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 چكيده

ژوهش نوجوانی افزایش یافته است. هدف پ   یذیری رفتارهای پرخطر در دورهپخطر مقدمه:

 .بودخطرپذیری در بین نوجوانان دختر و پسر با حاضر، ارتباط نظارت والدین 

ص ههان،  آموزان شهرستان شهرضا در استان ااز بین دانشروش تحقیق همبستگی بود.  روش: 

ب ش دند.  ای انتخ ا ای مرحلهگیری خوشهمونهبه روش ن هسال 11 18نوجوان پسر و دختر  203

ه ا  آوری دادهخطرپذیری برای جمع ینظارت والدین و پرسشنامه یساختهمحقق  یپرسشنامه

 مس تق  t  نها با استهاده از ضریب همبس تگی پیرس ون و آزم و   مورد استهاده قرار گرفت. داده

   مورد تجزیه و تحلی   قرار گرفت.

 ون )ف ر  وال دین   داری ب ین نظ ارت وال دی   ی منهی و معن ا شان داد که رابطهنها یافته ها:یافته

اد، مص رف م و   مس تق  نش ان داد ک ه    tنت ای    .وج ود دارد نوجوان ان  نوجوان( با خطرپ ذیری  

 . بیشتر از دختران بوده استپسران در نوجوانان  جنسی ینوشیدن الک  و رابطه

 .ثر باشدؤطر مو پیشگیری از رفتارهای پرخ تواند در کاهشنظارت والدین می گيری:نتيجه

 خطرپذیری، نظارت والدین، نوجوان :هاكليدواژه

 

                                                                                                              
 (Sajad88esmaeili@gmail.com) کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ی مسئول:نویسنده. 1

 مدیریت دولتی. کارشناس ارشد 2

 شهید بهشتیدانشگاه  استادیار گروه روانشناسی،. 3
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 مقدمه 

ه ای ج دی   ترین مراح  رشد تحولی است که ب ا ا الش  یکی از مهم ،نوجوانی

کن، گیری رفتارهای پرخطر است )هیگینز، مک، اوجی آنهاکه ازجمله همراه است

ش ش   %28 تقریب ا  دهد که تحقیقات نشان می(. 2013، 1کارتان و پراالفلین، مکمک

 %79ه ا،  ده س اله  %76ها، نه ساله %65ها، هشت ساله %54ها، ههت ساله %43ها، ساله

الملل ی  بیناند )مرکز الک  را تجربه کردهمصرف ها دوازده ساله %83ها و ه سالهیازد

           از درص   د 37و  32 ،27، 20( و 2005، 2004، 2ه   اگیری بیم   اریکنت   ر  و پیش    

ط ور  ان د. ب ه  های مصرف سنگین مواد را گزارش کردهها دورهساله 12و  9-10-11

ها، ساله 12از  %65ها، و از یازده ساله %60ها، از ده ساله %58ها، ساله 9از  %52مشابه 

   از م وارد م ذکور،    درص د  26، و 24، 22، 17ان د و  سیگار کشیدن را امتح ان ک رده  

الملل ی  )مرک ز ب ین   اندهر روز سیگار مصرف کرده گزارش دادند که اخیرا  ترتیببه

  .(2005، 2004ها، گیری بیماریکنتر  و پیش

عنوان درگیر شدن در رفتاره ایی ک ه ب ا احتم ا      به ،خطرپذیری در ادبیات رشد

-مه ف، پ ال  مارو ، آستین، فیش-)بیث شودتعریف می ،نتای  نامطلوب همراه است

، 6؛ ای  روین1992، م  ارو -و بی  ث 5ف  وربی، 2003 ،4؛ بی  رن 1993، 3گ  رن و ج  اکوبز

1993). 

             نیازمن  د  ،پ  ذیری نوجوان  ان در براب  ر رفتاره  ای پرخط  ر  فه  م ارای  ی آس  یب 

سه متغیر نوجوان، خ انواده و مح یا اجتم اعی اس ت      یدر نظر گرفتن تعام  پیچیده

                                                                                                              
1. Higgins, McCann, McLaughlin, McCartan & Perra 
 

2. Centers for Disease Control and Prevention  
3. Beyth-Marom, Austin, Fischhoff, Palmgren & Jacobs    

Byrnes .4 

Furby. 5 

Irwin. 6 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Center%20for%20Disease%20Control%20and%20Prevention&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F&ei=Q0-tU9yoCPKY0QXayoA4&usg=AFQjCNFZiCnTGz3JGwl6v2dGv1nb_9DNIw
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ثیری کلی دی ب ر   ، ت   خ انواده  ،این می ان  (. در2010 ،1ند، فینبرگ و گرینبرگلو)کلی

(. همچن ان ک ه کودک ان    2011، 2رفتار کودکان و نوجوان ان دارد )س اندهی و ت ورنر   

به گروه همساالن و سایر عوام  اجتماعی  ،ثیر اصلی از والدین، ت شوندتر میبزرگ

ن س هم  خ انواده همچن ا   ،ب ا ای ن ح ا     (.2013، ین ز و همک اران  شود )هیگمنتق  می

(. در می ان عوام     2009، 3ثیر ای ن عوام   دارد )ولم ن    بزرگی در فهم اگ ونگی ت   

ثیرگ ذار اس ت، از نظ ارت وال دین     داد نوجوان ان ت  خانوادگی که بر اگونگی برون

(. نظارت 2013هیگینز و همکاران، ترین آنها یاد کرد )عنوان یکی از مهمتوان بهمی

ختی اس  ت ک  ه ب  رای توص  یف ترکیب  ی از ش  نافرض  ی روان یی  ک س  ازه ،وال  دین

گی  ری رفت  ار رفتاره  ای وال  دین ش  ام  آگ  اهی، گهتگ  و، نگران  ی، سرپرس  تی، و پی

، 4ل وپز، اول وا، موس      -پخ ا ، کین  ، مرگ ان   -)پ اتو   رودنوجوانان به کار م ی 

 مبح ث  [1992، 6رید و دیشیون](. پترسون و همکارانش 2000، 5تین و کر؛ استا2011

 دادن  د. تعری  ف االب  ا و توس  عه  رش  دخ  ود  یدر کاره  ای اولی  ه نظ  ارت وال  دین را

های فرزندان نظارت والدین عبارت است از: آگاهی والدین از فعالیت یشدهپذیرفته

باش ند و از  ن م ی های آن ا فعالیت مراقب ،این باره که والدینآنان در و نیز گهتگو با 

 (.1998، 7دیشیون و مک ماهنند )آگاه آن

ا ک   است ازجملهاندین معنای لغوی دارای در رابطه با رفتار انسان  ،«نظارت»

 س بب ی ا نص یحت دیگ ری ب ه     و کردن مرتب ایزی، مطلع بودن از رفتار دیگ ری،  

ب ا    (. والدین کودکان کم سن و سا ، کودکان خود را 2004، 8)های  رفتاری الا

                                                                                                              
1. Cleveland, Feinberg & Greenberg 
2. Sondhi & Turner 
3. Velleman 
4. Patock-Peckham, King, Morgan-Lopez, Ulloa & Moses  
5. Stattin & Kerr 

Dishion&  Reid .6 

McMahon. 7  
8. Hayes 
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فت آنان هشیارند، و پیشر یتحت نظارت دارند، درباره نمستقیم رفتار آنا یمشاهده

مقاب ، از کنند. دردهی به رفتار آنان استهاده میهای والدگری جهت شک از مهارت

رود که خود بر رفتار خویش نظارت داشته باشند. هران د ای ن   بزرگساالن انتظار می

 برتواند از طریق انتظارات و استانداردهای دیگران نیز تسهی  شود. نظارت مسئله می

تنه ا ب ه اقت دار وال دین      ،گی رد. ای ن مس ئله   جایی بین این دو حد قرار م ی  نوجوانان،

د. گ رد ن اس تقل  کام   نوج وان مش خی نم ی     عن وا  بهو نیز صرفا  شودمربوط نمی

طور کام  مانند بزرگساالن مستق  و خودمختارند و نه مانند کودکان نه به ،نوجوانان

مته اوت   2«سرپرس تی » با 1«نظارت» ،. همچنینوالدین تحت حمایت و سرپرستی کامل 

ام ا نظ ارت ب ر رفت ار      ؛مستلز  حضور یک بزرگسا  اس ت  ،اراکه سرپرستی ؛است

(. بن ابراین  2004تواند بدون حضور بزرگسا  نیز صورت بگیرد )های ، نوجوان می

ام ا س همی از    ؛وال دین اس ت  ی ، برعه ده فرض بر این است که نظارت بر نوجوان ان 

و یا  والدین تواند با حضورمی  نظارت . لذااست انبه خود نوجوان مربوط نیزنظارت 

 .نیز صورت پذیرد آناندر ایاب 

ط ور ع ا  و   سهم نظارت والدین، در پیش گیری و ک اهش رفتاره ای پرخط ر ب ه     

 [ازجمله روابا جنسی ناایمن، نوشیدن الک  و مصرف مواد]خطر خاص رفتارهای پر

اری، دانکن، بیگلن، متزل ر،  قرار گرفته است.  تعددی مورد بررسیهای مدر پژوهش

ک ه تع ارض خ انوادگی و    ( ب ه ای ن نتیج ه رس یدند     1999) 3نوئ  و اسمولکوئیس کی 

ض عیف  نظ ارت  ب الطبع   و ش ود منجر م ی والدین را کمتر ، نظارت درگیری ضعیف

   د.ده  نتیج ه م ی  آف رین را  ارتباط با همساالن منح رف و رفتاره ای مش ک     ،والدین

ک ه   دریافتن د ( 2001) 4نته، وینگ ود، کراس بای، س یونین، ک ب و هرینگت ون     کلمدی

                                                                                                              
1. Monitoring 
2. Supervision 
3. Ary, Duncan, Biglan, Metzler, Noell & Smolkowski  
4. DiClemente, Wingood, Crosby, Sionean, Cobb & Harrington 
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های مقاربتی، داش تن ان د ش ریک جنس ی،     احتما  بیماری ،نظارت ضعیف والدین

را اف زایش   جوان ا احتم ا  مص رف م اری   و  س ک  ن اایمن  عد  استهاده از کان د  و  

 دهد. می

دین را وال  موف ق  ظ ارت  ( نش ان داد نوجوان انی ک ه ن   2005) 1نتای  پ ژوهش ال ن  

های نوجوان خارج از آگاهی از مکان  و فعالیت ،تربه طور دقیقگزارش داده بودند )

درح الی ک ه    ؛کمتر مای   ب ه ش روف رفت ار جنس ی بودن د       ،به لحاظ شناختی ،منز (

افکاری مربوط ب ه  را گزارش داده بودند، نظارت کمتری از های نوجوانانی که زمان

به نحو بارزی به درگیری در رواب ا جنس ی    و جنسی داشتند یبطهمای  به شروف رات

( به این نتیجه رسیدند که نظ ارت  2013) همکارانهیگینز و همچنین،  تمای  داشتند.

کمت ر  الک ، شروف نوشیدن در س ن ب االتر و دفع ات    کمتر با نوشیدن  ،والدینبیشتر 

رتباط منه ی ب ین نظ ارت    ( نیز ا2013احمدی و همکاران ) در ارتباط است. ،نوشیدن

 والدین و درگیری نوجوانان در رفتارهای پرخطر جنسی گزارش کردند.

ه ای  نشس از بس یاری از ک    ای بسیار مهم در رشد انسان و زمینهمرحله ،نوجوانی

گی ری  تق ارن ای ن دوره ب ا اوج    ،های مختلف است. ب ا ای ن ح ا    بعدی فرد در زمینه

 ؛کن د دش وار و پرمخ اطره م ی    از آن را بس یار  عب ور موف ق اف راد    ،رفتارهای پرخطر

حقق ان  متوجه بیش از پ یش   ،رفتارهای پرخطر ینوجوانی و مسئله یدرنتیجه مرحله

 رو ه دف اص لی ای ن   کند. از ای ن های احتمالی طلب میرا در جهت کاهش آسیب

در آن  دختر و پسر و نقش نظارت وال دین رفتارهای پرخطر نوجوانان  میزان تحقیق،

بن ایی  ان د م توت که علوه بر انای ادبیات پژوهشی این حوزه در بعد نظ ری، م ی  اس

انان  ثر در جهت پیشگیری و کنتر  رفتارهای پرخطر نوجوبرای طراحی مداخلت مؤ

 در بعد کاربردی باشد.

                                                                                                              
Ellen. 1 
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 روش

از ن  وف تحقیق  ات  ،تحقی  ق حاض  ر ب  ر اس  اس ماهی  ت و روش روش تحقيقق :

   نظ ارت وال دین )ف ر  نوج وان و وال دین(      مبحث ،همبستگی است. در این پژوهش

ق رار   عن وان متغی ر م ل  م ورد ارزی ابی     ب ه  ،بین و خطرپ ذیری عنوان متغیر پیشبه

 .گرفتند

نوجوانان پسر و دختر مقاطع راهنم ایی   یکلیه كنندگان در تحقي :شركت

را حقی ق  آماری این ت یجامعهاز توابع استان اصههان، شهرستان شهرضا  یو متوسطه

ده ش ده  استها جدو  کوهناز  ،مورد نیاز یبرای تعیین حجم نمونهدهند. تشکی  می

یری گ. روش نمونهباشدنهر می  200شام   ،جدو  کوهناست. حجم نمونه براساس 

س ر در  می ان نوجوان ان دخت ر و پ   پرسش نامه   250. تع داد  بود ایمرحلهای اندخوشه

ن نق ی  پرسشنامه ب دو  203 ،نهایتکه در دتوزیع گردی مقاطع راهنمایی و دبیرستان

 .دشآوری جمع

ه ا از ابزاره ای زی ر    آوری دادهب رای جم ع   هقا: ابزارهای گردآوری داده

 استهاده شد: 

نظارت والقدین ففقرو والقدین و     یساختهمحق  یپرسشنامهالف( 

    ا  س ؤ  41توس ا محق ق س اخته ش ده اس ت و دارای       ،ای ن پرسش نامه   نوجوانان(:

های نوجوانان و فرهن  ایران )مدرسه، اوقات های مختلف فعالیتشد که حوزهبامی

تباط با ج ن  مخ الف( در   فراات، اینترنت، فیلم، ماهواره، تلهن همراه، دوستان و ار

و تین استاف نظارت والدین طبق نظر های مختللههؤم ،. به علوهه استدآن لحاظ ش

ه  ا( در س  اخت ای  ن  و مح  دودیت ( )پیگی  ری، خودافش  ایی و ق  وانین 2000)ک  ر 

نظ رات خ ود را در ا اراوب ی ک      دهن دگان، ها به کار رفته است. پاسخپرسشنامه

دارن د. ای ن   = همیش ه( بی ان م ی    5= هرگ ز ت ا    1ای )از گزین ه  پ ن  مقیاس لیکرت ی  

محتوای  ،الت هر دو فر اوالدین و نوجوان تهیه شده است. سؤدر دو فر   ،پرسشنامه
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االت اس  ت. ب  رای بررس  ی روای  ی ش  ک  س  ؤته  اوت آنه  ا، و تنه  ا یکس  انی دارن  د 

ی نظ ارت وال دین، روای ی ص وری و محت وایی، و س ازه از ن وف همس انی         پرسشنامه

بدین صورت که برای بررسی روایی صوری و محتوایی،  ؛درونی استهاده شده است

داده راهنم ا  نظران و اساتید مربوطه ازجمله اس تاد  نهر از صاحب 4پرسشنامه به تعداد 

مربوطه نظرخواهی  یخصوص ارزیابی فرضیهشده و از آنان در مورد هر سؤا  و در

یید نمودند. همچنین روایی سازه از نوف همس انی   پرسشنامه را ت ،گردید که به اتهاق

باش د،  االت م ی ؤک  پرسشنامه و تک ت ک س    یدرونی که ضریب همبستگی نمره

نه ر از   60ای ن پرسش نامه در ب ین     ،مق دماتی  یمحاسبه شده است. طی ی ک مطالع ه  

ای ص ورت تص ادفی خوش ه   ک ه ب ه   ننوجوانان پسر و دختر شهرضا و نیز والدین آنا

االت ب ا  ستگی تک تک س ؤ انتخاب شده بودند، توزیع گردید. میانگین ضریب همب

محاس به ش د. ض ریب     51/0و برای فر  والدین  57/0برای فر  نوجوان  ،ک  ینمره

 ینظ  ارت وال  دین )ف  ر  نوج  وان( در مطالع  ه یهس  اختمحق  ق یرسش  نامهپای  ایی پ

محاسبه شد. پایایی فر  والدین  949/0پسر(  %50) نهری 60 یمقدماتی با یک نمونه

  ( مناسب ارزیابی شد.925/0) نیز

خطرپذیری نوجوان ان   یپرسشنامه :ی خطرپذیری نوجوانانپرسشنامهب( 

گویه برای  39دارای  ساخته شده و (1388مدآبادی )محمدی و احزادهتوسا ایرانی 

 جمل ه خط ر از  دس ته رفتاره ای پ ر    هه ت مقاب    پذیری نوجوان ان در سنجش آسیب

باشد ، مصرف مواد مخدر، مصرف الک  و رفتار جنسی میاستعما  سیگارخشونت، 

ای از گزین ه  پ ن  یا مخالهت خود را در ی ک مقی اس   و موافقت  ،اندهندگکه پاسخ

-مقی اس و خ رده  IARSکنند. میزان اعتب ار  بیان می «فلمخا کامل »تا « موافق ل کام»

طوری که میزان آلهای کرونباخ به ؛در سطح مناسب و مطلوبی محاسبه شد ،های آن

اس تعما   ، 784/0، خش ونت  746/0، رانن دگی خطرن ا    941/0برای مقیاس کل ی  
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، رابط ه و رفت ار   909/0، مص رف الک     901/0، مصرف م واد مخ در   931/0سیگار 

   .دست آمدهب 835/0و دوستی با جن  مخالف  876/0جنسی 

ه ا  پرسش نامه ی پ ژوهش،  پ  از مشخی شدن نمونه روند اجرای پژوهش:

ا ه  سش نامه ساعت به پریمبه مدت ن نآنا. در اختیار نوجوانان دختر و پسر قرار گرفت

ه ای  داده در نهای ت  ،ش ده   یکمت یپرسشنامه 203آوری پاسخ دادند. پ  از جمع

افزار نر  و با مستق  t ضریب همبستگی پیرسون و آزمونبا استهاده از دست آمده، به

SPSS .تجزیه و تحلی  شد 

 هایافته

 3/49نه ر پس ر )   100 ،اندهن دگ از می ان پاس خ  های توصیهی نشان داد ک ه  یافته

 می ان ده د ک ه   م ی نش ان   1ج دو    .درصد( بودن د  7/50نهر دختر ) 103درصد( و 

 (r = -47/0) منهی معن اداری  یرابطه ،خطرپذیری ونوجوانان(  فر نظارت والدین )

ط ب ا  و ارتب ا  بین نظارت والدین )فر  نوجوان( رابطه،بیشترین  ،. به علوهوجود دارد

ب ین نظ ارت    رابط ه، ( بوده است و کمت رین  r ،01/0 p = -440/0جن  مخالف )

نظارت همچنین  .( گزارش شده است>r ،01/0p = -266/0والدین و رفتار جنسی )

 .رتبا بوده استم (r = -353/0) صورت منهیبهبا خطرپذیری  (والدین فر والدین )

 r ،01/0 = -364/0با جن  مخالف ) ارتباطبین نظارت والدین و  رابطه نیزبیشترین 

 pرپ ذیری  وده است؛ ب دین معن ی ک ه ب ا اف زایش نظ ارت وال دین، می زان خط        ( ب

 نوجوانان کاهش یافته است. 
 و خطرپذیریمبستگي پيرسون بين نظارت والدین : خالصه آزمون ضریب ه1جدول 

 

 متغیرهای پیش بین متغیر مل  )خطرپذیری(
p همبستگی 

 نظارت والدین )فر  نوجوان( -470/0 001/0

 نظارت والدین )فر  والدین( -353/0 001/0
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 ،خت ر پس ر و د  نوجوان ان در  خطرپذیریبین  ان داد کهمستق  نش tنتای  آزمون 

رف جز مصرف م واد، مص   ب از میان ابعاد خطرپذیری. حاص  نشدتهاوت معناداری 

پس ر و   ننوجوان ا  ب وده، از دخت ران   تربیش میانگین پسرانکه  جنسی یالک  و رابطه

ند نداش ت های خطرپذیری تهاوت معناداری ب ا یک دیگر   مقیاسدختر در دیگر خرده

 (. 2)جدو  

 
های قياسمو خردهخطرپذیری  یبرای مقایسهمستقل  t: خالصه نتایج آزمون 1جدول 

 آن در نوجوانان دختر و پسر 

 T df p انحراف استاندارد میانگین گروه متغیرها

رانندگی 

 خطرنا 

 130/0 201 -829/0 26/6 10/19 پسر

 85/6 87/19 دختر

 345/0 201 -22/0 26/4 20/10 پسر خشونت

 63/4 21/10 دختر

 استعما 

 سیگار

 370/0 201 439/0 79/2 17/6 پسر

 59/3 37/6 دختر

 مصرف

 مواد 

 001/0 201 145/2 47/3 75/9 پسر

 10/2 88/8 دختر

 مصرف

 الک  

 001/0 201 255/2 23/4 54/8 پسر

 98/2 38/7 دختر

 ارتباط با

 جن  مخالف 

 227/0 201 570/1 06/5 10/9 پسر

 65/4 02/8 دختر

 001/0 201 096/3 65/4 41/7 پسر رابطه جنسی

 52/3 61/5 دختر

 238/0 201 350/1 10/22 70.27 پسر خطرپذیری

    22/19 66.35 دختر
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 گيریبحث و نتيجه
خطر پذیری نوجوانان دختر و  رابطه نظارت والدین با بررسی ،این تحقیق هدف

ا ه در   ،بود. نتای  ض ریب همبس تگی پیرس ون نش ان داد ک ه نظ ارت وال دین        پسر
ب ا می زان    داری، ارتباط منهی و معن ا گزارشات نوجوانان و اه در گزارشات والدین

نظارت وال دین   یپذیری در نوجوانان دارد. مرور اجمالی ادبیات تحقیق حوزهخطر
-س ازی ب رون و  شدهسازیدروننیز ارتباط نظارت والدین را با بسیاری از مشکلت 

کلمنت ه  (، دی2003) 1الیرد، پتیت، بی ت  و دوگ های پژوهششده آشکار ساخت. 
(، ال ن  2009) 3( پینچوس کی 2001) 2(، گائو، هاوکینز، هی  و آبوت2001و دیگران )

هایی از مطالعاتی هستند ک ه ارتب اط   (، نمونه2006) 4(، کالدو ، بیتلر و سیلور2005)
اند. برخ ی  را استنتاج کرده نواف مشکلت رفتاری در نوجوانانین را با انظارت والد

بررسی در تحقی ق حاض ر را م ورد     قاب رفتارهای خطرنا   دقیقا  ،از این تحقیقات
( ارتب اط ب ا همس االن    1999اری و دیگ ران )  ،عن وان ما ا   ؛ ب ه ان د مطالعه ق رار داده 

( و 1999) 5کوپ و ب  ارکلومنح  رف، بیک  ر، روزنته  ا ، لئونه  ارت، ک  والر، س  ا     
( مصرف مواد، سیگار و الک  ، دوننب رگ، ویلس ون، امری ون و     2009پینچوسکی )

( رفتاره  ای 1997) 8( و الس  تر و اس  ما  2003) 7(، هی  وبنر و ه  او  2002) 6برین  ت
( رانن  دگی 1999) 9جنس  ی و س  ینگر، میل  ر، گ  ائو، فلن  ری، فریئرس  ن و اس  لوا   

ان د ک ه   اند که همگی به این نتیج ه رس یده  داده خطرنا  را کانون توجه خود قرار
 با نظارت والدین ارتباطی منهی دارد. ،ونه رفتارهاگاین

                                                                                                              
& Dodge aird, Pettit, BatesL. 1 

& AbbottGuo, Hawkins, Hill . 2 

Pinchevsky. 3 

& SilverCaldwell‚ Beutler . 4 
5. Baker, Rosenthal,  Leonhardt, Kollar, Succop & Burklow  
6. Donenberg, Wilson, Emerson & Bryant 
7. Huebner & Howell 
8. Luster & Small 
9. Singer, Miller, Guo, Flannery, Frierson & Slovak 
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(، اس ترس ب اال   2003، 1لن ا     ری واس، گرینب رگ، ا ن و ل وپز      )گی  افسردگی
(، ع زت  2003، 3؛ ساگرستانو، پ ایکف، هولمب ک و فن دری    2000، 2)هارت  و پاور

( و شکست تحصیلی )ل ی، فان  ، اس تنتون،    1992ان، نه  پایین )پترسون و دیگر
ش ده و م رتبا ب ا نظ ارت     س ازی جمل ه مش کلت درون  ( همگی از2003، 4سو و وو

توانند عاملی خطرساز برای درگیری فرد در مشکلت ضعیف والدین هستند که می
وقتی سازگاری روانی مطلوب، عزت نه     ،شده باشند. به عبارت دیگرسازیبرون

 توانمی ،شوندکننده در نظر گرفته میعنوان عوام  محافظت، بهیت تحصیلیو موفق
ها، عاملی خطرساز برای ف رد  یک از این حوزهانتظار داشت که وجود مشک  در هر

نی ز  ب ا کیهی ت رواب ا وال دین ب ا نوج وان        ،محسوب شود. همچنین نظارت والدین
نظ ارت وال دین ب ر رفتاره ای     مس تقیم  ایر ثیره ای ت    راهنیز از  این کهمرتبا است 

 خطرپذیری نوجوانان است.
 و مص رف م واد  مستق  نشان داد ک ه از می ان ابع اد خطرپ ذیری      tنتای  آزمون 

ی ن یافت ه   بیشتر بوده است. در تبی ین ا  پسراندر میان  جنسی یرابطهو مصرف الک  
مواد  فتوان گهت که این امر ممکن است به دالی  جنسیتی در ایران باشد. مصرمی

مخدر و مش روبات الکل ی کمت ر در می ان زن ان رواج دارد و در ص ورت مص رف        
ر م ورد  داینگونه مواد ممکن است طرد از طرف همساالن را به همراه داش ته باش د.   

رد ک ه  ت وان ب ه ای ن نکت ه اش اره ک       بیشتر بوده است، می پسرانرابطه جنسی که در 
ی ن  از پسران اس ت و ا  کمتران گزارشات شخصی در میان دختراست می  به  ممکن

 تواند نقش داشته باشد. دو جن  می گزارش رابطه جنسیامر در تهاوت 
 س اخته اس تهاده از اب زار محق ق    س ا  و  18تا  11محدود شدن نمونه به نوجوانان 

 .ه ای ای ن پ ژوهش ب ود    جمل ه مح دودیت  از ،نظ ارت وال دین   یگیری سازهاندازه

                                                                                                              
1. Gil-Rivas, Greenberger, Chen & Lopez-Lena 
2. Hartos & Power 
3 . Sagrestano, Paikoff, Holmbeck & Fendrich, 
4. Li, Fang, Stanton, Su & Wu 
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جل وگیری از   ب رای ود نق ش مه م نظ ارت وال دین     ش  ها پیش نهاد م ی  براساس یافته
در م دارس م ورد   ه ای اولی ا و مربی ان    از طریق انجم ن  نوجوانان، رفتارهای پرخطر
 . توجه قرار بگیرد
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