتایج پژوهشی در خصوص آسیبهای اجتماعی نشان می دهد که ماهیت، نوع، شدت و 
روش ارتکاب بزهکاری در جامعه کنونی پیچیده شده و روند افزایشی داشته است. عوامل 
خانوادگی نظیر فرایند ناقص جامعه پذیری در خانواده، کنترل ضعیف خانوادگی، روابط سرد 
والدین  و  فرزندان  بین  نسلی  شکاف  خانوادگی،  گسیختگی  خانواده،  اعضای  بین  عاطفی 
به  اعتقاد  به مدرسه، عدم  تعلق خاطر  اجتماعی خانواده، کاهش  اقتصادی و  پایین  پایگاه  و 
هنجارهای رسمی مدرسه، عدم مشارکت در فعالیتهای مدرسه و گروه همساالن، عدم کارایی 
کنترل دانش آموزان، روحیه  مدرسه و رسانه های جمعی و خانواده در جامعه پذیر کردن و 
کنجکاوی جوانان و ابهام هویتی زمینه ساز گرایش آنان به رفتارهای انحرافی است )گلشیری 

و همکاران، 2020(. 
در پژوهشی گزارش شده است که در بین جمعیت موردمطالعه بیشترین میانگین نمره 
 .)2020 همکاران،  و  )زارعی  بود   )14/88±5/67( پرخطر  رانندگی  به  گرایش  به  مربوطه 
همچنین در مطالعه ای نتایج نشان دادند 75 درصد جوانان قبل از 15 سالگی تجربه تماس 
جنسی داشته و از این میان 75 درصد پسران و 12 درصد دختران بیش از یک شریک جنسی 

داشتند )سایچران و همکاران1، 2013(. 
بر اساس آنچه گفته شد جمعیت کثیری از افراد جامعه را نوجوانان تشکیل می دهد که 
در معرض انواع خطرات )نظیر گرایش به مصرف مواد مخدر، تبلیغات گسترده در فضای 
مجازی پیرامون مسائل جنسی، رفتارهای پرخاشگرانه( قرار دارند. انجام مطالعه در این رابطه 
و ارائه راهکارهای سازنده می تواند به طور کاربردی مورداستفاده والدین و سازمانهای ذی ربط 
قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت موضوع، تاکنون پژوهشی با این مضمون در استان 

1. Sychareun  
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گیالن انجام نشده است. بنابراین در این پژوهش هم این سؤال مطرح است که میزان شیوع 
رفتارهای پرخطر اجتماعی در بین دانش آموزان نوجوان استان گیالن چگونه است؟

روش
از  نفر   182637 تعداد  شامل  آماری  جامعه  شد.  انجام  پیمایش  روش  به  پژوهش  این 
بود.  در سال 1399  استان گیالن  متوسطه  اول و دوم  پسر دوره های  و  دانش آموزان دختر 
برای انتخاب جمعیت نمونه ابتدا استان گیالن به 3 خوشه )شرق، مرکز و غرب( تقسیم شد 
و سپس به صورت تصادفی از خوشه شرق؛ مناطق آموزشی الهیجان، رودسر و سیاهکل از 
نیز؛ مناطق آموزشی  از خوشه غرب  نواحی 1 و 2 رشت و  خوشه مرکز؛ مناطق آموزشی 
رودبار، فومن و رضوانشهر انتخاب شدند. سهم دانش آموزان در خوشه شرق 101 نفر، در 
خوشه مرکز 212 نفر و در حوزه غرب 71 نفر تعیین شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول 
مورگان استفاده شد. بر همین اساس تعداد جمعیت نمونه 384 نفر بود. با توجه به اینکه از 
حوزه شرق تعداد 6 پرسشنامه، از حوزه مرکز تعداد 3 پرسشنامه و از حوزه غرب تعداد 6 
پرسشنامه به صورت ناقص تکمیل و ارسال شده بود، بنابراین تعداد پرسشنامه هایی که مورد 
بیماری  در شرایط  آن جایی که  از  دیگر  از سوی  بود.  عدد  قرار گرفت 369  تجزیه وتحلیل 
کرونا امکان توزیع پرسشنامه به روش حضوری وجود نداشت بنابراین بعد از ساخت لینک 

پرسشنامه، جمع آوری داده ها به صورت اینترنتی انجام شد. 
در مطالعه حاضر مالحظات اخالقی به شرح زیر رعایت شد: 1( کسب رضایت آگاهانه 
و داوطلبانه آزمودنیها )بر اساس متنی که برای همین منظور در ابتدای پرسشنامه لحاظ شده 
بود(، 2( امکان خروج آزمودنیها از مطالعه، 3( احترام به حقوق و شخصیت آزمودنیها، 4( 

رازداری و امانت داری از سوی پژوهشگر. 
برای جمع آوری داده های موردنیاز از مقیاس شرح زیر استفاده شد: 
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احمدآبادی  و  زاده محمدی  توسط  مقیاس  این  ایرانی:  نوجوانان  خطرپذیری  مقیاس 
دسته   7 در  را  نوجوانان  آسیب پذیری  که  است  عبارت   38 دارای  و  شده  ساخته   )2008(
مخدر،  مواد  سیگارکشیدن، مصرف  رانندگی خطرناک، خشونت،  شامل؛  پرخطر  رفتارهای 
مصرف الکل، دوستی با جنس مخالف و رابطه و رفتار جنسی با جنس مخالف را می سنجد. 
پاسخگویان، فراوانی هر یک از گویه ها را در یک مقیاس 5 گزینه ای لیکرت شامل؛ خیلی کم 
)1(، کم )2(، تا حدودی )3(، زیاد )4( و خیلی زیاد )5( بیان می کنند. پایایی این ابزار به شیوه 

آلفای کرونباخ 0/79 محاسبه شده است )زاده محمدی و احمدآبادی، 2008(.
 در پژوهش حاضر نیز قبل از اجرای ابزار مذکور، نسبت به محاسبه پایایی به روش آلفای 
کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی1 با شرکت تعداد 30 از دانش آموزان اقدام شد و ضریب 
مربوطه 0/73 محاسبه شد. به منظور آگاهی از نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیرو- ویلک2 
استفاده شد. نتایج آزمون شاپیرو- ویلک نشان داد که داده ها نرمال نبود. برای تحلیل داده ها در 
سطح توصیفی از روشهای آماری فراوانی، نمودار و در سطح استنباطی )به علت نرمال نبودن 
تمامی  شد.  استفاده  من-وایت نی  یو  و  والیس  کروسکال  ناپارامتری  آزمونهای  از  داده ها( 
عملیات آماری به وسیله نرم افزار SPSS.ver16 و در سطح معناداری 0/05 تجزیه وتحلیل شد. 

یافتهها
از بین جمعیت نمونه، 43/90% پسر و 56/10% دختر بودند. میانگین  این پژوهش  در 
به  پاسخگویان  فراوانی  کمترین  بود.   15/39   ±1/79 دانش آموزان  سن  معیار  انحراف  و 
میزان 14/36% در پایه هشتم و بیشترین فراوانی نیز به میزان 18/7% در پایه دهم تحصیل 
متوسطه  دوم  دوره  در  نیز   %76/41 و  متوسطه  اول  دوره  در   %36/59 همچنین  می کردند. 

تحصیل می کردند. نتایج به دست آمده بدین شرح است: 
1. pilot study
2. shapiro-Wilk
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جدول)1(توزیعفراوانینظرپاسخگویاندرموردشیوعرفتارهایپرخطراجتماعی

رتبهخیلی کمکمتا حدودیزیادخیلی زیادشاخصهای آماریمتغیرها

رانندگی 
پرخطر

f55646810280
چهارم %14/9117/3418/4227/6421/69

رفتارهای 
پرخاشگرانه

f105140464137
دوم %28/4537/9512/4711/1110/02

مصرف سیگار
f129125593224

اول %34/9633/8815/998/676/50

مصرف مواد 
مخدر

f11376636255
سوم %30/6220/5917/0716/8114/91

مصرف 
مشروبات 

الکلی

f31498589115

ششم %8/4113/2723/0424/1131/17

دوستی با 
جنس مخالف

f25448212494
پنجم %6/7811/9222/2233/6125/47

رابطه جنسی با 
جنس مخالف

f143566109145
هفتم %3/809/4817/8929/5339/30

نتایج نشان داد که رفتارهای پرخطر اجتماعی به ترتیب به مصرف سیگار )رتبه اول(، 
رفتارهای پرخاشگرانه )رتبه دوم(، مصرف مواد مخدر )رتبه سوم(، رانندگی پرخطر )رتبه 
چهارم(، دوستی با جنس مخالف )رتبه ششم( و رابطه جنسی با جنس مخالف )رتبه هفتم( 

اختصاص داشت )1(. 
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جدول)2(آزمونتفاوتشیوعرفتارهایپرخطردربیننوجوانانبراساسسن،رشته

تحصیلیوپایهتحصیلی

nRank Meanχ2dfpسن، رشته و پایه تحصیلیمتغیرها

1212230/345/50260/481 سالسن
1348173/83 سال
1461173/34 سال
1557180/04 سال
1661186/54 سال
1770184/97 سال
1853195/88 سال

رشته 
تحصیلی

56127/214/04230/257علوم انسانی
51102/48علوم تجربی
55116/28علوم ریاضی

72121/52فنی حرفه ای و کاردانش

پایه 
تحصیلی

64190/881/92450/860هفتم

53182/20هشتم
56177/62نهم
69194/17دهم

60172/92یازدهم
67189/14دوازدهم
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نتایج آزمونهای کروسکال والیس نشان داد به لحاظ آماری در رابطه با شیوع رفتارهای 
 χ2=4/042( رشته تحصیلی ،)P=0/481، χ2=5/502( پرخطر در بین نوجوانان بر اساس سن

،P=0/257( و پایه تحصیلی )P=0/860، χ2=1/924( تفاوت معناداری وجود ندارد  )2(. 

جدول)3(بررسیمعناداریتفاوتشیوعرفتارهایپرخطردربیننوجوانانبراساسجنسیت

آنان
NRank MeanZMann-Whitney Upجنسیت

207186/1دختر
0/22650/821 162183/6پسر

-369جمع

خطای  سطح  در   )0/226)  Z آزمون  مقدار  که  داد  نشان  یومن-وایت نی  آزمون  نتایج 
با شیوع  رابطه  در  آماری  لحاظ  به  می توان گفت  بنابراین  آمد.  به دست  از 0/05  بزرگ تر 
رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان بر اساس جنسیت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد )3(. 

بحث
دانش آموزان  بین  در  اجتماعی  پرخطر  رفتارهای  شیوع  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
پرخاشگرانه، مصرف  رفتارهای  سیگار،  داد مصرف  نشان  نتایج  بود.  گیالن  استان  نوجوان 
مواد مخدر، رانندگی پرخطر، دوستی با جنس مخالف و رابطه جنسی با جنس مخالف به 
ترتیب بیشترین شیوع را در بین دانش آموزان داشت. در تبیین این یافته می توان گفت مصرف 
سیگار از طریق کنش متقابل نمادین در گروههای کوچک یادگیری می شود. افراد تازه کار 

در نخستین مرتبه مصرف سیگار نه تنها تحریک شدن برای مصرف آن را یاد می گیرند بلکه 
یافته می توان  این  تبیین  از سوی دیگر در  آنرا تجربه کنند )جبرائیلی و همکاران، 2019(. 
گفت خشونت را کسانی اعمال می کنند که راه حلی جز متوسل شدن به آن در ذهن نداشته و 
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این پدیده زشت و منفور را یگانه راهکار و حاّلل مشکالت خویش می پندارند )کالیتون و 
همکاران، 2019(. 

تبیین دیگری که برای این یافته می توان نوشت بدین گونه است که جوانان به دلیل بحران 
هویت، بحرانهای روانی ناشی از مشکالت اجتماعی، ماجراجویی، لذت جویی و تنوع طلبی 
بیش از سایر گروههای اجتماعی در معرض استفاده از مواد مخدر قرار می گیرند )مکیالنی و 
همکاران، 2018(. خانواده اولین مکان رشد شخصیت، باورها و الگوهای رفتاری فرد است. 
خانواده عالوه بر این که، محل حفظ و رشد افراد و کمک به حل استرس و پاتولوژی است، 
منبعی برای تنش، شکل و اختالل نیز است. ناآگاهی والدین، ارتباط ضعیف والدین و کودک، 
فقدان انضباط در خانواده، خانواده متشنج یا آشفته و ازهم گسیخته، احتمال ارتکاب به انواع 

بزهکاریها مانند سوءمصرف مواد را افزایش می دهد )یارقلی و همکاران، 2018(. 
از یافته های دیگر این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که شیوع رفتارهای پرخطر 
در بین نوجوانان بر اساس سن آنان تفاوت معناداری نداشت. در تبیین این یافته می توان گفت 
رشد احساسات و عواطف بخش اصلی ویژگی دوران نوجوانی را تشکیل می دهد. شناخت 
ویژگیهای این تحوالت عاطفی کلید اصلی حل مشکالت عاطفی این دوره است )افشاری و 
همکاران، 2017(. با توجه به اینکه در این دوران بیداری هیجانات زندگی عاطفی نوجوان را 
دربر می گیرد، وی با نیاز شدید به دوست داشتن و دوست داشته شدن مواجه است. گاه این 
نیاز به صورت برقراری پیوندهای دوستی و گاه در خیالپردازیها و رؤیاهای نوجوان نمود پیدا 

می کند )شکری و همکاران، 2015(. 
در بخش دیگری نتایج نشان داد که شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان بر اساس 
تفاوت  وجود  گفت  می توان  یافته  این  تبیین  در  نداشت.  معناداری  تفاوت  آنان  جنسیت 
بسیار بین هنجارهای اجتماعی، مذهبی و خانوادگی با ارزشها و نگرشهای دنیای مدرن و 
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)گلشیری و همکاران،  است  آنها شده  در  تعارض  ایجاد  باعث  تجربه های روزمره جوانان 
2020(. ازیک طرف، فشارها و تنشهای غریزی باعث هدایت جوانان به سمت جنس مخالف 
شده و از طرف دیگر مالحظات اجتماعی- فرهنگی و اخالقی به عنوان موانعی سر راه آنان 
عمل کرده اند. این وضعیت متناقض همواره برای نوجوانان و جوانان و همچنین خانواده و 
مسئوالن مسئله ساز و بغرنج بوده و وضعیت نامعلومی را ازلحاظ نحوه مواجهه با این مسئله 

ایجاد کرده است )احمدی و معینی، 2015(. 
از یافته های دیگر این پژوهش می توان به این مورداشاره کرد که شیوع رفتارهای پرخطر 
در بین نوجوانان بر اساس رشته تحصیلی آنان تفاوت معناداری نداشت. در تبیین این یافته 
می توان گفت اگر نوجوان ستیزه جو است در ستیزه جوییهایش میل به مهم جلوه کردن دارد؛ 
دوست دارد موردتوجه قرار بگیرد؛ در گروه خود موقعیت خاصی داشته باشد و همه او را 
به عنوان یک فرد باارزش بشناسند )سجادیه، 2019(. رشته تحصیلی بر اساس رغبت، عالقه، 
نمرات کسب شده دانش آموزان در دوره های تحصیلی قبل، انتظارات والدین و توجه به نیاز 
بازار کار در آینده تعیین می شود. از آن جایی که دالیل بروز رفتارهای پرخطر به عوامل فردی، 
خانوادگی، شخصیتی و نوع آموزش و تربیت نوجوانان مربوط می شود بنابراین گرایش یا 
دوری از رفتارهای پرخطر می تواند از سوی هر دانش آموزی )بدون توجه به رشته تحصیلی( 

انجام شود.  
در بخش پایانی نتایج نشان داد که شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان بر اساس پایه 
تحصیلی آنان تفاوت معناداری نداشت. در تبیین این یافته می توان گفت بسیاری از محققان 
و روان شناسان موافق هستند که مخاطره جویی در نوجوانی نه تنها طبیعی است، بلکه قسمت 
ضروری برای یادگیری و رشد شخصی است. اگر ریسکی وجود نداشته باشد، رشدی وجود 
ندارد )عارف نژاد و همکاران، 2015(. با در نظر گرفتن تفاوتها در اعمال مخاطره آمیز، بعضی 
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ذاتًا کم تر از بعضی دیگر خطر دارد و در صورت تکرار یا گسترش آن، بسیاری از اعمال 
مخاطره آمیز دیگر مانند استفاده از الکل و داروهای غیرقانونی را می تواند ایجاد کنند )کوربین، 

 .)2011
جامعه  که  کرد  نتیجه گیری  می توان  پیش رو  پژوهش  از  حاصل  یافته های  اساس  بر 
تمام  از  باید  این مشکالت  برای درمان  با رفتارهای پرخطری مواجه است و  دانش آموزی 
در  کرد.  استفاده  جامعه شناسان  و  روان شناسان  ازجمله  متخصصان  و  سازمانها  ظرفیتهای 
اداره  کارشناسان  از  حمل ونقل  روز  نظیر  مناسبتهایی  در   )1 می شود؛  پیشنهاد  رابطه  همین 
راهنمایی و رانندگی دعوت شود تا در مورد رانندگی پرخطر سخنرانی کنند. 2( کالسهای 
آموزشی درزمینه کنترل خشم برای دانش آموزان دایر شود. 3( دبیران درسهای علوم تجربی 
و زیست شناسی عوارض مصرف الکل و مواد مخدر را برای دانش آموزان تشریح کنند. 4( 
بر اساس میزان و قدرت تجزیه وتحلیل دانش آموزان در مورد  بهداشت و مشاوران  مربیان 
مسائل جنسی و رعایت نکات بهداشتی و پیامدهای آن، توضیحات الزم را برای آنان ارائه 
دهند. 5( در جلسات آموزش خانواده در رابطه با شیوع و عواقب رفتارهای پرخطر، اطالعات 

مستندی در اختیار خانواده ها قرار گیرد. 
با آن روبرو شد بدین شرح است: الف( احتمال وجود  محدودیتهایی که این پژوهش 
اجتماعی  و  فرهنگی  زندگی  تفاوتهای  روانی،  خصوصیات  فردی،  ویژگیهای  در  تفاوت 
نمونه های موردپژوهش جزء محدودیتها بود که کنترل این عوامل از عهده پژوهشگر خارج 
بود. ب( تنها منبع جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود که جنبه خودگزارشی 
دارد. به همین دلیل ممکن است در اطالعات به دست آمده سوگیری ایجاد شده باشد. ج( 
به علت شیوع بیماری کرونا، جمع آوری داده ها به صورت اینترنتی انجام شد. دقت و صحت 

جمع آوری داده ها به روش اینترنتی نسبت به تکمیل حضوری پرسشنامه ها کمتر است. 
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