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چکیده
مش:م  :رفتارهای پرخطر ،رفتارهایی هستند که سالمت و بهزیستی نوجواناان و جواناان را در
معرض خطر قرار میدهد .هد پژوهش حاضر ارائهی مدل علّی گرایش به رفتارهاای پرخطار
بر اساس نگرش مذهبی و سبکهای فرزند پروری والدین با میانجیگری چشمانداز زمان بود.
ر  :پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی ،نوع کمی و ازنظر فرآیند و روش جما آوری و
تحلیل دادهها توصیفی-پیمایشی است .روش تجزیه و تحلیل دادهها ،روش مدلیابی معاادالت
ساختاری بود .جامعهی آماری پژوهش موردنظر ،کلیه دانشآماوزان دختار متوساطهی شاهر
تهران در سال تحصیلی  7361-7366به تعداد  907999نفر بودند .نمونه پژوهش با اساتفاده
از فرمول کوکران  313نفار باا روش نموناهگیاری تصاادفی خوشاهای انتخااب شادند .بارای
جم آوری دادهها از پرسشنامه فرزند پروری ادراکشده بوری ( ،)7667( )PAQنگارشسانج
مذهبی گلریز و براهنی ( ،)7303پرسشنامه چشاماناداز زماان زیمبااردو ( )7666( )ZTPIو
مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زادهمحمدی و همکاران ( )7369استفاده شد.
یارت ها :نتایج پژوهش بیانگر آن است که گرایش به رفتار پرخطر با نگرش مذهبی رو سبکهاای
فرزندپروری ابطه مستقیم دارد .همچنین گرایش به رفتار پرخطر بار اسااس نگارش ماذهبی باا
میانجیگری چشمانداز زمان رابطه غیرمستقیم دارد .نتایج نشان داد که گرایش به رفتار پرخطر بار
اساس سبک فرزند پروری با میانجیگری چشمانداز زمان رابطه غیرمستقیم دارد.
نتیه گیری :نتایج نشان داد که چگونه عوامل درون فردی در یک مدل بر گارایش باه اناواع
رفتارهای پرخطر در نوجوانان تأثیر میگذارند .در نهایت نتایج نشان داد که مدل کلی تحقیاو
از برازش قوی برخوردار است.
کقما کقی:ی :رفتارهای پرخطر ،نگرش مذهبی ،چشمانداز زمان ،سبکهای فرزند پروری والدین.
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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 highrisk 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
نوجواني مرحله مهمي از رشد انسان است .بلوغ باعاث تلییارات فیزیولاوژیکي ،هیجااني ،شاناختي و
اجتماعي در نوجوانان ميشود و این تلییرات بر ابعاد مختلف زندگي نوجوانان تأثیر مايگایارد (اباویي
مهریزی و همکاران .)1411 ،نوجواني سرآغاز تحوالت جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوی است .رشاد
یک نوجوان در خانواده ،محیط اجتماعي و زمینه فرهنگي که در آن زندگي ميکند ،اتفا ،مايافتاد و
حیاتيترین عامل در تکامل و سالمت نوجوانان ،خانوداه و والدین ميباشد .خانوادهها در مرحله انتقاال
فرزند از یک مرحله رشد به مرحله بعدی در معر مشکالتي قرار ميگیرند .اگر عوامل تأثیر گیار بر
نوجوان ،نظیر والدین و اجتماع بهگونهای مناسب سازمان یافته باشند ،مسائل حااد در ایان دوره باروز
نخواهد کرد (رهکار فرشاي .)1931 ،همچناین یکاي از ماوارد جادی تهدیدکنناده ساالمت کاه در
سالهای اخیر با توجه به تلییرات سریع اجتماعي ،از سوی سازمانهای بهداشاتي ،مجریاان قاانون و
سیاست گیاران اجتماعي به عنوان یکي از مهمترین مشکالت موجود در جامعه مورد توجه قرار گرفته
است ،شیوع رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان است (خاکپور و همکااران .)1411 ،شایوع رفتارهاای
پرخطر در جوامع یکي از موارد جدی تهدیدکننده سالمت اسات (جاوهری فارد و همکااران.)1933 ،
موضوع سالمت و رفتارهای بهداشتي جوانان با تمرکز بر رفتارهای پرخطر به افکار عمومي راه یافات
(قرباني و همکاران .)1933 ،رفتارهای پرخطر به مجموعه رفتارهایي مانند اساتعمال سایگار ،مصارف
الکل ،مصرف مواد مخدر ،داشتن رابطه جنسي ،خودکشي ،خشونت و ...گفته ميشاود کاه عمومااً در
سنین نوجواني بروز ميکند .درگیری نوجوانان در رفتارهای پرخطر نهتنها کیفیت زندگي حال آناان را
کاهش ميدهد ،بلکه حتي بر کیفیت زندگي آنان در بازرگساالي و ساالمندی نیاز تأثیرگایار اسات.
رفتارهای پرخطر نه تنها برای فرد بلکه بارای خاانواده وی و همچناین جامعاه نیاز پیامادهای منفاي
بسیاری دارد .امروزه شیوع رفتارهای پرخطر در جوانان از مهمترین و گساتردهتارین دلنگرانايهاای
جوامع بشری است .برخي از این رفتارها عامل بعضي مرگومیرها در نوجوانان و جوانان بوده و اثرات
منفي روی جوامع دارد .افزایش نرخ مرگومیر در دوره نوجواني ،ابتال به ایدز و بیمااریهاای عفاوني
ناشي از مقاربت جنسي ،بیماریهای ناشي از مصرف سایگار و ماواد مخادر ،باارداریهاای پایش از
ازدواج ،کاهش کیفیت زندگي و ...ازجمله پیامدهای شیوع رفتارهای پرخطر در میاان نوجواناان اسات
(رحیمي.)1931 ،
یکي از سازههایي که طي سالهای اخیر نظر بسیاری از روانشناسان را باه خاود جلاب کارده
است ،معنویت است .اریکسون معتقد است که اعتماد در کودکي ،پایه و اساس ایمان در بزرگسالي
است .ایمان بهعنوان یک نیاز حیاتي ،انسان را بهسوی پییر دین سو ،ميدهد .پاس هارگوناه
ضعف در سبکرفتاری و تربیتي والدین نسبت به فرزندانشان ،موجب حس بياعتمادی مايشاود و
ازنظر اریکسون 1ایجاد اعتماد یا بياعتمادی در کودکان ،تأثیر مستقیم بر شیوۀ دینداری و معنویت
1. Erickson
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آنان در آینده دارد (جاویدی و سلطانعلي و همکاران .)1934 ،معنویت از واژه التین اسپریتویس باه
معنای زندگي یا روشي برای بودن و تجربه کردن است که با آگاهي یافتن از یک بعد غیرمادی به
وجود ميآید و انعطافپییری قابلتشخیص ،آن را معین ميسازد .این ارز ها باه دیگاران ،خاود،
طبیعت وزندگي مربوطاند و به هر چیزی که فرد غایي قلمداد ميکند ،اطال ،مايشاوند (جعفاری
شورگل ،سکینه .)1931 ،بعضي از پژ.هشگران سه ویژگي معنویت ،یعني امید ،فعال بودن و ارتباط
با خود ،دنیا و دیگران را تضمین کننده سالمت جسم و روان در افاراد مايدانناد (حبیاب اللهاي و
همکاران .)1932 ،بررسيهای دیگر نشان ميدهند آن دسته از نوجواناني که به خدا اعتقاددارناد و
نقش دین را در زندگي خود مهم ميدانند در مقایسه با همساالن نامتدین خود ،کمتر به رفتارهاای
پرخطر مانند روابط جنسي پرخطر و مصارف ماواد مايپردازناد (ساینها ،کاناان و گلاس7113 ،1؛
مالني .)7111 ،7همچنین بررسيهای دیگری نشان ميدهد که آموز های پیشگیرانه متمرکز بر
دینداری بنیانهای اخالقي نقش عمده ای در کاهش رفتارهای پرخطر به ویژه اعتیااد در دختاران
نوجوان ایفا ميکند (شوشتری و همکاران .)1933 ،رومان 9و همکاران ( ،)7171در پاژوهش خاود
عنوان کردند که مراقبتهای معنوی یکي از اجازای حیااتي مادیریت ساالمت جاامع را تشاکیل
ميدهد ،به ویژه از نظر مقابله ،کنار آمدن با بیماری ،رنج و در نهایت مرگ .رابطه با امر متعالي یاا
مقدس تأثیر زیادی در اعتقادات ،نگر ها ،عواطف و رفتار مردم دارد .جمعیتها ،جوامع ،خانوادهها
و افراد همیشه در اثر اعتقادات میهبي یا فلسفي خود در زمان نامالیمات شخصاي و اضاطراب یاا
فاجعه گسترده ،تسکین یافتهاند .اگرچه مراقبت معنوی همیشه بخشي از دامناه اعتقاادات مایهبي
بوده است ،اما دیدگاه معاصرتری این است که مراقبت معناوی بخشاي از روان انساان را تشاکیل
ميدهد (رومان 4و همکاران .)7171،بامریند 1معتقد بود که پیشرفت اجتماعي کودکان و نوجواناان
تحت تأثیر شیوههای فرزندپروری والدین شکل ميگیرد .این شیوهها ميتواناد در پایشگیاری یاا
پیدایش رفتارهای اعتیادآمیز در فرزندان نقش بهسازایي داشاته باشاد (بورالکاا و گراهاام-بماان،
.)7112
چشمانداز زمان چگونگي ادرا یا ارزیابي شخص از گیشته ،حال و آینده را مشاخص مايکناد.
چشمانداز زمان ،ساختار شناختي ناهشیاری دارد که فرد در هنگام تصمیمگیری درباره اعمال و اهداف
کوتاهمدت یا بلندمدت به کار ميبرد (وان باک و کاایریز .)7111 ،1ناوع چشاماناداز فارد نسابت باه
«زمان» و نگر هایي که با اطرافیان در میان ميگیارد ،تأثیر نیرومندی بر جنباههاای زنادگي فارد
دارد ،بااینوجود بیشتر مردم اهمیت زمان را دستکم ميگیرند (زیمبااردو ،اساوارد و اساوارد.)7117 ،2
1. Santelli, Carter & Dittus
2. Melanie
3. Roman
4. Roman
5. Baumrind
6. Van Beek & Kairys
7. Zimbardo, Sword & Sword
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چشمانداز زمان یک بعد اساسي از ساختار روانشناسي زمان است که بهصاورت دساتهبنادی تجرباه
فرایندهای شناختي انسان به چارچوبهای گیشته ،حال و آینده ظاهر مايشاود (گلساتانه ،افشاین و
دهقاني .)1931 ،چشمانداز زمان باعث شکل دادن به اهدافمان ميشود و این اهاداف باهنوباه خاود،
رفتار ما را تعیین ميکند و نقش مهمي در شکل دادن به رفتار فعلي ما باازی مايکناد .ایان نگار
اغلب روند نا هوشیارانهای دارد که باه موجاب آن جریاان مساتمر تجاارب شخصاي و اجتمااعي باه
مقولههای زماني ،پیوند ميیابد ازآنجهت که به این وقایع معنا ميدهد یا باه آن انساجام مايبخشاد
(گلستانه و همکاران .)1931 ،زیمباردو و بوید )1333( 1سازه چشمانداز زمان 7را شامل پنج بُعد گیشته
مثبت ،گیشته منفي ،حال جبرنگر ،حال لیتگرا و آینده تعریف کردهاند(محمادی ،داناش و تقاي لاو،
 .)1931افرادی که دیدگاه مثبت دارند از قدرداني و خوشبختي بیشاتری برخاوردار هساتند :قادرداني
رابطه بین دیدگاه زمان و رضایت از زندگي را واسطه ميکند (پرزه پیروکا و سوبل-کواپینکا.)7171 ،
طبق نتایج پژوهشهای گیشته با افزایش ویژگيهای مثبات در نوجاوان و جواناان (از قبیال
عزتنفس ،حس یکپارچگي ،تابآوری ،هدفمندی در زندگي ،ارتبااط مثبات باا همسااالن و )...از
میزان بروز رفتارهای پرخطر در آنها مثل مصرف سیگار ،الکل ،مواد ،رفتارهاای ضاد اجتمااع و...
کاسته ميشود (ماهدی 9و همکاران .)7112 ،فیشر 4و دیگران ( )1331با مطالعه  712داناشآماوز
دبیرستاني دختر در نیویور دریافتند که دانشآموزاني که بهواسطه نگر های نامناسبشان نسبت
به غیا خوردن و وزن خود ،اضطراب باالتر و عزتنفس پایینتر داشتند ،بیش از سایر دانشآموزان
درگیر رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف سیگار ،مصرف الکل ،مصرف مواد و فعالیت جنسي نااایمن
با شرکای جنسي بیشتر شده بودند .رینینگر )7111( 1در مطالعه ای باهدف بررساي میازان ارتبااط
میان رفتارهای پرخطر نوجوانان و میزان نقاط قوت و امتیازات آنهاا روی  9493نوجواناان  71تاا
 94سال در ایاالت تگزاس آمریکا نشان داد که ارز ها و امتیازات نوجواناان بهتارین پایشبیناي
کننده های رفتارهای پرخطر (مصرف سیگار ،مصرف الکل و داشتن رفتارهاای جنساي ناساالم) در
آنها هستند .همچنین میزان حمایت ادرا شده از سوی آنها نیز پیشبیني کنناده خاوبي بارای
ظهور رفتار پرخطر در آنها به شمار ميآید .یافتههای این تحقیق پیشنهاد ميکناد کاه باهمنظاور
در بهتر رفتارهای پرخطر در نوجوانان باید رویکردی بوم شناسانه اتخاذ کرد.
والدین نقش بسیار قدرتمندی در رشد فرزندان خود دارند .یک مطالعه تأکید کارد کاه سابک
فرزندپروری بر توانایيهای اجتماعي کود تأثیر ميگیارد .دیانا بامریند 1اولین کسي بود که سبک
فرزندپروری را به عنوان فرایندی که والدین برای تربیت فرزنادان خاود باا اساتفاده از رو هاای
1. Zimbardo.& Boyd
)2. Time Perspective Inventory (ZTPI
3. Mahedy
4. Fisher
5. rininger
6. Diana Baumrind
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استاندارد استفاده ميکردند ،معرفي کرد (زهرا و نعیم .)7171 ،1سبکهای فرزندپروری را ميتاوان
به عنوان مجموعه یا سیستم رفتاری تعریف کرد که تعامل والدین و کود را در طیاف گستاارده
ای از موقعیتها توصیف ميکند و یک فضای تعامل مؤثر را ایجاد ميکناد (ذکاایي فار و موساي
زاده .)1933 ،این شیوهها ميتوانند در پیشگیری یا پیدایش اعتیااد در فرزنادان نقاش باهسازایي
داشته باشد (گاطع زاده عبداالمیر و موالیي راد .)1933 ،والدین نباید مهارتهایي کاه مرباوط باه
زندگي و جوامع سنتي گیشته است را به کودکان و نوجوانان امروزی خود آموز دهند (ساتیلنو 7و
همکاران .)7113 ،فقدان ارتباط با والدین در زندگي نوجوانان به فعال و انفعااالت والاد-فرزنادی
ضعیفتر و سطحي تر منجر خواهد شد و این مسأله به نوبه خود سبب باروز مشاکالت پیچیاده در
آینده مي شود (رهدار و همکاران .)1933 ،خلیلي فر ( )1931به مطالعه تأثیر سابک فرزناد پاروری
والدین بر سبک جهتگیری میهبي دانشآموزان پایۀ سوم دورۀ متوسطۀ شهر شیراز پرداخته است
و نشان داد که سبک فرزند پروری منطقي ،بر جهتگیری میهبي همانندسازی شده ،تأثیر مستقیم
و بر جهتگیری میهبي درونفکني شده ،تأثیر عکاس داشاته و همچناین سابک فرزناد پاروری
آسانگیر بر جهتگیری میهبي درون فکني شده ،تأثیر منفاي دارد؛ اماا بار جهاتگیاری مایهبي
همانندسازی شده ،تأثیر خاصي مشاهده نشده است .ملکوتي و همکاران ( )1931در پژوهشي نشان
دادند که سبکهای فرزند پروری ادرا شده ،نقص /شرم ،خویشتنداری /خود انضباطي ناکاافي و
تنبیه ،از سوی پدر و همچنین ،سبک فرزند پروری ادرا شد محرومیات عااطفي از ساوی ماادر،
پیشبیني کننده بزهکاری در نوجوانان بودند .بااینحال ،تأثیر جهتگیری میهبي دروني والدین ،بر
پیشبیني بزهکاری نوجوانان تفاوت معناداری مشاهده نشد .عالوه بر این ،نتایج نشاان دادناد کاه
نگر میهبي بیروني والدین ،بزهکاری نوجوانان را پیشبیني ميکند .درنهایت ،مايتاوان گفات:
سبکهای فرزند پروری ادرا شده از سوی والادین و جهاتگیاری نگار مایهبي والادین ،در
پیشبیني بزهکاری یا غیر بزهکاری نوجوانان مؤثر هستند.
بهتناسب موضوع و هدف بررسي آنها ،یک یا چند بعد از رفتارهای پرخطر و نابهنجاریها و مشاکالت
رفتاری دانشآموزان یا نوجوانان و جوانان و نیز علل و عوامل مؤثر بر آنها ،بهویژه نقش خانواده ،گاروههاای
همسال ،عوامل شخصیتي و رواني و مانند آن بررسيشده ،اما نقش و تأثیر خانواده و والدین بهعناوان یکاي
از عوامل تأثیرگیار و کاهنده رفتارهای پرخطر دانشآموزان تاکنون بهطور وسایع موردبررساي قارار نگرفتاه
است .چنانچه در تحقیقات باال روشن است خاانواده ازجملاه نقاشهاای اساساي را در تربیات نوجواناان و
پیشگیری از رفتارهای پرخطر دارد به همین دلیال در ایان پاژوهش تاال شاده اسات نقاش والادین در
پیشگیری از رفتارهای پرخطر با توجه به پژوهشهای دیگران با دقت بیشتری مورد واکاوی قارار گیارد .لایا
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در این پژوهش به دلیل اینکه نگر میهبي و سبکهای فرزند پروری والادین بار گارایش باه رفتارهاای
پرخطر دانشآموزان بررسي خواهد شد ،بنابراین انجام این پژوهش بهنوبه خود دارای اهمیت است.
به نظر ميرسد با توجه به اینکه متلیرهای اصالي در خاانواده ،والادین هساتند و ازآنجاایيکاه بخاش
قابلمالحظهای از شکلگیری شخصیت فرزندان در خانواده متأثر از رفتار ،کردار و جهانبیني والادین اسات؛
بنابراین ميتوان با ارائه مدلي علخي گرایش به رفتارهای پرخطر دانشآموزان را بر اسااس نگار مایهبي و
سبکهای فرزند پروری والدین با توجه به نقش تأثیرگیار زمان موردبررسي قرارداد .با توجاه باه توضایحات
ارائهشده پیرامون موضوع تحقیق ،هدف محقق در این پژوهش ارائاهی مادل علخاي گارایش باه رفتارهاای
پرخطر بر اساس نگر میهبي و سبکهای فرزند پروری والدین :با میانجیگری چشمانداز زمان بود.
روش
پژوهش حاضر از نوع تحقیق کمي بوده و ازلحا ماهیت ،کاربردی اسات .ایان پاژوهش از ناوع توصایفي
کاربردی و به لحا هدف از نوع تحلیلي و ازنظر فرآیند و رو جمعآوری و تحلیل دادههاا جازو تحقیقاات
پیمایشي است .رو تجزیهوتحلیل دادهها ،رو مدل یابي معاادالت سااختاری باود .جامعاه آمااری ایان
پژوهش را دانشآموزان دختر متوسطه دوره اول و دوم اساتان تهاران در ساال تحصایلي  1932-1933باه
تعداد  711111نفر تشکیل دادند .نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران  929نفر با رو نموناهگیاری
تصادفي خوشهای انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه نگرش سنج مذهبی :در سال  1919توسط گلریز و براهناي معرفايشاده اسات .ایان
پرسشنامه  71سؤال دارد و هرکدام دارای پنج مقیاس هستند و بر اساس مقیااس لیکارت از  1تاا  4امتیازبنادی
شدهاند و نمره کل  111است .اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگي با آزمون آلپاورت ورناون و لینادزی
بهدستآمده که برابر با  1/21است .همچنین در اعتبار یابي این پرسشنامه از طریق رو گروههای شناختهشاده
نیز استفادهشده و تفاوت میانگین بین دو گروه عادی و میهبي معنيدار بود و میزان تهیهشده باین گاروه تفااوت
ميگیارد .این پرسشنامه در سالهای اخیر مورد ارزیابي مجدد قرار گرفت پایایي این پرسشنامه از رو اسپیرمن
اسپیرمن –براون برابر با  1/19و اعتبار آن برابر با  1/742بهدستآمده است .میزان ضریب پایایي به رو آلفاای
کرونباخ مقدار  1/21به دست آمده است (حکیمي و همکاران.)1411 ،
ب) پرسشنامه چشمانداز زمان زیمباردو ( :)ZTPIاین پرسشنامه دارای  11گویه اسات کاه
بهمنظور ارزیابي چشمانداز زمان در افراد بکاار مايرود .ایان پرسشانامه دارای  11ساؤال باوده و هادف آن
ارزیابي چشمانداز زمان در افراد از ابعاد مختلف (دیدگاه زماني گیشته -منفي ،دیدگاه زماني حاال -لایتگارا،
دیدگاه زماني آینده ،دیدگاه زماني گیشته مثبت) است .طیف نمرهگیاری در این پرسشنامه مطاابق باا طیاف
لیکرت (از  1تا  )1است که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول مربوطه ارائه گردیده است :البتاه ایان شایوه
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نمرهگیاری در مورد سؤاالت شماره  41 ،71 ،3،74و  11و  11معکوس شده است .تقيلاو ،خالادی ،بااجور،
مهرانه مهرپور و بوستاني ( )1934به بررسي ویژگيهای روانسانجي سایاهه چشاماناداز زیمبااردو در باین
نوجوانان  14تا  12ساله پرداختهاند .نمونه این پژوهش  211نفر از نوجوانان مقطع دبیرساتان بودناد کاه باه
رو نمونهگیری تصادفي چندمرحلهای انتخاب شدند .تحلیل عاملي اکتشافي در این پژوهش تا حادودی از
ساختار اولیه سیاهه چشمانداز زیمباردو حمایت کرده است 47 .سؤال از  11سؤال پرسشنامه باا عامالهاای
مناسب همبستگي (بار عاملي) معنادار داشتند .همچنین نتایج نشان دادند کاه حادود  91درصاد از واریاانس
بین مادهها را تبیین ميکنند .ولي تحلیل عاملي تأییادی سااختار پانج عااملي مفارو را تأییاد نمايکناد.
همساني دروني مادهها برای پنج بُعد گیشته منفي ،آینده ،حال جبرنگر ،حاال لایتگارا و گیشاته مثبات باا
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  1/11 ،1/21 ،1/21 ،1/21و  1/14برآورده شده است.
ج) پرسشنامهی مقیاس خطرپذذیری نوجوانذان ایرانذی ( :)IARSپرسشانامه مقیااس
خطرپییری نوجوانان ایراني ،زادهمحمدی و همکاران ( )1931دارای  92ساؤال باوده و هادف آن سانجش
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
خطرنا ) است .شیوه نمره دهي آن بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای بوده است .شیوه نمره دهي آن بار
اساس طیف لیکرت پنج گزینهای بوده که بر اساس جدول امتیاز مربوط باه هار گزیناه مشاخص گردیاده
است :بر اساس این رو از تحلیل شما نمرههای بهدستآمده را جماع کارده و ساپس بار اسااس جادول
قضاوت ميکنید .در پژوهش زاده محمدی و همکاران ( )1931روایي سازه این مقیااس ماورد ارزیاابي قارار
گرفت .تحلیل عاملي اکتشافي با مؤلفههای اصلي نشان داد که این پرسشنامه مقیاساي هفات بعادی اسات
که  14/24درصد واریانس خطرپییری را تبیین ميکند .میزان آلفاای کرونبااخ بارای کال مقیااس  1/34و
برای خرده مقیاسهای آن در دامنه  1/39تا  1/24قرار داشت که بیانگر پایایي خوب این مقیاس است.
د) پرسشنامه فرزند پروری ادراکشده بوری ( :)PAQپرسشذنامه اقتادار والادیني ()PAQ
توسط جان آر .بوری در سال  1331ساختهشده است که از  91گویه و  9خرده مقیاس سبک آسانگیر ( 11ساؤال)،
سبک مستبدانه ( 11سؤال) و والدین سبک مقتدر منطقي ( 11سؤال) تشکیلشده است که بهمنظور سنجش اقتادار
والدین به کار ميرود .فرمهای پدر و مادر بهجز با اشارههای مناسب به واژه پدر یا مادر یکسان هساتند .نمارهگایاری
پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت  1نقطهای است که برای گزینههای «شدیداً مخالف»« ،مخالف»« ،بايتفااوت»،
«موافق» و «شدیداً موافق» به ترتیب امتیازات  4 ،9 ،7 ،1و  1در نظر گرفته ميشود .نمرهگیاری هر خرده مقیاس با
جمعکردن امتیازات مربوط به هر یک از خرده مقیاسها به دست ميآید .حداقل نمره فرد در هر یک از زیرمقیاسها
 11و حداکثر نمره فرد در هر یک از زیرمقیاسها  11است .نتایج پژوهشهای اسفندیاری ،)1924( ،رضایي)1921( ،
و مهرافروز )1922( ،به نقل از فراهاني ( ،)1921نشان دادند که این پرسشنامه از مشخصههای روانسانجي مناساب
برای اندازهگیری دیدگاه اولیه بامریند ( )1321در زمینه شیوههای فرزند پروری است (اژه ای و همکاران.)1931 ،
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات :بهمنظور تجزیاه و تحلیال دادههاا هام از شااخصهاای آماار
توصیفي شامل فراواني ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد و شااخص آماار اساتنباطي شاامل :رگرسایون،
همبستگي کانوني استفاده شد .در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  ،77-spssلیزرل و ایماوس ،دادههاای
حاصل تحلیل شدند.
مالحظات اخالقی
روشن است که در هر پژوهشي باید مصالح مربوط به افراد شرکتکننده ،بهعنوان یاک اصال تخلافناپاییر
حقو ،انساني رعایت گردد .برای رعایت مسائل اخالقي و رعایت حقاو ،انسااني شارکتکننادگان در ایان
پژوهش اقدامات زیر صورت پییرفت )1 :در ابتدای تحقیق ،باا توضایح صاادقانۀ اهاداف طارح ،بار کساب
رضایت آگاهانه از افراد برای شرکت در پژوهش پرداخته شد )7 .در اجرای پژوهش ،سعي بر آن باوده اسات
که با برقراری ارتباط مؤثر با آزمودنيها ،آنها را ازلحا مشکالت احتماالي (اضاطراب ناشاي از پاساخ دادن
به آزمون ،کاهش عزتنفس یا اعتمادبهنفس ،نگراني آزمودنيها در رابطه با تأثیر نتایج بار سرنوشات آنهاا
و )...موردحمایت قرار داد )9 .رازداری و محرماناه مانادن اطالعاات هام از جاناب مجاری و هام از جاناب
همکاران پژوهش کامالً حفظشده است )4 .درصورتيکه فردی ،شخصاً عدم تمایل خود را برای شارکت در
تحقیق را نشان ميداد ،بر طبق رعایت حقو ،انساني حق نداشته وی را بهاجبار وارد پژوهش نماود و یاا باه
ادامه شرکت در جریان مطالعه وادار کنیم .لیا در تمامي اقدامات اجرای پژوهش سعي گردیاد تاا هایچگوناه
لطمۀ جسمي ،اجتماعي و امثال آن به شرکتکنندگان وارد نگردد.
یافتهها
بر اساس یافتههای جمعیت شناختي در بازه ساني شارکتکننادگان باین  91تاا  41ساال باود .باه لحاا
تحصیالت پاسخدهندگان 3/1 ،درصد ( 91نفر) کمتر از دیپلم 19/1 ،درصد ( 17نفر) در دیاپلم  42/9درصاد
( 121نفر) لیسانس 79/1 ،درصد ( 31نفر) فو،لیسانس و  1/1درصد ( 71نفار) دکتاری داشاتند .باه لحاا
فرزند چندم بودن  91/2درصد ( 141نفر) فرزند اول 2/1 ،درصد ( 99نفر) فرزند دوم  49/1درصد ( 112نفار)
فرزند سوم و  47( 11/1نفر) بودند.
جهت بررسي نرمال بودن از آزمون چولگي و کشیدگي استفاده شد و با توجه به نتایج مقادار چاولگي و
کشیدگي بین  -7و  7بود لیا توزیع دادهها نرمال است.
جدول  .0آزمون  KMOو Bartletts

آزمون کرویت بارتلت

مقادیر
1/119
1421/112
1
1/111

شاخصها
مقدار آماره kmo
مقدار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری
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با توجه به نتایج جدول شماره  1چون مقدار آماره  KMOبرابر  1/119و بیشتر از  1/1اسات و آزماون
 Bartlettsمعنادار است ،اینگونه استنباط ميشود که کفایت حجم نمونه ما ماورد تأییاد قارار گرفات .باا
توجه به نتایج جدول شاماره  1چاون مقادار آمااره  KMOبرابار  1/119و بیشاتر از  1/1اسات و آزماون
 Bartlettsمعنادار است ،اینگونه استنباط ميشود که کفایت حجم نمونه ما مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج براز کلي مدل با معیاار  GOFبادین صاورت اسات کاه مقادار میاانگین مقاادیر اشاتراکي
)  1/424و میانگین مقادیر  R2برابر  1/112بهدستآماده اسات و باا توجاه باه
(
فرمول مقدار معیار  GOFمعادل  1/171و بیشتر از  1/91به دست آمد که با توجه باه دساتهبنادی مایکور
نشان از براز قوی مدل کلي تحقیق است.
جدول  .2نتایج ضریب رگرسیونی و معناداری اثر نگرش مذهبی بر گرایش به رفتار پرخطر
مسیر مستقیم
نگر میهبي  گرایش به رفتار پرخطر

ضریب مسیر
-1/212

مقدار تی
71/329

نتیجه
تایید

بررسي ضریب اثر در جدول شماره  7نشان ميدهد که این ضریب مسایر باه میازان  -1/212بارآورد
شده است .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ( )t-valueبرابر با  71/329و بیشاتر از  1/31مايباشاند؛
ميتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  1/11معنادار است؛ یعناي نگار مایهبي بار
گرایش به رفتار پرخطر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
برای بررسي اثر غیرمستقیم متلیر مستقل بر متلیر وابسته یعني بررسي نقش میانجیگری چشماناداز زماان
بین متلیر مستقل (نگر میهبي) و وابسته (گرایش به رفتار پرخطر) از آزمون بارون و کني استفاده شد.
جدول  .3بررسی نقش میانجی چشمانداز زمان در رابطه بین چشمانداز زمان و گرایش به رفتار پرخطر
گام

متلیر مستقل

متلیر وابسته

β

R2

T

Sig

1
7
9
4

نگر میهبي
نگر میهبي
چشم انداز زمان
نگر میهبي
چشم انداز زمان

گرایش به رفتار پرخطر
چشم انداز زمان
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر

1/112
1/112
1/213
1/191
1/221

1/111
1/171
1/292
1/211

-1/111
-9/114
97/211
1/122
94/144

1/221
1/117
1/111
1/111
1/111

همانگونه که در جدول شماره  9نشان دادهشده است بهجز اثر نگر مایهبي بار گارایش باه رفتاار
پرخطر ،نگر میهبي بر چشمانداز زمان و چشمانداز زمانبر گرایش به رفتار پرخطر معنادار شاده اسات .در
گام چهارم یعني ورود متلیر میانجي ،نتایج مبین این اسات کاه در حضاور متلیار چشاماناداز زماان ،بتاای
استاندارد برای رابطه بین نگر میهبي بر گرایش به رفتار پرخطر از  1/112به  1/191افازایشیافتاه ،ولاي
معنادار است.
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جدول  .4نتایج ضریب رگرسیونی و معناداری اثر نگرش مذهبی بر گرایش به رفتار پرخطر
مقدار تی
71/329

مسیر مستقیم
نگر میهبي گرایش به رفتار پرخطر

ضریب مسیر
-1/212

نتیجه
تأیید

بررسي ضریب اثر در جدول شماره  4نشان ميدهد که این ضریب مسایر باه میازان  -1/212بارآورد
شده است .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ( )t-valueبرابر با  71/329و بیشاتر از  1/31مايباشاند؛
ميتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  1/11معنادار است؛ یعناي نگار مایهبي بار
گرایش به رفتار پرخطر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  :5بررسی نقش میانجی گذشته منفی ،خوش گذر ،آیندهنگر ،میانجی منفعل و گذشته مثبت در رابطه
بین نگرش مذهبی و گرایش به رفتار پرخطر
گام
1
7
9
4
3
11
11
17
19
14
11
11
12
12
13
71
71
77
79
74

متغیر مستقل
نگر میهبي
نگر میهبي
گیشته منفي
نگر میهبي
گیشته منفي
نگر میهبي
نگر میهبي
خو گیر
نگر میهبي
خو گیر
نگر میهبي
نگر میهبي
آینده نگر
نگر میهبي
آینده نگر
نگر میهبي
نگر میهبي
منفعل
نگر میهبي
منفعل
نگر میهبي
نگر میهبي
گیشته مثبت
نگر میهبي
گیشته مثبت

متغیر وابسته
گرایش به رفتار پرخطر
گیشته منفي
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
خو گیر
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
آینده نگر
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
منفعل
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
گیشته مثبت
گرایش به رفتار پرخطر
گرایش به رفتار پرخطر
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β
1/112
1/143
1/114
1/171
1/111
1/112
1/112
1/111
1/192
1/411
1/112
1/114
1/131
1/111
1/132
1/112
1/113
1/114
-1/119
1/114
1/112
1/111
1/121
1/191
1/122

R2
1/111
1/117
1/912
1/912
1/111
1/114
1/111
1/192
1/411
1/111
1/111
1/943
1/917
1/111
1/111
1/911
1/911
1/111
1/114
1/997
1/999

T
-1/111
-1/311
17/323
1/412
17/329
-1/111
-7/913
-1/313
1/293
11/117
-1/111
-7/142
14/722
1/914
14/911
-1/111
-1/112
14/214
-1/111
14/249
-1/111
-1/729
19/297
1/271
19/241

Sig
1/221
1/992
1/111
1/142
1/111
1/221
1/171
1/111
1/417
1/111
1/221
1/111
1/111
1/131
1/111
1/221
1/212
1/111
1/311
1/111
1/221
1/111
1/111
1/427
1/111
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همانطور که در جدول نشان داده شد در بررسي نقش میانجي گیشاته منفاي در رابطاه باین نگار
میهبي و گرایش به رفتار پرخطر بهجز گام سوم یعني تأثیر متلیر میانجي بر وابسته ،سایر گامها معنادار نیست.
همچنین در بررسي نقش میانجي خو گیر در رابطه بین نگر میهبي و گرایش به رفتار پرخطر بهجز گام
دوم یعني تأثیر متلیر مستقل بر میانجي ،سایر گامها معنادار نیست؛ و بهجز اثر نگر میهبي بر گارایش باه
رفتار پرخطر ،نگر میهبي بر آیندهنگر و چشمانداز زمانبر گرایش به رفتار پرخطر معنادار شده است .در گام
چهارم یعني ورود متلیر میانجي ،نتایج مبین این است که در حضور متلیر خو گیر ،بتاای اساتاندارد بارای
رابطه بین نگر میهبي بر گرایش به رفتار پرخطر از  1/112به  1/111افزایشیافته ،ولاي معناادار نیسات؛
بنابراین ،نقش میانجي متلیر آیندهنگر ،معنادار نبود .در گام چهارم یعني ورود متلیر میانجي ،نتایج مباین ایان
است که در حضور متلیر منفعل ،بتای استاندارد برای رابطه بین نگر میهبي بر گرایش به رفتار پرخطار از
 1/112به  -1/119افزایشیافته ،ولي معنادار نیست بنابراین ،نقش متلیر منفعل ،معنادار نبود.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ارائهی مدل علخي گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس نگر میهبي و سابکهاای
فرزند پروری والدین :با میانجیگری چشمانداز زمان بود .نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به رفتاار پرخطار
بر اساس نگر میهبي رابطاه مساتقیم دارد .گارایش باه رفتاار پرخطار بار اسااس نگار مایهبي باا
میانجیگری چشم انداز زمان رابطه غیرمستقیم دارد .نتاایج ایان تحقیاق باا تحقیقاات شاکری و همکااران
( ،)1934امیری و همکاران ( ،)1931ملکوتي و همکاران ( ،)1931نجااران طوساي ،طالبیاان شاریف ،عباد
خدائي ( ،)1932رینینگر ( )7111همسو است .رفتارهای پرخطر ،رفتارهایي هستند کاه ساالمت و بهزیساتي
نوجوانان و جوانان را در معر خطر قرار ميدهد .بر ایان اسااس رفتارهاای پرخطار باه دو گاروه تقسایم
ميشوند ،گروه اول شامل رفتارهایي ميشوند که بروز آنها سالمت خود فرد را به خطر مايانادازد و گاروه
دوم رفتارهایي هستند که سالمت و تندرستي دیگر افراد جامعه را تهدید ميکناد .لایا ،ازآنجاایيکاه میازان
خطرپییری نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر دورههای سني باالتر اسات ،گارایش بیشاتری باه ایان ناوع
رفتارها دیده ميشود .هیچ جامعهای نميتواند ادعای سالمت کند چنان چه از خانوادههاایي ساالم برخاوردار
نباشد .بيهیچ شبهه هیچیک از آسیبهای اجتماعي نیست که فارغ از تأثیر خاانواده باه وجاود آماده باشاد.
خانواده اساسيترین نهاد جامعهپییر کردن کودکان بهویاژه در ساالهاای حسااس اولیاهی زنادگي اسات.
خانواده تحت شرایط صحیح ،کودکان را آماده ميسازد تا تواناایيهاای باالقوهی خاود را شناساایي کنناد و
بهعنوان افراد بالغ ،نقشهای سودمندی را در جامعه به عهاده گیرناد .کودکاان در فرآیناد جامعاهپاییری در
خانواده ،امرونهي والدین ،تقلید و همانندسازی را که از مهمتارین شایوههاای انتقاال ارز هاا ،هنجارهاا و
سنتهای اجتماعي است یاد ميگیرناد .بایشتار روانشناساان صارفنظار از مکتباي کاه باه آن معتقدناد
کنشهای متقابل بین والدین و فرزندانشان را اساس تحول عاطفي قلماداد مايکنناد .تعاامالت والادین باا
فرزندان و شیوههای فرزند پروری آنان از عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطار اسات .در ایان میاان باورهاای
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میهبي فرآیندی است که کود در خانواده آن را کسب ميکند .نگر ها و باورهای میهبي هر فرد ریشاه
در باورهای خاانوادگي او دارد .مایهب کاه مجموعاهای از اعتقاادات و بایادها ونبایادها و انعطاافپاییری
اختصاصي است از مؤثرترین تکیهگاههای رواني به شمار ميآید که قادر اسات معناای زنادگي را در لحظاه
لحظه عمر فراهم کند و در شرایط خا نیز ميتواند با فراهمسازی تکیهگاههای تبییني ،فارد را از تعلیاق و
بيمعنایي نجات دهد و افرادی که باورهای میهبي قوی دارند ،در برخوردهاای اجتمااعي نیاز قاوی عمال
ميکنند و شایستگيهای باالتری از خود نشان ميدهند.
عالوه بر این میهب به تسهیل تجربه معنوی کمک ميکند .تجربه معنوی ميتواند تعهدات اخالقاي را
تحکیم بخشد که این نیز بهنوبه خود مانع از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر ميگردد .میهب ميتواناد
یک سیستم معنایي شامل هدفدار بودن زندگي ،احساس خود ارزشمندی مثبات و خاود را شایساته احتارام
دانستن درست کند .این سیستم معنایي ميتواند مانع از خطرپییری و رفتار هیجان خاواهي شاود .همچناین
شرکت در فعالیتها و گروههای میهبي ميتوانند بهعنوان یک مهارت مقابلهای در برابر تنشگرهای زنادگي
که فرد را وادار به رفتارهای پرخطر از قبیل استفاده از مواد ميکنند ،عمل کند (اسامیت .)7119 ،بایاد توجاه
داشت که افراد در زندگي روزانه خود بر پایه باورهای شخصي و دیدگاهي که درباره دیگران ،خاود ،جهاان و
یا هر دو دارند ،رفتار ميکنند .این باورها و دیدگاهها برای فرد یک سیساتم معناایي شاکل مايدهناد .ایان
سیستم معنایي به فرد اجازه ميدهد که به جهان اطراف خود معنا دهد و بر اساس این معنادهي باه انتخااب
هدف و سپس عمل و رفتار مبتني بر اهداف انتخابشده بپردازد .میهب ميتواند منبع عظایم و باينظیاری
برای سیستم معنا دهي فرد باشد چراکاه در مرکاز اینکاه چاه چیازی مقادس ادرا مايشاود قارار دارد.
مؤلفههای سیستم معنا دهي که متأثر از مایهب هساتند شاامل باورهاا ،وابساتگيهاا ،انتظاارات و اهاداف
بهعنوان نقطه مرکزی هیجانات و اعمال فرد عمل ميکنناد .مایهب باهواساطه نقاش مقابلاهای در برابار
فشارهای رواني ميتواند رفتارهای پرخطر ازجمله وابستگي و یا سویمصرف مواد را پیشگیری نمایاد .چراکاه
باورهای شناختي افراد متدین نظیر اعتقاد به اینکه خداوند در سختيها به انسان کمک مايکناد ،اعتقااد باه
اینکه خداوند انسان را آزاد آفریده است و او را مسئول رفتار خود قرار داده است و یاا احسااس اطمیناان و
آرامش از طریق نیایش ،بر واکنش فرد متدین در مقابله با فشار رواني تأثیر ميگیارد.
والدین ميتوانند با بهکارگیری رابطه محبتآمیز با فرزند خود و استفاده از کلمههاا و حرکاتهاایي کاه
نشاندهنده پییر فرزند است ،پاسخگو و متعهد بودن به نیازها و انعطافپاییری فرزناد ،اساتفاده از لحناي
مثبت و سرشار از عاطفه و عدم تحقیر ،انتقاد صریح و سرزنش فرزند ،تعاملي سالم و باکیفیات باا فرزندشاان
برقرار کنند .هنگاميکه فرزند احساس ميکند در شاده اسات ،احسااس تعلاق و دوساتداشاتني باودن
ميکند ،درنتیجه عشق فرزند به پدر و مادر در او عمیقتار شاده ،ارز هاا و هنجارهاای والادین را دروناي
ميکند ،احساسات و مشکالت خود را بیان ميکند و در مواجاه باا تعارضاات از آن را راهنماایي و دلگرماي
ميطلبد .همچنین در تعامالت نزدیک والدین با فرزند ،رفتار فرزند بهآسااني قابالمشااهده اسات و والادین
آشنایي بیشتری با رفتارها و احساسات فرزند خود پیداکرده و در صورت لزوم فرزند خود راهنماایي مايکنناد.
روابط والد فرزند صمیمانه و حمایتکننده که به نوجوانان امکان ميدهد تا عقایاد و نقاشهاای اجتمااعي را
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بررسي کنند ،به خودمختاری کمک کرده و اتکا به خود بااال ،جهاتگیاری شاللي ،شایساتگي تحصایلي و
حرمت خود مطلوب را پیشبیني ميکند و در مقابل والدیني که جبری یا ازلحا روانشناختي کنتارلکنناده
هستند در رشد خودمختاری اختالل ایجاد ميکنند .ایجاد رابطه صمیمي بین فردی با دیگران ،عامل مهماي
در تحول افراد نوجوان و جوان است.
سبک فرزند پروری مقتدرانه از نوجوانان در برابر رفتارهاای پرخطار محافظات مايکناد (دیاو ری و
گینسبورگ .)7111 ،رو فرزند پروری مقتدرانه موفقترین رو فرزند پروری پاییر و رواباط نزدیاک
رو های کنترل سازگارانه و استقالل دادن مناسب را شامل ميشود (بر  .)1939،نوجواناني کاه والادین
خود را مقتدر مايدانناد از ساطوح بااالتر شایساتگي روانشاناختي برخوردارناد و میازان کژکااریهاای
روانشناختي و رفتاری در آنان کمتر از نوجوانان است که والدینشان را مساامحهکاار مايدانناد (المباوم و
همکاران .)7119 ،سبک فرزند پروری دموکراتیک بهعنوان ایدهآلترین سبک برای سازگاری روانشناختي
پیشنهادشده است ،چراکه انطبا ،رفتااری و اساتقالل روانشاناختي اهاداف ایان ناوع فرزناد پاروریاناد
(جفرویریر ،کیرن و کورلتي.)7114،
عالوه بر این میهب به تسهیل تجربه معنوی کمک ميکند .تجربه معنوی ميتواند تعهدات اخالقاي
را تحکیم بخشد که این نیز بهنوبه خود مانع از گرایش نوجوانان به رفتارهاای پرخطار مايگاردد .مایهب
ميتواند یک سیستم معنایي شامل هدفدار بودن زندگي ،احساس خود ارزشمندی مثبت و خود را شایسته
احترام دانستن درست کند .این سیستم معنایي ميتواند مانع از خطرپییری و رفتاار هیجاان خاواهي شاود.
همچنین شرکت در فعالیتها و گروههای میهبي مايتوانناد باهعناوان یاک مهاارت مقابلاهای در برابار
تنشگرهای زندگي که فرد را وادار به رفتارهای پرخطر از قبیل استفاده از مواد ميکنند ،عمل کند (اسامیت،
 .)7119باید توجه داشت که افراد در زندگي روزانه خود بر پایه باورهاای شخصاي و دیادگاهي کاه دربااره
دیگران ،خود ،جهان و یا هر دو دارند ،رفتار ميکنند .این باورها و دیدگاهها برای فرد یک سیساتم معناایي
شکل ميدهند .این سیستم معنایي به فرد اجازه ميدهد که به جهان اطراف خود معنا دهاد و بار اسااس
این معنا دهي به انتخاب هدف و سپس عمل و رفتار مبتني بر اهداف انتخابشده بپردازد .میهب ميتواند
منبع عظیم و بينظیری برای سیستم معنا دهي فرد باشد چراکه در مرکز اینکه چه چیازی مقادس ادرا
ميشود قرار دارد .مؤلفههای سیستم معنا دهي که متأثر از مایهب هساتند شاامل باورهاا ،وابساتگيهاا،
انتظارات و اهداف بهعنوان نقطه مرکزی هیجانات و اعمال فرد عمل ميکنناد .مایهب باهواساطه نقاش
مقابلهای در برابر فشارهای رواني ميتواند رفتارهاای پرخطار ازجملاه وابساتگي و یاا سویمصارف ماواد را
پیشگیری نماید .چراکه باورهای شناختي افراد متدین نظیر اعتقاد به اینکه خداوند در سختيهاا باه انساان
کمک ميکند ،اعتقاد به اینکه خداوند انسان را آزاد آفریده اسات و او را مسائول رفتاار خاود قارار داده
است و یا احساس اطمینان و آرامش از طریق نیایش ،بر واکنش فرد متدین در مقابله با فشار رواناي تاأثیر
ميگیارد.
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با توجه به تأثیر شیوههای فرزند پروری در پیشبیني بر گرایش رفتارهاای پرخطار باا توجاه باه اینکاه
شیوههای فرزند پروری در تعامل محیط خانواده و والدین شکل ميگیرد .لیا ارائه آموز های الزم مبني بار
شیوه فرزند پروری مقتدرانه یکي از کاربردهای این پژوهش است که پیشنهاد مايشاود در بیمارساتانهاا و
مراکز بهداشت ضمن معاینه مادران باردار آموز های الزم ارائه شود .همچین پیشنهاد ميشود مادارس باا
تبلیلات ،بروشورها ،برگزاری کالسهای آموزشي برای والدین در مادارس و آماوز شایوههاای صاحیح
برخورد با نوجوان در رسانهها ،موضوع فرزناد پاروری و گارایشهاای مایهبي آناان را بارای خاانوادههاا
شفافسازی نموده و در این امر یاریگر خانوادهها باشند .انجام مطالعاه حاضار تنهاا در مادارس متوساطهی
دخترانه شهر تهران امکان تعمیم نتایج را به جوامع دیگر با محدودیت مواجاه مايکناد .همچناین مقطعاي
بودن مطالعه و استفاده صرف از پرسشنامه برای جمعآوری دادههاا از محادودیتهاای مطالعاه حاضار باود؛
بنابراین پیشنهاد ميشود مطالعات مشابه مطالعه حاضر در دیگر شهرها و باا نموناههاای گساتردهتار انجاام
پییرد .همچنین در مطالعات آتي از سایر ابزارهای سانجش و انادازهگیاری مانناد مصااحبه و مشااهده نیاز
استفاده شود.
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