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چکيده
پژوهــش حاضر با هدف طراحی ابزاری کاربــردی براي سنجش ميزان گرایش های دانش آموزان 
نوجوان ایرانی در مؤلفههاي مختلف خطرپذیری و تعيين ویژگی های روان سنجی آن به منظور پایش 
شرایط موجود و تشــخيص و تعيين مرزهای آسيب و گروه های در معرض خطر، صورت گرفت. روش 
مطالعه توصيفی )روان ســنجی ابزار( و جامعه آماری آن 304 نفر از دانش آموزان دختر مشــغول به 
تحصيل در پایه نهم دبيرســتان های متوسطه  اول شهر تهران بود که پس از کسب مجوز از آموزش و 
پرورش و اعالم همکاری مدیران در 5 مدرسه، به تکميل پرسش نامه اقدام نمودند. پرسش نامه»سنجش 
ميزان گرایش به خطرپذیری در دانش آموزان نوجوان ایرانی« با 38 گویه  تدوین شد. روایی محتوایی 
پرسش نامه با اســتفاده از نظر متخصصان و صاحب نظران مورد تأیيد قرار گرفت. همچنين پایایي آن 
به روش آلفاي کرونباخ تعيين شد که مقدار آن 0/91 به دست آمد. یافته هاي حاصل از تحليل عاملی 
اکتشــافی نشان داد که این پرسش نامه با نه مؤلفه )گرایش به رانندگی بی محابا، قانون گریزی، تمایل 
به تخریب و پرخاشــگری، رابطه با جنس مخالف، گرایش به دور شدن از خانواده، گرایش به خشونت 
بين فردی، تمایل به معاشــرت با همساالن پرخطر، گرایش به مصرف  سيگار و مواد مخدر و گرایش به 

آسيب زدن به خود( 57/17 درصد واریانس کل را تبيين می کند. 

واژگان کليدی: نوجوانی، تربيت دینی، خطرپذیری، رفتار پرخطر، اعتبار یابی .
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مقدمه
دوره نوجوانی را اغلب دوره خطرپذیری1 و نوجوان را موجودی خطرپذیر تعریف 
می کنند )بلیر2، 2017؛ شکری، یوســفی، صفایی راد، اکبری، موسوی و نظری، 1394(. 
نوجوانی از دوره های مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد و نیز دوره ای پرچالش 
بــرای اتکاء به نفس، کنترل خود، اســتقالل، پذیرش مســئولیت های جدید، انتخاب، 
تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد ســالمتی و تحصیل است. نوجوانی دوره تغییرات 
بزرگ و ســریع در احساس، فیزیولوژی، رفتار، شــناخت و روابط اجتماعی است که 
مي تواند منشأ بحران و آشوب و یک طوفان کامل از فرصت ها برای خطرپذیری و انجام 
رفتار پرخطر3 تلقی شود )دهقانی، رستمی و اصالنی، 1396؛ لیوازوویچ4، 2017؛ شکری 

و همکاران، 1394(.
خطرپذیری گرایش به انجام رفتارهایی است که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، 
روان شناختی و اجتماعی برای فرد را افزایش داده و پیامدهای منفی بسیاری برای او در 
آینــده ایجاد  می کند )لیوازوویچ، 2017؛ فتحی و ذاکری پور، 1393(. بلیر خطرپذیری را 
چنین تعریف می کند»پتانسیل اجرایی ارادی، هدفمند و نیت مدار برای آسیب رساندن«. 
البته خطرپذیر ی علی رغم برخی خطرات ذاتی برای ســالمت نوجوانان، در زمینه رشد، 
بخشــی طبیعی تلقی شــده که تا حدودی برای تجربیات نوجوان جهت ورود به دوره 
بزرگسالی ضروری است. همچنین ابزاری برای پذیرش از سوی هم ساالن و حتی حافظ 
معنا و رشــد هویت فردی اوســت. از تأثیرات مثبت رفتار پرخطر سالم در نوجوانی، 
می توان به رشد عزت نفس، اعتماد به نفس و رضایت از احساسات درباره وزن و ظاهر 

خود و افزایش احتمال رفتن به دانشگاه اشاره کرد )بلیر، 2017؛ رومر5، 2017(.
با این وجود رفتارهای پرخطری که از سوی نوجوانان خطرپذیر انتخاب می شوند، 
منفی و بیشــتر متمرکز بر تخطي از قانون، نظیر درگیری و خشــونت، رانندگی بدون 
گواهینامه، بی محابا و پر سرعت و همراه با تصادف، روابط  جنسی غیرمتعارف، استعمال 

1. risk-taking  
2. Blair 
3. risky behavior 
4. Livazovic 
5. Romer  
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دخانیات، اعتیاد، نوشــیدن الکل و حتی رفتارهای پرخطر بهداشتی از قبیل بی تحرکی و 
عادات تغذیه ای نامناسب اســت )ابراهیم بابایی، حبیبی، نجاتی، قدرتی و کشاورزگرام، 
1396؛ سجادپور، مهرابی، حسینعلی زاده و عبدالمحمدی،1393؛ سلمانی خلخالی، 1392؛ 
ارژنگ1390؛ وولف2012،1؛ زارعــی، خاکباز و کرمي، 1389(. علیرغم این که افراد در 
دوره نوجوانی، بسیار قوی و سالمت هستند، در مقایسه با سایر مراحل زندگی، درصد 
مرگ و میر آنان به  خاطر قراردادن خویش در مســیرهای آسیب رسان در این دوره بسیار 
باالســت. افزایش رفتارهای پرخطر از جمله تغییر ات مشهود رفتاری رایج در این دوره 
اســت )لیوازوویچ، 2017؛ صدری دمیرچی، اسدی شیشه گران و اسماعیلی قاضی ولوئی، 
1396؛ رحیمی، خرم آبادی، نوابی و معین، 1395؛ آیت مهر، خالقی، محمدخاني و غیاثی، 
1394؛ فتحــی و ذاکری پور، 1393 و ارژنگ، 1390(. یکی از تبیین های این پارادوکس 
)قوت و ســالمت دوره نوجوانی و جوانی با درصد باالی مرگ و میر در این دوره( این 
اســت که میل باطنی نوجوان برای خطرپذیری باالســت )گی یر، ترویلیگر، تسلوویچ، 
والنووا و لونا2، 2010(. براساس تحقیقات انجام شده 30 تا 70 درصد دختران دبیرستانی 
و 20 تا 50 درصد دختران دانشجوی ساکن در خوابگاه های دانشگاه های دولتی مستقر 
در تهــران تجربه دوســتی و ارتباط با جنس مقابل را گــزارش کرده اند )امیری طلب و 
اعتمادی، 1395(. شــکری و همکاران )1394( ســابقه مصرف دخانیات دانش آموزان 
راهنمایی و دبیرستانی شهرستان پاکدشت و دماوند در پسران 26/1 درصد و در دختران 
21/1 درصد بیان شــده اســت. 13/3 درصد دانش آموزان دوم راهنمایی و 13/7 درصد 
دبیرستانی ها در زمان تکمیل پرسش نامه، دخانیات مصرف می کردند. همچنین در نتایج 
یک مطالعه دیگر، 26/5 درصد پســران و 11/5 درصد دختران دانش آموز کرمانی سابقه 

حداقل یک بار مصرف مواد را داشتند.
اســماعیل زاده، اسدي، میري و کرامتکار )1393( نشان داده اند که اغلب رفتارهاي 
پرخطر در سنین قبل از 18 سالگي آغاز ميشود. پژوهشهاي انجام شده در ایران نیز 
بیانگــر شیوع رفتارهاي پرخطر مانند مصرف سیگار، قلیان، الکل، مواد مخدر در بین 
نوجوانان 18- 14 سال است. میزان مصرف الکل در پســران 16/2 درصد و در دختران 

1. Wolff 
2. Geier, Terwilliger, Teslovich, Velanova, & Luna 
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4/5 درصــد و همچنین میزان مصرف هروئین 5/5 درصد بود. ســجادپور و همکاران 
)1393( یادآور شــد مصرف سیگار با 14/7 درصد و مشــروبات الکلی با 8/9 درصد 
شایع ترین رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان ایرانی است. نتایج مطالعات اسماعیل زاده 
و همــکاران )1393( نشان داد که مصرف قلیان در دانشآموزان )59/2 درصد(، مصرف 
الکل  مصرف  و  درصــد(   7/2( مخدر  مواد  مصرف  تجربه  درصد(،   32/7(  سیگار 
)16/7 درصــد( اســت. شیوع درگیري فیزیکي در مدرسه و خارج از مدرسه در طول 
یکسال؛ حمل سالح سرد به مدرسه در طول یک ماه؛ مصرف سیگار در مدرسه در 
طول یک ماه و مصرف قلیان، مشروبات الکلي و موادمخدر در طول یک ماه؛ در پسران 
بیشتر از دختران به دست آمد. رضایيابهري، حمزهگردشي، حاجيخانيگلچین، ذبیحي 
و حمزهگردشي )1390( در پژوهش خود اشــاره می کنند کــه براساس برآورد سازمان 
جهاني بهداشت، علت 70 درصــد مرگها، رفتارهایي هستند که در نوجواني ایجاد شده 
و قابل اصالح هستند. ساالنه هفت هزار نوجوان به ایدز آلوده ميشوند، سیصد میلیون 
نوجوان سیگار استعمال ميکنند، که پانزده میلیون نفر از آنها در سنین بزرگسالي به 
دلیل عوارض استعمال سیگار فوت خواهند شد و سـاالنه چهار میلیون نوجوان دست به 

خودکشي ميزنند کـه یـک صد هزار مورد آن منجر به مرگ ميشود. 
بلیر )2017( در پژوهش خود گزارش می کند؛ رفتارهای بزهکارانه از رفتارهای جزئی 
مثل برهم زدن آرامش تا رفتارهای جنایی مثل آتش زدن بســیار رایج اســت و اغلب 
نوجوانان قبل از رســیدن به بزرگ ســالی حداقل یک نوع رفتار خطرپذیر  مثل مصرف 
الکل، سیگارکشیدن، مصرف ماری جوانا و بزهکاری نوجوانی را انجام می دهند. در سال 
آخر دبیرستان 66 درصد نوجوانان الکل می نوشند و 34 درصد هم سیگارکشیده و باالی 
44 درصــد ماری جوانا مصرف می کنند. در جامعه ایران، یافته های برخی از پژوهش ها 
بیانگر آنند که سن شروع برخی از رفتارهای پرخطر نا ایمن جنسی، استعمال دخانیات 

و مواد به قبل از 15 سالگی رسیده است. 
آسیبپذیری نوجوانان در برابر رفتارهاي پرخطر ابعاد مختلفی را شــامل می شــود. 
نوجوانان با افزایش ســن در چندین فعالیت مخاطره آمیز مشارکت می کنند. به عبارت 
دیگــر رفتارهاي پرخطر در بسیاري از موارد با هم رخ ميدهند و روي هم اثر تشدید 
کننده یا تقویت کننده دارند. همچنیــن نوجوانان نه  تنهــا بر انجام فعالیت مخاطره آمیز 
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مبادرت می ورزند، بلکه بر تکرار و انجام متوالی آن مّصر هســتند و تمایل شــان برای 
انجام متوالی این قبیل رفتارها افزایش پیدا می کند )محمدزاده ابراهیمی، رحیمی پردنجانی 
و خراســانی نیا، 1394؛ مکتبی، سلطاني، بواسحاقي و نوکاریزي، 1393؛ ســجادپور و 

همکاران، 1393(. 
بُعد دیگر این مشــکل، سرایت سریع و گســترده این نوع از رفتارها در گروه های 
نوجوان اســت. تحلیل داده های شبکه ای و مطالعات طولی نشــان داده اند که تغییرات 
در رفتار یک شــبکه اجتماعی، می تواند تغییرات مشــابهی در رفتار سایر اعضا ایجاد 
کند. هم ســاالن هم خطرپذیری را ترغیب می کنند و هم الگوهای رفتاری آن را آموزش 
می دهند. تحلیل سنجش های خود گزارش دهی، نشان داده است که انتخاب های افراد در 
زمینه رفتار پرخطر، می تواند تأثیرات بسیاری بر همساالن داشته باشد. زیرا در ادراک فرد 
از مزایا و هزینه های رفتار پرخطر تغییر ایجاد می کند. به عبارت دیگر تصمیم های پرخطر 
مسیر انتخاب های دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد. یعنی انتخاب های پرخطر دیگران 
منجر به انتخاب رفتار پرخطرتر می شــود. در حالی که انتخاب ایمن تر، منجر به انتخاب 
رفتار کم خطرتر در سایرین می شود. هم سو بودن انتخاب نوجوانان با انتخاب همساالن 
حتی برای تصمیم های خارج از حوزه رفتار پرخطر نیز صدق می کند یعنی زمانی که بین 

دو موضوع روزمره حق انتخاب وجود دارد )تومووا و پسوآ1، 2018(. 
به زنجیره پیامدهای مشکل ســاز رفتار پرخطر، افت تحصیلــی و دوری از اهداف 
آموزشــی را نیز باید افــزود. رابطه بین خطرپذیری و عملکرد در مدرســه و موفقیت 
تحصیلی در نتایج پژوهش ها بســیار چشم گیر است. حقیقت تلخ تر این  است که حتی 
دانش آموزانــی که عملکرد خوب دارند هم، رفتارهــای پرخطر دارند. مصرف الکل و 
ماری جوانا و حتی بزهکاری، رفتارهای پرخطری هســتند که توسط دانش آموزانی که 
نمرات باال کســب می کنند نیز انجام می شــود )بلیر، 2017(. شواهد نشان می دهد که 
در صورت ثبات این رفتارها در شــخصیت فرد، ســبک زندگی وی ناسالم می شود و 
مشــکالت رفتاری ایجاد شده در دوره های بعدی زندگی به صورت ویژگی هایی پایدار 
نمایان می شــوند. در اواخر این دوره، که معموالً نوجوانان شروع به تمرکز بر تغییر ات 
به سمت بزرگسالی مانند کسب شغل و رفتن به دانشگاه و جستجوی دوست صمیمی 

1. Tomova, & Pessoa 
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می کنند، این تغییرات رفتاری پرخطر می توانند مســیر این تغییر  در جهت بزرگسالی را 
غیرموفق و ناسالم سازد )بلیر، 2017؛ طهرانی، کاویان و فتحعلی لواسانی، 1390(.

آســیب های ناشی از رفتارهای پرخطر، به ســبب اثرات منفی گسترده و هزینه های 
ســنگین فردی و اجتماعــی، مورد عالقه محققــان با حوزه های مختلــف اقتصادی، 
روان شناسی، پزشکی، سیاست گذاران و حتی علوم اعصاب قرار گرفته است )تومووا و 
پسوآ، 2018؛ پورمحسنی کلوری و د  شتی، 1396؛ وولف، 2012؛ میلر، لوی، اسپایسر و 

تیلور1، 2006(. 
رشد تصاعدی رفتارهای پرخطر در جامعه دینی و جوان ایران، یکی از دغدغه ها و 
غایت های نظام آموزشی و مؤسسات فرهنگی و خانواده هاست. در اهداف نظام آموزشي 
و پرورشی کشور، تربیت بر مبنای دین یک عامل محافظت کننده قوی در برابر رفتارهای 
پرخطر عنوان می شــود و پژوهش ها، به تأثیر باورهای دینی و انجام مناسک مذهبی به 
عنوان عامل محافظتکنندة فرد در برابر رفتارهاي پرخطر تأکید می کنند )مکیالنی؛ درانی 
و صالحی، 1397؛ درویشــی، قاضی وکیلی و جمال محمدی، 1396؛ مهرابی محمودی و 

مولوی، 1395؛ آقامحمدی، 1392؛ جان بزرگی، 1386(.
فرایند تعاملي زمینهساز تکوین و تعالي پیوسته هویت متربیان به صورت یکپارچه 
جهت  شدن  آماده  مسیر  در  ایشان  هدایت  منظور  به  اسالمي  معیار  نظام  بر  مبتني  و 
تحقق آگاهانه و اختیاري مراتب حیات طیبه در همه ابعاد تعریف شــده و تربیت دیني، 
فعالیتهاي نظامند و برنامهریزي شده نهادهاي آموزشي جامعه به منظور آموزش بینش، 
منش و قالب هــای دیني به افراد به گونهاي که در عمل نیز به آن هــا پای   بند باشند قلمداد 
شده اســت )فرمهینی فراهانی، حسینائي، عطائي و مهدوی، 361:1393(. دائرةالمعارف 
بین المللي تربیت، تربیت دیني2 را چنین تعریف مي کند: تدریس منظم و برنامه ریزي شده 
که هدف از آن دست یابي فرد به اعتقاداتي دربارة وجود خداوند، حقیقت جهان هستي 
و زندگي و ارتباط انسان با پروردگارش و دیگر انسان هایي که در جامعه با آن ها زندگي 
مي کند و بلکه با همۀ آحاد بشــر است )مشایخی، 70:1380(. امیرالمؤمنین علی )ع( در 
نهج البالغه، هدف تربیت دیني را، تربیت موحدان به توحید حضوري می داند. موحداني 

1. Miller, Levy, Spicer & Taylor  
2. religious training  
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که نه تنها به صورت عقالني، یگانگي خداوند خالق را پذیرفته اند بلکه دخالت و حضور 
مؤثر و فراگیر او را در جهان طبیعي و عالم انســاني باور دارند )نقدی آستمال، 1396(. 
همچنین تربیت دینی به مفهوم جنبــه ای از روند تعلیم و تربیت، ناظر به پرورش ابعاد 
شناختی، عاطفی و عملی متربی از لحاظ التزام او به دینی معین تعریف شده  است. تربیت 
دینی، کنترلی برای اخالق، ضابطه ای برای حیات فردی و اجتماعی، دســتاویزی برای 
رشد معنویت و نگاه دارنده ای در برابر شرارت ها و پلیدی ها است )هدایتی، زینی وند و 

رسول زاده اقدم، 1395؛ متقی زاده و یعقوبی، 1395؛ آقامحمدی، 1392(.
نظام اخالقي تدوین شده براساس دین، به صراحت بر بایدها و نبایدهایي تأکید دارد 
که براي رفتارهاي فردي و اجتماعــی انسان حد و مرز تعیین ميکند. مناسک دیني در 
قالب اعمال مکروه و به خصوص حرام، بازدارندههاي قوي، براي ارتکاب به آن دسته از 
اعمال و رفتارهایي است که در تقابل با سالمت انسان است. حرام بودن مصرف الکل و 
مواد مخدر، رابطۀ جنسي خارج از حریم زناشویي و مانند آن، مصداق بارز این امر است. 
همچنیــن دین بـه واسطۀ ارزش و کرامتي که براي انسان قایل است، وي را از اعمالي 
که به هر طریق بر وي آسیب وارد کند یا کرامت او را زیر سؤال ببرد، برحذر ميدارد. 

یافته های پژوهشی نشان داده اســت که باورهاي دیني پیشبینيکنندة منفي گرایش 
به رفتارهاي پرخطر است. عالوه بر این، باورهاي دیني از طریق واسطهگري نظمبخشي 
هیجاني، رفتار پرخطر را پیشبیني ميکند و اصليترین متغیر در تبیین گرایش به رفتارهاي 
پرخطر، عمل به مناسک دیني بوده است )محمودصالحی، 1392(. در پژوهشی که جهت 
بررسي ارتباط بین اعتقادات مذهبي و سالمت روان در دانشجویان انجام شــد، دریافتند 
کــه با افزایش گرایش مذهبي، سالمت رواني افزایش یافته و اضطراب کاهش ميیابد 
)درویشــی و همکاران، 1396(. مهرابی و همــکاران )1395( ابراز می کنند، بین سطح 
دیــن داري فرد و سوء مصرف مواد در دانشجویان رابطۀ منفي وجود دارد. مکیالنــی و 
همکاران )1397( به این نتیجه از تحقیقی که با هدف بررسي رابطه دین داري و سالمت 
رواني نوجوانان سامان داده شد، اشاره می کند که دینداري در برابر اعمالي مانند سیگار 
کشیدن، نوشیدن الکل، مصرف مواد افیوني، برقراري رابطه جنسي نامتعارف از نوجوانان 
محافظت ميکند. همچنین برخی از نتایج مطالعات نشان داده است بین سطح دین داري 
فرد و سوء مصرف مواد در دانشجویان رابطۀ منفي وجود دارد )مهرابــی و همــکاران، 
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1395(. در مطالعهاي بین فرهنگي که در 19 کشور غربي و بر روي 28085 نفر آزمودني 
انجام شد، دریافتند که هرچه انسان ها پای بندی بیشتري به مذهب داشــته باشند، درجه 

گرایش آن ها به خودکشي کمتر است )جان بزرگی، 1386(.
وجه مثبت نوجواني آن اســت که باورها و گرایشهاي دیني و تقدیس ارزشها و 
تقبیح ضد ارزشها در ایــن دوره، به بار مينشیند و سراسر شخصیت نوجوان را تحت 
تأثیر قرار ميدهد. به نظر ميرسد مهمترین شاخص مرحله نوجواني، ایجاد و کسب 
هویت فردي، پیدا کردن نقش فردي در جهان و زندگي و نقـش جنسي است )مکیالنی 

و همکاران، 1397(. 
از منظر دین، رفتارهای پرخطر به طور مستقیم یا به واسطه آسیب و زیانی که بر فرد 
وارد می ســازد حرام شمرده شده و مورد نکوهش واقع می شود. برای نمونه به برخی از 

آیات و روایات پیرامون چنین رفتارهای مذموم در قران کریم اشاره می شود: 

رابطه جنسی خارج از حریم زناشویی 
ني  إِنَُّه کاَن فاِحَشــۀً َو ســاَء َسبیاًل« »و نزدیک مشوید به عمل زنا که  »َو ال تَْقَربُوا الزِّ
ُ إاَِلّ بِالَْحِقّ َواَل  َم الَلّ همانا آن کاری زشــت و راهی بد است« )اسراء، 32(. و نیز »الَّتِي َحَرّ
یَْزنُوَن َوَمن یَْفَعْل َذلَِک یَْلَق أَثَاًم. یَُضاَعْف لَُه الَْعَذاُب یَْوَم الْقِیَاَمۀِ َویَْخُلْد فِیهِ ُمَهاًن« »بندگان 
خدا کسانی اند که زنا نمی کنند و هرکه چنین عملی را انجام دهد مجازات آن را خواهد 
دیــد و عذاب او در قیامت دو برابر خواهد بود و با حالت خواری در آن عذاب بماند« 
أَی بُْرَهاَن َربِّهِ َکَذلَِک لِنَْصِرَف َعنُْه  ْت بِهِ َوَهَمّ بَِها لَْوال أَن َرّ )فرقــان، 68 و 69(. »َولََقْد َهَمّ
وَء َوالَْفْحَشاء إِنَُّه مِْن ِعبَادِنَا الُْمْخَلِصیَن« »و درآویخت زلیخا به یوسف برای کام خود و  الُسّ
درآویخت یوسف به آن زن برای دفع از خود. اگر نمی دید یوسف دلیل روشن پروردگار 
خود را انجام می داد آنچه را که انجام نداد. اینطور کردیم تا برگردانیم از یوسف بدی و 
زشــتی را، چون یوسف از جمله بندگان خالص ما بود« )یوسف، 24(. امام صادق )ع( 
نا لِما فیهِ مَِن الَفســادِ مِن َقتِل األنُفِس و َذهاِب األنساِب و تَرِک التَّربیَِۀ  َم الزِّ فرمودند:»ُحرِّ
لألطفاِل و َفســادِ الَموارِیِث و ما أشبََه ذلَک مِن ُوُجوهِ الَفسادِ. یعنی خداوند زنا را حرام 
فرموده زیرا سبب فسادهایی مانند قتل نفس و از بین رفتن نسب ها و ترک تربیت اطفال 

و به هم خوردن ارث می شود« )وسائل الشیعه کتاب نکاح باب 1: 39(.
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 خشونت و پرخاشگری 
»َوأَِطیُعواْ الّلَ َوَرُســولَُه َوالَ تَنَاَزُعواْ َفتَْفَشــُلواْ َوتَْذَهَب رِیُحُکْم َواْصبِــُرواْ إَِنّ الّلَ َمَع 
ابِِریَن« »و نزاع نکنید که در اثر نزاع و اختالفات سست شوید و قدرت شما از میان  الَصّ
برود« )انفال، 46(. خشــم و غضب از رفتاهای ناپسند است که بر کنترل آن تأکید شده 
اء َوالَْکاِظِمیَن الَْغیَْظ َوالَْعافِیَن َعِن النَّاِس َوالّلُ یُِحُبّ  َرّ اء َوالَضّ َرّ است»الَِّذیَن یُنفُِقوَن فِي الَسّ
الُْمْحِسنِیَن« »همان ها که در راحت و رنج انفاق می کنند و خشم خود را فرو می خورند و 

از مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد« )آل عمران، 134(.
خداوند امنیت را، حق اهل ایمان و جامعه ایماني مي داند و مي فرماید: »الَِّذیَن آَمنُواْ َولَْم 
یَْلبُِسواْ إِیَمانَُهم بُِظْلٍم أُْولَـئَِک لَُهُم األَْمُن َوُهم ُمّْهتَُدوَن«. »کساني که ایمان آورده و ایمانشان را 
به ظلم ملبس نمي کنند و ظلم )تعدي از حدود الهي( را تن پوش ایمانشان قرار نمي دهند، 

براي ایشان است امنیت در دنیا و آخرت و اینان هدایت یافته گانند« )انعام، 82( .

نوشیدن الکل
یَْطاِن  »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُواْ إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمیِْسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم رِْجٌس مِّْن َعَمِل الَشّ
َفاْجتَنِبُوُه لََعَلُّکْم تُْفلُِحون«. »ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و تیرهای 
قرعه پلیدند )و( از عمل شیطانند. پس، از آن ها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید« 
)مائده، 90(. رسول خدا )ص( فرموده اند: »اربع التدخل بیتا واحدة منهن اال خرب ولم 
یعمر بالبرکۀ: الخیانۀ، والســرقۀ، و شرب الخمر والزنا. یعنی چهار چیز است که چنانچه 
یکی از آن ها وارد خانه ای شــود آن خانه طوری خراب گردد که حتی با برکت نیز آباد 
نگردد، آن ها عبارتند از: خیانت، دزدی، شراب خواری و زنا« ) شیخ صدوق، 1376: 398(.

آسیب زدن به خود  
»َوأَنفُِقواْ فِي َسبِیِل الّلِ َوالَ تُْلُقواْ بَِأیِْدیُکْم إِلَی التَّْهُلَکۀِ َوأَْحِسنَُواْ إَِنّ الّلَ یُِحُبّ الُْمْحِسنِیَن«. 
»... با دست خود، خود را به هالکت نیندازید...« )بقره، 195 (. اعتیاد نیز مانند خودکشی 
از مصادیق »هالکت« اســت و چون اقدام به هالکت از منظر قرآن ممنوع اســت، پس 
در حرمــت اعتیاد، طبق مضمون آیه تهلکه نباید تردید  کرد. اعتیاد به مواد مخدر، نوعی 

خودکشی تدریجی است و همانند خودکشی حرام است. 
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»َوالَ تُْلُقواْ بَِأیِْدیُکْم إِلَی التَّْهُلَکۀِ َوأَْحِســنَُواْ إَِنّ الّلَ یُِحُبّ الُْمْحِسنِیَن. َوَمن یَْفَعْل َذلَِک 
ُعْدَوانًا َوُظْلًما َفَســْوَف نُْصلِیهِ نَاًرا َوَکاَن َذلَِک َعَلی الّلِ یَِســیًرا« . »خودکشی نکنید، چون 
 خداوند بر شــما مهربان است و هرکس این کار را از روی تجاوز و ظلم انجام دهد، او 
را در آتش جهنم می اندازیم و این کار، بر خداوند آسان  است « )نساء، 29 و 3۰(.  عالمه 
طباطبایی با تمســک به عمومیت آیه مزبور افزون بر حرمت خودکشی، حرمت به خطر 
انداختن خود را نیز استفاده کرده  است )المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 2: 64 و ج 4: 320(.
فخر رازی در تفسیر کبیر مفاتیح الغیب، مقصود از آیه شریفه چنین آمده است: »عدم 
اضرار به خود و دیگر افراد جامعه« و بســیار روشن اســت که این اضرار، شامل همه 

مصادیق مالی و جانی، آن هم با همه انواع و مراتبش می شود )جعفری، 1377(.
ضرورت تربیت دینی فرزندان و دســتیابی به اهداف تربیت اسالمی در یک جامعه 
اسالمی- شــیعی )طبق قانون اساسی کشــور(، از مهمترین اهداف آموزش و پرورش 
است. براساس پژوهش مؤسســه بین المللی نظرسنجی گالوپ، پس از ملیت همچنان 
مذهب، دومین عامل احساس هویت در جهان به شمار می رود. مع الوصف طغیان علیه 
ارزش های حاکم بر جامعه و دین گریزی از ســوی جوانان و نوجوانان در جوامع دینی 

نیز، دیده می شود )نوربخش و اوویسی فردویی، 1395(. 
در ترسیم وضع موجود تربیت دینی در نظام آموزشی ایران، با توجه به پژوهش های 
صورت گرفته در این زمینه می توان گفت که عملکرد نظام آموزشــی در ساحت تربیت 

دینی و اخالقی از عملکرد ضعیف یا نسبتاً ضعیفی برخوردار بوده است. 
برای نمونــه رام، مهرمحمدی، صادق زاده قمصــری و طالیی )1396( در پژوهش 
خود بیان می کنند کــه نه تنها هیچ برتری و تفوقی را در فارغ التحصیالن نظام آموزش 
رسمی نسبت به گروه با تحصیالت پایین تر یا بی سواد در عملکرد دینی و اخالقی نشان 
نمی دهد بلکه در برخی از موارد، عملکرد پایین تری هم مشــاهده می شــود. در تربیت 
دیني، آشــنایی ِصرف دانش آموز با مفاهیم دیني و به خاطرسپاري اصطالحات، واژه ها 
و گفتارهاي دینی مد نظر نیست، بلکه هدف آن است که وی آشنایي با مفاهیم دیني را 
به صورتي کاربــردي، تحلیلي و باورمند به رفتار و عملکرد دیني تبدیل کند و موجب 
پیدایش تغییرات اساســي در احســاس، نگرش، ارزش ها و باورهایش در مورد خود، 
محیــط پیرامون، پدیده ها، لطف و رحمت الهی، نظم و هماهنگي و هدفمندی هســتي 
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شده، تا از این طریق، نحوه برخورد و رفتار خود را با خویشتن و جهان پیرامون تنظیم 
کند )محمدی شوره و فرج اللهی، 1396(. 

نقایــص تربیت صحیح دینی فرزندان در خانواده و مدرســه از یک ســو، تغییرات 
پرشتاب و چشمگیر تکنولوژیکی )ماهواره، اینترنت و ...(، فرهنگي و اجتماعي در فرایند 
جهانی شــدن دنیاي امروز و تأثیرپذیری جامعه و نوجوانان از آن از سوی دیگر، جوامع 
دینی ـ از جمله ایران را از رشد تصاعدی رفتارهای پرخطر در قشر نوجوان و جوان و 
آســیب های ناشی از آن مصون نگاه نداشته است. نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای 
برای تحقق بخشــیدن به هدف هایش پابرجاست. هر هدف آموزشی بر فعالیتی منظم، 
سازمان یافته و منسجم داللت دارد که نه تنها مبین مسیر و جهت فعالیت هاي آموزشی 
اســت، بلکه متضمن نتایج این فعالیت ها نیز هست )عجم و سعیدی رضوانی، 1391(. 
برای کاستن از زیان ها و خسارات غیرقابل جبران طوفان رفتارهای پرخطر در نوجوانی و 
جوانی، باید عمده مداخالت و برنامه ریزی ها معطوف به حوزه پیشگیری باشد )مگلیانو1، 
2015؛ برگلند2، 2015(. دانش آموزان نوجوان دست به انتخاب و تصمیم گیری می زنند 
و تصمیم گیری یک رفتار است و مثل هر رفتار دیگری می تواند یک عادت شود )فتحی 

و ذاکری پور، 1393؛ تهرانی، 1390(. 
در حــوزه پیشــگیری، دســت آموزش و پرورش بــه خاطر در اختیار داشــتن 
دانش آموزان نوجوان باز است. برای آموزش و پرورش استفاده از این ایام در مدرسه 
به عنوان فرصتي ویژه در راســتای تحقق اهداف تربیت دینی است. در قلمرو آموزش 
و پرورش، هر جا تصمیم گیری درباره دانش آموزان مطرح است، در وهله نخست باید 
اطالعات دقیق و ضروری از شرایط موجود در اختیار باشد تا بتوان با توجه به اهداف 
تربیت دینی، به اتخاذ راهکارهای اجرایی مناســب - تدوین طرح ها و تدابیر آموزشی 
و پرورشــی- پرداخته شــود. برای مقابله با رفتارهای پرخطــر یکی از ضرورت ها، 
 شناســایی دانش آموزان در معرض خطر اســت که از تمایالت باالیی در خطرپذیری 

برخوردارند. 
ارائه خدمات مناسب آموزشی و درمانی به این افراد، به مصونیت سایر دانش آموزان 

1. Magliano  
2. Bergland 
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نیز کمک کند. به ســخن دیگر هر دو حوزه پیشــگیری و درمان را دربرخواهد گرفت. 
طراحی ابزاری کارآمد و با قابلیت کاربرد در محیط مدارس، به منظور سنجش تمایالت 
و گرایش های خطرپذیری دانش آمــوزان نوجوان ایرانی هدف این مطالعه قرار گرفت. 
ســؤال اصلی در این مطالعه آن بود که؛ آیا ابزار مورد هدف، از پایایی و روایی مناسبی 
برخوردار خواهد بود؟ بدین منظور پرسش نامه ای با 38 گویه مناسب تدوین شد. روایی 
صوری پرسش نامه، توســط10 نفر از روان شناسان متخصص ارزیابی شد. پیشنهادهاي 
آن ها در مورد ابهام گویه ها، مرتبط بودن با موضوع، و تناسب با شرایط فرهنگي ایران در 
اصالح و تغییر گویه ها اعمال شد. روایي سازه پرسش نامه به روش تحلیل عاملي اکتشافي 
بررسي شد. هر چند از چنین مطالعه ای نمی تــوان انتظار داشت تا تمام اطالعات مورد 
نیاز براي حمایت از روایي و اعتبار یک ابزار را فراهم آورد، اما هر مطالعه باید قدمي 
باشد به سمت ارائۀ بخشي از ویژگی های روانسنجي متناسب با یک ابزار. پژوهش های 
بعدی و در شرایط متفاوت و به دور از محدودیت های تحقیق اولیه، تکمیل کننده روایی 

و اعتبار آن ابزار خواهند بود.

روش پژوهش 
این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفي )روانسنجي ابزار( و مقطعي 
بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش آموزان نوجوان دختر و مشغول به تحصیل در 
پایه نهم در دبیرستان های متوسطه  اول شهر تهران بودند. پس از کسب مجوز پژوهش 
از وزارت آمــوزش و پرورش، به تعدادی از دبیرســتان های متوســطه  اول دخترانه 
مراجعه شــد و از این میان سرانجام مدیران 5 مدرســه، موافقت خود را برای انجام 
پژوهش اعالم نمودنــد. از کلیه دانش آموزان پایه نهم در این مدارس )مجموعًا تعداد 
304 نفر( خواســته شد به تکمیل پرسش نامه بپردازند. این دانش آموزان، متولدین مهر 
1381 تا شــهریور 1382 بودند که در سال تحصیلی 97- 1396 در پایه نهم تحصیل 
می کردند. انتخاب نمونه براســاس سهولت و در دسترس بودن آزمودنی ها بود. داده ها 
با کمک نرم افزار Spss تحلیل شد. براي تعیین روایي پرسشنامه از روشتحلیل عاملي 
 اکتشــافی و براي تعیین پایایي آن از روش همساني دروني )ضریب آلفاي کرونباخ( 

استفاده شد.
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 ابزار جمع آوری اطالعات 
پرسش نامه سنجش میزان گرایش به خطرپذیری در دانش آموزان نوجوان ایرانی: 
ابتدا به بررســی منابع نظری و پرسش نامه های موجود در این حوزه پرداخته شد. منابع 
موجود، بیشــتر به ســنجش رفتارهای پرخطر یا شــیوع این رفتارها در میان نوجوانان 
و جوانان می پردازند. گویه های این پرســش نامه ها، معطوف به بررسی تنوع رفتارهای 
پرخطر اتفاق افتاده یا محاســبه فراوانی رخداد این رفتارها است. پژوهش های صورت 
گرفته در ایران با این پرســش نامه ها، عمدتاً روی نمونه هایی خاص یا دانشجویان بوده 
اســت و استفاده از این پرسش نامه ها در مدارس عادی و برای دانش آموزان نوجوان در 
مواجهه با حساسیت های مسئولین مدارس و خانواده ها با محدودیت عملی روبرو است. 
برای نمونه دو گویه از پرسش  نامه پایش سامانه رفتارهاي پرخطر نوجوانان که به ارزیابي 
رفتارهاي پرخطر نوجوانان در حوزههاي مختلف شامل ایمني، خشونت )رفتار چالشي(، 
خودکشي، مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف انواع مواد غیرقانوني، رفتارهاي پرخطر 
جنسي و عدم فعالیت جسماني می پردازد، عبارت است از: مصرف سیگار در مدرسه در 
طول یکماه - مشروبات الکلي در طول یک ماه )اسماعیلزاده؛ اسدي، میري و کرامتکار، 
1393(. همچنیــن دو نمونه از گویه های مربوط به رفتار خطرپذیر روابط غیرمتعارف با 
جنــس مخالف در مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی )IARS( عبارت اســت از: اگر 
کسی را عاشقانه دوســت داشته باشم حاضرم با او رابطه جنسی داشته باشم ـ به غیر از 
ازدواج من راه های دیگر برای رفع نیاز جنسی انتخاب می کنم )زاده محمدی، احمدآبادی 

و حیدری، 1390(. 
پرســش نامه سنجش میزان گرایش به خطرپذیری در دانش آموزان نوجوان ایرانی با 
دو تفاوت اساســی از دیگر مقیاس ها در این حوزه تدوین شده است. نخست آن که به 
بررسی و ســنجش تمایالت خطرپذیری و نه ارتکاب عملی رفتار پرخطر می پردازد و 
دیگر آن که، تالش شــده، عبارات گویه ها به گونه ای انتخاب شود که متناسب با شرایط 
فرهنگی و اعتقادی جامعه و تا حد امکان عاری از واژه های حساســیت  برانگیز با شــد 
و در عین حال به منظور و هدف اصلی پرســش نامه خدشــه ای وارد نشود. از آنجا که 
خطرپذیری افزون بر رفتارهای پرخطر، آســیب پذیری فرد از سوی محیط و نزدیکان، 
تمایالت و باورهای نادرســت و تهدید کننده او درباره رفتارهای پرخطر را نیز شــامل 
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می شود و هدف از این پژوهش، بررسی میزان گرایش به رفتار پرخطر بوده است، گویه ها  
عالوه بر مؤلفه های خطرپذیری )مصرف مواد و اعتیاد، رابطه با جنس مخالف، رانندگی 
بی محابا، خشــونت بین فردی، تخریب و پرخاشگری، قانون گریزی( احساس نزدیک یا 
دور بودن به خانواده و معاشرت با همساالن پرخطر را نیز در بر می گیرد. براساس مفاهیم 
نظری و الهام از مقیاس های موجود در این زمینه، پرســش نامه سنجش میزان گرایش به 
 خطرپذیری در دانش آموزان نوجوان ایرانی با 38 گویه در طیف لیکرت با 5 طبقه پاسخ 

)کاماًل موافقم ـ موافقم ـ نظری ندارم ـ مخالفم و کاماًل مخالفم( تدوین و ساخته شد.

یافته های پژوهش
به منظور بررسی روایی صوری10 نفر از روان شناسان و متخصصین مسایل نوجوانان، 
پرسش نامه را مطالعه کردند و مورد تأیید قرار گرفت. نظرات پیشنهادی آنان در مورد ابهام، 
مرتبط بودن با موضوع، جامع یا مانع بودن و تناسب با شرایط اعتقادی و فرهنگی ایران در 
متن اعمال شد. روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. کفایت نمونه گیری و 
معناداری ماتریس داده ها با استفاده از آزمون های کفایت نمونه گیری کایزر- مه یر- اولکین1 
KMO و کرویت بارتلت2 روی نمونه )n=304( بررســی شد. برای تعیین مناسب ترین 
تعداد مؤلفه ها از نمودار اســکری3، ارزش ویژه )بیشتر از 1( و درصد واریانس تبیین شده 
توســط هر عامل استفاده شــد. 9 مؤلفه  57/17 درصد واریانس کل را تبیین کردند. نتایج 

حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی در جداول 1 تا 6 آمده است:

Bartlett و آزمون KMO جدول 1. نتایج شاخص کفایت حجم نمونه به روش

0 / 903 KMO شاخص کفایت حجم نمونه به روش

4045/29 Approx. Chi-Square

 Bartlett 703آزمون Df

0/0001 p-value

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  
2. Bartlett’s Test of Sphericity  
3. Scree 
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مقدار KMO مطلوب و نزدیک به یک )0/903( به دســت آمد که نشانگر کفایت 
حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی اســت. آزمون کرویت بارتلت نیز از نظر آماری 
)مجــذور کا= df=703 ،4045/29 و p-value=0/0001( معنادار بود که نشــانگر 
معنا داری ماتریس همبستگی و مناسب بودن همبستگی بین گویه ها برای انجام تحلیل 

عاملی است.

جدول 2. مؤلفه های استخراج شده در تحليل عاملی اکتشافی

ارزش ویژه درصد واریانس درصد واریانس تراکمی مؤلفه

3/99 10/51 10/51 1

3/63 9/55 20/06 2

2/33 6/12 26/18 3

2/22 5/85 32/03 4

2/12 5/57 37/60 5

2/06 5/43 43/04 6

1/18 4/83 47/87 7

1/78 4/68 52/54 8

1/76 4/63 57/17 9

بارهای عاملی گویه هایی که هر یک بیش از 0/3 بار عاملی روی هر مؤلفه داشتند، 
پس از 16 بار چرخش متعامد واریماکس در جدول3 نشــان داده شده است. الزم به 
ذکر است که تعداد ســه گویه، دو مورد به دلیل بار نداشتن معنادار روی هیچ یک از 
مؤلفه ها و یک مورد به دلیل بار داشــتن روی بیش از یک مؤلفه از پرســش نامه کنار 
گذاشــته شــد. در حذف این گویه ها به نقش آن ها در اعتبار مقیاس نیز توجه شد و 
مشــخص شد که حذف آن ها با افزایش اعتبار مقیاس همراه بود. از این رو این موارد 

حذف شدند.
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جدول 3. ماتریس مؤلفه ها پس از چرخش

مؤلفه ها
آیتم ها

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0/71 1

0/69 2

0/65 3

0/62 4

0/59 5

0/51 6

0/38 0/47 7

0/33 8

0/78 9

0/77 10

0/71 11

0/66 12

0/56 13

0/51 14

0/47 15

0/70 16

0/68 17

0/51 18

0/43 19
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مؤلفه ها
آیتم ها

9 8 7 6 5 4 3 2 1

0/73 20

0/63 21

0/61 22

0/44 23

0/81 24

0/54 25

0/51 26

0/64 27

0/58 28

0/49 29

0/36 30

0/68 31

0/54 0/44 32

0/51 33

0/66 34

0/52 0/46 35

0/71 36

0/65 37

0/48 38

)ادامه( جدول 3.
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شماره گویه های هر مؤلفه با توجه به محتوای آن ها در جدول4 گزارش شده است.

جدول 4. مؤلفه ها و گویه های مربوط استخراج شده 

گویه مؤلفه ها

25 ، 19 ،18 ،32 ،28 ،7 ،3 ،30 گرایش به دور بودن یا نزدیک بودن به خانواده

27 ،40 ،43 ،37 ،4 ،6 ،39 گرایش به رانندگی بی محابا

31 ،29 ،17 ،14 قانون گریزی

44 ،8 ،23 ،35 تمایل به تخریب و پرخاشگری

10 ،1 ،34 رابطه با جنس مخالف

24 ،20 ،42 ،41 گرایش به خشونت بین فردی

9 ،15 ،13 تمایل به معاشرت با همساالن پرخطر،

22 ،33 گرایش به مصرف سیگار و مواد مخدر

38 ،36 ،5 گرایش به آسیب زدن به خود

به منظور بررسی روایی سازه همبستگی بین خرده مقیاس های پرسش نامه با یکدیگر 
و با نمره کل نیز مورد محاسبه قرار گرفت که در جدول5 گزارش شده است. 

جدول 5. ماتریس همبستگی بين خرده مقياس ها و نمره کل 

9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 1

1 0/42 2

1 0/50 0/57 3

1 0/44 0/34 0/58 4

1 0/40 0/36 0/36 0/43 5

1 0/44 0/46 0/52 0/45 0/60 6

1 0/42 0/48 0/42 0/33 0/29 0/49 7

1 0/35 0/41 0/34 0/40 0/49 0/31 0/73 8

1 0/24 0/31 0/43 0/26 0/32 0/34 0/20 0/41 9

0/52 0/68 0/61 0/76 0/62 0/70 0/74 0/68 0/87 نمره کل
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تمام همبستگی های به دســت آمده در ماتریس همبستگی جدول5 در سطح 0/01 
معنادار هستند. همان طور که در این جدول گزارش شده همبستگی بین خرده مقیاس ها 
با یکدیگر معنادار است اما این ضرایب کوچکتر از همبستگی بین خرده مقیاس ها و نمره 
کل مقیاس هستند. براساس نظر سیف )1396( چنین همبستگی هایی از شاهدی از روایی 

سازه است. 

پایایی: پایایی این ابزار به روش همســانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 
شــد. مقدار این ضریب برای کل پرســش نامه، برابر با 0/92 به دســت آمد که ضریب 
همسانی درونی مطلوب تلقی می شود. همچنین برای بررسی همبستگی هر گویه با کل 
پرسش نامه و تعیین این که آیا حذف هر یک از سؤال ها منجر به افزایش پایایی می شود 

ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. جدول6 نتایج این بررسی را نشان می دهد. 

جدول 6. پایایی آزمون در نمونه پژوهش 

ميانگين مقياس
  با حذف گویه

واریانس مقياس
  با حذف گویه

همبستگی اصالح شده
  گویه- کل

آلفا 
با حذف گویه شماره گویه

64/98 562/834 0/486 0/919 گویه1

65/16 556/989 0/565 0/918 گویه 2

64/21 578/386 0/259 0/921 گویه 3

65/66 581/372 0/225 0/921 گویه 4

63/86 565/708 0/483 0/919 گویه 5

65/72 562/164 0/560 0/918 گویه6

64/87 567/681 0/378 0/920 گویه 7

66/13 571/324 0/482 0/919 گویه 8

64/33 563/943 0/477 0/919 گویه 9

65/39 568/819 0/376 0/920 گویه 10

65/85 558/298 0/537 0/918 گویه 11

65/92 571/915 0/449 0/919 گویه 12

65/99 568/640 0/415 0/920 گویه 13
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ميانگين مقياس
  با حذف گویه

واریانس مقياس
  با حذف گویه

همبستگی اصالح شده
  گویه- کل

آلفا 
با حذف گویه شماره گویه

65/49 565/373 0/458 0/919 گویه 14

65/90 555/148 0/576 0/918 گویه 15

65/93 567/494 0/443 0/919 گویه 16

65/91 564/691 0/444 0/919 گویه 17

66/03 572/002 0/409 0/920 گویه 18

64/52 563/148 0/493 0/919 گویه19

65/72 550/405 0/626 0/917 گویه 20

64/44 581/086 0/239 0/921 گویه 21

65/75 565/799 0/475 0/919 گویه 22

64/82 557/931 0/517 0/918 گویه 23

65/24 555/292 0/553 0/918 گویه24

65/44 558/274 0/555 0/918 گویه 25

65/71 558/700 0/546 0/918 گویه 26

66/69 579/540 0/407 0/920 گویه 27

64/80 574/645 0/328 0/920 گویه 28

65/13 560/889 0/458 0/919 گویه 29

66/37 576/214 0/347 0/920 گویه 30

63/89 570/220 0/462 0/919 گویه 31

65/95 571/641 0/421 0/919 گویه 32

63/94 565/577 0/473 0/919 گویه33

63/85 563/099 0/536 0/918 گویه 34

65/39 565/923 0/488 0/919 گویه 35

65/12 558/140 0/552 0/918 گویه 36

64/22 562/634 0/553 0/918 گویه 37

65/53 559/279 0/589 0/918 گویه 38

)ادامه( جدول 6. 
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براســاس نتایج این جدول همبستگی بین هر گویه با نمره کل قوی است و تمامی 
گویه ها در پایایی آزمون نقش دارند.

بحث و نتيجه گيری
هـدف اصلي این مطالعه طراحـی ابـزاری کارآمد و کاربـردی براي سنجش میزان 
و  خطرپذیـری  مختلف  مؤلفههاي  در  ایرانـی  نوجـوان  دانش آمـوزان  گرایش هـای 
تعییـن ویژگی هـای روان سـنجی آن بـه منظـور پایش شـرایط نوجوانان و تشـخیص 
و تعییـن مرزهـای آسـیب و گروه هـای در معـرض خطـر، قـرار گرفت. پرسـش نامه 
سـنجش میـزان گرایش بـه خطرپذیـری در دانش آمـوزان نوجوان ایرانی بـا 38 گویه  
تدویـن شـد. در تدویـن گویه ها، تناسـب با شـرایط فرهنگـی و اعتقـادی جامعه و تا 

حـد امـکان دور بـودن از واژه هـای حساسـیت  برانگیـز مـورد تأکید بود. 
پـس از تدویـن پرسـش نامه، سـؤال اصلـی در ایـن مطالعـه آن بـود کـه؛ آیـا 
ابـزار طراحـی شـده، از پایایـی و روایـی مناسـبی برخـوردار اسـت؟ بدیـن منظـور 
روایـی صوری پرسـش نامه، توسـط 10 نفـر از روان شناسـان متخصص ارزیابی شـد. 
پیشنهادهـاي آن هـا در مورد ابهام گویه هـا، مرتبط بودن با موضوع، و تناسب با شرایط 
فرهنگي ایران در اصـالح و تغییـر گویه هـا اعمال شد. روایي سازه پرسـش نامه به 
روش تحلیل عاملي اکتشافي بررسي شد. یافته هـاي تحلیـل عاملـی اکتشـافی نشـان 
داد کـه ایـن پرسـش نامه بـا نـه مؤلفـه )گرایـش بـه دور بـودن از خانـواده، گرایـش 
بـه رانندگـی بی محابـا، قانون گریـزی، تمایـل بـه تخریـب و پرخاشـگری، رابطـه بـا 
جنـس مخالـف، گرایـش بـه خشـونت بین فـردی، تمایـل به معاشـرت با همسـاالن 
پرخطـر، گرایـش بـه مصرف سـیگار ومـواد مخدر و گرایـش به آسـیب زدن به خود( 
روی هـم رفتـه  57/17 درصـد واریانـس کل را تبییـن کردنـد. همچنیـن پایایي آن به 
روش آلفـاي کرونبـاخ تعییـن شـد کـه مقـدار آن 0/91 به دسـت آمد کـه بیانگر ثبات 
دروني خوبـی است. بررسـی ویژگی هـای روان سـنجی )روایـی و پایایـی( ایـن ابزار 
کافـی و مناسـب تشـخیص داده شـد. این پرسشنامه، به لحاظ نظري با تعاریف و 
مفاهیـم رفتارهـای پرخطـر در آموزههاي دین اسالم انطباق داشته و به لحاظ عملي 
نیز از اعتبار الزم و کافي بـرای مطالعـات بیشـتر برخوردار است. هـر چنـد از چنین 
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مطالعـه ای نمی تـوان انتظار داشت تا تمام اطالعات مورد نیاز براي حمایت از روایي 
و اعتبار یک ابزار را فراهم آورد، اما هر مطالعه باید قدمي باشد به سمت ارائۀ بخشي 
از ویژگی هـای روانسنجي متناسب با یک ابزار. پژوهش هـای بعـدی و در شـرایط 
متفـاوت و بـه دور از محدودیت هـای تحقیـق اولیـه، تکمیل کننده روایـی و اعتبار آن 

ابـزار خواهنـد بود.
و  رسـمی  تالش هـای  علی رغـم  داده انـد  نشـان  متعـددی  پژوهشـی  شـواهد 
غیررسـمی گسـترده ای که در برنامه های آموزشـی و پرورشـی در سـطح وسیع انجام 
شـده و می شـود، قـدرت نفـوذ باورهـای دینـی و عمـل به مناسـک مذهبی در نسـل 
نـو رو بـه کمرنـگ شـدن و سـن ارتـکاب بـه رفتارهای پرخطـر رو به کاهش اسـت 
)دهقانـی و همـکاران، 1396؛ صدری دمیرچی و همـکاران، 1396؛ لیوازوویچ، 2۰17؛ 
مانند  پرخطر  رفتارهاي  شیوع   .)1395 اوویسـی فردویی،  و  نوربخـش  2017؛  بلیـر، 
مصرف سیگار، قلیان، الکل، مواد مخدر در بین نوجوانان ایرانـی بـه سـنین 18- 14 

رسـیده است )اسـماعیل زاده و همـکاران،1393(. 
رفتارهـای پرخطـر به صراحت بـا نظام اخالقي و تربیت منبعـث از دین، در تقابل 
اسـت. رفتارهـای پرخطـری مانند مصـرف الـکل و مواد مخـدر، رابطۀ جنسي خارج 
از حریم زناشویي، خشـونت و پرخاشـگری، آسـیب زدن به خود و مانند آن، از نگاه 
دینـی بـه لحـاظ عواقـب سـوء در زندگـی فـردی و اجتماعـی بـه عنـوان تخطـی از 
فرامیـن الهـی حرام، مذمـوم و مورد نکوهش اسـت. همچنیـن دین بـه واسطۀ ارزش 
و کرامتي که براي انسان قایل است، وي را از اعمالي که به هر طریـق بر وي آسیب 

وارد کند یا کرامت او را زیر سؤال ببرد، برحذر ميدارد. 
علیرغـم تقابـل احـکام دینی بـا رفتار پرخطـر، در جوامع دینی از جملـه ایران نیز 
شـاهد رشـد تصاعـدی رفتارهـای پرخطـر در قشـر جوان هسـتیم. ایـن معضل یکی 
از دغدغه هـا و غایت هـای نظـام آموزشـی و مؤسسـات فرهنگـی و خانواده هاسـت. 
در اهـداف نظام آموزشي و پرورشـی کشـور، تربیـت بـر مبنـای دیـن یـک عامـل 
محافظت کننـده قـوی در برابـر رفتارهـای پرخطـر عنـوان می شـود و پژوهش هـا، به 
تأثیـر باورهـای دینـی و انجـام مناسـک مذهبـی بـه عنـوان عامل محافظتکنندة فرد 
در برابر رفتارهاي پرخطر تأکیـد می کننـد )مکیالنـی و همـکاران، 1397؛ درویشـی، 
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آقامحمـدی،  1395؛  و همـکاران،  مهرابـی  1396؛  قاضی وکیلـی و جمال محمـدی، 
1392؛ جان بزرگـی، 1386(. چنیـن رفتارهایـی از نظـر سیاسـت گذاران آموزشـی، 
بهداشـتی، اقتصـادی و فرهنگـی نیـز یـک بحران و معضل اساسـی تلقی می شـود که 
ضـرورت دارد بـرای مقابله با رشـد فزاینده آن در بین قشـر نوجوان و جـوان، تدابیر 

مناسـب و چاره سـاز اتخاذ شـود. 
بـا توجـه بـه ساختار سني جوان کشور و آسیبپذیری ایـن قشـر بـه همراه حجم 
وسـیع پیامدهـای منفـی رفتاهـای پرخطر، به سیاسـت گذاران آموزشـی خاطر نشـان 
می شـود کـه نسـل نو نیازمنـد تربیت خاص زمان خود اسـت و باید پیوسـته شـرایط 
ایشـان و برنامه هـای اجرایـی موجـود بـرای آنـان بازبینی و کارشناسـی شـوند تا هر 
زمـان کـه احسـاس شـود روش هـا و امکانـات پیشـین و فعلـی کارایـی خـود را از 
دسـت داده انـد یـا نیازمنـد تجدیـد نظـر هسـتند، در کوتاه ترین زمـان و بـا بهترین و 
روزآمدتریـن شـکل ممکـن، بایسـته های تربیـت دینـی تدویـن و بـه فراگیـران ارایه 
گـردد. امـام صـادق )ع( می فرمایـد: الَْعالُِم بَِزَمانِـِه اَل تَْهُجـُم َعَلیِْه الَلَّوابُِس یعنی کسـی 
کـه عالـم بـه مقتضیـات زمان خـود باشـد، مـورد هجـوم اشـتباهات واقع نمی شـود 

.)26:1385 )کلینی، 
ایـن پرسـش نامه می توانـد بـا توجه بـه محدودیت های ایـن تحقیـق در مطالعات 
آتـی بـه کار گرفته شـده و از اطالعـات حاصل از آن ها بـرای برنامه ریزی ها اسـتفاده 
شـود. پاسـخگویان در پژوهـش حاضـر، دانش آمـوزان نوجوان دختـر و مشغول بـه 
تحصیل در پایـه نهـم و دبیرستانهاي شهر تهـران بودند. بنابراین تکـرار پژوهـش بـا 
نمونه هـای دیگـر و بـه ویژه در هـر دو جنـس و در شهرها و مناطق مختلف ضروری 
اسـت. یافته هـای ایـن پژوهش هـا بـرای تعییـن الگوهـای خطرپذیـری در هر جنس 
و نیـز در شهرها و مناطـق مختلف کمـک کننـده خواهـد بـود. پژوهش هـای بیشـتر 
زمینـه الزم بـراي هنجاریابـي پرسـش نامه را در آینـده فراهـم می سـازد. همچنیـن به 
نظر ميرسد تعییـن وزن هـر مؤلفـه از رفتـار پرخطر در بین دانش آمـوزان نوجوان در 
مطالعـات بعـدی بـرای ارائـه تصویـر دقیق تری از شـدت و وسـعت حوزه های خطر 

و آسـیب، می تواند راهگشـا باشـد. 
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