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ی مدل علّی گرايش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبی و ارائه

 انداز زمانهای فرزند پروری والدين با میانجیگری چشمسبک

 23/5/1011تاریخ پذیرش:               22/3/1533تاریخ دریافت: 

 0فائزه جهان، 5رضا کهساری، *2نعمت ستوده اصل ، 1حسن فرزانه جاجرمی

 مقاله پژوهشی

 یدهچک

: رفتارهای پرخطر، رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیستی نوجواناان و جواناان را در   مش:م 
ی مدل علّی گرایش به رفتارهاای پرخطار   دهد. هد  پژوهش حاضر ارائهمعرض خطر قرار می

 انداز زمان بود.های فرزند پروری والدین با میانجیگری چشمبر اساس نگرش مذهبی و سبک

آوری و حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی، نوع کمی و ازنظر فرآیند و روش جما  : پژوهش ر  
یابی معاادالت  ها، روش مدلو تحلیل داده پیمایشی است. روش تجزیه-ها توصیفیتحلیل داده

ی شاهر  دختار متوساطه   آماوزان دانشی آماری پژوهش موردنظر، کلیه ساختاری بود. جامعه
نفر بودند. نمونه پژوهش با اساتفاده   907999به تعداد  7361-7366تهران در سال تحصیلی 

ای انتخااب شادند. بارای    گیاری تصاادفی خوشاه   نفار باا روش نموناه    313از فرمول کوکران 
سانج  (، نگارش 7667) (PAQشده بوری )ها از پرسشنامه فرزند پروری ادراکآوری دادهجم 

( و  ZTPI( )7666ان زیمبااردو ) اناداز زما  (، پرسشنامه چشام 7303مذهبی گلریز و براهنی )
 ( استفاده شد.7369محمدی و همکاران )مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده

هاای  : نتایج پژوهش بیانگر آن است که گرایش به رفتار پرخطر با نگرش مذهبی رو سبکهایارت 
ذهبی باا  فرزندپروری ابطه مستقیم دارد. همچنین گرایش به رفتار پرخطر بار اسااس نگارش ما    

انداز زمان رابطه غیرمستقیم دارد. نتایج نشان داد که گرایش به رفتار پرخطر بار  میانجیگری چشم
 انداز زمان رابطه غیرمستقیم دارد.گری چشماساس سبک فرزند پروری با میانجی

: نتایج نشان داد که چگونه عوامل درون فردی در یک مدل بر گارایش باه اناواع    گیرینتیه 
گذارند. در نهایت نتایج نشان داد که مدل کلی تحقیاو  ی پرخطر در نوجوانان تأثیر میرفتارها

 از برازش قوی برخوردار است.

 های فرزند پروری والدین.انداز زمان، سبکچشم نگرش مذهبی، : رفتارهای پرخطر،کقما  کقی:ی
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Abstract 
Introduction: High risk behaviors are behaviors that endanger the 
health and well-being of adolescents and young people. The aim of 
this study was to present a causal model of tendency to high-risk 
behaviors based on religious attitudes and Parental Parenting 
Styles: mediated by time perspective. 
Methods: The present study is descriptive-survey in terms of 
nature, application, quantitative type and in terms of process and 
method of data collection and analysis.. data analysis method, 
descriptive structural equation modeling. The statistical population 
of the study is all female high school students in Tehran  in year 
2019-2020 of 251,000 female.The sample was selected using 
Cochran's formula consisted of 383 people who were selected 
using cluster random sampling. To collect data, Bory Perceived 
Parenting Questionnaire (PAQ) (1991), Golriz & beraheni 
Religious Attitude Scale (1974), the Zimbardo Time Vision 
Questionnaire (ZTPI)(1999)  and Zadeh Mohammadi et al Iranian 
Adolescents' Risk Scale (2011) Questionnaire were used. 
Result: The results indicate that the tendency to high-risk behavior 
based on religious attitudes is directly related. The tendency to 
risky behavior based on parenting style is directly related. The 
tendency to risky behavior based on religious attitudes is indirectly 
related to the mediation of the time perspective. Tendency to high-
risk behavior based on parenting style is indirectly related to time 
perspective mediation. 
Conclusion: The results showed how interpersonal factors in a 
model affect the tendency to a variety of high-risk behaviors in 
adolescents. Finally, the results showed that the overall model of 
the research has a strong fit. 
Keywords: High risk behaviors, religious attitude, time 
perspective, Parental Parenting Styles. 
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 مقدمه
یارات فیزیولاوژیکي، هیجااني، شاناختي و     نوجواني مرحله مهمي از رشد انسان است. بلوغ باعاث تلی 

گایارد )اباویي   شود و این تلییرات بر ابعاد مختلف زندگي نوجوانان تأثیر ماي اجتماعي در نوجوانان مي
نوجواني سرآغاز تحوالت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوی است. رشاد   .(1411مهریزی و همکاران، 

افتاد و  کند، اتفا، ماي فرهنگي که در آن زندگي ميیک نوجوان در خانواده، محیط اجتماعي و زمینه 
در مرحله انتقاال  ها باشد. خانوادهترین عامل در تکامل و سالمت نوجوانان، خانوداه و والدین ميحیاتي

گیرند. اگر عوامل تأثیر گیار بر فرزند از یک مرحله رشد به مرحله بعدی در معر  مشکالتي قرار مي
ای مناسب سازمان یافته باشند، مسائل حااد در ایان دوره باروز    گونهبهجتماع نوجوان، نظیر والدین و ا

ساالمت کاه در    تهدیدکنناده (. همچناین یکاي از ماوارد جادی     1931نخواهد کرد )رهکار فرشاي،  
بهداشاتي، مجریاان قاانون و    های های اخیر با توجه به تلییرات سریع اجتماعي، از سوی سازمانسال

به عنوان یکي از مهمترین مشکالت موجود در جامعه مورد توجه قرار گرفته  سیاست گیاران اجتماعي
شایوع رفتارهاای    (.1411است، شیوع رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان است )خاکپور و همکااران،  

(. 1933کننده سالمت اسات )جاوهری فارد و همکااران،     پرخطر در جوامع یکي از موارد جدی تهدید
های بهداشتي جوانان با تمرکز بر رفتارهای پرخطر به افکار عمومي راه یافات  موضوع سالمت و رفتار
(. رفتارهای پرخطر به مجموعه رفتارهایي مانند اساتعمال سایگار، مصارف    1933)قرباني و همکاران، 

شاود کاه عمومااً در    الکل، مصرف مواد مخدر، داشتن رابطه جنسي، خودکشي، خشونت و... گفته مي
تنها کیفیت زندگي حال آناان را  کند. درگیری نوجوانان در رفتارهای پرخطر نهوز ميسنین نوجواني بر

ساالي و ساالمندی نیاز تأثیرگایار اسات.      دهد، بلکه حتي بر کیفیت زندگي آنان در بازرگ کاهش مي
تنها برای فرد بلکه بارای خاانواده وی و همچناین جامعاه نیاز پیامادهای منفاي        رفتارهای پرخطر نه

هاای  نگراناي تارین دل ترین و گساترده رد. امروزه شیوع رفتارهای پرخطر در جوانان از مهمبسیاری دا
ومیرها در نوجوانان و جوانان بوده و اثرات جوامع بشری است. برخي از این رفتارها عامل بعضي مرگ

عفاوني   هاای ومیر در دوره نوجواني، ابتال به ایدز و بیمااری منفي روی جوامع دارد. افزایش نرخ مرگ
هاای پایش از   های ناشي از مصرف سایگار و ماواد مخادر، باارداری    ناشي از مقاربت جنسي، بیماری

ازدواج، کاهش کیفیت زندگي و... ازجمله پیامدهای شیوع رفتارهای پرخطر در میاان نوجواناان اسات    
 (.1931)رحیمي، 

باه خاود جلاب کارده     های اخیر نظر بسیاری از روانشناسان را هایي که طي سالیکي از سازه
سالي است، معنویت است. اریکسون معتقد است که اعتماد در کودکي، پایه و اساس ایمان در بزرگ

گوناه  دهد. پاس هار  سوی پییر  دین سو، ميعنوان یک نیاز حیاتي، انسان را بهاست. ایمان به
شاود و  دی ماي اعتمارفتاری و تربیتي والدین نسبت به فرزندانشان، موجب حس بيضعف در سبک
داری و معنویت اعتمادی در کودکان، تأثیر مستقیم بر شیوۀ دینایجاد اعتماد یا بي 1ازنظر اریکسون
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(. معنویت از واژه التین اسپریتویس باه  1934آنان در آینده دارد )جاویدی و سلطانعلي و همکاران، 
تن از یک بعد غیرمادی به معنای زندگي یا روشي برای بودن و تجربه کردن است که با آگاهي یاف

ها باه دیگاران، خاود،    سازد. این ارز تشخیص، آن را معین ميقابل پییریانعطافآید و وجود مي
جعفاری  شاوند ) کند، اطال، ماي اند و به هر چیزی که فرد غایي قلمداد ميطبیعت وزندگي مربوط
امید، فعال بودن و ارتباط (. بعضي از پژ.هشگران سه ویژگي معنویت، یعني 1931شورگل، سکینه، 

دانناد )حبیاب اللهاي و    با خود، دنیا و دیگران را تضمین کننده سالمت جسم و روان در افاراد ماي  
دهند آن دسته از نوجواناني که به خدا اعتقاددارناد و  های دیگر نشان مي(. بررسي1932همکاران، 

ن نامتدین خود، کمتر به رفتارهاای  دانند در مقایسه با همساالنقش دین را در زندگي خود مهم مي
؛ 7113، 1پردازناد )ساینها، کاناان و گلاس    پرخطر مانند روابط جنسي پرخطر و مصارف ماواد ماي   

پیشگیرانه متمرکز بر های دهد که آموز دیگری نشان ميهای (. همچنین بررسي7111، 7مالني
به ویژه اعتیااد در دختاران   های اخالقي نقش عمده ای در کاهش رفتارهای پرخطر دینداری بنیان
(، در پاژوهش خاود   7171و همکاران ) 9(. رومان1933کند )شوشتری و همکاران، نوجوان ایفا مي

معنوی یکي از اجازای حیااتي مادیریت ساالمت جاامع را تشاکیل       های عنوان کردند که مراقبت
. رابطه با امر متعالي یاا  رنج و در نهایت مرگ، کنار آمدن با بیماری، به ویژه از نظر مقابله، دهدمي

ها خانواده، جوامعها، عواطف و رفتار مردم دارد. جمعیتها، نگر ، مقدس تأثیر زیادی در اعتقادات
و افراد همیشه در اثر اعتقادات میهبي یا فلسفي خود در زمان نامالیمات شخصاي و اضاطراب یاا    

بخشي از دامناه اعتقاادات مایهبي     اگرچه مراقبت معنوی همیشهاند. تسکین یافته، فاجعه گسترده
این است که مراقبت معناوی بخشاي از روان انساان را تشاکیل     تری اما دیدگاه معاصر، بوده است

معتقد بود که پیشرفت اجتماعي کودکان و نوجواناان   1(. بامریند7171و همکاران، 4دهد )رومانمي
گیاری یاا   تواناد در پایش  ها ميوهگیرد. این شیهای فرزندپروری والدین شکل ميتحت تأثیر شیوه

بماان،  -سازایي داشاته باشاد )بورالکاا و گراهاام     پیدایش رفتارهای اعتیادآمیز در فرزندان نقش به
7112.) 

کناد.  انداز زمان چگونگي ادرا  یا ارزیابي شخص از گیشته، حال و آینده را مشاخص ماي  چشم
گیری درباره اعمال و اهداف ر هنگام تصمیمانداز زمان، ساختار شناختي ناهشیاری دارد که فرد دچشم
اناداز فارد نسابت باه     (. ناوع چشام  7111، 1برد )وان باک و کاایریز  مدت یا بلندمدت به کار ميکوتاه
هاای زنادگي فارد    گیارد، تأثیر نیرومندی بر جنباه هایي که با اطرافیان در میان ميو نگر « زمان»

(. 7117، 2گیرند )زیمبااردو، اساوارد و اساوارد   کم ميا دستوجود بیشتر مردم اهمیت زمان ردارد، بااین
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بنادی تجرباه   صاورت دساته  زمان است که به شناسيروانانداز زمان یک بعد اساسي از ساختار چشم
شاود )گلساتانه، افشاین و    های گیشته، حال و آینده ظاهر ماي فرایندهای شناختي انسان به چارچوب

نوباه خاود،   شود و این اهاداف باه  اعث شکل دادن به اهدافمان ميانداز زمان ب(. چشم1931دهقاني، 
کناد. ایان نگار     کند و نقش مهمي در شکل دادن به رفتار فعلي ما باازی ماي  رفتار ما را تعیین مي
موجاب آن جریاان مساتمر تجاارب شخصاي و اجتمااعي باه        ای دارد که باه اغلب روند نا هوشیارانه

بخشاد  دهد یا باه آن انساجام ماي   جهت که به این وقایع معنا ميازآنیابد های زماني، پیوند ميمقوله
را شامل پنج بُعد گیشته  7انداز زمان( سازه چشم1333) 1(. زیمباردو و بوید1931)گلستانه و همکاران، 

اند)محمادی، داناش و تقاي لاو،     گرا و آینده تعریف کردهمثبت، گیشته منفي، حال جبرنگر، حال لیت
که دیدگاه مثبت دارند از قدرداني و خوشبختي بیشاتری برخاوردار هساتند: قادرداني      افرادی (.1931

 (.7171کواپینکا، -کند )پرزه پیروکا و سوبلرابطه بین دیدگاه زمان و رضایت از زندگي را واسطه مي
های مثبات در نوجاوان و جواناان )از قبیال     گیشته با افزایش ویژگيهای طبق نتایج پژوهش

هدفمندی در زندگي، ارتبااط مثبات باا همسااالن و...( از      آوری،یکپارچگي، تاب نفس، حسعزت
رفتارهاای ضاد اجتمااع و...     مواد، الکل، ها مثل مصرف سیگار،میزان بروز رفتارهای پرخطر در آن

آماوز  داناش  712( با مطالعه 1331و دیگران ) 4. فیشر(7112و همکاران،  9ماهدیشود )کاسته مي
های نامناسبشان نسبت واسطه نگر آموزاني که بهدختر در نیویور  دریافتند که دانش دبیرستاني

 آموزاندانشبیش از سایر تر داشتند، نفس پایینبه غیا خوردن و وزن خود، اضطراب باالتر و عزت
مصرف الکل، مصرف مواد و فعالیت جنسي نااایمن   درگیر رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف سیگار،

ای باهدف بررساي میازان ارتبااط    ( در مطالعه7111) 1شرکای جنسي بیشتر شده بودند. رینینگربا 
تاا   71نوجواناان   9493هاا روی  میان رفتارهای پرخطر نوجوانان و میزان نقاط قوت و امتیازات آن

بیناي  ها و امتیازات نوجواناان بهتارین پایش   سال در ایاالت تگزاس آمریکا نشان داد که ارز  94
های رفتارهای پرخطر )مصرف سیگار، مصرف الکل و داشتن رفتارهاای جنساي ناساالم( در    نندهک
بیني کنناده خاوبي بارای    ها نیز پیششده از سوی آنها هستند. همچنین میزان حمایت ادرا آن

منظاور  کناد کاه باه   های این تحقیق پیشنهاد ميآید. یافتهها به شمار ميظهور رفتار پرخطر در آن
  بهتر رفتارهای پرخطر در نوجوانان باید رویکردی بوم شناسانه اتخاذ کرد. در 

والدین نقش بسیار قدرتمندی در رشد فرزندان خود دارند. یک مطالعه تأکید کارد کاه سابک    
اولین کسي بود که سبک  1گیارد. دیانا بامریندمي اجتماعي کود  تأثیرهای فرزندپروری بر توانایي
 هاای رو عنوان فرایندی که والدین برای تربیت فرزنادان خاود باا اساتفاده از      فرزندپروری را به

                                           
1. Zimbardo.& Boyd 
2. Time Perspective Inventory (ZTPI) 

3. Mahedy 

4. Fisher 
5. rininger 

6. Diana Baumrind 
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تاوان  مي فرزندپروری راهای (. سبک7171، 1کردند، معرفي کرد )زهرا و نعیممي استاندارد استفاده
به عنوان مجموعه یا سیستم رفتاری تعریف کرد که تعامل والدین و کود  را در طیاف گستاارده 

)ذکاایي فار و موساي     کناد کند و یک فضای تعامل مؤثر را ایجاد ميتوصیف ميها تای از موقعی
سازایي  گیری یا پیدایش اعتیااد در فرزنادان نقاش باه    توانند در پیشها مي(. این شیوه1933زاده، 

هایي کاه مرباوط باه    (. والدین نباید مهارت1933)گاطع زاده عبداالمیر و موالیي راد،  داشته باشد
و  7جوامع سنتي گیشته است را به کودکان و نوجوانان امروزی خود آموز  دهند )ساتیلنو زندگي و
فرزنادی  -(. فقدان ارتباط با والدین در زندگي نوجوانان به فعال و انفعااالت والاد   7113همکاران، 
تر منجر خواهد شد و این مسأله به نوبه خود سبب باروز مشاکالت پیچیاده در    تر و سطحيضعیف
( به مطالعه تأثیر سابک فرزناد پاروری    1931خلیلي فر ) (.1933شود )رهدار و همکاران، يآینده م

آموزان پایۀ سوم دورۀ متوسطۀ شهر شیراز پرداخته است  گیری میهبي دانشوالدین بر سبک جهت
گیری میهبي همانندسازی شده، تأثیر مستقیم و نشان داد که سبک فرزند پروری منطقي، بر جهت

فکني شده، تأثیر عکاس داشاته و همچناین سابک فرزناد پاروری       گیری میهبي درونو بر جهت
گیاری مایهبي   فکني شده، تأثیر منفاي دارد؛ اماا بار جهات    گیری میهبي درونگیر بر جهتآسان

( در پژوهشي نشان 1931ملکوتي و همکاران ) همانندسازی شده، تأثیر خاصي مشاهده نشده است.
داری/ خود انضباطي ناکاافي و  شده، نقص/ شرم، خویشتنروری ادرا های فرزند پکه سبکدادند 

تنبیه، از سوی پدر و همچنین، سبک فرزند پروری ادرا  شد محرومیات عااطفي از ساوی ماادر،     
گیری میهبي دروني والدین، بر حال، تأثیر جهتبیني کننده بزهکاری در نوجوانان بودند. بااینپیش
تفاوت معناداری مشاهده نشد. عالوه بر این، نتایج نشاان دادناد کاه     بیني بزهکاری نوجوانانپیش

تاوان گفات:   کند. درنهایت، ماي بیني مينگر  میهبي بیروني والدین، بزهکاری نوجوانان را پیش
گیاری نگار  مایهبي والادین، در     شده از سوی والادین و جهات  های فرزند پروری ادرا سبک
 نوجوانان مؤثر هستند. بیني بزهکاری یا غیر بزهکاری پیش
ها و مشاکالت  ها، یک یا چند بعد از رفتارهای پرخطر و نابهنجاریتناسب موضوع و هدف بررسي آنبه
هاای  ویژه نقش خانواده، گاروه ها، بهیا نوجوانان و جوانان و نیز علل و عوامل مؤثر بر آن آموزاندانشرفتاری 
عناوان یکاي   شده، اما نقش و تأثیر خانواده و والدین بهررسيسال، عوامل شخصیتي و رواني و مانند آن بهم

طور وسایع موردبررساي قارار نگرفتاه     تاکنون به آموزاندانشاز عوامل تأثیرگیار و کاهنده رفتارهای پرخطر 
هاای اساساي را در تربیات نوجواناان و     است. چنانچه در تحقیقات باال روشن است خاانواده ازجملاه نقاش   

رهای پرخطر دارد به همین دلیال در ایان پاژوهش تاال  شاده اسات نقاش والادین در         پیشگیری از رفتا
های دیگران با دقت بیشتری مورد واکاوی قارار گیارد. لایا    پیشگیری از رفتارهای پرخطر با توجه به پژوهش

                                           
1. Zahra, S. M., & Naeem 

2. Cattelino 
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های فرزند پروری والادین بار گارایش باه رفتارهاای      در این پژوهش به دلیل اینکه نگر  میهبي و سبک
 نوبه خود دارای اهمیت است.بررسي خواهد شد، بنابراین انجام این پژوهش به آموزاندانشر پرخط

کاه بخاش   رسد با توجه به اینکه متلیرهای اصالي در خاانواده، والادین هساتند و ازآنجاایي     به نظر مي
ي والادین اسات؛   بینگیری شخصیت فرزندان در خانواده متأثر از رفتار، کردار و جهانای از شکلمالحظهقابل

آموزان را بر اسااس نگار  مایهبي و    توان با ارائه مدلي علخي گرایش به رفتارهای پرخطر دانشبنابراین مي
های فرزند پروری والدین با توجه به نقش تأثیرگیار زمان موردبررسي قرارداد. با توجاه باه توضایحات    سبک
ی مادل علخاي گارایش باه رفتارهاای      ش ارائاه شده پیرامون موضوع تحقیق، هدف محقق در این پژوهارائه

 انداز زمان بود.های فرزند پروری والدین: با میانجیگری چشمپرخطر بر اساس نگر  میهبي و سبک
 

 روش  

پژوهش حاضر از نوع تحقیق کمي بوده و ازلحا  ماهیت، کاربردی اسات. ایان پاژوهش از ناوع توصایفي      
هاا جازو تحقیقاات    آوری و تحلیل دادهزنظر فرآیند و رو  جمعکاربردی و به لحا  هدف از نوع تحلیلي و ا

. جامعاه آمااری ایان    ها، رو  مدل یابي معاادالت سااختاری باود   وتحلیل دادهپیمایشي است. رو  تجزیه
باه   1932-1933آموزان دختر متوسطه دوره اول و دوم اساتان تهاران در ساال تحصایلي     پژوهش را دانش

گیاری  نفر با رو  نموناه  929دند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نفر تشکیل دا 711111تعداد 
 ای انتخاب شدند.تصادفي خوشه

 

 ابزارهای پژوهش

شاده اسات. ایان    توسط گلریز و براهناي معرفاي   1919در سال  الف( پرسشنامه نگرش سنج مذهبی:

امتیازبنادی   4تاا   1س مقیااس لیکارت از   سؤال دارد و هرکدام دارای پنج مقیاس هستند و بر اسا 71پرسشنامه 
است. اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگي با آزمون آلپاورت ورناون و لینادزی     111اند و نمره کل شده
شاده  های شناختهاست. همچنین در اعتبار یابي این پرسشنامه از طریق رو  گروه 21/1آمده که برابر با دستبه

شده باین گاروه تفااوت    دار بود و میزان تهیهمیانگین بین دو گروه عادی و میهبي معنيشده و تفاوت نیز استفاده
های اخیر مورد ارزیابي مجدد قرار گرفت پایایي این پرسشنامه از رو  اسپیرمن گیارد. این پرسشنامه در سالمي

ان ضریب پایایي به رو  آلفاای  آمده است. میزدستبه 742/1و اعتبار آن برابر با  19/1براون برابر با –اسپیرمن 
 (.1411)حکیمي و همکاران،  به دست آمده است 21/1کرونباخ مقدار 

گویه اسات کاه    11این پرسشنامه دارای  (:ZTPIانداز زمان زیمباردو )ب( پرسشنامه چشم

ف آن ساؤال باوده و هاد    11ایان پرسشانامه دارای   رود. انداز زمان در افراد بکاار ماي  منظور ارزیابي چشمبه
گارا،  لایت  -منفي، دیدگاه زماني حاال  -انداز زمان در افراد از ابعاد مختلف )دیدگاه زماني گیشتهارزیابي چشم

گیاری در این پرسشنامه مطاابق باا طیاف    دیدگاه زماني آینده، دیدگاه زماني گیشته مثبت( است. طیف نمره
ل مربوطه ارائه گردیده است: البتاه ایان شایوه    ( است که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدو1تا  1لیکرت )از 
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لاو، خالادی، بااجور،    تقيمعکوس شده است.  11و  11و  41، 71، 3،74گیاری در مورد سؤاالت شماره نمره
اناداز زیمبااردو در باین    سانجي سایاهه چشام   های روان( به بررسي ویژگي1934مهرانه مهرپور و بوستاني )

نفر از نوجوانان مقطع دبیرساتان بودناد کاه باه      211اند. نمونه این پژوهش ساله پرداخته 12تا  14نوجوانان 
ای انتخاب شدند. تحلیل عاملي اکتشافي در این پژوهش تا حادودی از  گیری تصادفي چندمرحلهرو  نمونه

هاای  نامه باا عامال  سؤال پرسش 11سؤال از  47انداز زیمباردو حمایت کرده است. ساختار اولیه سیاهه چشم
درصاد از واریاانس    91ناسب همبستگي )بار عاملي( معنادار داشتند. همچنین نتایج نشان دادند کاه حادود   م

کناد.  کنند. ولي تحلیل عاملي تأییادی سااختار پانج عااملي مفارو  را تأییاد نماي       ها را تبیین ميبین ماده
گارا و گیشاته مثبات باا     لایت ها برای پنج بُعد گیشته منفي، آینده، حال جبرنگر، حاال  همساني دروني ماده

 برآورده شده است. 14/1و  11/1، 21/1، 21/1، 21/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

پرسشانامه مقیااس    (:IARSمقیاس خطرپذذیری نوجوانذان ایرانذی )   ی ج( پرسشنامه

آن سانجش  ساؤال باوده و هادف     92( دارای 1931خطرپییری نوجوانان ایراني، زادهمحمدی و همکاران )
میزان خطرپییری در نوجوانان از ابعاد مختلف )گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، گارایش باه سایگار،    
گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسي، گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش باه راننادگي   

شیوه نمره دهي آن بار   ده است.ای بوخطرنا ( است. شیوه نمره دهي آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه
ای بوده که بر اساس جدول امتیاز مربوط باه هار گزیناه مشاخص گردیاده      اساس طیف لیکرت پنج گزینه

آمده را جماع کارده و ساپس بار اسااس جادول       دستهای بهبر اساس این رو  از تحلیل شما نمره است:
ي سازه این مقیااس ماورد ارزیاابي قارار     ( روای1931در پژوهش زاده محمدی و همکاران ) کنید.قضاوت مي

های اصلي نشان داد که این پرسشنامه مقیاساي هفات بعادی اسات     گرفت. تحلیل عاملي اکتشافي با مؤلفه
و  34/1کند. میزان آلفاای کرونبااخ بارای کال مقیااس      درصد واریانس خطرپییری را تبیین مي 24/14که 

 قرار داشت که بیانگر پایایي خوب این مقیاس است. 24/1تا  39/1های آن در دامنه برای خرده مقیاس

( PAQاقتادار والادیني )   (: پرسشذنامه PAQشده بوری )د( پرسشنامه فرزند پروری ادراک

ساؤال(،   11گیر )خرده مقیاس سبک آسان 9گویه و  91شده است که از ساخته 1331توسط جان آر. بوری در سال 
منظور سنجش اقتادار  شده است که بهسؤال( تشکیل 11مقتدر منطقي ) سؤال( و والدین سبک 11سبک مستبدانه )
گایاری  نماره  های مناسب به واژه پدر یا مادر یکسان هساتند. جز با اشارههای پدر و مادر بهرود. فرموالدین به کار مي
، «تفااوت باي »، «مخالف»، «شدیداً مخالف»های ای است که برای گزینهنقطه 1صورت طیف لیکرت پرسشنامه به

گیاری هر خرده مقیاس با نمره شود.در نظر گرفته مي 1و  4، 9، 7، 1به ترتیب امتیازات « شدیداً موافق»و « موافق»
ها آید. حداقل نمره فرد در هر یک از زیرمقیاسها به دست ميکردن امتیازات مربوط به هر یک از خرده مقیاسجمع
( 1921(، رضایي، )1924های اسفندیاری، )نتایج پژوهش است. 11ها یرمقیاسو حداکثر نمره فرد در هر یک از ز 11

سانجي مناساب   های روان(، نشان دادند که این پرسشنامه از مشخصه1921( به نقل از فراهاني )1922و مهرافروز، )
 (.1931و همکاران، های فرزند پروری است )اژه ای ( در زمینه شیوه1321گیری دیدگاه اولیه بامریند )برای اندازه
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هاای آماار   هاا هام از شااخص   و تحلیال داده منظور تجزیاه  به روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

توصیفي شامل فراواني، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و شااخص آماار اساتنباطي شاامل: رگرسایون،      
هاای  ، لیزرل و ایماوس، داده spss-77افزار همبستگي کانوني استفاده شد. در این پژوهش با استفاده از نرم

 حاصل تحلیل شدند.

 

 مالحظات اخالقی
ناپاییر  عنوان یاک اصال تخلاف   کننده، بهروشن است که در هر پژوهشي باید مصالح مربوط به افراد شرکت

کننادگان در ایان   حقو، انساني رعایت گردد. برای رعایت مسائل اخالقي و رعایت حقاو، انسااني شارکت   
( در ابتدای تحقیق، باا توضایح صاادقانۀ اهاداف طارح، بار کساب        1یر صورت پییرفت: پژوهش اقدامات ز

( در اجرای پژوهش، سعي بر آن باوده اسات   7رضایت آگاهانه از افراد برای شرکت در پژوهش پرداخته شد. 
دادن ها را ازلحا  مشکالت احتماالي )اضاطراب ناشاي از پاساخ     ها، آنکه با برقراری ارتباط مؤثر با آزمودني

هاا  ها در رابطه با تأثیر نتایج بار سرنوشات آن  نفس، نگراني آزمودنينفس یا اعتمادبهبه آزمون، کاهش عزت
( رازداری و محرماناه مانادن اطالعاات هام از جاناب مجاری و هام از جاناب         9و...( موردحمایت قرار داد. 

تمایل خود را برای شارکت در   که فردی، شخصاً عدم( درصورتي4شده است. همکاران پژوهش کامالً حفظ
اجبار وارد پژوهش نماود و یاا باه    داد، بر طبق رعایت حقو، انساني حق نداشته وی را بهتحقیق را نشان مي

گوناه  ادامه شرکت در جریان مطالعه وادار کنیم. لیا در تمامي اقدامات اجرای پژوهش سعي گردیاد تاا هایچ   
 نندگان وارد نگردد.کلطمۀ جسمي، اجتماعي و امثال آن به شرکت

 

 هایافته

ساال باود. باه لحاا       41تاا   91کننادگان باین   های جمعیت شناختي در بازه ساني شارکت  بر اساس یافته
درصاد   9/42نفر( در دیاپلم   17درصد ) 1/19نفر( کمتر از دیپلم،  91درصد ) 1/3دهندگان، تحصیالت پاسخ

باه لحاا     نفار( دکتاری داشاتند.    71درصد ) 1/1و لیسانس نفر( فو، 31درصد ) 1/79نفر( لیسانس،  121)
نفار(   112درصد ) 1/49نفر( فرزند دوم  99درصد ) 1/2نفر( فرزند اول،  141درصد ) 2/91فرزند چندم بودن 
 نفر( بودند. 47) 1/11فرزند سوم و 

و  جهت بررسي نرمال بودن از آزمون چولگي و کشیدگي استفاده شد و با توجه به نتایج مقادار چاولگي  
 ها نرمال است.بود لیا توزیع داده 7و  -7کشیدگي بین 

 Bartlettsو  KMO. آزمون 0جدول 

 مقادیر هاشاخص

 kmo 119/1مقدار آماره     

 آزمون کرویت بارتلت

 112/1421 مقدار کای اسکوئر

 1 درجه آزادی
 111/1 سطح معناداری
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اسات و آزماون    1/1و بیشتر از  119/1برابر  KMOچون مقدار آماره  1با توجه به نتایج جدول شماره 
Bartletts باا   شود که کفایت حجم نمونه ما ماورد تأییاد قارار گرفات.    گونه استنباط ميمعنادار است، این

اسات و آزماون    1/1و بیشاتر از   119/1برابار   KMOچاون مقادار آمااره     1توجه به نتایج جدول شاماره  
Bartletts شود که کفایت حجم نمونه ما مورد تأیید قرار گرفت.ستنباط ميگونه امعنادار است، این 

مقادار میاانگین مقاادیر اشاتراکي     بادین صاورت اسات کاه       GOFنتایج براز  کلي مدل با معیاار  
آماده اسات و باا توجاه باه      دستبه 112/1برابر  2Rو میانگین مقادیر  424/1( )

بنادی مایکور   به دست آمد که با توجه باه دساته   91/1بیشتر از  و 171/1معادل  GOFفرمول مقدار معیار 
 نشان از براز  قوی مدل کلي تحقیق است.

 
 نتایج ضریب رگرسیونی و معناداری اثر نگرش مذهبی بر گرایش به رفتار پرخطر .2جدول 

 نتیجه ضریب مسیر مقدار تی مسیر مستقیم
 تایید -212/1 329/71 گرایش به رفتار پرخطر نگر  میهبي 

 
بارآورد   -212/1دهد که این ضریب مسایر باه میازان    نشان مي 7 شمارهبررسي ضریب اثر در جدول 

باشاند؛  ماي  31/1و بیشاتر از   329/71( برابر با t-valueکه مقدار عدد معناداری )شده است. با توجه به این
؛ یعناي نگار  مایهبي بار     دار استمعنا 11/1توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای مي

 گرایش به رفتار پرخطر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

اناداز زماان   برای بررسي اثر غیرمستقیم متلیر مستقل بر متلیر وابسته یعني بررسي نقش میانجیگری چشم
 بین متلیر مستقل )نگر  میهبي( و وابسته )گرایش به رفتار پرخطر( از آزمون بارون و کني استفاده شد.

 

 انداز زمان و گرایش به رفتار پرخطرانداز زمان در رابطه بین چشم. بررسی نقش میانجی چشم3جدول 

 β R2 T Sig متلیر وابسته متلیر مستقل گام 

 221/1 -111/1 111/1 112/1 گرایش به رفتار پرخطر نگر  میهبي 1
 117/1 -114/9 171/1 112/1 چشم انداز زمان نگر  میهبي 7
 111/1 211/97 292/1 213/1 گرایش به رفتار پرخطر نداز زمانچشم ا 9
 نگر  میهبي 4

 چشم انداز زمان
 191/1 گرایش به رفتار پرخطر

221/1 
211/1 122/1 

144/94 
111/1 
111/1 

 

جز اثر نگر  مایهبي بار گارایش باه رفتاار      شده است بهنشان داده 9 شمارهگونه که در جدول همان
بر گرایش به رفتار پرخطر معنادار شاده اسات. در   انداز زمانانداز زمان و چشمچشم پرخطر، نگر  میهبي بر

اناداز زماان، بتاای    گام چهارم یعني ورود متلیر میانجي، نتایج مبین این اسات کاه در حضاور متلیار چشام     
فتاه، ولاي   یاافازایش  191/1به  112/1بین نگر  میهبي بر گرایش به رفتار پرخطر از  استاندارد برای رابطه

 معنادار است.
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 . نتایج ضریب رگرسیونی و معناداری اثر نگرش مذهبی بر گرایش به رفتار پرخطر4جدول 

 نتیجه ضریب مسیر مقدار تی مسیر مستقیم

 تأیید -212/1 329/71 گرایش به رفتار پرخطر   نگر  میهبي 
 

بارآورد   -212/1ر باه میازان   دهد که این ضریب مسای نشان مي 4 شمارهبررسي ضریب اثر در جدول 
باشاند؛  ماي  31/1و بیشاتر از   329/71( برابر با t-valueکه مقدار عدد معناداری )شده است. با توجه به این

دار است؛ یعناي نگار  مایهبي بار     معنا 11/1توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای مي
 .گرایش به رفتار پرخطر تأثیر مثبت و معناداری دارد

 

نگر، میانجی منفعل و گذشته مثبت در رابطه : بررسی نقش میانجی گذشته منفی، خوش گذر، آینده5جدول 

 بین نگرش مذهبی و گرایش به رفتار پرخطر

 β R2 T Sig متغیر وابسته متغیر مستقل گام

 221/1 -111/1 111/1 112/1 گرایش به رفتار پرخطر نگر  میهبي 1
 992/1 -311/1 117/1 143/1 يگیشته منف نگر  میهبي 7
 111/1 323/17 912/1 114/1 گرایش به رفتار پرخطر گیشته منفي 9

4 
 نگر  میهبي
 گیشته منفي

 گرایش به رفتار پرخطر
171/1 
111/1 

912/1 
412/1 
329/17 

142/1 
111/1 

 221/1 -111/1 111/1 112/1 گرایش به رفتار پرخطر نگر  میهبي 3
 171/1 -913/7 114/1 112/1 یرخو  گ نگر  میهبي 11
 111/1 -313/1 111/1 111/1 گرایش به رفتار پرخطر خو  گیر 11

17 
 نگر  میهبي
 خو  گیر

 گرایش به رفتار پرخطر
192/1 
411/1 

192/1 
411/1 

293/1 
117/11 

417/1 
111/1 

 221/1 -111/1 111/1 112/1 گرایش به رفتار پرخطر نگر  میهبي 19
 111/1 -142/7 111/1 114/1 ینده نگرآ نگر  میهبي 14
 111/1 722/14 943/1 131/1 گرایش به رفتار پرخطر آینده نگر 11

11 
 نگر  میهبي
 آینده نگر

 گرایش به رفتار پرخطر
111/1 
132/1 

917/1 
914/1 
911/14 

131/1 
111/1 

 221/1 -111/1 111/1 112/1 گرایش به رفتار پرخطر نگر  میهبي 12
 212/1 -112/1 111/1 113/1 منفعل بينگر  میه 12
 111/1 214/14 911/1 114/1 گرایش به رفتار پرخطر منفعل 13

71 
 نگر  میهبي
 منفعل

 گرایش به رفتار پرخطر
119/1- 
114/1 

911/1 
111/1- 
249/14 

311/1 
111/1 

 221/1 -111/1 111/1 112/1 گرایش به رفتار پرخطر نگر  میهبي 71
 111/1 -729/1 114/1 111/1 ته مثبتگیش نگر  میهبي 77
 111/1 297/19 997/1 121/1 گرایش به رفتار پرخطر گیشته مثبت 79

74 
 نگر  میهبي
 گیشته مثبت

 گرایش به رفتار پرخطر
191/1 
122/1 

999/1 
271/1 
241/19 

427/1 
111/1 



 ... ی گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگرش مذهبیی مدل علّارائه

49 

 

 

طاه باین نگار     شد در بررسي نقش میانجي گیشاته منفاي در راب   طور که در جدول نشان دادههمان
ها معنادار نیست. جز گام سوم یعني تأثیر متلیر میانجي بر وابسته، سایر گاممیهبي و گرایش به رفتار پرخطر به

جز گام همچنین در بررسي نقش میانجي خو  گیر در رابطه بین نگر  میهبي و گرایش به رفتار پرخطر به
جز اثر نگر  میهبي بر گارایش باه   ا معنادار نیست؛ و بههدوم یعني تأثیر متلیر مستقل بر میانجي، سایر گام

بر گرایش به رفتار پرخطر معنادار شده است. در گام انداز زماننگر و چشمرفتار پرخطر، نگر  میهبي بر آینده
چهارم یعني ورود متلیر میانجي، نتایج مبین این است که در حضور متلیر خو  گیر، بتاای اساتاندارد بارای    

یافته، ولاي معناادار نیسات؛    افزایش 111/1به  112/1ین نگر  میهبي بر گرایش به رفتار پرخطر از ب رابطه
نگر، معنادار نبود. در گام چهارم یعني ورود متلیر میانجي، نتایج مباین ایان   بنابراین، نقش میانجي متلیر آینده

میهبي بر گرایش به رفتار پرخطار از  بین نگر   است که در حضور متلیر منفعل، بتای استاندارد برای رابطه
 یافته، ولي معنادار نیست بنابراین، نقش متلیر منفعل، معنادار نبود.افزایش -119/1به  112/1

 

 گیریبحث و نتیجه
هاای  سابک  وی مدل علخي گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگر  میهبي هدف پژوهش حاضر ارائه
گرایش به رفتاار پرخطار   نتایج پژوهش نشان داد که انداز زمان بود. چشم : با میانجیگریفرزند پروری والدین

بر اساس نگر  میهبي رابطاه مساتقیم دارد. گارایش باه رفتاار پرخطار بار اسااس نگار  مایهبي باا            
انداز زمان رابطه غیرمستقیم دارد. نتاایج ایان تحقیاق باا تحقیقاات شاکری و همکااران        میانجیگری چشم

(، نجااران طوساي، طالبیاان شاریف، عباد      1931(، ملکوتي و همکاران )1931ران )(، امیری و همکا1934)
( همسو است. رفتارهای پرخطر، رفتارهایي هستند کاه ساالمت و بهزیساتي    7111(، رینینگر )1932خدائي )

دهد. بر ایان اسااس رفتارهاای پرخطار باه دو گاروه تقسایم        نوجوانان و جوانان را در معر  خطر قرار مي
انادازد و گاروه   ها سالمت خود فرد را به خطر ماي شوند که بروز آنگروه اول شامل رفتارهایي مي شوند،مي

کاه میازان   کناد. لایا، ازآنجاایي   دوم رفتارهایي هستند که سالمت و تندرستي دیگر افراد جامعه را تهدید مي
یشاتری باه ایان ناوع     های سني باالتر اسات، گارایش ب  خطرپییری نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر دوره

هاایي ساالم برخاوردار    تواند ادعای سالمت کند چنان چه از خانوادهای نميشود. هیچ جامعهرفتارها دیده مي
های اجتماعي نیست که فارغ از تأثیر خاانواده باه وجاود آماده باشاد.      یک از آسیبهیچ شبهه هیچنباشد. بي

ی زنادگي اسات.   هاای حسااس اولیاه   ویاژه در ساال  به پییر کردن کودکانترین نهاد جامعهخانواده اساسي
ی خاود را شناساایي کنناد و    هاای باالقوه  سازد تا تواناایي خانواده تحت شرایط صحیح، کودکان را آماده مي

پاییری در  های سودمندی را در جامعه به عهاده گیرناد. کودکاان در فرآیناد جامعاه     عنوان افراد بالغ، نقشبه
هاا، هنجارهاا و   هاای انتقاال ارز   تارین شایوه  ن، تقلید و همانندسازی را که از مهمخانواده، امرونهي والدی

نظار از مکتباي کاه باه آن معتقدناد      تار روانشناساان صارف   گیرناد. بایش  های اجتماعي است یاد ميسنت
کنناد. تعاامالت والادین باا     های متقابل بین والدین و فرزندانشان را اساس تحول عاطفي قلماداد ماي  کنش
های فرزند پروری آنان از عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطار اسات. در ایان میاان باورهاای      ندان و شیوهفرز
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ها و باورهای میهبي هر فرد ریشاه  کند. نگر میهبي فرآیندی است که کود  در خانواده آن را کسب مي
 پاییری انعطااف ها و ای از اعتقاادات و بایادها ونبایاد   در باورهای خاانوادگي او دارد. مایهب کاه مجموعاه    

آید که قادر اسات معناای زنادگي را در لحظاه     های رواني به شمار ميگاهاختصاصي است از مؤثرترین تکیه
های تبییني، فارد را از تعلیاق و   گاهسازی تکیهتواند با فراهملحظه عمر فراهم کند و در شرایط خا  نیز مي

قوی دارند، در برخوردهاای اجتمااعي نیاز قاوی عمال      معنایي نجات دهد و افرادی که باورهای میهبي بي
 دهند.های باالتری از خود نشان ميکنند و شایستگيمي

تواند تعهدات اخالقاي را  کند. تجربه معنوی ميعالوه بر این میهب به تسهیل تجربه معنوی کمک مي
تواناد  میهب مي گردد.طر مينوبه خود مانع از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرختحکیم بخشد که این نیز به

دار بودن زندگي، احساس خود ارزشمندی مثبات و خاود را شایساته احتارام     یک سیستم معنایي شامل هدف
همچناین   تواند مانع از خطرپییری و رفتار هیجان خاواهي شاود.  دانستن درست کند. این سیستم معنایي مي

ای در برابر تنشگرهای زنادگي  وان یک مهارت مقابلهعنتوانند بههای میهبي ميها و گروهشرکت در فعالیت
بایاد توجاه    (.7119کنند، عمل کند )اسامیت،  که فرد را وادار به رفتارهای پرخطر از قبیل استفاده از مواد مي

داشت که افراد در زندگي روزانه خود بر پایه باورهای شخصي و دیدگاهي که درباره دیگران، خاود، جهاان و   
دهناد. ایان   ها برای فرد یک سیساتم معناایي شاکل ماي    کنند. این باورها و دیدگاه، رفتار ميیا هر دو دارند

دهد که به جهان اطراف خود معنا دهد و بر اساس این معنادهي باه انتخااب   سیستم معنایي به فرد اجازه مي
نظیاری  م و باي تواند منبع عظای شده بپردازد. میهب ميهدف و سپس عمل و رفتار مبتني بر اهداف انتخاب

شاود قارار دارد.   برای سیستم معنا دهي فرد باشد چراکاه در مرکاز اینکاه چاه چیازی مقادس ادرا  ماي       
هاا، انتظاارات و اهاداف    های سیستم معنا دهي که متأثر از مایهب هساتند شاامل باورهاا، وابساتگي     مؤلفه
ای در برابار  نقاش مقابلاه  واساطه  مایهب باه   کنناد. عنوان نقطه مرکزی هیجانات و اعمال فرد عمل ميبه

تواند رفتارهای پرخطر ازجمله وابستگي و یا سویمصرف مواد را پیشگیری نمایاد. چراکاه   فشارهای رواني مي
کناد، اعتقااد باه    ها به انسان کمک ماي باورهای شناختي افراد متدین نظیر اعتقاد به اینکه خداوند در سختي

و را مسئول رفتار خود  قرار داده است و یاا احسااس اطمیناان و    اینکه خداوند انسان را آزاد آفریده است و ا
 گیارد.آرامش از طریق نیایش، بر واکنش فرد متدین در مقابله با فشار رواني تأثیر مي

هاایي کاه   هاا و حرکات  آمیز با فرزند خود و استفاده از کلمهکارگیری رابطه محبتتوانند با بهوالدین مي
فرزناد، اساتفاده از لحناي     پاییری انعطافاست، پاسخگو و متعهد بودن به نیازها و دهنده پییر  فرزند نشان

مثبت و سرشار از عاطفه و عدم تحقیر، انتقاد صریح و سرزنش فرزند، تعاملي سالم و باکیفیات باا فرزندشاان    
داشاتني باودن   کند در  شاده اسات، احسااس تعلاق و دوسات     که فرزند احساس ميبرقرار کنند. هنگامي

هاا و هنجارهاای والادین را دروناي     تار شاده، ارز   کند، درنتیجه عشق فرزند به پدر و مادر در او عمیقمي
کند و در مواجاه باا تعارضاات از آن را راهنماایي و دلگرماي      کند، احساسات و مشکالت خود را بیان ميمي
مشااهده اسات و والادین    قابال آسااني  طلبد. همچنین در تعامالت نزدیک والدین با فرزند، رفتار فرزند بهمي

کنناد.  آشنایي بیشتری با رفتارها و احساسات فرزند خود پیداکرده و در صورت لزوم فرزند خود راهنماایي ماي  
هاای اجتمااعي را   دهد تا عقایاد و نقاش  کننده که به نوجوانان امکان ميروابط والد فرزند صمیمانه و حمایت
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گیاری شاللي، شایساتگي تحصایلي و     تکا به خود بااال، جهات  بررسي کنند، به خودمختاری کمک کرده و ا
کنناده  شناختي کنتارل کند و در مقابل والدیني که جبری یا ازلحا  روانبیني ميحرمت خود مطلوب را پیش

کنند. ایجاد رابطه صمیمي بین فردی با دیگران، عامل مهماي  هستند در رشد خودمختاری اختالل ایجاد مي
 ن و جوان است.در تحول افراد نوجوا

 و ری )دیاو  کناد ماي  محافظات  رفتارهاای پرخطار   برابر در نوجوانان از مقتدرانه پروری فرزند سبک
نزدیاک   رواباط  و پاییر   پروری فرزند رو  ترینموفق مقتدرانه پروری فرزند (. رو 7111 گینسبورگ،
 والادین  کاه  (. نوجواناني1939)بر ، شودمي شامل را مناسب دادن استقالل سازگارانه و کنترل هایرو 

 هاای کژکااری  میازان  و شاناختي برخوردارناد  روان شایساتگي  بااالتر  ساطوح  از دانناد ماي  مقتدر را خود

 و )المباوم  دانناد ماي  کاار مساامحه  را که والدینشان است نوجوانان از کمتر آنان در رفتاری و شناختيروان
 شناختيروان سازگاری برای سبک ترینآلایده عنواندموکراتیک به پروری فرزند (. سبک7119 همکاران،

اناد  پاروری  فرزناد  ناوع  ایان  اهاداف  شاناختي روان اساتقالل  و انطبا، رفتااری  چراکه است، پیشنهادشده
 (.7114کورلتي، و کیرن )جفرویریر،
 اخالقاي  تعهدات تواندمي تجربه معنوی .کندمي کمک معنوی تجربه تسهیل به این میهب بر عالوه

 مایهب  .گاردد ماي  از گرایش نوجوانان به رفتارهاای پرخطار   مانع خود نوبهبه این نیز که بخشد متحکی را

 شایسته را و خود مثبت خود ارزشمندی احساس زندگي، بودن دارشامل هدف معنایي سیستم یک تواندمي

شاود.   خاواهي رفتاار هیجاان    و خطرپییری از مانع تواندمي سیستم معنایي این .کند درست دانستن احترام
 برابار  در ایمقابلاه  یاک مهاارت   عناوان باه  توانناد ماي  میهبي هایگروه و هافعالیت شرکت در همچنین

 )اسامیت،  کند کنند، عملمي مواد از استفاده قبیل از پرخطر رفتارهای به را وادار فرد که زندگي تنشگرهای

دربااره   کاه  دیادگاهي  و شخصاي  باورهاای  پایه بر روزانه خود زندگي در افراد که داشت توجه (. باید7119
 معناایي  سیساتم  یک فرد برای هاو دیدگاه باورها این .کنندمي رفتار دارند، دو هر یا و جهان خود، دیگران،

 اسااس  بار  و دهاد  معنا خود جهان اطراف به که دهدمي اجازه فرد به معنایي سیستم این .دهندمي شکل

 تواندمي میهب .بپردازد شدهاهداف انتخاب بر مبتني رفتار و عمل سپس و هدف به انتخاب دهي معنا این

 ادرا  مقادس  چیازی  چه اینکه در مرکز چراکه باشد فرد دهي معنا سیستم برای نظیریو بي عظیم منبع

 هاا، وابساتگي  باورهاا،  شاامل  مایهب هساتند   از متأثر که دهي معنا سیستم هایمؤلفه .قرار دارد شودمي

نقاش   واساطه باه  کنناد. مایهب  عمل مي فرد اعمال و هیجانات مرکزی نقطه عنوانف بهاهدا و انتظارات
را  ماواد  سویمصارف  یاا  و وابساتگي  ازجملاه  رفتارهاای پرخطار   تواندمي رواني فشارهای برابر در ایمقابله

 انساان  باه  هاا سختي در خداوند اینکه به اعتقاد متدین نظیر افراد شناختي باورهای چراکه .نماید پیشگیری

 داده قارار  خاود   رفتاار  مسائول  را او اسات و  آفریده آزاد را انسان خداوند اینکه به اعتقاد کند،کمک مي

 تاأثیر  رواناي  فشار با مقابله در متدین واکنش فرد بر نیایش، طریق از آرامش و اطمینان یا احساس و است

 .گیاردمي
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بر گرایش رفتارهاای پرخطار باا توجاه باه اینکاه       بیني های فرزند پروری در پیشبا توجه به تأثیر شیوه
های الزم مبني بار  گیرد. لیا ارائه آموز های فرزند پروری در تعامل محیط خانواده و والدین شکل ميشیوه

هاا و  شاود در بیمارساتان  شیوه فرزند پروری مقتدرانه یکي از کاربردهای این پژوهش است که پیشنهاد ماي 
 شود مادارس باا  پیشنهاد ميچین های الزم ارائه شود. هممادران باردار آموز مراکز بهداشت ضمن معاینه 

صاحیح   هاای شایوه  آماوز   و مادارس  در والدین برای های آموزشيکالس برگزاری بروشورها، تبلیلات،
 هاا خاانواده  بارای  را هاای مایهبي آناان   موضوع فرزناد پاروری و گارایش    ها،رسانه در نوجوان با برخورد

ی انجام مطالعاه حاضار تنهاا در مادارس متوساطه     . باشند هاخانواده یاریگر امر این در و نموده سازیشفاف
کناد. همچناین مقطعاي    دخترانه شهر تهران امکان تعمیم نتایج را به جوامع دیگر با محدودیت مواجاه ماي  

عاه حاضار باود؛    هاای مطال هاا از محادودیت  آوری دادهبودن مطالعه و استفاده صرف از پرسشنامه برای جمع
تار انجاام   هاای گساترده  شود مطالعات مشابه مطالعه حاضر در دیگر شهرها و باا نموناه  بنابراین پیشنهاد مي

گیاری مانناد مصااحبه و مشااهده نیاز      پییرد. همچنین در مطالعات آتي از سایر ابزارهای سانجش و انادازه  
 استفاده شود.
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