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 هجریاى طرح:هجری/

 هجری اٍل: ّاجر اسواعیل زادُ

 هجری دٍم :هسعَد اسدی

 هجری سَم: هرین کراهتکار

 ّوکاراى طرح:

 هیرًادر هیری

 22/8/91تاریخ تصَیب طرح:



 7/99/99تاریخ پایاى طرح:

 

 

 

 

 

 

 

وند  نمهربا هب انم خدا

 

 



 چکیده پژوهش:

مدذو ي تنىدذ مدذو تدر     مخدذر اردراو ي ػًا دة اً داٌ      الکل ي مًاد شیًع رفتارَای پرخطر در وًجًاوی مثل مصرف سیگار ، زمینه:

 سالمت فرد دارد.

 رفتارَای پرخطر در تیه وًجًاوان دتیرستاوی شُر سيیه اوجام گرفت.  شیًع پژيَش حاضر تا َذف تررسیهدف: 

ٍ   ي جامؼٍ ًصیفی  پژيَش حاضرريش  روش ها: ی وًجًاودان دختدر ي پ در م طدغ متًسدطٍ شدُر سيیه در سدا         ی آمداری انید

ٍ   271دختر ي  239وفر)510مًوٍ پژيَش شاملتًدوذ. و 1390-1391 حصینی ای چىدذ  پ ر( تًدوذاٍ تٍ ريش ومًوٍ گیدری خًشد

رفتارَدای  وظارو تدر   مرحنٍ ای  صادفی اوتخاب شذوذ. اتسار پژيَش پرسشىامٍ جمؼیت شىاختی ي پرسشىامٍ  ؼذیل شذٌ سی تم 

، آزمون  اپاپاممریکو    مجدوير ادای   َا تا استفادٌ از جذاي  فراياوی ي درصذ يآزمًوُدای  دادٌتًد.  (2011)و خٍ  1پرخطروًجًاوان

  حنیل شذوذ.  جسیٍ ي   T test ي  زیتپی بی کندمل و آزمن  وی کیمم

 

در درصذ،  8ي 7/32سیگاردر مًرد  ،درصذ 6/30ي  2/59 نیان   جرتٍ مصرف ي مصرف در یک ماٌ اخیر تٍ  ر یة در مًرد يافته ها:

 8/9حمل سالح تا خًد تٍ مذرسٍ درطً  یدک مداٌ  شیًع .  تًد درصذ 1/6ي  16/ 7الکل در مًرددرصذ،  6/1ي  7 /3مخذر مًاد مًرد

مراجؼٍ تٍ پسشدک تدٍ ػندت صدذمٍ      ي درصذ 3/24ي  1/25درگیری فیسیکی در مذرسٍ ي خارج از مذرسٍ در طً  یک سا درصذ ، 

درصدذ(،  7/23طرف دػًا ي اتک ااری تٍ  ر یة یک َمکالس ي ديست َدم جدى )  درصذ تًد. تیشتریه  3/5واشی از اتک ااری 

داشدته فکدر خًداشدی ، و شدٍ تدرای خدًداش ي ا دذام تدٍ          درصذ( تًد. 9درصذ( ي اػضاء خاوًادٌ )7/14یک فرد یا دستٍ غریثٍ )

درصدذ دختدران ي    5/51درراتطٍ ديستی تا جدى  مخدال     در صذ اػالم شذ. 7/25ي 7/16، 6/19خًداشی در یک سا  تٍ  ر یة 

تفیٍ رفتارَای پر خطدر در پ دران شدیًع      ي ديستی تا جى  مخال تٍ جس رفتارَای مرتًط تٍ خًداشی پ ران گسارش شذ. 2/47

سدالگی   12 دا    10تٍ  ر یة  دٌ درصذ ي چُاردٌ درصذ  از داوش آمًزان دتیرستاوی گسارش اردوذ اٍ در سده   تیشتری وشان داد.

 یک سیگار اامل ي یا  نیان مصرف اردوذ. رترای ايلیه تا

 

رفتارَدای پرخطدر    وظارو ترالزم است سی تم  دتیرستاوی تا  ًجٍ تٍ شیًع تاالی رفتارَای پرخطر در داوش آمًزان نتيجه گيري:

 ایجاد شذٌ ي تر اساس اطالػاو ا ذاماو پیشگیراوٍ در سطح جامؼٍ ي تا  ًجٍ تیشتر تٍ ایه گريٌ سىی اوجام شًد. 

 رفتارَای پرخطر، وًجًاوان دتیرستاوی، شُر  سيیه. ها:كليد واژ ه
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 - Youth Risk Behaviors Surveillance System (YRBSS) Questionnaire 


