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  مقدمه 
های فناوری و تـأثیر  در عصر حاضر به علت پیشرفت

مستقیم آن بر کیفیـت زنـدگی انسـان، پـرداختن بـه      
مسأله سـالمت و عوامـل تأثیرگـذار بـر آن اهمیـت      

ای یافته است و تأمین سالمتی افراد جامعـه یکـی   ویژه
ری محسـوب  ترین مسائل اساسی در هر کشواز مهم

مطالعات علمی و وسیعی که در این زمینـه   .گرددمی
تر عوامـل  تواند با شناسایی دقیقگیرد، میصورت می

های ی سالمتی و رفع ابهامات و پیچیدگیتهدید کننده
شناسی، کیفیـت و سـبک زنـدگی و    مربوط به بیماری

های ارتقـاء  های اجتماعی، راهگشای برنامهعلل آسیب
یکـی از  ). 1(روانی و اجتماعی باشـد   سالمت جسمانی،

هـای  ی سالمت، که در سـال موارد جدی تهدیدکننده
هـای بهداشـتی، مجریـان    اخیر مـورد توجـه سـازمان   

گذاران اجتماعی قـرار گرفتـه شـیوع    قانون و سیاست
  .باشددر میان اقشار مختلف می 1رفتارهای پرخطر
هـای جامعـه از عواقـب    یـک از بخـش  هرچند که هیچ

ار رفتارهای تهدیدکننده سالمت در امان نیسـت،  ناگو
هــای ســنی و اجتمــاعی از جملــه امــا بعضــی از گــروه

                                                 
1 High Risk Behaviors 

  چکیده
که  ازآنجائی. رفتارهای پرخطر است ،شناختی باشدتواند مخل بهزیستی روانیکی از مسائل شایع که می :زمینه و هدف

بررسی گرایش دانشجویان به رفتارهای  رفتارهای پرخطر عمدتاً در جمعیت نوجوان و جوان شیوع دارد، این پژوهش به
  .شناختی پرداخته استشناختی و ارتباط آن با بهزیستی روانپرخطر بر اساس متغیرهای جمعیت

جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر مشغول به  همبستگی بود و -این مطالعه از نوع توصیفی :روش کار
 49پسر و 143(نفر  192ای به حجم از این میان، نمونه. بود 1391-92تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 

ها از آوری دادهمنظور جمع به. های دانشگاه انتخاب شدندای از بین دانشکدهای چندمرحلهصورت خوشه به )دختر
افزار ها از طریق نرمداده .مقیاس سالمت روان استفاده شدشناختی، مقیاس خطرپذیری و پرسشنامه اطالعات جمعیت

SPSS-16 طرفه و تی مستقل تحلیل شدندهای گشتاوری پیرسون، تحلیل واریانس یکو با آزمون.  
. داشتدار ابا تمامی ابعاد رفتار پرخطر رابطه منفی معن شناختی با رفتار پرخطر و همچنین تقریباًبهزیستی روان :هایافته

پرخطر  هایگرایش بیشتری به رفتار انشجویانسایر ددر مقایسه با  دانشجویی دانشجویان ساکن خانهدانشجویان پسر و 
  .) ≥ 01/0p(نشان دادند 
این مطالعه ضرورت توجه بیشتر بر متغیرهای فردی اجتماعی و به ویژه محل سکونت و بهزیستی  :نتیجه گیری

  .دهدروانشناختی دانشجویان را به منظور پیشگیری از افزایش گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر نشان می
 شناختی، دانشجورفتارهای پرخطر، بهزیستی روان :های کلیدیواژه
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در معـرض خطـر بیشـتری قـرار      نوجوانان و جوانـان 
از عالیـم گـذر یـا انتقـال از     از طرف دیگـر   ).2(دارند 

ــه شــدن در    ــالی، پذیرفت ــه بزرگس ــوانی ب دوره نوج
رسـیدن   دانشگاه است و یکی از خصوصیات این دوره،
ــت    ــه تح ــت ک ــدی اس ــتقالل نوپدی ــه اس ــأثیر آن ب ت

ــبک  ــتری در س ــاری بیش ــجویان، خودمخت ــای دانش ه
زندگی و رفتارهایشـان احسـاس کـرده و بسـیاری از     
آنها گرایش بیشـتری بـه سـمت رفتارهـای ناسـالم و      

  ).3(کنند های پرخطر پیدا میسبک
شـوند کـه   می اطالقرفتارهایی به رفتارهای پرخطر، 

افـراد   و سـایر  بهزیستی نوجوانـان، جوانـان   سالمت و
ــی    ــرار م ــر ق ــرض خط ــه را در مع ــدجامع . )4( دهن

رفتارهای پرخطر سنین جوانی و نوجـوانی عمـدتاً در   
اسـتعمال دخانیـات،   : شش دسته هستند که عبارتند از

اعتیاد و سوءمصرف مواد، رفتارهـای جنسـی ناسـالم،    
تبط با تحرکی جسمی، تغذیه ناسالم و رفتارهای مرکم

رفتارهای پرخطـر شـناخته شـده    . صدمات و جراحات
خشونت، خودکشـی،  : در بین جوانان ایرانی عبارتند از

مالحظگی در راننـدگی، مصـرف دخانیـات، الکـل و     بی
یـدز  مواد، رفتارهای پرخطر جنسی که احتمال ابتال به ا

دنبــال داشــته باشــد،  هــای مقــاربتی را بــهیــا بیمــاری
هـای  اسالم و عدم انجـام فعالیـت  ای نرفتارهای تغذیه
رفتارهای پرخطر در بسـیاری از  ). 1(بدنی و ورزشی 

دهند و روی هم اثر تشدیدکننده موارد با هم رخ می
جـوان کشـور   در میان جمعیت  .کننده دارندیا تقویت

 و باشدصورت تصاعدی می رشد رفتارهای پرخطر به
علوم دانشگاه شیوع کلی مصرف سیگار در دانشجویان 

) زنـان % 4/1مردان و % 18(درصد  9/8پزشکی تبریز 
  این در حالی است که بعضی از خـرده  ).5(بوده است 

گـاهی   هـای دانشـجویی،  های مربوط به گروهفرهنگ
کردن انواع رفتارهای پرخطـر ماننـد مصـرف     امتحان

ــی     ــب م ــویق و ترغی ــواد را تش ــیگار و م ــد و س کنن
یی نظیــر رفتارهــا دانشــجویان در دوران اوج تجربــه

مصرف مواد و رفتارهای جنسی در اوایـل جـوانی بـه    
تـرین عامـل بـه    رفتارهای پرخطـر مهـم  . برندسرمی

که تخمین زده شده . خطر افتادن سالمت جامعه است
میــر ناشــی از  ، فقــط میــزان مــرگ و2030تــا ســال 

 )6(میلیون نفر در سال برسد  10مصرف دخانیات به 
 ،واد و خشـونت جنسی، مصرف مـ  پرخطر رفتارهایو 

میر در سن نوجـوانی   مرگ و بسیاری از مواردعامل 
ســـازمان جهـــانی . )7( اســـتو ابتـــدای بزرگســـالی 

ســالمت را چیــزی بــیش از نبــود بیمــاری   ،بهداشــت
 ،کند کـه سـالمت  و عنوان می ستهدانجسمی و روانی 

کامل از نظـر جسـمی، روانـی و اجتمـاعی      رفاهحالت 
خـود را بـه خـوبی     هـای است که فرد در آن قابلیـت 

موثر و مولد برای خود و  ای شناخته و از آنها به گونه
  کننـده مـنعکس  سـالمتی ). 8( کنـد استفاده مـی  اجتماع

ــرد    ــدگی ف ــورد زن ــت در م ــات مثب ــار و احساس افک
 در سطح شناختی، سالمت ذهن شـامل یـک  . باشد می

کـه بـا    اسـت حس کلی در مورد رضـایت از زنـدگی   
دسـت   و سایر ابعاد زندگی بـه  رضایت از کار، ازدواج

در سطح عاطفی، افراد دارای بهزیسـتی بـاال،   . آید می
عمدتاً دارای هیجانات مثبت هستند و ارزیـابی مثبتـی   

افــراد . مـورد رویــدادهای در حــال وقـوع دارنــد   در
دارای بهزیستی پایین شرایط و رویدادها را نامطلوب 

طلوب کنند و به همین دلیل هیجانات نـام  ارزیابی می
ــه   مثــل اضــطراب، افســردگی و پرخاشــگری را تجرب

بهزیسـتی   در زمینـه تحقیقـات بسـیاری    ).9(کننـد   می
که برخی به بررسی تـاثیر سـن، جـنس یـا      هانجام شد

اند و اجتماعی بر بهزیستی پرداخته -وضعیت اقتصادی
ـ    برخی دیگـر بهزیسـتی را بـه    أثر از عنـوان عـاملی مت

و یـا  ...) شدن، طالق و دار ازدواج، بچه(تجارب زندگی 
های خاص مورد مطالعـه  تحوالت زندگی و نیز چالش

 1شده توسط بروکس انجام مطالعه ).10(ند اهقرار داد
حــاکی از ارتبــاط بــین ســطح اســترس و   و همکــاران

ــا رفتارهـــای پرخطـــر بـــوده   و  )11(افســـردگی بـ
انـد کـه   نیز نشان دادهو همکاران  2چاویپوجنکامجورن

مصرف مشروبات الکلی با رفتارهای پرخطر سالمتی و 
                                                 
1 Brooks 
2 Chaveepojnkamjorn 
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ــی ــت ویژگ ــای جمعی ــطح   ه ــن، س ــد س ــناختی مانن ش
تحصیالت، محل سکونت، داشـتن شـغل نیمـه وقـت و     

دار دارد سابقه مصرف الکل در خانواده ارتبـاط معنـی  
ای بـر روی  عـه در مطال و همکـاران  1اولچوسکی. )12(

ن نتیجه رسیدند لیسانس به ای دانشجوی دوره 1023
کاهش ورزش با سـالمتی   که مصرف سیگار با واسطه

لـذا بـا توجـه بـه     . )13(شده پایین همراه است ادراک
 هـای مختلـف  حوزه رابطه در زمینههایی که پژوهش

سالمت با رفتارهای پرخطر و انواع آن مثـل گـرایش   
در  رفتـار جنسـی  و  به مصرف الکل، سـیگار، خشـونت  

 زی و دانشـجویی انجـام شـده   آمـو  های دانشمحیط
توان گفت که احتماالً رفتارهای پرخطـر   ، می)15-11(

. با سـطوح پـایین سـالمت و بهزیسـتی رابطـه دارنـد      
شناختی در رفتارهـای  درباره نقش متغیرهای جمعیت

پرخطر نیز مطالعـاتی انجـام شـده و بـر نقـش سـن،       
هـل، طبقـه   أمقطع تحصیلی، محل سکونت، وضـعیت ت 

ــروز برخــی از  اجتمــاعی و  اقتصــادی و جنســیت در ب
ای از رفتارهای پرخطـر  رفتارهای پرخطر یا مجموعه

ها کمتر بـه  با این حال در پژوهش. )16،5( اشاره دارد
ارتبــاط همزمــان گــرایش بــه رفتارهــای پرخطــر بــا 
متغیرهای فـردی اجتمـاعی و بهزیسـتی روانشـناختی     
پرداخته شده است، لذا پـژوهش حاضـر بـه بررسـی     

ــا    ارت ــر ب ــای پرخط ــه رفتاره ــرایش ب ــزان گ ــاط می ب
شناختی در متغیرهای فردی اجتماعی و بهزیستی روان

  .دانشجویان پرداخته است
  

  روش کار
. همبستگی است -پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی

جمعیت مورد مطالعه، شامل کلیه دانشجویان مشغول 
ــال     ــی در س ــق اردبیل ــگاه محق ــیل در دانش ــه تحص ب

حجم نمونه در این مطالعه . بودند 1391-92تحصیلی 
و با در نظر گـرفتن  با استفاده از فرمول تعیین نسبت 

50/0=p  05/0و=d ،208  ــد ــرآورد ش ــر ب ــرای . نف ب
گیـری  انتخاب آنها نیز ابتدا با استفاده از روش نمونـه 

                                                 
1 Olchowski 

هـای دانشـگاه   ای، سه دانشکده از بین دانشکدهخوشه
حضـور در  محقق اردبیلی انتخـاب شـده و سـپس بـا     

های دانشکده، های انتخاب شده، از بین کالسدانشکده
صورت تصادفی  ر نهایت بهسه کالس انتخاب شده و د

کننــده در  نفــر از بــین دانشــجویان شــرکت    208
ــالس ــه     ک ــمن ارائ ــده و ض ــاب ش ــی انتخ ــای درس ه

توضـــیحات الزم در خصـــوص اهـــداف و انتظـــارات 
است رخومطالعه، در صورت رضایت، از دانشجویان د

ابزارهای . ها پاسخ دهند شد که به سؤاالت پرسشنامه
بـه قـرار ذیـل    ها مورد استفاده برای گردآوری داده

   .بود
 شناختیپرسشنامه اطالعات جمعیت

هــایی ســاخته بــوده و گزینــهایــن پرسشــنامه محقــق
همچون سن، جنس، مقطع تحصـیلی، وضـعیت تأهـل،    

تولـد،  وضعیت سکونت، تعداد اعضای خانواده، ترتیب 
وضــعیت اقتصــادی و قومیــت دانشــجویان را مــورد  

  .دادسنجش قرار می
 2مقیاس خطرپذیری

ساخته محمدی و همکاران این مقیاس که توسط زاده
هـای پـنج  گویه با پاسـخ  38و هنجاریابی شده، دارای 

نمره ( تا کامالً موافقم) 1نمره ( ای کامالً مخالفمگزینه
قطـه بـرش خاصـی    در این مقیـاس کـه ن  . باشدمی) 5

برای تفکیک افراد بهنجـار از نابهنجـار نـدارد، نمـرات     
باالتر نشانگر گرایش بیشتر به رفتار پرخطـر بـوده و   

مـواد   گرایش بـه رفتـار پرخطـر را در هفـت حـوزه     
، رابطـه و رفتـار جنسـی   ، خشونت، سیگار، الکل، مخدر
 و یک حیطه رانندگی خطرناک، جنس مخالف باه رابط

میزان . دهدرخطر مورد ارزیابی قرار میکلی رفتار پ
هـا  مقیـاس و خـرده  94/0آلفای کرونباخ کل مقیاس 

ــین  ــت    93/0و  74/0ب ــده اس ــزارش ش در . )17(گ
پژوهش حاضر نیز ضـریب پایـایی آزمـون از طریـق     

هـا بـین   مقیاسو خرده 95/0محاسبه آلفای کرونباخ 
 .دست آمد هب 94/0و  72/0

  
                                                 
2 Risk-Taking Scale 
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 1پرسشنامه سالمت روان
بـوده و   و همکـاران  2پرسشنامه که سـاخته ویـت   این

بشارت آن را در جمعیـت ایرانـی هنجاریـابی کـرده،     
سؤالی است کـه   14سؤال و دو زیرمقیاس  28شامل 

شناختی را مورد سـنجش  ها بهزیستی روانیکی از آن
ها در این پرسشـنامه مبتنـی   پاسخ. )18(دهد قرار می
تـا  ) 1نمـره  (لف ای کـامالً مخـا  درجههای پنجبر پاسخ

بوده، نمرات باال نشانگر سالمت ) 5نمره (کامالً موافق 
برشـی بـرای تفکیـک    روان باالتر افراد اسـت و نقطـه  
مقیاس سالمت روانـی  . افراد بهنجار از نابهنجار ندارد

و نـه   -بر اساس اطالعات مربوط به جمعیت عمـومی 
ساخته شده و بـه همـین دلیـل بـرای      -جمعیت بالینی

در . باشـد وی جمعیت عمومی مناسب مـی پژوهش ر
پژوهش بشارت ضـریب همسـانی درونـی بـه روش     
آلفای کرونباخ بـه طـور جداگانـه بـرای زیرمقیـاس      

گزارش شـده و پایـایی    91/0بهزیستی روان شناختی 
بازآزمایی، اعتبـار همزمـان و اعتبـار تفکیکـی آن نیـز      

در پــژوهش حاضــر نیــز ). 18(مطلــوب بــوده اســت 
ــایی  ــریب پای ــای  ض ــبه آلف ــق محاس ــون از طری آزم

دانشجوی انتخاب  208از  .بدست آمد 92/0کرونباخ 
نفر پرسشنامه را تکمیل نکرده و یا ناقص پر  16شده 

کرده بودند که با حذف این مـوارد از رونـد تحلیـل،    
نفـر را در   192به دست آمد که% 93نرخ پاسخگویی 

از  ها با اسـتفاده کردن دادهبعد از وارد. گرفتبر می
ابتـدا  . تجزیه و تحلیل انجام شـد  SPSS-16افزار منر

همبستگی بین متغیرهای پژوهش و ابعاد مختلف آنها 
ــرار   ــا روش گشــتاوری پیرســون مــورد آزمــون ق ب

همچنـین بـرای مقایسـه میـزان ابعـاد رفتـار       . گرفت
شـناختی در دانشـجویان بـه    پرخطر و بهزیستی روان

هـای تحلیـل    تفکیک محل سکونت و جنسیت، آزمـون 
در  .طرفه و تی مستقل به کار گرفته شد واریانس یک

خصوص مسایل اخالقی مطالعـه نیـز اهـداف مطالعـه     
کنندگان توضیح داده شد، رضـایت آنهـا   برای شرکت

                                                 
1 MHI: Mental Health Inventory 
2 Veit 

برای همکاری جلب شد، اطمینان داده شد که تکمیـل  
هـا در پـی    پرسشنامه هیچ ضرر و زیـانی را بـرای آن  

ر مورد اطالعات اخذ شـده  نداشته و رازداری کامل د
  . رعایت شد

  

  اهیافته
پـــژوهش، وضـــعیت ســـکونت  نفـــر نمونـــه 192از 

 62% (3/32هـای نسـبتاً مسـاوی    دانشجویان در گروه
هـای  ساکن خانه) نفر 63% ( 8/32ساکن خوابگاه، ) نفر

پدری خود  ساکن خانه) نفر 67% ( 9/34دانشجویی و 
ــود ــر 143(%  5/74. ب ــدگانشــرکت) نف پســر و  ،کنن

ــانگین ســـنی . دختـــر بودنـــد) نفـــر %49 (5/25 میـ
و  96/1سال با انحـراف اسـتاندارد    5/21دانشجویان، 

بـا میـانگین    55/19تـا   11معدل تحصـیلی آنـان بـین    
%  92بـیش از  . بود 51/1و انحراف استاندارد  25/15

مشغول به تحصـیل در مقطـع کارشناسـی    ) نفر 178(
ــد وضــعیت ) نفــر 174(درصــد  6/90جمعــاً . بودن

 7/91اقتصادی متوسط و خـوب داشـتند و همچنـین    
  .ساکن شهر بودند) نفر 176(درصد 

شناختی و برای محاسبه همبستگی بین بهزیستی روان
خطر از ضریب همبستگی گشتاوری ابعاد رفتار پر

نشان  1 جدول هاییافته. پیرسون استفاده شد
ر و شناختی با رفتار پرخطبهزیستی روان دهد که می

رابطه  ،با تمامی ابعاد رفتار پرخطر همچنین تقریباً
به این معنی که . داشت) ≥01/0p(منفی معنادار 

افزایش گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر با 
فقط  .کاهش بهزیستی روانشناختی آنها همراه است

بین گرایش به ارتباط با جنس مخالف و بهزیستی 
بیشترین . یافت نشدشناختی همبستگی معناداری روان

با نمره کل رفتار  ،شناختیهمبستگی بهزیستی روان
با گرایش به رابطه  آنو کمترین )  =r-36/0(پرخطر 

  .بود) =r -19/0( و رفتار جنسی
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  رفتار پرخطر گرایش به شناختی و ابعادبهزیستی روان ضرایب همبستگی بین .1ل جدو
  ابعاد رفتار پرخطر       

  بهزیستی روانشناختی
مواد 
رابطه و   خشونت  سیگار  الکل  مخدر

  رفتار جنسی
رابطه با جنس 

  مخالف
رانندگی 
  کل نمره  خطرناک

  73/88  54/15  21/12  35/9 64/11 86/10 33/13 94/13 میانگین
  29/22  92/4  71/4  53/4 77/4 26/6 99/6 66/6  انحراف معیار

r 21/0- 29/0- 32/0- 28/0- 19/0-  13/0-  31/0-  36/0-  
p 008/0 001/0 001/0< 003/0 01/0  07/0  001/0<  001/0<  

  

در  و ابعــاد آن بــرای مقایســه میــزان رفتــار پرخطــر
دانشجویان ساکن خوابگاه، خانـه دانشـجویی و منـزل    

تحلیل واریانس یک طرفـه اسـتفاده    آزمونپدری از 
  .خالصه شده است 2 جدول که نتایج آن در شد

گـرایش   ، تفـاوت میـانگین نمـره   2 با توجه به جـدول 
ــل      ــا مح ــجویان ب ــین دانش ــر در ب ــار پرخط ــه رفت ب
ــوچکتر از   ــای کـ ــکونت مختلـــف در ســـطح خطـ سـ

ــی 01/0 ــوددار معنـ ــونزآ). F=28/10( بـ ــای مـ هـ
اخـتالف بـین جفـت    تعقیبی بـرای بررسـی معنـاداری    

 دانشــجویان ســاکن خانــهکــه  هــا نشــان دادمیــانگین
در مقایســــــه بــــــا ) =61/101M(دانشــــــجویی 

ــاه    ــاکن خوابگ ــجویان س ــزل ) =41/84M(دانش و من
ــدری  ــرایش   )  =62/80M(پ ــاداری گ ــرز معن ــه ط ب

ــار پرخطــر داشــتند  ــه رفت ــانگین . بیشــتری ب ــین می ب
ــزل       ــاه و من ــر در خوابگ ــار پرخط ــه رفت ــرایش ب گ

  .تفاوت معناداری یافت نشدپدری 

ــاوت   ــار پرخطـــر نیـــز، تفـ ــاد مختلـــف رفتـ در ابعـ
گــــرایش بــــه مــــواد مخــــدر  میــــانگین نمــــره

)56/13=F( الکــــل ،)57/13=F( ــیگار ، )F=90/6(، ســ
در ســـطح ) F=24/6(و رابطــه بـــا جـــنس مخـــالف  

ــوچکتر از  ــار   01/0ک ــه رابطــه و رفت ــرایش ب و در گ
ــی  ــطح ) F=50/3(جنســ ــوچکتر از در ســ  05/0کــ

هـای تعقیبـی نشـان داد    نتـایج آزمـون  . بـود دار عنیم
ــه ــه در هم ــه    ک ــرایش ب ــانگین گ ــامبرده، می ــاد ن ابع

ــه     ــاکن خانـ ــجویان سـ ــر در دانشـ ــا ر پرخطـ  رفتـ
دانشــجویی بــه طــرز معنــاداری بیشــتر از دیگــر      

ــروه ــود گ ــا ب ــار    . ه ــاد رفت ــره ابع ــانگین نم ــین می ب
پرخطــر در دانشــجویان ســاکن خوابگــاه دانشــجویی  

ــد ــزل پ ــاداری و من ــاوت معن ــاهدهری تف . نشــد مش
همچنــین در ابعــاد گــرایش بــه خشــونت و راننــدگی 

ــین گــروه  ــاداری ب هــای خطرنــاک هــیچ تفــاوت معن
  .نشد مشاهدهمختلف مورد آزمون 

  

  میزان گرایش به رفتار پرخطر برحسب محل سکونت دانشجویان .2جدول 
  

و  رفتـار پرخطـر   میـانگین گـرایش بـه    برای مقایسـه 
مســـتقل  تـــیآزمـــون  ، ازدو جـــنس در ابعـــاد آن
ــتفاده ــد اس ــراد      .ش ــداد اف ــه تع ــن ک ــاطر ای ــه خ ب
و در تحلیــل بــا احتیــاط    ،هــا نــابرابر بــود   گــروه

هـــا از صـــورت احـــراز شـــرط همســـانی واریـــانس
نتــایج نشــان داد . انجــام شــد 1زطریــق آزمــون لــون

                                                 
1 Levens Test 

  محل سکونت          
 ابعاد رفتار پرخطر

 ANOVA  منزل پدری خانه دانشجویی خوابگاه

 F  P  انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

  رفتار پرخطر
  مواد مخدر

  الکل
  سیگار

  رابطه و رفتار جنسی
  رابطه با جنس مخالف

  خشونت
  رانندگی خطرناک

41/84 
6/13  

08/12  
12/10  

15/9  
38/11  
45/11  
19/15  

12/26 
86/5  
99/4  
79/4  
05/5  
73/4  
16/5  
87/5  

61/101 
22/17  
84/16  
16/13  
51/10  
88/13  
22/12  
98/15  

27/27 
21/6  
18/6  
49/4  
23/4  
40/5  
09/5  
81/4  

62/80  
68/11  
20/11  

39/9  
46/8  
40/11  
28/11  
44/15  

51/23  
11/4  
89/3  
01/5  
17/4  
16/3  
08/5  
89/5  

28/10  
56/13  
57/13  

90/6  
50/3  
24/6  
69/0  
41/0  

0001/0  
0001/0  
0001/0  
001/0  
05/0  

001/0  
49/0  
65/0  
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ــجویان  ــه دانشـ ــر کـ ــه ) =84/94M(پسـ ــبت بـ نسـ
گــرایش بیشــتری   )=93/70M(دانشــجویان دختــر 

به رفتارهـای پرخطـر داشـتند کـه براسـاس مقـدار       
t  ایـــن تفـــاوت در ســـطح ) 39/6(بدســـت آمـــده

   .معنادار بود 01/0
ــه جــدول   ــا توجــه ب ــه  3ب ــاد گــرایش ب ــانگین ابع ، می

، ســـیگار )t= 32/5(، الکـــل )t= 23/5(مـــواد مخـــدر 
)34/4 =t ( و رابطـــه و رفتـــار جنســـی)28/6 =t ( در

ابعــاد نــامبرده،  دو جــنس متفــاوت بــوده و در همــه
از دختـران   طـور معنـاداری بـیش    بـه میانگین پسـران  

ــود ــران  . ب ــانگین پس ــاوت می ــاد  تف ــران در ابع و دخت
گــرایش بــه خشــونت، راننــدگی خطرنــاک و ارتبــاط  

  .با جنس مخالف معنادار نبود

ــایان ــانس     ش ــل واری ــون تحلی ــه آزم ــت ک ــر اس ذک
ــک ــاوت      ی ــه تف ــرای مقایس ــی ب ــون ت ــه و آزم طرف

ــانگین ــرای بهزیســتی روان  می ــناختی نتــایج  هــا ب ش
ــداد  ــاداری را نشــان ن ــانگین بهزیســتی  . معن ــی می یعن

ــناختیروان ــین     شـ ــران و بـ ــران و دختـ ــین پسـ بـ
دانشـــجویان ســـاکن خوابگـــاه، خانـــه دانشـــجویی و 
ــاداری      ــاوت معن ــاری تف ــاظ آم ــدری از لح ــه پ خان

ــت ــری   . نداش ــد متغی ــانس چن ــل واری ــون تحلی آزم
نیز نتیجه معنـاداری بـرای اثـر تعـاملی بـین جنسـیت       
ــان      ــژوهش نش ــای پ ــر متغیره ــکونت ب ــل س و مح

  .نداد

  گرایش به رفتار پرخطر برحسب جنس دانشجویان .3جدول 
 جنس

  ابعاد رفتار پرخطر
  T test  دختر پسر

  T  P  انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
  رفتار پرخطر
  مواد مخدر

  الکل
  سیگار

  رابطه و رفتار جنسی

84/94 
33/15  
81/14  
96/11  
32/10  

52/29 
08/7  
19/7  
54/6  
52/4  

93/70 
91/9  
04/9  
65/7  
55/6  

63/19  
52/2  
08/4  
93/3  
26/3  

39/6  
23/5  
32/5  
34/4  
28/6  

0001/0  
0001/0  
0001/0  
0001/0  
0001/0  

  

  بحث
ــه     ــرایش ب ــین رابطــه گ ــدف تعی ــا ه ــه ب ــن مطالع ای

 شـــناختی ورفتارهـــای پرخطـــر بـــا بهزیســـتی روان
ــت ــای جمعیـ ــا آن در  متغیرهـ ــرتبط بـ ــناختی مـ شـ

ــه  . دانشــجویان انجــام شــد  رفتارهــای پرخطــر دامن
امــا در ایــن  ،شــودوســیعی از رفتارهــا را شــامل مــی

ــوزه  ــژوهش ح ــای   پ ــایع رفتاره ــی و ش ــای بحران ه
نتــایج نشــان . پرخطــر مــورد بررســی قــرار گرفــت

شــناختی بــا رفتــار پرخطــر و بهزیســتی روانکــه  داد
ــین تقریبــ  ــر     اًهمچن ــار پرخط ــاد رفت ــامی ابع ــا تم ب

ــادار  ــتن  . داشــترابطــه منفــی معن ــاال رف ــا ب یعنــی ب
ــطح      ــر س ــار پرخط ــواع رفت ــه ان ــرایش ب ــطوح گ س

ایــن یافتــه . یابــدشــناختی کــاهش مــیبهزیســتی روان

 2و همکــاران، الچوســکی 1بــا پــژوهش هــای بــروکس
ــاران ــوانی     و همک ــاران همخ ــا و همک ــلیمانی نی و س

ــد  ). 11،13،19(دارد  ــر هرچنــ ــای پرخطــ رفتارهــ
ــا      ــد، ام ــی دارن ــاوتی را در پ ــترده و متف ــایج گس نت
هرکدام بـه نـوعی بـا مشـکالت مربـوط بـه سـالمت        

هـا  بـرای مثـال پـژوهش   . و بهزیستی مـرتبط هسـتند  
ــانگان افســردگی    ــل و نش ــیگار و الک ــین مصــرف س ب

ــان داده  ــوی نشـ ــه قـ ــد رابطـ ــه .)20،21(انـ  مقایسـ
ویان بــا توجــه گــرایش بــه رفتــار پرخطــر در دانشــج

ــوه ــه نح ــکان ب ــا اس ــان داد آنه ــه  نش دانشــجویان ک
در مقایســه بــا دانشــجویان  دانشــجویی ســاکن خانــه

ســاکن خوابگــاه و منــزل پــدری بــه طــرز معنــاداری 
ــار پرخطـــر   ــتری بـــه رفتـ ــرایش بیشـ ــتندگـ . داشـ

                                                 
1 Brooks 
2 Olchowski 
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گــرایش بــه رفتــار پرخطــر  همچنــین میــانگین نمــره
در دانشـــجویان ســـاکن خوابگـــاه و منـــزل پـــدری 

ــاداری نداشــتت ــژوهش  . فــاوت معن ــا پ ــه ب ایــن یافت
بــا توجــه بــه اینکــه . بــودحاجیــان و همکــاران همســو 

ــان ــک  هیجـ ــواهی و ریسـ ــای  خـ ــذیری و رفتارهـ پـ
ســت ر بــه طــور کلــی در دانشــجویان باال   پرخطــ

ــواع چــالش )24-22( ــا وجــود ان ــا و فشــارهای ، و ب ه
ــیط   ــدگی در محـ ــیط زنـ ــه محـ ــوط بـ ــای مربـ هـ

ــاالً ــارت و کنتـــرل و  دانشـــجویی و اینکـــه احتمـ نظـ
هـــای اســـتیجاری دانشـــجویی راهنمـــایی در خانـــه

ــاه ــر از خوابگ ــدری  کمت ــزل پ ــای دانشــجویی و من ه
رســد گــرایش بــه ســمت    اســت، بــه نظــر مــی   

رفتارهـای پرخطـر از جملـه مصـرف مـواد و الکـل و       
  . رفتارهای جنسی در این دانشجویان بیشتر باشد
ــجویان     ــه دانش ــان داد ک ــایج نش ــین نت ــر همچن پس

ســبت بــه دانشــجویان دختــر میــانگین گــرایش      ن
ــار پرخطــر   ــه رفت ــاالتری ب ــه در . داشــتندب ــن یافت ای

. )5،15،22(هــای پیشــین اســت   راســتای پــژوهش 
هــای زیســتی و تربیتــی در دو جــنس، وجــود تفــاوت

انتظـــارات فرهنگـــی و اجتمـــاعی متفـــاوت و آزادی 
ــار      ــه رفت ــرایش ب ــان گ ــاالً امک ــران، احتم ــتر پس بیش

  .دهدپسران افزایش میپرخطر را در 
 هـای پـژوهش حاضـر در مقایسـه    با توجـه بـه یافتـه   

بین دو جـنس، گـرایش بـه ارتبـاط بـا جـنس مخـالف        
ــاوتی   ــران و پســران تف ــزان  نداشــتدر دخت ــا می ام

گرایش به رابطـه و رفتـار جنسـی در پسـران بیشـتر      
ــود ــژوهش   ب ــتای پ ــه در راس ــارد و ک ــارانآگ  همک
از انتظـــارات و توانـــد ایـــن امـــر مـــی.  )15( بـــود
ــت و   ارزش ــزوم عفـ ــورد لـ ــی درمـ ــای فرهنگـ هـ

پاکــدامنی بــرای دختــر و نــه لزومــاً بــرای پســران و 
ــود   ــران ناشــی ش ــتر پس ــوپر. آزادی جنســی بیش  1ک

در پژوهشی به ایـن نتیجـه رسـید کـه مصـرف الکـل       
گیری بـرای رفتـار جنسـی و رابطـه نـاایمن      با تصمیم

ــذا   ــجویان ارتبـــاط قـــوی دارد، لـ جنســـی در دانشـ
                                                 
1 Cooper 

بــاالتر بــودن گــرایش بــه رابطــه و رفتــار جنســی در 
پسران ممکـن اسـت از بـاالتر بـودن میـزان گـرایش       

تفــاوت  .)25(بــه مصــرف مــواد و الکــل ناشــی شــود 
مذکور بین پسـران و دختـران در ابعـاد گـرایش بـه      
ــه    ــود ک ــادار نب ــاک معن ــدگی خطرن ــونت و رانن خش

دانشــجویان بــا محــل ســکونت     در مقایســه قــبالً
ایــن . نشــد مشــاهدهز تفــاوت معنــاداری مختلــف نیــ

ایـن دو بعـد کمتـر از     دهد کـه احتمـاالً  امر نشان می
تـأثیر عـواملی مثـل جنسـیت، محـل      دیگر ابعاد تحـت 

آزمـون   .گیرنـد سکونت و محیط زنـدگی قـرار مـی   
ــک  ــانس ی ــل واری ــرای   تحلی ــی ب ــون ت ــه و آزم طرف

ــانگین  ــاوت می ــرای بهزیســتی روان مقایســه تف ــا ب -ه

یعنــی  . معنــاداری را نشــان نــداد   شــناختی، نتــایج 
شـــناختی بـــین پســـران و میـــانگین بهزیســـتی روان

ــه    ــاه، خان ــاکن خوابگ ــجویان س ــین دانش ــران و ب دخت
دانشــجویی و خانــه پــدری از لحــاظ آمــاری تفــاوت  

ــاداری  ــکری و . نداشـــتمعنـ ــتا شـ ــین راسـ در همـ
ــاران  ــی همک ــان داددر پژوهش ــدنش ــس از   ن ــه پ ک

غیـر جنسـیت بـا    هـای شخصـیتی، بـین مت    کنترل عامل
ــتی ذهنـــی رابطـــه   هـــیچ یـــک از ســـطوح بهزیسـ

هــا امــا ایــن یافتــه. )26( نداشــتداری وجــود  معنــی
مبنــی بــر وجــود تفــاوت منیــع بــا پــژوهش میکــائیلی

ــی ــنس، در   معن ــناختی دو ج ــتی روانش دار در بهزیس
شــناختی بــا رفتــار  بهزیســتی روان. )27(تضــاد اســت 

وجـود   ، امـا بـا  داشـت پرخطر رابطـه منفـی معنـادار    
این کـه میـزان گـرایش رفتـار پرخطـر بـا توجـه بـه         
جــنس و محــل ســکونت متفــاوت اســت، ایــن تفــاوت 

ــتی روان  ــورد بهزیس ــاهده  در م ــناختی مش ــد،ش  نش
ای توانـد ناشـی از وجـود متغیرهـای واسـطه     که مـی 

کننـــده مختلفـــی مثـــل ســـبک زنـــدگی، و تعـــدیل
ــت ــان باشــد ورزش و فعالی ــن می ــدنی در ای  .هــای ب

ــه  ــک     جامع ــه ی ــدود ب ــرفاً مح ــر ص ــژوهش حاض پ
ــجویان    ــه دانشـ ــده جامعـ ــت و نماینـ ــگاه اسـ دانشـ

در ایـــن پـــژوهش از پرسشــــنامه   . باشـــد  نمـــی 
ــن     ــده و ممک ــتفاده ش ــذی اس ــنجی مدادکاغ خودس
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ــع   ــد جم ــت در رون ــایی رخ  اس ــات خط آوری اطالع
داده باشد که این خطـا ممکـن اسـت ناشـی از عـدم      

ــوگیر     ــا س ــط و ب ــخگویی غل ــا پاس ــخگویی و ی ی پاس
ــه    ــایج مطالع ــت موجــب انحــراف نت باشــد و در نهای

ــود ــت و    . ش ــود وق ــت کمب ــه عل ــه ب ــن مطالع در ای
نیـــروی انســـانی و همچنـــین مالحظـــات اخالقـــی و 

ای اتکـا شـد و   هـای پرسشـنامه  قانونی صرفاً بـه داده 
از ســـایر منـــابع اطالعـــاتی همچـــون مصـــاحبه یـــا  

توانسـت  هـای انضـباطی دانشـجویان کـه مـی     پرونده
محـدودیت دیگـر وجـود    . د اسـتفاده نشـد  مفید باش
هــــای مســــتقیم درمــــورد رفتارهــــای پرســــش

پرخطری مثـل مصـرف مـواد یـا رفتـار جنسـی بـود        
که ایـن سـواالت موجـب مقاومـت و عـدم صـداقت       

ــخ ــیپاسـ ــده مـ ــزان  دهنـ ــه میـ ــوند و در نتیجـ شـ
ــخ ــع   پاس ــت جم ــحیح و دق ــای ص ــات ه آوری اطالع

از آمـده   دسـت  مبنـای نتـایج بـه    بـر  .یابـد کاهش می
  :شود کهاین مطالعه، پیشنهاد می

ــژوهش -1 ــش    در پ ــه نق ــایی ک ــی متغیره ــای آت ه
ــطه ــدیل واس ــا تع ــی ای و ی ــا م ــده را ایف ــد از کنن کنن

ــی  ــل ویژگ ــاعی    قبی ــت اجتم ــیتی، حمای ــای شخص ه
  . ادراک شده و غیره، مورد بررسی قرار گیرند

بــا توجــه بــه ایــن کــه نتــایج در مــورد برخــی از   -2
ــای   ــاد رفتاره ــی   ابع ــه کل ــا نتیج ــاوت ب ــر متف پرخط

ــی  ــنهاد م ــود، پیش ــر   ب ــدی ب ــات بع ــود در مطالع ش
روی ابعـــاد رفتارهـــای پرخطـــر تمرکـــز بیشـــتری 

ــه مــورد        ــه صــورت جداگان ــن ابعــاد ب ــده و ای ش
  .بررسی قرار گیرند

با توجـه بـه اینکـه نمونـه ایـن پـژوهش، صـرفاً از         -3
ــان دانشــجویان دانشــگاه دولتــی محقــق اردبیلــی   می

بودنــد و تعمــیم نتــایج بــه ســایر      انتخــاب شــده 
ــت،   ــه اســ ــدودیت مواجــ ــا محــ ــجویان بــ دانشــ

هـــای تواننـــد بررســـیهـــای آتـــی مـــی پـــژوهش
هــای هــا و محــیطچنینــی را در ســایر شهرســتان ایــن

ــت     ــایج از قابلی ــا نت ــد ت ــام دهن ــر انج آموزشــی دیگ
  .پذیری بیشتری برخوردار شوندتعمیم

  

  نتیجه گیری
ــایج بیـــان  ــه   نتـ ــده آن اســـت کـ بهزیســـتی کننـ

ــار پرخطــر رابطــه منفــی دارد  روان ــا رفت  شــناختی ب
لــذا الزم اســت در جهــت ارتقــاء وضــعیت ســالمت و 

شــناختی دانشــجویان بــه گــرایش    بهزیســتی روان
توجـه بیشـتری نمـوده و     آنها به رفتارهـای پرخطـر  

بـــدین منظـــور پـــژوهش حاضـــر لـــزوم توجـــه و 
ــجویان      ــکونت دانش ــرایط س ــر ش ــتر ب ــارت بیش نظ

  .دهدهای دانشجویی را نشان میهویژه خان به
  

  تشکر و قدردانی
ــژوهش    ــن پ ــا را در انجــام ای از همــه کســانی کــه م
ــا را محــرم راز   ــد و دانشــجویانی کــه م ــاری کردن ی
خود دانسـته و اطالعـات شخصـی خـود را در اختیـار      

  .ما قرار دادند سپاسگزاریم
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ABSTRACT 
 

Background & Objectives: One of the most common issues that can be detrimental to well-
being is risk-taking behaviors. While risk-taking behaviors are common in adolescence and 
youth, this study investigated the risk-taking behaviors based on demographic variables and 
its relationship with psychological well-being of the students. 
Methods: The population was included all male and female students studying in the 
University of Mohaghegh Ardabili in 2012-2013. A sample of 192 participants (143 males 
and 49 females) was selected by cluster random sampling. Data were gathered by Risk-
Taking Scale, Mental Health Inventory and demographic information questionnaire and 
analyzed by statistical methods of Pearson correlation, ANOVA and T-test using SPSS v.16.  
Results: Results showed that there is a negative relationship between psychological well-
being and risk-taking behaviors and almost it’s all dimensions. Also, male students and 
students who lived in rented houses had more tendencies to risk-taking behaviors (p≤ 0.01). 
Conclusion: This study showed that in order to prevention of student’s tendencies to risk-
taking behaviors more attention should be paid to their demographic status, especially to 
resident location and psychological well-being of students.  
Keywords: Risk-Taking Behaviors, Psychological Well-Being, Students. 
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