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 خالصه 

ای حساس و بسیار شناسان و محققان حوزه رفتارشناسي دوره نوجواني دورهبه بیان اکثر روان مقدمه:

ناپذیری را به بار خواهد هرگونه کوتاهي در تربیت نوجوانان در این دوره، لطمات جبرانحیاتي است. 

فرزندپروری  هایسبکبر اساس  پرخطر هایبه رفتارنوجوانان  شیگرابیني آورد. هدف این مطالعه پیش

 و سبک زندگي سالمت بود.

 آموزانانشدروش پژوهش، توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش شامل  کار: روش

 252تعداد نمونه این پژوهش شامل بود.  1398-99 تحصیلي در سال دوره دوم متوسطه شهر قم

پرسشنامه ابزارهای مورد استفاده شامل انتخاب شدند.  ایتصادفي خوشهبود که به شیوه  آموزدانش

( و 1358(، سبک فرزندپروری نوجوانان )نقاشان، 1392نوجوانان )محمدزاده و احمدی، خطرپذیری 

های حاصل از تجزیه و تحلیل دادهبود.  (1987واکر و همكاران، سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت )

 صورت گرفت. های همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانهفاده از روشاین پژوهش با است

و سه  (محبت، کنترل) یفرزندپرور سبکدو بعد بین خطرپذیری نوجوانان با نتایج نشان داد که  نتایج:

رابطه معناداری  (يكیزیف تیفعال و ورزشو  سالمت یریپذتیلوئمس، یمعنو رشد) يزندگ سبک بعد

 تیریمد، یفردنیب روابط) يزندگ سبکسه بعد و بین خطرپذیری نوجوانان با  (p≤001) وجود داشته

بر اساس ضریب تعیین به دست  همچنین. (p≥05/0) ؛ رابطه معناداری وجود ندارد(هیتغذو  استرس

درصد از  30های فرزندپروری و سبک زندگي سالمت در نوجوانان قادرند به میزان آمده؛ سبک

سبک تغییرات خطرپذیری نوجوانان را تبیین کنند. همچنین بر اساس ضرایب بتای به دست آمده؛ 

 زندگي سالمت تأثیر بیشتری نسبت به سبک فرزندپروری در بروز خطرپذیری نوجوانان دارند.

های این مطالعه نشان داد که اثر سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمت در نوجوانان یافته :گیرینتیجه

ه سبک ریزان آموزشي و تربیتي باید ببیشتر از سبک فرزندپروری در نوجوانان است. بنابراین برنامه

 داشته باشند.زندگي ارتقاء دهنده سالمت نوجوانان توجه کافي 

 نوجوانان، سبک فرزندپروری، سبک زندگي ارتقاء دهنده سالمتخطرپذیری  کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=208407&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=208406&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=208406&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_18712.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/article_18712.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=131876&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=131876&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_18712.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/article_18712.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=208408&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=208408&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://mjms.mums.ac.ir/article_18712.html#aff3
https://mjms.mums.ac.ir/article_18712.html#aff3
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 مقدمه

دارای ساخت جمعیتي جواني است. حجم باالیي از افراد ایران 

ها حجم وسیعي از مسائل، دشواری جامعه را نوجوانان و جوانان و

 دوره نوجواني دهد.ای جامعه را مسائل آنان تشكیل ميهو چالش

 بخـش کـه اسـت آن واقعیـت و است انساني هر زندگي پویایي

 اهمیت. شودمي ساخته دوره همین شخصـیت آدمي در عمـده

دوره  در انسان شکبي. نیست پوشیده کسي هیچ بر طبقه نوجوان

 مشكالت این. شود هـم مواجه مشـكالتي با است ممكن نوجواني

 باشـد بهداشـتي و اجتمـاعي مختلـف هایحوزه در است ممكن

امروزه . (1399هاشمي، اسماعیلي، عسگری و کاظمیان، )

کشور به عهده  که درآینده اداره یل نقش مهميبه دل نوجوانان

آیند و خواهند داشت، یكي از قشرهای مهم جامعه به حساب مي

 مدیران اصلي در اداره نوجوانانکه است این اهمیت این نقش در 

کشور و پیشگامان سایر اقشار جامعه در سیر به سمت کمال  آینده

آموزان باشند. از سوی دیگر بخشي از دانشو اهداف کشور مي

های بعد از خود خواهند دار آموزش و پرورش نسلدر آینده عهده

های بعدی یق به طور غیرمستقیم در کمال نسلبود و از این طر

 .(1399پورسلمان و اصغرنژاد فریده، ) جامعه نیز دخالت دارند

کند گرایش به یكي از مشكالتي که نوجوانان را تهدید مي

. (1399زاده، آبادی، دهقاني و صالحتاج) است 1رفتارهای پرخطر

توانند بر سراسر زندگي فرد تأثیر الگوهای رفتاری مهم که مي

بگذارند، مانند مصرف مواد و الگوهای رفتار نادرست جنسي از 

(. اغلب نوجوانان 2019 ،2چیاه، لیم و کيشوند )این دوره آغاز مي

با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممكن است 

ی به سمت گیرمشكالت نوجوان را در مرحله تصمیمفشار این 

 سایر از بیش نوجوانان است مسلم آنچه .رفتارهای پرخطر بكشاند

. دارند قرار پرخطر رفتارهای به شیگرا معرض در سني هایگروه

                                                           
1. High-risk behaviors 
2. Cheah, Lim, Kee 
3. Banstola, Ogino, Inoue 
4. Dalstrom, Parizek, Doughty 

 اما ،کنندمي تجربه را پرخطر رفتارهای بزرگساالن اگرچه

 این انجام کهطوریبه ،دهندمي انجام بیشتر راها آن نوجوانان

 اواخر در و یافته افزایش آن میانه تا نوجواني ابتدای از رفتارها

(. 2020 ،3بانستوال، اوگینو و اینو) کندمي افت شدیداً نوجواني

 زندگي، برای که نتایجي حیث از پرخطر رفتارهای بررسي

 از آوردمي همراه به نوجوان اجتماعي و رواني رشد و سالمتي

 حتي و ناخوشي افسردگي، همچون رواني و هایبیماری قبیل

 مدرسه، از فرار تحصیل، ترك جنسي، هایبیماری و ایدز ،مرگ

 مختلف جرائم در درگیری و شغلي و تحصیلي موفقیت عدم

 سیگار، قبیل از پرخطر رفتارهای از بسیاری .است اهمیت دارای

 اتفاق ينوجوان سنین در نامطمئن جنسي وابط و مخدر مواد الكل،

 (. 2020، 4دالستروم، پاریزك و داوتي) افتندمي

ــت رواني نوجوانان و       پویایي و نحوه عملكرد خانواده، بر بهداشـ

ست )ما، مائو و ژائو    شكالت رفتاری در آنان مؤثر ا (. بر 2013، 5م

اســاس یكي از عوامل تاثیرگذار بر بروز رفتارهای پرخطر در این 

سبک  ست )  6های فرزندپرورینوجوانان،  ؛ 1389زارعي، والدین ا

ــان، میری و 1390آزادی و احمــدی بلوطكي،  ؛ بهرامي احســ

 درگانا   ماتجویاك،  ؛ 1398 قنبرپور و احمدوند،  ؛ 1394عزیزی، 

یاك  و ندپروری  (.2014، 7الزارو عه م فرز های    از ایجمو تار  رف

ــاهده  که  خاص  فرزندپروری  ــده مشـ  با  تعامل   طي در والدین  شـ

ــان  دهیممي انجام که کنندمي گزارش یا دهندمي انجام فرزندانش

ند مي یا  ید    که  گوی جام  با ندپروری بدهیم.   ان عاد  دارای فرز  اب

ــاگون   ــنــاختي    و فیزیكي     هیجــاني،    گون  توانــد مي  کــه بوده  شـ

ــیاری هایچالش )چن، هي،  آورد وجود به والد یک برای را بسـ

فان    فرد هر معموالً که  مهمي های نقش از یكي. (2020، 8کای و 

ــالي هده  بر بزرگســ لدیني  نقش گیرد،مي ع باً    و وا عاق جام  مت  ان

5. Ma, Yao, Zhao  
6. Parenting styles 
7. Matejevic, Dragana, Lazarevic 
8. Chen, He, Cai, Fan 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596319302313#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596319302313#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596319302313#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415519310554#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415519310554#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415519310554#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920321216#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920321216#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920321216#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740920321216#!


 

 همكارانو  باسي عباداله ع  رفتارهای پرخطر بر اساس سبک فرزندپروری و سبک زندگي سالمت بیني گرایش نوجوانان بهپیش -3036

ــا مرتبط    وظــایف  ــدپروری   وظــایف  یعني    آن ب ــت فرزن . اســ

بت  با  مترادف فرزندپروری   درگیر شـــامل   و بودهفرزند   از مراق

ــال فرد دو یا  یک  بودن  در( کودك پدر  یا  مادر  عموماً ) بزرگسـ

های انجام شده نشان دهنده سه نوع    پژوهش. است  فرزند با تعامل

گیرانه است که هر  سبک فرزندپروری مستبدانه، مقتدرانه و سهل   

ــبک  تواند پیامدهای مثبت و منفي را در نزد   ها ميکدام از این سـ

ــد )  ــته باش ــبک 2020، 1الوریچ و ناتررفرزندان به همراه داش (. س

شخص        سخدهي کم آنها م ضای باالی والدین و پا ستبدانه با تقا م

ــكالت رفتاری فرزندان           مي ــود و با پیامدهای منفي مانند مشـ شـ

سبک فرزندپروری مقتدرانه با ترکیبي از مهارگری     ست.  همراه ا

ــتقال و ارتبا            ــبي از اسـ ــطون مناسـ و حمایت باالی عاطفي، سـ

گیرانه کند. در سبک سهل  ا تامین ميدوسویه میان فرزند و والد ر 

ــ        ــای کم والدین و پاسـ ــخص   که با تقاضـ دهي باالی آنها مشـ

شود، والدین با توجه بیش از حد به فرزندان انتظارات کمي از مي

ضداجتماعي،       شگری، رفتار  شیوه تربیتي با پرخا آنان دارند. این 

موفقیت ضعیف تحصیلي و مشكالت رفتاری آشكار در فرزندان     

 (.1398راه است )رفاهي و طاهری، هم

تواند بر رفتارهای پرخطر نوجوانان تاثیرگذار دیگر متغیری که مي

صادقي و صادقي کوکنده، است ) 2باشد، سبک زندگي سالمت

(. 1398میكاییلي، اسرافیلي و بشرپور، ؛ 1396؛ سوری، 1395

ترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعي سبک زندگي یكي از پردامنه

ها ها و کنشاحساسات، شناخت ها،که الگویي از اندیشهاست 

. بروز و ظهور سبک زندگي از طریق نحوه شودمحسوب مي

صرف زمان، پول و چگونگي گذران اوقات فراغت، انتخاب 

اشیای مصرفي، انتخاب عالئق و ترجیحات و نظایر خاص آن 

 - اقتصادی با طبقه معموالً زندگي سبک گیرد.صورت مي

 ،زدسااز خود مي فرد که پیوند دارد و در تصویری اجتماعي

                                                           
1. Lavrič, Naterer 
2. Healthy lifestyle 
3. Khan, Uddin 

به هرحال چه سبک (. 2020 ،3خان و آدین) یابدمي بازتاب

زندگي را شیوه متفاوت زندگي در نظر بگیریم و چه معیاری برای 

تمایز افراد از یكدیگر، در واقع روش الگومند مصرف و درك و 

که در نحوه ارتبا   ی استگذاری فرهنگ مادی و غیرمادارزش

و نیز مصرف فرهنگي و چگونگي ها و عالیق و سلیقهفرد با محیط 

احمدی، ) استفاده از اوقات فراغت قابل مشاهده است

 زندگي سبک اهمیت .(1399باباتباردرزی، اسدزندی و سپندی، 

 از پیشگیری و زندگي کیفیت روی که است جهت آن از

 ارتقای برای زندگي سبک انتخاب با فرد. هستند موثر هابیماری

 را هایيفعالیت و اقدامات هابیماری از پیشگیری و خود سالمتي

 ورزش، فعالیت، و خواب مناسب، غذایي رژیم رعایت از قبیل

 در سازیایمن و الكل و سیگار مصرف عدم بدن، وزن کنترل

کندی، کامبرون، دکسیمهر، )دهد مي انجام هابیماری و مقابل

 الگویي سالمت دهنده ارتقاء اجزای  (.2018 ،4تریلک و ساندرز

 سطح افزایش یا حفظ راستای در که هستند چندبعدی

سبک . کنندمي عمل افراد رضایتمندی و رفاه خودشكوفایي،

 مردم که است هایيراه بهترین از یكي سالمت ارتقادهنده زندگي

 نمایند کنترل و را حفظ خود سالمتي توانندمي آن کمک با

 .(2017و همكاران،  5)چانگ

آبادی،  تاج حال با توجه به وجود رفتارهای پرخطر در نوجوانان )       

بانســـتوال،  ؛2019، چیاه، لیم و کي ؛1399زاده، دهقاني و صـــالح

ختي، شــناهای روان( و لزوم شــناســایي مولفه2020 ،اوگینو و اینو

ــناختي، هیجاني، اجتماعي و فردی مرتبط با       ــیب شـ ها و  این آسـ

در همچنین عدم انجام پژوهشــي مشــابه، پژوهشــگر بر آن شــد تا 

به  نوجوانان شیگرابیني بررســي پیشمســاله اصــلي پژوهش به  

سبک زندگي       پرخطر هایرفتار سبک فرزندپروری و  ساس  بر ا

 بپردازد. سالمت

4. Kennedy, Cambron, Dexheimer, Trilk, Saunders 
5. Chang 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S019074092030918X#!
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 کار روش

ــتگي بود.   ــیفي از نوع همبسـ  یآمار  جامعه  روش پژوهش، توصـ

  19-16 يســن دامنه دارای پســر و دختر آموزاندانش هیکلشــامل 

سطه  مدارس در سال  سال   قم شهر  چهارگانه ينواح دوم متو در 

در پژوهش حاضــر   نفر بود. 40742 عدادتبه  1399-99تحصــیلي 

ای استفاده شد. بدین صورت گیری تصادفي خوشهاز روش نمونه

ــتانیدب نیب ازکه  ــطه دومهارس ــرانه ی متوس  يحنوا دخترانه و پس

ي، از تصادف  یاخوشه  صورت  به قم پرورش و آموزش چهارگانه

ــتانیدب کی هر ناحیه ــتانیدب کی و دخترانه رسـ ــرانه رسـ  در) پسـ

های پژوهش به ه و پرســشــنامهدشــ انتخاب (رســتانیدب 8 مجموع

ــد.  ــاس آنان ارائه داده ش  352 فرمول کوکران،تعداد نمونه بر اس

ویي پرســشــنامه به دلیل پاســخگ 100از این تعداد  نفر تعیین شــد.

ــر  ناقص و مخدوش حذف و تعداد نهایي نمونه در پژوهش حاض

به پژوهش د  های معیار آموز بود. دانش 252 با  انشورود  آموزان 

سني   سط دوم  آموزدانش ،19-16دامنه  شتن   دوره متو بودن و دا

ــالمت رواني    یار خروج  بودسـ ــتن. مع ماری  داشـ رواني، های  بی

شنامه     جسماني و مزمن  سخگویي ناقص و مخدوش به پرس ها  و پا

 آموزاندانشرضـــایت   جهت رعایت اخالق در پژوهش،      بود.

 انجام پژوهشکســب و از کلیه مراحل  پژوهشبرای شــرکت در 

ــ آگاه  نان داده    ند. دشـ به این افراد اطمی ــعالوه بر این  ده که  شـ

شكل محرمانه باقي خواهد  وهش و نتایج پژ ماند اطالعات آنها به 

 نام منتشر خواهد شد.به صورت بي

 ابزار

 و معتبر ابزارهای کمک با: 1نوجوانان خطرپذیری مقیاس

 نوجوانان خطرپذیری پرسشنامه همچون نوجوانان حوزه در مطرن

 رفتار کنترل سیستم پرسشنامه و( 2000) بوید و موس مور، گالونه،

 نظر در و( 2004) همكاران و کان کینچن، برنر، جوانان پرخطر

 ایران، جامعه اجتماعي هایمحدودیت و فرهنگي شرایط گرفتن

                                                           
1. Adolescent Risk Scale 

 38 مقیاس این. شد استفاده ایراني نوجوانان خطرپذیری مقیاس

 از دسته 7 مقابل در نوجوانان پذیریآسیب سنجش برای یاگویه

 مخدر، مواد مصرف کشیدن، سیگار خشونت،) پرخطر رفتارهای

( مخالف جنس به گرایش و جنسي رفتار و رابطه الكل، مصرف

 5 مقیاس یک در را خود مخالفت یا موافقت نوجوانان که بوده

 .کنندمي بیان( 1) مخالف کامالً تا( 5) موافق کامالً از ایگزینه

است. کسب نمرات  190تا  38دامنه نمرات این پرسشنامه بین 

 پرسشنامه این باالتر نشان دهنده خطرپذیری بیشتر نوجوان است.

؛ به نقل از احمدی و معیني، 1392) یاحمد و زادهمحمد توسط

 خطرناك رانندگي برای کرونباخ آلفایو  شده هنجاریابي( 1394

 ،90/0 الكل ،90/0 روانگردان و مخدر مواد ،93/0 سیگار ،74/0

 رفتار و رابطه و83/0 مخالف جنس با دوستي ،78/0 خشونت

میزان پایایي این پرسشنامه در  .است شده گزارش 87/0 جنسي

پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای 

 مخدر، مواد مصرف کشیدن، سیگار خشونت، هایزیرمقیاس

و  مخالف جنس به گرایش و جنسي رفتار و رابطه الكل، مصرف

، 78/0، 80/0، 83/0، 79/0، 85/0نمره کل پرسشنامه به ترتیب 

 محاسبه شد. 83/0و  81/0

 هایسبک پرسشنامه: 2یفرزندپرور هایسبک پرسشنامه

( 1965) شفر یکارها یمبنا بر( 1358) نقاشان توسط یفرزندپرور

 اس،یمق نیا به يده پاس  یالگو. است ماده 77 یدارا و شده هیته

 بعد دو یدارا و كرتیل یبنددرجه اسیمق صورت به وای نهیگز 5

هاشمي، بدری گرگری و  از نقل) هست کنترل و محبت

 برابر که یافراد نمرات طرد -محبت بعد در (.1397پور، اسماعیل

 افتیدر یادیز محب که اند یافراد است نیانگیم از باالتر ای

 از باالتر با برابر که یافراد یآزاد -کنترل بعد در و اند کردهمي

 یيباال کنترلها آن بر که اند یافراد باشند آورده نمره نیانگیم

 فرزند سبک سبک چهار نییتع یبرا نیبنابرا است؛ شده اعمال

2. Parenting Styles Questionnaire 
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 و شودمي محاسبه جدا ابعاد از کی هر نیانگیم ابتدا یپرور

 مقتدرانه مشخصات، با سبک چهار آمده، دست به نمرات براساس

 ،(باال محبت -نییپا کنترل) رانهیگ سهل ،(باال محبت -باال کنترل)

 کنترل) انهیجو سلطه و( نییپا محبت -نییپا کنترل) کار مسامحه

 توسط پرسشنامه یيایپا بیضر. دیآمي دست به( نییپا محبت-باال

 هيا، دهقان و خداپنیدریح. است شده گزارش 87/0 آن سازنده

 نیا يدرون يهمسان ان،یدانشجو از متشكلای نمونه در( 1388)

 96/0 طرد– محبت یبرا و 84/0 یآزاد -کنترل یبرا را پرسشنامه

پایایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر در  .است آورده دست به

 محاسبه شد. 88/0و  85/0دو بعد محبت و کنترل به ترتیب 

شنامه    س  پرســشــنامه: 1سالمت  دهنده ارتقاء رفتارهای پر

های    تار قاء  رف نده  ارت ــالمت   ده كاران  و 2واکر را سـ ( 1987) هم

شنامه    این. اندکرده طراحي س ست  عبارت 49 بر شامل  پر  6که  ا

عد  ندازه  را ب ــش این. کند مي گیریا عد  شـ ند   ب بارت غذیه،  : از ع  ت

ــئولیت ورزش، ــالمت، مورد در پذیریمسـ ــترس مدیریت سـ  اسـ

 روابط ،(اســترس مدیریت اقدامات و اســترس منابع و شــناســایي)

 رشــد معنوی ،(نزدیكي احســاس با همراه روابط حفظ) فردیبین

ــتن) ــرفت دنبال به حس هدفمندی، داش  تجربه و بودن فردی پیش

ضایتمندی  و خودآگاهي شنامه بر روی یک    (ر س . عبارات این پر

ها شــود و هر یک از گزینهگذاری ميای نمرهمقیاس چهار درجه

یاز   4، 3، 2، 1 ند )هرگز :  امت قات:   1دار گاهي او لب:  2؛  ؛ 3؛ اغ

و حداکثر  49(. حداقل نمره پرسشنامه   4همیشه و به طور معمول:  

ــان دهنده رفتارهای ارتقا   196نمره  ــب نمره باالتر نش ــت. کس اس

شتر است. در     ( 1997) 3پروسكي  -هیل و واکر پژوهش سالمت بی

 گزارش. /94 پرسشنامه این کلي نمره برای کرنباخ آلفای ضریب

ــد ــكي ) -هیل و واکر همچنین. شـ ــریب (1997پروسـ  آلفای ضـ

باخ  یاس  خرده 6 برای را 90/0تا   88/0 بین کرن  آزمون این مق

                                                           
1. Health Promoting Lifestyle Profile 
2. Walker 

به    ــ ئه، چو و چو  . نمودند  محاسـ  پژوهش در نیز (2014) 4چو، جا

 در. نمودند  گزارش91/0 مقیاس را  این کلي کرنباخ  آلفای  خود

آقا و محمدی   پاکپور حاجي  زیدی،   محمدی  پژوهش در ایران

ــریب ( 1390) زیدی  فای  ضـ باخ  آل  و 82/0 ابزار کل  برای کرون

ــا  64/0 از ، هــامقیــاس   زیر  برای   - آزمون  نتــایج  . بود  91/0ت

ــان بازآزمون ــنامه برای ثبات دهنده نشـ ــشـ  ارتقاء رفتارهای پرسـ

ــالمت  دهنده   تاییدی   عاملي  تحلیل . بود آن های زیرمقیاس  و سـ

 محمدی پژوهش در. بود قبولي قابل برازش گویای عاملي 6 مدل

 به  52 از مقیاس  اینهای  گویه  تعداد ( 1390) همكاران  و زیدی 

 اصلي نسخه از آنها پژوهش در سوال 3 تعداد. نمود پیدا تقلیل 49

در پژوهش حاضــر نیز  .داشــتند پاییني عاملي بار زیرا شــد حذف

 87/0 لفای کرونباخمیزان پایایي پرسشنامه با استفاده از ضریب آ     

 محاسبه شد.

 

 تایجن

 نتایج آمار توصیفي متغیرها ارائه شده است. 1در جدول 

 رهاآمار توصیفي )میانگین و انحراف معیار( متغی -1 جدول

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

تعداد 

 مشاهده

ی ریخطرپذ اسیمق

 نوجوانان
44/74 15/13 253 

ی فرزندپرور سبک

 (کنترل)
09/128 15/11 253 

ی فرزندپرور سبک

 (محبت)
25/105 9 253 

 رشد) يزندگ سبک

 (یمعنو
41/23 94/4 253 

تیولومس) يزندگ سبک

 سالمت( یریپذ
31/26 07/7 253 

نیب روابط) يزندگ سبک

 (یفرد
85/15 67/3 253 

3. Hill-Polerecky 
4. Cho 
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 تیریمد) يزندگ سبک

 (استرس
93/6 25/2 253 

و  ورزش) يزندگ سبک

 كي(یفعالیت فیز
42/14 52/4 253 

 253 67/3 77/11 (هیتغذ) يزندگ سبک

 یفرزندپرور سبکواریانس بر اساس نتایج به دست آمده، 

است. همچنین  (محبت) یفرزندپرور سبکبیشتر از  (کنترل)

دارای بیشترین واریانس  (سالمت یریپذتیلوئمس) يزندگ سبک

دارای کمترین واریانس در  (استرس تیریمد) يزندگ سبکو 

 های زندگي سالمت است.بین سبک

 

 ماتریس همبستگي تک متغیره متغیرها-1 جدول

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاآماره رهایمتغ

ی ریخطرپذ اسیمق

 نوجوانان

میزان 

 همبستگي
1         

سطح 

 معناداری
         

تعداد 

 مشاهده
         

 یفرزندپرور سبک

 (کنترل)

میزان 

 همبستگي
225/0- 1        

سطح 

 معناداری
0001/0         

تعداد 

 مشاهده
253         

 یفرزندپرور سبک

 (محبت)

میزان 

 همبستگي
209/0 14/0 1       

سطح 

 معناداری
001/0 12/0        

تعداد 

 مشاهده
253 253        

 رشد) يزندگ سبک

 (یمعنو

میزان 

 همبستگي
31/0- 106/0 173/0- 1      

سطح 

 معناداری
0001/0 09/0 006/0       

تعداد 

 مشاهده
253 253 253       
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 يزندگ سبک

 یریپذتیمسوول)

 (سالمت

میزان 

 همبستگي
354/0- 142/0 002/0 295/0 1     

سطح 

 معناداری
0001/0 024/0 973/0 0001/0      

تعداد 

 مشاهده
253 253 253 253      

 روابط) يزندگ سبک

 (یفردنیب

میزان 

 همبستگي
096/0- 052/0- 076/0 376/0 516/0 1    

سطح 

 معناداری
129/0 408/0 23/0 0001/0 0001/0     

تعداد 

 مشاهده
253 253 253 253 253     

 يزندگ سبک

 (استرس تیریمد)

میزان 

 همبستگي
041/0 024/0 122/0 295/0 339/0 337/0 1   

سطح 

 معناداری
512/0 707/0 053/0 0001/0 0001/0 0001/0    

تعداد 

 مشاهده
253 253 253 253 253 253    

 يزندگ سبک

 تیفعال و ورزش)

 (يزکیف

میزان 

 همبستگي
27/0- 145/0 062/0 489/0 441/0 397/0 505/0 1  

سطح 

 معناداری
0001/0 021/0 327/0 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0   

تعداد 

 مشاهده
253 253 253 253 253 253 253   

 يزندگ سبک

 (هیتغذ)

میزان 

 همبستگي
024/0 098/0 265/0 13/0 315/0 191/0 379/0 439/0 1 

سطح 

 معناداری
708/0 119/0 0001/0 039/0 0001/0 002/0 0001/0 0001/0  

تعداد 

 مشاهده
253 253 253 253 253 253 253 253 253 

بر اساس نتایج به دست آمده از ماتریس همبستگي، بین 

 سبکـ  (کنترل) یفرزندپرور سبکخطرپذیری نوجوانان با 

 سبکـ  (یمعنو رشد) يزندگ سبکـ  (محبت) یفرزندپرور

 و ورزش) يزندگ سبکـ  (سالمت یریتپذیمسوول) يزندگ
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درصد  99؛ رابطه معناداری در سطح اطمینان (يزکیف تیفعال

 سبکهمچنین بین خطرپذیری نوجوانان با شود. مشاهده مي

ـ  (استرس تیریمد) يزندگ سبکـ  (یفردنیب روابط) يزندگ

 ؛ رابطه معناداری وجود ندارد.(هیتغذ) يزندگ سبک

 

 همبستگي چندگانه و ضریب تعیین متغیرها - جدول

 متغیرها
همبستگي 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

ضریب 

تعیین 

تعدیل 

 شده

استاندارد 

خطای 

 برآورد

 Fآماره 

 مدل

سطح 

معناداری 

 مدل

خطرپذیری 

 نوجوانان و

های سبک

فرزندپروری و 

سبک زندگي 

 سالمت

553/0 306/0 283/0 377/31 464/13 0001/0 

 

ضریب بر اساس نتایج به دست آمده از همبستگي چندگانه و 

 ـ( کنترل) یفرزندپرور سبک]خطرپذیری نوجوانان با  تعیین؛ بین

 ـ( یمعنو رشد) يزندگ سبکـ  (محبت) یفرزندپرور سبک

 روابط) يزندگ سبک ـ (سالمت یریپذتیمسوول) يزندگ سبک

 يزندگ سبک ـ( استرس تیریمد) يزندگ سبکـ  (یفردبین 

 553/0؛ ([هیتغذ) يزندگ سبک ـ( يزکیف تیفعال و ورزش)

همبستگي چندگانه وجود دارد. بر اساس ضریب تعیین به دست 

های فرزندپروری و سبک زندگي سالمت در سبکآمده، 

خطرپذیری درصد از تغییرات  30قادرند به میزان نوجوانان 

به دست آمده، مدل  Fرا تبیین کنند. بر اساس آماره نوجوانان 

 درصد، معنادار است. 99همبستگي با اطمینان 

 ضرایب مدل رگرسیون متغیرها -2 جدول

 متغیرها

ضرایب 

B 
استاندارد 

 نشده

ضرایب 

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

بتای 

استاندارد 

 شده

 Tآماره 
سطح 

 معناداری

 سبک

ی فرزندپرور

 (کنترل)

442/0- 186/0 133/0- 373/2- 018/0 

 سبک

ی فرزندپرور

 (محبت)

543/0 239/0 132/0 274/2 024/0 

ي زندگ سبک

 ی(معنو رشد)
393/1- 491/0 186/0- 839/2- 005/0 

ي زندگ سبک

تیولومس)

 یریپذ

 سالمت(

922/1- 354/0 367/0- 432/5- 0001/0 

ي زندگ سبک

نیب روابط)

 ی(فرد

397/1 68/0 139/0 054/2 041/0 

ي زندگ سبک

 تیریمد)

 (استرس

642/3 069/1 221/0 407/3 001/0 

ي زندگ سبک

و  ورزش)

فعالیت 

 فیزکي(

898/1- 61/0 231/0- 113/3- 002/0 

ي زندگ سبک

 (هیتغذ)
336/1 642/0 132/0 082/2 038/0 

 متغیر وابسته: خطرپذیری نوجوانان

 

، ضرایب از ضرایب مدل رگرسیون بر اساس نتایج به دست آمده

 بر اساس ضرایب بتای به دست آمده؛بتای مدل معنادار است. 

 رتبه اول 367/0ی سالمت( با بتای ریپذتیولئمسي )زندگ سبک

رتبه  231/0كي( با بتای یو فعالیت فیز ورزشي )زندگ سبکـ 

ـ  رتبه سوم 221/0( با بتای استرس تیریمدي )زندگ سبکـ  دوم

 سبکـ  رتبه چهارم 186/0ی( با بتای معنو رشدي )زندگ سبک

 سبکـ  پنجمرتبه  139/0ی( با بتای فردنیب روابطي )زندگ

 سبکـ  رتبه ششم 133/0( با بتای کنترلی )فرزندپرور

ي زندگ سبکـ  رتبه هفتم 132/0( با بتای محبتی )فرزندپرور

بر دهند. بنابراین را نشان مي رتبه هفتم 132/0( با بتای هیتغذ)

اساس ضرایب بتا، سبک زندگي سالمت تأثیر بیشتری نسبت به 
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ری نوجوانان دارند. ضمن سبک فرزندپروری در بروز خطرپذی

 اینكه همه ضرایب معنادار بوده بنابراین باید به همه آنها توجه شود.

 

 گیرینتیجه

به نوجوانان  شیگرابیني پژوهش حاضر با هدف بررسي پیش

بر اساس سبک فرزندپروری و سبک زندگي  پرخطر هایرفتار

های این مطالعه در قسمت اول نشان سالمت صورت گرفت. یافته

 یفرزندپرور سبکبین خطرپذیری نوجوانان با دو بعد داد که 

های رابطه معنادار وجود داشته و سبک (محبت، کنترل)

فرزندپروری قادرند به شكلي معنادار خطرپذیری نوجوانان را 

بهرامي احسان، همسو با نتایج پژوهش حاضر بیني نمایند. پیش

های تربیتي سبک( نشان دادند که بین 1394میری و عزیزی )

نوجوانان رابطه معناداری  ادراك شده مادر و رفتارهای پرخطر

بین ( دریافتند که 1398) و احمدوند قنبرپورجود دارد. همچنین و

های والدگری ادراك شده با رفتارهای پرخطر سبک

همبستگي معنادار وجود دارد. در  آموزان دختر دبیرستانيدانش

اند ( گزارش کرده2014الزارویاك ) و درگانا ماتجویاك،نهایت 

 گرایش در خانواده نقش و الگوهای خانواده تربیتي سبک بین که

در  دارد. چنانكه نوجوانان وجود رابطه اعتیاد به جوانان

 باالتر محافظتي اثرات مقتدر فرزندپروری سبک با هایخانواده

در تبیین یافته  دارند. نوجوانان دیگر کمتری از پرخطر رفتارهای و

های فرزندپروری با خطرپذیری حاضر مبني بر رابطه سبک

 ،نوجوانان باید گفت

 است والدین و خانواده حمایتي برنامه یک فرزندپروری صحیح

مطرن در  هایهدف .است اجتماعي یادگیری اصول بر مبتني که

 رفتاری و هیجاني رشدی، مشكالت از پیشگیریفرزندپروری، 

 به اعتماد و ، هامهارت دانش، افزایش طریق از فرزندان در شدید

(. بر این 1394)بهرامي احسان، میری و عزیزی،  است والدین نفس

اساس وقتي والدین در قالب فرزندپروری، اطالعات و 

های الزم جهت ابراز وجود را در اختیار فرزندان خود قرار مهارت

توان انتظار داشت که آنان جهت دیده شدن دست به دهند، مي

یان نمود، توان بانجام رفتارهای پرخطر نزنند. در تبیین دیگر مي

 که ایشیوه به را فرزندنا های دارای فرزندپروری صحیحخانواده

 چنین در. گذارندمي آزاد است، قاطع و بخشاطمینان او نظر در

 در شود،مي تشویق فكری آزادی و استقالل به فرزند ایخانواده

 اعمال او بر والدین طرف از کنترل و محدودیت نوعي که حالي

 ارتبا  و اظهارنظر فرزندپروری سبک از نوع این در. شودمي

 گرمي و دارد وجود والدین با فرزند تعامالت در وسیعي کالمي

 است باالیي سطح در کودك به نسبت محبت و صمیمیت و

 فرزندپروری سبک با که (. فرزنداني1398، و احمدوند )قنبرپور

 و تحصیلي هایشایستگي از اند،یافته رشد بخشاطمینان و قاطع

 رفتاری مشكالت و برخوردارند اجتماعي مطلوب رفتارهای

 بزرگسال یک عنوان به خود دیدگاه بر والدین این.  دارند کمتری

 نیز را خاص هایراه و فرزندان شخصي عالیق اما کنند،مي تأکید

 و پذیرنده هم مقتدر والدین. گیرندمي نظر در و کنندمي تصدیق

 مقررات و کنندمي کنترل را فرزندان آنها. هستند دهندهپاس  هم

شود کنند. این روند سبب ميمي وضع آنان رفتارهای برای روشني

تا آنان رفتارهای غیرهنجارمند نظیر رفتارهای پرخطر را از خود 

 نشان ندهند.

بین خطرپذیری های این مطالعه در قسمت دوم نشان داد که یافته

 یریپذتیولئمسی، معنو رشد) يزندگ سبکسه بعد نوجوانان با 

رابطه معناداری وجود داشته  (يكیزیف تیفعال و ورزشو  سالمت

 و ورزشو  سالمت یریپذتیولئمسی، معنو رشد)و این سه بعد 

قادرند به شكلي معنادار خطرپذیری نوجوانان را  (يكیزیف تیفعال

با ( 1396سوری )همسو با نتایج پژوهش حاضر بیني نمایند. پیش

خطر بر اساس سبک زندگي و تنظیم های پربیني رفتارپیش بررسي

نشان داد که بین رفتارهای پرخطر  هیجاني در دختران دبیرستاني

با سبک زندگي رابطه معنادار و معكوس وجود دارد و رفتارهای 
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همچنین  .بیني نمودتوان با سبک زندگي پیشخطر را ميپر

سبک  بیننشان دادند که  (1395صادقي و صادقي کوکنده )

رابطه زندگي سالم نوجوانان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر 

میكاییلي، اسرافیلي و بشرپور در نهایت  معنادار وجود دارد.

گرایش به رفتار  و بین سبک زندگياند که ( گزارش کرده1398)

در تبیین یافته حاضر  رابطه معكوس و معنادار وجود دارد. پرخطر

با خطرپذری نوجوانان باید گفت،  مبني بر رابطه سبک زندگي

هایي که از طریق آن زندگي سالم عبارت است از ارائه راهسبک 

شش مولفه بهتر نمایند.  و ترشان را سالمتوانند زندگيافراد مي

عبارتند از فعالیت جسماني، تغذیه،  اساسي از سبک زندگي سالم

فردی و ، روابط بینمعنویپذیری در مقابل سالمت، رشد مسؤلیت

ین سبک زندگي عالوه بر (. 1396)سوری،  مدیریت استرس

تداوم و تقویت سطح سالمت و رفاه باعث احساس رضایت، اقناع 

های شود. سبک زندگي، فعالیتشخصي و خودشكوفایي مي

عادی و معمول روزانه است که افراد آنها را در زندگي خود به 

ها روی ن فعالیتاند؛ به طوری که ایطور قابل قبول پذیرفته

گذارند. فرد با انتخاب سبک زندگي برای مي سالمت افراد تأثیر

ها اقدامات و حفظ و ارتقای سالمتي خود و پیشگیری از بیماری

هایي را از قبیل رعایت رژیم غذایي مناسب، خواب و فعالیت

فعالیت، ورزش، کنترل وزن بدن، عدم مصرف سیگار و الكل و 

دهد، که این مجموعه ها انجام ميبیماری سازی در مقابلایمن

بر این اساس بكارگیری سبک  دهد.سبک زندگي را تشكیل مي

های بهنجار تخلیه کند تا راهزندگي سالم به نوجوانان کمک مي

انرژی همچون ورزش را برنامه روزانه خود گنجانده و از طرفي با 

و های سالم زندگي، از رفتارهای تخریبي بكارگیری روش

 رسان همانند رفتارهای پرخطر دوری کند.خودآسیب

ح  نه  بودن دودم طه  آدانشبه   قیتحق دام ــ  موزان دوره دوم متوسـ

وضــعیت  ده، مانندکنترل نشــ ایرهیمتغ برخي وجود و قمشــهر 

 هاخانواده مالي حاضر در پژوهش، وضعیت   آموزاندانشهوشي  

ماع  تی موقع و ها  ياجت حدود  آن پژوهش بود؛  نیهای ا تی از م

ج، یتان یریپذمیقدرت تعم شیافزا برای ودش مي نهادش یپ بنابراین

 مناطق و هرهاش  رایپژوهش در س  نیادر سطح پیشنهاد پژوهشي،    

های تحصـــیلي و پایهاوت، دیگر های متففرهنگ دارای جوامع و

سبک  معنادار  نقش به توجه با. شود  اجراده کنترل عوامل ذکر ش 

ــالمت در پیش       ندگي سـ بک ز ــ ندپروری و سـ  شیگرابیني فرز

 شودمي نهادشیپ در سطح کاربردی، پرخطر هایبه رفتارنوجوانان 

سبک زندگي سالم برای نوجوانان و   ای آموزشي با محتوای  بسته 

ــیوه صــحیح فرزندپروری برای والدین ــود تا  ش طراحي و اجرا ش

کاهش         هت  گامي عملي ج ــورت  های    بدین صـ تار پرخطر رف

  برداشته شود. آموزاندانش

 

 تشکر و قدردانی

ساله دوره دکتری تخصصي        ضر برگرفته از ر سي مقاله حا   عباداله عبا

های  ، خانوادهحاضر در پژوهش  آموزاندانشبود. بدین وسیله از تمام  

سئولین   آنان شهر قم و م که همكاری کامل جهت   آموزش و پرورش 

 آید.اجرای پژوهش داشتند، قدرداني به عمل مي
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 Abstract 

Introduction: According to most of the psychologists and researchers in the 

field of ethology, adolescence is a very sensitive and critical period. Any kind 

of negligence in educating the adolescents in this period can bring about 

irrecoverable damages. The purpose of the present study was to predict the 

adolescents’ tendency to high-risk behaviors according to parenting style and 

healthy life style. 

Methods: The research method was descriptive in correlational type. The 

statistical population included the secondary high school students in the city 

of Qom in academic year 2019-20. The research sample included 252 students 

who were selected through clustered random sampling method. The applied 

instruments included the adolescents’ risk (Mohammadzade and Ahmadi, 

2013), adolescents’ parenting style (Naghashan, 1979) and health promoting 

life style (Walker et.al, 1987). the data analysis was conducted through 

Pearson correlation and multiple regression methods. 

Results: The results showed that there is a significant relationship between 

parenting style (control, affection) and three aspects of life style (spiritual 

growth, health accountability, and exercise and physical activity) and there is 

no significant relationship between the adolescents’ risk and three aspects of 

life style (interpersonal relationship, stress management and nutrition). 

Moreover, according to the calculated coefficient of determination, parenting 

styles and healthy life style in adolescents can explain 30% of the changes in 

their risk. Furthermore, according to the calculated Beta coefficient, healthy 

life style has more effect on the emergence of adolescents’ risk than the 

parenting style. 

Conclusion: The findings of the present study showed that the effect of health 

promoting life style in the adolescents is more than that of the parenting style 

in them. Therefore, educational and training planners should sufficiently 

attend to the adolescents’ health promoting life style. 

Keywords: Adolescents’ risk, parenting style, health promoting life style 

 
 


