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. [2] وجه از کاندوم استفاده نکرده بودند چيداشتند، به ه يجنس

در الئووس   2113کوه در سوال    يا طبق مطالعه ن،يا عالوه بر

 12درصد جوانان قبل از  72انجام شد، گزارش شد که حدود 

 72 ان،يو م نيو انود و از ا  را داشته يتجربه تماس جنس ،يسالگ

 يجنس کيشر کياز  شيب راندرصد دخت 12درصد پسران و 

درصد( خوود را در مقابول    27از نصف جوانان ) شيداشته و ب

 نيو . ا[3]انود   دانسوته  يم منيا  STIs/HIVيها يماريبه ب ابتال

 يهوا  يحواملگ  جواد يتوانود بوا ا   يمو  يخطر جنسپر يهارفتار

 HIV/AIDS ژهيو و هب ،يزشيآم يها يماريناخواسته و انتقال ب

 [.3،2]فرد و جامعه باشد  يکننده سالمت ديتهد

 يجنسو  روابط ،يسازمان بهداشت جهان يهاآمار اساس بر

 کيو باشد که در حال حاضر نزد يم HIV راه انتقال نيتر عيشا

 ن،يچنو  . هوم [6]نفر در جهان مبتال به آن هستند  ونيليم 37به 

، سواالنه حودود   (CDC) هوا  يموار يطبق اعالم مرکز کنتورل ب 

سوال و   13-23 نيدر سون  HIV روسيآلوده به و نفر 11111

در  يمقاربت يها يماريب رينفر مبتال به سا ونيليم 11به  کينزد

 [.2]شود  يم ييسال شناسا 23 يال 12جوانان  انيم

 در سوال  رانيو گوزارش وزارت بهداشوت و درموان ا    طبق

 ييشناسوا  رانيو در ا HIV/AIDS نفر مبتال به 27131، 1392

. [7]دهند  يم ليدرصد( تشک 99آن را مردان ) تيشده  که اکثر

انتقوال   يدهد که الگو ينشان م رانيانجام شده در ا يها يبررس

 زشيو درصود( بوه آم   39) يقو ياز موواد تزر  رياخ يها در سال

و  ي. اسوود[9]کوورده اسووت  دايووپ رييوودرصوود( ت  31) يجنسوو

نوجوانان شهر قروه گوزارش   يهمکاران در مطالعه خود بر رو

پرخطور   يرفتارهوا  شوه يها هم درصد آن 1/12کرده است که 

 وعيش زياصل ن يزيو عز رباغي. در مطالعه م[1]داشتند  يجنس

 .[9] شوده اسوت   افتيدرصد  33/9 يپرخطر جنس يرفتارها

ها لزوم توجه به آموزش جوانان در خصوص مسائل  افتهي نيا

 .دهد يرا نشان م يجنس

انجوام   يجوانوان بورا   يريپوذ  خطور  يبورا  يمتعدد ليدال

تووان بوه    يهوا مو   شده که از جمله آن پرخطر مطرح يرفتارها

 يژگووياشوواره کوورد. وجووود و درک شووده  يريناپووذ بيآسوو

نبوودن در جوانوان    ريپوذ  بيو باور به آسو  اديز يريپذ سکير

دهود   يقورار مو   يتر شيب داتيتواند آنان را در معرض تهد يم

گزارش کردند  Sharot (2113) و  Garrett،يا . در مطالعه[11]

تووهم تفکورات    يدارا ياز جوانان به شکل افراطو  ياريکه بس

شود  يم ديتشد ينا به جا زمان ينيخوشب نيبوده و ا نانهيخوشب

آشکارا تصور نکنند و  را کامالً يريپذ بيآس يها که افراد نشانه

از  منيها، خود را ا نهنشا نيجوان با عدم درک ا کي جه،يدر نت

 [.11]کند  يخطر تصور م

از  ياريدرک شده در جوانان، بسو  يريناپذ بيبر آس عالوه

و  يدر تعوامالت اجتمواع   شهيپر خطر در جوانان ر يرفتارها

، [12] ياجتمواع  يريادگيو  ي هيو آنان دارد و طبق نظر يجانيه

 يتواند از عوامل مهم در بروز رفتارها يم ياجتماع يهنجارها

در اثور   وانود ت يرفتوار مو   کيو انجام  يريادگيباشد.  يبهداشت

و بوه   رديو در اثر تعامل با آنوان صوورت گ   اي گرانيمشاهده د

تواند  يم ميرفتار به طور مستق کي تينه تنها تقو گر،يعبارت د

از  يريادگيدهد،  شيرفتار را افزا کيشدن در  رياحتمال درگ

 شياحتموال رفتوار را افوزا    زيو ن يسواز  مدل ايمشاهده  قيطر

پودر و موادر،    ي بوا مشواهده   فرادا ن،ي. بنابرا[13،13] دهد يم

رفتوار   کيو آموزند که چگونوه انجوام    يها م رسانه ايدوستان 

را بوه دنبوال داشوته باشود      يپاداش ايتواند مجازات  يخاص م

 منيا يجنس يتواند از رفتارها يفرد م کي. به طور مثال [12]

را مشاهده کرده باشود کوه    يکه فرد ليدل نيبه ا دياجتناب نما

عوالوه بور ابوتال بوه      ،يخطر جنسو پر يرفتارها نجاما ليبه دل

با دوست خوود از  اش را  مانهيروابط صم ،يمقاربت يها يماريب

 .دست داده است

 يرفتارهوا  ايو سووال کوه، آ   نيو رسد پاسخ بوه ا  ينظر م به

تحوت   ايو افتود   ياتفاق م يعقالن نديفرا کيدر  يخطر جنس پر

توانود در انجوام موداخالت     يمو  جانوات، ياحساسات و ه ريتاث

مهم باشد. با توجه بوه  مطالعوات انجوام گرفتوه در      رانهيشگيپ

 نيتور  کوم  يعقل و تفکر منطق ،يخطر جنسپر يانجام رفتارها

جوانووان اغلووب  ي. بووه عبووارت[16]را دارد  يکننوودگ ييشوگو يپ

 بلکوه بور   يرا نه بر اسواس قصود قبلو    زيآم مخاطره يرفتارها

کوه   يليمتفواوت و تموا   يها و فرصت طياساس مواجهه با شرا

خطور دارنود، انجوام     پر يرفتارها ي دهنده نسبت به افراد انجام
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 يت اجتمواع يو ماه يبررسو  يبرا راستا ني. در ا[17]دهند  يم

 (P/W) ، موودلپرخطوور موورتبط بووا سووالمت   يرفتارهووا

Prototype/Willingness   مطوابق  [19]اسوت   افتوه يتوسعه .

 يقبلو  يزيو ر مهپرخطر نه بر اساس برنا يها، رفتارP/W  مدل

موجود و در آن لحظه  تيبلکه اغلب بر اساس واکنش به وضع

از جوانوان قصود    ياريبسو  P/W افتد. بر اساس مدل ياتفاق م

فورد    يدرون ليرا ندارند، اما تما زيآم مخاطره يرفتارها امانج

کننده اتخاذ  ييشگويپتواند  يمساعد م يها و فرصت طيدر شرا

 ليو تما ياصول  ي کننوده  نيياز تع يکيخطر گردد. پر يهارفتار

خطر، ادراک آنان نسبت به افوراد  پر يهاجوانان در انجام رفتار

 جز  افراد نياگر ا ژهيو هب د،باش يخطر مپر يدر رفتارها ريدرگ

 يالگوو  ايو منود بووده و    باشند که جوانان به آنان عالقه يکسان

و همکواران   Kinsman . مطالعوه [16]اند  خود قرار داده يزندگ

 زين يشخص ليتما ،يکه عالوه بر تفکر منطق نشان داد( 1999)

جوانان به انجام  شيباشد، در گرا ايمه طيکه شرا يزمان ژهيبه و

کوه   يگور ي. در مطالعوه د [17] مووثر اسوت  پرخطر  يهارفتار

انجام گرفوت، مشوخ     Rise (2117) و Myklestand توسط

کننوده   ينو يب شيپ نيتر مهم يذهن يشد که در دختران، هنجارها

 يخطور و در پسوران، هنجارهوا   پر يهوا به انجام رفتار ليتما

 يها نسبت به انجام رفتارهوا  آن ليعامل تما نيتر مهم ياخالق

 [.19]باشد  يم خطرپر

توانود بوه عنووان     يم زين ،يعامل خودکنترل گريد يسو از

خطور در  پر يرفتارهوا  عودم اتخواذ   ايو در اتخاذ  يعامل مهم

کنترل افکار، احساسات و  يبه معنا يکنترلخود جوانان  باشد.

از  يکو يباشود و بوه عنووان     يمو  ياراد ريمس کيکرد در  عمل

. [21،19]باشد  يمطرح م يرفتار ليدر درک تما ياصل ياجزا

عوامول   ي دهيو چياز تعامول پ  يدر واقع ناش يخودکنترل يژگيو

کوه   يو هنگوام  [21]در افراد است  يو اجتماع يروان ،يستيز

وجوود   يتر شيدر افراد باال باشد احتمال ب يخودکنترل يژگيو

پرخطر مثل مصور  الکول و    يها از انجام رفتارها دارد که آن

نشوان داده   قاتيقکنند. تح يخوددار يخطر جنسپر يرفتارها

در مقابول   يقوو  اريعامل محواف  بسو   ،يکنترلخود يژگيکه و

 نيدر سون  ژهيو پرخطر و حف  سوالمت افوراد، بوه و    يرفتارها

به طوور   نييپا ي. در مقابل خودکنترل[22،23]باشد  يم يجوان

از جملوه سوو  مصور      يمنفو  يهاامديبا انواع پ يقابل توجه

و  يچواق  ،يجنسو  رخطور پ يرفتارهوا  ،يمواد، الکل، بزهکار

 [.27 -23]رابطه دارد  يافسردگ

در جوانان،  يقو يريناپذ بيآس يتوجه به وجود باورها با

 نييپوا  يبواور بوا درک خطور و خوودکنترل     نيکه ا يدر صورت

سوالمت   ي کننده ديتهد يتواند منجر به رفتارها يهمراه شود، م

هموه جانبوه و    ييو در صورت عدم شناسا [29]جوانان گردد 

و  يزيو ر گونوه برناموه   بواور، هور   نيتوجه به عوامل موثر بر ا

 يرفتارهوا  يهاامدياز پ يريشگيمداخله در رابطه با پ يطراح

ممکن است با شکست مواجه شود. لذا مطالعوه   يپرخطر جنس

 يرفتوار  -يشوناخت  يهوا  کننده نييتع ييبا هد  شناسا حاضر

در جوانان شهر زنجان انجوام گرفتوه    يخطر جنسپر يرفتارها

 .است

 

 هامواد و روش
 يرو ، بور 1393در سوال   يلو يتحل -يفيمطالعه توصو  نيا

سواله در شوهر زنجوان انجوام      29 يال 19نفر از جوانان  311

 يموضووع مطالعوه و دسترسو    تيو گرفته است. با توجه به ماه

 يآور ارکت جوانان در مطالعه، مکان جموع و جلب مش تر شيب

جوانوان شوامل مراکوز    متوداول حووور    يهوا  اطالعات، محل

هوا و   کتابخانوه  ،يمسوافربر  يهوا  انهيپا د،يخر مراکز ،يحيتفر

نظر گرفته شده  و زمان آن، بعد از ظهر در يورزش يها باشگاه

و در  يتصادف ريغ يريگ نمونه ي وهيکنندگان به ش بود. مشارکت

 نيو کوه در ا  يصورت جوانان نيوارد مطالعه شدند. بد دسترس

مطالعه و  رددر مو حيها حوور داشتند، پس از ارائه توض مکان

 نيو کوه در ا  يشدند. تمام کسوان  يوارد مطالعه م تيکسب رضا

ها حوور داشوتند شوانس ورود بوه مطالعوه را داشوتند.       مکان

از محرمانوه مانودن    نوان يکننودگان پوس از کسوب اطم    شرکت

ها را بوا   نامه آگاهانه خود، پرسش تيها و با رضا اطالعات آن

مطالعوه   يکردند. پروتکل اخالق ليتکم يده روش خودگزارش

 يبررسو  زيتبر ياخالق دانشگاه علوم پزشک ي تهيحاضر در کم
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: يشووووووده اسووووووت  )کوووووود اخالقوووووو  دييووووووو تا

IR.TBZMED.REC.1393.213) 

سال و عدم  19 يورود به مطالعه شامل سن باال يارهايمع

عودم   زيخروج ن اريو مع مصر  مواد محرک يده خود گزارش

 .به شرکت در مطالعه بود ليتما

اسوتاندارد   يهوا  ناموه  اطالعات از پرسوش  يگردآور يبرا

 ،يشوناخت  تيو امل فورم اطالعوات جمع  کوه شو   دياستفاده گرد

و  يخوودکنترل  ،يپرخطور جنسو   ينامه سابقه رفتارهوا  پرسش

نسبت بوه   يبود که عبارتند از نگرش منف P/W مدل يها سازه

کننوده   دييو تا يهنجار اجتمواع  ،يخطر جنسپر يانجام رفتارها

خطور  قصود انجوام رفتوار پر    ،يخطر جنسو پر يانجام رفتارها

و  يخطر جنسو نسبت به انجام رفتار پر يرفتار ليتما ،يجنس

رفتوار پرخطور.    ينسوبت بوه فورد دارا    هيو اول يالگوو  ريتصو

 حيبه طور مختصور توضو   رياستفاده شده، در ز يها نامه پرسش

 .شود يداده م

سووال  ت،ي: شووامل سوون، جنسوو 

 يتاهل )مجورد، متاهول(، داشوتن خوودرو     تيوضع ،يليتحص

پودر   التيتعوداد اعووا خوانواده، تحصو    (، ريو )بله، خ يشخص

و بواالتر(،   سوانس يو ل پلميو فووق د  پلم،يو د ،ييابتدا سواد، ي)ب

(، همراهان يدانشگاه پلم،يد ،ييابتدا سواد، يمادر )ب التيتحص

( و مراجعوه بوه   گور يو مادر، پدر، مادر و موارد د ر)پد يزندگ

 .اوقات، هرگز( بود يگاه شه،ي)هم يابيدوست تيسا

انجام رفتوار   ي: جهت بررس

شوما در   ايآ" شد که شامل: دهيچهار سوال پرس يپرخطر جنس

 "د؟يو ا با افراد ناشوناس داشوته   يجنس ي طول عمر خود رابطه

با افراد  يجنس ي رابطه ي در صورت داشتن سابقه"(، ري/خي)بل

 نياولو سون  "، "د؟يو ا س تاکنون با چند نفر رابطوه داشوته  ناشنا

بووده   يشما با فورد ناشوناس در چنود سوالگ     يجنس ي رابطه

بوا افوراد    يدر صورت داشتن سوابقه رفتوار جنسو   "، و"است؟

مانند کانودوم اسوتفاده    يمحافظت لياز وسا شهيهم ايناشناس آ

 (.اوقات، بندرت، هرگز ياوقات، برخ يليخ شه،ي)هم "د؟يکرد

خطر پر يدر انجام رفتارها يخودکنترل يژگي: و

و همکواران   انيرينامه استاندارد بش با استفاده از پرسش يجنس

و  پور يورد اله ينامه خودکنترل آن از پرسش يها هيکه گو [29]

ابزار  ني. ا[31]شد  دهي( گرفته شده بود، سنج2116همکاران )

 91/1 آلفا برابر با اي يدرون يهمسان بيبود. ضر تميشامل ده آ

)به  يا نهيپنج گز کرتيل يده به روش پاسخها  تميآ ي هيبود. کل

کم( مورد سنجش قورار   يليتا به احتمال خ اديز يلياحتمال خ

 .گرفت

نامه  از پرسش P/W مدل يها سنجش سازه يبرا

: الف( دياستفاده گرد [16]و همکاران   Pomeryاستاندارد

 ي: نگرش منفيخطر جنسپر نسبت به انجام رفتار ينگرش منف

 يده و با نمره تميبا سه آ يخطر جنسپر يهانسبت به رفتار

 ،يتاحدود ،ندارم ينظر اد،يز اريبس) يا نهيگز پنج کرتيل

نامه  پرسش يدرون يهمسان بيشد. ضر يريگ ( اندازهاصالً

 کنندهدييتا ياجتماع ي. ب( هنجارهاديبرآورد گرد 93/1

 ياجتماع يسنجش هنجارها ي: برايخطر جنسپر يرفتارها

. دياستفاده گرد تمياز سه آ يخطر جنسپر يهارفتارکننده دييتا

 اي )به پنج گزينه يروش پاسخ دهشامل  زين يده پاسخ اسيمق

 بيبود. ضرخيلي زياد تا به احتمال خيلي کم(  احتمال

 يبرآورد شد. ج( قصد رفتارها 91/1 يدرون يمبستگه

 تميبا دو آ يخطر جنسپر ي: سازه قصد رفتارهايخطر جنسپر

 يا نهيسه گز کرتيل اسياز مق يده نمره يسنجش شد. برا

 يدرون يهمبستگ بي. ضردياستفاده گرد و قطعاً دي، شااصالً

 ينسبت به رفتارها يرفتار ليبود. د( تما 91/1برابر با 

نسبت به  يرفتار ليتما يريگ اندازه ي: برايجنس خطرپر

شد. روش  يطراح تميچهار آ يخطر جنسپر يرفتارها

و به  دي، شااصالً يا نهيسه گز کرتيل زيسازه ن نيا يده پاسخ

 92/1نامه  پرسش يدرون يهمبستگ بيبود. ضر ادياحتمال ز

رفتار  ينسبت به فرد دارا هياول يالگو ريدست آمد. ه( تصو هب

 يمنف ايمثبت  هياول يالگو ريسنجش تصو ي: برايخطر جنسپر

 تميآ 1هستند از  ريدرگ يخطر جنسکه در رفتار پر ياز کسان

 يسواالتاستفاده از با  يريگ اندازه نياستفاده شد. ا يحالت 11

که هم  ديفکر کن يشخص ي شما درباره ميخواه يما م" مثل:

 چيباشد و از ه يپرخطر م يجنس ي رابطه يسن شماست و دارا

. به احتمال دينما يمانند کاندوم استفاده نم يريشگيپ ي لهيوس
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 کيکدام  يدارا يفرد يتيشخص يژگيحاظ وفرد از ل نيا اديز

زبل،  يژگيو ايحالت  ازدهيو با  "است. ريز يها يژگياز و

دقت،  ينابالغ، خونسرد، م رور، مستقل، ب ،ياجتماع ج،يگ

حاالت به  ي. تمامديگرد تفادهاس نيجذاب، کند ذهن و خودب

ندارم،  ي)موافق، نظر يا نهيسه گز کرتيل يده روش پاسخ

 يبا روش آلفا يدرون يهمبستگ بيمخالف( سنجش شد. ضر

 .ديبرآورد گرد 62/1کرونباخ 

 يو درصود و بورا   يبا فراوانو  يفيک يرهايمت  يها برا داده

افزار  ( با استفاده از نرماري)انحرا  مع نيانگيبا م يکم يرهايمت 

SPSS17 مودل   يهوا  سوازه  نيخالصه و گزارش شد. ارتباط ب

(P/W و )بور اسواس    يخطر جنسو پر يبا رفتارها يخودکنترل

معوادالت   يشده با اسوتفاده از الگوسواز   فيتعر يمدل مفهوم

( و با استفاده از Structural Equation Modeling) يساختار

بورازش   يمورد سنجش قرار گرفت. بورا  MPLUS 6 افزار نرم

(، 9/1تور از   کم ري)مقاد RMSEAبرازش  يها از شاخ مدل 

TLI  وCFI تور از   نرم شده )کوم  يدو ي، کا(9/1تر از  )بزرگ

 ي. در تمامديرداستفاده گ مميماکس يينما ( و از روش درست2

 .در نظر گرفته شد 12/1تر از  کم Pمقدار  زها،يآنال

 

 نتايج
 تيو نفر شرکت داشتند کوه اکثر  311مطالعه  نيدر کل در ا

جوانوان   يسون  نيانگيو درصود( بودنود. م   72/62ها دختر ) آن

باشد.  يسال م 29-19 يبا دامنه سن 23مطالعه  کننده در شرکت

سوال بووود.   22و در دختوران   23 يسون  نيانگيو در پسوران، م 

در جوانوان نشوان داد کوه      يخطر جنسو پر يسنجش رفتارها

را  يجنسو  ي درصد( هرگز تجربه رابطوه  3/92ها ) آن تياکثر

 17خطور،  پر يرفتار جنسو  نيسن آغاز اول نيانگياند. م نداشته

سون   نيتور  کم نيچن بود. هم يسالگ 22تا  11 با دامنه يسالگ

و در  يسوالگ  12خطور در دختوران   پر ياقدام به رفتار جنسو 

 دست آمد. هب يسالگ 11پسران 

درصود(   6/26در پسران ) يپرخطر جنس يرفتارها زانيم

 درصود( بوود   2/9از دختوران )  تور  شيبو  يدار يبه طوور معنو  

(111/1p<هم .) و  يسن يها گروه نينشان داد که ب جينتا نيچن

 يدار يمعنو  يرابطوه آموار   يپرخطر جنسو  يرفتارها يفراوان

 27 يکه در افراد گروه سن ي(. به طور>111/1pوجود دارد )

 3/39) يپرخطر جنس يرفتارها زانيم نيتر شيباال، ب هسال ب

از آن اسوت کوه    يحواک  جينتا ي. بررسديدرصد( مشاهده گرد

در سوال سووم    يپرخطور جنسو   يرفتارهوا  زانيو م نيتر شيب

 9/12در سووال اول ) نيتوور درصوود( و کووم 1/22) يدانشووگاه

رفتوار   يفراوانو  زانيو م نيچن (. همp=322/1) باشد يدرصد( م

تور از افوراد    درصد( کوم  1/13مجرد ) افراددر  يخطر جنسپر

 نيداشوتن ماشو   ني(. بو  p=123/1درصد( بود ) 9/22متاهل )

 يدار يرابطوه معنو   يپرخطر جنس يرفتارها يو فراوان يشخص

 نيماشو  يکوه در افوراد دارا   ي(، به طور>111/1pشد ) افتي

درصد و در  7/26 يانجام رفتار پرخطر جنس يفروان ،يشخص

 (. 1باشد )جدول  يدرصد م 2/11 يشخص نيافراد بدون ماش

 نينشوان داده شوده اسوت بو     1کوه در جودول    طور همان

رابطووه  يپرخطوور جنسوو يرفتارهووا يو فراوانوو يخووودکنترل

 ي(. در افوراد بوا خوودکنترل   >111/1pوجود دارد ) يدار يمعن

درصد و در افراد  9/67 يپرخطر جنس يرفتارها زانيم ن،يپائ

 يپرخطر جنسو  يدرصد بود. رفتارها 3/11باال  يبا خودکنترل

مراجعوه فورد بوه     زانيو و م نيفرد بوا والود   يزندگ تيوضع اب

 (.<12/1pنداشت ) يدار يارتباط معن يابي دوست يها تيسا

 يخطر جنسرابطه پر نيبا سن اول يسازه خودکنترل يبررس

 يخطر جنسو پر يافراد در رفتارها يريدرگ زانينشان داد که م

درصد( بوه   2/22) سال 19 ريز نيدر سن ن،ييپا يبا خودکنترل

درصد(  6/13سال ) 19 يباال نياز سن تر شيب يدار يطور معن

 ينسو ج يو داشتن شورکا  يخودکنترل ني(. بp=113/1است )

کوه   ي(. به طور<11/1pشد ) دهيد يدار يرابطه معن زيمتعدد ن

درصد  7/31 يجنس يتعدد شرکا ن،يپائ يدر افراد با خوکنترل

با استفاده از کانودوم هنگوام    يخودکنترل نيچن گزارش شد. هم

(. بوه  >111/1pداشوت )  يدار يارتباط معنو  زين يرابطه جنس

هنگام رفتار  ن،يائپ يدرصد افراد با خودکنترل 2/26که  يطور

 (. 2کردند )جدول  ياز کاندوم استفاده نم يجنس
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 يبوا رفتارهوا   P/Wمدل  يها سازه نيرابطه ب 1 شکل در 

اسواس   نشان داده شوده اسوت. بور    پرخطر در دختران يجنس

دار  يکننوده معنو   ييشوگو يپ يرفتوار  دست آمده، قصود  هب جينتا

( و نگورش مثبوت بوه    >111/1p) يپرخطور جنسو   يرفتارها

 يدار قصد رفتار يکننده معن ييشگويپ ،يخطر جنسپر يرفتارها

(111/1p<در دختران م )يهنجارهوا  ن،يو باشد. عالوه بور ا  ي 

 يخطر جنس انجام رفتار پر ميکننده مستق ييشگويپ زين ياجتماع

(122/1=p و سطح ) باشود   يکوم در دختوران مو    يخوودکنترل

(112/1=pسازه تما .)خطر نسبت به انجام رفتار پر يرفتار لي

 يکنترلخوود  يدار يو معنو  ميکننوده مسوتق   ييشگويپ زين يجنس

(121/1=p.بود ) 

پرخطر  يجنس يبا رفتارها P/Wمدل  يها سازه نيب رابطه

دست  هب جيآورده شده است. مطابق با نتا 2در شکل در پسران 

پرخطور   يبوا رفتارهوا   P/Wمدل  يها از سازه کدام چيآمده، ه

 ي(. تجوارب قبلو  <12/1pنداشوت )  يدار يارتباط معن يجنس

رفتوار   يدارا ادافر هياول يالگو ريدار تصو يکننده معن ينيب شيپ

دار  يکننوده معنو   ينو يب شي( و تصوورات، پو  p=139/1) خطرپر

خطر انجام رفتار پرود. نگرش مثبت به ( بp=113/1) التيتما

 يقصود رفتوار   يهوا  دار سوازه  يکننوده معنو   ينو يب شيپ يجنس

(111/1p<و تما )خطر پر ينسبت به انجام رفتارها يرفتار لي

 نيبوو نيچنوو هوومباشوود.  ي( در پسووران موو>111/1p) يجنسوو

و  يپرخطور جنسو   يکننده رفتارهوا  دييتا ياجتماع يهنجارها

( >111/1p) يپرخطر جنسو  ينگرش مثبت نسبت به رفتارها

 .مشاهده شد يدار يمعن يارتباط آمار زين

n

 يرهايمت 
 پرخطر يداشتن رفتار جنس پرخطر ينداشتن رفتار جنس

P-value* 
 تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 تيجنس
 (6/26) 37 (3/71) 112 پسر

111/1> 
 (2/9) 22 (2/91) 236 دختر

 )سال( يگروه سن

 (3/11) 21 (7/99) 173 22کمتر از 

 (3/9) 11 (7/91) 122 26 يال 23 111/1

 (3/39) 29 (6/61) 32 سال و باالتر 27

 (ي)دانشگاه يليسال تحص

 (9/12) 11 (2/97) 69 سال اول

322/1 
 (9/12) 21 (1/97) 132 سال دوم

 (1/22) 9 (1/72) 21 سال سوم

 (2/12) 21 (9/93) 117 سال چهارم

 ت تاهليوضع
 (9/22) 9 (2/77) 27 متاهل

123/1 
 (1/13) 21 (1/96) 313 مجرد

 يشخص يخودرو
 (7/26) 23 (3/73) 63 بله

111/1> 
 (2/11) 36 (2/99) 279 ريخ

 يخودکنترل
 (3/11) 39 (7/99) 331 باال يخودکنترل

111/1> 
 (9/67) 21 (2/32) 11 نيپائ يخودکنترل

 يهمراهان زندگ

 (1/22) 11 (1/79) 39 يمجرد

 (9/13) 36 (2/96) 296 هردو والد 171/1

 (2/11) 2 (9/99) 16 ک والدي

 يابيت دوستيمراجعه به سا

 (2/6) 19 (9/93) 273 هرگز

 (2/29) 32 (9/71) 92 يگاه 777/1

 (1/21) 9 (1/21) 9 شهيهم
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 (n=311) ين رابطه جنسيو سن اول يجنس يشرکا تعداد، ازکاندوم استفاده يرهايمت  با يخودکنترل سطح ارتباط يبررس .2جدول 

 *P-value باال يخودکنترل نيپائ يخودکنترل ريمت 

ن رابطه يسن اول

 يجنس

 (9/37) 22 (2/22) 23 سال 19کمتر از 
113/1 

 (3/96) 19 (6/13) 3 سال و باالتر 19

 يجنس يتعداد شرکا

 (9/99) 329 (2/1) 3 ندارد

 (2/62) 2 (2/37) 3 يک جنسيک شري <111/1

 (3/29) 32 (7/31) 23 يک جنسيک شريش از يب

 استفاده از کاندوم

 (1/97) 63 (1/3) 2 شهيهم

 (3/93) 291 (6/6) 21 يگاه 111/1

 (2/73) 22 (2/26) 9 اصال

 اسکوئر ي* آزمون کا

 

با  يو خودکنترل P/W مدل  يسازه هان يبارتباط  يبررس . 1شکل 

 (n =221در دختران ) يپرخطر جنس يرفتارها

و P/W مودل   يسوازه هوا   نيبو ارتبواط   ي: بررسو 2شوکل شوماره   

 (n=139در پسران ) يپرخطر جنس يرفتارها با يخودکنترل
 

 گيريبحث و نتيجه
 يرفتوار  -يعوامول شوناخت   ييمطالعه شناسا نيهد  از ا

در جوانان با استفاده از مدل  يخطر جنسپر يموثر بر رفتارها

P/W سون   نيانگيو مطالعوه حاضور، م   يها افتهياساس  بود. بر

کننودگان   شورکت  انيو در م يرفتار پرخطر جنسو  نيشروع اول

سوال بوود. در پسوران     17 ،يسابقه رفتار پرخطر جنس يدارا

و در دختوران   11 ،يسن انجام رفتار پرخطر جنسو  نيتر نييپا

مطالعه حاضر، در مطالعه  جيدست آمد. مشابه با نتا هسال ب 12

سن  ني، اول[31] رانيو همکاران در ا ييانجام شده توسط رضا

  Remschmidt و در مطالعوه  يسوالگ  13 يخطر جنسرفتار پر

 نيو بوود. ا  يسالگ 13 ري، ز[32] يو همکاران در جوانان آلمان

خطور  پر يشروع رفتارها نييپا اريسن بس ي دهنده نشان جينتا

 باشد. يدر جوانان م يجنس

پرخطور   يانجوام رفتارهوا   زانيو دهد کوه م  ينشان م جينتا

از دختوران   تور  شيبو  يدار يدر پسوران بوه طوور معنو     يجنس

و همکواران   يمطالعوه، بواقر   نيو ا يها افتهي دييباشد. در تا يم

برابور   2/1را در مردان  يپرخطر جنس يرفتارها وعي، ش[33]

 شيگورا  ياحتمال لياز زنان گزارش کرده است. از دال تر شيب

تووان بوه    يمو  يپرخطور جنسو   يموردان بوه رفتارهوا    تر شيب

در پسوران   تر شيعمل ب يدو جنس و آزاد يستيز يها تفاوت

 با دختران اشاره کرد.  سهيمقا

 يکيبه عنوان  يمطالعه حاضر نشان داد که خودکنترل جينتا

محسووب   يپرخطور جنسو   ياز عوامل مهم در انجام رفتارهوا 

عودم   ن،يپوائ  يکوه در افوراد بوا خوودکنترل     يشود. به طور يم

 يدار يبوه طوور معنو    يجنس ياستفاده از کاندوم و تعداد شرکا

 دشوواهد متعود   و [33]و همکواران   Langrangeبوود.   تر شيب
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 شيعامل مهم در گرا کيرا  نييپا ي، خودکنترل[32،36] گريد

اساس  بر نيچن خطر گزارش کردند. همپر يهاجوانان به رفتار

 يتور، خوودکنترل   سال و کم 19 نيمطالعه، در سن نيا يها افتهي

نوجوانوان بوه    شيبر گورا  رگذاريعامل تاث کيبه عنوان  نييپا

و همکواران   Pomeryکنود.   يعمل م يپرخطر جنس يرفتارها

سوال،   19 ريو ز نيگزارش کردند که رفتار افوراد در سون   [16]

 باشد.  يها م آن التيتصورات و تما ريتحت تاث تر شيب

مطالعه حاضر نشوان داد کوه در هور دو جونس      يها افتهي

خطور  پرگرش مثبت نسوبت بوه انجوام رفتوار     مردان و زنان، ن

 يخطور جنسو  کننده قصود انجوام رفتوار پر    ييگو شيپ ،يجنس

و  يها در مطالعه انجام شوده توسوط تفوول    افتهي نيباشد. ا يم

و همکواران   Pomeryاسوت.   دهيرسو  دييو به تا [37]همکاران 

در مطالعه خود گزارش کردنود کوه نگورش و قصود      زين [16]

 يجوانوان بوه انجوام رفتارهوا     شيدر گرا يعامل مهم يرفتار

بر باورها و  يگذارريها، تاث افتهي نيباشد. مطابق با ا يخطر مپر

توانود در کواهش    يپرخطر م يجوانان نسبت به رفتارها ديعقا

 پرخطر موثر باشد.  ياقدام به رفتارها

خطر پر ينشان داد که نگرش مثبت نسبت به رفتارها جينتا

نسبت  يرفتار ليتما ميو مستق دار يکننده معن ينيب شيپ ،يجنس

 جيها مشابه با نتا افتهي نياست که ا يپرخطر جنس يبه رفتارها

و همکاران  يو برات [39]آباد و همکاران  فيشر يمطالعه مروت

توانند  يها م است که نگرش نيا انگريب جينتا نيباشد. ا يم [39]

پرخطور   ينوجوانان نسبت به رفتارها التيتما يريگ در شکل

بوا   يآموزشو  يهوا  برناموه  يو اجرا يثر باشند. لذا با طراحمو

تووان در کواهش    يجوانوان مو   ديو بر باورها و عقا ريهد  تاث

پرخطور   ياز رفتارهوا  يريشوگ يها و به تبوع آن پ  آن التيتما

 کرد.  عملموفق 

کننووده  دييووتا ياجتموواع يهنجارهووا نيمطالعووه بوو نيووا در

پرخطور   يو نگرش مثبت به رفتارها يخطر جنسپر يرفتارها

مطالعه  جيشد که با نتا افتي يدار يمثبت معن يهمبستگ يجنس

نشوان   يهوا  افتوه ي نيو . ا[33]دارد  يمشابه انجام شده همخوان

 شتواننود نگور   يمو  ياجتماع يهاطور که هنجار دهد همان يم

 يريو گ تواند در شوکل  يم زيافراد را شکل دهند، نگرش افراد ن

توجه بوه   نيجامعه موثر باشد. بنابرا کي ياجتماع يهاهنجار

مووداخالت  يزيوور در طوورح ياجتموواع ينگوورش و هنجارهووا

پرخطر در افراد جامعه  يتواند در کاهش رفتارها يم رانهيشگيپ

 جوانان موثر باشد.  ژهيبه و

و  ميکننوده مسوتق   ييشوگو يپ يپسران، قصد رفتار برخال 

باشد. مطالعوه   يپرخطر در دختران م يجنس يرفتارها دار يمعن

Sun نشوان داده   [31] ينو يچ انيدانشوجو  يو همکاران بر رو

گوذار بور اسوتفاده از    ريعامول تاث  نيتر مهم ياست، قصد رفتار

 ارانو همکو  Gibbonsدر مطالعوه   نيچنو  باشد. هوم  يکاندوم م

خطور در  در انجوام رفتوار پر   ينقوش مهمو   ي، تفکر منطق[31]

 رگذاريعامل تاث کيجوانان داشته است. در مطالعه ما، نگرش 

پرخطور   يدختوران نسوبت بوه رفتارهوا     يرفتار بر قصد يقو

نشان  [37]و همکاران  يکه مطالعه تفول يبود، در حال يجنس

 نقوش را در قصود   نيتر مهم ،يداده است که درک کنترل رفتار

 گونوه  نيو جوود ا زنان داشته است. بر اساس شواهد مو يرفتار

 يريگ در شکل يعوامل متعدد توان استدالل کرد که احتماالً يم

عوامل عوالوه بور     نيا ييشناساتفکرات نوجوانان نقش دارد و 

 توانود  يپرخطر مو  يرفتارها يريگ شکل ليمشخ  نمودن دال

 يرفتارهووا اهشجهووت کوو رانهيشووگيمووداخالت پ يدر طراحوو

 داشته باشند. ينقش موثرپرخطر 

با  سهيمطالعه حاضر، در پسران در مقا يها افتهي اساس بر

، يجنسوو ياز رفتارهووا يدختووران، داشووتن تجووارب قبلوو   

 يحت يجنس يمثبت نسبت به رفتارها التيکننده تما ينيب شيپ

 التيسووازه تمووا نيچنوو بووود و هووم موونيا ريووغ طيدر شوورا

تصورات مثبوت نسوبت بوه انجوام      يبرا ميکننده مستق ينيب شيپ

بوور  يمبنوو افتووهي نيووبووود کووه ا يپرخطوور جنسوو يرفتارهووا

 جيها بوا نتوا   بر سازه تصورات مثبت التيتما يکنندگ ينيب شيپ

و همکاران  يو برات [39]آباد و همکاران  فيشر يمطالعه مروت

 ،انود  گوزارش کورده   گاريمصر  س يرفتارها يور که بر [39]

 کوه موضوع باشد  نيا انگريتواند ب يم جينتا نيدارد. ا يهمخوان

 يتجربه رفتار جنس يتر برا کم تيدر مردان با توجه به محدود

مثبوت از افوراد    ريتصوو  کيو  يريو گ در شکل تواند ياحتمال م

موثر باشد و به ها  در ذهن آن يخطر جنسدهنده رفتار پر انجام



 و همکاران صديقيانمريم        

 

 

پسران نسبت به انجوام رفتوار    ليتصور مثبت، تما نيتبع آن، ا

بوه مالحظوات    سوت ياب يچند که م دهد. هر شيخطر را افزاپر

جوا   که مطالعوه در آن  يا جامعه  يو مذهب يو اجتماع يفرهنگ

 توجه گردد. ستيبا يم زيشود ن يانجام م

 يمطالعه نشان داد کوه بورخال  موردان، هنجارهوا     جينتا

خطور  پر يرفتارهوا و  يکننده خوود کنترلو   ييگو شيپ ياجتماع

مطالعوه،   نيو ا يهوا  افتوه ي دييو باشود. در تا  يدر زنان م يجنس

Kinsman  [16]و همکووواران ،Bauermeister  و همکووواران

[32]، Armitage  [33]و همکواران   ينيو مع [33]و همکاران 

تواند  يم ياجتماع يخود نشان دادند که هنجارها ي مطالعه در

 يهاافراد نسبت به رفتار شيکننده مهم در گرا نييعامل تع کي

گوزارش   [32]و همکواران   Widman نيچنو  خطر باشد. همپر

همسواالن در برابور    يکردند تمام جوانان نسوبت بوه فشوارها   

 يريپوذ  بيهستند اما آس ريپذ بيآس ،يپرخطر جنس يرفتارها

بورخال    افتوه ي نيو است که ا تر شيپسران نسبت به دختران ب

 نيو متناقض بودن ا لياز دال يکيباشد.  يمطالعه حاضر م جينتا

مطالعوه و   طيمتفواوت بوودن محو    ليو ممکن است بوه دل  جينتا

 باشد. يفرهنگ جوامع مورد بررس

وجود داشت کوه شوامل    زين يها تيمطالعه محدود نيا در

متداول حووور جوانوان    يها از مکان ياحتمال ريغ يريگ نمونه

ها و به کل شهر گريمطالعه را به د نيا يريپذ ميباشد که تعم يم

از  نيچنوو سووازد. هووم  يجامعووه مووورد مطالعووه محوودود موو  

تووان بوه حسواس بوودن      يمطالعه مو  نيا گريد يها تيمحدود

و اسووتفاده از روش  ييمووورد مطالعووه و پاسووخگو  وضوووعم

 اطالعات اشاره کرد. يآور جمع يبرا يده خودگزارش

 يتو يجمع يرهايمت  رياز تاث يمطالعه حاضر حاک يها افتهي

در  يپرخطور جنسو   يرفتارهوا  يبور رو  تيمثل سن و جنسو 

نشان داد که  جي، نتاP/Wفرض مدل  دييباشد. در تا يجوانان م

بلکه اغلب بور   يقبل يزير پرخطر نه بر اساس برنامه يهارفتار

ج ينتوا  نيچنو  باشود. هوم   يموجود م تياساس واکنش به وضع

 يهوا  مودل، تنهوا سوازه    يها سازه انيدهنده آن است از م نشان

و  ميکننده مسوتق  ينيب شيپ ياجتماع يو هنجارها يرفتار قصد

 يباشود در حوال   يدر زنان م يپرخطر جنس يدار رفتارها يمعن

 ينو يب شيمدل قوادر بوه پو    يها از سازه کدام چيکه در مردان، ه

 نيو در ا ن،يو ا برنبود. عالوه  يجنس پرخطر يدار رفتارها يمعن

 يريو گ شکل عامل مهم در کي يمطالعه، در پسران تجارب قبل

پرخطور   يجوانان و تصورات آنان نسبت به رفتارهوا  التيتما

 شياز آن است کوه عامول گورا    يها حاک افتهي نيبود. ا يجنس

متفواوت   کوامالً  يخطر جنسو پر يهادختران و پسران به رفتار

 يشوود در طراحو   يه مو يهوا توصو   افتوه ي نياست. با توجه به ا

 يدر بروز رفتارها يتيجنس يها بر تفاوت رانهيشگيمداخالت پ

پرخطور   يعوامل موثر بر رفتارهوا  ييو شناسا يپرخطر جنس

 .دآنان توجه شو
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Introduction: Considering increasing sexual risk behaviors such as lack of using condoms and having 

several sexual partners, identifying factors affecting on it can be useful in the design of preventive 

interventions for health educators. The aim of this study was to investigate cognitive-emotional 

determinants of high-risk behaviors among young people using Prototype/Willingness (P/W) Model. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, non-random sampling was employed to enroll 400 

aged 18 to 28 referring to public places. A valid and reliable instrument based on P/W structures wad 

applied to measure cognitive factors.  

Results: The results showed that sexual risk behaviors at males (62.7%) are more than females (37.3%). 

Between sexual risk behaviors and self-control (p<0.001) was found a significant association. Among the 

P/W theoretical variables, intention (p<0.001) and social norms (p>0.05) were significant and direct 

predictors of sexual risk behavior in females. None of P/W structures was not significant predictors of 

sexual risk behaviors in males (p>0.05). In male, the previous experiences of sexual risk behaviors was 

significant at formation of the prototype (p=0.039) and prototype, also, in creating positive willingness 

toward risky sexual behaviors (p=0.004). In addition, at males, attitude toward behavior was significantly 

associated with behavioral intention (p<0.001), behavioral tendencies (p<0.001) and social norms 

(p<0.001). 

Conclusion: According to the findings, subjective norms and intention are the most important influential 

factors on sexual risk behaviors in females. In males, as well as, previous experiences play an important 

role in the formation of prototype and their willingness toward sexual risk behaviors. 
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