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چکیده:
تارهاي پرخطر میزان دینداري و رفيهدف بررسی رابطهپژوهش حاضر با

گرفته است. چارچوب نظري تحقیق، برگرفته دانشجویان دانشگاه سراسري یزد انجام
این است.» گالك و استارك«و » لو ونتال و کالت«، »واخ«، »وبر«،»کنت«از نظریات

هاي پژوهش با روش توصیفی و در قالب یک طرح پیمایشی و مقطعی انجام شد. داده
پسر) که در دانشگاه سراسري یزد 160دختر و 160انشجویان (نفر از د320تحقیق، از 

گیريآوري شد. این افراد، با استفاده از روش نمونهاشتغال به تحصیل داشتند، جمع
اي متناسب انتخاب شدند. ابزار سنجش رفتارهاي پرخطر عبارت بود از مقیاس طبقه

مورد Lisrelو SPSSفزار آماري اها با استفاده از نرمداده.خطرپذیري جوانان ایرانی
یابی معادالت ساختاري، همبستگی ها از مدلبراي تحلیل داده.تحلیل قرار گرفت
(شاخص رفتارهاي پرخطرنتایج نشان داد کهمستقل استفاده شد.tپیرسون و آزمون 

رفتار جنسی، رابطه با جنس مخالف و ، خشونت،کل)، مواد مخدر، الکل، سیگار
رناك تفاوت معناداري بین زنان و مردان وجود دارد که در مردان بطور رانندگی خط

(شاخص کل)، سیگار و داري از زنان بیشتر است. همچنین رفتارهاي پرخطرمعنی
ها وجود دارد که در مجردها رانندگی خطرناك تفاوت معناداري بین مجردها و متأهل

ري پیرسون نیز نشان داد که بین ها بیشتر است. آزمون آماداري از متأهلبطور معنی
نتایج منفی و معناداري وجود دارد. يهاي رفتار پرخطر با میزان دینداري رابطهمؤلفه

تحلیل معادالت ساختاري نیز بیانگر این است که میزان تأثیر دینداري بر رفتارهاي 
معکوس این دو متغیر است یعنی يرابطهيدهندهاست که نشان-54/0پرخطر، 

کلی نتایج این پژوهش بر نقش بطورشود.فزایش دینداري باعث کاهش رفتار پرخطر ا
کند.رفتارهاي پرخطر تأکید میکاهشمهم دینداري بر

دینداري، رفتارهاي پرخطر، جنسیت، وضعیت تأهلمفاهیم کلیدي:
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مسألهیانبقدمه و م
داشتی و روانی هاي بهچالشترینسالمت یکی از مهميرفتارهاي تهدیدکننده

در جوانان 1و امروزه شیوع رفتارهاي پرخطر؛ )79: 1391(میري و دیگران، اجتماعی است
شده است (اعتماد، هاي جوامع بشري تبدیلنگرانیدلترینترین و گستردهبه یکی از مهم

نوعی با آن درگیر هستند و مشکالت گسترده و شدیدي و اکثر کشورهاي جهان به)1384
ي اخیر در جهت دهههاي بسیاري که در دونماید. علیرغم تالشجوامع تحمیل میرا بر 

افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیب و خطر رفتارهاي پرخطر صورت گرفته است، 
رو هستیم همچنان با افزایش روزافزون این رفتارها بویژه در میان جوانان و نوجوانان روبه

).79: 1391(میري و دیگران، 
تنها براي گیرد که نهبرمیاي از رفتارها را دررفتار پرخطر، سلسلهيم گستردهمفهو

آورد، بلکه باعث هاي جدي به بار میفرد درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگی وي زیان
: 1392شود (کاظمینی و مدرس غروري، گناه دیگر نیز میغیرعمدي به افراد بیيصدمه

کنند که احتمال نتایج را به رفتارهایی اطالق می» خطرپذیري«کارگرگ و گرور، .)15
شناختی و اجتماعی را براي فرد افزایش دهد منفی، ناخوشایند و مخرب جسمی، روان

اند از رفتارهایی که اثرات رفتارهاي پرخطر عبارتواقع). در2003، 2(کارگرگ و گرور
ها و رشد گردد تواند مانع موفقیتکه میجانبه و سالمتی افراد دارد نامطلوبی بر رشد همه

).79: 1391(میري و دیگران، 
(متذکر و دیگران، جهانی استياستفاده از مواد مخدر یکی از معضالت جامعه

) که جز تباهی، نابودي، بیماري، پشیمانی و مرگ چیزي به دنبال نخواهد 560: 1390
هاي خاص فردي، ا توجه به ویژگیاي ب) و در هر جامعه119-130: 1387داشت (بریري، 

شود. اعتیاد ناپذیرمیاجتماعی و شخصیتی افراد آن جامعه، باعث بروز مشکالتی جبران
روانی فرد، زندگی خانوادگی، ـعوارض بسیار جدي و عمیقی روي سالمت جسمی و روحی

يگذارد. در جوامع امروزي کاهش توسعهمیهاقتصاد، امنیت و رشد فرهنگی جامع
شده قتصادي و حتی عدم ثبات سیاسی از عوارضی است که به معضل اعتیاد نسبت دادها

). اعتیاد به مواد مخدر بسیاري از رفتارهاي طبیعی و 560: 1390است (متذکر و دیگران، 
کند و در فرد هیچ تمایلی براي پرداختن به معمول را در زندگی فرد معتاد مختل می

که فرد ازنظر روانی همواره گذارد. بطوريطبیعی باقی نمیهايتفریحات سالم و فعالیت

1 risky behaviors
2 Carr Gregg & Grover
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ينئشگی پس از مصرف مادهيدرگیر تهیه و مصرف مواد مخدر و یا سپري کردن دوره
توجهی را به قابليمصرف مواد، هزینهسوء.)1997و دیگران، 1مخدر است (الوینسون

توزیع داروها، درمان سال هزاران بیلیون دالر صرفکند و هرجامعه تحمیل می
.)2007، 2شود (وند ماركمصرف مواد میکنندگان و پرداختن به پیامدهاي سوءمصرف

چند میلیون نفر معتاد در سراسر جهان وجود دارد. هر200برخی برآوردها يبر پایه
آمار کشوري اعتیاد، به علت دشواري در تشخیص و گزارش صحیح موارد، آمار دقیقی 

میلیون نفر در ایران از مواد مخدر بصورت 6تا 2/1رسد بین لی به نظر میباشد ونمی
سال دو 12کنند. طبق گزارشات، تعداد معتادان تقریباً هر وابستگی یا تفننی استفاده می

: 1390(متذکر و دیگران، گردددرصد بر جمعیت آنان افزوده می8برابر شده و ساالنه 
561(.

خدر یکی از قشرهاي پرخطر و یا در معرض خطر جامعه افراد معتاد به مواد م
لحاظ جغرافیایی در اینکه ایران ازتر) و مهم2005شوند (موریموتو و دیگران، محسوب می

شده است وضعیت بسیار پرخطري قرار دارد، زیرا در مسیر ترافیک مواد مخدر واقع
)2009(رحمتی و دیگران، 

بندوباري جنسی و سوانح گردان و بیر و روانارتباط میان مصرف مواد اعتیادآو
معتادان به همچنین اینکه؛)121: 1387(بریري، شده استرانندگی جوانان بارها گزارش

).2009هستند (کریمی و دیگران، HIVهاي در معرض خطر ابتال به مواد مخدر از گروه
بهافزایش اعتمادنظر از مشکالت جسمی و روانی متعدد مواد مخدر مانند توهم،صرف

بار آن بر زندگی جمعی و فردي افراد جامعه اشاره کرد نفس کاذب و ... باید به تأثیر زیان
.)1377(اشنایدر، 

هاي اخیر به یک شیوع رفتارهاي پرخطر در بین نوجوانان و جوانان ایرانی نیز در سال
ح مختلف مدیریتی، هاي عمیقی را در سطوشده است و نگرانیاجتماعی تبدیليمسئله

دانشگاهی و عمومی جامعه به وجود آورده است. میانگین سن شروع سیگار در ایران در 
%) در 7/45سال بوده است و باالترین نسبت معتادان کشور (6/16بین افراد سیگاري 

) 2010محمدي، (زادهاندسال مصرف مواد را آغاز کرده22تا 17يفاصله
رف مواد اعتیادآور و الکل و سیگار در میان جوانان همچنین عالوه بر گرایش به مص

توان به گرایش به رفتارهاي پرخطر جنسی نیز اشاره کرد.می

1 Lowinson
2 Van De Mark



93زمستان ، 2، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 134

رفتارهاي پرخطر جنسی بصورت تعدد شرکاي جنسی و رفتار جنسی پرخطر 
شده انجامهايبررسی.)216: 1389(بیرامی و اسمعلی، شوندمحافظت نشده تعریف می

تواندرت بهداشت، بیانگر سرعت افزایش رفتارهاي پرخطري است که میتوسط وزا
واقع خطر جدي که افراد داراي در.)2009ساز ابتال به ایدز باشد (رحمتی و دیگران، زمینه

و انتقال HIVکند عفونت ناشی از ویروسرفتارهاي پرخطر جنسی متعدد را تهدید می
باشد. این مسئله همچنین پیامدهاي جسمی، ته میهاي مقاربتی و بارداري ناخواسبیماري

8/20، 1389در سال .)216: 1389عاطفی و اقتصادي زیادي دارد (بیرامی و اسمعلی، 
اند درصد از مبتالیان در ایران از طریق برقراري روابط جنسی به بیماري ایدز مبتال شده

)CDC ،2011 این میان جوانان به دلیل که در؛ )66: 1391زاده و دیگران، نقل از حاجی؛
عوامل فیزیولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر از سایرین در معرض خطرات زندگی، از

و دیگران 1جمله رفتارهاي جنسی غیر ایمن و آلودگی به ایدز قرار دارند (اکینرینوال
تواند سهم بسزایی در الگوي دهد برخی صفات شخصیتی میمطالعات نشان می.)2003

.)2004و دیگران، 2جوشوا(رهاي پرخطر جنسی داشته باشدرفتا
دهند. تغییر ساله تشکیل می24تا 10درصد از جمعیت ایران را جوانان 33حدود 

هاي گسترده شهرنشینی، کاهش سن بلوغ، کاهش خانوادهيشرایط اجتماعی، رشد فزاینده
گروهی در مورد جوانان ایران هاي اي و انتشار سریع اطالعات از طریق رسانهو حتی هسته

هاي وزارت بهداشت، شده توسط مرکز مدیریت بیماريانجامهايبررسی.نیز صادق است
ساز ابتال به ایدز باشد. به زمینهتواندبیانگر سرعت افزایش رفتارهاي پرخطري است که می

نان به هاي اخیر و کمتر شدن تمایل جواعبارتی، افزایش سن ازدواج در کشور در سال
نجار و دیگران، تر، سبب افزایش رفتارهاي پرخطر شده است (رحمتیازدواج در سن پایین

همچنین ممکن است رفتارهاي پرخطر جنسی به دالیلی همچون فقر مالی ؛)350: 1388
طلبی و عدم توجه به عواقب ناگوار رفتارهاي محافظت نشده و وابستگی شدید به مواد، لذت

امکان بروز رفتارهاي جنسی ناآگاهی. )1390(حیدري و دیگران، جنسی افزایش یابد
: 1384آریا و دیگران، کند (جاللیهاي جنسی را بیشتر میپرخطر و انحرافات و لغزش

250(.
توان به سبک رانندگی پرخطر نیز اشاره کرد:عالوه بر این موارد می

1 Akinrinola
2 Joshua
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که است؛ بطوريترین مشکالت سالمتی عمومی در جهانتصادفات یکی از بزرگ
میلیون نفر 50گیرد و موجب مصدوم شدن میلیون نفر را در جهان می2/1ساالنه جان 

هاي مربوط به حوادث ترافیکی بر میانگین آسیب).66: 1391(یوسفی و دیگران، شودمی
مرگ در هر صد هزار نفر 19برابر با 2002در سال 1هابندي بار جهانی بیمارياساس طبقه

مرگ در هر صد هزار نفر ارزیابی شد و متأسفانه 44اما این میزان براي کشور ایران بود، 
کشورمان از این لحاظ در جایگاه اول دنیا قرار دارد. طبق تحقیق دیگري، این حوادث در 

اند (سید معلمی و در ایران شده2میلیون سال زندگی3/1باعث از دست رفتن 2003سال 
اثر حوادث برروزاساس آمارها بطور متوسط حدود صد نفر در هربر. )252: 1392مرادي، 

رسد نفر می3000شوند، البته این رقم در دنیا روزانه به حدود رانندگی در ایران کشته می
.)66: 1391(یوسفی و دیگران، 
شود. طبق هاي ناشی از تصادفات ترافیکی، به میلیاردها ریال بالغ میمیزان خسارت

توسعه، خسارات ناشی از تصادفات حالساله در کشورهاي درانک جهانی، هرمطالعات ب
درصد تولید ناخالص 2تا 1شود که معادل میلیارد دالر برآورد می2تا 4/1ترافیکی بین 

.ملی این کشورهاست (همان)
رفتار رانندگان وسایل نقلیه دارد. رفتار راننده در اکثر يایمنی جاده بستگی به نحوه

شده و سوانح و تصادفات رانندگی در ایران و جهان بعنوان عامل اصلی بروز حادثه شناخته
درصد تصادفات 95تا 90کند. ناپذیري را براي فرد و جامعه ایجاد میجبرانهايآسیب
ویژه رفتار راننده مرتبط بوده است. رانندگی نوعی با عامل انسانی و بهاي در ایران بهجاده

الگوهایی از رفتار رانندگی که رانندگان را در معرض خطر مرگ قرار «بعنوان پرخطر که
، یکی از عوامل اصلی در تصادفات رانندگی به »دهد و مربوط به تخلفات قانونی استمی

هايرود. رفتارهاي پرخطر رانندگی، دومین علت منجر به مرگ و اولین علت سالشمار می
رود (همان).گ زودرس و ناتوانی در ایران به شمار میعمر در اثر مريرفتهدستاز

هاي دیگر رفتار پرخطر که به آن پرداخته خواهد شد رابطه با جنس مخالف مؤلفهاز
است:

اي ما پدیدهيتر و پسر پیش از ازدواج در جامعههاي معاشرت و دوستی دخپدیده
هاي گذشته وتاهی در دههاي براي مقاطع کظهور و مدرن. چنین پدیدهاست جدید و نو

هم در شهرهاي بزرگ بطور فاً میان طبقات باالي شهرنشین آن(پیش از انقالب) صر

1 global burden of disease
2 years of life lost
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هاي انقالب گیري انقالب اسالمی و تأکید بر اهداف و ارزشمحدود گسترش یافت. با شکل
هاي اخیر همراه با بر دستورات دینی و مذهبی، چنین روابطی نفی شد و در سال

شدن، افزایش میزان ي ساختی و اجتماعی چون گسترش شهرنشینی، صنعتیهادگرگونی
جمعی، این هاي اجتماعی، گسترش کمی و کیفی وسایل ارتباطسواد، حضور زنان در عرصه

پدیده به شکلی نوظهور و از بطن روابط بین شخصی جوانان جامعه پدید آمده است. 
از خواست و میل جوانان جامعه براي شده در این زمینهاي که تحقیقات انجامگونهبه

عبداللهیان؛)3-29: 1379(کند (ارمکی و دیگرانهایی حکایت میداشتن چنین معاشرت
)).1383() و احمدنیا و مهریار91- 92: 1383جوکار (؛)290-255: 1383(

هاي مضر و زیادي ي متقابل، ممکن است در معرض فعالیتدختر و پسر، در رابطه
واقع، آنان استفاده به نظر نرسد؛ اما درند که به سبب وجود عشق در رابطه، سوءقرار بگیر

از).87- 1386:96(یوسفی و دیگران،خبرنداند و خود، از آن بیشدهزاوارد روابط آسیب
هاي منفی از ظاهر گونه روابط اختالالت هیجانی و عاطفی و برداشتاینهايآسیبجمله

حریف هویت، بروز حسادت، گرایش به مصرف الکل و مواد مخدر، خود، پنهان کردن و ت
افت عملکرد تحصیلی، بارداري ناخواسته، افزایش خشونت در قرارهاي عاشقانه، ابتال به 

هاي زودهنگام، ایجاد بیمارهاي مقاربتی مانند ایدز، تجاوزهاي جنسی، وادار شدن به ازدواج
ه همسر، ارتکاب بزهکاري و درگیري با خانوادهجو بدبینی و سوءظن بعد از ازدواج نسبت ب

ایران، يجامعهتوان نام برد.)) را می2004(2) و اتا و بریجز2003(1(هووارد و ونگ
میلیون دختر و پسر ایرانی در سن ازواج قرار 14اکنون بیش از اي جوان است، همجامعه
تحصیالت، بخصوص يجمله ادامه)، اما به دالیل مختلف، از1389کل آمار، ي(ادارهدارند

افتد، اما این ها به تأخیر میدر سطح دانشگاهی و مشکالت اقتصادي، ازدواج گروهی از آن
نوري (خواجهشود که تمایالت به جنس مخالف نیز با آن فروکش کندتأخیر مانع از آن نمی

دالیل و گرایش رو بررسی نیازهاي اساسی این افراد واین). از41- 64: 1391آور، و دل
تأمین نامناسب و کهها به ارتباط با جنس مخالف، از اهمیت فراوانی برخوردار است. چراآن

ها در مسیر نادرست، فرد را به لحاظ روحی و روانی و ناصحیح این نیازها یا قرار گرفتن آن
ارع (زرو خواهد کردروبهايدر روابط اجتماعی و زندگی خانوادگی با مشکالت عدیده

).339-364: 1391آبادي و سلیمانی، شاه
هاي رفتارهاي پرخطر رفتار پرخاشگرانه است:از دیگر مؤلفه

1 Howard & Wang
2 Etaugh
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ترین مسائلی که در رابطه با جوانان در تمام سطوح جامعه (دولت، آموزشیکی از مهم
هاي رفتاري جوانان است. در میان ناهنجارييپرورش، خانواده و ...) مطرح است، مسئلهو

لحاظ هاي جوانان، پرخاشگري نمود بارزتري دارد و فراوانی آن بیشتر بوده و ازناهنجاري
ترین جمله ایران، بعنوان یکی از مهمازنیافتهافزایش سن پرخاشگري در جوامع توسعه

مسائل اجتماعی کشورهاي پیرامونی، خصوصاً کشورهاي پیرامونی با ساختار سنی جوان، 
.)10: 1388حسن تنهایی و دیگران، باشد (ابوالمطرح می

شده، داللت بر فراوانی پرخاشگري و انجامهايگزارشات متعدد در نشریات پژوهش
مسئله پیشازروزه و بیشافزایش بعد و گستردگی آن در بین جوانان و افزایش هر

پرخاشگري در بین يشود که مسئلهکه مشاهده مینحويپرخاشگري جوانان دارد به
جویانه در بین جوانان و حتی گیر شده و نوعی از الگوي رفتاري پرخاشهمهجوانان، تقریباً
پرخاشگري يتوان گفت که مسئلهبنابراین می؛ندکرفته بیشتر نمود پیدا میدختران رفته

هایی را در باب مسائل تربیتی، اجتماعی دارد و نگرانیيجوانان در ایران، منشأ و زمینه
)10: 1388(ابوالحسن تنهایی و دیگران، و هویتی جوانان هم برانگیخته استآموزشی 

مستقیم ساختار و کارکرد شده به عواملی مثل تأثیرات مستقیم و غیرتحقیات انجام
عناصر ناموزون نظام اجتماعی بر ساختار اقتصادي و نظام آموزشی (ابوالحسن تنهایی و 

دین، طالق و مشاجرات خانوادگی و غیبت طوالنی)، عدم سازگاري وال9: 1388دیگران، 
).2: 1389زاده و مرادي، اند (لهساییکردهپرخاشگري اشارهمدت والدین در بروز 

پژوهشضرورتاهمیت و 
رفتارهاي پرخطر یکی از معضالت يشده در حال حاضر مسئلهبا توجه به موارد ذکر

ن در این زمینه اصالح نشود، پیامدهاي ماست و اگر بینش و گرایش جواناياصلی جامعه
ها به رفتارهاي رو بررسی دالیل و گرایش آناینمنفی بسیاري را به دنبال خواهد داشت. از

که گرایش افراد و بخصوص جوانان چرا؛پرخطر، از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است
جامعه باعث بروز مشکالت سازان و نیروها و عوامل اصلی توسعه و پیشرفت آیندهبعنوان

کشور ایران با بافت اي هم براي خود فرد و هم براي جامعه خواهد شد خواهد کرد. گسترده
) و 30: 1382دفتران، ترین کشورهاي دنیاست (احسانی و عزبجمعیتی خود، یکی از جوان

سالمت انسانی براي نیل به مدارج کمال، برخورداري ازيتوسعهيیکی از ملزومات اولیه
.)76: 1390جسمانی، نشاط جسمی و روانی و فضایل اخالقی است (عزیزي و دیگران، 

گرو سالمت روحی و جسمی اعضاي درسالم و بانشاطيریزي یک جامعهبدون تردید، پی
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: 1384(فتحی، باشدجامعه و مرهون تالش نیروهاي انسانی تندرست، کارآمد و فکور می
هاي اجتماعی خود را به نحو احسن انجام دهند که اگر به این که بتوانند مسئولیت؛)75

مسئله توجه کافی نشود، باعث هدر رفتن نیروي این قشر و ضرر آنی، موجب خسارت آتی 
هایی را به بار خواهد آورد.ناهنجاريخواهد و احتماالً

رسد اعتقادات مذهبی، بافت خاص فرهنگی و چه در شهر یزد به نظر میاگر
شود هاي اخالقی که حاکم است، تا حدودي مانع از گرایش به رفتارهاي پرخطر میارزش

یابی علل به رشدي که رفتارهاي پرخطر در پی دارد، در ریشهاما با توجه به روند رو
رفتارهاي پرخطر، نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد که رفتارهاي پرخطر را محصول عوامل 

: 1391کنند (میري و دیگران، ی و فرهنگی قلمداد میشناختی، محیطی و اجتماعزیست
پس به خاطر اهمیت و ضرورتی که این مسئله و بخصوص در میان جوانان و باألخص ؛)80

شود میساز ایجاد و افزایش رفتارهاي پرخطرعواملی که زمینهيدانشجویان دارد مطالعه
رسد.ضروري به نظر می

رسی عوامل مؤثر بر رفتارهاي پرخطر اهمیت زیادي پس با توجه به آنچه گفته شد، بر
هاي اصلی مؤثر در عدم ایجاد رفتارهاي رسد که یکی از مؤلفهگونه به نظر میو این؛دارد

دینداري است.ـکه کمتر به آن توجه شدهـپرخطر
ها و جوامع از ابتدایی تا مدرن و فرا مدرن در اشکال گوناگون زمانيدین در همه

داشته است. الروس اشتغال فکر و امر فوق طبیعی و الهی را یکی از حضوروجود و
).12: 1391هاي انسانی دانسته است (بهار و رحمانی، گرایشترینترین و باثباتجهانی

تواند با ایجاد باورها و دهد که میدین بخش بزرگی از فرهنگ انسانی را تشکیل می
ها به انجام مناسک و اعمال مذهبی فراخوانی آنهاي مشترك میان پیروان خود و ارزش

مشترك آنان را به دور یکدیگر جمع کرده و از این طریق موجبات استحکام و دوام 
) 45: 1391اجتماعی را فراهم کند (بهار و میثمی، 

شناسی، دین بعنوان یک نماد اجتماعی داراي کارکردهاي اساسی از دیدگاه جامعه
قاي جامعه شود که نبود آن بم و خوشبختی آفرینی در نظر گرفته میمانند: انضباط، انسجا

از دیگر کارکردهاي دین آن است . )3: 1390دوست و دیگران، سازد (رضارا مخدوش می
گستراند و موجبات آرامش روحی و امید به که چتر حمایت معنوي خود را بر پیروانش می

هاي مثبت از طریق دعوت به هنجارها و ارزشکهآورد. دیگر آنآینده را در آنان فراهم می
گیري تعامالت اجتماعی سالم مبتنی بر سجایاي اخالقی مثبت شده، اسباب شکلتثبیت

هاي کند و بنابراین به مشارکتدوستی، ایثار و اعتماد را فراهم میچون صداقت، نوع
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تر اجتماعی منجر لوبمطنتیجه به ایجاد فضايزند و درگسترده افراد با یکدیگر دامن می
.)45: 1391شود (بهار و میثمی، می

گونه نیز دین همانگذارد،فرهنگی بر دین تأثیر میـگونه که محیط اجتماعیهمان
تواند عامل نیرومند میگذارد. دین غالباًفرهنگی تأثیر میـبر محیط اجتماعی

ها تأثیر بگذارد، و د، بر ارزشاجتماعی باشد، به نهادها شکل بدهيپدیدهيکنندهتعیین
هاي اجتماعی تحت زندگی و فعالیت.)1384:175روابط را زیر نفوذ خود بگیرد (زاکرمن، 

بینی اخالقی ها و اعتقادات کنشگران اجتماعی است. بنابراین، دین نظام یا جهانتأثیر ارزش
ه دیگران را گیري نسبت بو معرفتی در میان معتقدان است که الگوهاي کنش و جهت

.)111: 1392(طالبی و حاجیلو، دهدتحت تأثیر قرار می
تواند یک جامعه را از فساد و انحراف بازدارد اعتقادات ترین عواملی که میاز مهم

ها ترین علت سیستم کنترل درونی انسانپور مهمرفیعيمذهبی افراد است. به گفته
).12: 1391مذهب است (بهار و رحمانی، ترین سیستم کنترل درونی دین وهستند و مهم

بخش و هاي اجتماعی در جامعه بصورت یک نیروي حیاتدین با کاهش ناهنجاري
.)10: 1391کند (پوراحمد و دیگران، سعادت پرور عمل می

کند و به عقل وي به نظر میسیاك، دین، انسان را به فلسفه حیات، مسلح می
نما براي کشتی کند که قطباي فرد نقشی را ایفا میبخشد. دین برروشنگري الزم را می

دهد. دین نیازهاي است، یعنی در دریاي زندگی جهت و راهنمایی در اختیار او قرار می
ها را باعث بخشد. وي این مساعدتاساسی و بویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق می

داند (آلستون و ات اخالقی میآرامش روح، سازگاري معنوي و قدرت مقاومت در برابر خطر
.)1376همکاران، 

دین و رفتار دینی يبا توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی انسان مدرن، مطالعه
دهد و شناسی معاصر را تشکیل میپردازي در جامعههاي مهم پژوهش و نظریهیکی از جنبه

شی که در ایجاد و حفظ دین به لحاظ نقيشناسی مدرن، مطالعهاز ابتداي پیدایش جامعه
شناختی افراد دارد، موردتوجه بوده است. در این ساختارهاي اجتماعی و حفظ تعادل روان

زمینه سن سیمون معتقد است که دین در صورت امروزي شده آن براي حفظ حیات 
اجتماعی و معنی ضروري است و در نظر پیروان او دین سیمانی (عامل پیوند) براي جامعه 

).3: 1384کند (زاکرمن، ا اجتماعی بودن انسان را بیان میاست؛ زیر
دینداري، جلوه و مصداق دین است و براي آنچه در واقعیت وجود دارد، ضروري است 

بنابراین با توجه به وابستگی وجوه فرهنگی، سیاسی، ؛که به دینداري پرداخته شود
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ایگاه دین بعنوان یکی از اقتصادي و تأثیرپذیري دین از محیط اجتماعی و فرهنگی و ج
هاي کمی و کیفی بسیاري در این زمینه نهادهاي مهم اجتماعی، الزم است که پژوهش

).4: 1390انجام شود (رضادوست و دیگران، 
براي توصیف میزان تعهدي که یک فرد یا گروه به یک نظام باور » دینداري«اصطالح 

نداري، به بیان کلی، یعنی داشتن دی.)1998، 1شود (رنزتیدینی دارند، استفاده می
که نگرش، گرایش و کنش فرد را متأثر سازد (بهار و میثمی، نحويبه"اهتمام دینی"

یک فرد دیندار کسی است که با آگاهی از اصول و شعائر یک مذهب به ) و 47: 1391
أثیرگذار که این پیروي بر زندگی فردي و اجتماعی وي تنحويپردازد، بهپیروي از آن می

.)404: 1382است (شهابی، 
ایران، جوان بودن جمعیت است، يدلیل مهم در بررسی اهمیت دینی در جامعه

هاي فراوان در این زمینه انجام شود. از طرفی شکی نیست که بنابراین بجاست که پژوهش
ها،مدیران و گردانندگان فرداي جامعه دانشجویان هستند، پس تحقیق و تفحص در نگرش

گیري دینی و دینداري هاي گوناگون، بویژه از بعد جهتروحیات و اعتقادات آنان در عرصه
).5: 1390دوست و دیگران، هاي آنان ما را یاري کند (رضاگیتواند در شناخت ویژمی

ما در این مقاله، دینداري را بر اساس پنج بعد اعتقادي، عاطفی، پیامدي، دانشی و 
ترین خصوصیات چه کامل نیست، مهم. این تعریف از دین اگرایممناسکی بررسی کرده
دهد.دینداري را نشان می

نوعی تأثیرات دینداري بر جوانب گوناگون زندگی اند بهکدام کوشیدهمحققان هر
هاي شناسی به بررسی تفاوتافراد را به تصویر بکشند، و در این میان تحقیقات جامعه

اند. اما در این میان علل آن و عوامل مؤثر بر آن و ... پرداختهجنسیتی در دینداري، تبیین 
آنچه مغفول مانده تأثیر دینداري بر رفتارهاي پرخطر است. به سبب اهمیت موضوع و تأثیر 

ها و به علت وجود تحقیقات ها و بخصوص رفتار آندینداري بر زوایاي مختلف زندگی انسان
ردي و راهبردي بودن نتایج این تحقیق، انجام آن بسیار مختصر و محدود و به علت کارب

رسد.ضروري به نظر می

1 Renzetti
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مبانی نظري و تجربی پژوهش
رتواند بر رفتارهاي پرخطدر این مقاله و براي بررسی این موضوع که آیا دینداري می

ثر باشد یا خیر، پس از مروري بر رویکردهاي نظري و تحقیقات تجربی در ایران و خارج ؤم
بین این دو متغیر خواهیم پرداخت.يهاي توصیفی و سپس تحلیل رابطهشور به یافتهاز ک

نظریات مرتبط
گفت انسان نیاز دانست و میدین را سنگ بناي سامان اجتماعی می1آگوست کنت

نظر کنت اززیرا خواهان دوست داشتن چیزي برتر از خود است.؛دائمی به مذهب دارد
ها، اختالفات فردي در جهت غلبه بر تمایالت فردگرایانه انسانساز گسستن دین زمینه

بخش و ایجاد ثبات در هر حکومت و دوستی، عامل اساسی مشروعیتعامل ایجاد نوع
شود بري در هر قدرت اجتماعی محسوب میفرماندهی و فرمانيرابطهيکنندهتنظیم

نقش اساسی دین در هر ). پس بر اساس این نظریه با توجه به 164: 1386(موحد، 
ثري در کاهش رفتارهاي ؤگونه برداشت کرد که دین می تواند نقش متوان ایناي میجامعه

پرخطر داشته باشد.
پردازان رهیافت کارکردگراست که عالوه بر کارکردهاي دیگر از نظریه2ماکس وبر

خود دین او به تبیین«بخشی دین معطوف داشته است. اصی به کارکرد معناخيتوجه
هاي خاص اجتماعی و تأثیر پرداخت، بلکه پیوندهاي میان انواع گوناگون دین و گروهنمی

(تامسون و » کردهاي دیگر زندگی اجتماعی را دنبال میهاي دینی بر جنبهانواع دیدگاه
این رویکرد .)57: 1392زاده، جواهري و والیت خواجه، نقل از سراج؛ 101: 1381دیگران، 

دهد و با تأکیدي توجه قرار میشناختی را موردشناختی و هم عناصر جامعهصر روانهم عنا
شناسیرواناثرکند. وبر برکه بر معنا دارد، رویکرد کارکردگرا نسبت به دین را تعدیل می

کند. ازدین مطرح میيشناختی را دربارههاي جهانی، نوعی رهیافت رواناجتماعی دین
زندگی قشرهاي يخود را بر شیوهيکه رواج یابد، نفوذ پردامنهآنمجرددین به«نظر وي 

اخالق دینی يهاي گوناگون به تفسیر رابطهگذارد. مردم به روشمیبسیار ناهمگن بر جاي
که اخالق دینی همچون کارکردهاي صرف طوريپردازند؛ بهاي ناظر بر منافع میبا موقعیت

شناختی صورت رواناین تفسیر در چارچوبی صرفاًها تلقی شده است.این موقعیت
.)57-58:نقل از همان؛306: 1382(وبر،» گیردمی

1 Auquste Conte
2 Max Weber
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توجه قرار شناختی جستجو براي معنا را مورداینکه وبر در تبیین دین عنصر روانبا
شناختی وامل جامعههاي ادیان گوناگون را باید با عکند که تفاوتدهد، ولی تأکید میمی

هاي برآورده شدن نیاز به رستگاري، بر وفق جایگاه راه« نظر وبر ازکهطورينمود؛ بتبیین
رستگاري فرآیندي بسیار يمسئلههايحلنتیجه، ایجاد راهپذیرند و دراجتماعی تغییر می

(تامسون و » گیردهاي اجتماعی شکل میاجتماعی است و تحت تأثیر نیروها و ضرورت
.)58نقل از همان: ؛103: 1381دیگران، 

اثر ایمان و اعتقاد خود کلی بر این امر داللت دارد که دینداران بررویکرد وبر بطور
هاي نفسانی و غریزي خود غلبه کنند و همچنین، احتمال توانند بر خواهشبهتر می

دین عامل مهمی « آورند. ازنظر وبر کمتري وجود دارد که به انجام رفتارهاي پرخطر روي
نقل ؛1998زاده، نقل از سراج؛1996(ترنر، » اي غریزي انسان استهي کنترل خواهشبرا

برند، هدفی کمتر رنج میاز همان). از سوي دیگر، مؤمنان که از احساس پوچی و بی
).58: 1392، و دیگرانزادهها بیشتر است (سراجدي از طرف آناحتمال کنترل لذات ما

مثابه روابط متقابل دین و گوید: بهشناسی دین میدر تعریف جامعه1یواخیم واخ
ها و نهادهاي دینی بطور متقابل تحت تأثیر ها، عقیدهشود که انگیزهجامعه، تصور می

ها را گیرند و خود نیز آننیروهاي اجتماعی، سازمان اجتماعی و قشربندي اجتماعی قرار می
اجتماعی وجود نداشته يمالکیت یا مرتبهکار،دهند. تا زمانی که تقسیمتحت تأثیر قرار می

تنوع يتوانیم دربارهالزامات آن فراهم نباشد نمیيباشد و تا زمانی که رشد فردیت و همه
چه که باید سخن به میان آوریم. هرتخیلی دینی پدید آمده از تمایزات اجتماعی، چنان

ه کارهاي گوناگون ناظر به شوند اعضاي گروترمیساختارهاي زبانی و تشکیالتی پیچیده
تنها کارکردهاي گوناگون دارند بلکه دهند، آنان نههدفی مشترك را به هم انجام می

مساعی و حقوق و وظایف گوناگونی هم دارند. نیروهاي گوناگون، درجات گوناگون تشریک
هاي مشخص بنديشود و گروهشدن فشرده میچه تخصصینظر واخ، هرازکلیبطور
گیرد، مفاهیم، مؤسسات و عادات و رسوم اجتماعی شکل میيی بر ثروت و مرتبهمبتن

کنند. افزایش تفاوت دینی قشرهاي گوناگون جامعه هم به مقدار فراوان شروع به تغییر می
دینی، اعمال و سازمان آن ياجتماعی، به تفاوت در اندیشهيدر مال و ثروت، حرفه و رتبه

.)10: 1390، و همکارانقل از رضادوستن؛ 1380منجر شد (واخ، 

1 Joachim Wach
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ان در برپا داشتن دیندارتر بودن زنان نسبت به مرديدهندهتحقیقات متعدد نشان
ها معتقد است که این تفاوت1هاي مذهبی و اعتقادات دینی است. لوونتالعبادات، فعالیت

هاي مذهبی در هر دین یا سنتهر دین است. او معتقد استبسته به فرهنگ و سنت 
هایی ی مانند نماز خواندن و ... تفاوتمذهب میان زنان و مردان در تعهدات و وظایف دین

ها تعهدات دینی کمتري اسالم و یهود در برخی از جنبهکند؛ آنچنان که مثالًایجاد می
ین ادیان به مکان رود زنان در اانتظار میبنابراین، ؛اندبراي زنان نسبت به مردان قائل

هاي مذهبی، زنان یهود و ري داشته باشند و در برخی فعالیتکمتيعبادت خود توجه
ري کنترل معتقد نیز با بسط تئو2مسلمان ممکن است کمتر از مردان ظاهر شوند. کالت

ها منشأ اجتماعی داشته و بدین شیوه تفاوت جنسیتی در دینداري را است که این تفاوت
.)3-1392:4است (مدیري و آزادارمکی، تبیین کرده

دینداري داراي پنج بعد، اعتقادي، مناسکی، تجربی، دانشی و 3نظر گالك و استاركاز
پیامدي است. گالك و استارك دو بعد اعتقادي و مناسکی را بیش از سایر ابعاد به کار 

.)74: 1383زاده، اند (سراجگرفته
هاي مبنایی در مورد اطالعات و دانستهبعد فکري (دانش دینی): مشتمل بر .1

و درواقع شامل حداقل ؛ها را بدانندمعتقدات هر دین است که پیروان آن دین باید آن
اي که فرد خود را ملزم به انجام اعمال گونهاصول و فروع و تاریخ دین است، بشناخت از

آن، آشنایی با تاریخ دینی دانسته یا حداقل به آن گرایش پیدا کند، مانند آشنایی با قر
اسالم و آشنایی با احکام.

رود پیروان یک دین به بعد اعتقادي (باورهاي دینی): باورهایی که انتظار می.2
ها اعتقاد داشته باشند؛ مانند اعتقاد به وجود خدا.آن

شود که پیروان ادیان مختلف، انجام بعد مناسکی (اعمال دینی): شامل اعمالی می.3
جام اعمال واجب دینی، همچون نماز، گرفتن روزه و ...دهند؛ مثل انمی

بعد تجربی (عواطف دینی): مربوط به عواطف، احساس و تأثیراتی است که در .4
ارتباط فرد با واقعیتی غایی یا اقتداري متعالی، همچون خداست؛ مثل احساس نزدیکی به 

نام خدا.خدا، آرامش در اماکن مذهبی و شروع کار با

1 Loewenthal
2 Collet
3 Glak & Stark
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ها و دانش بر زندگی و (آثار دینی): ناظر بر آثار باورها و اعمال، تجربهبعد پیامدي .5
پیروان هر آیین است؛ مثل دقت در حالل و حرام، هراس از عمل غیرياعمال روزمره

). 6-7: 1391مذهبی و کمک به مستمندان (پوراحمد و دیگران، 

پژوهشپیشینه 
الف) تحقیقات داخلی

هاي دینی بررسی سطح دینداري و گرایش« مرشدي و توسلی در پژوهشی با عنوان 
به این نتیجه رسیدند که متغیرهاي پایگاه اجتماعی و اقتصادي و محل تولد » دانشجویان

ها ها ندارد، اما جنسیت آنهاي دینی آندانشجویان تأثیري بر سطح دینداري و نوع گرایش
که باور دینی و پایبندي به اعمال فردي در بین دانشجویان بطوريبر این متغیرها اثر دارد، 

دختر بیش از دانشجویان پسر است و گرایش به دین خصوصی و برخورد گزینشی با دین، 
).96-118: 1385(مرشدي و توسلی، در بین دختران کمتر از پسران است

ن میزان دینداري بیيبررسی رابطه«پارسامهر و دیوبند در پژوهش خود با عنوان 
به این نتیجه رسیدند که بین » والدین با خشونت میان فردي فرزندان پسر دبیرستانی

منفی و معنادار وجود داشت. میزان این يدینداري والدین و خشونت فرزندان رابطه
بنابراین، ؛دینداري پدر با خشونت فرزند معنادارتر بوده استيهمبستگی در مورد رابطه

حرافی چون تواند نقش مؤثري در کاهش رفتار انورهاي دینی در والدین میتقویت با
).71-87: 1390مهر و دیوبند، خشونت ایفا کند (پارسا

دهند هر چه میزان معنویت و دینداري افراد زیادتر باشد، هاي علمی نشان میبررسی
کنند میهاي روانی و انحراف رفتاري و اجتماعی پیدا مصونیت بیشتري از بیماري

.)53-72: 1392فر و دیگران، (هاشمیان
در شهر » نقش مذهب در کاهش پرخاشگري«اي با عنوان علوي و همکاران در مقاله

اصفهان به این نتیجه رسیدند که بین دو گروه مسجدي و غیر مسجدي در میزان 
ن همچنین، بین دفعات حضور در مسجد و میزا؛پرخاشگري تفاوت معناداري وجود دارد

معکوس وجود دارد و همچنین میزان پرخاشگري در مردان بیشتر از يپرخاشگري رابطه
).117- 128: 1387زنان و افراد مجرد بیش از افراد متأهل است (علوي و همکاران، 
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ب) تحقیقات خارجی 
در تحقیقات خود به این ، )2003(2)، واالس و دیگران2001(1کونیگ و دیگران

نان منفی وجود دارد.يه بین دو متغیر دینداري و مصرف سیگار رابطهنتیجه رسیدند ک
به این نتیجه رسیدند که دو نوع دینداري عمومی و خصوصی ، )2003(3ماکر و دیگران

داري با مصرف سیگار دارند.منفی معنیيرابطه
به این نتیجه رسیدند که دینداري بصورت مستقیم با رفتارها و 4و و بنسونهادون

اي از درگیر هاي فرا اجتماعی نوجوانان و جوانان رابطه دارد و این امر بطور بالقوهارزش
اي چون بزهکاري، مصرف مواد و الکل و شدن نوجوانان در رفتارهاي منفی و سازش نایافته

کند و از این طریق سازگاري اجتماعی آنان را برقراري روابط نامشروع جنسی پیشگیري می
.)1995(دوناهو، کندتسهیل می

زا دارند. افرادي که از دینداري باالیی برخوردارند سازگاري بهتري با موقعیت استرس
کنند. اضطراب کمتري دارند، از تري از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه میمیزان پایین

د. کنند، از حمایت اجتماعی باالتري برخوردارنگردان و الکل پرهیز میمصرف مواد روان
ها به دلیل داشتن روشی سالم در زندگی امید به زندگی باالتري نسبت به سایر افراد آن

).6،2005و سامسون1988، 5عادي دارند (کونیگ
افزایش سالمت جسمانی و روانیبرتحقیقات دیگر نیز هرکدام به تأثیر مذهب

) 2003، 8(میر) بر کاهش رفتارهاي پرخطري مانند روابط جنسی زودهنگام2003، 7(ویت
اند.) تأکید کرده2000، 9(میلرو مصرف مواد

پژوهشچارچوب نظري
توان فقط به یک عامل اشاره کرد. بنابراین هاي اجتماعی نمیمعموالً در تبیین پدیده

کنت، وبر، یواخیم واخ، لونتال و کالت و گالك يچارچوب نظري پژوهش، تلفیقی از نظریه

1 Koenig & et.al
2 Wallace & et.al
3 Nonnemaker & et.al
4 Donahue, J. M. & Benson
5 Koenig
6 Samson
7 Waite
8 Miller
9 Meier
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بر نظریاتی که مطرح شدند، ارتباط دینداري با رفتارهاي پرخطر از باشد. بنا و استارکمی
استخراجیواخیم واخ و لو ونتال و کالتيوبر و جنسیت و وضعیت تأهل از نظریهينظریه
شده است.اند و از مدل گالك و استارك براي سنجش میزان دینداري استفادهشده

هاي پژوهشفرضیه
تارهاي پرخطر و میزان دینداري رابطه وجود دارد.رسد بین رفبه نظر می-1
رسد بین وضعیت تأهل و میزان دینداري رابطه وجود دارد.به نظر می-2
رسد میزان دینداري در بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد.به نظر می-3

شناسی پژوهشروش
باشد. این یشی میراهبرد، از نوع پیمالحاظکمی و ازتحقیق حاضر ازلحاظ رویکرد،

پژوهش به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردي و به لحاظ معیار وسعت، 
با دهد. میتشکیل را دانشجویان دانشگاه یزد ین تحقیق ري اماآيجامعهپهنانگر است. 

مناسب گیري شود، روش نمونهب نتخاامختلف هاي رشتهبین از ینکه نمونه باید اتوجه به 
برآورد حجم نمونه نیز با استفاده از فرمولست. گیري متناسب ا، نمونهین تحقیقاي ارب

.نفر محاسبه شد320درصد،5درصد و خطاي مجاز 95کوکران با سطح اطمینان 

هاردآوري دادهابزار گ
استفاده در این مطالعه، پرسشنامه است. پرسشنامه بعد از احراز اعتبار و ابزار مورد

استفاده قرار نهایی مورديها در مرحلهآوري دادهمقدماتی، براي جمعيدر مرحلهپایایی 
شد. استفادهLisrelو SPSSافزار کامپیوتري ها از نرمتحلیل دادهوگرفت. جهت تجزیه
به درصد فراوانی و در سطح استنباطی نیز براي آزمون فرضیات از در سطح توصیفی

ساختاري استفاده شد.يیابی معادلهو مدلtیرسون، هاي ضریب همبستگی پآزمون

پژوهشهاي یافته
8/8باشد.ها زن میدرصد آن50ها مرد ودرصد آن50پاسخگو،320از مجموع

از پاسخگویان داراي 6/0درصد پاسخگویان مجرد و 6/90درصد پاسخگویان متأهل و 
درصد پاسخگویان لیسانس، 9/66یلی وضعیت سایر (مطلقه، بیوه و ...) هستند. مقطع تحص

درصد از 40باشند. درصد داراي تحصیالت دکترا می6/1لیسانس و درصد فوق6/31
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هاي از رشته5/37هاي علوم پایه و از رشته5/22هاي انسانی، پاسخگویان از رشته
هاي آن و همچنین و مؤلفهرفتارهاي پرخطريمنظور مقایسهبهباشند. مهندسی می

شده است. نتایج مستقل استفادهtدینداري در دو گروه (دانشجویان دختر و پسر) از آزمون 
، (شاخص کل)، مواد مخدر، الکل، سیگاردهد که رفتارهاي پرخطرنشان می2جدول 

رفتار جنسی، رابطه با جنس مخالف و رانندگی خطرناك تفاوت معناداري بین خشونت،
داري از زنان بیشتر است. مردان بطور معنیزنان و مردان وجود دارد که در

میانگین میزان دینداري و رفتارهاي پرخطر بین يمستقل براي مقایسهtخروجی آزمون :1جدول 
زنان و مردان

داريمعنیTآزادييدرجهانحراف معیارمیانگینهاگروهمتغیر

26/15079/7317415/7000/0مردمواد مخدر 55/10763/3زن

09/15875/6317757/7000/0مردالکل 95/9790/4زن

71/10758/5317625/3000/0مردسیگار 56/8775/4زن

41/11395/4317052/0000/0مردخشونت 50/9012/4زن

20/10107/5317398/7000/0مردرفتار جنسی 57/6509/3زن

93/12633/4317706/4000/0مردس مخالفرابطه با جن 49/10606/4زن

48/17002/6317833/2005/0مردرانندگی خطرناك 57/15031/6زن

07/93068/29317579/6000/0مردرفتارهاي پرخطر 19/71020/22زن

ن دینداري در دو گروه هاي آن و همچنیو مؤلفهرفتارهاي پرخطريمنظور مقایسهبه
نشان 2شده است. نتایج جدول مستقل استفادهt(دانشجویان متأهل و مجرد) از آزمون 

(شاخص کل)، سیگار و رانندگی خطرناك تفاوت معناداري دهد که رفتارهاي پرخطرمی
ها بیشتر است. داري از متأهلها وجود دارد که در مجردها بطور معنیبین مجردها و متأهل
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ولی بین مواد مخدر، الکل، خشونت، رفتار جنسی و رابطه با جنس مخالف در مجردها و 
متأهل تفاوت معناداري وجود ندارد.

میانگین میزان دینداري و رفتارهاي پرخطر بین يمستقل براي مقایسهtخروجی آزمون :2جدول 
هامجردها و متأهل

داريمعنیTزاديآيدرجهانحراف معیارمیانگینهاگروهمتغیر

99/12926/5316523/1129/0مجردمواد مخدر 18/11733/6متأهل

63/12420/6316623/1106/0مجردالکل 57/10339/6متأهل

90/9448/5316365/3002/0مجردسیگار 11/7058/4متأهل

58/10240/4316787/1075/0مجردخشونت 07/9513/4متأهل

50/8758/4316798/1073/0مجردرفتار جنسی 82/6137/4متأهل

82/11738/4316749/1081/0مجردروابط با جنس مخالف 18/10808/4متأهل

77/16911/5316478/2014/0مجردرانندگی خطرناك 82/13907/6متأهل

18/83852/27316633/2009/0مجردپرخطررفتارهاي  75/68998/25متأهل

و دینداري، از رفتارهاي پرخطرهاي بین خرده مقیاسيمنظور بررسی رابطهبه
هاي دهد بین مؤلفهنشان می2شده است. نتایج جدول آزمون آماري پیرسون استفاده

دیگر با عبارترد. بهمنفی و معناداري وجود دايرفتار پرخطر با میزان دینداري رابطه
کند. در بین افزایش هر یک از سطوح رفتارهاي پرخطر، میزان دینداري، کاهش پیدا می

میزان دینداري بیشترین رابطه را با مصرف الکل و هاي مختلف رفتارهاي پرخطر،مؤلفه
کمترین رابطه را با خشونت دارد.
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تار پرخطرهاي رفماتریس همبستگی دینداري و مؤلفه:3جدول 

مواد دینداري
رفتار خشونتسیگارالکلمخدر

جنسی

رابطه با 
جنس 
مخالف

رانندگی 
خطرناك

-264/0***مواد مخدر

671/0***-556/0***الکل

650/0***571/0***-459/0***سیگار

320/0***373/0***287/0***-196/0***خشونت

392/0***561/0***688/0***495/0***-539/0***رفتار جنسی

رابطه با 
جنس مخالف

***539/0-***397/0***613/0***487/0***299/0***637/0

رانندگی 
خطرناك

***251/0-***272/0***389/0***369/0***537/0***322/0***405/0

642/0***734/0***783/0***596/0***755/0***866/0***739/0***-542/0***رفتار پرخطر
001/0 <P

که مالحظه منعکس شده است. چنان1نتایج تحلیل معادالت ساختاري در نمودار 
اند ضمن مکنون دینداري، ابعاد مناسکی و دانشی بودهيهاي سازهترین معرفشود مهممی
الکل و رفتار جنسی ، استفاده از رفتار پرخطرمکنون يهاي سازهترین معرفکه مهماین

بوده است. 
شود میزان تأثیر دینداري بر رفتار پرخطر، مشاهده می1طور که در نمودار همان

یعنی افزایش دینداري ؛معکوس این دو متغیر استيرابطهيدهندهاست که نشان- 54/0
شود.باعث کاهش رفتار پرخطر 
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دینداري بر رفتارهاي پر خطرساختاري، تأثیر میزانيمدل معادله: 1نمودار

دهد که مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. هاي برازش مدل نشان میشاخص
به منظور بررسی برازش مدل پیشنهادي چند شاخص مورد توجه قرار گرفت. شاخص با 

تغییرات شاخص مذکور بین يمحاسبه شده است. دامنه1عنوان شاخص نیکویی برازش
تر باشد بیانگر برازش بهتر مدل ست، هر چه مقدار محاسبه شده به یک نزدیکصفر و یک ا

.به دست آمده است85/0معادل GFIاست. در مدل حاضر، 

هاي نیکویی برازششاخص:4جدول 
GFICFINFINNFIIFIشاخص

85/091/089/089/091/0مقدار

ل تحت بررسی به ترتیب برابر نیز در مدIFIو CFI ،NFI ،NNFIهاي لفهؤمیزان م
افزار لیزرل هاي نرمها و خروجیاست. با توجه به شاخص91/0و 89/0، 89/0، 91/0
توان گفت مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.می

1 GFI
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گیريبحث و نتیجه
اي سطحی از رفتارهاي پرخطر (مصرف مواد مخدر، سیگار، الکل، در هر جامعه

رابطه با جنس مخالف و راننگی خطرناك) وجود دارد. و طبق آمارها خشونت، رفتار جنسی، 
تواند شود، که افزایش این رفتارها هم مینیز هر روز نیز بر میزان این رفتارها افزوده می

باعث مسائل فردي و هم مسائل جدي براي سالمت جامعه فراهم کند که در حرکت جامعه 
یا حتی مانع از آن شود که در این میان با به سمت رشد و پیشرفت خلل ایجاد کند و 

تواند امکانی فراهم کند که افراد جامعه هاي دینی میتوجه به تحقیق حاضر، دین و ارزش
هاي اساسی گذاريلذا باید سرمایه؛کمتر به سمت رفتارهاي پرخطر و انحرافی کشیده شوند

ارتباط با تقویت این بعد انجام شود.در
نظران صاحبيها همواره مورد توجهتأثیر آن در زندگی انسانچه نقش دین واگر

تواند بر رفتارهاي این حوزه بوده است، اما در میان این مطالعات، به تأثیري که دین می
پرخطر داشته باشد مغفول مانده است.

از میزان دینداري و رفتارهاي پرخطر بین يتحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه
پسر) که در دانشگاه سراسري یزد اشتغال به 160دختر و 160دانشجویان (نفر از320

و مطابق با چارچوب نظري پژوهش متغیرهاي جنس و ؛آوري شدتحصیل داشتند، جمع
اند.رار گرفتهؤثر بر این رابطه مورد بررسی قوضعیت تأهل بعنوان عوامل م

، )، مواد مخدر، الکل، سیگار(شاخص کلنشان داد که رفتارهاي پرخطرtنتایج آزمون 
رفتار جنسی، رابطه با جنس مخالف و رانندگی خطرناك تفاوت معناداري بین خشونت،

همچنین؛ داري از زنان بیشتر استزنان و مردان وجود دارد که در مردان بطور معنی
(شاخص کل)، سیگار و رانندگی خطرناك تفاوت معناداري بین مجردها و رفتارهاي پرخطر

ها بیشتر است. ولی بین مواد داري از متأهلها وجود دارد که در مجردها بطور معنیأهلمت
مخدر، الکل، خشونت، رفتار جنسی و رابطه با جنس مخالف در مجردها و متأهل تفاوت 

معناداري وجود ندارد.
هاي رفتار پرخطر با میزان دهد بین مؤلفهآزمون آماري پیرسون نیز نشان می

دیگر با افزایش هر یک از سطوح عبارتمنفی و معناداري وجود دارد. بيابطهدینداري ر
هاي مختلف رفتارهاي کند. در بین مؤلفهرفتارهاي پرخطر، میزان دینداري، کاهش پیدا می

پرخطر، میزان دینداري بیشترین رابطه را با مصرف الکل و کمترین رابطه را با خشونت 
دارد.
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ساختاري نیز نشان داد که میزان تأثیر دینداري بر رفتار نتایج تحلیل معادالت 
یعنی افزایش ؛معکوس این دو متغیر استيرابطهيدهندهاست که نشان-54/0پرخطر، 

شود.دینداري باعث کاهش رفتار پرخطر 
بین میزان دینداري و رفتارهاي پرخطر همسو با يهاي تحقیق مبتنی بر رابطهیافته

است که بین دینداري و میزان پرخاشگري ،)1387علوي و همکاران (نتایج تحقیقات 
بین بین دینداري و رفتارهاي انحرافی، ي)، رابطه1390رابطه وجود دارد، پارسامهر (

هاي روانی و دینداري و مصونیت از بیماريي)، رابطه1392فر و دیگران (هاشمیان
لعات خارجی نیز از جمله کارهاي کونیگ هاي رفتاري و اجتماعی و همچنین با مطاانحراف

که به ،)2003)، بلوم، نان ماکر و مک نیلی (2003)، بکمن و واالس (2001و الرسون (
بین ي)، به رابطه1995بین دینداري و مصرف سیگار پرداختند، دونهاو و بنسون (يرابطه

نسی پرداختند و دینداري و بزهکاري و مصرف مواد و الکل و برقراري روابط نامشروع ج
دینداري و مصرف الکل و مواد يبه رابطه،)2005) و سامسون (1998همچنین کونیگ (

مده از تحقیقات قبلی را تأیید باشد و نتایج به دست آگردان پرداختند نیز همسو میروان
بین دینداري و رفتارهاي يکند. کاري که به تأثیر جنسیت و وضعیت تأهل بر رابطهمی

ها جمله کارهایی که در ادامه به آنبپردازد انجام نشده است اما تحقیقات مشابه ازپرخطر 
که به ،)1385ید نتایج تحقیق حاضر است از جمله پژوهش مرشدي (ؤپردازیم ممی

که به ،)1387بین جنسیت و دینداري پرداخت و همچنین علوي و همکاران (يرابطه
ها پرداخت.ن زنان و مردان و مجردها و متأهلدر بیدینداري و میزان پرخاشگرييمطالعه
دینداري انجام شده يبا توجه به این نکته که در بیشتر مطالعاتی که در زمینه-

اند. آماري مورد مطالعه، دانشجویان (جوانان) بودهياست (همانند تحقیق حاضر) جامعه
میم به سایر افراد جامعه و سایربنابراین نتایج به دست آمده از این قبیل مطالعات قابل تع

هاي شود که انجام پژوهش بر روي نمونهبنابراین پیشنهاد می؛هاي سنی نیستگروه
پذیري بیشتري داشته باشد انجام شود.تر که قابلیت تعمیممعرف

هاي دیگر در ارتباط با حاصل از این پژوهش و سایر پژوهشبا توجه به نتایج-
گذاري هدفمند در این زمینه انجام هاي پرخطر، باید سرمایهاهش رفتارنقش دین در ک

شود.
شود که سایر پذیري باالتر پیشنهاد میگیري بهتر و تعمیمبه منظور نتیجه-

هاي متفاوت انجام شود.  ات به صورت تطبیقی و بر روي نمونهقتحقی
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منابع:فهرست 
عی و فرهنگی در طول سه نسل بررسی تحوالت اجتما". )1379(ارمکی، تقی و دیگرانآزاد

.16يي علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه تهران، شماره، مجله"تهرانیيخانواده
، قمتوکلی،حسینغالمي ترجمهنو،اندازهايچشمودین.)1376(همکارانوآلستون
.اسالمیتبلیغات

بررسی "). 1388(خواه، علیرضا لو، شیرین و صنعتشیري امین؛ابوالحسن تنهایی، حسین
شناسی، علوم اجتماعی، جامعهينشریه،"هاي اجتماعی پرخاشگري جوانان در ایرانزمینه
. 14يشماره

مشارکت يهاي بازدارندهبررسی عامل".)1382دفتران، مریم (احسانی، محمد و عزب
يلنامهفص،"هاي ورزشی دختران دانشجو، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگانفعالیت

.)24(پیاپی4و 3ي، شماره11المپیک، سال 
هاي نوجوانان تهران درآلنگرش و ایده.)1383احمدنیا، شیرین و مهریار، هوشنگ (

همسرگزینی، فرزندآوري و تنظیم خانواده، مجموعه مقاالت دومین همایش انجمن يزمینه
ایران.شناسیجمعیت

دفتر آمارهاي جمعیت، نیروي کار و سرشماري، .)1389(کل آمار عمومی ایرانياداره
.1385حسب سن در سال ، جمعیت بر1389آماري يسالنامه

سوز، تهران، خانمانجواناياله (ترجمه)، ماريترجمان امان.)1377(اشنایدر، سولدن
انتشارات پژوهشکده.

يفصلنامه،"دگیتأثیر اکستازي در بروز رفتارهاي پرخطر رانن".)1387بریري، ماهرخ (
. 11يمطالعات مدیریت ترافیک، سال سوم، شماره

بررسی شکاف نسلی به لحاظ وضعیت دینداري دو ". )1391بهار، مهري و رحمانی، سحر (
شناسی مطالعات جامعهيفصلنامه،"(با تأکید به بعد مناسکی)70و 50ينسل دهه

.6ي، شماره3جوانان، سال
اجتماعی يبررسی نقش دینداري در سرمایه".)1391مهدي (بهار، مهري و میثمی،

انجمن ایرانی مطالعات يفصلنامه،"کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ماهشهر
.27ي، شماره8فرهنگی و ارتباطات، سال

عوامل و صفات شخصیتی دانشجویان يمقایسه".)1389بیرامی، منصور و اسمعلی، احمد (
يپزشکی ارومیه، دورهيمجله،"پرخطر و فاقد روابط جنسی پرخطرداراي روابط جنسی

.3ي، شماره21
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بین میزان دینداري والدین با يبررسی رابطه".)1390(مهر، مهربان، دیوبند، فائزهپارسا
، 4روانشناسی و دین، سال ي، مجله"خشونت میان فردي فرزندان پسر دبیرستانی

.1يشماره
دینداري و احساس امنیت در يبررسی رابطه".)1391و همکاران (پوراحمد، احمد

هاي راهبردي پژوهش،"مطالعه: شهرستان کوهدشت)فضاهاي شهري و روستایی (مورد
.1ي، شماره1امنیت و نظم اجتماعی، سال 

آموزشزمان و روش. )1384(مجدحعلويو اکبريامیرعلیناهیدي،؛ آریاكجاللی
و خانوادهسراسريي کنگرهدومین، گرگانشهرمعلمانووالدیندیدگاهازجنسیمسائل

.ماهآذر3و2شاهد،دانشگاهتهران،جنسی،مشکالت
هاي علوم انسانی و مهندسی نگرش دانشجویان دانشکدهيمقایسه".)1383(جوکار، بهرام

روانی ، مجموعه مقاالت سمینار سراسري بهداشت "شیراز به دوستی دختر و پسر
.دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس

در HIVرفتارهاي پرخطر افراد مبتالبه عفونت ".)1391(زاده، شایسته و دیگرانحاجی
،"هاي علوم پزشکی شهر تهرانهاي رفتاري دانشگاهمراجعان به مراکز مشاوره بیماري

.3ياره، شم10يبهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دورهيدانشکدهيمجله
تغییرات رفتارهاي جنسی محافظت نشده و استفاده از سرنگ .)1390حیدري و دیگران (

کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متادون وابسته به دانشگاه مشترك در معتادان مراجعه
يدانشکدهيمجله،قبل با بعد از مداخله بدون گروه کنترليعلوم پزشکی شیراز: مقایسه

.1ي، شماره9يو انستیتو تحقیقات بهداشتی، دورهبهداشت 
عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در ".)1391(الساداتآور، مریمدلونوري، بیژنخواجه

شناسی کاربردي، سال ، جامعه"شدنبین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرآیند جهانی
.2ي)، شماره46(پیاپیيبیست و سوم، شماره

يزمینهکاربرد الگوي اعتقاد بهداشتی در".)1388نجارکالیی و دیگران (رحمتی
پایاش، سال يفصلنامه،"ریزي براي پیشگیري از ایدز در دانشجویان دانشگاه تهرانبرنامه

.4ي، شماره8
بررسی ".)1390آباد، حلیمه (حسین و مصطفایی دولتزاده، علیحسین؛رضادوست، کریم

مطالعه: دانشجویان دانشگاه خی از عوامل مؤثر بر میزان دینداري (موردشناسی برجامعه
.10ياجتماعی، شمارهيریزي رفاه و توسعهبرنامهيفصلنامه،"شهید چمران اهواز)
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بررسی عوامل مرتبط با گرایش ".)1391.(سلیمانی، زکیهوآبادي، اکبرزارع شاه
علمی ـ رفاه اجتماعی، ي، فصلنامه"نشگاه یزددانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دا

.45يسال دوازدهم، شماره
نشردیهیمی،خشایاري ترجمهدین،شناسیجامعهبردرآمدي). 1384(فیلزاکرمن،

.اسالمیارشادوفرهنگوزارت

يروزنامه،رشد تصاعدي رفتارهاي پرخطر جوانان).1384(ستاد مبارزه با مواد مخدر
اجتماعی.يفحه، ص1384مهرماه 16نبه اعتماد، ش

دین و سالمت: ". )1392جواهري، فاطمه و والیتی خواجه، سمیه (؛زاده، حسینسراج
شناسی کاربردي، جامعه، "اي از دانشجویانآزمون اثر دینداري بر سالمت در میان نمونه

.1ي، شماره49پیاپیي، شماره21سال
سی نگرش و عملکرد نسبت به رفتارهاي ربر".)1392(سید معلمی، زهرا و مرادي، شادي

هاي فک و صورت در موتورسواران شهر اصفهان در پرخطر و ایمن و ارتباط آن با آسیب
.)3(9پزشکی اصفهان: دندانيدانشکدهيمجله،"1390سال 

هاي ارزشی جوانان روستایی و عوامل مؤثر بر آن،بررسی اولویت.)1382شهابی، سیامک (
.2و 1اصفهان: گروه تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، جلد 

هاي پژوهشتأثیر دینداري بر اعتماد، فرا تحلیل".)1392حاجیلو، زینب (وطالبی، ابوتراب
.1ي، شماره5ي شناسی تاریخی، دورهجامعه، ده سال اخیر در ایران
جموعه مقاالت دومین ارزش سنت و بازتولید فرهنگی، م.)1383عبداللهیان، حمید (

شناسی ایران، با عنوان بررسی مسائل جمعیتی ایران با تأکید بر همایش انجمن جمعیت
.هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیهجوانان، دانشگاه شیراز: انتشارات و مطالعات پژوهش

بررسی نگرش "). 1390جاللی فراهانی، مجید و خبیري، محمد (؛عزیزي، بیستون
مدیریت ورزش، ،"هاي دانشگاه تهران به ورزش همگانیدر خوابگاهدانشجویان ساکن

.8يشماره
نورایی، زهره و حسینی اعظم ؛امانت، سیامک؛قدم، مرتضیثابت؛علوي، سید سلمان

شناسی و دین، سال اول، رواني، مجله"نقش مذهب در کاهش پرخاشگري".)1387(
.4يشماره

مل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش به ورزش بررسی عوا". )1384فتحی، سروش (
هاي آزاد دانشجویان ورزشکار دانشگاه:موردييدر بین دانشجویان ورزشکار (مطالعه

.4يشناسی، سال اول، شمارهتخصصی جامعهيفصلنامه،"اسالمی شهر تهران)
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تی و هاي شخصیبین ویژگیيرابطه.)1392کاظمینی، تکتم و مدرس غروري، مرتضی (
دانشگاه علوم پزشکی يمجله، رفتارهاي پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

.1ي، شماره12يرفسنجان، دوره
بین راهبردهاي مقابله و يبررسی رابطه".)1389زاده، عبدالعلی و مرادي گلمراد (لهسایی

شناسی کاربردي، جامعه،"موردي شهر اسالم آبا غربيرفتار پرخاشگرانه جوانان: مطالعه
.2ي، شماره38پیاپی ي، شماره21سال 

یابی فاکتورهاي زمینه". )1390شوکت نقده، معصومه و انوشه محمد (؛متذکر، مرتضی
کننده به مرکز ترك اعتیاد رفتارهاي پرخطر معتادان تحت درمان با متادون مراجعه

، 22يپزشکی ارومیه، دورهيمجله،"1389بیمارستان روانپزشکی ارومیه در سال 
.6يشماره

شناسی کاربردي، جامعه،"جنسیت و دینداري". )1392ارمکی، تقی (مدیري، فاطمه و آزاد
سوم. ي) شماره51پیاپی (يسال بیست و چهارم، شماره

هاي بررسی سطح دینداري و گرایش".)1385عباس (مرشدي، ابوالفضل و توسلی، غالم
. 4ي، شماره7يشناسی ایران، دورهجامعهي، مجله"دینی دانشجویان

شناسی دین، انتشارات آوند جنسیت و جامعه. )1386موحد، مجید و کایدان، میثم (
اندیشه.

هاي سبکيرابطه.)1391زاده، حمید (بهرامی احسان، هادي و بهرامی؛میري، میر نادر
، 11يعلوم روانشناختی، دورهيمجله،شده پدر و رفتارهاي پرخطرتربیتی ادراك

.41يشماره
تأثیر دینداري و ").1392دهقانی، حمید و اکبرزاده، فاطمه (؛فر، سید علیهاشمیان

پژوهش راهبردي امنیت و نظم ،"هاي جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویانرسانه
.1ي، شماره5پیاپیي، شماره2اجتماعی، سال

يتحلیل چندگانه".)1391ی ادکان، فاطمه و تقوي گرجی، حسین (قاسم؛یوسفی، علی
جغرافیا و مخاطرات محیطی، يمجله،"شهر مشهدرفتارهاي پرخطر رانندگی در کالن

.4يشماره
سازي روابط دختران و سالم.)1386(فر، رضوانهویداوزهرا؛ اشرف، محمدرضایوسفی،

.44و 43يشماره،12درمانی، سال روانهايپسران، تازه
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