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Abstract 

Background & Objective: Adolescence is one of the most critical periods of human life that plays a vital role in his or her future. High–risk 
behaviors are those that endanger the health and well–being of adolescents. These behaviors have a direct and indirect impact on an individual's 

health, family, and society with negative consequences. This study aimed to investigate the effect of religious beliefs and perceived social support 

on the tendency to high–risk behaviors among male high school students.  
Methods: The present research was a correlational study using the structural equation modeling method. The statistical population included all 

boys studying in senior high schools in Tehran City, Iran, in the academic year of 2020. Using a multi–stage cluster sampling, we selected our 

samples among 4 districts of Tehran. In the first stage, 4 districts were randomly selected, then two high schools were randomly selected from 
each district, and finally, 25 students were randomly selected from each school. Therefore, the final sample size was 100 students. The Religious 

Attitudes Questionnaire (Sarajzadeh, 1999), High–Risk Behaviors (Zadeh Mohammadi, 2008), and Vaux Social Support Appraisals (Vaux et 

al., 1986) scale were used for data collection. The collected data were analyzed by multivariate regression and the Pearson correlation test in 
SPSS–21 and smart PLS–3 software. The significance level of all tests was set at 0.01. 

Results: Demographic findings showed that the mean (SD) age of samples was 16.80 (0.76) years. Out of 100 participants, 45 (45%) were in 

the 10th grade, 40 (40%) in the 11th grade, and 15 (15%) in the 12th grade. Personal reports also indicate that 76% (n=76) of individuals reported 
moderate to very good socioeconomic status. Besides, the results of the Pearson correlation test showed a significant negative correlation (r=-

0.48; p<0.005) between religious beliefs and a tendency to high–risk behaviors. Also, the correlations between family and friends' support for 

high–risk behaviors were r=-0.26 (p<0.001) and r=-0.20 (p<0.002), respectively. The final model showed the significant direct effect of religious 
tendencies on high–risk behaviors (B=-0.39; p<0.001) and its indirect effect mediated by social support (B=-0.362; p<0.001). The study of CV–

communality indices (SSE and 1– (SSE/SSO)) for the hidden variables of social support, high–risk behaviors, and religiosity were (112.20, 

0.77), (956.83, 0.41) and (1012.00, 857.82), respectively which indicates the validity of the model. 
Conclusion: According to the study findings, religion is a protective factor against high–risk behaviors and, combined with the perceived social 

support of important adolescents, can be very effective in avoiding high–risk behaviors. 

Keywords: Religious beliefs, Risky behaviors, Perceived social support, Adolescents. 
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  .1۷(:۲1)؛ 1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 رتی برخط انتشار   

شده بر گرایش به رفتارهای پرخطر در ثیر باورهای دینی و حمایت اجتماعی ادراکأبررسی ت
 دوم آموزان پسر مقطع متوسطٔهدانش

 ۳، آمنه معاضدیان۳، فائزه جهان۲نعمت ستوده اصل*، 1سیدیزدان محمدی
 سندگانینو حاتیتوض

 واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران؛ شناسی تربیتی،دانشجوی دکترای روان. 1
 شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران؛. دانشیار گروه روان۲
 شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی، سمنان، ایران. . استادیار گروه روان۳

  yahoo.com1sotodeh@ول: *رایانامٔه نویسندٔه مسئ

 1۴۰۰ اردیبهشت ۲۵تاریخ پذیرش: ؛ 1۳۹۹ مهر ۲۷ تاریخ دریافت:
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۴۰۱ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

ثیر باورهای دینی و حمایت أد. هدف پژوهش حاضر بررسی تندهکه سالمت و بهزیستی نوجوانان را درمعرض خطر قرار می هستندرفتارهای پرخطر، رفتارهایی  زمینه و هدف:
 دوم بود. آموزان پسر مقطع متوسطٔهشده بر گرایش به رفتارهای پرخطر در دانشاجتماعی ادراک

دوم  آموزان پسر مقطع متوسطٔهتمامی دانش راآماری پژوهش  سازی معادالت ساختاری انجام شد. جامعٔهکه در قالب مدل بودپژوهش حاضر از نوع همبستگی  بررسی:روش
 سپس از این مناطق دو دبیرستان مقطع .منطقه انتخاب شد چهار تصادفو از بین مناطق تهران به گرفتای انجام ای مرحلهروش خوشهگیری به. نمونهتشکیل دادندشهر تهران 
 ،هاآوری دادهنهایی انتخاب شدند. برای جمع عنوان نمونٔهآموز بهدانش صد آموز و درنهایتدانش ۲۵ تصادفو از هر مدرسه به در نظر گرفته شدصورت تصادفی هدوم پسرانه ب

 شدٔهحمایت اجتماعی ادراک نامٔهو پرسش( 1۳۸۷، محمدی و همکاران)زادهبه رفتارهای پرخطر  گرایشمقیاس (، 1۳۷۲، زادههای مذهبی )سراجسنجش نگرش نامٔهپرسش
داری ا. سطح معنصورت گرفت ۳نسخٔه  SPLSو  ۲1نسخٔه  SPSSافزارهای شده با استفاده از نرمآوریهای جمعداده . تحلیلکار رفتبه (1۹۸۶، واکس )واکس و همکاران

  در نظر گرفته شد. ۰٫۰1ها آزمون
(؛ همچنین بین p=۰٫۰۰۵ و r=-۰٫۴۸) ردداری وجود داابین باورهای دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر همبستگی منفی معن ،داد نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان ها:یافته

د. بررسی نتایج حاصل از مدل شومی( مشاهده p=۰٫۰۰۲و  r=-۰٫۲۰( و )p<۰٫۰۰1و  r=-۰٫۲۶ترتیب همبستگی )حمایت خانواده و حمایت دوستان با رفتارهای پرخطر به
 و B=-۰٫۳۶۲اثرغیرمستقیم آن با میانجیگری حمایت احتماعی ) نیز( و p<۰٫۰۰1 و B=-۰٫۳۹)های دینی بر رفتارهای پرخطر اثر مستقیم گرایش مشخص کرد،نهایی 
۰٫۰۰1>pاعتبار اشتراکهای بررسی شاخص .استدار ا( معن (Sse  و(sse/sso)-1برای متغیرهای پنهان حمایت اجتماعی، رفتارهای پرخطر و دینداری به )( 11۲٫۲۰ترتیب 

 .دهدرا نشان می یید اعتبار مدلأ( بود که ت۸۵۷٫۸۲و  1۰1۲٫۰۰( و )۰٫۴1، و ۹۵۶٫۸۳(، )۰٫۷۷و 
اجتماعی افراد  با ادراک حمایت که و هنگامیاست کننده دربرابر رفتارهای پرخطر عنوان عاملی حفاظتدین به ،توان نتیجه گرفتهای این پژوهش میباتوجه به یافته گیری:نتیجه

 ثیرگذاری باشد.أفرد به رفتارهای پرخطر عامل بسیار ت نداشتنرایشتواند در گمهم زندگی نوجوان همراه شود می
 .باورهای دینی، رفتارهای پرخطر، حمایت اجتماعی، نوجوانان ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
ساز آن آینده ترعنوان قشر مهمای بهجامعه نوجوانان و جوانان در هر

نوجوانی شکل  که در دورٔه یاز رفتارهای (.1شوند )جامعه شناخته می
بار باشد، رفتارهای برای جامعه بسیار زیان دتوانآن می و ادامٔه گیردمی

ر شود که رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطالق می .است  1پرخط
شناختی و اجتماعی افراد و جامعه را انسالمت و بهزیستی جسمی، رو

دوران مدرسه  دهد،می(. مطالعات مختلف نشان ۲اندازد )به خطر می
بحرانی برای شروع مصرف سیگار، اختالالت  یو نوجوانی، زمان

استعمال (. ۳خواهی مزمن و بروز رفتارهای پرخطر است )هیجان
های از نگرانیدخانیات، رفتارهای جنسی پرخطر، الکل و مواد مخدر 

امروز شیوع و گسترش  در جامعٔه(. ۴بهداشت عمومی جامعه است )
 سیحسابسیار سریع رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان از مسائل 

(. ۵ن قرار گرفته است )اپژوهشگران و محقق مدنظرکه رود شمار میبه
ثیرات مستقیم و غیرمستقیم عمیقی بر سالمت فرد و أاین رفتارها ت

دارد و در صورت ثبات این  گذارد و عواقب منفی در بره میجامع
 ؛(۶شود )رفتارها در شخصیت فرد، سبک زندگی او ناسالم نامیده می

های خانوادگی، تواند سبب ناتوانی فرد در انواع زمینهعوارضی که می
 کند.فرد را تهدید می که آیندٔه یهایناتوانی و تحصیلی و شغلی شود

است.   ۲های رفتارهای پرخطر، باورهای دینیکنندهنیبییکی از پیش
از باورهایی که فرد را دربرابر انواع  است باورهای دینی عبارت

سمت انسان کامل دارد و فرد را بهها و انحرافات مصون نگه میکژکاری
هدف  مثابٔهرا به زمانی که دین(. ۷سازد )بودن و سعادت رهنمون می

های روانی عمل همچون مانعی دربرابر ابتال به آسیب ،گیرنددر نظر می
باورهای دینی قوی  دارای، افراد ستا (. تحقیقات ثابت کرده۸کند )می

کمتر درگیر  ،تری دارندنوجوانانی که باورهای دینی ضعیف درمقایسه با
(. در همین راستا ۹،1۰شوند )رفتارهای جنسی پرخطر می و اعتیاد

معکوس و معناداری  رابطٔه ،ر پژوهشی دریافتندحسنی دهاحمدی و شا
بندی به اصول دینی و گرایش به رفتارهای پرخطر وجود دارد میان پای

شش عامل جو  ،(. قیاسی و همکاران در پژوهشی دریافتند1۰)
سرپرست، ضعف باورهای دینی، بیکاری،  نبودخانوادگی نامناسب، 

آوری جوانان به ا رویحس کنجکاوی و دوستان آلوده به مواد مخدر ب
نشان جاکسون و همکاران در پژوهشی  (.11معنادار دارد ) اعتیاد رابطٔه

و معنویات باعث کاهش خشونت در خانواده و  دینبندی به پای دادند،
در  (.1۲شود )رفتارهای پرخطر در نوجوانان میکاهش درنهایت 

که  یکی از متغیرهای مهمی مشخص شد،پژوهش مهرابی و همکاران 
با گرایش به رفتارهای پرخطر ارتباط دارد، عمل به مناسک دینی است 

بین باورهای مذهبی  ،(. بزازیان و همکاران در پژوهشی دریافتند1۳)
منفی  مخدر رابطٔه و گرایش به مصرف سیگار، مشروبات الکلی و مواد

در دانشجویان  دینییعنی هرچه باورهای  شود؛مشاهده میمعنادار 
 (.1۴ها به مصرف مواد کمتر است )میزان گرایش آن شدباتر یشب

یکی دیگر از متغیرهایی که با رفتارهای پرخطر  دینیبر باورهای عالوه
هارتباط بسیار نزدیکی دارد، حمایت اجتماعی ادراک . است  ۳شد

                                                      
1. High-Risk Behaviors 
2. Religious Beliefs 
3. Perceived Social Support 

حمایت اجتماعی عبارت است از درک اینکه افرادی هستند که در 
ها تواند بر آندر مواقع شادی، فرد می نیزمواقع سختی و مشکالت و 

ها شریک هیجانات و نیازهایش را با آن ،، عواطف، احساساتندتکیه ک
رسد یکی از نظر میبه (.1۵) ها کمک بگیردشود و در مواقع لزوم از آن

 درکنبود شوند، احساس و دالیلی که افراد درگیر رفتارهای پرخطر می
صدری دمیرچی و  .استیان و جامعه حمایت اجتماعی از سوی اطراف
شده از بین حمایت اجتماعی ادراک ،همکاران در پژوهشی نشان دادند

دوستان و دیگران با رفتارهای پرخطر معتادان  و سوی خانواده
در همین راستا نجاتی  (.1۶همبستگی منفی معناداری وجود دارد )

شیوع رفتار  سوق و همکاران در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که
 و نیز رابطٔه استدرصد ۴۴ شدهمطالعه طور کلی در بین جامعٔهپرخطر به

شده های اجتماعی ادراکمعناداری بین رفتارهای پرخطر و حمایت
 مشخص شد،لوندبرگ و همکاران  در پژوهش(. 1۷وجود دارد )

این تأمین شود و سپس حمایت اجتماعی نخست از والدین دریافت می
 استافراد جامعه  سایرحمایت از سوی افراد دیگری همچون دوستان و 

 نفس، حمایت اجتماعیعزت ،(. بانستوال و همکاران دریافتند1۸)
اجتماعی بر کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر در  سرمایٔه و شدهادراک

ر و همکاران نیز گ(. رینین1۹ثیر دارد )أنوجوانان دبیرستانی در نپال ت
با بروز رفتارهای پرخطر هر دو را شده اجتماعی ادراک باط حمایتارت

(. ۲۰متوسطه معنادار دانستند ) آموزان دختر و پسر دورٔهگروه دانش
آموزان دارای دانش ،داد آباد و نریمانی نشاننتایج تحقیق عبدی حمل

های لفهؤشده )و مپرخطر در حمایت اجتماعی ادراک یرفتارها سابقٔه
 یرفتارها آموزان بدون سابقٔهدرمقایسه با دانش یترکممرات آن( ن

 یآمده بر لزوم توجه به کارکردهادستند. نتایج بهکنمیپرخطر دریافت 
کید أپرخطر ت یرفتارها آموزان دارای سابقٔهدر دانش یخانوادگی و فرد

حمایت اجتماعی و  در بررسی(. پویانی و همکاران ۲1)شت دا
 برابر خطرات اجتماعی در گرایش نوجوانان به مواددر دینیگیری جهت

برای نوجوانان  دینیگیری مخدر دریافتند، حمایت اجتماعی و جهت
(. در دنیای ۲۲مخدر دارد ) نقش عامل بازدارنده را در مصرف مواد

امروزه رشد بیش از پیش تکنولوژی و پیشرفت جوامع بشری و درگیری 
 ، همچنیندین و باورهای دینی شدن نقشرنگازحد افراد و کمبیش

 است نان سبب شدهادرک حمایت نوجو نبودبسیار زیاد افراد و  مشغلٔه
وقات فراغت به رفتارهای اها برای اثبات خویش یا گذراندن تا آن

رفتارهایی که در صورت پایداری سبب انواع ناتوانی  ؛پرخطر رو بیاورند
شکل در روابط م ،در پیشرفت تحصیلی، ناتوانی در یافتن شغل

 طالببنابراین باتوجه به م ؛آسیب به جامعه خواهد شد و خانوادگی
پژوهشی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر بررسی  ذکرشده و خأل

شده بر گرایش به ثیر باورهای دینی و حمایت اجتماعی ادراکأت
 دوم بود. آموزان پسر مقطع متوسطٔهرفتارهای پرخطر در دانش

 بررسیروش 2
 وها جزگردآوری داده رو باتوجه به نحؤه طرح پژوهشی پیشروش 

سازی که با استفاده از روش مدل بودتحقیقات تحلیلی همبستگی 
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۳ 

تمامی  راآماری طرح پژوهشی  معادالت ساختاری انجام شد. جامعٔه
در  1۳۹۸-۹۹تحصیلی  که در سال تشکیل دادندنوجوانان پسری 
بودند. در پژوهش حاضر حجم دوم شهرستان تهران  مقطع متوسطٔه

 ،های این تحقیقهای آماری روی دادهآماری باتوجه به تحلیل نمونٔه
قابلیتی در  عنوان( به1روش حداقل مجذورات جزئی) PLS. برآورد شد

حال برخی اینبا ؛های با حجم کوچک توصیه شده استتحلیل نمونه
شروع  برای نقطٔه نفر دویستتا  صدتحقیقات حداقل حجم نمونه را 

ین در ابنابر ؛(۲۳کنند )معادالت ساختاری پیشنهاد می در تحلیل
 .ندعنوان حجم نمونه انتخاب شدبه نفر صدپژوهش حاضر 

 مدل مفهومی در تبیین رفتارهای پرخطر نوجوانان .1شکل 

ای بود که ازطریق شکل خوشهگیری بهنمونه ٔهدر پژوهش حاضر شیو
یعنی ابتدا از میان مناطق مختلف شهر تهران  گرفت؛کشی انجام قرعه

 منتخباز مناطق  . سپسشد در نظر گرفتهطور تصادفی هچهار منطقه ب
آخر از هر مدرسه یک کالس ازطریق  یک دبیرستان و در مرحلٔه

های پژوهش حاضر با داده ،کشی انتخاب شد. الزم به ذکر استقرعه
آوری شد که به توصیف هریک های زیر جمعنامهاستفاده از پرسش

های افزارشده با استفاده از نرمآوریهای جمعدادهشود. پرداخته می
SPSS  و  ۲1نسخٔهSPLS  های آمار توصیفی مانند و شاخص ۳نسخٔه

رازش های بمیانگین و انحراف معیار، همبستگی پیرسون و شاخص
ها ابتدا برای بررسی منظور تحلیل استنباطی دادهبهتحلیل شدند.  مدل
های مرتبط با های مرتبط با آمار پارامتریک و آزمونفرضپیش
آزمون ، فرض نرمالیتیبستگی پیرسون همچون پیشمه

ففوکولموگر س و راهبرد فاصلٔه  ۲اسمیرن  کار رفت.به  ۳مهاالنوبی
روش حداقل مجذورات جزئی ساختاری بهسازی معادالت سپس مدل

(PLS بررسی )روش حداقل مجذورات جزئی . در تحلیل بهشد
(PLSمجموع مجذورات خطای پیش ،)( بینیSSE برای هر مجموع )

صورت ه( که بCV-COMمتغیر پنهان و شاخص اعتبار اشتراک )
(sse/sso)-1 ارزیابیشود، در بررسی کفایت مدل مایش داده مین 

انگر کیفیت بیکه شاخص مذکور مثبت باشد درصورتی ؛داهد شخو
شده روایی همگرایی یا میانگین واریانس استخراج است.مناسب مدل 

(AVE)  (. ۲۳) استمدل  بودنییدی بر مناسبأنیز ت ۰٫۵بیشتر از
گزارش شد؛  ۰٫۷برای هریک از مسیرها  پذیرفتنیعاملی  مقدار بار

                                                      
1 Partial Least Squares 
2. Kolmogorove- Sminrov 
3. Mahalanobis 
4.Bootstrapping 

در  ۹۶٫1بیش از  4استراپینگهمچنین مقدار تی مرتبط با آزمون بوت
سطح . بوددار امعن ۰٫۰1در سطح  ۲٫۵۸و مقادیر بیش از  ۰٫۰۵سطح 
ها آوری دادهبرای جمعدر نظر گرفته شد.  ۰٫۰1ها داری آزمونامعن

هریک به تفصیل گزارش  که کار رفتبه دبرخی ابزارهای استاندار
 شود.می
 ،محمدی و همکاران)زاده  5مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی -

برای سنجش خطرپذیری، از مقیاس خطرپذیری نوجوانان (: 1۳۸۷
گویه برای سنجش  ۳۸با (. این مقیاس ۲۴شد )ایرانی استفاده 

پذیری نوجوانان درمقابل رفتارهای پرخطر ازقبیل خشونت، آسیب
مخدر، مصرف الکل، رابطه و رفتار جنسی  سیگارکشیدن، مصرف مواد

و همکاران محمدیرود. زادهکار میهو گرایش به جنس مخالف ب
ها گویان موافقت یا مخالفت خود را با این گویهپاسخ ،گزارش دادند

( بیان 1( تا کاماًل مخالف )۵ای از کاماًل موافق )گزینهپنج یدر مقیاس
معنای خطرپذیری ر بهیشتو نمرات ب 1۹۰تا۳۸نمرات از  امنٔهد کنند.می

روش همسانی . اعتبار مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی بهاستبیشتر 
آن با استفاده از تحلیل  درونی و با کمک آلفای کرونباخ و روایی سازٔه

. آزمون شدهای اصلی بررسی عاملی اکتشافی و روش تحلیل مؤلفه
KMO  و در سطح بسیار مطلوب و دست آمد به ۰٫۹۴۹برابر با
بارتلت از نظر آماری معنادار و آزمون کرویت قرار داشتبخش رضایت

های آن در سطح مقیاسو خرده LARSبود. همچنین میزان اعتبار 
که میزان آلفای کرونباخ برای مقیاس طوریمناسب و مطلوبی بود؛ به

، ۰٫۹۰۶مخدر  د، مصرف موا۰٫۹۳1، سیگارکشیدن ۰٫۹۳۸کلی 

5.Iranian Adolescents Risk-taking Scale 
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۴ 

و گرایش به جنس  ۰٫۸۵۶، رابطه و رفتار جنسی ۰٫۹۰۷مصرف الکل 
پایایی از روش آلفای  دست آمد. برای محاسبٔهبه ۰٫۸۰۹مخالف 

 شیؤهبود. روایی به ۰٫۹1کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی برابر 
 (.۲۴) دست آمدهب ۰٫۷۹تحلیل عاملی برابر با 

(: این 1۳۷۲ ،زاده)سراج 1های مذهبیسنجش نگرش نامٔهپرسش -
( 1۹۵۶زاده و براساس مدل گالک و ستارک )نامه توسط سراجپرسش

 ۲۶شامل  و (۲۶با اسالم شیعی تطبیق داده و متناسب شد )( ۲۵)
گویان میزان پاسخ ،میزان باورهای دینیدر ارتباط با عبارت است که 

تا  ۵=ای از کامالً موافقگزینهنجپ یموافقت یا مخالفت خود را در طیف
های روایی این آزمون با شاخص کنند.بیان می 1=کامالً مخالف

 ۰٫۶1و روایی بیرونی آن برابر با  ۰٫۸۳استفاده از آلفای کرونباخ 
های معنای نگرشدر این پژوهش به یشترب (. نمرٔه۲۶) گزارش شد
آزمون . در پژوهش شریفی پایایی کل این استتر یشمذهبی ب

برآورد  ۰٫۷۸و  ۰٫۷۵ترتیب تنصیف و آلفای کرونباخ به هایروشبه
 (.۲۷شد )

س شدهاجتماعی ادراک حمایت نامٔهپرسش - )واکس و   ۲واک
نامه توسط واکس و همکاران در سال (: این پرسش1۹۸۶ ،همکاران
(. بنا به تعریف کوب، ۲۸ال است )ؤس ۲۳ساخته شد و دارای  1۹۸۶

به میزان برخورداری از محبت، مساعدت و توجه  حمایت اجتماعی
اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد اشاره دارد. عبارات 

شکل بسیار موافق، ای بهچهاردرجه یهای تحقیق در طیفنامهپرسش
. است ۹۲تا۲۳نمرات میان  موافق، مخالف و بسیار مخالف و دامنٔه

 یشترب شدٔهاجتماعی ادراکمعنای حمایت نامه بهدر پرسش یشترب نمرٔه

 ۰٫۸1نامه توسط واکس و همکاران (. ضریب پایایی پرسش۲۸) است
بخش ضریب پایایی درونی این آزمون (. در ایران شه۲۸گزارش شد )

 (.۲۹محاسبه کرد ) ۰٫۶۶ئی ارا در دانشجویان کارشناسی عالمه طباطب
  ٔشناختی ازقبیل پایههای جمعیتآوری دادهجمع برای ،الزم به ذکر است

اجتماعی از فرم ثبت اطالعات تحصیلی و وضعیت اقتصادی
اطمینان  هاقبل از انجام پژوهش به آزمودنی شد.ساخته استفاده محقق

و فقط نتایج آن  استداده شد شرکت در پژوهش بدون مشخصات 
در صورت تمایل فرم ها درخواست شد از آن همچنین شود؛میگزارش 

از مجموع افراد نمونه  شرکت در پژوهش را امضا کنند. رضایت آگاهانٔه
 ها پاسخ کامل دادند.نامهکنندگان به پرسششرکت همٔه

 هایافته 3
بود. سال  1۶٫۸۰±۰٫۷۶میانگین و انحراف معیار سن در نوجوانان 

 ۴۵کننده شرکت صداز مجموع  ،شناختیهای جمعیتیافتهبراساس 
 1۵یازدهم و  پایٔهدر ( درصد۴۰نفر ) ۴۰ دهم، پایٔهدر ( درصد۴۵نفر )
های شخصی . گزارشقرار داشتنددوازدهم  در پایٔه( درصد1۵نفر )
( از افراد خود را از نظر وضعیت n=۷۶) درصد۷۶که  بوداز آن حاکی

ند. همچنین قبل ااجتماعی متوسط تا خیلی خوب گزارش کردهاقتصادی
. انجام گرفتهای مربوط آزمون فرضپیشبرای  ،تحلیل اصلیاز اجرای 

ای در متغیرها گیری فاصلهاندازه فرض در رابطه با مقیاسنخستین پیش
 بودفرض در رابطه با توزیع نرمال متغیرها د. دومین پیششیید أکه ت بود

متغیری و چندمتغیری با استفاده از آزمون که از منظر تک
 .رسیدیید أتبه مهاالنوبیس  نف و راهبرد فاصلٔهاسمیروفکولموگر

 های توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهششاخص .1 جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین لفهؤم متغیر
مقدار احتمال آزمون 

 اسمیرنففوکولموگر

 مذهبی نگرش

 ۰٫۷۵1 ۰٫۹۷ ۰٫1۵1 ۸٫۲۸ 1۸٫۵۲ پیامد

 ۰٫۰۹1 /1۵1 ۰٫۳۰1 ۷٫1۳ 1۹٫۰1 اعتقادی
 ۰٫1۹۳ 1٫۴۰1 1٫1۸۹ 11٫۸۹ ۲1٫۸۷ تجربی
 ۰٫۹۸۲ ۰٫۲۷1 ۰٫۳۰1 ۹٫۵۴ ۲۰٫۷۹ مناسک

 حمایت اجتماعی

 ۰٫۵۰۲ 1۵٫۷۵ ۲٫۰۶ ۶٫۹۸ ۲۳٫۸1 حمایت خانواده

 ۰٫1۵۹ -۰٫۵۲ -۰٫۰۹ ۴٫۴۰ ۲۰٫۲1 حمایت دوستان

 ۰٫۶۷۶ ۰٫1۵ ۰٫۰۷ ۴٫۴۷ 1۷٫1۶ حمایت دیگران

 رفتارهای پرخطر

 ۰٫1۰۰ 1٫۶۷ -۰٫۶۴ ۵٫۰۵ 1۶٫۴۲ مواد مخدر

 ۰٫۰۵1 1٫11۰ 1٫۲۵1 ۴٫۷۷ 1۵//۰۴ الکل

 ۰٫۹۰1 1٫1۵1 1٫۷۰1 ۵٫1۰ 1۰٫۰۵ سیگار
 ۰٫۳۰۹ 1٫۰۴1 1٫1۸۹ ۳٫۰1 ۹٫۵۹ خشونت

 ۰٫۲۹۸ 1٫۰۲1 ۰٫۳۰1 ۶٫۸۷ 1۲٫11 رفتار جنسی
 ۰٫۰۶۲ 1٫۲۵۸ -1٫۰۶ ۴٫۵۰ ۹٫۸۹ رابطه با جنس مخالف

 ۰٫1۵۹ -1٫1۲ -1٫۰۹ ۶٫۴۹ 1۲٫۹۳ رانندگی خطرناک

های توصیفی و سطوح احتمال و خروجی شاخص 1باتوجه به جدول 
فرض توان گفت که پیش(، میp>۰٫۰۵اسمیرنف )فوآزمون کولموگر

ها برای ین دادهابنابر ؛دشومیتوزیع نرمال متغیرهای پژوهش رد ن

                                                      
1. Religious Attitudes Questionnaire 

سازی معادالت ساختاری دومتغیری پیرسون و مدل تحلیل همبستگی
 مجاز بود.

2. Vaux Social Support Appraisals (SS-A) Scale 
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 ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش .۲جدول 

۰٫۰1>p** 

های لفهؤبین م ،توان گفتبا بررسی ضریب همبستگی دومتغیری می
داری وجود اهمبستگی منفی معندینی های رفتارهای پرخطر و گرایش

رفتارهای پرخطر کاهش و با  دینیهای یعنی با افزایش گرایش رد؛دا
-۰٫۲۴مخدر ) ؛ همچنین بین گرایش به موادبدیاکاهش آن افزایش می

=r  ۰٫۰1و>p( الکل ،)۰٫۲۵-=r  ۰٫۰1و>p( سیگار ،)۰٫۳1-=r  و
۰٫۰۰1>p( خشونت ،)۰٫۲۸-=r  ۰٫۰۰1و>pجنسی  (، رفتار

(۰٫۳۲-=r ۰٫۰۰1، و>pو رابطه با ) ( ۰٫1۸جنس مخالف-=r  و
۰٫۰۰۵=p مشاهده  یداراحمایت خانواده همبستگی منفی معن( با

و حمایت اجتماعی نیز  دینیهای . بررسی ارتباط بین گرایششودمی
عد حمایت خانواده با ب  به مربوط  یشترانگر آن بود که همبستگی ببی

و  r=۰٫۳۷تجربی )ب عد ( و p=۰٫۰۳1و  r=۰٫۳۴اعتقادی )
۰٫۰۰۵=p )است. 

( برای تبیین رفتارهای پرخطر نوجوانان 1 مدل مفهومی )شکلدر ابتدا 
های ضرایب مسیر و مقدار سپس با بررسی شاخص انجام گرفت.آزمون 

(، الکل p=۰٫۰۶1های مصرف مواد )لفهؤم ،دشها مشخص احتمال آن
(۰٫۰۸۹=p( و سیگار )۰٫۲۳۷=p در رفتارهای پرخطر و همچنین )
تر از بزرگ ( در حمایت اجتماعیp=۰٫11۶حمایت دیگران ) لفٔهؤم

. همچنین دهدرا نشان میمسیرها  یداراکه غیرمعن است ۰٫۰۵
اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان  بودن شاخصمنفی

(۰٫۰۰(=sse/sso)-1 ) انگر کفایت ناکافی بیبرای رفتارهای پرخطر
ین مسیرهای با مقدار ابنابر ؛مدل برای تبیین رفتارهای پرخطر بود

شده مجدد از مدل حذف و مدل بازتعیین ۰٫۰۵تر از احتمال بزرگ
 .(۲شد )شکلآزمون 

 همراه ضرایب مسیر استانداردشده برای تبیین رفتارهای پرخطر بهمدل بازتعیین .۲شکل 

 1۳ 1۲ 11 1۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 1 متغیر

             1 پیامد. 1

            1 ۳۹٫۰ ** اعتقادی. ۲

           1 ۰٫۲۸ ۳۷٫۰ ** تجربی. ۳

          1 1۳٫۰* ۲۶٫۰ ** ۵1٫۰ ** مناسک. ۴

حمایت . ۵
 خانواده

۰٫1۹ ** ۳۴٫۰ ** ۳۷٫۰ ۰٫1۸ 1         

حمایت  .۶
 دوستان

۰٫11 *1۷٫۰ ۰٫1۳ ۰٫۰۸ *1۷٫۰ 1        

حمایت  .۷
 دیگران

۰٫1۳ *1۷٫۰ ۰٫۰۹ ۰٫11 ** ۳۲٫۰ ** ۲۹٫۰ 1       

      1 -۰٫۰۸ -۰٫11 -۰٫۲۴ -۰٫1۴ ۰٫۰۷ -1۰٫۰ * ۰٫۰۶ مواد مخدر .۸
     1 ۴1٫۰ ** -۰٫1۴ -۰٫1۶ -۲۵٫۰** -۰٫۲1 -۰٫1۳ ۰٫۰۵ -۰٫۰۹ الکل .۹
    1 ۳۷٫۰ ** ۲۹٫۰ ** -۰٫1۹ -۳۶٫۰** -۳1٫۰** -۰٫11 -۰٫1۴ -۲۳٫۰** -۰٫1۵ سیگار .1۰
   1 ۵۳٫۰ ** ۴۷٫۰ ** ۴۳٫۰** -۰٫1۳ -۰٫1۵ -۲۸٫۰** -۰٫1۴ -۲۹٫۰** -۰٫۳۳ -۴۳٫۰** خشونت .11
  1 ۴۲٫۰ ** ۰٫1۸ ۴۹٫۰ ** ۵۵٫۰ ** ۰٫۰۹ ۰٫۲۷ -۳۲٫۰** -۰٫1۷ ۰٫1۲ -۲۵٫۰ ** -۰٫1۹ رفتار جنسی .1۲

 با رابطه .1۳
 جنس مخالف

۰٫۰۶ ۰٫1۴- ۰٫1۰- ۰٫1۳- ۰٫1۸- ۰٫۳۲ ۰٫1۶ ۰٫۶۹ **۵1٫۰ ** ۴۶٫۰ ** ۳۵٫۰ **۵۷٫۰ 1 

 ۶۷٫۰ ** ۳۹٫۰** ۴۸٫۰ ** ۵۰٫۰ ** ۶۳٫۰ ** ۴۷٫۰ ** ۰٫1۳ ۰٫۰۹ ۰٫1۶ -۰٫۲۷ -۰٫1۹ -۰٫1۲ ۰٫۰۹ رانندگی .1۴
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۶ 

 تی همراه آمارٔهای از ضرایب مسیر بهخالصه .۳ جدول
 احتمال مقدار غیرمستقیماثر  مستقیم اثر مسیرها

 B ۰٫۰۳۰۲=-۰٫۰۴  رفتارهای پرخطر        اجتماعی   حمایت
 1٫۹۹=t  

 رفتارهای پرخطر           دینی گرایش
۰٫۳۹-=B ۰٫۳۶-=B ۰٫۰۰1 

۳٫۶۹=t** ۴٫۵۶=t**  

۰٫۰1>p** 

اثر مستقیم گرایش دینی بر رفتارهای  ،توان گفتمی ۳باتوجه به جدول 
غیرمستقیم آن با  ( و همچنین اثرB ،۰٫۰۰1>p=-۰٫۳۹پرخطر )

 . استدار امعن (B ،۰٫۰۰1>p=-۰٫۳۶میانجیگری حمایت اجتماعی )

 شدهمتغیرهای مرتبط با اعتبار ترکیبی و مقدار واریانس تبیین .۴جدول 
 آلفای کرونباخ R Square مرکب اعتبار AVE متغیر

 1 ۰٫1۵ 1 1 حمایت اجتماعی
 ۰٫۸1 ۰٫1۵ ۰٫۸۷ ۰٫۶۴ رفتارهای پرخطر
 ۰٫۷۴  ۰٫۸۳ ۰٫۵۶ گرایش دینی

آمده از مدل، ازجمله معیار ارزیابی دستههای بباتوجه به شاخص
)یا میانگین ( روایی همگرایی ۰٫۷پایایی )آلفای کرونباخ بیشتر از 

( و همسانی درونی که در قالب AVE>۰٫۵شده، واریانس استخراج
توان گفت که مدل از ( نشان داده شد، میCR>۷٫۰)  1اعتبار مرکب

 .استبرازش خوبی برخوردار 
بودن شاخص اعتبار اشتراک برای متغیرهای همچنین باتوجه به مثبت

((sse/sso)-1) توان گفت که مدل مفهومی شده میمدل بازتعیین
 .ردشده برازش خوبی داهئارا

 شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان .۵جدول 
 sse  (sse/sso)-1 متغیر
 ۰٫۷۷ 11۲٫۲۰ اجتماعیحمایت 

 ۰٫۴1 ۹۵۶٫۸۳ رفتارهای پرخطر
 ۸۵۷٫۸۲ 1۰1۲٫۰۰ داریدین

 بحث ۴
ثیر باورهای دینی و حمایت اجتماعی أحاضر بررسی ت هدف پژوهش

آموزان پسر مقطع شده بر گرایش به رفتارهای پرخطر در دانشادراک
میان  ،های این پژوهش مشخص شدبراساس یافتهدوم بود.  متوسطٔه

به رفتارهای پرخطر و حمایت اجتماعی  نداشتنباورهای دینی، گرایش
 هایپژوهشاین تحقیق با  هاییافتهداری وجود دارد. اارتباط معن

 است.همخوان  (1۰حسنی )ه( و احمدی و شا1۳مهرابی و همکاران )
در تبیین گرایش به رفتارهای پرخطر، عمل  ترمتغیر اصلی ،ها دریافتندآن

کردن به مناسک دینی با گرایش ای که عملگونهبه است؛به مناسک دینی 
. قیاسی و همکاران به این نتیجه کمتر به رفتارهای پرخطر همراه است

دست یافتند که از دیدگاه دانشجویان بین ضعف باورهای دینی و 
(. جاکسون و 11آوری جوانان به اعتیاد رابطه وجود دارد )روی

و معنویات باعث کاهش  دینبندی به پای نشان دادند،همکاران 
شود یخشونت در خانواده و درنهایت رفتارهای پرخطر در نوجوانان م

(1۲.) 
شده بر همچنین متغیر میانجی تحقیق یعنی حمایت اجتماعی ادراک

                                                      
1. Composite Reliability  

درنتیجه باورهای دینی  ؛ثیر چشمگیری داشتأافزایش این اثربخشی ت
. تأثیر داردشده بر رفتارهای پرخطر ازطریق میانجیگری حمایت ادراک

های اجتماعی نیز تحقیقات بسیاری انجام ثیر حمایتأدر رابطه با ت
اسپور  رد.همخوانی دا پژوهشاین  هاییافتهها با ه است که نتایج آنشد

در کاهش مشارکت را شده و همکاران نقش حمایت اجتماعی ادراک
ر و همکاران گ(. رینین۳۰د )کردندر رفتارهای پرخطر افراد مجرم تأیید 

با بروز رفتارهای پرخطر هر دو را شده ارتباط حمایت اجتماعی ادراک
 (.۲۰متوسطه معنادار دانستند ) آموزان دختر و پسر دورٔهدانشگروه 

اولین حمایت  ،همسو با این یافته لوندبرگ و همکاران دریافتند
تر بزرگ شود. با ورود به جامعٔهاجتماعی از سوی خانواده دریافت می

تواند از سوی منابع دیگری نظیر دوستان و سایر حمایت اجتماعی می
نشان دادند، (. بانستوال و همکاران 1۸شود ) افراد نیز تأمین

اجتماعی بر کاهش  سرمایٔه و شدهنفس، حمایت اجتماعی ادراکعزت
 مؤثر استگرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دبیرستانی در نپال 

درمجموع  رسیدند که(. صدری دمیرچی و همکاران به این نتیجه 1۹)
نواده و دوستان، ابرازگری شده از سوی خاحمایت اجتماعی ادراک
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۷ 

بینی رفتارهای سازی رفتاری توانایی پیشهیجانی منفی و سیستم فعال
 (.1۶پرخطر معتادان را دارد )
و حمایت اجتماعی در  دینیثیر اعتقادات أهمچنین در رابطه با ت

یاول -ارتکاب نوجوانان به خودکشی، نتایج تحقیق حمدان و پیترزیل
آمار  ،نشان دادند هااست. آنهمخوان  کامالً پژوهشاین  هاییافتهبا 

و از  ی دارندبندپای دینیخودکشی در نوجوانانی که به اعتقادات 
ند، هستبرخوردار  زیادیمیزان های خانواده و دوستان بهحمایت

یانی و همکاران یو(. پ۳1) استدرمقایسه با سایر نوجوانان بسیار کمتر 
دربرابر خطرات  دینییری گحمایت اجتماعی و جهت بررسیبا 

حمایت اجتماعی  ،مخدر دریافتند اجتماعی در گرایش نوجوانان به مواد
برای نوجوانان نقش عامل بازدارنده را در مصرف  دینیگیری و جهت

 مشخص شد،در پژوهش امرایی و همکاران  (.۲۲مواد مخدر دارد )
دار و امعن رابطٔهدارای متغیرهای حمایت اجتماعی دوستان و خانواده 

با نظر به اینکه  ،ها بیان داشتند. آناست معکوسی با رفتارهای پرخطر
د نقش اساسی در بروز رفتارهای پرخطر در نتوانخانواده و دوستان می
 ،تجهیز و آموزش خانواده و خود دانشجویان ،دندانشجویان داشته باش

ایج تحقیق (. نت۳۲) استای از بروز رفتارهای پرخطر اقدام پیشگیرانه
 آموزان دارای سابقٔهدانش ،آباد و نریمانی نشان دادعبدی حمل

های آن( لفهؤشده )و مپرخطر در حمایت اجتماعی ادراک یرفتارها
پرخطر  یرفتارها آموزان بدون سابقٔهدرمقایسه با دانش یترکمنمرات 

 یآمده بر لزوم توجه به کارکردهادست. نتایج بهکنندمیدریافت 
کید أپرخطر ت یرفتارها آموزان دارای سابقٔهدر دانش یدگی و فردخانوا

رفتارهای پرخطر بر تواند می داریدینرسد نظر میبه (.۲1) شتدا
ها یا قواعد راهنمایی دین بگذارد.ثیر أتازطریق برقراری نظم اخالقی 

خویشتن و عفت ازقبیل امتناع از  منظور کنترلبه را خاص اخالقی
به تسهیل  دینبراین دهد. عالوهپرخطر در اختیار قرار میرفتارهای 

تواند تعهدات اخالقی را معنوی می کند. تجربٔهمعنوی کمک می تجربٔه
خود مانع از رفتارهای پرخطر  نوبٔهنیز بهامر  تحکیم بخشد که این

 یعامل ،رسد حمایت اجتماعینظر میبه دینیبر باورهای د. عالوهشومی
 هه از فرد درمقابل اقدام به رفتارهای پرخطر است. هرچکنندحفاظت

کمتر به رفتارهای  اوخانواده حمایت بیشتری از فرد داشته باشد، 
دسته از افرادی که روابط  که آندرحالی ؛دهدپرخطر تمایل نشان می

که حد و مرز طوری، بهاستتنیدگی زیادی درهمدارای شان خانوادگی
و فرد استقالل الزم را در خانواده  یستن روابط در خانواده مشخص

عکس حمایت رد و بنیاببیشتر به رفتارهای پرخطر گرایش می ،ندارد
عنوان مانعی دربرابر گرایش به رفتار پرخطر عمل اجتماعی مطلوب به

 کند.می
آماری  جامعٔه های پژوهش باید به محدودیت توسعٔهاز محدودیت

توانستند آموزان، والدین نیز بر دانشعالوه یعنی ؛تحقیق اشاره کرد

ها توزیع ای بین آننامهآماری معرفی شوند که پرسش عنوان جامعٔهبه
آمده، دسته. باتوجه به نتایج بگرفتها انجام ای با آنشد یا مصاحبه

های آموزشی اعتقادی، باورهای دینی شود با برگزاری کالسپیشنهاد می
های آموزشی . همچنین با برگزاری کالسدیابآموزان استحکام دانش

شده ها را از اهمیت توجه به حمایت اجتماعی درکبرای والدین آن
 اخت.سمنظور کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان آگاه به

 گیرینتیجه 5
بر ارتباط معنادار میان باورهای های این پژوهش مبنیباتوجه به یافته
توان رفتارهای پرخطر و حمایت اجتماعی می به نداشتندینی، گرایش
کننده دربرابر رفتارهای عنوان عاملی حفاظتدین به ،نتیجه گرفت

با ادراک حمایت اجتماعی افراد مهم زندگی که و هنگامی  استپرخطر 
فرد به رفتارهای پرخطر  نداشتنتواند در گرایشمی ،نوجوان همراه شود

 ثیرگذاری باشد.أعامل بسیار ت

 ینادردق و رکشت 6
ه در این پژوهش نهایت قدردانی و کنندآموزان شرکتاز تمامی دانش
 تشکر را داریم.

 هاانیهبی 7
 اخالقی نامٔهرضایت

کنندگان در پژوهش اطمینان خاطر داده شد که به تمامی شرکت
ماند و فقط نتایج تحقیقات میاطالعات خصوصی آنان محرمانه باقی 

 د.شومنتشر می شدهصورت کلی و در قالب اطالعات گروه مطالعهبه
 هاداده هب یدسترس
 در اختیار تمامی نویسندگان قرار دارد. حاضرهای پژوهش داده
 منافعضاد ت

 مذکور نویسندگان تضاد منافعی را گزارش نکردند. در ارتباط با مقالٔه
 منابع مالی

 مین شده است.أپژوهش از منابع شخصی تاین انجام  هزینٔه
 مشارکت نویسندگان

نویسندگان این پژوهش در انجام پژوهش دخیل بودند و  همٔه
 ،پژوهشی ترتیب که در ایدٔهیید کردند. بدینأو ت ندرا خواند نوشتهدست

دانشجو )نفر اول( ایده را بیان کرد و اساتید راهنما و مشاور بعد از 
ها را با مشورت آوری دادهیید کردند. نفر اول جمعأبحث و تفسیر ت

و اساتید راهنما و مشاور در فرایند تحلیل و تفسیر انجام داد اساتید 
نویسندگان  همکاری همٔهبا نوشتن رساله  .ندداشتها همکاری داده

 مند ساختند. و دانشجو را از نظرات خویش بهره صورت گرفت
 .استاول  دکتری نویسندٔه این مقاله مستخرج از رسالٔه
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