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38/3٣/8433 تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                   

 
 طیراش که عالوه بر است ی فراگیر در بین جواناناجتماع از آسیب های گرایش به رفتارهای پرخطر،

ی، تمایالت افراد محرک اصلی در گرایش به این رفتارها محسوب می شود. این طیو مح یاجتماع
ر در بین ی پرخطپژوهش با هدف بررسی نقش متغیرهای عاملیتی و فردگرایانه در گرایش به رفتارها

جوانان کاشانی انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر، پیمایشی  و نمونه 
که براساس فرمول کوکران، به روش   نفر از جوانان شهر کاشان بود 112آماری پژوهش به تعداد 

نامه بر ایی پرسشپای متناسب با حجم به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند. یگیری احتمالنمونه
برای  .شد تایید یاساس ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آن بر اساس نظرات افراد متخصص دانشگاه

آماری  زمون هایآ تحلیل عاملی، زمستقل و وابسته ا یرهایمتغ نیب ی و سنجش ارتباطاستنباط تحلیل
استفاده شده  SPSS 25ای مقایسه زوجی با استفاده از نرم افزاره Tهای آزمون و رسونیپ یهمبستگ
 است. 

 یافته های پژوهش حاکی از این بود که بر اساس جنسیت، گرایش پسران بیشتر از دختران به
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بوده است. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان داد که احساس تنهایی، داغ  رفتارهای پرخطر
نی رهای پرخطر معجویانه با بروز رفتاو تمایالت لذت شکست، احساس تنهایی ناشی از شکست

آفرینی خانواده و سایر عامالن دار بوده است. در نتیجه، می توان گفت که با کاهش کارکرد و نقش
 های بعدی خواهد بود. پذیری، جامعه شاهد گسترش رفتارهای پرخطر و بازتولید آن در نسلجامعه

 
 جویانه و جوانان.لذترفتارهای پرخطر، احساس تنهایی، داغ شکست، تمایالت  ی:واژگان کلید
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 مقدمه
سبک زندگی جوانان امروزی به علت اثرپذیری از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
آمیختگی هایی با آسیب های اجتماعی دارد. البته این آسیب ها خود نیز پیامدهای مختلفی در حوزه 

ده ها و جامعه به دنبال داشته و از سوی دیگر باعث نادیده سالمت و بهداشت برای افراد، خانوا
گرفتن هنجارها و قواعد حاکم بر مناسبات رفتاری افراد در بستر مناسبات اجتماعی گردیده است. 

یاد می شود. پیامدهای رفتارهای پرخطر متوجه « رفتارهای پرخطر»لذا از این گونه رفتارها با عنوان 
های سنی در معرض رفتارهای پرخطر هستند، اما آغاز گرایش همه گروهسنی خاصی نیست و  دوره

( که باعث نابودی و 1: 2213، 1به این رفتارها از دوره نوجوانی است )رنسبورگ و سوروجالل
احل جوانی و مر دوره در های آنزندگ تیفیک نابودی یحت ی کنونی و روزمره افراد وزندگ فروپاشی

 (.113: 2211 ،2و همکاران نی)بر بعدی زندگی می گردد
ها و پیامدهای هایی با پیامدهای نامطلوب اجتماعی و آسیبرفتارهای پرخطر به عنوان کنش

های مختلف مشاهده با کیفیترفتارهای پرخطر  آثار(. 26: 2212، 3ناگوار تعریف شده است )ریتچر
ا است و نمودشان به سرعت هویدی کیزیف شانبیکه آس یی هستندرفتارها گردد؛ تعدادی از آنها،می
به  رو و ی فرسایشیمنف تأثیراتبا  ییرفتارها تعدادی دیگر در بر دارنده)مانند خشونت( و  گرددمی
های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، عالوه (. آسیب2227گازمن و بوش، هستند )( ادی)مانند اعت شیافزا

ل ترین حد تقلیاد را به پایینسطح رفاه افربر ایجاد نگرانی در حوزه سالمت و بهداشت عمومی، 
(. 71: 2212، 4های فراوانی را رقم می زنند )تیو و همکارانومیرها و بیماریدهند و مرگمی

 رشتیب .است و جوانان نوجوانانافراد جامعه به خصوص ومیر در مرگ یعامل اصل 1مصرف موادسوء
 و ییغذا . رژیماندشده داده صیالکل تشخ ایسوءمصرف مواد مخدر  لیجوانان به دل هایخودکشی

 .(2: 2211، 6یابد )برازیل موریتداوم می زیسالی ندر دوران بزرگ فضای مجازیبه  اعتیاد
 یاقع، حتمو یدر بعض و هایی منجر شودچالشبه  تواندی میو ابتکار دیجد هایفعالیت یریگیپ

 در بیناست،  رایج اریبس یر دوران نوجواندکه  رفتارهای پرخطر نماید. جادیا زین یخطرات جد
 هایحیطمدر  سکیبه دنبال ر مثال، جوانانبه عنوان های سنی نیز کم و بیش عمومیت دارد.دیگر نسل

 لیالدرک د یبرا. هستند موارد مشابهقمار و ی، شرط بند ،، بازار سهامهابازی، یرانندگ مانندمختلف 
ر د پرخطر یمختلف رفتارها هایگونه تفاوتم یکارکردها پرخطر، الزم است به یرفتارها انجام

 یمختلف یمعان نیب توانمی، این کارکردها. با مطالعه دهند مطالعه گرددها را انجام میآنکه  افرادی
 به درک بهتری از این و شدقائل تمایز ، شودمیانجام  افرادهنگام عمل توسط های مشابه که رفتار
 ار سازپرخطر و مشکل یرفتارها یادطور عاز افراد به یکه برخ یحال درها دست یافت. تفاوت
 نمایند.میمتوقف  و تجربه، ادامه آن را شیآزما پس از مرحلههمان در  گرید ی، برخدهندمیانجام 

                                                           

1. Rensburg & Surujlal 
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ساالن، رگروابط با بز میتحکمشارکت در رفتارهای پرخطر به میزان  زانیمربوط به تفاوت در م دالیل
 (.122: 2221)بونینو و همکاران،  دارد یبستگ تری وسیعاجتماع هایسترهمساالن و ب

های پیشگیرانه، در سطح جهان سیر تصاعدی داشته رغم فعالیتشیوع رفتارهای پرخطر علی 
بینی گردیده که تا های انجام شده، پیش(. بر اساس پژوهش14: 1317است )موسوی و همکاران، 

ومیر می شود، و مرگ ی از مصرف دخانیات که منجر به بیماری، فقط رقم عوارض ناش2232سال 
را  های رفتاریمیلیون نفر برآورد می شود. اگر پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی سایر آسیب 12

 یمشارکت در رفتارها(. 41: 2224، 1اسلوسکیشود )های وارده چند برابر میدر نظر بگیریم، آسیب
تا در جامعه امریکا  4سرقت ایقبل از ازدواج  3یرابطه جنس، 2وندالیسممانند  یرقانونیغو پرخطر 

 یاز جوان گذار افراد نشانهاز  یاریبس یکه برا شودمحسوب میرشد ی از مراحل مهم کی یحدود
، یماری، بیاز جمله باردار یخطرات قابل توجه . البته پیامد این رفتارها، همراه باسالی استبه بزرگ

 یک( با استفاده از 2216) 6سونیدن (.1: 2221، 1و آبروست )آدامزوکدست رفتن شهرت زندان و از 
جربه را ت ییاسترس باال میزانکه  انیجوان افتیساالن، درسالمت بزرگدر مورد  یمل یمطالعه طول

کند یم یمجرمانه خوددار شارکتاز م دانند،میباال  پایگاه اقتصادی کی، اما خود را متعلق به اندکرده
در  شتری، بدندکرمی تلقی ترپایین پایگاه اقتصادی ازاما خود را  ،داشتند ییکه استرس باال یکسانو 

  .(31: 2217، 7)آلسماری کردندمیرکت اشم انهرفتار بزهکار

 ، همساالن، مدرسه و جامعهگی، خانوادیفردسطح  مقولهپنج  رفتارهای پرخطر بر مبنای
، یکیولوژیب ابعادشامل  یسطح فرد در عوامل خطر (.13: 2211، 1بندی شده است )ناگلدسته

برخورد خشن، (. 2221، 1فوگوت -ستایفرد است )بات کی یو رفتار ی، شناختیکیولوژیزی، فیکیژنت
 ،شوندمی روزمره نمودار یدر زندگکه در کنترل رفتار و احساسات  ناتوانیو  یوخوی منفخلق
 آغاز رشد یبرا قی و رفتاریخل عالئم، باشد. همچنینمی 12ضداجتماعی یرفتارها از هایینشانه

 (.14: 2211)ناگل،  قابل تشخیص است زندگی فرد لیاوا ازمختل کننده  یاختالالت رفتار

های مهم اقتصادی، از نظر جمعیت و دیگر شاخصه -اصفهان استانشهر  دومین -شهر کاشان
کاشان، شهری سنتی و تاریخی است که طی سال های اخیر با است. اجتماعی و موقعیت ارتباطی 

بررسی و تحلیل  کنونی شرایط درت اجتماعی و فرهنگی بیشتری مواجه شده است. تغییر و تحوال
 است، ای برخوردارویژه اهمیت از اجتماعی این مسائل از ناشی پیامدهای های اجتماعی وآسیب

های بعدی محسوب تهدیدی برای سالمت جامعه و نسل هانابهنجاری ها وآسیب گسترش زیرا
 پژوهش در صدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: بنابراین، اینشود. می

 به رفتارهای پرخطر در چه سطحی است؟ گرایش جوانان شهر کاشان میزان گرایش 
 رابطه بین متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گرایش به رفتارهای پرخطر چگونه است؟ 

                                                           

1. Slusky 

2. Vandalism 

3. Sex 
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10. Anti-social behaviors 
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تدوین مدل »وان ( در پژوهشی با عن1311بهرامی و همکاران )در بررسی پژوهش های تجربی، 
علی رفتارهای پرخطر بر اساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخالقی 

که به روش پیمایشی انجام دادند، دریافتند که  «در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
داری دارد. نیهویت اخالقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری بر رفتارهای پرخطر اثر مع

 داشته است. میانجی نقش پرخطر رفتارهای و پذیری مسئولیت رابطه برای اخالقی هویت ،همچنین

 به نوجوانان گرایش علل شناسایی»( پژوهشی با عنوان 1311علیزادگانی و همکاران )    

نجام ا ساختار یافتهبه روش کیفی و مصاحبه نیمه« جنسیتی های تفاوت بررسی و پرخطر رفتارهای
جویی، کنجکاوی، کسب هویت، اعتماد به نفس ها در مقوله عوامل فردی شامل لذتاند. یافتهداده

کاذب و قهرمان نمایی و در عوامل وابسته مربوط به بافت و زمینه شامل ارتباط با همساالن، سرگرمی 
آگاهی ریحی و ورزشی، ناهای مختلط، نبود مکان تفبا موبایل، دسترسی آسان و ارزان به مواد، میهمانی

 والدین و محدودیت مالی بوده است. 

 نیپرخطر در ب یبه رفتارها شیو گرا وعیش زانیم یبررس»عنوان  با ی( پژوهش1311اسدپور )    
مونه و با حجم ن یشیمایبا روش پرا « و عوامل مرتبط با آن زیدانشگاه تبر یکارشناس انیدانشجو

 یرهاه رفتاب شیاز آن است که گرا یحاک قیتحق جینجام داده است. نتانفر و با ابزار پرسشنامه ا 312
 انیمسکن( در م یفودها، مصرف الکل و مصرف داروهامصرف فست گار،یپرخطر )مصرف س

. باشدیم نییآنان در سطح متوسط به پا انیپرخطر در م یرفتارها وعیدر سطح متوسط و ش انیدانشجو
نادار بوده مع یلیتأهل و رشته تحص تیوضع ت،یرحسب جنسپرخطر ب یرفتارها نیانگیتفاوت م
 بیضر ،ینید یهابه آموزه یبندیسن، پا یرهایمتغ نیب ینشان داد که همبستگ جینتا ن،یچناست. هم

 شیرا(، با گیاستبداد ای ریگ)سهل یفرزندپرور یهاسبک ی ونسب تیتحمل افراد، احساس محروم
 ،یطرد اجتماع یرهایمتغ نیب یرابطه خط یول ،ار بوده استآن، معناد وعیپرخطر و ش یبه رفتارها
 ت.پرخطر معنادار نبوده اس یرفتارها وعیو ش شیتصور از خود با گرا ی ومنطق یزندپرورسبک فر

آموزان نوجوان شیوع رفتارهای پرخطر در میان دانش»( پژوهشی را با موضوع 1314رشید )
آموزان مقطع متوسطه شهر نفر از دانش 1212امه در بین به روش پیمایشی و با ابزار پرسشن« تهرانی

های این پژوهش به ترتیب رفتارهای پرخطر قلیان، سیگار، تهران انجام داده است. بر اساس یافته
کاری در بیرون از منزل و مصرف مشروبات الکلی بیشترین شیوع رابطه جنسی محافظت نشده، کتک

ن میانگین رفتارهای پرخطر در بین پسران بیشتر از دختران بوده اند. همچنیدر میان نوجوانان داشته
آموزان وجود نداشته است. و بر اساس قومیت تفاوت معناداری میان میزان رفتارهای پرخطر دانش

خواهی، افسردگی، اعتماد به نفس، اختالالت اضطرابی، بین عوامل اجتماعی و فردی شامل هیجان
اجتماعی، آگاهی اجتماعی، الگوهای اجتماعی نامناسب، کنترل های روابط خانوادگی، حمایت

معنادار برقرار بوده رابطه های جمعی و نظارت اجتماعی و شیوع رفتارهای پرخطر خانواده، رسانه
 است. 

بینی رفتارهای پرخطر در زمینه مصرف مواد، پیش»( پژوهشی را با عنوان 1311جم )احمدی
شکنی، رفتار جنسی و تغذیه و تحرک بر اساس عالئم اختالل ونرانندگی، خشونت فیزیکی و قان

 با تکنیک پیمایش و به کارگیری« های  فرزندپروری در دانشجویان شیرازشخصیت مرزی و سبک
 های ایننفر دانشجوی دختر و پسر به انجام رسانده است. بر اساس یافته 462پرسشنامه در بین 

انگارانه، منطقی و استبدادی( و عالئم اختالل ری )سهلهای فرزندپروپژوهش، متغیرهای سبک
ای/ پارانوئیدی وابسته به استرس( تأثیر گری و عالمت تجزیهشخصیت مرزی )ناامیدی، تکانش
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 اند. در این پژوهشهای رفتارهای پرخطر غیر از رفتار جنسی پرخطر داشتهمولفه معناداری بر همه
دار داشته نشجویان بر اساس جنسیت از نظر آماری تفاوت معنیمیانگین رفتارهای پرخطر در بین دا

 است.

یک الگوی نظری مبتنی بر نظریه رفتار »( تحقیقی را با موضوع 1311اسالمی و همکاران )   
کنیک با ت« مشکل برای تبیین رفتارهای پرخطر: تمرکز بر نقش میانجی عوامل روانی، اجتماعی

آموزان دختر و پسر دبیرستانی به انجام نفر از دانش 121با نمونه  پیمایش و به کارگیری پرسشنامه و
نفس های این پژوهش، عوامل خطر در سطح فردی )افسردگی، عزترسانده اند. بر اساس یافته

ضعیف، شایستگی اجتماعی ضعیف، انتظارات ضعیف(، در سطح خانواده )نظارت ضعیف، حمایت 
مساالن )حمایت ضعیف، الگوهای خطر، نظارت ضعیف( ضعیف و تعارض در خانواده(، در سطح ه

داری بر شیوع و در سطح مدرسه )حمایت ضعیف، الگوهای خطر، نظارت ضعیف(، تأثیر معنی
رفتارهای پرخطر )مصرف قلیان، مشروبات الکلی، سیگار، حشیش و مشتقات تریاک، خشونت، 

 تخریب و دزدی( داشته اند.  
تأثیر »( با عنوان 2211و همکاران ) 1شرماپژوهش  هایافتهاز میان پژوهش های خارجی، ی  

 لیپتانس ،«پرخطر دارای رفتارهای جوانان نیدر ب یو سالمت رفتار یاسترس زندگبر  یعوامل حفاظت
جوانان  نیدر ب یبهداشت رفتار یامدهایبر پ یخطر تجمع فراوان تأثیرات یرا برا یعوامل محافظت

 کند. میته برجسرا پرخطر  هایمحلهساکن 

 نوجوانان سالمت بر بیگانگی تأثیر»( پژوهش دیگری را  با عنوان 2216) 2تام و همکاران  
نوجوان پرتغالی به  3414ای از با تکنیک پیمایش و به کارگیری پرسشنامه در بین نمونه« پرتغالی

ر بیگانگی اجتماعی د اند. نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانان با میزان باالیی ازانجام رسانده
معرض خطرات بهداشتی قرار دارند. ارتباط مثبت و معناداری بین ازخودبیگانگی اجتماعی )انزوای 

آمیز سالمتی در بین نوجوانان هنجاری( با رفتارهای مخاطرهقدرتی و بیمعنایی، بیاجتماعی، بی
درصد از تغییرات متغیر  21اند وجود داشت. بر اساس مدل رگرسیونی، متغیرهای مستقل توانسته

وی رفتارهای هنجاری اجتماعی بر روابسته را تبیین نمایند و در این میان، بیشترین تأثیر را متغیر بی
 آمیز داشته است. مخاطره

 اب تیدر نوجوانان: ارتباط هو تیهو یبررس» را با عنوان یپژوهش( 2211) 3شوآرتز و همکاران  
 با تکنیک پیمایش و به کارگیری پرسشنامه به انجام رسانده اند. «طرپرخ یو رفتارها یروان سالمت

 عینهفته از وقا هاینمایه ارائهها با آن تینوجوانان و توسعه هو تیمطالعه آنان به منظور درک هو
آنان  همطالعصورت گرفته است. در  یتیهو یسردرگم و یتیهو بیترک فردی، نیبی و درون فرد

سالمت روان و  ت،یهو هایاندازه ی جوان، پرسشنامه ای برایدانشجو 1737مشتمل بر  اینمونه
 یدرگمسر) یبینهفته ظاهر شدند: ترک هینما چهارکه  سالمت را کامل کردند یپرخطر برا یرفتارها

و  (باال یدرگمباال و سر بیترک) یعال (،باال یسردرگم متوسط، بیترک)، پراکنده (باال بیترک ن،ییپا
 ترینپایینو  سطح سالمت نیشتریبا ب یبیترک هینما (.متوسطی متوسط و سردرگم بیترک)متوسط 

 زیده نو پراکن یعال هاینمایهدر رابطه بود.  یسالمت هایریسک وی ساز یرونیب ،سازیسطح نهادینه
 نیپرخطر در رابطه بودند و همچن رفتارهایو  یسازیرونیسازی باال، بو نهادینه نییبا سالمت پا

به صورت  زیمتوسط ن هیسطح را به دنبال داشت. نما نیشتریب یمنف یهاامدیپی در تمام یعال هینما
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 جیگذاری کرده است. نتارا نمره یسالمت هایریسکسازی و برونی سازی،نهادینه ،یمتوسط سالمت
 مورد بحث قرار گرفتند. یبا گذار موفق به نوجوان تیبرحسب نقش هو زین

ی طیمح هایبحرانرشدی،  هایویژگینقش »با موضوع  یپژوهش( 2213) 1شنهاو–هماما و رونن  
ا با تکنیک پیمایش و به کارگیری پرسشنامه ب «ی(اجتماع تیو حما یکنترل-)خودی منابع شخص و

 آمیز ممکن استرفتار خشونت به انجام رسانده اند. نوجوانان آمیزرفتارهای خشونت هدف بررسی
 فیتوص گرید سویاز  ی،در زندگ هابحرانوقوع  نتیجهو سو  کی از طبیعی،رشد  امدیبه عنوان پ

وقوع  زانیمانند سن، م یشناخت تیجمع هایویژگیکه در مورد  آن است انگریب هایافتهشود. 
 نیسن ریاز سا شتریاعمال فشار از منابع مختلف ب دلیلنوجوانان به  نیآمیز در برفتارهای خشونت

 زمینه . درشوندمیآمیز رفتارهای خشونت ریاز دختران درگ شترین بپسرا ت،یجنس است. در مورد
آمیز نوجوانان در زمان جنگ و در وقوع رفتارهای خشونت زانیم ،یو خانوادگ یطیمح عناصر

 و رفتاری متعددی مانند عملکرد یمشکالت اجتماع ،است. طالق شتریطالق گرفته ب هایخانواده
 تیماح کهداد نشان  جینتا نی. همچنشودمیزهکاری را موجب سوءمصرف مواد و ب ف،یضع یلیتحص

فتارهای ر زانیم در کاهش «یمنبع شخص»به عنوان  یکنترل -و خود «یطیمنبع مح»به عنوان  یاجتماع
 آمیز مؤثر است.خشونت

رفتارهای پرخطر در نوجوانان دارای نیازهای »( در پژوهشی با عنوان 2212) 2سیموئز و ماتوس  
ه با تکنیک پیمایش و به کارگیری پرسشنام« اند؟های اجتماعی و عاطفی با اهمیتا صالحیتخاص: آی

و  یحوادث زندگ ایآ ی بر آن بودند تا دریابندپرتغال اننوجوان نفر از 414تعداد ای با در بین نمونه
وادث ح. نتایج نشان داد که دارند ریتأث پرخطر بر روی رفتارهای یو عاطف یهای اجتماعصالحیت

منفی زندگی )تجربه خشونت و درگیری در خانواده، وجود انحراف در خانواده و وجود همساالن 
های اجتماعی و عاطفی )حمایت، اعتماد، همکاری و ارتباط، همدلی، خودآگاهی رو( و صالحیتکج

کارآمدی( رابطه معناداری با رفتارهای پرخطر داشته است. همچنین، بین حوادث منفی -و خود
های اجتماعی و عاطفی منفی و زندگی و رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و نوع رابطه صالحیت

 معکوس برآورد شده است.

خطر پر بروز رفتارهای بر عاطفی و اجتماعی انزوای تأثیر»( با عنوان 2221) 3تحقیقی توسط هیلد 
رسشنامه یش و به کارگیری پبا تکنیک پیما« پورتلند در مخدر مواد کنندهزنان تزریقی مصرف میان در

سال به انجام رسیده است. نتایج نشان داد که میانگین  11نفر از زنان باالی  122ای از در بین نمونه
انزوای اجتماعی و عاطفی و رفتارهای پرخطر باالتر از حد متوسط برآورد شده است و بیش از نیمی 

کردند. همچنین همبستگی دوم استفاده نمیاز نمونه مورد مطالعه در برقراری رابطه جنسی از کان
معنادار و مثبتی بین انزوای اجتماعی و عاطفی و بروز رفتارهای پرخطر )مصرف مواد مخدر، الگوهای 
تزریق دارو، فعالیت جنسی، استفاده از کاندوم و رابطه جنسی به خاطر مواد مخدر، پول یا هر دو( 

 در بین زنان وجود داشته است.
پرخطر جوانان:  یرفتارها شیمایپ»عنوان  با ی راقی( تحق2221چاناستر و همکاران )کان روانگ  

 از یحاک جیاند. نتاانجام داده شیمایپ وهیآموزان و به شنفر از دانش 2311با نمونه  «لندیبانکوک؛ تا
 ادیتاع ،یاقتصاد -یاجتماع گاهیسن، پا ف،ینفس، عملکرد ضععزت یرهایمتغ نیآن است که ب
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ت، خطرناک، خشون یپرخطر )رانندگ یبا رفتارها یاجتماع طیمح ی وتنش و تضاد خانوادگ ن،یوالد
 .وجود دارد یمصرف الکل و مصرف مواد مخدر( رابطه معنادار گار،یمصرف س ،یخودکش

پرخطر  یرفتارها در جمع بندی پیشینه های تجربی می توان دریافت که پژوهش های زیادی در زمینه
ی مختلف و شهرهای ایران انجام شده است، اما تا کنون کمتر پژوهشی مربوط به در بین گروه ها

شهر کاشان بوده است. در تحقیقات انجام شده، تمرکز بر تعدادی از رفتارهای پرخطر مانند مصرف 
و غیره بوده، اما در این پژوهش به همه رفتارهای  خطرناک یرانندگمواد، مصرف قلیان، خودکشی، 

ز ا های انجام شده، موضوع رفتارهای پرخطر بیشترته شده است. همچنین در پژوهشپرخطر پرداخ
 شناختی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پژوهش سعی شده است تا عالوهروان و یپزشکجنبه 

ه رفتارهای ب شیگرا ، بیشتر نقش عوامل فردگرایانه درپرخطر یرفتارها برآورد میزان گرایش بهبر 
 رسی گردد. پرخطر بر

کنترل  نییتب بوده است.« نظریه کنترل اجتماعی»برای تبیین چارچوب نظری پژوهش تمرکز بر 
علل »مهم  اریبسدر کتاب  1هیرشی سیتراو «یاجتماع وندیپ نظریه»از بزهکاری، در  یاجتماع
ون انکه همه افراد نقض کننده بالقوه ق کندمیتصور  یو .شده است انیب 1161در سال  «یبزهکار

فتار ر شوند کهمی متوجه رایز شوند؛گیرند دچار ترس میمیتحت کنترل قرار  وقتیهستند، اما 
 .رساندمی بیآس انی، معلمان و کارفرمایگان، همسانیها با دوستان، والدبه روابط آن یرقانونیغ

 هایترلکن ند، چونکناز هنجارها و قوانین پیروی میمعتقدند که افراد  یپردازان کنترل اجتماعنظریه
روی را علل کج یرشیه .(32: 2217)آلسماری،  شوندمی جرائممانع از ارتکاب  ،مربوط به اجتماع
 و دارای انسجام کهافرادی  معتقد است و هرگونه کنترل اجتماعی در نظر گرفته مربوط به فقدان

شکل ممکن پیروی  جامعه به بهترین ارهاییاز قواعد و مع هستند، با جامعه مستحکمی وندیپ
بیشتر به سمت رفتارهای کجروانه گرایش  بیگانه هستند، که با هنجارهای جامعه افرادیو نمایند می

های و ارزش نیبه قوان ییدر نحوه پاسخگوو عناصر جامعه  هیدر کل از نظر هیرشی، افراد دارند.
، یو اجتماع ی، نژادی، مذهبیقوم هایگروههمه  نیب در همچنین .باشندمیمتفاوت  یمتعارف اجتماع

پرخطر تمایل  یرفتار یالگوها بیشتر به سمت ،است ترضعیفبه جامعه نسبت  وندشانیکه پ یافراد
رفتاری فقدان کنترل اجتماعی از طرف عامالن رسمی و دارند. در این دیدگاه، علت اصلی کج

تی که افراد در هر موقعیکنترل اجتماعی این است  پذیری است. فرض اصلی نظریهغیررسمی جامعه
ر، کنند )کوزرفتاری میها انجام نشود، اقدام به کجرفتاری هستند و اگر نظارتی بر آنخواهان کج

طورکلی بر اساس نظریه کنترل اجتماعی، انسجام و پیوندهای ضعیف بین افراد و به. (111: 1317
ی قوی به عنوان موانع مستحکی برای کند، در صورتی که پیوندهاجامعه زمینه بزهکاری را فراهم می

 (. 222: 1311، 2های اجتماعی عمل می نمایند )استارکجلوگیری از آسیب
هیرشی بر مبنای پیوند اجتماعی با افراد منحرف، احتمال انجام و تداوم رفتارها در  در دیدگاه     

تری احساس صمیمیت بیش آینده نیز وجود دارد؛ مانند فرزندانی که نسبت به والدین و دوستان خود
باشند. در مقابل، افردی که در مدار پیوندهای دارند، به اهداف قانونی و مشروع بیشتر پایبند می

: 2221گل، کنند )سیهای غیرقانونی و پرخطر مشارکت میگیرند، بیشتر در فعالیتاجتماعی قرار نمی
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های یلی هستند، کمتر در فعالیت دارای بیشترین افت تحصبزهکار احتماال افراد نیهمچن(. 221
 (. 21: 2221، 1ولد) مدرسه مشارکت دارند و اغلب به دنبال فرار از مدرسه و ترک تحصیل هستند

 نیمانند مصرف مواد مخدر و سرقت ماش ی، رفتارهاییپردازان کنترل اجتماعنظریهدر دیدگاه      
 رتمرکز اصلی ب ،یکنترل اجتماع نظریه. در کنندیپاداش و لذت فوری را برای فرد فراهم م اغلب

 یرشیهگیرد. دهند، مورد سوال قرار نمیانجام میها رفتار بزهکارانه را چرا آن کهاینو  نبوده متخلفان
را نقض  وانینکمتر قو  بوده یینواهمبیشتر به دنبال که چرا افراد پاسخ به این پرسش است  به دنبال

  کنند؟یم یرویپجامعه  نیمردم از قوان چرابه عبارت دیگر، ؟ نمایندمی
 هت بیشتری نسبب یدسترس همراهی با نهادها،و  پیرویکه  گویندمی گراپردازان ساختارنظریه  

ه بپیروی از مقررات معتقدند که  یپردازان انتخاب اجتماعنظریه قانونی به دنبال دارد. هایفرصت
 یوهپیروی به شکه  دهندیم حیتوض رییادگیدازان پرنظریههمچنین  است. از مجازات نگرانی خاطر
ترل پردازان کننظریه اما ،دشویم حاصلقانون از  کنندهپیروی و همساالن نیو ارتباط با والد پیوند

به دلیل درونی کردن هنجارها و قواعد مربوط به اطاعت از مقررات،  که افراداعتقاد دارند  یاجتماع
 یاعاجتم یها به درستاز آنجا که آن شوند.برخوردار می نهادها دیگر اد وبا افر یاجتماع وندهاییپاز 

 گرانیها از صدمه زدن به دآن که شودیباعث م ایجاد وها در آن محکمی ی، احساس اخالقاندشده
 جامعه است. نیاز قوان یرویامر مستلزم پ نیشوند و ا گردانروی یاجتماع یو نقض هنجارها

ات، ها به مؤسسو تعهد آن یبا وابستگ مشارکت در رفتارهای پرخطرجمله  ازد افرا بنابراین کنش
 گرانیاند و به دنشده اجتماعی یکه به درست ی، افرادگرید سویاز  .شودیکنترل م ندهایافراد و فرا

ا خود ر ی و پرخطرانحراف یرفتارها ارتکاب، در نقض قانون و شان قیدوبندی ندارندخودو حتی 
 (.76: 2211، پارکر و موونو  241: 2212 گل،ی)س دانندمیار دارای اختی

فرد با  دانسجام و پیون فروپاشی را به خاطررفتار انحرافی  ،دورکیم بر اساس تبعیت ازهیرشی       
(. بر اساس دیدگاه هیرشی، بین پیوند افراد بزهکار با 11: 1313)محسنی تبریزی،  داندمیجامعه 

ها به رعایت قوانین و مقررات جامعه از یک جهت انواده و تعهد و باور آنجامعه، خویشاوندان، خ
 باعث اصلی که عناصر و احتمال بزهکاری آنان از جهت دیگر رابطه معکوس وجود دارد. هیرشی

 1عقیده -4 4مشغولیت 3 3تعهد -2 2دلبستگی-1 داند:را در این موارد می شوندو جامعه می فرد پیوند

 (.1312)گیدنز،
بیانگر وابستگی فرد به اشخاصی است که در خانواده، محیط و نهادهای اجتماعی با  :دلبستگی 
. از دیدگاه هیرشی، داشتن عالقه به دیگران، زمینه ایجاد رفاه و احساس باشدیمها در تعامل آن

یری پذهمچنین، عامالن جامعه (.312: 1317)سلیمی و داوری،  دینمایممسئولیت بیشتر را فراهم 
هایی سازمان ترینها و مدارس، اصلیرسمی و غیر رسمی مانند خانواده، گروه همساالن، دانشگاه

 ترین نهاد خانواده است.مهم -ها ارتباط تنگاتنگ برقرار نمایدهستند که فرد باید با آن
، یهای زندگی مانند فعالیت شغلی، امورات تحصیلاین مقوله تعهد فرد به همه موقعیت تعهد:  

شود. بنا بر دیدگاه هیرشی، چنانچه افراد به دنبال انداز ثروت برای آینده را شامل میاقتصادی و پس

                                                           

1.Vold     

2. Attachment 

3. Commitment 

4. Involvement 

5. Belief 
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ارتقای هر یک از موارد یاد شده و مشابه باشند، کمتر به سمت رفتارهای پرخطر که باعث از دست 
 هاییک از موقعیتروند؛ اما اگر پایبندی کمتری به هر شود، میها میهای مثبت آندادن موقعیت

سیگل )های مثبت و سازنده خواهند نمود زندگی داشته باشند، رفتارهای پرخطر را جایگزین فعالیت
 (.271: 1314و سنا، 

ه باشد؛ هر چهای اجتماعی میاین مقوله مربوط به مشغولیت فرد در هر یک از جایگاه مشارکت: 
د، کمتر به سمت رفتارهای پرخطر خواهد های اجتماعی مشارکت بیشتری داشته باشفرد در نقش

ی کنترل هاوهیشاجتماعی زمینه ایجاد انواع  هایفعالیترفت. در دیدگاه هیرشی، مشارکت در 
ی هانظارتاجتماعی را فراهم می کند و افرادی که در میدان این ارتباط و مشارکت قرار دارند، 

 . (312: 1317)سلیمی و داوری،  ندینمایمپیشگیرانه بیشتری اعمال 
ای قرار دارند، در بر مبنای این مقوله کسانی که در یک محیط کاری و زندگی مشابه عقیده: 

نوعان، گردند و به همکاری با همهای یکسانی برخوردار میها و مرامها از روشبرخورد با پدیده
رنگ ه این اعتقادات کمشوند، اما در صورتی کاحترام به حقوق دیگران و پیروی از قانون پایبند می

 .شودیمباشد، احتمال مشارکت افراد در رفتارهای ضداجتماعی بیشتر 
  

 مدل نظری پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل نظری پژوهش .8شکل 
 

 فرضیه های پژوهش
 وجود دارد تفاوتپرخطر  یرفتارها گرایش بهو جنسیت  نیب. 
 پرخطر رابطه وجود دارد یرفتارها گرایش بهو  جویانهتمایالت لذت نیب. 
 پرخطر رابطه وجود دارد یرفتارها گرایش بهو  احساس تنهایی نیب. 
 پرخطر رابطه وجود دارد یرفتارها گرایش بهو  داغ شکست نیب. 
 پرخطر رابطه وجود دارد یرفتارها گرایش بهو  احساس تنهایی ناشی از شکست نیب. 

 مواد و مشروبات الکلی جنسیت

 تداغ شکس

 احساس تنهایی ناشی از شکست

رفتارهای 

 پرخطر

 جویانهتمایالت لذت

 احساس تنهایی

 قلیان سیگار و

 عادات غذایی ناسالم

 رانندگی پرخطر

 رفتارهای ضداجتماعی

خودکشی، افکار 

 خودکشی
 رفتار پرخطر جنسی

 عدم تحرک بدنی
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 شناسی پژوهش روش
یک  ،پیمایش در نظر دواس به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است.وهش پژ این

انجام  یدرستبهاگر پیمایش (. 13: 1311 ،1دواسآوری اطالعات است )روش خاص تحلیل و جمع
متر ک شودکسب میپیمایش که با . اطالعاتی گذاردمی پژوهشگردر اختیار  سودمندیدانش  ،شود

 ماریآجامعه دارند. تطبیق  یوسیع ا حوزهمطمئن بود که ب تقریباً شودمیاما  ست،احاوی جزئیات 
 یاحتمالگیری نمونهروش  نفر به 112تشکیل می دادند که تعداد شهر کاشان  پژوهش را جوانان

 ییهانحساس تاپرسشنامه مربوط به به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیدند.  )حجم( 2متناسب با اندازه
طر بر پرخ یرفتارهاپرسشنامه محقق ساخته و  یجویانه بر مبنالذت التیتماو از شکست  یناش

)آمریکاییپرخطر جوانان  یرفتارها شیمایپ یلمطالعه م اسیاساس مق
3

YRBS)  بود  که  2211در سال
)رفتار  هیگو 41در ها آنسازی و بومی لیتعد، بر اساس فرهنگ و ساختار جامعه مورد مطالعه

 یرابطه جنس ه،یتغذ حرک،سالمت و ت ،یمجاز یفضا ،ضداجتماعی یرفتارها ،ی پرخطررانندگ
. دانجام شو مشروبات(  مواد مخدر، انیو قل گاریس ،یو افکار خودکش یخودکش ،محافظت نشده

نیک برای ارزیابی پایایی، از تک پرسشنامه بر اساس دیدگاه افراد متخصص صورت گرفت واعتبار 
و در حد مطلوب و مورد نظر می  771/2گردید که آلفای محاسبه شده،  ستفادها 4آلفای کرونباخ

یاز های مورد نبر اساس سطح سنجش و تحلیلشده، نتایج آوریجمع هایدادهعد از استخراج باشد. ب
 مونسنجش و آز ی،استنباط برای تحلیل در ادامه. گردیدندتجزیه و تحلیل   SPSS افزارنرم کمکبا 

مقایسه  T هایآزمون و رسونیپ یهای آماری همبستگروش زمستقل و وابسته ا یرهایمتغ نیب ارتباط
   زوجی استفاده گردید.

 
 یافته های پژوهش
 گردد.های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میدر این بخش یافته

 های توصیفیالف: یافته
گرایش  ئه شده است. برای پی بردن به میزانابتدا تحلیل توصیفی گرایش به رفتارهای پر خطر ارا

مخدر، خودکشی و افکار  قلیان، مشروبات الکلی، مواد سیگار، از به رفتارهای پرخطر شامل استفاده
خودکشی، رفتار پرخطر جنسی، رانندگی پرخطر، رفتارهای ضداجتماعی )خشونت، سرقت و غیره(، 

کرت در سه سطح باال، متوسط و پایین استفاده عادات غذایی ناسالم و عدم تحرک بدنی، از طیف لی
 شده است.

 

                                                           

1. DeVaus 

2. Probubility Proportionate to Size 

3. National Youth Risk Behavior Survey 

4. Cronbachs Alpha  
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 رفتارهای پرخطر توصیف متغیر وابسته .8جدول   

 

 مورد نمونه درصد از 7/21 انیدر مپرخطر  یرفتارهاارتکاب  زانیم دهدنشان می 1جدول  جینتا
؛ یعنی استبوده  باالدرصد در حد  1/17 نیب در درصد در حد متوسط و 4/12، پایینمطالعه در حد 

درصد از پاسخگویان مواردی از گرایش به هر یک از رفتارهای پرخطر وجود داشته  72در بین 
 است.

 ییحساس تنهااالت مربوط به ، سوااز شکست یناش ییاحساس تنهابا توجه به گستردگی متغیر 
از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفتند. در جدول زیر، مقدار  از شکست یناش

724/2KMO = 222/2داری و نیز مقدار آزمون کرویت بارتلت با سطح معنی =Sig   برای انجام
اس احسدو بعد  یداراتحلیل عاملی مطلوب است. بر اساس تحلیل عاملی انجام شده، این متغیر 

  .استداغ شکست و  تنهایی
 

 گیری و آزمون بارتلتمقدار شاخص بسندگی نمونه .5جدول 
 724/2 اولکین-مایر-گیری کفایت نمونه گیری کایسراندازه

 

مقدار آزمون کرویت 
 بارتلت

121/1124 

 11 درجه آزادی

 داریسطح معنی
 

222/2 

 
 ها آمده است:  املی مرتبط با هریک از آنها و بارهای عجدول زیر عامل در

 

 از شکست یناش تحلیل عاملی احساس تنهایی .8جدول 
 هاعامل

 احساس تنهایی داغ شکست سواالت

243/2 111/2 
به خاطر افسردگی گرایشم به مصرف مشروبات و مواد مخدر بیشتر شده 

 است.
 .کنمیماحساس تنهایی شدیدی  بعد از رفتن و جدایی دوست )پسرم/دخترم( 111/2 -112/2

222/2 122/2 
به خاطر احساس افسردگی گرایشم به مصرف سیگار و  قلیان بیشتر شده 

 است.
 .دهدیمتجربه حوادث تلخ در زندگی آزارم  -262/2 711/2
 سطح اعتماد به نفسم پایین آمده است. کنمیماحساس  211/2 717/2
 .امکردهکه احساس تحقیرشدگی یی پیش آمده هاتیموقع 243/2 714/2

 
 

 متغیر سطح فراوانی درصد

 پایین 164 7/21
 

 متوسط 211 4/12 رفتارهای پرخطر

 باال 11 1/17

 جمع 112 122
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 از شکست یناش ییمتغیر احساس تنها یپراکندگ عی. توز4جدول 
 

 

 11/1، برابر با 13/3 اریبا انحراف مع داغ شکستنمرات  نیانگیم دهدنشان می 4جدول  جینتا
 داغ شکست زانیم ن،ی. همچنباشدمی 11 راتییو دامنه تغ 11آن  ی، حد باال3 نمرات نییاست، حد پا

 در درصد در حد متوسط و 4/42 نی، در بپایینمطالعه در حد  مورد نمونه درصد از 1/42 انیدر م
 .استبه دست آمده  باالدرصد در حد  7/16 نیب

 نییاست، حد پا 27/1ابر با ، بر11/3 اریبا انحراف مع احساس تنهایینمرات  نیانگیمهمچنین، 
 انیدر م احساس تنهایی زانیم ن،ی. همچنباشدمی 11 راتییو دامنه تغ 11آن  ی، حد باال3 نمرات

 2/4 نیب در درصد در حد متوسط و 12 نی، در بپایینمطالعه در حد  مورد نمونه درصد از 1/13
 .استبه دست آمده  باالدرصد در حد 

از شکست با  یناش یینمرات احساس تنها نیانگیم دهدن مینشاباال جدول  جینتا همچنین
 32 راتییو دامنه تغ 36آن  ی، حد باال6 نمرات نییاست، حد پا 67/14، برابر با 21/6 اریانحراف مع

مطالعه  مورد نمونه درصد از 2/67 انیاز شکست در م یناش ییاحساس تنها زانیم ن،ی. همچنباشدمی
به دست آمده  باالدرصد در حد  12 نیب در درصد در حد متوسط و 1/22 نی، در بپاییندر حد 

 .است

هاست. در این پژوهش منظور از میل به لذت طلبی از امیال اساسی انسان :جویانهلذت التیتما
شود که پس از ارتکاب رفتارهای پرخطر به افراد منتقل جویانه به احساسی مربوط میتمایالت لذت

   گردد.می
 

 جویانهلذت التیتمامتغیر  یپراکندگ عیوزت .2جدول 
دامنه  طبقات

تغییرا
 ت

انحراف  مینیمم ماکزیمم
 پاییندسته  متوسطدسته  باالدسته  متغیر میانگین معیار

در
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد صد

 التیتما 41/6 1/4 1 11 14 462 3/13 64 6/11 21 1/1
 جویانهلذت

 
برابر با  1/4 اریجویانه با انحراف معلذت التینمرات تما نیانگیم دهدنشان می 1جدول  جینتا

 زانیم ن،ی. همچنباشدمی 14 راتییو دامنه تغ 11آن  ی، حد باال1 نمرات نییاست، حد پا 41/6

دامنه  طبقات
اتغییر
 ت

ماکز
 یمم

مینیم
 م

انحرا
ف 
 معیار

میانگ
 پاییندسته  متوسطدسته  باالدسته  متغیر ین

در
 صد

تعدا
 د

در
در تعداد صد

 تعداد صد

7/1
6 12 4/4

2 223 1/4
 داغ شکست 11/1 13/3 3 11 11 237 2

2/4 23 12 66 1/1
 احساس تنهایی 27/1 11/3 3 11 11 463 3

12 66 1/2
2 111 2/6

 ییاحساس تنها 67/14 21/6 6 36 32 371 7
 از شکست یناش
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درصد  6/11 نی، در بپایینمطالعه در حد  مورد نمونه درصد از 3/13 انیجویانه در ملذت التیتما
 .استبه دست آمده  باالدرصد در حد  1/1 نیب در سط ودر حد متو

 
 های استنباطیب: یافته

 آزمون تفاوت میانگین شیوع رفتارهای پرخطر بر اساس جنسیت پاسخگویان .1جدول 
سطح 

 داریمعنی

(Sig) 

درجه 
اختالف  tمقدار  آزادی

 متغیر جنسیت فراوانی میانگین میانگین

222/2 1121/416 271/1 13112/1 
رفتارهای  مرد 273 16/11

 زن 271 22/13 پرخطر
 

( و بیشتر از 16/11نتایج جدول باال، میانگین شیوع رفتارهای پرخطر در بین مردان )بر اساس 
( است. همچنین تفاوت میانگین به دست آمده 22/13) با میانگین شیوع این رفتارها در بین زنان

،  = 222/2sigداری حاصل شده زن بر مبنای مقدار معنی ( برای دو گروه پاسخگویان مرد و14/1)
 از لحاظ آماری معنادار است. 

برای سنجش همبستگی بین متغیرهای متغیرهای مستقل با بروز رفتارهای پرخطر در بین جوانان، 
 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 
 فتارهای پرخطرآزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و ر .٣جدول 

 رفتار پرخطر متغیر

 احساس تنهایی
111/2r = 
222/2sig = 

112N = 

 داغ شکست
121/2r = 
222/2sig = 

112N = 

 
 احساس تنهایی ناشی از شکست

413/2r = 
222/2sig = 

112N = 

 
 جویانهتمایالت لذت

413/2r = 
222/2sig = 

112N = 
 

شده است،  21/2آزمون که کمتر از  داریطح معنیو همچنین س  rبا توجه به جدول باال و مقدار

 222/2با ) احساس تنهاییشود؛ یعنی بین اطمینان تایید می 11/2( در سطح 1Hپس فرض ما )
=sig ( و )111/2r =  ،)داغ شکست ( 222/2با =sig( و )121/2 r = ،) احساس تنهایی ناشی از

نوع ( و شیوع رفتارهای پرخطر رابطه وجود داشته است. = r 413/2( و )sig= 222/2با ) شکست
 و میزان احساس تنهایی ناشی از شکستکه هرچه  یمعن نیبدباشد؛ رابطه نیز مثبت و مستقیم می
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پیدا  شیفزاا زین رفتارهای پرخطرمیزان  ابد،ی شیافزاهای مختلف زندگی در موقعیتفروپاشی فردی 
(  و شیوع رفتارهای = r 413/2( و )sig= 222/2با ) جویانهلذت تمایالتبین همچنین،  .می کند

، در جامعه مورد مطالعهکه هرچه  یمعن نیبداست؛  وجود داشتهمثبت و مستقیم پرخطر نیز رابطه 
 زین رفتارهای پرخطرها به جویانه خود باشند، میزان گرایش آنافراد به دنبال ارضای تمایالت لذت

 یابد.می شیافزا
 

 نتیجه گیریو  بحث
 ردبا آن که  یاجتماع دهیهر پد است. یاجتماع یکی از آسیب های تمایل به رفتارهای پرخطر،

د می باشد، خو پیرامونی طیو مح یاجتماع طیشرا گیرد و برآیندشکل می یاجتماع بستر و مناسبات
رف الکلی، مصمصرف سیگار، مشروبات  .است اساسی اما نقش آگاهی و کنش عامالن در این فراگرد

گل و مواد مخدر، رفتار جنسی محافظت نشده، مصرف قلیان، رانندگی پرخطر و رفتارهای 
ضداجتماعی )خشونت و درگیری، سرقت، خرید و فروش مواد و غیره( از جمله موارد رفتارهای 

 یاارهرفتارتکاب کلی  زانیمبر اساس یافته های پژوهش، است. پرخطر در نمونه مورد مطالعه بوده 
 در درصد در حد متوسط و 12 نی، در بپایینمورد مطالعه در حد  نمونه درصد از 32بین در پرخطر 

پس در حالت کلی گرایش به رفتارهای پرخطر در  .استگردیده برآورد  باالدرصد در حد  11 نیب
شده در زمینه جنسیت و رفتارهای پرخطر نتایج حاصل بین جوانان کاشانی در حد متوسط بوده است.

( و بیشتر از میانگین شیوع این 16/11بیانگر شیوع بیشتر رفتارهای پرخطر در بین مردان با میانگین )
 باشد. ( می22/13رفتارها در بین زنان با میانگین )

درصد  11های رفتارهای پرخطر در سطح اطمینان همبستگی بین متغیر احساس تنهایی با مؤلفه
فراد در ا احساس تنهاییکه هرچه  یمعن نیبد؛ استز مثبت و مستقیم و نوع رابطه نی تایید گردیده
ای که معموالً در جامعه .زیاد می شود زین رفتارهای پرخطرزمینه گرایش به  ،افزایش یابد

لف های مختدچار فرسایش شده باشد، شکست افراد در حوزهیافتگی آن در سطوح مختلف سازمان
غیره امری رایج است. یکی از پیامدهای حتمی پس از شکست  اقتصادی، تحصیلی، شغلی، زندگی و

نین جایی که چباشد و از آنهای مختلف، حس تنهایی و نگرانی و فروپاشی فرد میافراد در موقعیت
گیری درست ندارند و از طرفی در یک محیط نابسامان شرایط انجام رفتارهای افرادی توان تصمیم

ند که کنمکانیسمی را انتخاب می -بر اساس باورهای نادرست -رادپرخطر فراهم است، بنابراین اف
شوند که روز به روز ای میباشد و عمالً وارد چرخهبخش دردهای ناشی از داغ شکست شان التیام

های خارجی شود. تایید این فرضیه با نتایج پژوهشها افزوده میبر میزان ارتکاب رفتارهای پرخطر آن
و  موئزیس( و 2213شنهاو ) –هماما و رونن (، 2211)شوآرتز و همکاران (، 2211شرما و همکاران )

(، 1311، علیزادگانی و همکاران )(1311بهرامی و همکاران )های داخلی ( و پژوهش2212) ماتوس
ها اشاره گردید، (  که در بخش پیشینه تجربی به آن1311( و اسالمی و همکاران )1314رشید )

 درپی زندگی و احساس تنهایی، زمینه فروپاشیهای پیباشد. بنابراین شکستمی راستا و منطبقهم
دهد. همچنین همبستگی بین متغیر تمایالت فرد و گرایش به رفتارهای پرخطر را افزایش می

و نوع رابطه نیز  درصد تاییدگردیده 11های رفتارهای پرخطر در سطح اطمینان جویانه با مؤلفهلذت
به  میزان گرایش ،افزایش یابد جویانهتمایالت لذتکه هرچه  یمعن نیبداست؛  مثبت و مستقیم
جا که شروع انجام رفتارهای پرخطر در سنین نوجوانی از آن .پیدا می کند شیافزا زین رفتارهای پرخطر

 های منطقی وجویی بر کنشپذیری و لذتطلبی، ریسکاست که در این سنین کنجکاوی، هیجان
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وند. تایید شهای اجتماعی گرفتار میدارد، بنابراین افراد در دام رفتارهای پرخطر و آسیب عقالنی غلبه
( 2212) و ماتوس موئزیس ( و2213شنهاو ) –هماما و رونن های خارجی این فرضیه با نتایج پژوهش

 (1314( و رشید )1311، علیزادگانی و همکاران )(1311بهرامی و همکاران )های داخلی و پژوهش
ه افراد باشد. بنابراین زمانی کراستا و منطبق میها اشاره گردید، همکه در بخش پیشینه تجربی به آن

جویانه شوند، به سمت رفتارهای پرخطر، از نظر شخصیتی دچار فروپاشی و غرق در تمایالت لذت
 گردند.های خود متمایل میجهت برآورده نمودن خواسته

خصوص نوجوانان و جوانان و هنجارهای افراد به شی در رفتارهامی توان گفت که تغییرات ارز
های مدرنیته باعث تغییر و جابجایی سبک صورت گرفته و این حرکت در مسیر مظاهر و ارزش

گذرانی به سبک زندگی مبتنی بر لذت طلبی و خوش -که درگذشته حاکم بود -محورزندگی سالمت
دین معنا، افراد زمانی به سمت رفتارهای پرخطر متمایل آمیخته با رفتارهای پرخطر گشته است؛ ب

های آن نمودار نوعی عدم تعادل در خرده نظامشوند که جامعه از حالت تعادل خارج گشته و بهمی
ذیری، پآفرینی خانواده و سایر عامالن اصلی جامعهزمان با کاهش کارکرد و نقشگردد. درنتیجه، هممی

های بعدی خواهد بود؛ یعنی اگر روند ای پرخطر و بازتولید آن در نسلجامعه شاهد گسترش رفتاره
تحوالت اجتماعی به همین روش ادامه داشته باشد، قطعا عالوه بر مشاهده بیشتر رفتارهای پرخطر 

نوظهور و جدیدتری در عرصه اجتماع در آینده  در بین نوجوانان و جوانان، شاهد رفتارهای پرخطر
ها ا که در محیط مورد مطالعه، تنوع خرده فرهنگی وجود داشته و هر یک از آنخواهیم بود. از آنج

ی )انجام نظمی را در بعد عینرفتارها زمینه بی بدون پیوند با کلیت اجتماع رفتار می کنند، این شیوه
رفتارهای پرخطر( و در بعد ذهنی )احساس ضعف کنترل اجتماعی( فراهم می نماید که برآیند این 

 سازمان است.رو به زوال و بی آیند القای یک جامعهدو فر
با توجه به تایید فرضیه های پژوهش در زمینه احساس تنهایی ناشی از شکست و گرایش به 

ها پشتوانه گردد در صورت مواجهه جوانان با این پدیده، خانوادهرفتارهای پرخطر، پیشنهاد می
در صورت حمایت اطرافیان، افراد شکست خورده  مستحکمی برای فرزندان خود باشند. بی تردید،

  توانند خود را بازیابی و آماده زندگی نمایند.در امورات مختلف زندگی می
های پژوهش حاضر، ضرورت ایفای نقش آسیب شناس و مددکار اجتماعی در بر اساس یافته

ریزی های کالن راهبردی(  سطح خرد )فردی(، میانه )خانواده و نهادها( و کالن )تصمیم گیری و برنامه
 بدیل می باشد.برجسته و بی
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و قانون شکنی، مصرف مواد، رفتار جنسی و تغذیه و تحرک بر اساس عالئم اختالل 
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 ( .1311اسدپور، خدیجه« .)فتارهای پرخطر در بین بررسی میزان شیوع و گرایش به ر

شد نامه کارشناسی ارپایان«. دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن
 شناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی.جامعه

 روی، شک زاده، داود؛ امیناهلل؛ غباری بناب، باقر؛ شجاعیپور، فضلاسالمی، احمدعلی؛ غفرانی
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صلنامه ف«. برای تبیین رفتارهای مشکل: تمرکز بر نقش میانجی عوامل روانی، اجتماعی
 .11-11، صص22. دوره جدید، شماره مطالعات امنیت اجتماعی

 ( .1311بهرامی و همکاران .)« تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی
مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه )و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخالقی  
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 تهران:  ،چاپ اول ی.بی. هوشنگ نایاجتماع قاتیدر تحق شیمایپ (.1311) ی.. ایدواس، د

 ینشر ن
 ( .1314رشید، خسرو .)«آموزان نوجوان دختر و پسر شهر رفتارهای پرخطر در بین دانش

 .16-31، صص 17، شماره 11. سال فصلنامه رفاه اجتماعی «.تهران
 ( .1317سلیمی، علی و داوری، محمد .)تهران: انتشارات پژوهشگاه سی کجرویشناجامعه .
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 ( .1314سیگل، الری و سنا، جوزف .).اکبر تاج مزینانی و فرامرز علی بزهکاری نوجوانان

 ککولی دزفولی. تهران: انتشارات سازمان ملی جوانان 
 ( .1317کوزر، لوئیس.) تهران:  ثالثی. . محسنجامعه شناختی بزرگان اندیشه و زندگی
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 شناسایی»(. 1311) السادات. محبوبه و کدخدایی، مهناز ،اخوان تفتی؛ فاطمه ،علیزادگانی 
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                                                                                      ..17-16، صص 1سالمت. شماره  علوم در کیفی تحقیقات «.کیفی
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 .72-13صص
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