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 چکيده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی شیوع رفتارهاای پرخطار در   ر می باشد. از جمله عوامل مخرب در زندگی دانشجویی رفتارهای پرخط مقدمه و اهداف:

 .  دانشجویان دانشگاه مراغه بود

نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحلاه ای از باین دانشا ده هاا انتخااب شادند.        082: در این پژوهش تعداد روش کار

مصارف ماواد مخادر، مصارف سایگار،       را ت میل کردند. این پرسشنامه رفتارهای پرخطر مرتبط باا  تارهای پرخطرسپس نمونه انتخاب شده پرسشنامه رف

داده های پژوهش با اساتفاده از روش   های پرخطر را مورد ارزیابی قرار می دهد. مصرف ال ل، رفتارهای جنسی پرخطر، پرخاشگری، خودکشی و رانندگی

 چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

 آمااری  رابطاه وضعیت اقتصادی جنسیت، قومیت، رشته تحصیلی و  رفتارهای پرخطر با وضعیت خوابگاه، بین: یافته های پژوهش نشان دادندکه یافته ها

 عناداری به لحاظ آماری وجود نداشت.  ی مترتیب تولد و سن دانشجویان رابطه همچنین بین رفتارهای پرخطر بادارد.  وجود معناداری

توان از بروز برخی از رفتارهای پرخطر در دانشجویان جلوگیری کارد. بارای ایان من اور آماوزش اسااتید و والادین        با پیشگیری اولیه مینتيجه گيری: 

 ضرورت دارد.

 متغیرهای جمعیت شناختی ،نشجویاندا رفتارهای پر خطر، کليد واژگان: 

 
 ISSN: 2588-3356      1991 اییزپ، 29-42، ص هارچوین روانشناسی، دوره یکم، شماره های ن مجله ایده

 +181877381288 تلفن:، دانش ده علوم انسانی، دانشگاه مراغهاستادیارگروه روانشناسی آدرس مکاتبه:

Email: aliafshari.psy@gmail.com 
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 مقدمه
در جوانان به ی ی از مهمترین  8امروزه شیوع رفتارهای پرخطر

های جوامع بشری تبدیل شده است. ترین دل نگرانیگسترده و

برخی از این رفتارها عامل بعضی مرگ و میرها در نوجوانان و 

جوانان بوده و اثرات منفی روی جوامع دارد. این رفتارها شامل 

های پرخطر، رفتارهای مصرف سیگار، رانندگی مصرف مواد مخدر،

جنسی پرخطر، پرخاشگری، خودکشی و مصرف ال ل می باشد 

(. در دوره نوجوانی به دلیل تغییرات جسمانی، روانی و عالقه به 8)

تجربه عوامل مختلف و جدید، گرایش افراد به رفتارهای پرخطر 

ارهای پرخطر (. با وجود این ه عواقب ناگوار رفت0شود )بیشتر می

باشد، اما این گروه سنی در تنها مختص جوانان و نوجوانان نمی

معرض خطر بیشتری قرار دارند، به طوری که بسیاری از قربانیان 

رفتارهای (. 7رفتارهای پرخطر از میان نوجوانان و جوانان است )

پرخطر، رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیستی نوجوانان و 

نتایج مخرب جسمی،  ض خطر قرار داده وجوانان را در معر

بر این  (.4کند )روانشناختی و اجتماعی را برای فرد ایجاد می

اساس رفتارهای پرخطر بر دو دسته تقسیم می شوند گروه اول 

شامل رفتارهایی است که بروز آنها سالمت خود  فرد را به خطر 

دیگر  می اندازد. گروه دوم رفتارهایی است که سالمت و تندرستی

افراد جامعه را تهدید می کند. از آنجایی که میزان خطر پذیری 

های سنی باالتر است جوانان و نوجوانان نسبت به دیگر گروه

گرایش  بیشتری به این نوع رفتارها در آنها  دیده می شود. از 

جمله رفتارهایی که برای دیگران و جامعه تهدیدکننده است رفتار 

ی، پرخاشگری، فرار از خانه، مصرف مواد ضد اجتماعی مانند دزد

مانند سیگار، ال ل و روابط جنسی نامطمئن نامشروع می توان 

دهد که یك روی رد مرور ادبیات پژوهش نشان می  (.5اشاره کرد) 

(. از این رو 6قطعی درباره علل رفتارهای پرخطر ارائه نشده است )

فتارهای پرخطر های مختلف، علل گوناگونی را برای وقوع رپژوهش

توان به عوامل اجتماعی و کنند؛ از جمله این عوامل میارائه می

محیط ناامن جامعه، مش الت مربوط به مدرسه و ترك تحصیل، 

دوستان، تأثیرات هورمونی و رویدادهای دوران بلوغ و عوامل فردی 

رفتارهای پرخطر ن یر اعمال  (.3شناختی اشاره کرد )و روان

فیزی ی با دیگران، استعمال دخانیات، مصرف  خشونت و درگیری

آور، رفتارهای پرخطر جنسی،  ال ل و مواد مخدر و داروهای نشاط

توانند سبب افزایش اضطراب در  همه از رفتارهایی هستند که می

ها و  شده و زمینه را برای ابتالء آنان به انواع بیماری دانشجویان

وارض ناشی از انجام حتی مرگ زودرس فراهم آورند، به عالوه ع

رفتارهای پرخطر شامل افزایش افسردگی و ایجاد اف ار و یا اقدام 

های غیر  (، مسمومیت ناشی از ال ل و یا مستی8به خودکشی )

انجام رفتارهای پرخطر  و (1پذیری ) بینی و تحریك قابل پیش

                                                           
1 .high risk behaviors 

جنسی )آمیزش حفاظت نشده و زودهنگام، افزایش تعداد شرکاء 

های مقاربتی و  های ناخواسته، ایجاد بیماری جنسی و حاملگی

های فیزی ی با  (، افزایش اعمال خشونت ودرگیریHIVعفونت 

دیگران، افزایش احتمال صدمه دیدن و یا مرگ و میر ناشی از 

در واقع گرایش به  (.88و  82) می باشدمصرف ال ل و مواد مخدر 

های رفتارهای پرخطر به عنوان سازوکاری برای سرکوب هیجان

رود. چگونگی ارزیابی دستگاه شناختی فرد در هنگام  منفی ب ار می

رو به رو شدن با حادثه منفی از اهمیّت باالیی برخوردار است 

همچنین اقدام به رفتارهای پرخطر یك راهبرد ناسازگارانه، (. 80)

های فشارزا و منفی زندگی است. به ن ر در مواجهه با موقعیت

رت به رفتار پرخطر، احتماالً به واقعه اصلی که رسد، هنگام مباد می

شود. هنگامی که رفتار محرك خلق منفی بوده است، پرداخته نمی

پرخطر متوقف می شود، فرد مستعد بازگشت به همان حالت منفی 

کرد از آن فرار کند. افرادی که از رفتارهای  است که تالش می

ود استفاده پرخطر، به من ور کاهش حالت های عاطفی منفی خ

می کنند، مستعد گرفتار شدن در دوری از عاطفه منفی و گرایش 

به رفتار پرخطر و بالع س هستند. به خصوص این ه، رفتارهای 

شوند که رهایی  های مثبت میکنندهپرخطر تبدیل به تقویت

موقتی از هیجان منفی را به همراه دارد و درنهایت، این احساس 

تمال انجام چنین رفتارهایی را در آرامش موقتی مم ن است اح

(. برای رفتارهای پرخطر علل مختلفی مانند 6آینده افزایش دهد )

-فقر اقتصادی و فرهنگی، رضایت اندك از زندگی، افسردگی، عزت

نفس پایین و اضطراب ذکر شده است و از علل دیگر که اخیراً برای 

نایی و گرایش به رفتارهای پرخطر مورد توجه قرار گرفته، توا

 باشد. خودتن یمی هیجانی می کفایت فرد در تن یم هیجانات یا

های انجام شده در جوامع پیشرفته و رو به رشد، گویای بررسی

. به سیگار، ال ل و مواد مخدر است افزایش رفتارهایی مانند مصرف

( نشان داد که در سنین 87طوری که در پژوهشی باری انی )

باشد. ، ال ل و هروئین بیشتر مینوجوانی مصرف سیگار، قلیان

-درصد دانش 1/03همچنین در مالزی پژوهشی نشان داد که 

 6/6اند و آموزان دبیرستانی در یك درگیری فیزی ی شرکت داشته

 1/5ها زخمی شده بودند. درصد نیز یك بار یا بیشتر در درگیری

درصد نیز احساس  7/3آموزان با خود اسحله حمل و درصد دانش

(. به طور کلی با پذیرفتن اصل پیشگیری به 84نی کرده بودند )ناام

عنوان یك روش موثر در جلوگیری از این اختالالت، این اصل را 

باید مطرح کرد، که علت یابی گرایش دانشجویان به رفتارهای 

پرخطر در حذف عوامل آسیب زا می تواند مفید باشد و از طرف 

یت است که قشر دانشجویان دیگر این مساله از این جهت پر اهم

نیروی ف ری بالقوه جامعه می باشند که سرمایه ع یمی بابت 

آموزش آنها صرف می شود. هدف این پژوهش بررسی رفتارهای 

پرخطر از من ر ویژگی های جمعیت شناختی در دانشجویان 

 دانشگاه مراغه می باشد.
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 روش پژوهش

ی از ناوع  روش تحقیق مورد اساتفاده در پاژوهش حاضار، توصایف    

    است. همبستگی

 گيری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 پسر و دختر دانشجویان تمامی شامل پژوهش حاضر آماری جامعه

از بین کلیاه دانشاجویان    به تحصیل در دانشگاه مراغه بود. مشغول

 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 082دانشگاه تعداد 

  شدند. انتخاب انش ده هاید بین از چند مرحله ای

 ابزارهای سنجش

 های زیر استفاده شد:        ها از پرسشنامه آوری داده برای جمع

 پرسشنامه رفتارهای پرخطر 
پرسشاانامه رفتارهااای خطاار پااذیری جوانااان ) زاده محماادی و   

خرده مقیاس ؛ گرایش  3گویه است و  شامل  48هم اران، ( دارای

ل، گرایش به سایگار، گارایش باه خشاونت،     به مواد، گرایش به ال 

، گرایش به رابطه جانس مخاالف و   گرایش به رابطه و رفتار جنسی

مای باشاد. کاه در ایاران سااخته و       گرایش به رانندگی خطرنااك 

گذاری این مقیاس  نمره گذاری سیستم نمرههنجاریابی شده است. 

نامه . میزان آلفا ی کرونباخ این پرسشدرجه ای می باشد 6لی رت 

و خاارده مقیاااس گاارایش بااه  17/2باارای مقیاااس خطرپااذیری  

، گارایش باه سایگار    88/2، گرایش به رانندگی خطرناك17/2ال ل

 85/2، گرایش به خطر پذیری جنسای 87/2، گرایش به مواد 18/2

محاسبه شاده اسات و آزماون کفایات      33/2و گرایش به خشنونت

 (.4)ت در سطح مطلوب گزارش شده اس 108/2نمونه آن برابر 

 پرسشنامه سنجش متغيرهای جمعيت شناختی

به من ور سنجش متغیرهای جمعیت شناختی از یاك پرسشانامه   

محقق ساخته استفاده گردید که در آن متغیرهاای؛ سان، جانس،    

قومیت، ترتیب تولد، اوضاع اقتصاادی خاانواده، رشاته تحصایلی و     

 وضعیت س ونت مورد سنجش قرار گرفتند.

  ها دادهل ی آماری تحليها روش
هاای توصایفی میاانگین و    ها از شااخص برای تجزیه و تحلیل داده

هاای  انحراف استاندارد استفاده شد؛ همچنین برای تحلیل فرضایه 

پژوهشی نیز از ضاریب همبساتگی پیرساون و تحلیال رگرسایون      

 چندگانه )گام به گام( استفاده شد.     

 یافته ها

پژوهش ذکر شده  یافته های توصیفی متغیرهای 8در جدول 

 است.
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش: یافته8جدول 
 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 78 8 45/4 74/88 گرایش به مواد

 08 6 20/5 81/82 گرایش به ال ل

 05 5 11/4 20/1 گرایش به سیگار

 05 5 48/4 17/1 گرایش به خشونت

 88 4 42/7 40/3 جنسی گرایش به رابطه و رفتار

 02 4 56/4 85/88 گرایش به رابطه جنس مخالف

 08 6 85/6 60/85 گرایش به رانندگی خطرناك

 

برای بررسی رابطه بین متغیر وضعیت س ونت با رفتار های پرخطر ازروش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتاایج ایان بررسای    

 ارائه شده است. 0در جدول 

 س ونت وضعیت با پرخطر رسون بین رفتارهای. همبستگی پی0جدول 
 خوابگاه خصوصی خوابگاه آپارتمان مقياس

 82/2 گرایش به مواد
*83/2- 84/2 

 28/2 -85/2 85/2 گرایش به ال ل

 -28/2 -87/2 84/2 گرایش به سیگار

 -82/2 -28/2 -27/2 گرایش به خشونت

 27/2 -21/2 23/2 گرایش به رابطه و رفتار جنسی

 87/2 83/2* -06/2** ش به رابطه جنس مخالفگرای

 28/2 26/2 -23/2 گرایش به رانندگی خطرناك

( دارای همبستگی منفی معناداری با وضعیت س ونت در خوابگاه است. به این P ،83/2-=r<25/2)گرایش به مواد شود مشاهده می 0چنانچه از جدول 

یابد. گرایش به رابطه با جنس مخالف دارای ها کاهش میآن گرایش به مواده برخوردار باشند، معنی که هر چه افراد، از وضعیت س ونت در خوابگا

(. به این معنی که افراد ساکن در خوابگاه از گرایش باالتری برای رابطه با P ،83/2=r<25/2همبستگی مثبت معناداری با س ونت در خوابگاه بود )

، P<28/2بین س ونت در آپارتمان و گرایش به رابطه با جنس مخالف رابطه منفی معناداری وجود داشت )جنس مخالف برخوردارند اما از طرف دیگر، 

06/2-=r .به این معنی که افراد ساکن در آپارتمان از گرایش کمتری برای رابطه با جنس مخالف برخوردار بودند ) 
های همزمان استفاده شد. نتایج این بررسی در رگرسیون خطی چندگانه به روش برای بررسی رابطه چندگانه بین متغیر سن با رفتارهای پرخطر از روش

 ارائه شده است. 7جدول 

 شیوع رفتار پر خطر از روی سن. رگرسیون 7جدول 

R R متغير
2 R

 F Beta t P اصالح شده 2

 43/2 -38/2 -26/2 58/2 28/2 28/2 26/2 گرایش به مواد

 33/2 -08/2 -20/2 28/2 28/2 28/2 20/2 گرایش به ال ل

 01/2 25/8 21/2 82/8 28/2 28/2 21/2 گرایش به سیگار

 00/2 00/8 82/2 41/8 28/2 28/2 82/2 گرایش به خشونت

 60/2 41/2 24/2 04/2 28/2 28/2 24/2 گرایش به رابطه و رفتار جنسی

 83/2 86/2 83/2 20/2 28/2 28/2 28/2 گرایش به رابطه جنس مخالف

 30/2 74/2 27/2 80/2 28/2 28/2 27/2 خطرناك رانندگی به گرایش

به  .ندارد وجود معناداری آماری رابطه سن هیچ یك از رفتارهای پرخطر با بین که شد مشخص 7آمده در جدول  دست به نتایج به توجه با

سال و  00تا  81دانشجویان سنین  پرخطر رفتارهای سن رابطه معناداری وجود نداشته و شیوع با پرخطر رفتارهای عبارتی دیگر بین شیوع

 سال ی سان بود. 06تا  07
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های همزمان استفاده شد. نتایج برای بررسی رابطه چندگانه بین جنسیت و رفتارهای پرخطر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش

 ارائه شده است. 4این بررسی در جدول 

 تشیوع رفتار پر خطر از روی جنسی. رگرسیون 4جدول 

 متغير
R R

2 R
2 

 F Beta t P اصالح شده

 2228/2 18/4 71/2 84/04 84/2 85/2 71/2 گرایش به مواد

 2228/2 51/5 47/2 70/78 88/2 88/2 47/2 گرایش به ال ل

 2228/2 05/4 74/2 28/88 88/2 88/2 74/2 گرایش به سیگار

 208/2 77/0 81/2 47/5 27/2 27/2 81/2 گرایش به خشونت

 2228/2 14/7 70/2 57/85 21/2 82/2 70/2 به رابطه و رفتار جنسیگرایش 

 484/2 80/2 23/2 63/2 28/2 28/2 23/2 گرایش به رابطه جنس مخالف

 207/2 61/8 00/2 86/0 28/2 20/2 84/2 خطرناك رانندگی به گرایش

 
 باا  خطر )به غیر از گرایش به رابطه با جانس مخاالف(  تمامی رفتارهای پر بین که شد مشخص 4آمده در جدول  دست به نتایج به توجه با

گارایش باه   (، Beta ،2228/2>P=71/2) گرایش به موادنتایج این مدل نشان داد که  .دارد وجود و معناداری مثبت آماری رابطه جنسیت

 گرایش به(، Beta ،25/2>P=81/2) گرایش به خشونت(، Beta ،2228/2>P=74/2) گرایش به سیگار(، Beta ،2228/2>P=47/2) ال ل

باه عباارتی   بینای کنناد.   ( را پیشBeta ،25/2>P=07/2(،گرایش به رانندگی خطرناك)Beta ،2228/2>P=70/2) جنسی رفتار و رابطه

 پرخطر )گرایش به مواد، ال ل، سیگار، خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی و گرایش به رانندگی خطرنااك(  رفتارهای دیگر بین شیوع

تر از زنان دانشجو بود. در متغیرگرایش به رابطه باا  دانشجویان مردان بیش پرخطر رفتارهای جنس رابطه معناداری وجود داشته و شیوع با

 (. P>25/2جنس مخالف با جنسیت رابطه وجود نداشت )
ها به تف یك متغیرهای ین آزمونجهت بررسی رابطه بین قومیت با رفتارهای پرخطر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج ا

 ارائه شده است. 5مورد بررسی در جدول

 

 قومیت با پرخطر . همبستگی پیرسون بین رفتارهای 5جدول

 فارس کرد لُر ترکمن ترک مقياس

 گرایش به مواد
**08/2- 82/2 

**00/2 20/2- **75/2 

 82/2 -47/2** گرایش به ال ل
**06/2 

*08/2 **07/2 

 21/2 28/2 24/2 87/2 -83/2* رگرایش به سیگا

 85/2 28/2 -28/2 -24/2 -28/2 گرایش به خشونت

 07/2** 25/2 06/2** 21/2 -01/2** گرایش به رابطه و رفتار جنسی

 88/2 20/2 80/2 88/2 -86/2 گرایش به رابطه جنس مخالف

 26/2 26/2 81/2* 28/2 -83/2* گرایش به رانندگی خطرناك

(، P ،83/2-=r<25/2(، سیگار )P ،47/2-=r<28/2(، ال ل )P ،08/2-=r<28/2)گرایش به مواد شود مشاهده می 5چه از جدول چنان

( دارای همبستگی منفی معناداری با قومیت ترك P ،83/2-=r<25/2(، رانندگی خطرناك )P ،01/2-=r<28/2رابطه و رفتار جنسی )

دارای همبستگی منفی با قومیت ترك است. در مقابل، رفتار جنسی و رانندگی خطرناك گرایش به مواد، ال ل، سیگار، رابطه و است. یعنی 

، P<25/2(، رانندگی خطرناك )P ،06/2=r<28/2(، رابطه و رفتار جنسی )P ،06/2=r<28/2(، ال ل )P ،00/2=r<28/2)گرایش به مواد 

81/2=rیش به مواد، ال ل، رابطه و رفتار جنسی و رانندگی خطرناك گراهای لر است. یعنی ( دارای همبستگی مثبت معناداری با قومیت

دارای همبستگی مثبت با قومیت فارس است، به این گرایش به مواد، ال ل، رابطه و رفتار جنسی دارای همبستگی مثبت با قومیت لر است. 

ن بین قومیت کرد و گرایش به ال ل رابطه دارند. همچنی تری به مواد، ال ل، رابطه و رفتار جنسیگرایش بیشفارس،  معنی که قومیت

 مثبت معناداری وجود دارد. 
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ها به تف یك متغیرهای جهت بررسی رابطه بین ترتیب تولد با رفتارهای پرخطر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون

 ارائه شده است. 6مورد بررسی در جدول 

 ترتیب تولد با پرخطر ای. همبستگی پیرسون بین رفتاره 6جدول 
 فرزند ششم فرزند پنجم فرزند چهارم فرزند سوم فرزند دوم فرزند اول مقياس

 -25/2 -23/2 -21/2 28/2 85/2 -20/2 گرایش به مواد

 -26/2 25/2 -28/2 28/2 -25/2 28/2 گرایش به ال ل

 28/2 -27/2 86/2 25/2 -27/2 -23/2 گرایش به سیگار

 -28/2 82/2 -25/2 26/2 -20/2 -20/2 گرایش به خشونت

 -21/2 24/2 -28/2 23/2 -88/2 26/2 گرایش به رابطه و رفتار جنسی

 28/2 20/2 24/2 -88/2 27/2 24/2 گرایش به رابطه جنس مخالف

 23/2 88/2 20/2 28/2 -26/2 -27/2 گرایش به رانندگی خطرناك

گرایش به مواد، ال ل، سیگار، خشونت و گرایش تارهای پرخطر شامل هیچ یك از رفشود بین مشاهده می 6چنانچه در جدول 

 ی معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. به رابطه و رفتار جنسی با ترتیب تولد در دانشجویان رابطه

ا به هجهت بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رفتارهای پرخطر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون

 ارائه شده است. 3تف یك متغیرهای مورد بررسی در جدول 

 تحصیلی رشته با پرخطر . همبستگی پیرسون بین رفتارهای3جدول 

 مقياس

مدیریت و 

برنامه ریزی 

 شهری

 ميکرو

 بيولوژی
 بيوتکنولوژی حقوق جغرافيا

زبان 

 انگليسی

مهندسی 

 خاک

روان 

 شناسی

 -88/2 -24/2 27/2 73/2** 27/2 -28/2 -24/2 -23/2 گرایش به مواد

 -83/2* 24/2 -28/2 74/2** -28/2 28/2 -20/2 -23/2 گرایش به ال ل

 -88/2* -28/2 28/2 24/2 80/2 27/2 28/2 -28/2 گرایش به سیگار

 -01/2** 83/2* 26/2 27/2 07/2** 28/2 -21/2 25/2 گرایش به خشونت

 -06/2** -27/2 24/2 75/2** -25/2 80/2 -28/2 28/2 گرایش به رابطه و رفتار جنسی

 -76/2** 83/2* 83/2* 80/2 -28/2 -88/2 88/2 -28/2 گرایش به رابطه جنس مخالف

 -84/2 25/2 88/2 80/2 84/2 -27/2 -83/2* 27/2 گرایش به رانندگی خطرناك

(، گرایش به P ،74/2=r<28/2( و گرایش به ال ل )P ،73/2=r<28/2)گرایش به مواد شود مشاهده می 3چنانچه درجدول 

( دارای همبستگی مثبت معناداری با دانشجویان رشته بیوت نولوژی است. به این P ،75/2=r<28/2رابطه و رفتار جنسی )

تری دارد که گرایش به مواد، ال ل و رابطه و رفتار جنسی پیدا کنند. گرایش به معنی که دانشجویان این رشته احتمال بیش

، P<28/2(، رابطه و رفتار جنسی )P ،01/2-=r<28/2(، خشونت )P ،88/2-=r<25/2(، سیگار )P ،83/2-=r<25/2ال ل )

06/2-=r( و رابطه با جنس مخالف ،)28/2>P ،76/2-=rشناسی بودن رابطه منفی معناداری داشت، ( با دانشجوی رشته روان

آورند. همچنین بین دانشجویان ارهای پرخطر روی میشناسی به احتمال کمتری به این رفتبه این معنی که دانشجویان روان

( و گرایش به خشونت  رابطه مثبت معناداری وجود P ،83/2=r<28/2( و مهندسی خاك )P ،07/2=r<28/2رشته حقوق )

( با گرایش به رابطه با جنس P ،83/2=r<28/2( و مهندسی خاك )P ،83/2=r<28/2دارد. بین دانشجویان زبان انگلیسی )

، P<28/2ف رابطه مثبت معنادار وجود داشت. بین گرایش به رانندگی خطرناك و دانشجوی می روبیولوژی بودن )مخال

83/2=r  .رابطه مثبت معنادار وجود داشت ) 

ها به جهت بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی با رفتارهای پرخطر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این آزمون

 ارائه شده است. 8یرهای مورد بررسی در جدول تف یك متغ
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 اقتصادی وضعیت با پرخطر . همبستگی پیرسون بین رفتارهای 8جدول 

 ضعيف متوسط خوب عالی مقياس

 -28/2 -88/2 26/2 85/2 گرایش به مواد

 87/2 84/2 گرایش به ال ل
*88/2- 28/2- 

 21/2 -84/2 84/2 -25/2 گرایش به سیگار

 23/2 -26/2 -28/2 26/2 گرایش به خشونت

 -20/2 -88/2 28/2 80/2 گرایش به رابطه و رفتار جنسی

 28/2 -21/2 88/2 28/2 گرایش به رابطه جنس مخالف

 -82/2 -26/2 88/2 26/2 گرایش به رانندگی خطرناك

ت اقتصادی متوسط از ن ر شود از میان تمام رفتارهای پرخطر، تنها گرایش با ال ل با وضعیمشاهده می  8چنانچه در جدول 

گرایش به مواد، سیگار، هیچ یك از رفتارهای پرخطر شامل (. امّا P ،88/2=r<25/2آماری رابطه مثبت معناداری وجود داشت )

 ی معناداری به لحاظ آماری وجود نداشت. خشونت و گرایش به رابطه و رفتار جنسی با وضعیت اقتصادی در دانشجویان رابطه

 

 جه گيریبحث و نتي

که  با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد

دارای همبستگی منفی با وضعیت س ونت در گرایش به مواد 

خوابگاه است، به این معنی که هر چه افراد، از وضعیت س ونت در 

یابد. ها کاهش میآن گرایش به موادخوابگاه برخوردار باشند، 

همبستگی مثبت معناداری با گرایش به رابطه جنس مخالف دارای 

س ونت در خوابگاه بود. به این معنی که افراد ساکن در خوابگاه از 

گرایش باالتری برای رابطه با جنس مخالف برخوردارند اما از طرف 

دیگر، بین س ونت در آپارتمان و گرایش به رابطه با جنس مخالف 

فراد نیز رابطه منفی معناداری وجود داشت، به این معنی که ا

ساکن در آپارتمان از گرایش کمتری برای رابطه با جنس مخالف 

برخوردار بودند. این یافته با نتایج پژوهش عطادخت و هم اران 

( 86( همسو بود اما با پژوهش باقری نسامی و هم اران )85)

 و پذیری ریسك و خواهی این ه هیجان به توجه ناهمسو بود.   با

 (. با83است ) باال دانشجویان در کلی طور به رفتارهای پرخطر

 در زندگی محیط به فشارهای مربوط و هاچالش انواع وجود

 و راهنمایی کنترل و ن ارت احتماالً این ه و های دانشجوییمحیط

 دانشجویی هایخوابگاه از دانشجویی کمتر استیجاری هایخانه در

مت س به گرایش رسدمی ن ر به پدری است، بر این اساس منزل و

 جنسی و رفتارهای ال ل و مواد مصرف جمله از پرخطر رفتارهای

  .باشد بیشتر دانشجویان این در

که متغیرهای گرایش به همچنین یافته ها مشخص کردند 

رفتارهای پرخطر با سن روابط چندگانه وجود نداشت. به عبارتی 

سن رابطه معناداری وجود  با پرخطر رفتارهای دیگر بین شیوع

سال  00تا  81دانشجویان سنین  پرخطر رفتارهای و شیوعنداشته 

-های این پژوهش میدر تبیین یافته سال ی سان بود. 06تا  07و 

جایی که دامنه سنی بین دانشجویان مورد بررسی توان گفت از آن

تفاوت چندانی با ی دیگر نداشته و از طرفی این تفاوت به لحاظ 

توان نتیجه گرفت که می آماری معنادار نبوده است بنابراین

ای به لحاظ آماری رفتارهای پرخطر نیز با سن دانشجویان رابطه

 نداشته باشد و همگی در شرایط ی سانی باشند.

در زمینه رابطه بین جنس با رفتارهای پرخطر مشخص گردید که 

پرخطر )گرایش به مواد، ال ل، سیگار، خشونت  رفتارهای بین شیوع

جنس رابطه معناداری وجود  با رفتار جنسی(و گرایش به رابطه و 

تر از زنان دانشجویان مردان بیش پرخطر رفتارهای داشته و شیوع

دانشجو بود. عالوه بر این بین گرایش به رابطه با جنس مخالف و 

 گرایش به رانندگی خطرناك با جنسیت رابطه وجود نداشت که

( و مهرابی و 81(، التدال و راندمو )88با نتایج مازایك ) همسو

 پسر نسبت دانشجویان که داد نشان باشد. نتایج( می02هم اران )

 پرخطر رفتار به گرایش باالتری میانگین دختر دانشجویان به

( است. 08) پیشین هایپژوهش در راستای یافته این. داشتند

 و فرهنگی جنس، انت ارات دو در تربیتی و زیستی تفاوتهای وجود

 به گرایش ام ان احتماالً پسران، آزادی بیشتر و متفاوت اجتماعی

 هاییافته به توجه با .دهدمی افزایش پسران در را رفتار پرخطر

 جنس با ارتباط به گرایش جنس، دو مقایسه بین در حاضر پژوهش

 به میزان گرایش اما نداشت رابطه پسران و دختران مخالف در

 پژوهش راستای رد که بیشتر بود پسران در جنسی رفتار و رابطه

-و ارزش انت ارات از تواندمی امر ( بود. این00هم اران ) و آگارد

 لزوماً نه و دختر برای و پاکدامنی عفت لزوم درمورد فرهنگی های

 کوپر در. شود ناشی پسران بیشتر جنسی و آزادی پسران برای

 برای گیریتصمیم ال ل با مصرف که رسید نتیجه این به پژوهشی

 قوی ارتباط دانشجویان در نا ایمن جنسی رابطه و سیجن رفتار

 در پسران جنسی رفتار و رابطه به گرایش بودن لذا باالتر دارد،

 ال ل و مواد مصرف گرایش به میزان بودن باالتر از است مم ن

 وجود زمینه بر دلیل تواند می امر (.  همچنین این07شود ) ناشی
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 عمل بیشتر، آزادی رخطر،پ رفتارهای به گرایش برای مساعد های

همراه  به وسیعتر اجتماعی روابط و ها ن ارت بودن محدود

( میزان گرایش 88باشد. مازایك ) ی نواختی به باالتر حساسیت

درصد  3درصد و در دخترها  83نوجوانان به سیگار را در پسرها 

( نشان داد که در 81های التدال و راندمو )نشان داده است. یافته

ان بیش از زنان تمایل به خطر کردن دارند. مهرابی و کل، مرد

 خطر پر رفتارهای پسران که رسیدند نتیجه این ( به02هم اران )

 مسائل به توان می دالیل دیگر از. شوند می را مرت ب بیشتری

 نوجوانان عمل و گرایش جامعه که به طوری. اشاره کرد اجتماعی

 خشونت، خطرناك، یرانندگ مانند رفتارهای پرخطر برای پسر

 رفتار و رابطه و ال ل مصرف مواد مخدر، مصرف کشیدن، سیگار

 .است داده محدودیت قرار مورد کمتر را جنسی

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد که 

، ال ل، سیگار، رابطه و رفتار جنسی، رانندگی گرایش به مواد

قومیت ترك است، خطرناك دارای همبستگی منفی معناداری با 

گرایش به مواد، به این معنی که هر چه افراد، قومیت ترك باشند، 

ها آن ال ل، سیگار، رابطه و رفتار جنسی و رانندگی خطرناك

، ال ل، رابطه و رفتار گرایش به موادیابد. در مقابل، کاهش می

جنسی، رانندگی خطرناك دارای همبستگی مثبت معناداری با 

ت، به این معنی که افراد با قومیت لر از گرایش های لر اسقومیت

گرایش به مواد، بیشتری به این رفتارهای پر خطر دارند. همچنین 

دارای همبستگی مثبت ال ل، گرایش به رابطه و رفتار جنسی 

فارس،  معناداری با قومیت فارس است. به این معنی که قومیت

دارند.  جنسیتری به مواد، ال ل، رابطه و رفتار گرایش بیش

همچنین بین قومیت کرد و گرایش به ال ل رابطه مثبت معناداری 

وجود دارد. به این معنی که افراد با قومیت کرد از گرایش بیشتری 

ها این چنین باشد رسد تبیین این یافتهبه ن ر میبه ال ل دارند. 

های لُر و کرد به دلیل نزدیك بودن به نواحی مرزی و که قومیت

تر، ز مرکز کشور و نیز به دلیل کنترل کمتر و قاچاق بیشدوری ا

ای هستند که با انواع و اقسام مواد مخدر، مشروبات اولین نواحی

شوند بنابراین تقریباً طبیعی ال لی و سیگارهای قاچاق روبه رو می

های قرار داشته است که این افراد بیشتر در معرض چنین آسیب

عضالت بی اری و مش الت اقتصادی باشند و به دالیلی همچون م

 تر باشد. ها عادیدرگیر چنین مسایلی شوند و مصرف آن برای آن

هیچ با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد که 

گرایش به مواد، ال ل، سیگار، یك از رفتارهای پرخطر شامل 

خشونت و گرایش به رابطه و رفتار جنسی با ترتیب تولد در 

ی معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. تبیین ان رابطهدانشجوی

تواند از این قرار باشد که ترتیب تولد افراد به ن ر ی حاضر مییافته

ها به رفتارهای پرخطر بگذارد. با رسد تاثیری در گرایش آننمی

با  را فرزندپروری خوب ( کیفیت04این حال ج سون و هم اران )

برابر  در مقاومت و رفتاری کنترل س،نف عزت باالی سطوح توسعه

و  دانندمی ارتباط در خطرپذیری کاهش نهایت در و دوستان فشار

کار،  مسامحه خانوادگی های محیط در نوجوانان که دارند می بیان

الحسینی و شوند. خادممی مش ل دچار محیط با سازش در

 جهتو باید که، دارند می بیان زمینه این در ( نیز05هم اران )

 همراه فرزندان هایتوانایی با متناسب انت ارات داشتن داشت که

 خود کارایی و پشت ار افزایش موجب محبّت از حد معقولی با

 که غیرمنطقی اقتدار وجود که صورتی در. شودفرزندان می

 احساس به باشد فرزند بر تسلط به میل والدین براساس

 در. شود می جرمن افسردگی نهایت و در پرخاشگری طردشدگی،

 اعضای بین گرم رابطه گفت توانیافته می این احتمالی تببین

مقتدرانه  تربیتی سبك از فرزندان  ناشی با خصوصا و خانواده

 والدین بنابراین،. کندبیشتر می خانواده به را آنها جذب ام ان

 رفتارهای از یا پیشگیری و بروز در اهمیتی با و کلیدی بسیار نقش

 زندگی برای ساختن فرد آماده. دارند عهده به را ندانفرز پرخطر

 اجتماعی بزرگترین وظایف از ی ی خانوادگی محیط از خارج در

 بر پایداری عمیق و تأثیر خانوادگی، روابط کیفیت و است والدین

 .گذاردمی جای بر افراد روانی تحول

با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که 

و گرایش به ال ل، گرایش به رابطه و رفتار جنسی ش به مواد گرای

دارای همبستگی مثبت معناداری با دانشجویان رشته بیوت نولوژی 

تری دارد است. به این معنی که دانشجویان این رشته احتمال بیش

که گرایش به مواد، ال ل و رابطه و رفتار جنسی پیدا کنند. گرایش 

رابطه و رفتار جنسی، و رابطه با جنس به ال ل، سیگار، خشونت، 

شناسی بودن رابطه منفی معناداری مخالف با دانشجوی رشته روان

شناسی به احتمال کمتری داشت، به این معنی که دانشجویان روان

آورند. همچنین بین دانشجویان به این رفتارهای پرخطر روی می

ثبت رشته حقوق و مهندسی خاك و گرایش به خشونت  رابطه م

معناداری وجود دارد. بین دانشجویان زبان انگلیسی  و مهندسی 

خاك با گرایش به رابطه با جنس مخالف رابطه مثبت معنادار 

وجود داشت. بین گرایش به رانندگی خطرناك و دانشجوی 

می روبیولوژی بودن رابطه مثبت معنادار وجود داشت.  پژوهشی 

تایج این پژوهش ارایه کرد که بتوان در همسو یا ناهمسو بودن با ن

رسد دانشجویان زبان انگلیسی به دلیل یافت نشد. اما به ن ر می

لزوم ارتباط و تعامل به عنوان ی ی از ارکان یادگیری زبان به دنبال 

وگو و ارتباطات مختلف از جمله ارتباط با جنس مخالف و گفت

ودن های یادگیری و افزها به عنوان ی ی از روشمراوده با آن

 جذابیت به یادگیری خود هستند. 
با توجه به نتایج آزمون تحلیل ضریب همبستگی پیرسون مشخص 

شد که از میان تمام رفتارهای پرخطر، تنها گرایش با ال ل با 

وضعیت اقتصادی متوسط از ن ر آماری رابطه مثبت معناداری 

گرایش به هیچ یك از رفتارهای پرخطر شامل وجود داشت. امّا 

د، سیگار، خشونت و گرایش به رابطه و رفتار جنسی با وضعیت موا

ی معناداری به لحاظ آماری وجود اقتصادی در دانشجویان رابطه

 کاهش بر تأثیری اجتماعی -اقتصادی افزایش طبقه نداشت. یعنی
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پرخطر دانشجویان ندارد که با مطالعات احمدآبادی  رفتارهای بروز

 دلیل گفت توانمی باشد کهمی( ناهمسو 87( و باری انی )06)

 نمونه مطالعات، این نتایج با مطالعه حاضر نتایج بودن متفاوت

 مورد این در. باشد می ابزار متفاوت از استفاده و حاضر پژوهش

 با خانواده، مالی و سرمایه انسانی اگر که نویسد می بوستانی

 بر چندانی تأثیر سرمایه انسانی نباشد، همراه اجتماعی سرمایه

 توانمی واقع (. در03داشت ) نخواهد خطر پر رفتارهای کاهش

 کافی متغیری توانداجتماعی نمی-اقتصادی پایگاه که کرد استنباط

 جوانی سنین در به خصوص پرخطر رفتارهای بروز تبیین برای

 مانند سایر عوامل کنار در باید متغیر این نقش و باشد

 خانواده، محل درآمد والدین، تحصیالت جنسیت، فرزندپروری،

 تعاملی آنها و ترکیبی تأثیر و بگیرد قرار... و والدین شغل س ونت،

  .شود همزمان

 پيشنهادها:

 در بازنگری لزوم بر توان شده می انجام مطالعات نتایج به توجه با

و کاهش رفتارهای بهبود  جهت فعلی آموزشی هایاستراتژی

 عبارتی یا به مروزا دانشجویان خصوص به کرد؛ تأکیدپرخطر 

در  و قضاوت مهارت اندیشیدن، تا نمود آماده را فردا مدرسین

همچنین  .بگیرند یاد را استنباط و تحلیل و تجزیه و تفسیر نتیجه

توان از برخی رفتارهای با توجه به داده های به دست آمده می

پرخطر جلوگیری کرده و پیشگیری در سطح اولیه و ثانویه اتخاذ 

 گردد.
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Abstract 

Background & Aims: 

The purpose of this study was to investigate the prevalence of high risk behaviors among students of 

Maragheh University. 

Materials & Methods:  

In this study, 280 students were selected using multistage cluster sampling method. Then, the sample 

completed the Risk-Behavior Questionnaire. The questionnaire assesses the high-risk behaviors 

associated with drug use, smoking, alcohol consumption, high-risk sexual behaviors, aggression, suicide, 

and high-risk drivers. Data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression analysis. 

Results:  

The findings showed that there is a significant relationship between high risk behaviors and dormitory 

status, gender, ethnicity, field of study and economic situation. Also, there was no significant relationship 

between high risk behaviors with the order of birth and age of students. 

Conclusion:  

Early prevention can prevent some high-risk behaviors in students. Teachers and parents are needed for this purpose. 
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