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 چکیده
 افراد و خطرپر هایرفتار دارای فرد برای تنها نه که گیردمیبردر  را هارفتار از ایسلسله خطر،پر رفتار گستترده مفهوم هدف: زمینه و 
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 . انجام شد آموزاندانش پرخطر هایرفتار تبیین در پنداریآمدخودکار و مسئلهحل هایمهارت نقش بررسی

 دارسم در تحصتتیل به شتتاغل دبیرستتتانی دختر آموزاندانش تمامی را تحقیق این آماری جامعه. بود همبستتتگی مطالعه از نوع  :روش
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 آموزانخودکارآمدپنداری، رفتارهای پرخطر، دانشهای حل مسئله، مهارت :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397، پاییز 3دوره پنجم، شماره  -فصلنامه سلامت روان کودک 

 مقاله پژوهشی

 

 .علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ادبیات و شناسی، دانشکدهدانشیار گروه روان، خانزادهحسین عباسعلی *نویسنده مسئول:

 873- 33938219تلفن:                      Abbaskhanzade@gmail.comایمیل: 



 و همکاررادمهر  فرشته                                                                                             آموزان دانش پرخطر هایرفتار در مسئلهحل هایمهارت نقش

750 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

5
، شماره 
3

، پاییز 
7331

 

 مقدمه
 و سلامت که هستند رفتارهایی ،7پرخطر رفتارهای عریفت به بنا

. دهندمی قرار تهدید معرض در را جوانان و نوجوانان بهزیستی

 هتهدیدکنند دیگران برای هم و فرد خود برای هم رفتارها این

یدن، کشتت ستتیگار به توانمی پرخطر رفتارهای جمله از. هستتتند

 غیرمعمو  جنستتی رفتارهای و ،الکل و مخدر مواد مصتتر 

های پرخطر مستتتیر تمرکز بندی رفتاراولویت (.7) کرد اشتتتاره

ند. کگوناگون تعیین می را در مناطق هتای بهداشتتتتیمراقبتت

از موارد  8/8 25که ها نشتتتان داده استتتت نتایج برخی پژوهش

یابنده از طریق های انتقا خته شتتتده ایدز و عفونتجدید شتتتنا

ترین دهد و همچنین شتتتای خ میدر نوجوانان ر رابطه جنستتتی

لل مرگ نوجوانان شتامل صدمات رانندگی یا مصر  الکل، ع

دن از بلندی( ستتتوزی و افتاخودکشتتتی، قتل و حواد  ) آتش

 (.2است ) 

 داافر آفرینمعضتتتل و پرخطر کردارهای و رفتارها تمامی

 و افزایش به رو روزمره طوربه متأستتفانه که ستتا  و ستتنکم

 هایربیتت نابستتندگی و کفایتیبی حاصتتل استتت گستتتردگی

 از ملی گزارش اولین در (.3) استتتت خانوادگی و اجتماعی

 شخصم ایرانی نوجوانان با رابطه در سلامت وضعیت بندیرتبه

 وجود همچنین و جستتمی فعالیت و ستتلامت وضتتعیت کهشتتد 

 زا نوجوانان درک بر را ایعمده تأثیرآنها  در پرخطر رفتارهای

 یعبارت به ؛دهدمی شکل آن به و گذاردمی خود سلامت مفهوم

 دمع و مناستت  و کافی جستتمی فعالیت و ستتلامت با نوجوانان

 درک دارای شتتان،خانواده و خود در پرخطر رفتارهای وجود

که بیشتر  ییجا آنزا (.9) هستند خود سلامت وضعیت از بهتری

ن ای زگذرانند، بروزمان بیشتری را در مدرسه میآموران دانش

های اصتتتلی مدارس و رفتارها و نحوه مهار آن یکی ار دغدغه

های روهشپآید. با توجه به رورش به حستتتاب میپش و زآمو

ایش استتتت. زبتته اف ر روطخپرانجتتام شتتتده، بروز رفتتتارهتتای 

ایش مصر  زاف ،(9ور )پساوالاناد و ژن( و قاضی5محمدخانی )

 .را گزارش کردنتتد مواد مختتدر در میتتان نوجوانتتان و جوانتتان

                                                           
1. Risk behavior 

 رفتارهای اغل  که اندداده ات انجام شتده در کشورهایمطالع

 رفتارهایی و شوندمی آغاز ستالگی 70 از قبل ستنین در پرخطر

 گیردمی بر در را مخدر مواد و الکل، ستتیگار، مصتتر  شتتامل

 رد درگیری احتما  آمیز،مخاطره رفتار یک در درگیری(. 1)

 کتته نوجوانتانی. دهتتدمی افزایش را دیگر پرخطر رفتتارهتای

 انجام و الکل مصتتر  کنند،می مصتتر  قانونی غیر داروهای

 یشترب مصر  و اندداشته نیز را سلاح حمل و جنسی هایفعالیت

 گی،افستترد احستتاس با جوانا ماری و ،الکل تنباکو، کوکائین،

 نستتی،ج فعالیت برای تلاش ،مدرستته از تنفر، خودکشتتی افکار

 رفتارهای و ،تحصیلی موفقیت از پایینی سطح، عاطفی مشکلات

 در شده انجام هایپژوهش (.0) است بوده همراه اجتماعی ضد

 یگار،ستت مصتتر  مانند پرخطر هایرفتار شتتیوع بیانگر نیز ایران

 استتت ستتا  79-70 نوجوانان بین در موادمخدر الکل، قلیان،

ر در میتتان طرخپهتتا شتتتیوع رفتتتارهتتای وهشژپبرخی  (.7)

 (.3اند )ارش کردهزدرصد گ 1/99ن را زآمودانش

 نوجوانان که را آمیزمخاطره رفتارهای انواع مطالعه، چندین

 تفادهاس :از عبارتند که اندکرده فهرستت هستتند، درگیر آن در

 جنستتی، نامشتتروع رفتارهای الکل، نوشتتیدن و مخدر مواد از

 شتتکستتت بزه، استتلحه، حمل خشتتن، و فیزیکی هایدرگیری

 غذایی رژیم به مربوط رفتارهای و ،عاطفی مشکلات تحصیلی،

که اند های بستتیاری نشتتان دادهوهشپژهمچنین  (.78) شتتدید

با هم همبستتتتگی دارند به عنوان  طررخپرفتارهای  زبستتتیاری ا

و در معرض  (77دارد ) طهراب صتتتر  الکل با خشتتتونتممثا  

ودهنگام برقراری زبا مصتتتر  مواد و شتتتروع  بودن خشتتتونت

از عوامل مؤثر بر  کیی (.72همبستتتته استتتت ) ،جنستتتی طهراب

های باورهای مذهبی و آموزه ،گیری جنستتی نوجوانانتصتتمیم

. شتتتونددینی هستتتتند که به عنوان عوامل بازدارنده معرفی می

در برابر کستتتانی کته دارای شتتتیوه زنتدگی مذهبی هستتتتند، 

و  کنتتدهتتای خود مقتتاومتتت میهتتای غریزی و هوستکتتانتته

شود مینها دیده و بزهکاری در آن ،انحرافهای جنستی، تجاوز

(73.) 
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کوینونز، جرستتتکتتا، فنر و ، (14هرش، چااگ ا  ل س )   

نیز  (71ناعمی و فقیهی )ل  (79و همکاران ) گرور، (75) میراندا

مستتتئله با رفتارهای  های خود نشتتتان دادند که حلدر پژوهش

پرخطر گرایش به مصتتتر  مواد و خودکشتتتی رابطه دارد و به 

موزان تعدیل پیدا آعبتارتی هرچته میزان حل مستتتئله در دانش

 کند احتما  ابتلای فرد به رفتارهای پرخطر بیشتر خواهد بود.

 ،(ستتن جنستتیت،) فردی عوامل نقش بر گذشتتته مطالعات

 ایهمراقبت خانواده،) اجتماعی و( جغرافیایی شتترای )محیطی

 جوان و نوجوان قشتتر ستتلامت بر( جامعه و آموزش بهداشتتتی،

 در محیطی عوامل و ژنتیک نقش آن بر علاوه. اندکرده تاکید

 لیو استتت شتتده شتتناستتایی نیز پرخطر رفتارهای گیریشتتکل

 مؤثر و گیریشکل هایکنندهتعیین از توانندمی محیطی عوامل

 دنباشتت گوناگون جوام  در پرخطر رفتارهای شتتیوع میزان در

ارد تأثیر دهای پرخطر کی از عواملی کته در بروز رفتار(. ی07)

این ویژگی به باوری اشتتاره پایین استتت. 1پنداریخودکارآمد

 زا سطوحی و دارند هایشتانتوانایی درباره افراد که استتدارد 

 (.73کنند )می مشخص را عملکرد

مشخص کردند  خود پژوهش( در 28) و همکاران کاسترو

درصتتتد از واریان   17تواند حدود آمدی میکه باور خودکار

ج این بینی کند. نتایشتتتاخص کیفیتت زندگی در افراد را پیش

آمدی در زندگی خودکتاراحستتتاس تحقیق بر اهمیتت مفهوم 

در ( 22و کو و همکاران )( 27میرمهدی و کریمی ) انسان دارد.

 و ،خودکتتارآمتتدی، برانگیختگیرابطتته »پژوهشتتتی بتتا عنوان 

هتای اجتماعی با ستتتؤمصتتتر  مواد نشتتتان دادند که مهتارت

برانگختگی رفتاری، سطوح پایین خودکارآمدی، عدم تفکر و 

و سطوح پایین مهارت اجتماعی به میزان  ،ریزی در کارهابرنامه

معناداری در گرایش نوجوانان به ستؤمصتر  مواد مؤثر است. 

آمتتدی بتا ستتتؤمصتتتر  مواد در دکتاربین ستتتطوح پتایین خو

آموزان رابطه وجود دارد. خودکارآمدی پایین به صورت دانش

أثیر آموزان تمستتقیم و غیرمستقیم بر سؤمصر  مواد در دانش

خواهی رابطه هیجان»در تحقیقی با عنوان  (23اسمورتی ) دارد.

                                                           
1. Self-efficacy skills 

)رانندگی و مصر  « و خودکارآمدی با رفتار پرخطر نوجوانان

خواهی در ی اثر تطبیق خودکارآمدی و هیجانمواد( به بررستتت

سه مورد از رفتارهای پرخطر در نوجوانان پرداخت ) استفاده از 

و استتفاده از مواد(. نتایج حاصتله نشان داد  ،الکل ، ماری جوانا

خواهی زیاد و کته بیشتتتترین میزان خطر در نوجوانان با هیجان

ه مربوط بکمترین خطر شود و مشاهده میخودکارآمدی پایین 

 ی بالا است.پندارخودکارآمد سطحنوجوانان با 

 رایب باشد بالاتر فرد خودکارآمدی احساس که اندازه هر

 کندمی شکوش بیشتر تحلیلی اندیشه و کار شناختی پردازش

( در تحقیقات خود نشان 25و مای  ) پوماکی، کارولی (.29)

بالاتری  خودکتارآمتدیاحستتتاس دادنتد افرادی کته دارای 

هستتتند از ستتلامت عمومی و احستتاس رضتتایت بیشتتتری در 

 ایینپ پنداریخودکارآمد با افراد زندگی برخوردار هستتتند.

 و کاهندمی  خود کوشتتش از دشتتواری، با رویارویی هنگام

 برای (.73) دهندمی تن ،پایینستتتطح  هایحلراه بته زود

 نهمچو مختلف هایحوزه در مستتئله حل عملکرد بینیپیش

 یمهم نقش پنداریخودکارآمدمتغیر  ؛رواب  و کار، مدرسه،

 هرچتته رستتتتدمی نظر بتته. در نتتتیجتته کتنتتدمتی ایتفتتا را

 هاآن مسئلهحل قدرت باشد، بیشتتر افراد پنداریخودکارآمد

 .(29) شودمی بیشتر نیز

 هک است رفتاری -شناختی فرایندی مسئله،حل هایمهارت

 از جلوگیری برای مؤثر راهکتتارهتتای آن واستتتطتته بتته فترد

 از بستیاری (.21) کندمی شتناستتایی رامدار مستئله هایموقعیت

 جتماعی،اپشتتتتیبان  مناب  کمبود مانند مشتتتکلاتی با نوجوانان

. هستتتتند مواجه خود زندگی در اعتیاد و ،چالش وتنیتدگی 

 یدگاهد درک توانایی به نیاز مستتائل این بر غلبه برای نوجوانان

 و ،ارتباطی هایمهارت والدین، تجارب بته ویژه بته دیگران

 رابرب در ستتپر عنوان به هاییمهارت چنین. نیازمندند مستتئلهحل

از  بسیاری(. 20) دنشتومی استتفادهمعضتلات و مستائل زندگی 

در  بزهکاری با ضتتعف و خطر مانند اعتیاد به الکلهای پررفتار

(. 23دارند. )مستتتئله ارتباط  های زندگی از جمله حلمهتارت
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شتتناستتان و فلاستتفه به این مطل  همچنین در طو  تاریخ، روان

پرداختنتد که یک بخش استتتاستتتی از انستتتان بودن، قابلیت و 

نتایج پژوهش بهرامی، (. 38مستتتئلته استتتت ) توانمنتدی حتل

( 32محمدی و همکاران )اق، آ(37) معاضدیان و حسینی المدنی

نشتتان داد که آموزش ( 33و استتکولونو ) و ماهات، استتکولونو

مستتئله به افراد معتاد توانستتته استتت از میزان نگرش مهارت حل

 .ها به ستتتمت مواد افیونی به طور پیشتتتگیری بکاهدمثبتت آن

 الیتفع ستتطح بالاترین در آفرینندگی و مستتئلهحل هایمهارت

-تربیتی اهدا  ارزشتتمندترین از و دارند قرار انستتان شتتناختی

 نهادهای تمام عمده هد  واق  در. آیدمی حساب به آموزشی

 ستتئلهمحل توانایی ایجاد آموزشتتی، های فعالیت  همه و تربیتی

 اب مقابله در افراد این شتتودمی باعث که استتت آموزاندانش در

 رو به رو آن با که جدید هایموقعیتت و زنتدگی شتتترای 

، یک  مسئلهحل (.39) باشند داشتته را لازم آمادگی شتوند،می

بهزادپور، . برای زندگی در عصتتر حاضتتر استتت یمهارت حیات

 مسئلهرابطه حل»پژوهشی با عنوان  در( 23) و گودرزی مطهری

رای آموزان دادانش ری با میزان رفتارهای پرخطر درآوو تتاب

ه بین دو گروه ک ، نتیجه گرفتند«پیشتترفت تحصتتیلی بالا و پایین

 دتفتتاوت معنتتادار وجود دارای پرخطر در میزان بروز رفتتتارهتت

 ،رتآموزان دارای پیشتتترفت تحصتتتیلی پایینطوری که دانشبه

 راخی هایستتا  دردادند. رفتارهای پرخطر بیشتتتری را انجام می

 انواع رتأثی تحت و کرده پیدا تغییر بتالینی فعتالیتت متاهیتت

 نای .استتت گرفته قرار مستتئلهحل آموزش گام به گام هایمد 

 ؤثرم طور به را مستتئلهحل هایمهارت که افرادی به نیاز تغییر،

 و افزایش. سازدمی ترضتروری گیرند، کار به عملکردشتان در

 جهتو مورد ابعاد از کیی آموزاندانش تفکر هایمهارت بهبود

 هایراه و تفکر اهمیت. استتت یادگیری و آموزش فرآیند در

 و لهمستتئحل گیری،تصتتمیم هایمهارت تأثیرتحت آن، تقویت

 هتتای پرخطر دررفتتتارافزایش نظر بتته  .استتتتت کتتارآمتتدی

و با توجه به خلأ پژوهشتتی در این  آموزان دوره متوستطه دانش

مستتئله و های حلنقش مهارت ا هد ، پژوهش حاضتتر بزمینه

رخطر در های پرفتار بینی و پیش آمدپنداری در تبیینخودکتار

  شد.طراحی و اجرا  آموزاندانش

 روش
روش مطالعه حاضر : کنندگانطرح پژوهش و شرکتالف( 

های مهتارتاز نوع همبستتتتگی استتتت کته طی آن رابطته بین 

د های پرخطر بررسی شپنداری با رفتارمسئله و خودکارآمدحل

های پرخطر توس  تا معلوم شتود چند درصد از واریان  رفتار

. شتتتودپنداری تبیین میمستتتئله و خودکارآمدهای حلمهارت

 دختر آموزاندانش تمتتامی را تتحقیق ایتن آمتتاری هجتتامتعتت

 آموزش 2 ناحیه دولتی مدارس در تحصیل به شاغل دبیرستانی

  کهدادند تشکیل 35-39 تحصیلی سا  در رشت شهر پرورش و

 طریق از و مورگتتان جتتدو  طریق از آموز دانش نتفر 258

بدین ترتی  ابتدا از  .شتتتدند انتخاب ایخوشتتته گیرینمونته

مدرسه انتخاب  2رشت،  2مدارس دخترانه دوره متوسطه ناحیه 

آموزان این مدارس بر حستت  شرای  ورود به شتده و از دانش

انتتد. رضتتتتایتتت کتبی پژوهش، افراد نمونتته انتختتاب شتتتتده

آموزان و والتتدین آنهتا، برخورداری از هوش بهنجتتار، و دانش

های ورود به دار از ملاکشتتتناختی معنافقدان مشتتتکلات روان

 پژوهش بوده است.

 ابزار

نامه پرسش: لانگ و کسیدی مسئلهحل هایستبک پرستشتنامه .7

استتتت که  گویه 29 دارای (21کستتتیدی و لانگ )مستتتئله حل

 و ،گری، خلاقیت، اعتماد، اجتنابردرماندگی، مها هتایمؤلفته

و  ،های درماندگی، مهارگری. زیر مقیاسستتنجدمیگرایش را 

های اعتماد، و مؤلفه ؛مستتئله ناکارآمدهای حلاجتناب از روش

(. 35) کتتارآمتتد هستتتتنتتد هتتای، روشو گرایش ،خلتتاقیتتت

« نمداینم»و «خیر»، «بلی»های های این مقیاس با گزینهپرستتتش

ضرای  آلفای ( 21) گکسیدی و لان (.39) شوندپاسخ داده می

، 51/8، 99/8، 99/8ها به ترتی  کرونباخ را برای این زیرمقیاس

پتایتایی درونی این  و بتته دستتتت آوردنتد 95/8و  52/8، 17/8

 نبه میزااخ، گیری از ضتتتریت  آلفتای کرونبآزمون را بتا بهره



 و همکاررادمهر  فرشته                                                                                             آموزان دانش پرخطر هایرفتار در مسئلهحل هایمهارت نقش

797 

ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 

لام
 س
مه
لنا
ص
ف

ره 
دو

5
ره 
ما
 ش
،

3
یز 
پای
 ،

73
31

 

 

کردند. در پژوهش حاضتتتر نیز ضتتتری  آلفای گزارش  98/8

 بخش است.به دست آمد که رضایت 93/8کرونباخ 

مقیتتاس : اجتتتتمتتاعتتی نوجوانمتقتیتتاس ختودکتتارآمتتدی  .2

به  7توس  کنلی 7303اجتماعی نوجوان در سا  خودکارآمدی

اجتماعی ستتتاخته شتتتده  منظور ستتتنجش میزان خودکارآمدی

آزمودنی باید در  که عبارت است 25استت. این مقیاس دارای 

تا بیش از حد  7ای )از غیر ممکن=درجه 1یتک طیف لیکرت 

( مشتخص سازد که هر یک از عبارات آزمون تا چه  1ستاده =

اجتماعی  معر  شتخصیت او است. مقیاس خودکارآمدی حد

زیر مقیتتاس قتتاطعیتتت اجتمتتاعی، عملکرد در  5نوجوان دارای 

هتتای اجتمتتاعی، موقعیتت هتتای اجتمتاعی، شتتترکتتت در گروه

 و کمک کردن یا کمک گرفتن ،های دوستی و صمیمیتجنبه

 قرار دارد و نمرات بالاتر 715تا  25. نمره کل آزمون بین استت

ستتتطح بتالای خودکارآمدی اجتماعی آزمودنی هنتده دنشتتتان

 های مقیاس خودکارآمدیگذاری گزینههستتتتند. شتتتیوه نمره

بستتتیار ، 7غیرممکن= شتتترح استتتت:  اجتماعی نوجوان بدین

بستتیار  ، 5ده= ستتا،  9کمی ستتخت=،  3ستتخت= ،  2ستتخت= 

 و مصتتتطفایی رضتتتایی،. 1بیش از حد ستتتاده = ، و  9ستتتاده=

 و صتتوری روایی ستتنجش ضتتمن پژوهشتتی در( 31) خانجانی

 را اناننوجو خودکارآمدی پرسشنامه پایایی ابزار، این محتوایی

 آن قدارم که کردند محاسبه کرونباخ آلفای روش از استفاده با

همچنین ضری  آلفای کرونباخ  به دستت آوردند. 8 /02 برابر

و ضتتتریت  پتایایی حاصتتتل از بازآزمایی برای  32/8این ابزار 

گزارش شتتتده استتتت. این  09/8و برای دختران  07/8 پستتتران

 برخوردار است. نیز آزمون از اعتبار سازه خوبی

 در این پژوهش به منظور تعیین: پرخطر رفتارهای پرسشنامه. 3 

 یمیزان شتتیوع و شتتناستتایی عوامل محافو و مشتتوا رفتارها

محمتتدی، زادهخطر ز پرستتتشتتتنتتامتته رفتتتارهتتای پرپترخطر ا

د. این پرسشنامه دارای استتفاده ش( 30) حیدری و احمدآبادی،

 5کرت یاس لیبر استتتاس مقگویته  هراستتتت کته ستتتئوا   30

و  شتتودیبندی م)کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم( درجه یادرجه

مؤلفته )گرایش بته مواد مخدر، گرایش به  الکل، گرایش به  1

خشتتونت، گرایش به رابطه و رفتار جنستتی، گرایش به رابطه با 

. سنجدرا می و گرایش به رانندگی خطرناک(  ، جن  مخالف

 محمدیده توس  زادهدر نستخه هنجارشت یستنجروان یژگیو

ننده دوارکیام ،هان گروهیص تفاوت بیدر رابطه با تشتتتخ( 30)

احمدی،  نظری،ستتتنگده، محمدخدادادیاستتتت. در پژوهش 

برای کل  ضتتتریت  آلفتای کرونباخ( 33) ختانزاده و بهروزی

/. به 03مقیتاس مصتتتر  مواد مخدر/. و برای خرده09مقیتاس 

 .ست آمدد

 هایافته
توصتتتیفی متغیرهای پژوهش اعم از  هایشتتاخص 7در جدو  

. نداو کشیدگی گزارش شده ،میانگین، انحرا  معیار، چولگی

و کشتتتیدگی تمامی بتا توجه به این جدو  قدر مطلق چولگی 

که نشتتانگر نرما  بودن توزی  تمامی  استتت 7متغیرها کمتر از 

 متغیرهاست.

 پژوهش متغیرهای توصیفی های شاخص: 1 جدول

 کشیدگی چولگی استاندارد انحراف میانگین متغیر

 -523/8 209/8 259/8 301/8 مسئلهحل در درماندگی

 151/8 839/8 229/8 937/8 مسئلهحل در مهارگری

 -158/8 -972/8 217/8 999/8 خلاقانه مسئلهحل

 -979/8 -782/8 290/8 598/8 مسئلهحل در اعتماد

 -290/8 -231/8 290/8 517/8 اجتناب

 -309/8 -983/8 295/8 128/8 گرایش

 731/8 -521/8 79/7 89/5 اجتماعی قاطعیت

                                                           
1. Kenly 
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 -891/8 -321/8 339/8 79/9 اجتماعیهایموقعیت در عملکرد

 -710/8 -919/8 77/7 93/9 اجتماعی هایگروه در شرکت

 -293/8 -539/8 73/7 38/9 صمیمیت و دوستی هایجنبه

 215/8 -990/8 73/7 91/9 گرفتن کمک یا کردن کمک

 -153/8 939/8 78/7 27/2 پرخطر رفتار

 

با رفتار  مستتتئلهحل هتایبرای بررستتتی رابطته بین مهتارت

از ضری  همبستگی پیرسون استفاده شد.  آموزاندانش خطرپر

متاتری  همبستتتتگی رابطته این متغیرهتا گزارش  2در جتدو  

 .اندشده

 آموزاندانش خطربا رفتار پر مسئلهحل های: ماتریس همبستگی رابطه مهارت2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

       7 مسئلهحل در درماندگی 7

      7 39/8** مسئلهحل در مهارگری 2

     7 28/8** -75/8* خلاقانه مسئلهحل 3

    7 97/8** 73/8* -73/8* مسئلهحل در اعتماد 9

   7 23/8** 28/8** 27/8** 80/8 اجتناب 5

  7 39/8** 99/8** 95/8** 89/8 -33/8** گرایش 9

 7 -28/8** -80/8 -71/8** -89/8 -83/8 70/8** پرخطر رفتار 1

*p<0.05, **p<0.01 

 

( 70/8) مسئله ، رابطه درماندگی در حل2با توجه به جدو  

. رابطه استتتت دارمعنی 87/8ر پرخطر مثبت و در ستتتطح با رفتا

( با رفتار -28/8( و گرایش )-71/8) مستتتئلته اعتمتاد در حتل

همچنین . استتتتتدار معنی 87/8منفی و در ستتتطح  خطرپتر

 ،(-89/8خلاقانه ) مسئله (، حل-83/8) مسئله مهارگری در حل

 داری بتا رفتتار پرخطر نتدارند.( رابطته معنی-80/8و اجتنتاب )

لفته هتای خودکتارآمتدی با رفتار ؤبرای بررستتتی رابطته بین م

از ضری  همبستگی پیرسون استفاده شد.  آموزانپرخطر دانش

ین متغیرهتا گزارش متاتری  همبستتتتگی رابطته ا 3در جتدو  

 .اندشده
 

 لفه های خودکارآمدی با رفتار پر خطر دانش آموزانؤ: ماتریس همبستگی رابطه م3جدول 

 6 5 4 3 2 1  متغیر شماره

      7  اجتماعی قاطعیت 7

     7 31/8**  اجتماعیهای موقعیت در عملکرد 2

    7 59/8** 95/8**  اجتماعی هایگروه در شرکت 3

   7 91/8** 57/8* 33/8**  صمیمیت و دوستی هایجنبه 9

  7 53/8** 51/8** 53/8** 39/8**  گرفتن کمک یا کردن کمک 5

 7 -79/8** -89/8 87/8 -83/8 87/8  پرخطر رفتار 9

*p<0.05, **p<0.01 

 

گرفتن ، رابطه کمک کردن یا کمک 3بتا توجته به جدو  

. استمعنی دار  87/8منفی و در سطح  خطر( با رفتار پر-79/8)

ی ها(، عملکرد در موقعیت87/8ی )همچنین قتاطعیتت اجتمتاع

و  ،(87/8های اجتماعی )(، شتترکت در گروه-83/8اجتماعی )

داری با رفتار ( رابطه معنی-89/8ستی و صمیمیت )های دوجنبه

 پرخطر ندارند.
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آموزان از روی پر خطر دانش بتیتنتی رفتتتاربترای پتیتش

خودکارآمدی از رگرسیون های ؤلفهو م مسئلههای حلمهارت

گام استتتفاده شتتد که در گام او   چندگانه به صتتورت گام به

لفه کمک کردن یا ؤلفته گرایش حتل مستتتئلته، گتام دوم مؤم

هتتای لفتته شتتترکتت در گروهؤو گتام ستتتوم م ،کمتک گرفتن

داری خود را در طی این سه اجتماعی وارد معادله شتده و معنی

 داری. بقیتته متغیرهتتا چون بتته ستتتطح معنیکردنتتد گتتام حفو

نتایج تحلیل  9نرستتتیتدنتد از معادله حذ  شتتتدند. در جدو  

 . اندرگرسیون گزارش شده

  بینشیپ یهاری: خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون رفتار پرخطر بر متغ4جدول 

 F p R 2R Δ2Rه آمار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل گام

 89/8 89/8 28/8 887/8 58/78 73/72 7 73/72 رگرسیون 7

      79/7 251 98/230 باقیمانده 

 82/8 89/8 23/8 887/8 38/1 30/0 2 19/79 رگرسیون 2

      79/7 259 09/233 باقیمانده 

 82/8 80/8 20/8 887/8 73/1 81/0 3 23/29 رگرسیون 3

      72/7 255 39/209 باقیمانده 

 یشبین: گرا: متغیر پیش7گام 

 گرفتنیا کمک کردنبین: گرایش، کمک: متغیر پیش2گام 

  اجتماعی های، شرکت در گروه گرفتنیا کمک کردنبین: گرایش، کمک: متغیر پیش3گام 

 

توان نتیجه گرفت می 9بر استتتاس نتایج مندرر در جدو  

موع ، مجبینشدر تبیین رفتتتار پرخطر از روی متغیرهتتای پی

یعنی رفتتتار  از واریتتان  متغیر ملتتاک 80/8بین متغیرهتای پیش

درصتتتد،  9 گرایشمؤلفه . کنندمی بینیرا تبیین و پیش پرخطر

 هایو شرکت در گروه ،درصد 2 گرفتن یا کمک کردنکمک

را  آموزاندرصد از واریان  رفتار پرخطر دانش 2اجتماعی نیز 

مشتتتاهتتده شتتتده برای متغیرهتتای  F. میزان کننتتدمی بینیپیش

 دهدمعنادار است. این یافته نشان می 8887/8در سطح  بینپیش

رفتار  یبینقادر به پیش داریکه این ستته متغیر به صتتورت معنی

نیز ضتترای  رگرستتیون استتتاندارد  5هستتتند. در جدو  پرخطر 

این ضتترای   دارینشتتده و استتتاندارد شتتده و بررستتی معنی

 اند.شدهگزارش 
 

  بینشیپ یرهایمتغ یون گام به گام رفتار پرخطر رویب رگرسی: ضرا5جدول 

 معناداری b ß tخطای استاندارد  B متغیرها

 35/2 37/8  39/3 887/8 (aعدد ثابت )

 882/8 -79/3 -28/8 29/8 -03/8 گرایش

 882/8 -78/3 -23/8 81/8 -27/8 گرفتنیا کمک کردنکمک

 87/8 50/2 73/8 81/8 73/8 شرکت در گروه های اجتماعی

 

( -28/8اثر گرایش بر رفتار پر خطر ) 5بتا توجته به جدو  

ه در ستتطح به دستتت آمد ک( -79/3این اثر ) tآماره  استتت که

 تنگرفیا کمک کردناستتتت. اثر کمک دارمنفی و معنی 87/8

این اثر  tآماره  بته دستتتت آمتد کته( -23/8) خطربر رفتتار پر

استتتت.  دارمنفی و معنی 87/8که در ستتتطح استتتت ( -78/3)

 رخطاجتماعی بر رفتار پر هتایهمچنین اثر شتتترکتت در گروه

که در  به دستتت آمد( 50/2این اثر ) tآماره  استتت که( 73/8)

 اهاستتتت. بتا توجته به این یافته دارمثبتت و معنی 87/8ستتتطح 
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یتتا  کردنگفتتت کتته بتتا افزایش گرایش و کمتتک توانمتی

اما  ،کاهش آموزاندانش خطرمیزان رفتارهای پر گرفتنکمک

اجتمتاعی میزان رفتارهای  هتایبتا افزایش شتتترکتت در گروه

  .یابدافزایش می آموزاندانش خطرپر

 گیرینتیجه و بحث
 و مستتتئلهحل هایمهارت نقشهد   بتا حتاضتتتر پژوهش

 وزانآمدانش پرخطر هایرفتار تبیین در پنداریآمدخودکار

. رابطه درماندگی در حل مسئله نجام شدا دوره متوستطه او 

به دار معنی 87/8ر پرخطر مثبت و در ستتتطح ( بتا رفتتا70/8)

 تایجن با یافته این داد نشان حاضتر پژوهش نتایج. دستت آمد

 بهرامی، ؛(23) گودرزی و مطهری پور،بهزاد هتتایپژوهش

 سوهم (73و داس، ارگل ) ؛(37) المدنیحسینی و معاضدیان

 رد که افرادی استتتت، نکته این بیانگر یتافتته این. استتتت

 د،کننمی تنهایی و یاوریبی احستتاس زامستتئله هایموقعیت

 زندگی زا کمتری مندیرضایت و ترپایین شخصی بهزیستتی

 در( پرخطر رفتار) مواد مصتتر ستتؤ که جاازآن. دارند خود

 و شتتتودمی تلقی منفی اجتمتتاعی پتتدیتتده یتتک جتتامتعتته

 دهز کنار اجتماع و خانواده از نوعی به مواد کنندهمصر سؤ

 دامنه سو، یک از که شودمی باعث موضتوع همین شتود،می

 در نتواند فرد و یابد کتاهش فرد برای اجتمتاعی شتتتبکته

 یمعظ سرمایه این از زندگی سازمسئله و حساس هایموقعیت

 تطراو و شادابی مواد مصر سؤ دیگر ستوی از و ببرد بهره

 کاهش را اجتماع و خانواده محی  در فرد فعالانه حضتتور و

 ستتوی از طرد و مواد مصتتر  معیوب چرخه این و دهدمی

 معتاد فرد درماندگی به تواندمی نهایت در جامعه و خانواده

 .دشو منجر زندگی هارویداد با مواجهه در

( و اجتناب -83/8) مستتتئله همچنین مهتارگری در حتل

 و رابطه رفتتار پرخطر نتدارنتد داری بتا( رابطته معنی-80/8)

. شتتدن دارمعنا خطرپر رفتار با مستتئلهحل در گریمهار مؤلفه

 نیدرو و بیرونی هایکنندهمهار گویایکه  گریمهار ستتبک

 به منجر خود که ایگونه به استتتت زامستتتئله موقعیت در

 و تمایلات بازداریشتتتود به توانایی می فرد در درمتاندگی

 اریدخویشتتتن که فردی. اشتتاره دارد کشتتیدن انتظار توانایی

 نای. کندمی پرهیز خطرپر جنستتتی فعالیت از دارد جنستتتی

 و ،قانونی دینی، اخلاقی، مختلف دلایل به داریخویشتتتتن

 هایستتتبک کلی طور به(. 37) گیردمی صتتتورت ستتتلامتی

( اجتناب و ،مهارگری درماندگی،) مستتتئلهحل غیرستتتازنده

 ،(اعتماد و ،گرایش خلاقیت،) ستتتازنده هایستتتبک همانند

 به شتتخصتتی بهزیستتتی و روانی ستتلامت ستتطح کنندهتعیین

 نتریبلافاصتتله که غیرستتازنده هایستتبک. آیندمی حستتاب

 قابل مرضتتی وریکنش ستتب  شتتوندمی محستتوب پاستتخ

 ندهغیرساز هایسبک کارگیریبه شود.می فرد در ایملاحظه

 و شکندمی هم در را جسمانی و روانی ساختار بندیاستخوان

 ردف شتتخصتتی بهزیستتتی در ایملاحظهقابل کاهش به منجر

 نامناس  گیریجهت و غیرمنطقی باورهای همچنین. شودمی

 اساحستت به منجر توانندمی دارمستتئله هایموقعیت به نستتبت

 نای مقابل در را خود فرد بنابراین شتتود الوقوع غری  خطر

 هغیرسازند هایستبک. کندمی ح  ناتوان ،هاموقعیت گونه

 سب  و دهدمی کاهش را جسمانی فعالیت ستطح مستئله حل

 شودمی دهپیچی هایموقعیت به نسبت توجهیبی و تفاوتیبی

 .آوردمی فراهم را پرخطر هایرفتار بستر نتیجه در و

( با -28/8گرایش )و( -71/8رابطه اعتماد در حل مسئله )

 به دستتت آمد.دار معنی 87/8خطر منفی و در ستتطح پر رفتار

داری با رفتار ( رابطه معنی-89/8سئله خلاقانه )همچنین حل م

 نتایج بتا پژوهش از بخش این هتاییتافتتهپرخطر نتدارنتد. 

و جلگ   ،هرش، چانگ،  (71) ناعمی و فقیهی هایپژوهش

و  گرور ،(75) و میرانتتدا ،کتوینونز، جرستتتکتتا، فنر، (79)

 ،متاهات و( 32) محمتدی و همکتارانآقتا ،(79همکتاران )

 در اعتماد سبک. ستا همسو( 33) استکولونو و ،استکولوتو

 شتتکلاتم حل برای فرد توانایی در اعتقاد بیانگر مستتئله، حل

 شاییگمسئله برای خود هایتوانایی درباره فرد عقیده. استت

 با فرد. شتتتودمی نامیده آمدیخودکار ها،تنیتدگی مهتار و

 انطباقی هایراهبرد از که گیردمی یاد مهارت این داشتتتتن
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 دهدمی ار امکان این فرد به همچنین،. کند استتتفاده بیشتتتری

 در را مناسبی اجتماعی و شتخصتی هایارزش و هاهد  که

 ستتودمند و مناستت  هایشتتیوه از و کند انتخاب خود زندگی

 (. 98کند ) استتتفاده هاارزش و هاهد  این به رستتیدن برای

 با ار آینده احتمالات که است خلاا افراد نشتان  بعدگرایش،

 احتمالات و تغییرات بر (،97) ابندیمیدر تحلیتل و تجزیته

 پیش در را شتتخصتتیغیر و مندهد  روشتتی و دارند تمرکز

 مندستتاخت غیر مستتائل و تازگی، پیچیدگی، از و گیرندمی

 تداش اذعان توانمی هایافته این تبیین در(. 92) برندمی لذت

 تقاداع خود هایتوانایی به مشتتکلات با مقابله در که افرادی

 مستتائل هب نستتبت مثبتی نگرش ترند ومتکی خود به دارند،

 کلاتمش با شتدن رو روبه برای بیشتتری تمایل دارند زندگی

راد این اف .شتتوندمی پرخطر رفتارهای مرتک  کمتر و دارند

رای و بکرده  ییزا کمتر احستتاس تنهاهای مستتئلهدر موقعیت

حل مشتتکل موجود از مناب  فردی و اجتماعی خود بیشتتترین 

های حل مسئله سازنده رسد سبکبرند. به نظر میستود را می

های متعدد، در حلحل جانشتتتینی را از بین راهکه بهترین راه

 وری ستتازشیدهد ستب  استتقرار و کنشاختیار فرد قرار می

 شود. در فرد می

یافته دیگر پژوهش نشتتتان داد بین خودکارآمدپنداری و 

مؤلفته آن یعنی کمتک کردن یتا کمتک گرفتن با رفتارهای 

داری دارد؛ به معنیآموزان دختر رابطته منفی و پرخطر دانش

 ،آموزانخودکتارآمدپنداری دانش کتاهشعبتارت دیگر بتا 

همچنین یتتابتتد. میافرایش هتتا  نرفتتتارهتتای پرخطر آمیزان 

 (، عملکرد در موقعیت های اجتماعی87/8قاطعیت اجتماعی )

و جنبه  ،(87/8اجتماعی ) هتای(، شتتترکتت در گروه-83/8)

داری با رفتار ( رابطه معنی-89/8های دوستتتی و صتتمیمیت )

 میرمهدی و هایاین یتافتته با نتایج پژوهش .پرخطر نتدارنتد

و مای   پومتاکی، کتارولی(، 23(، استتتمورتی )27کریمی )

 بالا خودکارآمدیسو است. هم( 22و کو و همکاران ) ،(25)

 موج  و دهدمی افزایش نوجوان در را کفایت احستتتاس

 نندک مقابله خود مشتتکلات با مؤثرتری نحو به هاآن شتتودمی

 حرمت خود دلیل به نوجوانان پرخطر رفتارهای از بستتیاری

حرمت  افزایش با خودکارآمدی واق  در. استتت هاآن پایین

 که شتتودمی هاآن در خلأ احستتاس از مان  نوجوانان درخود 

. یردگمی را آنان منفی هایرفتار از یبسیار جلوی مستئله این

 مسئله لح طریق از پرخطر رفتارهای بینیپیش برای همچنین

 .دش استتفاده گام به گام رگرستیون از خودکارآمدپنداری و

های پژوهش نشتتتان داد که با افزایش گرایش و کمک یافته

موزان آخطر دانشپرکردن یا کمک گرفتن میزان رفتارهای 

اجتماعی میزان  هایکتاهش اما با افزایش شتتترکت در گروه

با  این یافته یتابد.افزایش می آموزاندانش خطررفتتارهتای پر

همستتو استتت.  (28های کاستتترو و همکاران )ننایج پژوهش

های ت، موقعیهاتنیدگیبا یافته شها برای مقابله ستتتازانستتتان

هایی نیاز دارند که هتای زنتدگی به روشمختلف و تعتارض

تجهیز نمتاینتد. این کتارکردهتتا آنتان را در کستتت  توانتایی 

گیرنتتد. زیربنتتایی هستتتتنتتد ودر فراینتتد تحو  شتتتکتتل می

کتارکردهایی نظیر شتتتناخت عواطف و رفتارها که در قال  

، خودکارآمدی، حل مستتئله، حرمت خودستتاختارهایی مانند 

 ابند.یهای اجتماعی تجلی میو مهارت ،مقابله

شود یمچنین استتنباط این پژوهش  به طور کلی از نتایج

امروزه بته رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در  هکت

گرایی، بسیاری از افراد، در رویارویی شتیوه زندگی و تجدد

های لازم و استتاستتی هستتتند و با مستتائل زندگی فاقد توانایی

همین امر آنان را در مواجهه با مشتتتکلات و مستتتائل روزمره 

های پژوهشپذیر ستتتاخته استتتت. زندگی ناتوان و آستتتی 

اند که بستیاری از مشکلات بهداشتی و شتماری نشتان دادهبی

اجتماعی دارند.  -ریشته های روانی ،اختلالات روانی، عاطفی

ترین فرایندهای تفکر استتتت که به حل مستتتئله یکی از مهم

ای هکند تا مقابله مؤثری با مشکلات و چالشافراد کمک می

و اجتماعی افراد زندگی داشتتته باشتتند و در ستتلامت روانی 

کمک  ،کند. هد  از ارائه این مهارتنقش مهمی بتازی می

به افراد در جهت شتتتناخت هر چه بهتر خود، برقراری رواب  

 کردنهیجتانات، مدیریت مهتار فردی منتاستتت  و مؤثر، بین
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 فرایند حل مشتتکلات افراد استتت.  و حل آور،شتترای  تنش

ند این فرایستتتئله و مشتتتکل استتتت. نگرش کلی به م، مستتتئله

شتتتود کته خود از تمایل به یافتن ای موجت  میمرحلتهچنتد

نظر کرده و مراحل ری  صتتتر هتای نتاگهانی و ستتتحتلراه

ه خودکارآمدپنداری ب .یافته و هدفمند را دنبا  کندستتتاختار

بنیه شتتخصتتیتی فرد در رویارویی با مستتائل برای رستتیدن به 

أثیر تکه تحت ها اشتاره دارد و بیشتر از ایناهدا  و موقعیت

آموز بتتاشتتتتد، تحتتت تتتأثیر هوش و توان یتتادگیری دانش

های شتتخصتتیتی از جمله باور داشتتتن خود )اعتماد به ویژگی

 وارسی علل عدم موفقیت گر بودن وتسلیم شدن،، تلاشخود(

 هایروش ،، آرایش جدید مقدماتنتایافتگیکتامبته هنگتام 

رار ها قهتکانتوانایی مهار کردن و  ،اجتماعی رسیدن به هد 

 دارد.

هایی نیز همراه باید توجه داشتتت که پژوهش با محدودیت

 ملاحظات و ،جامعه فرهنگی ،اجتماعی هایویژگیبوده است. 

 در ویژه به موارد از بستتتیاری در افراد کندمی ایجابخاص 

نابراین ، بباشتتند کارمحافظه ،خطرپر هایرفتار مانند هاییزمینه

با درنظر گرفتن ملاحظات خاص به کننده ممکن افراد شتتترکت

ها پاسخ داده باشند. همچنین در این مطالعه متغیرهای پرسشنامه

ده ها بررسی نشگر مؤثر در رواب  بین سازهای و تعدیلواستطه

در مطالعات بعدی ضتتتمن رف  این  شتتتودپیشتتتنهاد می استتتت.

در هر دو جن  و  تریهای گستتتتردههتا، پژوهشمحتدودیتت

 ودشهمچنین پیشتنهاد می .شتود انجام صتیلیمقاط  مختلف تح

 عوامتتل بر علتتاوه نوجوانتتان، خطرپر هتتایرفتتتار تتبتیتیتن در

 و ،اجتماعی محیطی، عوامل چون هاییشاخص ،شتناختیروان

 آمدیکار دقت افزایش منظور بهو  گیرد قرار نظرمتد فردی

 نیز اهمتغییر این آینده، هایپژوهش در یرانه،گپیشتت هایبرنامه

 در ریکدیگ با هاآن ساختاری رواب  و شده بررسی و شناسایی

  .گیرد قرار مطالعه مورد خطرپر هایرفتار بینیپیش

ناستتی نامه کارشتتیانپاهش برگرفته از پژواین  :تشکککر و ردردانی

  کد م  فرشتتتته رادمهر در رشتتتته روانشتتتناستتتی عمومی باخانارشتتتد 

همپنین مجوز اجرای آن بر روی افراد . استتتتت 97328185397830

 رورش شهر رشت صادره شده است.پنمونه از سوی اداره آموزش و 

و برورش مخصوصا کارشناس وستیله از مسئولین اداره آموزش بدین

ورش پربا مدارس جهت آموزش و  لازم هستته مشاوره که هماهنگی

افراد  و ،مربیتتان متتدارس ،را انجتتام دادنتتد و همچنین از کتتادر اداری

تشتتتکر و قدردانی ح به ما کمک کردند، طرنمونه که در اجرای این 

 شود.می

بتا توجته به اینکه این پژوهش تحت حمایت مالی : تضککاد منکاف 

 های این پژوهش دقیقسازمان  و یا نهاد خاصی نبوده و همچنین یافته

 و شفا  ارائه شده است، بنابراین تضاد مناف  ندارد.
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Abstract 

Background and Purpose: High risk behaviors, in their comprehensive concept, include a series 

of behaviors which not only seriously damage the person himself and the individuals important in 

his life, but also can cause unintentional damages to others. This study was conducted to 

investigate the role of problem solving skills and self-efficiency in explaining the high risk 

behaviors of students.  

Method: It was a corelational study. The research population included all the female students 

studying at the public secondary schools of District 2 of Rasht in the academic year of 2015-2016. 

250 students selected by cluster sampling completed the problem solving scale (Cassidy & Long, 

1996), adolescent social self-efficiency scale (Kenly, 1989), and risk-taking scale (Zadeh 

Mohammadi, Ahmadabadi, & Heidari, 2011).    

Results: Results of correlation coefficient showed that there is a relationship between problem 

solving skills and self-efficiency and high risk behaviors (p<0.0001). Results of regression analysis 

revealed that problem solving skills and self-efficiency can predict 8 % of high risk behaviors 

(p<0.0001).  

Conclusion: Based on the results of the present research, it can be concluded that increase of 

problem solving skills and self-efficiency in students can lead them to decrease their high risk 

behaviors and to use problem solving strategies to solve their problems.    

Keywords: Problem solving skills, self-efficiency, high risk behaviors, students   

Quarterly Journal of Child Mental Health                                                           Vol. 5, No. 3, Fall 2018 

Original Article 

 

Citation: Radmehr F, Hosseinkhanzadeh AA. The role of problem solving skills and self-efficiency in explaining the high risk behaviors of 

students. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 5(3): 157-169. 

 

*Corresponding author: Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and 

Humanities Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran. 

Email: Abbaskhanzade@gmail.com                     Tel: (+98) 013- 33690274 

15 


