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چکـیده
رفتارهای مخاطرهآمیز سالمت جسمی ،و روانی-اجتماعی فرد را تهدید میکنند و احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی،
روان شناختی و اجتماعی را در فرد افزایش میدهند .پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان تاثیر شبکههای اجتماعی بر
رفتار مخاطره آمیز بوده .تحقیق پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گردیده است .جامعه آماری تحقیق
دانشجویان دانشگاه رازی شهرکرمانشاه و روش نمونهگیری ،ترکیبی از نمونه گیری طبقهبندی و تصادفی ساده بوده .حجم
نمونه با استفاده از جدول مورگان  570نفر تعیین شد .دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss
مورد تحلیل و تحلیل قرار گرفته است .نتایج یافتههای تحقیق نشان داده است که :بین جنس ،وضعیت تاهل و محل
سکونت با رفتار مخاطرهآمیز رابطه معنیداری وجود نداشته است .بین سن ،درآمد و تحصیالت با رفتار مخاطرهآمیز رابطه
معنیداری وجود نداشته است .همچنین بین متغیرهای مستقل اصلی تحقیق (ایجاد روابط ،اوقات فراغت ،اطالع و آگاهی)
با رفتار مخاطرهآمیز رابطه معنیداری وجود داشته است .یافتهها حاکی از آن است که متغیر فرار از واقعیت زندگی بیشترین
میزان واریانس  9/00درصد از رفتار مخاطرهآمیز و متغیر عدم کنترل و سانسور با  9/95درصد کمترین واریانس را داشته
است نتیجه :میزان ضریب تعیین  9/00درصد تغییرات متغیر وابسته(رفتار مخاطرهآمیز) توسط متغیرهای مستقل(شبکههای
اجتماعی) تبیین شده است.

واژگـان کلـیدی :شبکههای اجتماعی ،سالمت جسمی ،سالمت روانی .رفتار مخاطرهآمیز

 -1استادیار و عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی دانشگاه حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی (ره).
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد یک

رفتار پرخطر با عنوان خطرپذیری بهصورت رفتارهایی که احتمال پیامدهای منفی ،ناخوشایند و مخرب جسمی ،روانشناختی و
اجتماعی را افزایش میدهد ،تعریف شده است .مهمترین رفتارهای پرخطر عبارتاند از :مصرف الکل و تنباکو ،رابطه جنسی ناایمن،
رانندگی خطرناک و خشونت میان فردی میباشد .رفتارهای پر خطر مهمترین عامل به خطر افتادن سالمت جامعه و به خصوص
نوجوانان هستند .امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص در نوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گستردهترین دل نگرانیهای
جوامع بشری تبدیل شده است .رفتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است .هزینه پزشکی و مراقبتی آن
رو به افزایش است .حال آنکه پیشگیری ،تنها راه مقابله تشخیص داده شده است ،تغییر رفتارهای مردم مستلزم اطالع و آگاهی
آنهاست .در ایران از افزایش رفتارهای پرخطر شامل مصرف مواد ،مصرف الکل ،خطرپذیری جنسی ،رانندگی خطرناک و خشونت،
استفاده از مواد روانگردان ،روابط جنسی نامشروع و  ...در حوزه جوانان خبر میدهند .وضعیتهای اجتماعی نابسامان ،ماللآور و
پراضطراب یکی از عوامل اصلی توقف استعدادها و باروری خرد و اندیشه در یک جامعه اسـت که مـیتواند روابط فرد با اجتماع را
مختل نموده ،به تدریج نیروی انسانی را ضعیف کرده ،قوای جسمی و فـکری را فـرسوده و انـسانها را برای قبول ضعف و ناتوانی
که مغایر با توسعه و تعالی است ،آماده سازد .از سوی دیگر همواره بـاید تـوجه داشت که پیشرفت سریع علم و فناوری ،علیرغم
ایجاد مزایای فراوان ،خألهایی را نیز برای انسان معاصر بـه وجـود آورده است.
حرکت مخاطرهآمیز سالمت جسمی ،و روانی-اجتماعی فرد را تهدید(اسپوریمتز  )19:6001،و احتمال نتایج مخرب جسمی،
روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش میدهد(کارگرگ و گرور )1995 ،و از نظر اجتماعی ،رفتارهای منفی و ناشایست تلقی
میشوند (دونوان و همکاران )16:6006،که با بعضی از نتایج نامطلوب همبسته هستند( .)Boyer,2006:87و «اعمال ارادی،
هدفمند و مبتنی بر منظور ،که بالقوه آسیب و صدمه را برای فرد به دنبال داشته باشند»( .)Lightfoot, 1997:46رفتارهای
مخاطرهآمیز به رفتارهایى همچون سـیگار کشـیدن ،مصرف مواد مخدر ،الکل ،رانندگى خطرناک و فعالیت جنسى زود هنگام گفته
مىشود که احتمال پیامدهاى منفى و مخرب جسمى ،روانشناختى و اجتماعى را در فرد افزایش دهد .خطرپذیرى عالوه بر این که
انـجام رفتارهاى پرخطر را در بر مـىگیرد ،بـه آسیبپذیرى و در معرض خطر بودن از سوى محیط و نزدیکان و نیز گرایشها،
تمایالت و باورهاى نادرست و تهدیدکنندۀ فرد در مورد رفتارهاى پرخطر اشاره دارد(زاده محمدى و احمدآبادى.)18:6587،
همچنین دانشمندان علوم اجتماعی و بهداشت ،رفتارهای مخاطره آمیز را «هرگونه عملکرد ،عادت یا فعالیتی که فرد را در معرض
خطر بیماری یا مشکالت وابسته به سالمت قرار دهد» تعریف میکنند ،این رفتارها به طور کلی شامل :کشیدن سیگار ،شروع روابط
جنسی از سنین پایین ،تعدد شرکای جنسی ،خشونت خانگی ،استفاده نکردن از کمربند ایمنی در هنگام رانندگی ،استفاده نکردن از
کاله ایمنی در هنگام موتور سواری یا دوچرخه سواری و مصرف غذاهای پرچرب میباشد ( .)Modest, 2004,33بیونش 6رفتار
مخاطرهآمی ز را به سه گروه لغزش ها ،خطاها و تخلفات تقسیم کرد :لغزش به علت مشکالتی در توجه حافظه و پردازش اطالعات،
خطاها به دلیل ناتوانی یا نارسانی در قضاوت و یا اشتباهات فرد در انتخاب اعمال و مسیر نادرست برای رسیدن به مقصد ،بدون
آگاهی به اشتباه بودن آن به وجود میآیند (بیونش.)1991،
پزوهشگران معتقدند گرایشات نوجوانان به رفتارهایمخاطرهآمیز که روز بـه روز نـیز در حال افزایش است ،انعکاسی از
مشکالت هیجانی و روانشناختی است که با آنها روبرو هـستند .آرنـوفسکی 1اظـهار داشته است که احساس افسردگی ،تنهایی و
انزوا اغلب با رفتارهای مخاطرهآمیز در نوجوانان بویژه خودکشی رابـطة مستقیم دارد و به طور مشابه عزتنفس باال و داشتن منابع
حمایتی اجتماعی قوی از عوامل مـحافظتکنندۀ نوجوان در برابر رفتارهای مخاطرهآمیز هـستند(Reininger, et al, 2005:61-
).150
مخاطره جویی را به عنوان رفتاری که شامل منافع کوتاه مدت متوسط به باالست که پشت سر آن پتانسیلی برای زیانهای
بیشتر طوالنی مدت وجود دارد تعریف میکنند( .)Leather, 2009:297در کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت
مجازی دور یکدیگر جمع میشوند و جماعتهای آنالین را تشکیل میدهند(محمد مهدی موالیی .)6580 ،این شبکههای گونهای
از الگوهای تماس هستند که در آنها تعاملها و ارتباطات بین عوامل شبکهای توسط یک پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت مورد
پشتیبانی قرار میگیرد .در این شبکهها هدف ،عالقه یا نیاز مشترک میتواند عنصری پیوند دهنده باشد که باعث میشود تا عوامل
مرتبط حتی بدون حضور فیزیکی احساس کنند که در یک اجتماع و جمع حقیقی قرار گرفتهاند(هایدمان ،1969،به نقل از شهابی و
بیات .)6506،در واقع شبکههای اجتماعی ،خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه میدهند در یک سیستم مشخص و معین
پروفایل شخصی خود را داشته باشند ،خود را به دیگران معرفی کنند ،اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار
کنند .از این طریق افراد میتوانند ارتباطشان با دیگران را حفظ کرده و هم چنین ارتباطهای اجتماعی جدیدی را شکل دهند(بوید و
الیسون .)61 :1997 ،دانشجویان ایرانی پس از طی مراحل دبیرستان و قبولی در امتحان کنکور ،در بازهای زمانی حساس از مراحل
رشد خود ،جهت ادامه تحصیالت عالی به محیطی اغلب به دور از خانواده ،به دانشگاه وارد میشوند(جوادینیا و همکاران.)6501،
عوامل متعددى همچون محرکهاى درونى و عوامل تنشزاى بیرونى ،مىتواند سـالمت اجـتماعى و روانـى آنها را به خطر اندازد
1- Bionch
2- Arenofsky
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و در معرض انواع آسیبهاى اجـتماعى و خـطرپذیرى قرار دهد(مونک6000،؛به نقل از سهرابى .)6581:0،شبکههای اجتماعی
فضای است که فرد در آن به یادگیری انواع رفتارها روی میآورد و عضویت دانشجو در یک از شبکههای اجتماعی میتواند سبب
بروز رفتارمخاطره آمیزشود .لذا تاثیرات این گونه شبکهها در دوران دانشجویی بروز بیشتری مییابد .در این تحقیق به دنبال
پاسخگویی به این سوال هستیم ،که آیا شبکههای اجتماعی بر رفتار مخاطره آمیز دانشجویان تاثیردارد؟

 -2هدف کلی
بررسی میزان تاثیر شبکههای اجتماعی بر رفتار مخاطرهآمیز در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه.

 -3پیشینه تحقیق

بدریان و همکاران( ،)6580در تحقیقی تحت عنوان« رفتارهای مخاطره آمیز در دانش اموزان پسر مقطع اول دبیرستان از نظر
معلمین آن ها در شهر اصفهان» پرداختند ،در  18/8درصد مواد دانش آموزان از نظر بروز رفتارهای مخاطره آمیز کالمی بی خطر و
 6/0درصد پرخطر بودند  10درصد دارای رفتاری بی خطر غیر کالمی بوده اند و  1/0درصد نیز باالی حد متوسط بوده اند از نظر
معلمین هیچ یک از دانش آموزان از نظر رفتارهای مخاطره آمیز غیرکالمی پرخطر نبوده اند  10درصد دارای مخیط خانواده آشفته
می باشند معلمین دانش آموز خطاکار را در  10/1درصد موارد با اخراج دانش آموز از کالس درس و  18/6درصد با احضار والدین
دانش آموز به مدرسه تنبیه کرده بودند.
زاده محمدی و احمد آبادی( )6587در تحقیقی با عنوان «هم وقوعی رفتارهای پر خطر در بین نوجوانان دبیرستان های شهر
تهران» با بررسی روی دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر تهران میزان هم وقوعی بین  0رفتار پرخطر(گرایش به جنس مخالف،
رابطه و رفتار جنسی ،مصرف الکل ،مصرف سی گار و مصرف مواد مخدر و روان گردان) را مورد بررسی قرار داده اند نتایج تحلیلی
تحقیق نشان داده شده است که مصرف الکل دوستی با جنس مخالف و مصرف مواد مخدر و روان گردان به همراه جنسیت(پسر)
تحصیالت مادر( دانشگاهی) رشته تحصیلی( انسانی) و درآمد خانواده(زیر  199هزار تومان) بیشترین واریانس خطرپذیری جنسی را
در نوجوانان تبیین کرده است
مازافرو و همکاران )1991(6در تحقیقی با عنوان«افسردگی ،استرس و حمایت اجتماعی به عنوان پیش بینی های رفتار پرخطر
جنسی و بیماری های مقاربتی در زنان جوان»  095زن  60-10ساله را مورد بررسی قرار دادند نتایج تحقیق نشان می دهد
افسردگی ،استرس و حمایت اجتماعی کم با رفتارهای پرخطر جنسی و بیماری های مقاربتی رابطه داشته است
باالند )1995(1با بررسی نوجوانان  0-60ساله ساکن محله های کم درامد شهری در شهر موبیل 5در ایالت آالبامای آمریکا به
این نتیجه رسید که احساس نا امیدی در نوجوانان با بروز رفتارهای پرخطر در میان آنان رابطه معناداری دارد
در تحقیقی به منظور پیش بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان و تعیین گروهی که در معرض بیشترین خطرات رفتاری قرار دارند
 051دانش آموز دبیرساتنی در هند مورد مطالعه قرار گرفتند داده های حاصل از این تحقیق نشان داد که جنسیت ،قصد ترک
تحصیل از مدرسه ،ساختار خانوادگی ،عزت نفس و مشکالت عاطفی بهترین پیشبینیکننده های رفتار پرخطر در نوجوانان است
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رحمانی و همکاران( ،)6500در تحقیقی تحت عنوان«تاثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوان شهر بجنورد»
پرداختند .نتایج تحقیق در ب عد ساختی رابطه اجتماعی نشان داد که شبکه روابط اجتماعی نوجوان با خویشاوندان بالفصل تاثیر منفی
و معنادار و شبکه دوستان و همسایگان تاثیر مثبت و معنادار بر رفتارهای پرخطر نوجوان دارد .شبکه خویشاوندی گسترده تاثیری بر
بروز رفتارهای مذکور ندارد .نتایج تحقیق در بعد کارکردی رابطه اجتماعی نشان داد که عزت نفس بر رفتارهای پرخطر نوجوان تاثیر
منفی و معناداری دارد.
احمدی و معینی ( )6500در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر جوانان :مطالعه موردی
شهر شیراز» با تاکید بر نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ب ه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان
 60-10سال شهر شیراز پرداخته اند نتایج تحقیق نشان می دهد بین درآمد دلبستگی به خانواده و دوستان تعهد به هنجارها
مشارکت باور به اوصل اخالقی مهارت های اجتماعی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد.
بوستانی ( )6506در تحقیقی با عنوان«سرمایه اجتماعی و رفتار پرخطر نمونه مورد مطالعه :دانش آموزان دبیرستانی شهر
کرمان» به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی سرمایه مالی و سرمایه انسانی بر بروز رفتارهای پرخطر در میان دانش اموزان دبیرستانی
شهر کرمان می پردازد نتایج تحلیلی تحقیق نشان داده است که شبکه روابط با معلمان و مسئوالن مدرسه شبکه روابطه خانواده و
مدرسه ،شبکه روابط پاسخگو با اعضای خانواده با رفتار خطرساز رابطه منفی معنادار اما در حوزه شبکه روابط با گروه دوستی هیچ
رابطه معناداری با رفتارهای پرخطر وجود ندارد

1- Mazzaferro et al
2- Bolland
3- Mobile, Alabama
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بدین ترتیب که نوجوانانی که دارای پروفایل جنسیت پسر ،دارای قصد ترک تحصیل از مدرسه ،زندگی در خانواده تک والدی و
دارای عزت نفس پایین باشند ،در باالترین خطر برای روی آوردن به رفتارهای پرخطرند(.)Peng & Nichols, 2003
در مطالعه طولی دیگری روی سالمت نوجوانان ایاالت متحده ،ده مورد از رفتارهای پرخطر شامل مصرف مداوم تنباکو ،مصرف
مداوم الکل ،دائم الخمر بودن ،مصرف اخیر ماری جوانا ،مصرف اخیر سایر مواد بجز ماری جوانا ،درگیری فیزیکی ،حمل اسلحه در
مدرسه ،افکار مربوط به خودکشی ،اقدام به خودکشی ناموفق و ارتباط جنسی ناایمن در  600دانش آموز دبیرستانی کالس هفتم تا
دوازدهم مورد بررسی قرار گرفت .دادههای این تحقیق حاکی از آن بود که شیوع درگیری فیزیکی در کل گروه ها بیش از سایر
رفتارها بوده و مصرف اخیر سایر مواد بجز ماری جوانا کمترین شیوع را نسبت به سایر رفتارهای پرخطر داشته است دانش آموزان
پسر به طور کلی بیشتر از دانش آموزان دختر درگیر انواع رفتارهای پرخطر شده اند .البته در مورد افکار و رفتار مربوط به خودکشی
این استثناء وجود داشت که شیوع آن در دختران بیشتر از پسران بوده است(.) Lindberg, Boggest & Williams

 -4چارچوب نظری
 -1-4نظریه های روان شناختی مخاطرهجویی
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مبنای روان شناختی تئوریهای رفتارهای خطرپذیری نقش شناخت ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای زمینهای مانند عزت
نفس را در رفتارهای خطرپذیری آزمون میکند .نقش شناخت :تئوری های شناخت از رفتارهای مخاطره جویی به شیوه های که
افراد خطر را درک میکنند و در مورد انجام خطر تصمیم میگیرند توجه میکند .نقش شخصیت :نفوذ نسبی عوامل فردی بر
تصمیم گیری نوجوانان ممکن است بازگو کننده گرایش کلی به سمت رفتارهای نامتعارف باشد تئوری رفتار مساله ساز جسور6
نامتعارف بودن در شخصیت را با احتمال افزایش درگیری در رفتارهای مسالهدار مانند فعالیتهای جنسی مخاطرهآمیز مصرف مواد و
انحراف مرتبط میکند نامتعارف بودن در سیستم شخصیتی در ارزش بیشتری که فرد برای وابستگی به جای پیشرفت قائل میشود
انتظار پایینتر برای پیشرفت تحصیلی ،دینداری کمتر و تمایل بیشتر برای انحراف بیان میشود .هیجان خواهی به عنوان یک
ویژگی شخصیتی برای تشریح رفتارهای مخاطرهجویی به کار میرود نقش ویژگیهای زمینهای :عزت نفس ،افسردگی و جایگاه
کنترل اغلب به عنوان پیشبینیکنندههای نظری رفتارهای مخاطرهجویی در نظر گرفته میشوند(Sles & Iewin, 2009:35-
.)38

 -2-4نظریه های محیطی و اجتماعی رفتار مخاطرهجویی
در رفتارهای مخاطرهجویی نظر دارد این تئوریها آزمون میکنند که چگونه زمینههای محیطی و اجتماعی مدلها ،فرصتها و
نیروهای تقویتی را برای شرکت نوجوانان در رفتارهای مخاطره جویی فراهم میکند .نقش خانواده :نوجوانی زمان ظهور استقالل و
تفرد از خانواده است والدین نقش مهمی را در تعیین درگیری نوجوانان در رفتارهای مخاطرهجویی ایفا میکنند نوجوانان ممکن
است درگیری در رفتارهای مخاطره جویی را به وسیله مشاهده رفتار والدین شان یاد بگیرند ،نوجوانان کمتر احتمال دارد مواد مخدر
مصرف کنند یا فعالیتهای جنسی را آغاز کنند ،زمانی که والدین حمایتهای عاطفی و پذیرش ارائه میکنند و روابط نزدیکی با
فرزندانشان دارند نظارت والدین به طور وسیعی به عنوان همبسته مهم با رفتارهای مخاطرهجویی نوجوانان مطالعه شده است به
طور وضوح تاثیر ساختار خانواده و نظارت روی رفتارهای خطرجویی نوجوانان با ویژگیهای رابطه والد فرزندی مرتبط است .تاثیر
والدین روی رفتارهای نوجوانان بر سطح کیفیت رابطه بین نوجوانان و والدین متفاوت است .سطح باالی تضاد خانودگی با نرخ
افزایش یافته های رفتارهای خطرجویی در نوجوانان رابطه دارد ،رویکرد والدین به پرورش فرزندان ممکن است روی احتمال
درگیری نوجوانان در رفتارهای مخاطرهجویی تاثیر داشته باشد .نقش همساالن :یکی از کارهای مرتبط با رشد نوجوانان درگیر شدن
در استقالل فردی از خانواده و همذاتپنداری با گروه همساالن است به طور سنتی «فشار همساالن» به عنوان عامل سبب
شناسانه در رفتارهای مخاطرهجویی نوجوانان در نظر گرفته میشود .نقش جامعه :تاثیرات جامعهای مانند رسانههای جمعی و
هنجارهای جامعه ممکن است بر رفتارهای مخاطرهجویی تاثیر داشته باشد ،الگوهای نقشی برای چنینی رفتارهایی به طور منظم
توسط رسانه ها(شامل رفتارهای جنسی محافظت نشده و مصرف الکل) ارائه میشود انتظارات فرهنگی ممکن است روی شروع
رفتارهای مخاطرهجویی تاثیر داشته باشد(.)Sales & Irwin 2009:38-41

 -5روش شناسی تحقیق :جامعه آماری-نمونه پزوهش
روش تحقیق حاضر ،پیمایشی است و ابزار جمعآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بوده است ،جامعه آماری مورد مطالعه
کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بوده است .که در زمان تحقیق (سال  )6500تعداد کل آنها برابر  65099نفر تعیین
گردیدند .در این تحقیق برای محاسبه حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق این جدول حجم نمونه  570نفر انتخاب
1- Jessor’s Problem Behavior Theory
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جدول  1جدول ضریب پایایی مقیاس ها
متغیرها

رفتار مخاطرهآمیز

شبکههای اجتماعی

مقیاس کل

تعداد گویهها
رانندگی خطرناک
خشونت
سیگار کشیدن
مصرف مواد مخدر
مصرف الکل
دوستی با جنس مخالف
رابطه و رفتار جنسی
خودکشی
فرار از واقعیت زندگی
یادگیری و تاثیرپذیری
ایجاد روابط
آگاهی و اطالع
اوقات فراغت
عدم کنترل و سانسور
رفتار مخاطره آمیز
شبکههای اجتماعی

1
0
0
8
7
1
0
0
7
8
8
0
7
7
01
01

ضریب پایایی
پس آزمون
پیش آزمون
9/77
9/71
9/89
9/89
9/71
9/85
9/81
9/85
9/89
9/88
9/80
9/88
9/70
9/89
9/81
9/85
9/09
9/06
9/71
9/78
9/80
9/88
9/81
9/70
9/80
9/86
9/80
9/86
9/05
9/01
9/01
9/01
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گردید .است بعد از تعیین حجم نمونه ،با استفاده از روش نمونه گیری طبقهای ،عمل نمونه گیری انجام شد.ه است در این روش
چارچوب نمونهگیری مطابق با مقطع تحصیلی دسته بندی گردید .بدین ترتیب که ابتدا نسبت دانشجویان هر مقطع تحصیلی به کل
جامعه آماری محاسبه گردید سپس این نسبتها برای نمونه مورد نظر نیز محاسبه و پس از آن نمونه مورد نظر از طریق نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شد است.
ب ) ابزار پژوهش و آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل دادهها :پرسشنامه خطرپذیری (  ،ARQگالونه ،مور ،موس و بوید:
 )1999و پرسشنامه سیستم کنترل رفتار پرخطر جوانان ( )YRBSSو با در نظرگرفتن شرایط فرهنگی و محدودیت¬های اجتماعی
جامعه ایران ،مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی ( )IARSساخته شده است .مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (زاده محمدی و
احمدآبادی )6587 ،شامل  58گویه برای سنجش آسیب¬پذیری نوجوانان در مقابل  7دسته رفتارهای پرخطر از قبیل خشونت،
سیگارکشیدن ،مصرف مواد مخدر ،مصرف الکل ،رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف است که پاسخگویان موافقت یا
مخالفت خود را با این گویه¬ها در یک مقیاس 0گزینه¬ای از کامال موافق(= )0تا کامال مخالف (= )6بیان می¬کنند .اعتبار
مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی( )IARSبه-روش همسازی درونی و با کمک آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل مولفه¬های اصلی مورد بررسی قرار گرفته است .برای استفاده از شبکههای اجتماعی از
پرسشنامه شبکههای اجتماعی(امیر فالحی 6501 ،و بگ نظر جالبی  )6500استفاده شد ،مقیاس شبکههای اجتماعی شامل 01
گویه بود که شامل ابعاد ،فرار از واقعیت زندگی ،یادگیری و تاثیرپذیری ،ایجاد روابط ،آگاهی و اطالع ،اوقات فراغت و عدم کنترل و
سانسور بود .که پاسخگویان میزان استفاده خود را با این گویه¬ها در یک مقیاس 1گزینه¬ای از اصال(= )9تا خیلی زیاد (= )0بیان
می¬کنند .تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل و قرار گرفته
است.

 -6تحلیل یافته های استنباطی
فرضیه اصلی :بین عضویت در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیداری وجود دارد.
مطابق جدول  1ضریب همبستگی  9/090و سطح معنیداری ( )sig=9/999میباشد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین دو
متغیر عضویت در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیدار مثبت و مستقیم وجود دارد .یعنی هر چه استفاده از
شبکههای اجتماعی بیشتر باشد رفتار مخاطره آمیز بیشتر است .پس این فرضیه تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  2نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین عضویت در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز
تعداد معتبر
سطح معنی داری
ضریب همبستگی پیرسون
شبکههای اجتماعی /رفتار
مخاطره آمیز
570
9/999
9/090

بین ایجاد روابط در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیداری وجود دارد.
31

مطابق جدول  5ضریب همبستگی  9/500و سطح معنیداری ( )sig=9/999میباشد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین دو
متغیر ایجاد روابط در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیدار مثبت و مستقیم وجود دارد .یعنی هر چه ایجاد روابط
در شبکههای اجتماعی بیشتر باشد امکان رفتار مخاطره آمیز بیشتر است .پس این فرضیه تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  3نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ایجاد روابط در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز
تعداد معتبر
سطح معنی داری
ضریب همبستگی پیرسون
ایجاد روابط /رفتار مخاطره آمیز
570
9/999
9/500

بین اوقات فراغت در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیداری وجود دارد.
مطابق جدول  0ضریب همبستگی  9/116و سطح معنیداری ( )sig=9/999میباشد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین دو
متغیر اوقات فراغت در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیدار مثبت و مستقیم وجود دارد .یعنی هر چه گذاران
اوقات فراغت در شبکههای اجتماعی بیشتر باشد امکان رفتار مخاطره آمیز بیشتر است .پس این فرضیه تحقیق مورد تایید قرار
میگیرد.
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جدول  4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اوقات فراغت در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز
تعداد معتبر
سطح معنیداری
ضریب همبستگی پیرسون
اوقات فراغت /رفتار مخاطره
آمیز
570
9/999
9/116

بین اطالع و آگاهی در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیداری وجود دارد.
مطابق جدول  0ضریب همبستگی  9/698و سطح معنیداری ( )sig=9/957میباشد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین دو
متغیر اطالع و آگاهی در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیدار مثبت و مستقیم وجود دارد .یعنی هر چه اطالع و
آگاهی در شبکههای اجتماعی بیشتر باشد رفتار مخاطره آمیز بیشتر است .پس این فرضیه تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
جدول  5نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اطالع و آگاهی در شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره آمیز
تعداد معتبر
سطح معنی داری
ضریب همبستگی پیرسون
اطالع و آگاهی  /رفتار مخاطره
آمیز
570
9/957
9/698

در این تحقیق برای بررسی تاثیر شبکههای اجتماعی بر رفتار مخاطرهآمیز از تحلیل مسیر استفاده میکنیم.
4 740

آگاهی و ا

یادگیری

43 1

4 20
4 327

رفتار م ا ره
آمیز

فرار ا واقعیت

4 137

ندگی

4 732
4 73
4 020

4 042

4 737

43 2
ایجاد رواب

4 070
اوقات فرا ت

4 020

عدم کنترل و
سان ور

4 10

جدول  6خالصه جدول تأثیر متغیرها بر رفتار مخاطره آمیز
تأثیر غیرمستقیم
تأثیر مستقیم
متغیر
9/581
یادگیری
9/990
9/151
ایجاد روابط
9/977
آگاهی و اطالع

37

تأثیر کل
9/581
9/511
9/977

یافتههای حاصل از تحلیل مسیر نشان دهنده آن است که:
میزان تاثیر مستقیم متغیر یادگیری بر رفتار مخاطرهآمیز  9/58درصد و میزان تاثیر کل آن برابر با  9/58درصد است.
میزان تاثیر مستقیم متغیر ایجاد روابط بر رفتار مخاطرهآمیز  9/15درصد و میزان تاثیر غیرمستقیم آن برابر با 9/90درصد و تاثیر
کل آن برابر با  9/51درصد است.
میزان تاثیر غیرمستقیم متغیر اوقات فراغت بر رفتار مخاطرهآمیز  9/111درصد و میزان تاثیر کل آن برابر با  9/111درصد
است.

 -7نتیجه گیری
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آشـنا کـردن ایـن نسـل بـا خطـرات جسـمانی ،رفتـاری ،اخالقـی و اسـتفادههای نامناسـب ،غیـر ضـروری و زایـد
فنآوریهـای جدیـد و تقویـت مبانـی ارزشـی ،اخالقـی و ایجـاد خـود کنترلـی و خـود ایمنـی در آنهـا بـرای اسـتفاده بهینـه از
فـنآوریهـای جدیـد بـا توجـه فرهنـگ بومـی سـازی جامعـه کنونـی مـا بسـیار مهـم اسـت .هدف اصلی این تحقیق بررسی
میزان تاثیر شبکههای اجتماعی بر رفتار مخاطره آمیز بوده است در این باره طیف گسترده ای از نظریات مورد بررسی قرار داده شد.
این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه و
روش نمونهگیری ،ترکیبی از نمونه گیری طبقهبندی و تصادفی ساده بوده است .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  570نفر
تعیین شد .داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل و تحلیل قرار گرفتند.
یافته های تحقیق نشان می دهد که :بین جنس ،وضعیت تاهل و محل سکونت با رفتار مخاطرهآمیز رابطه معنیداری وجود
نداشت .بین سن ،درآمد ،تحصیالت و وضعیت شغلی با رفتار مخاطرهآمیز رابطه معنیداری وجود داشت .همچنین بین متغیرهای
مستقل اصلی تحقیق(ایجاد روابط ،اوقات فراغت ،اطالع و آگاهی )،با رفتار مخاطرهآمیز رابطه معنیداری وجود داشت .یافتههای
تحلیل مسیر نیز حاکی از آن است که که متغیر فرار از واقعیت زندگی بیشترین میزان واریانس  9/00درصد از رفتار مخاطرهآمیز
و متغیر عدم کنترل و سانسور با  9/95درصد کمترین واریانس را تبیین نمودند .همچنین میزان ضریب تعیین 9/00درصد میباشد
که نشان میدهد  9/00درصد تغییرات متغیر وابسته( رفتار مخاطرهآمیز ) توسط متغیرهای مستقل(شبکههای اجتماعی) تبیین شده
است .ادعای مبنی بر اینکه ی نظریههای بیولوژیکی مبنای رفتار مخاطره آمیز هستند در این تحقیق رد میشود .یافتههای این
تحقیق نشان داد که  7/7درصد پاسخگویان در خانواده سابقه اعتیاد به مواد مخدر 09/0 ،درصد سابقه مصرف مشروبات الکلی در
خانواده 1/0 ،درصد سابقه خودکشی در خانواده و  1/0درصد سابقه سرقت در خانواده را دارا هستند که این نتایج بیانگر آن هست
که نظریههای بیولوژیکی به ندرت تببین کننده رفتار مخاطره آمیز در بین دانشجویان هستند .این ادعا مبنی بر اینکه که نظریههای
روان شناختی(نقش شناخت و ویژگیهای شخصیتی) را مبنای رفتارهای مخاطره آمیز میدانند در این تحقیق مورد تایید قرار
میگیرد .یافته های این پزوهش نشان داد که شناخت پاسخگویان از ابعاد رفتار مخاطرهآمیز در حد باالی قرار دارد و همچنین
ویژگیهای شخصیتی پاسخگویان از بروز رفتار مخاطرهآمیز در آنان جلوگیری میکند ،به طوری یافتههای تحقیق نشان داد که
تمام پاسخگویان خودکشی را راهی برای فرار از مشکالت ندانستند و به خودکشی فکر نمیکنند .فقط 0/8درصد پاسخگویان اظهار
داشتند در حد زیاد و خیلی زیاد تجربه رابطه جنسی قبل از ازدواج را داشتهاند 61/0 .درصد در حد زیاد و خیلی زیاد نزدیکی جنسی
را مشکلآور ندانستهاند .و  09درصد هم در حد باالیی اعتقاد داشتند که دوستیهای و ارتباط جنسی با جنس مخالف انسان را برای
زندگی آینده آماده نمیکند .همه پاسخگویان همه اعتقاد داشتند که الکل و مواد مخدر و سیگار آدم را آرام نمیکند .در مورد
خشونت نیز هم فقط  1/0درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد مرتکب خشونت شدهاند و  79درصد پاسخگویان در حد باال و
خیلی باالیی نیز اعالم داشتند به قوانین رانندگی احترام میگذارند به طوری که  7درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد تمایل
به سرعت زیاد داشتند .این ادعا مبنی بر اینکه که نظریههای محیطی و اجتماعی (نقش همساالن والدین کارکرد و ساختار خانواده
و نهادها) را مبنای رفتارهای مخاطره آمیز میدانند در این تحقیق مورد تایید قرار میگیرد ،یافتههای این تحقیق نشان داد که 09/0
درصد اعتیاد 15/0 ،درصد مصرف مشروبات الکلی 60/0 ،درصد خودکشی 06/6 ،درصد سابقه بازداشت و زندان و  67/5درصد
سرقت و دزدی در بین دوستان و همساالن و محیط حاکی از تاثیرگذاری نظریههای محیطی و اجتماعی بر رفتار مخاطرهآمیز
میباشد.نظریه مدل زیستی – روانی و اجتماعی مخاطرهجویی که طبق این مدل عوامل زیست شناختی ،روانشناختی و محیطی و
اجتماعی روی رفتارهای مخاطرهجویی نوجوانان تاثیر میگذارند .عوامل زیست شناختی که زمینه رفتارهای مخاطرهجویی را در
نوجوانان فراهم میکند شامل ،جنسیت مذکر پیش زمینههای ژنتیکی و تاثیرات هورمونی است .عوامل پیشزمینهای روانشناختی
شامل هیجانخواهی ادراک از خشم ،افسردگی و عزت نفس پایین است .عوامل پیشزمینهای محیطی و اجتماعی شامل سبک
فرزندپروری نامتناسب الگوسازی از والدین درگیر در رفتارهای مخاطرهجویی رفتارهای همساالن و وضعیت اجتماعی – اقتصادی
است ،که فقط قسمت زیستی آن در این تحقیق تایید نمیشود ،چون بین جنسیت و رفتار مخاطرهآمیز رابطه معنیداری وجود
نداشت و رفتارهای مخاطره آمیز بین دو جنس یکسان هست همچنین مطابق با یافتههای تحقیق در باال مبنای بیولوژیکی رفتار
مخاطره آمیز در این تحقیق تایید نشد .اما مبنای روانی و اجتماعی رفتارهای مخاطره آمیز در این تحقیق تایید شد.
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ادعای نظریه مدل شخصیتی محیطی و رفتاری(نظریه مشکل جسور) که یک نظریه روان شناختی – اجتماعی است که به
بررسی چگونگی تعامل عوامل فردی و اجتماعی در شکلگیری رفتارهای هنجار و بهنجار میپردازد ،مطابق با یافتههای تحقیق در
باال که مبنای روانی و اجتماعی رفتارهای مخاطره آمیز در این تحقیق تایید شد ،این نظریه هم مورد تایید قرار میگیرد .مدل
اعتقاد به سالمتی برای درک و پیشبینی رفتارهای مخاطره آمیز علیه سالمتی است مدل باور سالمت(مدل اعتقاد به سالمتی)
است .در این مدل رفتار خطر زمانی اتخاذ میشود که فرد درک صحیحی از ابتال به خطر نداشته باشد و یا شدت ادراک خطر را
ضعیف ارزیابی کند .همچنین نوجوانی که نتواند منافع ترک رفتارهای پرخطر را درک کنند بیشتر در معرض خطر قرار میگیرد در
این تحقیق مورد تایید قرار نمیگیرد زیرا همه پاسخگویان همه اعتقاد داشتند که الکل و مواد مخدر و سیگار آدم را آرام نمیکند.
در مورد خشونت نیز هم فقط  1/0درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلی زیاد مرتکب خشونت شدهاند و  ...که این یافتهها حاکی از
آن هست که پاسخگویان درک صحیحی از عواقب ابتال به رفتار مخاطرهآمیز داشتهاند .ادعای نظریه بی سازمانی اجتماعی که
مسائل اجتماعی را محصول درهم ریختگی سازمان اجتماعی و فرهنگی میداند ،چنان که خودکشی ،اعتیاد ،خشونت ،الکلیسم و
سایر مسائل اجتماعی از این نگاه برآیند گسیختگی مناسبات هنجاری مردمی است که جامعه ثبات و استمرار خود را مدیون آن
هاست .به سخن دیگر اشکال گوناگون نابهنجاری ،نتیجه دگرگونی و گسیختگی قوانینی نظام بخش و سازمان دهنده ای است که
قبالً وجود داشتهاند؛ ولی به واسطه تغییرات نابهنجار اجتماعی ،واژگون شده و سپس به وجود آورنده انحراف شده اند ،در این
تحقیق مورد تایید قرار میگیرد ،زیرا از یک طرف بین شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطرهآمیز رابطه وجود داشت و از طرفی دیگر
شبکههای اجتماعی به دلیل عدم اعمال کنترل و سانسور باعث کاهش کارآیی نهادهای اجتماعی مانند ،خانواده و تضعیف مقیدهای
خویشاوندی به عنوان نیروهای غیررسمی کنترل اجتماعی ،همچنین کاهش انسجام سنتی اجتماعی شدهاند .که این نشانگر تایید
این نظریه در این تحقیق میباشد .ادعای نظریه یادگیری که براساس این نظریه جرم و کجروی رفتاری است که افراد آن را می
آموزند ،در این تحقیق مورد تایید قرار میگیرد ،شیوع  09/0درصد اعتیاد 15/0 ،درصد مصرف مشروبات الکلی 60/0 ،درصد
خودکشی 06/6 ،درصد سابقه بازداشت و زندان و  67/5درصد سرقت و دزدی در بین دوستان و همساالن و محیط حاکی از
تاثیرگذاری نظریه یادگیری بر رفتار مخاطرهآمیز میباشد .همچنین در این تحقیق بین یادگیری و تاثیرپذیری با رفتار مخاطره آمیز
رابطه معنیداری وجود داشت .همچنین نظریه کنترل اجتماعی که آسیبپذیری اجتماعی را حاصل ضعف ابزار کنترل اجتماعی و
ضعف یا گسستگی پیوند اجتماعی میان فرد و جامعه میداند در این جامعه مورد تایید قرار میگیرد چون بین عضویت افراد در
شبکههای اجتماعی و رفتار مخاطره مخاطرهآمیز رابطه وجود داشت و همچنین بین عدم کنترل و سانسور افراد در فضای مجازی و
رفتار مخاطره آمیز نیز رابطه وجود داشت .علت تایید نظریههای عوامل روانشناختی و محیطی و اجتماعی ،بیسازمانی اجتماعی،
یادگیری و کنترل در این تحقیق این هست که رفتارهای مخاطرهآمیز محصول جامعه و شرایط جامعه هست و دانشجویان از طریق
یادگیری اقدام به آموختن رفتارمخاطرهآمیز میکنند و شبکههای اجتماعی در این تحقیق محیطی است که دانشجویان در آن
رفتارمخاطرهآمیز را فرا میگیرند.
 چون تاثیر شبکه اجتماعی بر رفتار مخاطره آمیز رابطه معنیداری داشت ،پیشنهاد میشود در سطحی وسیعتر تاثیر اینترنت واستفاده از فناوری اطالعات بر رفتار مخاطره آمیز مورد تحقیق قرار گیرد.
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