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Abstract 

Research Method: This research is applied based on the purpose and because the results of the 

present study are applied in terms of purpose, it is a descriptive-survey research. This research 

is also a survey method from the field of field studies. This research is a cross-sectional 

research in terms of time. The statistical population includes adolescents who are members of 

the Tehran Intellectual Development Center. The study sample includes 220 adolescent 

members and non-members of the association. The data analysis method includes mean 

difference tests and t-test statistics. 

Findings: There is a significant difference between the high-risk behaviors of member and 

non-member adolescents of Tehran Children and Adolescents Intellectual Development 

Center and the mean of high-risk behaviors of non-member adolescents of Children and 

Adolescents Intellectual Development Center is higher compared to member adolescents. 
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 چکیده

و نوجوانان هدف: هدف اصلی و اساسی این تحقیق تحلیل رفتارهای پرمخاطره نوجوانان شهر تهران در کانون پرورش فکری کودکان 
 .است

باشد و به دلیل آن که نتایج پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، یک  روش تحقیق: این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی می
گردد. این تحقیق از نظر   پیمایشی است. همچنین این پژوهش از شیوه پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی محسوب می-پژوهش توصیفی

باشد. جامعه آماری شامل نوجوانان عضو کانون پرورش فکری شهر تهران هستند. نمونه مورد مطالعه شامل  تحقیق مقطعی میزمان یک 
 t ها شامل آزمونهای اختالف میانگین و آماره آزمون باشد. روش تجزیه و تحلیل داده نفر می 004نوجوانان عضو و غیرعضو کانون به تعداد 

 .باشد می

ق: بین میزان رفتارهای پرخطر نوجوانان عضو و غیرعضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران اختالف های تحقی یافته
معناداری وجود دارد و میانگین رفتارهای پرخطر نوجوانان غیرعضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مقایسه با نوجوانان عضو 

 .باالتر از حد متوسط است
 

 رفتارهای پرخطر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران لیدی:واژگان ک

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند مگر از خانواده ای هیچ 
سالم برخودار باشد. اساس سعادت بشری زندگی خانوادگی است، 
چرا که مبداء حیات خانوادگی، همسری زن و مرد است که 
اساس خانواده را تشکیل می دهد. رفتارهای والدین و اعضاء 

است. بالطبع هر خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر 
چه میزان اختالفات میان والدین با فرزندان بیشتر باشد 
رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می 

آورد. صفاتی چون مسئولیت، عشق، پایداری، استقالل تنها از 
فردی تراوش می کند که دارای خود باوری مثبت و روابط خوب 

د و به دنبال روابط خوب، احساس امنیت میان اعضاء خانواده باش
است که فضای خانه را برای افراد، سرشار از محبت می کند واز 
طریق تعامل است که هویت فرزندان را توسعه می دهند. در 
کشور های در حال توسعه، صدمات عمدی و غیر عمدی در حال 
افزایش می باشند. این صدمات بیشترین آسیب را به نوجوانان و 

انان وارد می کنند. شواهد حاکی است که در کشورهای در جو

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1069532&_au=%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%D8%A6%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1069532&_au=%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%87++%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B9%D9%84%D8%A6%DB%8C
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حال توسعه به علت دسترسی کمتر به امکانات توانبخشی، این 
صدمات اغلب منجر به معلولیت های دراز مدت و حتی مرگ و 

  .[4]میر نیز می گردد
نوجوانی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل گروه 

گذر از کودکی به بلوغ به شمار سال است که دوره  44-41سنی 
می رود. این گذار دارای ابعاد زیست شناختی، روان شناختی، 
اجتماعی و عاطفی است که نوجوانان در معرض استرس های 

اگر با دید دقیق تمام مراحل زندگی . [0]فراوانی قرار می گیرند
هر انسان را بررسی کنیم، می بینیم که نوجوانی یکی از سخت 

تالطم ترین و پر فشارترین و در عین حال یکی از  ترین، پر
مراحل شیرین زندگی هر انسانی است، چرا که در این مرحله 
است که فرد برای اولین بار با مسائل و رفتارها و فرضیه هایی 
در ذهن، آشنا می شود که شاید در هیچ یک از مراحل قبل و بعد 

جوانی را سنی حساس نو .[3]از این دوره با آنها آشنا نبوده است 
در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله ای و پاسخ به نیازهای 
محیطی می دانند. در این دوره، نوجوان به واسطه تغییرات سریع 
قیزیکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی با انبوهی از 
مشکالت مغایر سالمت همراه است. نوجوان برای این که بتواند 

خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود  خود و جایگاه
نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و 
پر خطر روی بیاورد. آنان این کارها را برای اثبات خود و مرکز 
توجه قرار گرفتن انجام می دهند. رفتارها نامناسب، عوامل تهدید 

می تواند تهدید جدی  و پیامد های منفی این دوه کننده سالمت
رابر سالمت فرد در طول زندگی ایجاد کند. از جمله این رفتارها، 
رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطالق 
می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی 

گاه باشیم که آباید . [1]دهد  و اجتماعی را برای فرد افزایش می
از دوران های مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت نوجوانی 

فرد محسوب می شود به همین دلیل برخی از مشکالت رفتاری 
ایجاد شده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به 

  .[1]صورت ویژگی هایی پایدار نشان می دهند 
همچنین نوجوانی دوره رشدی مهمی است که با فرایند شکل 
گیری هویت همراه است. در این دوره، نوجوان به دنبال این 
است که به سوالهای متعدد ذهن خود پاسخ دهد، و از تمام 
چالش ها به سالمت عبور کرده و یک هویت یکپارچه برای خود 

تغییرات  شکل دهد. شکل گیری هویت به عنوان فرایند انسجام
فردی، تقاضاهای اجتماعی و انتظارات برای آینده محسوب می 

به دلیل اینکه نوجوانی یک دوره بحرانی از زندگی  .[6]شود 
است، الگوهای رفتاری مهم و تاثیرگذار بر زندگی فرد، در این 
دوره شکل می گیرند. در نوجوانی، فرد جایگاه خویش را در 

ن می کند. عوامل اجتماعی، خانواده، دوستان و جامعه تعیی

اقتصادی و خانوادگی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به 
عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار 
چالش هستند و ممکن است فشار این مشکالت نوجوان را در 
مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه 

خانواده را با نیازهای فراوانی روبرو می کند. در  امروز، نوجوان و
دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای 
گوناگونی روبرو می شوند، در این مرحله نوجوان از خانواده به 
سوی جامعه کشیده می شود و در راستای به دست آوردن 

مکن است جایگاه اجتماعی می کوشد. در این دوران آنان م
دوستانی برگزینند که والدین نپذیرند و یا پوششی داشته باشند 
که والدین آنها را نپسندند و یا به مقایسه خانواده خود با سایر 
خانواده ها بپردازند. در این دوره نوجوان برای این که بتواند خود 
و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش 

هی داشته باشد ممکن است به رفتار های مخرب و پر و پایگا
خطر روی بیاورد. آنان این کارها را برای اثبات خود و عدم 
نادیده گرفته شدن و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می دهد. از 
جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است. رفتارهای پرخطر به 

فی و مخرب رفتارهایی اطالق می شود که احتمال نتایج من
جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می 

ناهنجاریهای اجتماعی نوجوانان یکی از مهم ترین . [1]دهد
مسایل بهداشتی و اجتماعی جوامع کنونی است که بر فرد، 

رفتارهای پرخطرشامل . [8، 7]خانواده و جامعه تاثیر می گذارد 
مختل کرده و ممکن  رفتارهایی هستند که زندگی دیگران را

است به اشخاص و یا اموال آنان آسیب برسانند و شامل 
رفتارهایی است که معموال تحت عنوان بزهکاری نوجوانان دسته 
بندی می شوند که شامل تخطی از قانون، نظیر تخریب اموال، 
سرقت، خشونت یا استفاده از سیگار، الکل، مصرف مواد، فرار از 

با  .[1]اوز به عنف یا تهدید می شود مدرسه، آتش افروزی، تج
ارائه اصطالح سندروم رفتار مشکل ساز، مقوله های رفتارهای پر 
خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد، الکل، رانندگی 
خطرناک و فعالیت جنسی زود هنگام می داند. مصرف مواد 
مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و 

بسیاری از  .[44]جوانی و اوایل بزرگسالی است میرهای سنین نو
رفتارهای پر خطر از قبیل مصرف سیگار، مواد و روابط جنسی 

 .[44]سالگی اتفاق می افتند48نامطمئن در سنین قبل از 
 

  مبانی تحقیق
رویکردی نظری به در تحقیقی با عنوان  [40](4316) آذربخش

در میان  ناهنجاری اجتماعی های اجتماعی بر ثیرات شبکهأت
نبود کنترل بر موارد به اشتراک به این نتیجه رسید که  جوانان

تواند به  های اجتماعی نیز در جای خود می گذاشته شده در شبکه
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گاه غیرقابل جبران آن دامن زده و در مواردی بنیان  آثار مخرب و
ها را نشانه گرفته و موجب کمرنگ شدن صمیمیت  خانواده

شود یا به بحران طالق عاطفی دامن زند. افت   ی خانوادهاعضا
ترین آثار منفی این  تحصیلی و بروز رفتارهای پرخاشگرانه، مهم

گوید:  می  آموز ان است، های اجتماعی در بین قشر دانش شبکه
جتماعی بومی های ا ریزی برای این منظور و ایجاد شبکه برنامه

ما نیز مغایرت ندارد، که با فرهنگ اسالمی و ایرانی کشور 
 .ها بیاید تواند به کمک خانواده می

شبکه های  در تحقیقی با عنوان تأثیر [43](4316) موالیی
بر گرایش جوانان به رفتارهای پرخطر اجتماعی به این  اجتماعی

شبکه های اجتماعی ضرورت دنیای کنونی نتیجه رسید که 
ران و هستند و صرف نظر از محاسن و معایبی که صاحبنظ

کارشناسان برای آنان برشمرده اند، میزان استقبال از آنان روز به 
روز در حال افزایش است. آموزش و پرورش یک کشور نیز جزء 
ساختار اصلی جامعه است که نمی تواند از تغییر و تحوالت 
حاصل فناوری ها به دور باشد و به عبارت دیگر؛ از فناوری ها 

ب می کند با همراهی و همگامی دوری جوید بلکه ضرورت ایجا
با چنین فناوری هایی، راهکارهای جدیدی را برای ارتقاء سطح 
آموزش و تسهیل فرآیند یاددهی و یادگیری اتخاذ کنند. بدون 
شک شبکه های اجتماعی می توانند نقش مهم و اساسی در 
فعالیت های علمی و آموزشی دانش آموزان ایفاء کنند و زمینه را 

الت علمی آنان هموار و مناسب سازند. تحقق این مهم برای تعام
مستلزم برخورداری از آگاهی و سواد معلمان، دانش آموزان، 
خانواده ها می باشد که هماهنگی آنان می تواند نقش مهمی در 
اثربخشی انواع فناوری ها به ویژه شبکه های اجتماعی در 

این  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. با پذیرش
واقعیت که استفاده صحیح و اصولی از فناوری ها از جمله شبکه 
های اجتماعی به خودی خودی برای یک نظام آموزشی مضر و 
خطرآفرین نیستند، الزم است سیاستگذاران و برنامه ریزان 
درسی با تعیین نقش انواع فناوری ها از جمله شبکه های 

زیکی را برای آحاد اجتماعی که امکان تعامل و رویارویی غیرفی
شهروندان جامعه جهانی فراهم ساخته اند، با هدف گذاری 
صحیح، از این فناوری ها به نحو مطلوب برای بهبود و پیشرفت 

بر این اساس، این مقاله بر  .تحصیلی دانش آموزان استفاده کنند
آن است تا با مروری بر مفهوم شبکه های اجتماعی و ضرورت 

امروز، به اختصار نقش آنان را در پیشرفت وجودی آنان در جهان 
 تحصیلی دانش آموزان مورد مطالعه و بررسی قرار دهد

ثیر شبکه های أتدر تحقیقی با عنوان [41]( 4316نوری )
به این نتیجه رسید که  اجتماعی بر افت تحصیلی دانش آموزان

دانش آموز در امتحانات نهایی سال  344بیش از یک میلیون و 
درصد این دانش آموزان با میانگین  84گذشته شرکت کردند که 

قبول شدند برخی از کار شناسان آموزشی افت تحصیلی  40نمره 
را پایین بودن کیفیت درآموزش و پرورش می دانند اما برخی 

ن مسئله ورود دانش آموزان به فضای مجازی و ای  دیگر جدا از
سرگرم شدن در شبکه های اجتماعی و بازی های اینترنتی را 

دلیل پایین بودن  .هم بی تاثیر بر افت تحصیلی نمی دانند
میانگین نمرات دانش آموزان را نمی توان صرفا بی کیفتی 

دانش آموزان خیلی درگیر فضای مجازی  .آموزش دانست
ت کتابها نسبت به گذشته افزایش یافته اما دانش هستند کیفی

آموزان درگیر مسایلی هستند که به کیفیت درس دادن معلم 
 .مربوط نمی شود

بررسی  در تحقیقی با عنوان[ 41]( 4316پور و همکاران ) طالب
تاثیر استفاده غیر متعارف و بی رویه از شبکه های اجتماعی 
مجازی در گرایش جوانان شهر کرمانشاه به ناهنجاری های 

تحقیق حاضر با بررسی تاثیر به این نتیجه رسیدند که  اجتماعی
استفاده غیر متعارف و بی رویه از شبکه های اجتماعی مجازی 

های اجتماعی،  ناهنجاری در گرایش جوانان شهر کرمانشاه به
سعی در شناسایی آسیب ها و ناهنجاری های ناشی از استفاده از 
این فناوری ارتباطی نوین دارد.روش انجام تحقیق پیمایشی می 

ساله  31تا  41باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه جوانان 
شهر کرمانشاه تشکیل داده اند که بر اساس سرشماری سال 

نفر بوده اند. برای برآورد حجم نمونه از فرمول  314610، 4314
نفر  074کوکران استفاده گردید و بر این اساس حجم نمونه

به منظور تنظیم مدل نظری و فرضیات  برآورد شده است.
تحقیق از نظریه های مختلف در حوزه علوم اجتماعی و علوم 

ست ارتباطات اجتماعی بهره گرفته ایم.نتایج تحقیق نشانگر آن ا
که ؛ ناهنجاری های اجتماعی ؛ مدگرایی، انحراف جنسی، تنش 
خانوادگی، کم رنگ شدن ارزش های دینی، بحران هویت، 
دوستی آسیب پذیر و انزوا و تنهایی متاثر از شبکه های اجتماعی 
مجازی، در حد متوسط و باالتر در بین پاسخگویان وجود دارد. 

د؛ که ارتباط معنادار همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می ده
قوی بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و ناهنجاری 
های اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان 
اذعان داشت که استفاده از شبکه های مجازی در گرایش 
جوانان مورد مطالعه به انواع ناهنجاری های اجتماعی نقش 

 .داشته اند
در تحقیقی با عنوان تحلیل و ارزیابی نقش [ 46]( 0447) 4ژائو

های اجتماعی در بروز ناهنجاری اجتماعی به این نتیجه  شبکه
یکی از مسایل مورد توجه جامعه بشری از گذشته تا به رسید که 
باشد. با گسترش انقالب صنعتی و بزرگ شدن دامنه  امروز می
محرومیت های انسان و به دنبال آن احساس ناکامی و  نیازمندی

ها موجب گسترش اعتیاد، فساد، دزدی، انحرافات  از خواسته

http://shafaonline.ir/fa/news/64812/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://shafaonline.ir/fa/news/64812/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
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ها در دوره  ها شده است. خیلی از این آسیب جنسی و سایر آسیب
های مختلف وجود داشته اما در هر دوره برخی از آنها از اهمیت 

از نظر  .بیشتری برخوردارند و برخی زاده یک دوره خاص هستند
فی با توجه به هنجارهای موجود در بروس کوئن یک رفتار انحرا

شود. رفتار و عملی که ممکن است در یک  فرهنگ تعریف می
موقعیت یا فرهنگ خاص قابل قبول باشد، ممکن است در 
جاهای دیگر ناروا و غیر قابل قبول باشد. از جمله انحرافات در 

، دزدی، ناراحتی روانی تجاوز به عنففرهنگ ما قتل عمد، 
 .جنون آمیز، بزهکاری جوانان، اعتیاد، فحشا و امثال آن است

در تحقیقی با عنوان مروری بر  [47](0447) 0کائور و کائور
های اجتماعی به این نتیجه  ناهنجاریهای اجتماعی متأثر از شبکه

ها نیز  های اجتماعی زندگی روزافزون شبکهبا گسترش رسید که 
دستخوش تغییرات گسترده شده است و انسان امروزی با حجم 
انبوهی از تغییرات در سبک زندگی مواجه شده و در اثر رشد 
فزاینده روابط اجتماعی و فرهنگی، ناهنجاری اجتماعی و روابط 

  .ها گسترش پیدا کرده است پنهانی نیز در بین خانواده
های اجتماعی   شبکهدر تحقیقی با عنوان  [48](0446) 3فتکرا

فضای مجازی به این نتیجه رسید که  مجازی و بحران هویت
ترین ابزارها برای نمود های اجتماعی اینترنتی یکی از مهمشبکه

مجازی عرصه وسیعی  شدن است. این فضای یافتن اثرات جهانی
کند. افراد در یجاد میهای مختلف معنایی را ااز اطالعات و نمود

مواجهه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت، دچار تعلیق 
شوند. از بین رفتن زمان و  )به معنی معلق بودن و سردرگمی( می

مکان و نقش بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی آشکاری دارد. 
های هویت خود را افراد در مواجهه با این فضای دوم، بنیان

شوند. اگرچه ینند و دچار تردید و اضطراب میبمتزلزل می
توانند دارای های اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات میشبکه

های  تأثیرات مثبت و منفی باشند، پژوهش حاضر تنها بر جنبه
زای این فرایند تأکید کرده است و یکی از آثار فضای بحران

امع های اجتماعی را در جوامع، به خصوص جومجازی شبکه
های  یافته داند. درحال گذار، ایجاد بحران هویت ملی و دینی می

بندی نسلی، نسل دهد که براساس یک تقسیمپژوهش نشان می
سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از 

های اجتماعی  های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکهنسل
هویت را در میان اند. فضای مجازی نوعی از بحران  مجازی

وجود آورده و این بحران هویت در  ای از جوانان بهطیف گسترده
های هویتی را سبب شده و به نحوی های فردی ناهمگونیزمینه

های تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. همچنین شبکه

ساز  اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی در نهادهای هویت
  اند. هویتی را دستخوش تغییر نمودهاند و عوامل معناساز شده

تشخیص در تحقیقی با عنوان  [41](0446و همکاران ) 3کانت
به  ناهنجاری در شبکه های اجتماعی با استفاده از تجزیه تنسور

ناهنجاری، به معنای تغییر در رفتار این نتیجه رسیدند که 
کاربران نسبت به گذشته خود و یا تفاوت رفتار ایشان نسبت به 
کاربران دیگر، در تحلیل شبکه های اجتماعی نقش کلیدی دارد. 
با تشخیص خودکار ناهنجاری میتوان اطالعات ارزشمندی را در 
رابطه با رفتار کاربران )به صورت فردی یا گروهی( به دست 
آورد. از سوی دیگر، داده های شبکه های اجتماعی عموما دارای 
ابعاد باال هستند و مدام تغییر می کنند. در این مقاله از تنسورها 

تحلیل این نوع از داده ها استفاده شده است. با برای نمایش و 
داده شبکه اجتماعی تجزیه شده  PARAFAC استفاده از روش

هادی که مبتنی بر الگوی رفتاری و با بهره گیری از روشی پیشن
کاربران است، رفتارهای ناهنجار از سایرین تشخیص داده می 

 Facebook شوند. روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده های

post wall و Manufacturing emails  اعمال شده و عملکرد
 .آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

 در مجازی اجتماعی های شبکه داد که نشان [ 04](0441) 1تیلر

 همگن سوی به را حرکتی غربی، های قدرت نفوذ با ترکیب

 و تضاد ایجاد سبب حرکت این که اند کرده آغاز جهان سازی
 و شکست سوی به ها ملت برخی و حرکت جهان در ستیز

وی  همچنین است. شده شان های سنت و ملی هویت تضعیف
 افراد مجازی اجتماعی های شبکه این واسطه به که است معتقد

 و اند گرفته قرار با یکدیگر تعامل در دنیا سراسر در توجهی قابل
 از خصوص در و اند شده رو به رو بیگانه عقاید و فرهنگ با

 خطر احساس شان دینی و ملی های هویت دادن دست

 اند. کرده
 

  یافته ها

. بین میزان رفتارهای پرخطر نوجوانان عضو کانون 1

فکری کودکان و نوجوانان و غیرعضو تفاوت پرورش 

 معنادار وجود دارد.
H0:  بین میزان رفتارهای پرخطر نوجوانان عضو کانون پرورش

 فکری کودکان و نوجوانان و غیرعضو تفاوت معنادار وجود ندارد.
H1:  بین میزان رفتارهای پرخطر نوجوانان عضو کانون پرورش

 تفاوت معنادار وجود دارد.فکری کودکان و نوجوانان و غیرعضو 
Ho: µ=0 
HA: µ≠0 

.  

 

http://setare.com/fa/news/10241/
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 (: آزمون فرضیة اول تحقیق4جدول )
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که کمتر  tبا توجه به سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون 
محاسبه   tباشد و همچنین ( می41/4از سطح خطای محاسباتی )

شده برای این فرضیه که بین مقادیر بحرانی در سطح اطمینان 
توان چنین استنباط  گیرد می ( قرار نمی-16/4+ و %16/4 )11

نمود بین میزان رفتارهای پرخطر نوجوانان عضو کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و غیرعضو تفاوت معنادار وجود دارد و 

جوانان عضو کانون پرورش فکری میانگین رفتارهای پرخطر نو
 ( است.3کودکان و نوجوانان کمتر از حد متوسط )

 

  گیری بحث و نتیجه
رفتار انحرافی از طریق پیوند [ 04]( 4131) 6به اعتقاد ساترلند

افتراقی و داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند 
همنشینی شود. با این توصیف نظریه  تبهکاران آموخته می

افتراقی از آن ادوین ساترلند است. ساترلند در تبیین رفتار 
بزهکاری معتقد است که رفتار بزهکاری در فرایندی ارتباطی و 
کنش متقابل با دیگران خاصه در گروههای صمیمی یاد گرفته 

شود  شود. از منظر ساترلند یک شخص بدین دلیل بزهکار می می
داند بر  قانون را مطلوب می که در تعریفهایی که سرپیچی از

داند، غلبه دارد. این  تعریفهایی که سرپیچی از قانون را ناپسند می
اصل همنشینی افتراقی است. نظریه همنشینی افتراقی تعاریف 

کند.به  قانونی اثرات عوامل ساختاری بر جرم را وساطت می
از میان رفتارهای پر خطر چندین  [00](0447) 7اعتقاد گازمن

خاص به دلیل شیوع شان در نوجوانان امروز، مورد توجه نوع 
متخصصین می باشد. بسیاری از این رفتارهای منجر به آمار 
باالی مرگ و جراحت در میان نوجوانان گردیده و  یا اثرات 

برخی از رفتارها که تاثیرات مستقیم و منفی روی جامعه دارند . 
گذارند و عواقب  غیر مستقیم عمیقی بر سالمت فرد و جامعه می

در صورت ثبات .می نامند "رفتارهای پر خطر  "منفی در بردارند 
این رفتارها در شخصیت فرد ، سبک زندگی او ناسالم نامیده می 
شوند. رفتارهای پر خطر سنین نوجوانی و جوانی عمدتا شامل 
استعمال دخانیات، اعتیاد و سوء مصرف مواد ، رفتارهای مرتبط 

(، رفتارهای جنسی ناسالم، مثل خشونتحات )با صدمات و جرا
الگوهای ناسالم تغذیه و الگوی تحرک کم بدنی می باشند. 
شناخت این الگوهای رفتاری غلط و اجتناب از بروز این رفتارها 
و یا تداوم این رفتارها در نوجوانان و جوانان منجر به فراهم 

خواهد  شدن زندگی سالم و کسب سالمتی و توانمندی این گروه
 .[03]شد
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