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 افسردگی، ویژگی های شخصیتیآن با بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط 

 

 

، سیده زهرا سید میرزاییصدیقه تاج آبادی پور  

 

 

 دانشجوی کارشناس ارشد روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد بندرعباس

 ات البرزکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیق

 

 

 
 

tajabadi35 @gmail.com 

 

 

 

بررسی رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با برخی ویژگی های هدف این پژوهش  چكيده:

بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع آموزان  دانش در، افسردگی شخصیتی

آموزان مفطع  نفر بود که از میان دانش 011همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 

 چند مرحله ای تصادفی به صورت خوشه ای  45-49در سال تحصیلی  البرزشهروسطه مت

 اسیمقو  پرسشنامه شخصیتی آیزنگها از انتخاب شدند. برای جمع آوری داده

 تحلیل منظور به استفاده شد. و پرسشنامه افسردگی بک یرانینوجوانان ا یریخطرپذ

 نتایج. شد استفاده چندگانه رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب روش از هاداده

 ویژگیهای با افسردگی، با پرخطر رفتارهای که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب

 معنادار و مثبت رابطه گرایی پریشی روان و رنجورگرایی روان گرایی، برون شخصیتی

 .دارد معناداری و منفی رابطه گرایی درون شخصیتی ویژگی با ولی داشته

 .افسردگیرفتارهای پرخطر، ویژگی های شخصیتی،  ها:كليد واژه 
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 مساله بيان

(. 4109، 0رفتارهای پرخطر به عنوان انجام اعمال عجیب و غریب که توسط جامعه مورد قبول نیست تعریف می شود )بیل تاج

آنها سالمت و بهزیستی خود  شوند: گروه اول شامل رفتارهایی است که بروزارهای پرخطر به دو گروه تقسیم میبر این اساس رفت

(. پس 4119، فرد را به خطر می اندازد، گروه دوم رفتارهایی هستند که سالمت و تندرستی دیگر افراد را به خطر می اندازد )شاملو

ی غیرعادی جزء ها ، ماجراجویی و جستجوی تجربه5، هیجان طلبی9، تکانشگری3، پرخاشگری4مصرف موادرفتارهایی همچون سوء

به شمار می روند که خطر گرایش به رفتارهای مثل اعتیاد و مصرف سیگار و الکل سوق می دهد.  6ای های پرمخاطرهرفتار

 افزایش را اجتماعی و روان شناختی جسمی، مخرب و ناخوشایند منفی، احتمال پیامدهای که رفتارهایی صورت خطرپذیری، به

 در دادن خود قرار ریسک، یک پذیرش حقیقت (. در0341ی و حیدری،تعریف می شود )زاده محمدی، احمد آبادی، پناغ دهد،

(. مطالعات نشان داده 4101باشد )محمدی، بهمن پور و بسامی، داشته وجود احتمال زیان که طوری به است زیان یا آسیب معرض

( و عاطفه 4100 ،7خواستی(، ادراک منفی از تعامالت اجتماعی )یزد4103، 8اند مثل اعتماد بنفس پایین )چانگ، چونگ و چنگ

 ( احتمال خطر پذیری را در فرد افزایش می دهند.4،4118منفی )بورت، رونالد، سیمونز و لیزل

ی بسیار مهم از رشد در طول انتقال از کودکی به بزرگسالی است. سنینی که با نوجوانی در ارتباط است، عموماً دورهنوجوانی یک 

 94روز تا  47ی نوجوانی از دورهو در جوندگان  نامندیمی نوجوانی دورهسالگی را  45-41 تا 04بین  هاانساناست که در  گونهنیا

ی رفتاری نوجوانی که شامل میزان باالی خطرپذیری و کنجکاوی باال، ابداع هایژگیوتعریف از نوجوانی، از طریق  نیاست بهترروز 

ی هامهارتعالیت و رفتارهای بازی که ممکن است احتمال دستیابی به و جستجوی احساس، تعامالت اجتماعی، میزان باالیی از ف

انجام شد به یک ارتباط  4103با توجه به تحقیقاتی که در سال  (4111، 01سپیرد )ادهیمالزم برای بلوغ و مستقل شدن را افزایش 

                                                           
1 biltagy 

2 Substance abuse   

5 aggressive 

4 impulsive 

3 Sensation seeking 

6 Risky behavior 
7-  Chuang., Cheng , Chang 
8-  Yazdkhasti 
9-  Bur., Ronald, Simons  & Leslie 
10. Spear 
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 4(. اعتیادهای رفتاری4103، 0رتین و بکونامنفی بین گرایش به رفتارهای پرخطر و سن، دست یافته اند )پنی رو، دل ریو، لوپز، ما

(BAS) کنترل روی دهد که  تواند به عنوان یک اختاللی مولفه بندی شود که همراه با رفتارهای تکانشی و رفتارهای غیر قابل می

(. به 4101، 3و جانیریپیامدهای زیادی می تواند داشته باشد )نیکوال، تدچی، مازا، مارتینو، هارنیک، قاتاالنو، بروشی، پوزی، بریا 

، و افراد تزریقی در خطر ابتال به ایدز 9عنوان مثال افرادی که زیاد الکل مصرف می کنند در معرض خطر رفتارهای ناایمن جنسی

کنند،  (. یا نوجوانان و جوانانی که روی به مصرف و استعمال سیگار می4103، 5قرار دارند )مارچند، ایوانز، پیج، دیویدسون و هان

دچار شوند. عوارض زیاد دیگری نیز در مصرف  6توانند به بیماریهای قلبی، ریوی، تنفسی و سرطانر آینده نه چندان دور مید

دهند که باعث  موادمخدر مشاهده می شود، به گونه ای که نوجوانان مصرف کننده ی الکل رفتارهای خشنی را از خود بروز می

 (. 4114، 8و گیونیق همشود )زوی، زیمرمن  صدمه به دیگران می

باشد که می  ها میدورانی سرشار از تغییرات و چالش ( نشان داد که دوران نوجوانی و جوانی4109) 7مطالعات روساریو و پوالمییر

توان آن را تبدیل به فرصت و پیشرفت کرد که رفتارهای پرخطر جزء آن چالش ها است که بایستی نوجوانان و جوانان را آگاه کرد. 

نیز از این امر  4که اعتیاد ،جموعه ای از علل و عوامل مختلف دست در دست هم می دهند تا پدیده ای را برای انسان رقم بزنندم

است که در اثر به هم خوردن تعادل فکری و  01مستثنی نیست. به طور کلی انحراف و کج روی از جمله اعتیاد، رفتاری نابهنجار

( و عوامل محیطی )فقر، اقتصاد و خانواده( دارند 04، شخصیت00)ارث ریشه در عوامل درونی که روانی افراد به وجود می آید

 (.0378)اسدافروز، 

توان در خطرپذیری افراد مدنظر قرار داد که خیلی گسترده است. وجود ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و  عوامل زیادی را می 

وامل شخصیتی در وقوع این مشکالت رهنمود می سازد )کاظمینی و مدرس رفتارهای پرخطر در دانشجویان، ما را به اهمیت ع

                                                           
8 Pinero,  Delrio, Lopez, Martin & Becona 

1 behavioural addicitions 

2  Nicola, Tedschi, Harnic, Pozzi&Juniri 

5  Unsafe sexual 

4  Marchand, Evans 

3  cancer 

6  Xue, Zimerman&Giunighel 

7  Rosario & pohlameier. 

8  addicit 

9  abnormal 

10  inhernt 

11  personality 
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( طی بررسی های خود روی گروه سوء مصرف کنندگان، به این نتیجه رسیدند که 0377(. محمود علیلو و همکاران )0340قروی، 

ی نوروزگرایی، تکانشوری و سوء مصرف کنندگانی که نمرات باالیی در رفتارهای پرخطر دارند، نمرات بیشتری را در متغیرها

در بررسی دیگری که بر روی نوجوانان انجام شده، نشان داده است که افسردگی دوران نوجوانی کنند. دریافت می خواهیانهیج

برد. یعنی افسردگی خود می تواند باعث اعمال مخاطره آمیزی مثل جنایت  احتمال انجام رفتارهای جنایی را در نوجوانان باال می

 (.4104، 0)آندرسون، سیسور؛ تیکن شود

 است. پرخطر رفتارهای با افسردگی و استرس سطح بین ارتباط از حاکی (4114همکاران ) و 4بروکس توسط شده انجام مطالعه

 ( بین مصرف الکل و سیگار و نشانگان افسردگی رابطه قوی نشان داده اند. 4111) 9( و گودمن و کاپیتمن4101) 3نایاک و همکاران

گیرد که نه تنها به فرد  ای است که سلسله ای از رفتارها را دربرمیه رفتارهای پرخطر مفهوم گستردهبنابراین می توان گفت ک

درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگی وی زیان جدی وارد می کند، بلکه باعث صدمه غیرعمدی به افراد بی گناه می شود 

 رویکردهای اتخاذ در جهت  دانشجویان میان در خطر پر رفتارهای تبیین و شناسایی ،لذا(. 0340)کاظمینی و مدرس غروی، 

 و سالمت تضمین ها آن جسم و روح سالمت و باشند می جامعه سرمایه های دانشجویان زیرا رسد. می نظر به ضروری پیشگیرانه،

با توجه مطالب فوق می توان  داشت. مبذول کافی جهتو ها آن به باید که است مسایلی جمله از آنها مسایل بنابراین است. آینده

ی این عوامل خارج از توانایی یک  نتیجه گرفت که عوامل زیادی در گرایش به رفتارهای پرخطر دخیل می باشد که بررسی همه

مل شخصیتی و ما دراین تحقیق در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا بین رفتارهای پرخطر و عواپژوهش است. بنابراین 

 افسردگی نوجوانان ارتباط وجود دارد؟

 روش 

توصیفی از نوع  همبستگی است. تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها  -طرح این پژوهش، طرح مقطعی

ه آماری این جامع(. 0371سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود )دالور، 

 .دهند تشکیل می شاغل به تحصیل بودند  45-49در سال تحصیلی  البرز کهشهر مقطع متوسطهدانش آموزان پژوهش را کلیه 

                                                           
1.Anderson, cisur, tikin 

2 Brooks 

5 Nayak 

4 Goodman E, Capitman 
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انتخاب نموده و سپس از هر مدرسه  9به روش نمونه گیری چند مرحله ای ابتدا نفر بود که   011حجم نمونه پژوهش حاضر 

 ونه مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب شدند. چهار کالس و از هر کالس نم مدرسه

 هاي گردآوري اطالعاتابزار

ی  ساخته شده است. پرسشنامه تجدیدنظر شده 0469: این پرسشنامه توسط آیزنگ در سال 0. پرسشنامه شخصيتی آیزنگ1

نی در پژوهش خود بر روی دو شود. کاویا ماده داردکه به صورت بلی/خیر توسط آزمودنی قضاوت می 41هم اکنون  نوجوانان آیزنگ

تجدیدنظر شده ی آیزنگ را با استفاده از روش بازآزمایی برای مقیاس گروه از آزمودنی های شیرازی و تهرانی، ضریب پایایی آزمون 

  ( بدست آورده است.84/1( و روان پریشی )74/1نژندی )برای مقیاس روان (،44/1برونگرایی )

گویه برای سنجش آسیب پذیری نوجوانان در مقابل  37در این مقیاس  :(IARS) 2یرانینوجوانان ا يریخطرپذ اسيمق. 2

رفتارهای پر خطر از قبیل خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد، مصرف الکل، رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف به 

( تا کامال 5) گزینه ای از کامال موافق 5ک مقیاس کار گرفته شده است. پاسخگویان موافقت یا مخالفت خود را با این گویه ها در ی

به روش همسانی  درونی و با کمک آلفای کرونباخ  (IARS) ( بیان می کنند. اعتبار مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی0) مخالف

 فته است.و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل مولفه های اصلی مورد بررسی قرار گر

و در سطح بسیار مطلوب بود و آزمون کرویت بارتلت   430/1برابر با  3(KMOاولکین ) -مایر -گیری کایزرنتایج آزمون کفایت نمونه

، سیگار 87/1، خشونت 89/1از نظر آماری معنادار بود. مقدار آلفای کرونباخ این برای پرسشنامه برای مقیاس رانندگی خطرناک 

 ، گرایش به 41/1، مصرف الکل 77/1ف مواد مخدر ، مصر43/1کشیدن 

 :  بک افسردگی پرسشنامه .9

 در نهایت در و گرفت قرار نظر تجدید مورد 0480 سال در و شد معرفی بک توسط 0460 سال در بار نخستین برای آزمون این

 در افسردگی برای را شناسی سبب نظریه چهی و شده تنظیم و تهیه بالینی های یافته پایه بر آزمون این. گردید منتشر 0487 سال

                                                           
1 Eysinck personality questionnair 

2 Iranian Adolescents Risk-taking Scale  
1 Kaiser-Mayer-Oklin measure of sampling 
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 و شود می تشکیل مختلف های نشانه با مرتبط سوال 40 از مجموع در آزمون این(. 4114 همکاران، و  ویز) است نگرفته نظر

 سشپر. کند بندی درجه 3 تا 1 از ای درجه 9 مقیاس یک اساس بر را ها نشانه این شدت شود می خواسته آزمودنی از اجرا هنگام

 ارتباط اشتها دادن دست از و خواب آشفتگی پذیری، تحریک گناه، احساس شکست، و ناتوانی احساس مانند هایی زمینه با ها

 افسردگی، کمترین یا هیچ دهنده نشان 03 تا 1 های نمره که معنی این به. دارد قرار 63 حداکثر تا 1 حداقل بین نمره دامنه. دارند

 و فتی(. 4119 همکاران، و منیرپور) است شدید افسردگی 63 تا 44 و متوسط افسردگی 47 تا 41 خفیف، افسردگی 04  تا 09

 ضریب  و 44/1 درونی ثبات ضریب  ،76/1 کرونباخ آلفای ضریب که کردند محاسبه را پرسشنامه این اعتبار( 4115) همکاران

 .است 49/1 پایایی

 روش تجزیه و تحليل اطالعات 

 استفاده شد. های ضریب همبستگی پیرسونهای توصیفی از روشها عالوه بر روشدادهبرای تجزیه و تحلیل 

 یافته ها 

 55دختر، و  آموزان درصد از کل دانش 95، 0سال بود. با توجه به جدول  06 دانش آموزان سنی میانگین پژوهش این در

 پسر بودند. آموزان  درصد از دانش

 ر اساس جنسیت( توزیع فراوانی آزمودنی ها ب0جدول 

 درصد فراوانی جنسيت

 95 95 دختر

 55 55 پسر

 011 341 کل
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رنجورگرایی (، روان04/4)19/03گرایی  (، درون90/4)17/03، میانگین و انحراف معیار برون گرایی 4با توجه به جدول 

 ( می باشد.04/9)10/00یار افسردگی ( می باشد. همچنین میانگین و انحراف مع05/0)13/00( و روان پریشی گرایی 17/0)17/03

 ( میانگین و انحراف معیار ویژگی های شخصیتی در دانشجویان4جدول  

 انحراف معيار ميانگين متغير

 90/4 17/03 برون گرایی

 04/4 19/03 درون گرایی

 17/0 17/03 روانجورگرایی

 05/0 13/00 روان پریشی گرایی

 04/9 10/00 افسردگی

 

 کل در پرخطر رفتارهای و شخصیتی ویژگیهای رابطه بین بررسی منظور به پیرسون ضریب همبستگی به( محاس3جدول 

 دانشجویان

رانندگی  خشونت 

 پرخطر

مصرف 

 الکل

سیگار 

 کشیدن

مصرف مواد 

 مخدر

رابطه و رفتار 

 جنسی

کل رفتارهای 

 پرخطر

 ***58/1 **61/1 **54/1 **98/1 ***37/1 **57/1 ***64/1 گرایی برون

 **-48/1 *-08/1 *-40/1 *-09/1 *-49/1 **-45/1 *08/1 گرایی درون

 ***47/1 *54/1 **50/1 **95/1 **57/1 **630/1 *60/1 روان رنجورگرایی
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 ***35/1 **098/1 ***09/1 **50/1 **59/1 **98/1 **98/1 گرایی روان پریشی

 ***95/1 *94/1 **93/1 **31/1 ***04/1 **-37/1 **-95/1 افسردگی

110/1> P ***           10/1>P **          15/1>P * 

رنجورگرایی  (، روان64/0r= ،110/1>P) گرایی نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ویژگی شخصیتی برون

(60/0r= ،110/1>P روان پریش گرایی ،)(98/0r= ،110/1>P افسردگی ،)(95/1r=، 110/1>P با رفتارهای پرخطر رابطه ) ی

 گرایی با رفتارهای پرخطر رابطه ی منفی معناداری دارد. مثبت معناداری دارند. همچنین ویژگی درون

 

 بحث و نتيجه گيري

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برون گرایی رابطه مثبت معناداری با رفتارهای پرخطر دارد. این نتیجه با یافته های پژوهش دیگر 

مبنی بر وجود  (، 4104مک گی و همکاران ) (،0341زاد محمدی و همکاران )(،0344غروی ))برای مثال، کاظمینی و مدرس 

( می 0344محمودی و همکاران )ارتباط معنادار برون گرایی با رفتارهای پرخطر، همراستا بوده و همچنین ناهمخوان با یافته ی 

 بودن فعال و محرک جستجوی جرأتمندی، خونگرمی، ت،معاشر به تمایل مشخصه های که گفت می توان یافته این تبیین درباشد. 

 داشتن برای افراد این رسد می نظر به باشد.  اثرگذار پرخطر رفتارهای ارتکاب سمت به افراد دادن سوق در می تواند برونگرا افراد در

برخی  .باشند جرات و دل با و مشتاق و کنجکاو فیزیکی، و اجتماعی خطرات از درجاتی دارای حتی هیجان آمیز و تازه تجارب

محققان معتقدند که افراد برونگرا دارای جامعه پذیری باالتری هستند و در جهت رسیدن به سطح انگیختگی مطلوب دست به 

 (.0446، 0)آرتور و گرازین رفتارهای پرخطر بیشتری می زنند

 و تنهایی به گرا درونفرد ری بدست نیامد.  ابر اساس یافته های پژوهش بین درون گرایی و رفتارهای پرخطر رابطه ی معنادا

 در معموال ،دهند می ترجیح را انزوا و گیری گوشه و ندارند اجتماعی ارتباطات برقراری به چندانی عالقه و دارند عالقه خلوت

                                                           
1 Arthur and Grazino 



391-319، ص   8931،  آذر 8، جلد 81شماره علوم انسانی اسالمی،   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

896 

 

وز رفتارهای پرخطر در نتیجه بر، ددهن می انجام آرامش و احتیاط با را خود کارهای و ها فعالیت و هستند دقیق بسیار کارهایشان

 در اینگونه افراد پایین می باشد.

تحقیقات علیلو و  داری دارد. این یافته با نتایجای پرخطر رابطه مثبت و معناهمچنین نتایج نشان داد که روان رنجورگرایی با رفتاره

( همخوانی 4111لی و همکاران )هو (4114تورگرسن و وولراث ) (4117(، ترانکیانو )4116مالوف و همکاران، )، (0377همکاران )

 در باال رنجورخویی روان با افراد .است همراه روانی ناپایداری با باال رنجورخویی رواندر تبین این یافته می توان گفت که  دارد. 

 زیستی پذیری واکنش با باال رنجورخویی روان واقع در .هستند پذیر تحریک خودکار عصبی عادی دارای سیستم افراد با مقایسه

 و ساز زمینه عامل عنوان به را رنجورخویی روان (4103) همکاران و 0آگراوال دیگر، سوی از .دارد ارتباط روانی ناپایداری و افراطی

 الکل می دانند.  و مواد مصرف سوء نظیر پرخطر رفتارهای به اقدام کننده تسریع

ی پژوهش )احمدی و با یافتهاری با رفتارهای پرخطر دارد که بر اساس یافته ی پژوهش روان پریش گرایی رابطه مثبت و معناد

 بودن تفاوت بی و انزوا به تمایل آن انتهای یک و دارد سایکوز به گرایش پریشی روان آیزنک نظر از( همخوانی دارد. 0374کونانی، 

 بودن، تکانشی صفات با پریشی روان(. 4114)کاویانی،  باشد می دیگران به توجه و عی اجتما رسوم پذیرش آن دیگر انتهای و است

 بارز ی شود. مشخصه می توصیف اجتماعی ضد و همدلی فاقد خالق، دل، سخت پرخاشگر، احساس، بی خودمحور، توجه، بی

 با را فرد شناختی های توانایی غالباً اختالل، این است. وی در شدید اضطراب و فرد سوی از هیجانی های پاسخ بروز روانپریشی،

 در. است اجتماعی ضد و ه جو ستیز و بوده بی ثبات شخصیت دارای برد، می رنج پریشی روان از که فردی سازد. می مواجه اخالل

 (، 4113)پروین،  منفی شخصیتی صفات با بودن مرتبط ی واسطه به پریشی روان که کرد استدالل چنین توان می امر این تبیین

 توجه بی و ضداجتماعی تکانشگری، جهت در که کنند می ایجاد فیزیکی و اجتماعی محیط با شخص تباطار از ناسالمی الگوهای

 . باشد می دیگران به بودن

 و نایاک تحقیقات ینتیجه با یافته این. دارد معناداری مثبت رابطه پرخطر رفتارهای با افسردگی پژوهش های یافته مطابق

 و بروکس و افسردگی نشانگان و سیگار و الکل مصرف بین قوی ارتباط بر مبنی( 4111) کاپیتمن و گودمن و( 4101) همکاران

 اینکه بر مبنی( 4104) همکاران و آندرسون پرخطر، رفتارهای با افسردگی و استرس سطح بین ارتباط از حاکی( 4114) همکاران

                                                           
1 Agrawal 
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 بروز و الکل مصرف ارتباط از حاکی( 4114) انهمکار و زوی شود، جنایت مثل آمیزی مخاطره اعمال باعث تواند می افسردگی

 همخوانی جنسی آمیز مخاطره رفتارهای با افسردگی ارتباط بر مبنی( 4113) همکاران و هالسون میل دیگران، به صدمه و خشونت

 یا الکل اثرات. دآورنمی روی غیرمجاز داروهای و الکل از استفاده به افسردگی هاینشانه و عوارض رفع برای مردم از برخی. دارد

 بد احساسات رفت، بین از هاآن اثر که هنگامی امّا. دهد کاهش را بودن ارزشبی یا گناه غمگینی، احساس موقتاً تواندمی دارو

 تواندمی نیز افسردگی پیامدهای. بیانجامد شدن معتاد نهایتاً و مداوم استفاده به تواندمی چرخه این. گشت خواهند باز دوباره

 شغل حفظ در است ممکن حتی و گیرندمی کناره اجتماعی ارتباطات از معموالً افسرده افراد. دهد سوق اعتیاد سوی به را شخص

 برای پشتیبان، اجتماعی شبکه یک داشتن بدون و هستند تنها و گیرگوشه اوقات بیشتر در هاآن. کنند پیدا مشکل نیز خود

 دارو یا الکل مصرف سوء نیز هاآن که کسانی با گذرانی وقت افراد، گونه این برای. شوندمی متوسل دارو یا الکل به راحتی و آسایش

 .است کمتر هاآن از اجتماعی انتظارات زیرا است، ترآسان و تر راحت دارند،
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