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 چكيده

 تعيين  هدف   با  حاضر  پژوهش  باشد.مي   جامعه   سالمت   افتادن  خطر   به   مهم   و   اصلي   عوامل  از  نوجوانان   در  آن  به   گرايش  و  پرخطر  رفتارهای  زمينه:

 گرفت. صورت آن با مرتبط عوامل و بوشهر شهر نوجوانان در پرخطر رفتارهای به  گرايش وضعيت

 گيرینمونه   روش  به   1398  سال  در  بوشهر  شهر  دوم  متوسطه   مقطع  آموزدانش  716  تحليلي،  -توصيفي   نوع  از  مقطعي   مطالعه   اين  در  :هاروش  و  مواد

  و   خشونت  سيگار،  به   گرايش  )شامل   زيرمقياس  سه   و  دموگرافيک  مشخصات  فرم  شامل  هاداده  آوریجمع  ابزار  گرديدند.  مطالعه   وارد  ایخوشه 

 اسپيرمن،  و  پيرسون  همبستگي   تحليلي   هایآزمون  و  توصيفي   آمار  از  استفاده  با  هاداده  .بود   ايراني(  نوجوانان  خطرپذيری مقياس  از  پرخطر  رانندگي 

  نظر   در  05/0  از  کمتر  موارد  تمام   در  داریمعني   سطح  گرديدند.  تحليل  خطي   رگرسيون  و  واليس  کروسكال   طرفه،  يک  واريانس  آناليز  مستقل،  تي 

   .شد گرفته 

  (88/14±67/5) پرخطر رانندگي  به  گرايش به  مربوط نمره ميانگين بيشترين بود. 03/17±83/0 پژوهش در کنندگان شرکت سني  ميانگين :هاافته ي

  کننده   مصرف  دوستان  وجود  (. 05/0  از  کمتر  موارد  تمام  در  داریمعني   )سطح  داشتند  دارمعني   و   مستقيم  ارتباط   هم  با  پرخطر  رفتار  سه   هر  بود.

  (=016/0p)  پرخطر  رانندگي   به   گرايش  با  توجيبي   پول  ميزان  و  (0/ 05  از  کمتر  موارد  تمام  در  داریمعني   )سطح   پرخطر  رفتار  سه   هر  با  دخانيات

 داشت.  دارمعني  و مستقيم ارتباط

 لحاظ  از  بايد  شودمي   مشاهده  آنان  در  پرخطر  رفتار  يک  که   نوجواناني   بنابراين  بود؛  هم  با  پرخطر  رفتارهای  ارتباط  دهندهنشان   نتايج  :گيرینتيجه 

 توجيبي،   پول  ميزان   با  آن  مثبت  ارتباط  و  پرخطر  رانندگي   به   نوجوانان  توجه   قابل  گرايش  به   توجه   با  شوند.  کنترل  نيز  پرخطر  رفتارهای  ديگر

 باشد.مي  مطرح نوجوانان توجيبي  پول وضعيت بر والدين بيشتر نظارت ضرورت

 نوجوانان سيگار، پرخطر، رانندگي  پرخطر، رفتارهای خشونت، :کليدی واژگان
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 مقدمه
 به  پرخطر  رفتارهای  شیوع   که  است   دهه   دو  به  نزدیک

 ترینمهم   از  یکی  به  جوانی   و  نوجوانی  سنین  در  ویژه

  این   ،(1)  است   شده  تبدیل  بشری  جوامع  هاینگرانی

  نوجوانی   اواخر  در  و  افزایش   نوجوانی  اواسط  در  رفتارها

 تعادل  نوجوانی  مسیر  در  اگر  و  ؛(2)  یابدمی  کاهش

 مانند  منفی  پیامدهای  است   ممکن  باشد  نداشته  وجود

  . ( 3)  شود  ایجاد  اجتماعی  انحرافات  و  رفتاری  مشکالت

 عدم  و   ایمقابله  و  اجتماعی  هایمهارت  فقدان  عالوههب

  رفتارهای   با  رویارویی  در  را  نوجوانان  ورزی،جرأت

 پرخطر  هایرفتار  .(4)   است  کرده  پذیرآسیب   خطرپر

 مختل  را  دیگران  زندگی  که  شوندمی  یهایرفتار  شامل

  آسیب  هاآن  اموال  یا  اشخاص  به   است  ممکن   و  کرده

  تحت  که  است   رفتارهایی  شامل  همچنین  و  برسانند

  جمله   از  .(5)  شوندمی  بندیدسته  بزهکاری  عنوان

  و   قلیان  سیگار،  مصرف  به  توانمی  پرخطر  رفتارهای

 مشروبات   مصرف  فیبر،  کم  و  پرچرب  غذاهای  تنباکو،

 مصرف   سوء  ،(6)  پرخاشگری  و  خشونت   ،(4)  الکلی

 (7  و  6)  پرخطر  رانندگی  و  پرخطر  جنسی  رفتار  مواد،

 کرد.   اشاره

  اهمیت   از   نوجوانان   بین   در   خشونت   مسئله   میان،   این   در 

  رسان آسیب  عملی  خشونت،  ، ( 8)   است  برخوردار  ای ویژه 

  کار   به   خویش   مقاصد   پیشبرد   برای   فرد   که   شود می   تلقی 

  حتی   و   نژادی   لفظی،   فیزیکی،   ابعاد   شامل   و   ( 9)   برد می 

  خشونت   از   دیگر   بندی تقسیم   یک   در   . ( 10)   است   جنسی 

  به   نسبت   )خشونت   فیزیکی   نوع   چهار   به   را   آن   توان می 

  نسبت  خشونت  و   فردی  میان  و  فردی   درون   از   اعم   انسان 

  و   قبل(   نوع   دو   از   )ترکیبی   ترکیبی   کالمی،   اشیاء(،   به 

  گسترش   . ( 11)   کرد   تقسیم   مقررات(   از   )سرپیچی   اجتماعی 

  ایران   جامعه   در   اخیر   های سال   در   ویژه   به   خشونت،   دامنه 

  . رود می   شمار   به   اجتماعی   های آسیب   ترین جدی   از   یکی 

  رفتار   میزان   ایران،   در   گرفته   انجام   تحقیقات   نتایج   طبق   بر 

  و   راهنمایی   مدارس   آموزان دانش   بین   در   آمیز خشونت 

    . ( 12- 14)   است   متوسط   حد   از   باالتر   دبیرستان 

  بهداشت  مشکالت  از   دیگر  یکی  نیز  کشیدن  سیگار

 در  سالمت   مهم  چالش  یک  ةدهند  نشان  و  است   عمومی

  سازمان   آمار   اساس  بر  .(15)  است   جهان  سراسر

  سیگار   جهان  سراسر  در  نفر  میلیارد  یک  جهانی،  بهداشت 

 سن   .(16)  کنندمی  دود  را  سیگار  تریلیون  60  و  کشندمی

  حدودی   تا   دنیا  مختلف  نقاط  در  سیگار  مصرف  شروع

  از  بالغ هایسیگاری بیشتر متأسفانه و (17) است  مشابه

  را   سیگار  مصرف  نوجوانی  دوران  و  سال  18  زیر  سنین

  افراد   که  هنگامی  طرفی  از  .(19  و  18)  کنندمی  آغاز

  بیشتر  کنندمی ترپایین سنین در کشیدن  سیگار  به شروع

 دهند  ادامه  بزرگسالی  دوران  در  را  آن  که  دارد  احتمال

  هاستسرطان  اصلی  علل   از  یکی  کشیدن  سیگار  .(20)

 تنفسی،  هایعفونت   قلبی،  مشکالت  برای  را  زمینه  و

  در   .(3)  کندمی   فراهم  افسردگی  و  پپتیک  هایزخم

  هم   سیگار  نخ   یک  حتی  مصرف  شده   گزارش  مواردی

  از   .(21)  شودمی  فشارخون  و  قلب  تپش  افزایش  باعث 

 انجام  نوجوانی  دوران  در  خطرپر  رهایرفتا  دیگر

  رفتار   یک  رانندگی  .(22)  است   پرخطر  رانندگی

  مثبت رفتارهای هم برگیرنده در و (23) است  اجتماعی

  رفتار   است؛  سازخطر  و  منفی  حال  عین  در  و  سالم  و

  فرد   آن  در  که  شودمی  اطالق  رانندگی  به  پرخطر  رانندگی

 مسابقه  به  عالقه  قانون،  رعایت   عدم  قبیل  از  هاییرفتار

 بردن  لذت  متوالی،  هایسبقت   قرمز،  چراغ  از  عبور  دادن،

  کننده   جلب   و  نمایشی  حرکات  انجام  و  باال  سرعت   از

  توجهی   قابل  درصد  امروزه  که  موضوعی  ؛دهدمی   انجام

  رو   خطرناکی  تجربه  چنین   انجام  به   نیز  نوجوانان  از

  یک  انسان  5285  هر  از   ساالنه  جهان  در  .(24)  اندآورده

  نفر   یک  نفر  127  هر  از   و کشته  رانندگی  حوادث  در  نفر
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  نفر  2539  هر   از  نیز  ایران  در  شود.می  مصدومیت   دچار

  یک   نفر  253  هر  از  و  کشته  رانندگی   حوادث  در  نفر  یک

  بدون   دنیا  در  .(25)   شودمی  مصدومیت   دچار  نفر

  سال   تا  که  شودمی  زده  تخمین  پیشگیرانه  تمهیدات

 رانندگی  حوادث  از  ناشی  هایصدمه   و  ومیر  مرگ  2020

 . (26) کند پیدا افزایش درصد 65 به نزدیک

  که   است   آن  از  حاکی  ایران  در  شده  انجام  هایپژوهش

 نوجوانان  در  پرخطر  رفتارهای   شیوع  اخیر  هایسال  در

 مطالعه   جمله،  از  .(27-29)  است   بوده  توجه  قابل

 آموزاندانش  بررسی  در  ،همکاران  و  محمودصالحی

  نمره   میانگین  که  داد  نشان  اصفهان   شهر   دبیرستانی 

  به   خطرناک   رانندگی  و  خشونت   سیگار،  به  گرایش

  از   کسب   قابل  میانگین  از  بیشتر  و  نزدیک  کمتر،  ترتیب 

  به   گرایش  در  ثر ؤ م  عوامل  از  . (30)  است   بوده   پرسشنامه

  هیجانی،   شناختی،  عوامل  به  توانمی  پرخطر  رفتارهای

  عوامل   و  خانوادگی  عوامل  و  محیطی  و  اجتماعی  عوامل

 کرد   اشاره  تحصیل  وضعیت   جمله  از  تحصیل  با   مرتبط

  ، همکاران  و  افشاری  مطالعه  راستا  این  در  .(32  و  31)

  با  دانشجویان  سکونت   وضعیت  و جنسیت که  داد نشان

  و  سن  بین  ولی  دارد  ارتباط  پرخطر  رفتارهای   به  گرایش

  رفتارهای   به  گرایش  با  دانشجویان  اقتصادی  وضعیت 

 مطالعه  همچنین  .(33)  نشد  دیده  ارتباطی  پرخطر

  تحصیالت   میزان  که  داد  نشان  ،همکاران  و  زادهحسین

  اجتماعی   وضعیت   و  ناباب   دوستان   با  معاشرت  والدین،

 در  پرخطر  رفتارهای  به  گرایش  با  اقتصادی  و

 . (34) دارد معناداری ارتباط آموزاندانش

 پرخطر  رفتارهای  برابر  در  نوجوانان  اینکه  به  توجه  با

  پرخطر   رفتارهای  بررسی  بنابراین،  هستند.  پذیرآسیب 

  ضروری   پیشگیرانه  هایبرنامه  تدوین  منظور  به  نوجوانان

  هر   رسوم  و  آداب  فرهنگ، اینکه  به توجه  با   .(35)  است 

  نوجوان   پرخطر  رفتار  و  گرایش  روی  تواندمی  جامعه

 آموزشی  هایبرنامه  طراحی  برای  ،(36)  بگذارد  تأثیر

 آن  مورد  در  ایپایه  اطالعات  باید  حداقل  پیشگیرانه،

  گرایش   زمینه  در  ایمطالعه  تاکنون  باشیم.  داشته  منطقه

  عوامل   و  بوشهر   شهر  نوجوانان  در  پرخطر  رفتارهای  به

  مطالعه   دلیل  همین  به  است.  نگرفته  انجام  آن  با  مرتبط

  رفتارهای   به  گرایش  وضعیت  تعیین  هدف  با  حاضر،

 آن  با  مرتبط  عوامل  و  بوشهر  شهر  نوجوانان  در  پرخطر

 گرفت.  صورت 1398 سال در
 

 ها روش  و مواد
  348)   716  بر   مقطعی   نوع   از   تحلیلی   - توصیفی   مطالعه   این 

  شهر   متوسطه   دوم   دوره   آموز دانش   دختر(   368  و   پسر 

  از استفاده   با  نمونه  حجم  شد.   انجام  1398 سال   در  بوشهر 

  30  تا   10  یعنی   رگرسیون   برای   نمونه   حجم   تعیین   فرمول 

  به   توجه   با   گردید.   تعیین   بین پیش   متغیر   هر   ازای   به   نمونه 

  30  گرفتن   نظر   در   و   احتمالی   بین پیش   متغیر   13  داشتن 

  با   که   گردید   برآورد   نمونه   390  متغیر،   هر   ازای   به   نمونه 

  ای خوشه   گیری نمونه   خاطر   به   که   1/ 5  ضریب   به   توجه 

  25  پاسخ   عدم   احتمال   احتساب   با   و   585  تعداد   شد   اعمال 

  به   ها نمونه   . شد   محاسبه   نفر   732  نمونه   حجم   درصدی، 

  این   بر   قرار   ابتدا   در   شدند.   انتخاب   تصادفی   ای خوشه   روش 

  دوم(  )متوسطه   دبیرستان   4  بوشهر   شهر   منطقه   هر   از   که   بود 

  یا   پسرانه  دولتی  غیر   مدرسه   نبودن  علت   به   که   شود   گرفته 

  به   دوم   متوسطه   مدرسه   17  مناطق،   از   برخی   در   دخترانه 

  توجه   با   سپس   شدند.   انتخاب   خوشه   عنوان   به   تصادفی   طور 

  و   پایه   آن   سهم   پایه   هر   در   دبیرستان   هر   آموز دانش   تعداد   به 

  واحدهای  سپس   و   شد   تعیین   دبیرستان   هر   سهم   نهایتًا

  ساده   تصادفی   طور به   پایه   هر   برای   شده   مشخص   پژوهش 

  تمامی   اسامی   فهرست   ابتدا   روش   این   در   شدند.   انتخاب 

  سپس  و   آمد   دست ه ب   کالسی   دفتر   از   استفاده   با   آموزان دانش 

  استفاده   با   و   شد   داده   اختصاصی   عددی   ها آن   از   هریک   به 
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  انتخاب   نیاز   مورد   آموز دانش   تعداد   تصادفی   اعداد   جدول   از 

  سنین   آموزان دانش   شامل   مطالعه   به   ورود   معیارهای   گردید. 

  شهر  های دبیرستان   در   تحصیل   به  اشتغال  و   سال   18  تا   15

  دموگرافیک   فرم   از   ها داده   آوری جمع   منظور   به   بود.   بوشهر 

  ایرانی   نوجوانان   خطرپذیری   مقیاس   پرسشنامه   همچنین   و 

  استفاده  بود   شده   ساخته   همکاران   و   محمدی زاده   توسط   که 

  حیطه  سه   تنها   موجود،   های محدودیت   به   توجه   با   . گردید 

    رانندگی   و   خشونت   سیگار،   به   گرایش   شامل   پرسشنامه   این 

  گویه   5  مقیاس   زیر   هر   گرفت.   قرار   استفاده   مورد   ، پرخطر 

  کامالً  از  ای گزینه  5  لیکرت   آن   به  دهی پاسخ  نحوه   که  دارد 

  کامالً   یعنی   حالت   بهترین   به   که   است   موافق   کاماًل  تا   مخالف 

  نمره   موافق  کاماًل یعنی  حالت  بدترین  به   و  1  نمره   مخالف 

  دارد   25  تا   5  بین   ای نمره   زیرمقیاس   هر   گیرد. می   تعلق   5

  توا مح  روایی   است.   بیشتر   خطرپذیری  نشانه   باالتر   نمره   که 

  صورت   به   همکاران   و   محمدی زاده   توسط   پرسشنامه   این 

  دو   با   ابزار   سازه   روایی   همچنین   است.   شده   انجام   کیفی 

  است.   گردیده   تأمین   تأییدی   و   اکتشافی   عاملی   تحلیل   روش 

  ، همکاران   و   محمدی زاده   توسط   نیز   پرسشنامه   این   پایایی 

  سیگار،   به   گرایش   برای   کرونباخ   آلفای   ضریب   شد.   ارزیابی 

  خطرناک   رانندگی   به   گرایش   و   خشونت   به   گرایش 

  پایایی   بیانگر   که   آمد   دست ه ب   0/ 74  و   0/ 78  ، 0/ 93  ترتیب به 

  آلفای  نیز  حاضر   مطالعه  در  (. 37)   است   مقیاس  این   خوب 

  و   خشونت   سیگار،   به   گرایش   حیطه   سه   برای   کرونباخ 

  شد   محاسبه   0/ 85  و   0/ 75  ، 0/ 89  ترتیب به   پرخطر   رانندگی 

  ها حیطه   این   مناسب   درونی   همبستگی   دهنده نشان   که 

  رضایت و آموزاندانش از شفاهی نامه رضایت   باشد. می 

  در   شرکت   جهت   آموزاندانش  والدین  از  کتبی  نامه

 آموزاندانش  از  که  صورتبدین   شد.  اخذ  مطالعه

  به   و   برده   منزل  به  را   هانامهرضایت   شد  خواسته

 والدین،  توسط  امضاء  از  پس  و  داده   تحویل  والدینشان

  به   همچنین  برگردانند.  پژوهشگر   به  را  هانامهرضایت 

  ها پرسشنامه  تکمیل  برای  اخالقی  اصول  رعایت   منظور

  خانم   پژوهشگر  کمک  از   دخترانه  هایدبیرستان  از

  دانشگاه   اخالق  کمیته  توسط  مطالعه  این  شد.  استفاده

  . 1398  .003  اخالق  کد  با  بوشهر  پزشکی  علوم

IR.BPUMS. REC  تمام   و  گرفت   قرار   تصویب   مورد  

  بیان   کتبی،  رضایت   مجوزها،  اخذ  از  اعم  اخالقی   موازین

  مطابق   گردید.  رعایت   اطالعات  ماندن  محرمانه  و  اهداف

  نیاز   مورد  هاینمونه  تعداد  خروج،  و  ورود  معیارهای  با

 و  محقق  سپس  شد.  انتخاب   دبیرستان  هر  و  پایه  هر  از

 آموزاندانش  بین  در  را   هاپرسشنامه  پژوهشگر   کمک

  و   پژوهش  اهداف  درباره  مختصر  طوربه  و  کرده  توزیع

  وجود   صورت  در  دادند.  توضیح  پرسشنامه   تکمیل  نحوه

   گردید.   ارائه  آموزاندانش  برای  تکمیلی   توضیحات  ابهام،
 

 آماری تحليل و تجزيه

 SPSS  افزارنرم  از  استفاده  با  شده  آوریجمع  هایداده

  از   ها داده  توزیع  گردید،  تحلیل   و  تجزیه  19  ویرایش

- کولموگروف  آزمون  از  استفاده   با  بودن  نرمال  لحاظ

 از   هاداده  توصیف  برای   گردید.  بررسی  اسمیرنوف

  فراوانی،   جداول  جمله  از  توصیفی  آماری  هایروش

  اولیه   تحلیل  برای  شد.  استفاده  معیار  انحراف  و  میانگین

 تی  اسپیرمن،  پیرسون،  همبستگی  هایآزمون  از  هاداده

 والیس   کروسکال  و  طرفه   یک  واریانس  آنالیز  مستقل،

  از   نهایتاً  گردید.  استفاده  آن  توزیع  و  متغیر  نوع  برحسب 

  عوامل   تعیین  برای  همزمان  روش  با  خطی  رگرسیون

 پرخطر  رفتار  سه  به  گرایش   وابسته  متغیرهای   با   مرتبط

  . شد  استفاده  خشونت   و  پرخطر  رانندگی  سیگار،  مصرف

 نیز  چندگانه  خطیهم   هایآماره  رگرسیون  انجام  هنگام

  بود.   خطیهم  وجود  عدم   دهنده  نشان  که  شد  بررسی

  بودن   نرمال  شامل   خطی  رگرسیون  مفروضات   دیگر

  وجود   عدم  ها،مانده  بودن   مستقل  ها، ماندهباقی  توزیع
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  نیز   باشد  پرت  آن  وابسته  یا  مستقل  داده  که  ایمشاهده

 از  کمتر  داریمعنی  سطح  موارد،  همه  برای  بود.  برقرار

   گردید. تعیین 0/ 05
 

 هايافته

  دلیل   به  نفر  16  تعداد  شده،  انتخاب  نفر  732  مجموع  از

  و   شدند  خارج  پژوهش  از  هاپرسشنامه  نکردن  تکمیل

  مشخصات   شد.  انجام  پرسشنامه  716  روی  تحلیل  نهایتاً

  شده   آورده  1  جدول  در  آموزاندانش  شناختیجمعیت 

  51/ 4 بررسی، مورد دبیرستانی آموزدانش 716 از است.

  سنی   میانگین  بودند.  پسر   درصد  48/ 6  و  دختر  درصد

  بود.   سال  17/ 03±83/0  پژوهش  در  کنندگان  شرکت

  بود.   دیپلم  نیز   مادر  و  پدر  تحصیالت  سطح  بیشترین 

   مادران   بیشتر  شغل  و  کارمند  پدران  بیشتر  شغل

 بود.  دارخانه

 

  واحدهای در تحصيلي  وضعيت و دموگرافيک  متغيرهای فراواني  توزيع (1 جدول
 1398 سال در پژوهش

 درصد  فراواني  متغير  سطوح )تعداد( متغير

 ( 716) جنسیت 
 4/51 368 دختر 

 6/48 348 پسر 

 ( 716) تحصیلی وضعیت
 9/93 672 مردودی  سابقه  بدون

 1/6 44 مردودی   سابقه با

 ( 712) پدر تحصیالت 

 4/3 24 ابتدایی   حد در یا  سوادبی

 5/13 96 سیکل 

 4/28 202 دیپلم

 8/12 91 دیپلم فوق

 3/24 173 لیسانس 

 7/17 126 باالتر  و  لیسانس فوق

 ( 716) مادر  تحصیالت 

 6/5 40 ابتدایی   حد در یا  سوادبی

 8/15 113 سیکل 

 6/40 291 دیپلم

 1/10 72 دیپلم فوق

 4/19 139 لیسانس 

 5/8 61 باالتر  و  لیسانس فوق

 ( 711)  پدر شغل

 8/50 361 کارمند 

 5/2 18 کارگر 

 1/31 221 آزاد

 3/1 9 بیکار 

 3/14 102 بازنشسته 

 ( 716) مادر شغل

 9/18 135 کارمند 

 6/15 112 آزاد

 3/62 446 دار خانه

 2/3 23 بازنشسته 

 

  به   گرایش  ،8/ 86±4/ 84  سیگار  به  گرایش   نمره   میانگین

  پرخطر   رانندگی  به  گرایش   و  11/ 56±4/ 84  خشونت

  داد   نشان  پیرسون  همبستگی  آزمون  بود.  14/ 5±88/ 67

  رانندگی   و  خشونت   به   گرایش  با   سیگار  به  گرایش  که

  به   گرایش  همچنین  دارد.  داریمعنی  همبستگی  پرخطر

 همبستگی  پرخطر  رانندگی  به  گرایش  با  نیز  خشونت 

 کمتر   داریمعنی  سطح  موارد  تمام  )در  داشت   داریمعنی

 ،سن  مانند  مستقل  متغیرهای  بین  همبستگی  (.0/ 001  از

  متغیرهای   با  توجیبی   پول  میزان  و  مادر  و  پدر  تحصیالت

 پرخطر  رانندگی  و  خشونت   سیگار،  به  گرایش  وابسته

 گرایش  با  مادر  تحصیالت  است.  شده  وردهآ  2  جدول  در

 آماری   همبستگی  پرخطر  رانندگی  به  گرایش  و  سیگار  به
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 توجیبی  پول  میزان  همچنین  داشت.  دارمعنی  و  مستقیم

  و   خشونت   به  گرایش  پرخطر  رفتار  دو  به  گرایش  با

   و   مستقیم  آماری  همبستگی   خطر  پر  رانندگی

 داشت.  دارمعنی
 

 پرخطر رانندگي  و خشونت سيگار، به  گرايش متغيرهای با پژوهش ایرتبه  و کمي  متغيرهای  بين همبستگي  (2 جدول
 1398  سال در بوشهر  در مطالعه  مورد آموزاندانش در

 متغير 
  سطح و همبستگي ميزان

 داریمعني
 پرخطر  رانندگي به گرايش خشونت به گرايش سيگار  به گرايش

 سن 
 01/0 - 02/0 03/0 همبستگی  ضریب

 89/0 58/0 39/0 داریمعنی  سطح 

 پدر  تحصیالت 
 01/0 01/0 02/0 همبستگی  ضریب

 63/0 76/0 44/0 داریمعنی  سطح 

 مادر  تحصیالت 
 08/0 05/0 08/0 همبستگی  ضریب

 022/0 17/0 027/0 داریمعنی  سطح 

 توجیبی  پول میزان 
 10/0 10/0 06/0 همبستگی  ضریب

 004/0 003/0 068/0 داریمعنی  سطح 

 اسپیرمن  همبستگی شده: انجام آماری آزمون
 

  سیگار،   به  گرایش  متغیرهای   نمره  میانگین  مقایسه

  متغیرهای   حسب   بر  پرخطر  رانندگی  و  خشونت 

  در   دخانیات  مصرف  به   مربوط  متغیرهای  و  دموگرافیک

   است. شده آورده 3 جدول
 

 متغيرهای و دموگرافيک  متغيرهای حسب  بر پرخطر رانندگي  و خشونت سيگار، به  گرايش متغيرهای  نمره ميانگين  مقايسه   (3 جدول
 1398 سال در بوشهر در مطالعه  مورد آموزاندانش  در دخانيات  مصرف به  مربوط

 پرخطر  رانندگي به گرايش خشونت به گرايش سيگار  به گرايش متغير  سطوح متغير 

  
 انحراف ± ميانگين

 معيار 
p 

 انحراف ± ميانگين

 معيار 
p 

 ± ميانگين

 معيار  انحراف
p 

 جنسیت 
 9/ 05 ± 82/4 دختر 

*28/0 
84/4 ± 49 /11 

*72/0 
76/5 ± 15 /15 

*18/0 
 14/ 60 ± 56/5 11/ 62 ± 84/4 8/ 66 ± 86/4 پسر 

 تحصیلی  وضعیت
 8/ 74 ± 77/4 مردودی  سابقه  بدون

*022 /0 
83/4 ± 50 /11 

*22/0 
61/5 ± 79 /14 

*09/0 
 16/ 27 ± 31/6 12/ 45 ± 00/5 10/ 75 ± 51/5 مردودی   سابقه با

 پدر  شغل

 8/ 61 ± 82/4 کارمند 

***06/0 

98/4 ± 57 /11 

***42/0 

74/5 ± 68 /14 

***77/0 

 13/ 78 ± 91/4 9/ 67 ± 76/3 7/ 39 ± 62/3 کارگر 

 15/ 24 ± 41/5 11/ 83 ± 76/4 9/ 15 ± 82/4 آزاد

 16/ 44 ± 88/6 12/ 22 ± 68/4 6/ 67 ± 80/1 بیکار 

 14/ 75 ± 08/6 11/ 28 ± 79/4 9/ 73 ± 24/5 بازنشسته 

 مادر  شغل

 9/ 32 ± 89/4 کارمند 

**11 /0 

78/4 ± 41 /11 

**78 /0 

27/5 ± 65 /15 

**16 /0 
 14/ 44 ± 24/5 11/ 88 ± 51/4 8/ 84 ± 93/4 آزاد

 14/ 69 ± 86/5 11/ 49 ± 91/4 8/ 63 ± 69/4 دار خانه

 16/ 30 ± 83/5 12/ 17 ± 48/5 10/ 78 ± 49/6 بازنشسته 

  سیگاری  افراد وجود

 خانه  در

 10/ 79 ± 53/5 بله
*001 /0> 

66/4 ± 18 /12 
*13/0 

21/5 ± 30 /16 
*004 /0 

 14/ 62 ± 71/5 11/ 44 ± 87/4 8/ 50 ± 62/4 خیر 

  در قلیانی  افراد وجود

 خانه

 5/ 23 ± 62/9 بله
*05/0 

36/5 ± 42 /12 
*05/0 

36/5 ± 80 /15 
*05/0 

 14/ 70 ± 71/4 11/ 38 ± 71/4 8/ 70 ± 75/4 خیر 

  دوستان  داشتن

  نده نک مصرف 

 دخانیات

 9/ 50 ± 07/5 بله
*001 /0> 

67/4 ± 11 /10 
*001 /0> 

55/5 ± 58 /15 
*001 /0> 

 13/ 37 ± 61/5 12/ 22 ± 76/4 7/ 47 ± 97/3 خیر 

 والیس کروسکال آزمون***    طرفه؛ یک واریانس آنالیز آزمون**     مستقل؛ تی آزمون*
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  سیگار   به   گرایش   نمره   میانگین   که   داد   نشان   بررسی   نتایج 

  تحصیل   های سال   در   مردودی   سابقه   که   کنندگانی شرکت   در 

  سابقه   که   بود   کسانی   از   بیشتر   داری معنی   طور به   داشتند 

  گرایش   و   سیگار   به   گرایش   نمره   همچنین   نداشتند.   مردودی 

  خانه   در   سیگاری   فرد   که   کسانی   در   پرخطر   رانندگی   به 

  مصرف   دوستان   وجود   بود.   باالتر   داری معنی   طور   به   داشتند 

  به   گرایش   سیگار،   به   گرایش   نمره   نیز   دخانیات   کننده 

  داریمعنی   طور به   را   پرخطر   رانندگی   به   گرایش   و   خشونت 

  رگرسیون   تحلیل   تر دقیق   بررسی   جهت   داد. می   افزایش 

  انجام   از   قبل   است   ذکر   به   الزم   . شد   انجام   متغیره   چند   خطی 

  چندگانه،   خطی هم   از   اجتناب   منظور   به   رگرسیون، 

  سنجیده  توجیبی   پول   میزان   با   مادر   تحصیالت   همبستگی 

  آزمون  رگرسیونی  های مدل   بود.   جزئی  همبستگی  که  شد 

   (. p<0/ 001)   بودند   دار معنی   آماری   لحاظ   از   شده 

  گرایش   بین پیش   متغیرهای   که   ، داد   نشان   رگرسیون   تحلیل 

  را  متغیر   این   واریانس   از   درصد   26  سیگار   مصرف   به 

  مدل،   به   شده   وارد   متغیرهای   بین   از   کنند. می   بینی پیش 

  داشتن   پرخطر،   رانندگی   به   گرایش   خشونت،   به   گرایش 

  داشتن   و   خانه   در   سیگاری   افراد   وجود   مردودی،   سابقه 

  گرایش   مستقیم   بین پیش   دخانیات،   کننده   مصرف   دوستان 

  به   گرایش   بین پیش   متغیرهای   بودند.   سیگار   مصرف   به 

  بینی پیش   را   متغیر   این   واریانس   از   درصد   37  خشونت 

  به   گرایش   مدل،   به   شده   وارد   متغیرهای   بین   از   کردند. می 

  داشتن   و   پرخطر   رانندگی   به   گرایش    سیگار،   مصرف 

  گرایش   مستقیم   بین پیش   دخانیات،   کننده   مصرف   دوستان 

  رانندگی   به   گرایش   بین پیش   متغیرهای   بودند.   خشونت   به 

  بینی پیش   را   متغیر   ین ا   س ان واری   از   درصد   31  خطر   پر 

  به   گرایش   مدل،   به   شده   وارد   متغیرهای   بین   از   نمودند. می 

  پول   میزان   پرخطر،   رانندگی   به   گرایش   سیگار،   مصرف 

  بین پیش   دخانیات،   کننده   مصرف   دوستان   داشتن   ، توجیبی 

   (. 4  )جدول   بودند   پرخطر   رانندگی   به   گرایش   مستقیم 

 

 

 بين گرايش به مصرف سيگار، خشونت و رانندگي پرخطربرای بررسي عوامل پيش  ضرايب تحليل رگرسيون، (4 جدول

 مصرف سيگار گرايش به   گرايش به خشونت  گرايش به رانندگي پرخطر 
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تحصیالت مادر )رفرنس:           
 سواد یا در حد ابتدایی( بی

 سیکل  05/0 45/0 - 3/ 46 - 04/2 - - - - 072/0 21/0 - 2/ 83 - 62/0
 دیپلم 10/0 27/0 - 1/ 31 - 90/2 - - - - 08/0 28/0 - 2/ 46 - 71/0

 فوق دیپلم 12/0 08/0 - 0/ 85 - 04/3 - - - - 07/0 16/0 - 3/ 16 - 54/0
 لیسانس  10/0 24/0 - 0/ 22 - 22/4 - - - 01/0 86/0 - 1/ 54 - 84/1
 فوق لیسانس و باالتر  08/0 21/0 - 0/ 82 - 30/3 - - - 01/0 959/0 - 1/ 88 - 98/1

 میزان پول توجیبی  05/0 21/0 - 0/ 84 - 75/3 005/0 88/0 - 001/0 -001/0 10/0 016/0 958/0 - 04/1

 داشتن سابقه مردودی  10/0 042/0 0/ 05 - 28/3 - - - - - -
 وجود افراد سیگاری در خانه  16/0 <001/0 1/ 01 - 15/3 - - - 058/0 071/0 - 078/0 - 89/1

داشتن دوست مصرف کننده   11/0 024/0 141/0 - 98/1 10/0 024/0 0/ 13 - 73/1 09/0 042/0 0/ 98 - 46/1
 دخانیات 

 گرایش به خشونت 361/0 <001/0 277/0 -473/0 - - - 44/0 <001/0 0/ 44 - 60/0

 گرایش به مصرف سیگار  - - - 28/0 <001/0 0/ 21 - 36/0 18/0 001/0 055/0 -219/0
 گرایش به رانندگی پرخطر  11/0 026/0 012/0 -178/0 41/0 <001/0 0/ 28 - 42/0 - - -

ضریب تعیین استاندارد(  )  26/0( 25/0) 37/0( 36/0) 31/0( 29/0)
 ضریب تعیین 

 F  ( داری معنی   سطح )  16/15(  <001/0) 22/68(  <001/0) 10/30(  <001/0)
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 بحث 
  به   گرایش  وضعیت   تعیین  هدف  با  پژوهش  این

  عوامل   و  بوشهر  شهر  نوجوانان  در  پرخطر  رفتارهای

  اساس   بر  است.  شده  انجام  1398  سال  در  آن  با  مرتبط

  از   کمتر  سیگار  مصرف  به  گرایش  نمره  میانگین  نتایج،

 پرخطر   رانندگی  به  گرایش  نمره   میانگین  بود.  متوسط 

 پرخطر  رانندگی  به  گرایش  بنابراین  بود،  متوسط  از  بیش

  به   گرایش  نمره  میانگین  همچنین  بود.  باال  تقریباً

  ذکر   پرخطر  رفتار   سه  هر  بود.  متوسط  حد  در  خشونت

 داد  نشان  هایافته  همچنین  بودند.  ارتباط  در  هم  با  شده

  پرخطر   رانندگی  به  گرایش   با  توجیبی  پول  میزان  که

  داشتن  بین  بعالوه،  دارد.   دارمعنی   و  مستقیم  ارتباط

  پرخطر  رفتار  سه  هر  با   دخانیات  کننده  مصرف  دوستان

 ارتباط  پرخطر  رانندگی  و  خشونت   سیگار،  به  گرایش

  سابقه   داشتن  و  داشت؛  وجود  دارمعنی  و  مستقیم

  به   گرایش  با  خانه  در  سیگاری  فرد  بودن  و  مردودی

   بود. ارتباط در سیگار مصرف

 نمره  میانگین  که  داد  نشان  حاضر  مطالعه  هاییافته

  نتایج   بود.   متوسط  از  کمتر  سیگار  مصرف  به  گرایش

  حاضر   مطالعه  با  مشابه  تقریباً  ،همکاران  و  اصغری  مطالعه

  و   نژادعرب  مطالعه   نتیجه،  این  برخالف  .(6)  بود

 به  آموزاندانش  گرایش  بررسی  با  (38)  ،همکاران

  به   گرایش  نمره که داد نشان بجنورد،  در  سیگار مصرف

 از   یکی  باشد.می  حاضر  مطالعه  از  باالتر  سیگار  مصرف

 عرب   مطالعه  در  سیگار  به  گرایش  افزایش  احتمالی  دالیل

 تحصیلی  مقطع  بودن  متفاوت  علت   به  تواندمی  نژاد

  گفته   این  به  استناد  با  حاضر  مطالعه  به  نسبت   آموزاندانش

 و  سیگار  مصرف  مثل  پرخطر  رفتارهای  شیوع  که  باشد

  اواخر   و  افزایش  نوجوانی  اواسط  در  آن  به   گرایش

  مطالعه   در  آنکه  حال  . (39)  یابدمی  کاهش  نوجوانی

  اول   متوسطه  تحصیلی  مقطع  در  آموزاندانش  نژادعرب

  در   ولی  دارند،  قرار  نوجوانی  اواسط  در  معموالً  که  بودند

 قرار  دوم  متوسطه  مقطع  در  آموزاندانش  حاضر  مطالعه

  که   داد  نشان  نیز  ،همکاران  و  بهامین  مطالعه  نتایج  داشتند.

  باشد می  متوسط  حد  در   سیگار  به  گرایش  نمره   میانگین

  احتمالی   دالیل  از  بود.  بیشتر  حاضر  مطالعه  از  که  ؛(40)

  در   سیگار  مصرف  به  گرایش   نمره  میانگین  بودن  ترپایین

 شده   استفاده  ابزار  بودن  متفاوت  به  توانمی  حاضر  مطالعه

 خطرپذیری  پرسشنامه  از  حاضر  مطالعه  در  کرد.  اشاره

 تنها  آن  سیگار  به  گرایش  به  مربوط  االتؤ س   که  نوجوانان

  در   گرفت.  قرار  استفاده  مورد  بود،  الؤ س   پنج  قالب   در

  ساخته   محقق  پرسشنامه  از  بهامین،  مطالعه  در  که  حالی

  استفاده   سیگار  مصرف  به  گرایش  مورد  در  الیؤ س  23

   بود. شده

  مطالعه   در  پرخطر  رانندگی  به  گرایش  نمره  میانگین

  گرایش   میزان  عبارتیهب  و   بود  متوسط  حد  از  بیش  حاضر 

 مطالعه  نتایج  با  که  بود؛  باال  تقریباً  پرخطر  رانندگی  به

  ، همکاران  و  عطادخت   مطالعه  و  ،همکاران  و  نژادعرب

  و   ابراهیمی  مطالعه  در  (.41  و  38)  بود  همسو   تقریباً

  تهران،   شهر  دبیرستانی  نوجوانان  در  (42)  ،همکاران

  مطالعه   از  بیش  پرخطر  رانندگی   به  گرایش   نمره   میانگین

  تفاوت   افزایش،  این  دالیل   از  یکی   احتماالً  بود.   حاضر 

  شهر  و تهران شهر بین  تفاوت و مطالعه مورد جامعه در

 حد از  بیش شلوغی  دلیل  به تهران  شهر  باشد.می  بوشهر

 برخی  نبودن  )استاندارد  فنی  و  محیطی  بسترهای  نبودن  و

  افزایش   با  متناسب   ها(خیابان  بودن  ناکافی  و  نقلیه  وسایل

 رانندگی  به  گرایش  معرض  در  نقل،  و  حمل  وسایل

  و   43)  دارد  قرار  بیشتری  رانندگی  حوادث  و  پرخطر

  دیگری   سنی  گروه  هر  از  بیش  نوجوانان  بعالوه  .(44

  افزایش   این  .(45)  دارند  پرخطر  رانندگی   به  گرایش

  فرد   بزرگسالی  سنین  در  تواندمی  سنین  این  در  گرایش

 توصیه  لذا  دهد.  قرار  پرخطر  رانندگی  معرض  در  را
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  نشاط   پر   و  سالم  تفریحات  و  هیجانات   ایجاد  با  شودمی

  از   ناشی  هیجانات  از  جلوگیری   منظور  به  نوجوانان  برای

 در  پرخطر  رانندگی  کاهش  در  سعی  پرخطر  رانندگی

   شود.  نوجوانان

 نمره  میانگین  که  داد  نشان  ما  مطالعه  نتایج  این،  بر  عالوه

  یافته   این  است.  متوسط  حد  در  خشونت   به  گرایش

 و  صالحی   مطالعه  از  آمده  دست هب  نتایج  با  همسو 

   .(30 و 6) بود همکاران و اصغری مطالعه و همکاران

 همکاران  و  ملکی  مطالعه  حاضر،  مطالعه  نتایج  برخالف

  خشونت  به  گرایش  نمره   میانگین  که  داد  نشان  (46)

  تفاوت   دالیل  از  دارند.  حاضر  مطالعه  به   نسبت  بیشتری 

 جمعیت   به  توانمی  ملکی  مطالعه   با  ما  شده  انجام  مطالعه

  جمعیت  حاضر  مطالعه  در  کرد.   اشاره  مطالعه  مورد

  که   حالی  در  بود  نسبت   یک  به  تقریباً  پسران  و  دختران

  پسران   را  جمعیت   سوم  دوم  از  بیش  ملکی  مطالعه  در

  پسران   در   رفتار  نوع  این   به  گرایش  و  دادند؛می  تشکیل

  به   گرایش  نمره  میانگین  .(47)  است   دختران  از   بیشتر

 مطالعه  از  کمتر   ،همکاران  و   درگاهی  مطالعه  در  خشونت

 و  درگاهی  مطالعه   هدف  جمعیت   .(48)  بود  حاضر

  نوجوانان   یعنی  نوجوانان  از  خاصی  گروه  همکاران

 مطالعه  این   و  بودند  امداد   کمیته  پوشش  تحت   والدتک

  همبستگی   خشونت   با  والدینی  نظارت  بین  که  داد  نشان

  از   یکی  والدین  نظارت  دارد.  وجود  دار  معنی  منفی

  عامل   یک   عنوانبه  که   باشدمی  هاییراهبرد  ترینمهم

 پرخطر  رفتارهای  انجام  از   پیشگیری  در  کننده  محافظت 

   .(49) کندمی ایفا  ایویژه نقش نوجوانان در

  همبستگی  حاضر مطالعه در آمده دست هب نتایج دیگر از

  به   گرایش  با  سیگار  به  گرایش  دارمعنی  و  مستقیم

  به   گرایش  همچنین  و   پرخطر  رانندگی  و   خشونت

  راستای   در  بود.  پرخطر  رانندگی  به  گرایش  با  خشونت 

  و   (Whalen)  والن  مطالعه  حاضر،  مطالعه  نتایج

 در  کشیدن  سیگار  خطر  که  داد  نشان  (50)  همکاران

  مرتبط   )پرخاشگری(  تهاجمی  تمایالت  با  نوجوانان

  هدف   با  که  (51)  همکاران  و  احمدزاده  مطالعه  در  است.

 شدت  و  فراوانی  با  دخانیات  مصرف  بین  رابطه  بررسی

  بین   شد،  انجام  اصفهان  شهر  در  رانندگی  تصادفات

  همبستگی   تصادفات  شدت   و  تعداد  با  سیگار  مصرف

  قوام ابراهیمی  مطالعه  همچنین   داشت.  وجود   داریمعنی

  و   خصمانه  رفتارهای  بین  که  داد  نشان  همکاران،  و

 مستقیم  طور  به  رانندگی  تخلفات  بروز  با  پرخاشگرانه

 که باشد این در تواندمی علت  .( 52) دارد وجود ارتباط

  دهند می  رخ  هم  با  موارد  از  بسیاری  در  پرخطر  رفتارهای

  . (41)  دارند  کننده  تقویت   یا  کننده  تشدید  اثر  هم  روی  و

  قوی   کننده  بینیپیش  فرد،  در  رفتارها  این  از  یک  هر  بروز

  به   گرایش  که  آنجا  از  .(53)  باشدمی  نیز  رفتارها  سایر

  رفتارهای   جزء  پرخطر  رانندگی   و  خشونت  سیگار،

  در   یکدیگر  با  هاآن  ارتباط  شوند،می  محسوب  پرخطر

 نبود.  ذهن از دور حاضر مطالعه

  به   گرایش  با   توجیبی   پول  میزان  بین   حاضر،   مطالعه  در

  وجود   داریمعنی  و  مستقیم  همبستگی  پرخطر  رانندگی

 مطالعه  حاضر،  مطالعه  نتایج  برخالف  داشت.

  سطح   بین  که  داد  نشان  (54)  ،همکاران  و   فیروزجائیان

  و   منفی  همبستگی  رانندگی  در  گریزیقانون  با  درآمد

  با   افراد   که  است   معنی  بدان  این  داشت.  وجود  دارمعنی

 قوانین  با  رابطه  در  دیگران  به  نسبت   باالتر،   درآمد

 رانندگی   به  گرایش  شاید  هستند.  قانونمندتر  رانندگی

  داشته   ارتباط  خانواده  درآمد  به  اینکه  از  بیشتر  پرخطر

  چگونه   که  دارد  بستگی  خانواده  نظارت  سطوح  به  باشد

  مدیریت  خانواده  طرف  از  نوجوان  توجیبی  پول  میزان

  بیشتری   مطالعات  شودمی پیشنهاد  اساس  همین  بر  شود.

  وضعیت  خصوص  در  توجیبی  پول  میزان  بر   عالوه

   شود. بررسی آن بر نظارت
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  مردودی،  سابقه داشتن که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

  با   مشابه  دارد.  دارمعنی  همبستگی   سیگار   به  گرایش  با

  ، همکاران  و  محمدی  مطالعه  نتایج  حاضر،  مطالعه  نتایج

  تأثیرگذار   عوامل   از  یکی  تحصیلی  مردودی  که  داد  نشان

  . ( 55)  است   آموزاندانش  در  سیگار  مصرف  به  گرایش  در

  متعاقب  و  افسردگی  ساززمینه  ضعیف  تحصیلی  وضعیت 

  نوجوانان   در  دخانیات  مصرف  به  آوردن  روی  آن

  مسئولین   و  والدین  حمایتی  نقش  بین   این  در  که  شود؛می

 . (56) است  انکار غیرقابل مدارس

  افراد   وجود  بین  همبستگی  تحقیق،  این  نتایج  دیگر  از

  در   سیگار  مصرف  به   گرایش  با  خانه  در   سیگاری

  کننده   مصرف  دوستان  داشتن   همچنین   بود.  آموزاندانش

  و   خشونت   سیگار،  مصرف   به  گرایش  با  دخانیات

  با   راستاهم  داشت.  دارمعنی  همبستگی  پرخطر  رانندگی

 و   مدنی  توسط  شده  انجام  مطالعه  حاضر،  مطالعه

  خانه   در  سیگاری  فرد  وجود  که  داد  نشان  (57)  همکاران

 سیگار  مصرف  به  نوجوانان   گرایش  افزایش  باعث 

 مطالعه  و  همکاران  و  زادهرحیم  مطالعه  همچنین  شود.می

 وجود   که  دادند  نشان  ،همکاران  و  (Zalabani)  زالبانی

 مصرف  به  گرایش  افزایش   باعث   سیگاری  دوستان

  احتماالً   علت   .(58  و  15)  شودمی  نوجوانان  در  سیگار

  داشتن   دلیل  به  نوجوان  که  باشد  نکته  این  در  تواندمی

  در   هستند،  ارتباط  در  او  با  که  کسانی  با  خاطر  تعلق

  ها آن   تواندمی  دوستان،  آن  از  بعد  و  خانواده  اول  اولویت 

  رفتارهای   از  بسیاری  و   دهد  قرار  خود  برای  الگویی  را

 احتماالً  رسدمی  نظر  به  دهد.  انجام  را  آنان  پرخطر

  بزرگساالن   برای  سیگار  ترک   و  کنترل  هایبرنامه

  رفتارهای   انواع  به  گرایش  غیرمستقیم  طورهب  تواندمی

 ها خانواده  همچنین  دهد.  کاهش  را  نوجوانان  در  پرخطر

  تحت  را  خود  نوجوان  هایدوستی  و  روابط   بایستی

 دوستی  از  را  خود  فرزند  بتوانند  تا  باشند  داشته  نظارت

  سوق   پرخطر  رفتارهای  سمت   به  را  آنان  که  افرادی  با

 در  همکاران  و  یوسفی  مطالعه  همچنین  بازدارند.  دهدمی

  استان   در  قلیان  و  سیگار  مصرف  شیوع   بررسی   خصوص

  فارس خلیج  سالم  قلب   مطالعه  فاز  دو  مقایسه  بابوشهر

  سیگار   از  )اعم  دخانیات  مصرف  شیوع  که  داد  نشان  (59)

  و   کشوری  متوسط  به  نسبت   بوشهر  استان  در  قلیان(  و

  میزان   این  چه  گر  باالست.  کشور  نقاط  بیشتر  به  نسبت   نیز

  نشان   را  1  فاز  به  نسبت   نسبی  کاهش  2  فاز  در  شیوع

  نسبت  عمومی  آگاهی  افزایش  بدلیل  احتماالً  که  دهدمی

 باشد. تواندمی دخانیات مصرف پیامدهای به

 احتمال  حاضر  مطالعه  هایمحدودیت   ترینمهم  از  یکی

 و   بود  پرخطر  رفتارهای  زمینه  در  افراد  کاری  محافظه

 دهند.   جلوه  خوب  را  شانخانواده  یا   خود  بخواهند  اینکه

  مثبت  وانمودسازی  با  که  دارد  وجود  احتمال  این  لذا،

 مطالعه  مورد  نمونه  در  پرخطر  رفتارهای  به  گرایش  میزان

 همچنین  باشد.  شده  زده  تخمین  واقعی  حد  از  کمتر

  و   است   شده  انجام  استان  از  شهر  یک  در  حاضر  مطالعه

  از   مختلف  هایفرهنگ  و  مناطق  سایر  به  تعمیم  قابل

  دیگر   محدودیت   نیست.  کشورمان  دیگر  هایاستان

  چون   مواردی  بنابراین  است.  آن   بودن  مقطعی  پژوهش،

 های یافته  مورد  در  بودن  کننده«  »تعیین  یا  »تأثیر«  بررسی

  ارتباط   بیان  حد  در  نتایج  و  نداشته  کاربرد  پژوهش  این

 سازمان  مخالفت   و  حساسیت   علت   به  همچنین  باشد.می

 پرسشنامه  با  پژوهش  محیط   به  ورود  مجوز  کننده  صادر

 آن  هایحیطه   از  بعضی  پرخطر  رفتارهای  به  گرایش

  جنسی،   رابطه  داشتن  مخالف،  جنس  به  گرایش  )مانند

  گردید   حذف  الکل(  به   گرایش  و  مخدر  مواد  به  گرایش

 پرخطر  رانندگی  و  خشونت   سیگار،  به  گرایش  تنها  و

  امروز   به  تا  است   ذکر  به  الزم  اینکه  ضمن  گردید.  استفاده

 در  آن  به   گرایش  و  پرخطر  رفتارهای  مورد   در  ایمطالعه 

 و  نگرفته  انجام  بوشهر  شهر  دبیرستانی  آموزاندانش
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  بررسی   به   که  است   ایمطالعه  اولین   حاضر  پژوهش

  دبیرستانی   آموزاندانش  در   پرخطر  رفتارهای  به   گرایش

  مطالعه   قوت  نقاط  از  مورد   این  و  پردازدمی  بوشهر  شهر

 گردد.  می محسوب

 

 گيرینتيجه 

  سه   بین  از  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  کلی،  طوربه

 به  گرایش  نمره  میانگین  شده،  بررسی  پرخطر  رفتار

  گرایش   یعنی  دیگر  پرخطر  رفتار  دو  از  پرخطر  رانندگی

  همچنین   است.  بیشتر  خشونت   و  سیگار  مصرف  به

 تحصیلی،  وضعیت  توجیبی،  پول  میزان  مانند  عواملی 

  دوستان   داشتن  و  خانه در  قلیانی  و  سیگاری  افراد  وجود

  پرخطر   رفتارهای  به  گرایش   با  دخانیات  کننده  مصرف

  با   مرتبط  متغیرهای  به   توجه  داشت.  دارمعنی  ارتباط

  های برنامه  طراحی  جهت   در  تواندمی  پرخطر  رفتارهای

  مدرسه   و   خانواده  باشد.  سودمند  کنندهپیشگیری

  اساسی   نقشی  نوجوانان  کنترل  و  آموزش  در  توانندمی

  مهارت  بردن باال مستلزم خود این البته  که باشند؛ داشته

  برخورد   چگونگی  مورد  در   معلمین  و  والدین  توانایی  و

  رفتار   از  کننده  ممانعت   قوانین  تدوین  باشد.می  نوجوان  با

  به   دخانی  مواد  فروش  از  ممانعت   جمله،  از  پرخطر

  نظر   از  که  نوجوانانی  شود  باعث   تواندمی  نوجوانان

  ممکن   حد  تا  هستند،  مستعد  آمیزمخاطره  رفتارهای

 منظور   به  همچنین  کنند.  مبادرت  رفتارها  این  به  نتوانند

 هاآن مقایسه امکان و  تحقیق نتایج پذیریتعمیم افزایش

  گردد می پیشنهاد گرفته، صورت تحقیقات سایر نتایج با

 )گرایش   پرخطر  رفتارهای  دیگر  بعدی  مطالعات  در  که

 به  گرایش  و  جنسی  رابطه  داشتن  مخالف،  جنس  به

 گیرد. قرار بررسی مورد نوجوانان در الکل( مصرف

 

 قدرداني و سپاس

 ارشد  کارشناسی  نامهپایان  از  بخشی  حاضر  مطالعه

  با   که  باشدمی  مقاله  اول  نویسنده  کودکان  پرستاری

  پزشکی   علوم  دانشگاه پژوهشی  محترم  معاونت   حمایت 

 اخالق  کد  با  و  1244  شمارة  طرح  قالب   در  بوشهر

003.  1398.  IR.BPUMS. REC  گرفت   صورت .  

  معاونت  از  را  خود  قدردانی  و  سپاس  مراتب   پژوهشگران

 کارکنان   بوشهر،   پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  محترم

  مدارس   و  شهرستان  /استان  پرورش  و  آموزش  محترم

  جهت  به  عزیز  آموزاندانش  و  والدین  بوشهر،  شهر

  ه ب  سیاوشی  منیژه  خانم  سرکار  طرح،  اجرای  در  همکاری

  دخترانه   هایدبیرستان  از  گیرینمونه  در  همکاری  جهت 

 همکاری  کمال  مطالعه  این  انجام  در  که  عزیزانی  کلیه  و

  .دارندمی ابراز اندداشته

 
  منافع تضاد

   بیان   نویسندگان  توسط  منافع  تعارض  گونههیچ

 است.  نشده
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Abstract 

Background: High risk behaviors and adolescents’ tendency toward them are one of the main factors that 

jeopardize community health. The present study was conducted to determine the status of adolescents’  

tendency to high-risk behaviors and related factors in the city of Bushehr, Iran. 

Materials and Methods: In this descriptive-analytical cross-sectional study, 716 secondary school students 

in Bushehr city were selected by cluster sampling method in 2019. The data collection tools included a 

demographic data form and Iranian adolescent risk-taking scale comprising smoking, violence, and  

high-risk driving subscales. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s and Spearman’s 

correlation tests, independent t-test, one-way ANOVA, Kruskal-Wallis and linear regression analysis.  

Significance level was considered P<0.05 for all tests. 

Results: The participants’ mean age was 17.03±0.83 years. High risk driving had the highest mean score 

(14.5±88.67). There was a direct and significant relationship among all three high-risk behaviors. The presence 

of smoker friends had direct and significant relationships with all three high-risk behaviors, and the amount of 

pocket money had a direct and significant relationship with the tendency to high-risk driving (P=0.016). 

Conclusion: The results showed that high-risk behaviors were correlated with one another, therefore,  

adolescents with one high-risk behavior should also be controlled for other high-risk behaviors. Given the 

significant tendency of adolescents to high-risk driving and its positive relationship with pocket money, it 

is necessary for parents to have greater control over adolescents’ pocket money. 
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