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طبيعی

(تاریخ دریافت 1398/4/19 :تاریخ پذیرش)1398/6/15 :
چکيده
توجه به سالمت جوانان ،بهعنوان ارزشمندترین منابع انسانی جامعه ،بسیار ضروری است .یکی از مباحث
مهم حوزه سالمت جوانان ،رفتارهای پرخطر جنسی است که با توجه به تغییرات نگرشی که در جامعه
شاهد افزایش آن هستیم ،پرداختن به آن ضروری بهنظر میرسد .مطالعه حاضر با همین هدف ،به بررسی
رفتارهای پرخطر جنسی جوانان پرداخته و با نگاهی جامعهشناختی ،مؤلفههای مرتبط با آن از جمله سرمایه
اجتماعی ،سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت و سالمت معنوی را مورد مطالعه قرار داده است .در مطالعه
حاضر ،جامعه آماری شامل جوانان  18-29ساله شهر شیراز است و حجم نمونه بر اساس جدول لین600 ،
نفر تعیین شد .با استفاده از ابزار پرسشنامه (تلفیقی از مقیاس استاندارد و محققساخته) ،دادهها از طریق
نمونهگیری طبقهای چندمرحلهای جمعآوری و با استفاده از نرمافزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .یافتهها نشان میدهد که میان سن ،وضعیت تحصیلی ،سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت ،سرمایه
اجتماعی در تمامی ابعاد و سالمت معنوی با رفتارهای پرخطر جنسی رابطه آماری معکوس و معناداری
وجود دارد .همچنین میان جنس و وضعیت تأهل نیز با این رفتارها تفاوت معنادار وجود دارد؛ بهطوری که
در میان زنان و افراد متأهل ،رفتارهای پرخطر جنسی کمتر بوده است .از اینرو ،سرمایه فرهنگی و سرمایه
اجتماعی نقش مهمی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی دارد .بنابراین ،تقویت و بهبود این سرمایهها
میتواند ارتقاء رفتارهای مبتنی بر سالمت را به دنبال داشته باشد.
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مقدمه
جوانان بهعنوان مهمترین گروههای در معرض خطر ،همواره مورد توجه جدی محققین و
مسئولین بودهاند .اهمیت این موضوع از اینجاست که این دوره ،مقطعی از رشد است که در آن
رفتارهای گوناگونی میتواند سالمت فرد را به خطر اندازد (پرس 1و همکاران.)180 :2008 ،
این درحالی است که رفتارهای جنسی ،نقطه عطف رشد بهنجار در این دوره است (آکرز 2و
همکاران )87 :2011 ،و رفتارهای پرخطر ،بهطور عمده ،در همین دوره شروع شده و تهدیدی
جدی برای سالمتی و بهزیستی است (روچ 3و همکاران .)25 :2008 ،مطابق با تحقیقات انجام
شده ،ویژگیهای زیستی ،چرخه رشد ،موقعیت اجتماعی-اقتصادی ،ویژگیهای خانوادگی ،تأثیر
همساالن و رسانه از جمله عوامل مهمی هستند که در فعالیتهای جنسی پرخطر جوانان تأثیر
بهسزایی دارند (حسان و کریستاس .)122 :2000 ،4عالوه بر این ،عوامل شخصیتی (ارزشها،
انتظارات و عقاید) ،عوامل رفتاری (ناهنجاریها و بزهکاریها) ،قراردادهای اجتماعی و هنجارها
و عوامل محیطی نیز در گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر جنسی تأثیرگذار هستند (فیشر 5و
همکاران .)170 :2008 ،همچنین شاخصهای مصرف مواد مخدر ،رفتارهای پرخطر جنسی،
بزهکاری و خودکشی نشان میدهد که تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان دارای مشکالت
فراوانی بوده و رفتارهایی را تجربه میکنند که آنها را از زندگی ایمن ،دور میسازد (رمضانی و
همکاران .)56 :1394 ،یقیناً در این صورت ،آنها نخواهند توانست نقشآفرینی مثبتی داشته و
بهخوبی از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی برآیند .بههمین دلیل است
که توجه به این موضوع و پیامدهای آن بسیار ضروری بهنظر میرسد .رفتارهای جنسی زودهنگام
و ناایمن میتواند به بارداری زود هنگام و ناخواسته منجر گردد یا اینکه فرد را به بیماریهای
آمیزشی مبتال سازد.
امروزه رفتارهای پرخطر جنسی نوجوانان و جوانان ،بهعنوان یکی از جدیترین چالشها در
حوزه بهداشت و سالمت تلقی میشود و به دلیل پیامدهای فراگیر در تمامی ابعاد جامعه ،دغدغه
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بسیار مهمی برای دستاندکاران ،سیاستگذاران و صاحبنظران این عرصه ایجاد کرده است .به
بیانی دیگر ،رفتارهای پرخطر ،یکی از مهمترین نگرانیهای بهداشرتی و اجتماعی جوامع کنونی
است که بر فرد ،خانواده و جامعه ترأثیر مریگرذارد (جانستون 1و همکاران.)121 :2002 ،
یکی دیگر از چالشهای مهم در روابط جنسی محافظتنشده ،ابتال به ویروس  HIVاست.
این بیماری بعد از جنگ دوم جهانی بهعنوان یک بالی بزرگ جامعه بشری ،طی مدت کوتاهی
در همه کشورهای جهان شیوع پیدا کرد ( نور 2و همکاران .)74 :2012 ،این در حالی است که
بخش قابلتوجهی از افرادی که رفتارهای پرخطر جنسی دارند در معرض این عفونت قرار
میگیرند .این نکته ،بهویژه در جامعه ایران ،به دلیل سطح دانش پایین و نگرش جوانان نسبت به
رفتارهای جنسی ،بیماریهای آمیزشی و شیوههای پیشگیری از آنها از اهمیت و حساسیت
باالتری برخوردار است .مطالعهای که در قروه انجام شد نشان میدهد که  15درصد از نوجوانان
مورد مطالعه ،رفتارهای پرخطر جنسی را به میزان باالیی تجربه کردهاند (اسدی و همکاران،

 .)873 :1393همدنین یافتههای پژوهش دیگری حاکی از آن است که باورهرای دینری ،پیش-

بینیکنندۀ منفی گرایش به رفتارهای پرخطر است (صالحی .)88 :1394 ،برخی از پژوهشها
نشان میدهد نوجوانرانی کره بیشرتر برنامرههرای برا محتوای جنسی را تماشا میکنند ،تمایل بره
رفتارهرای جنسری افراطی دارند و نگرش آنران نسربت بره رفترار جنسری قبرل از ازدواج مثبت
است (اسکوبار 3و همکاران )303 :2005 ،و یانگ )2001( 4نیز در پژوهش خود به نقش عوامل
اجتماعی و محیطی تأثیرگذار بر رفتارهای پرخطری مانند مصرف مواد مخدر دست یافت
(کشاورزی و همکاران.)33 :1394 ،
از این رو ،رفتارهای پرخطر جنسی دارای پیامدهای گوناگون در تمامی ابعاد بوده و
همچنین خود نیز تحت تأثیر مؤلفههای گوناگونی قرار دارد .به همین دلیل ،در تمامی جوامع،
توجه فراوان صاحبنظران بهویژه صاحبنظران بهداشتی ،روانشناسی ،علوم اجتماعی و ...را به
خود جلب کرده است .بهعبارت دیگر ،میتوان گفت که یکی از بحرانهای جدی در زمینه
رفتارهای پرخطر از آنجا ناشی میشود که دامنه این رفتارها ،وسیع بوده و سلسلهای از رفتارها
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را در برگرفته که نه تنها به خود افراد درگیر ضربه وارد کرده ،بلکه سایر اعضای جامعه را نیز با
زیانهای جدی مواجه میسازد .مصرف الکل و دخانیات ،رانندگی خطرناک ،روابط جنسی ناایمن
و خشونت و درگیری بهعنوان مهمترین رفتارهای پرخطر تلقی میشوند (بویر.)291 :2006 ،1
این در حالی است که این رفتارها میتوانند زنجیرهوار بهم متصل بوده ،یکدیگر را تقویت کنند
و هر رفتار پرخطری به رفتار پرخطر دیگری منتهی گردد .بهعنوان مثال میان رفتارهای پرخطر
جنسی و مصرف مواد مخدر و الکل ،ارتباط عمیقی وجود دارد.
با توجه به تغییرات اساسی و عمیق اجتماعی ،فرهنگی و ارزشی و همدنین تحوالت شایان
توجه در سبک زندگی افراد ،در ایران نیز رفتارهای مخاطرهآمیز جنسی اهمیت داشته و بهعنوان
یکی از دغدغههای جدی مطرح است .این درحالی است که توسعه جامعه در تمامی ابعاد ،به
ظرفیت و توانمندی جوانان ،بهعنوان سرمایه اصلی آن جامعه بستگی دارد و این ظرفیت ،زمانی
میتواند بالفعل گردد که از سالمتی کافی برخوردار باشند .در غیر اینصورت ،عالوه بر اینکه
فرد نخواهد توانست آنگونه که باید به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کند ،بلکه هزینههای
سنگینی بر جامعه تحمیل میکند .با توجه به اهمیت سالمت جوانان و با توجه به اینکه این قشر
از جامعه بهشدت در حوزه رفتارهای پرخطر جنسی آسیبپذیرند (بهعنوان جدیترین گروه در
معرض خطر) ،ضروری است تا مطالعات علمی در این زمینه انجام شود .بدون شک ،این رفتارها
ریشه در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،روانی و اقتصادی داشته و هر اقدامی در جهت بهبود این
وضعیت مستلزم شناسایی عوامل و مؤلفههای مؤثر بر آن است .بر همین اساس ،مقاله حاضر نیز
به مطالعه جامعهشناختی رفتارهای پرخطر جنسی جوانان شهر شیراز پرداخته ،وضعیت موجود
را بررسی کرده و مؤلفههای مهم اجتماعی فرهنگی مرتبط با آن را مورد تحقیق قرار داده است.
چارچوب نظری
از جمله نظریهپردازانی که مستقیماً به تحقیق و مطالعه درباره سبک زندگی مبتنی بر سالمت
پرداخته ،کاکرهام است .وی در طرح مدل سبک زندگی سالمت از مباحث وبر ،گیدنز و بوردیو
در حوزه سبک زندگی متأثر بوده است .کاکرهام از جامعهشناسان پزشکی معاصر است که در
تعریفی از سبک زندگی سالمتمحور میگوید :این دسته از سبکهای زندگی را میتوان بهعنوان
1. Boyer
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شیوههای زندگی اتخاذ شدهای از سوی افراد سالم تصور نمود که میخواهند سالمتشان را حفظ
کنند و یا ارتقاء دهند و خود را از آسیب و بیماری دور نگه دارند (کاکرهام و ریدی:1997 ،1
 .)57کاکرهام کنشهای مرتبط با سالمت را شامل عادتهای غذایی ،نوشیدنیها ،استعمال
دخانیات ،ورزش ،شرایط استرسزا ،استراحت کافی ،بهداشت فردی و سایر رفتارهای مبتنی بر
سالمت میداند (کاکرهام .)51 :1999 ،کاکرهام ،همدنین میگوید که سبک زندگی سالمت
محور ،الگوهای انباشتی از رفتارهای مبتنی بر سالمت هستند که مبتنی بر انتخابها یا گزینههای
ممکن برای افراد هستند .به معنای دیگر ،رفتارهایی که فرصتهای زندگی را برای افراد ممکن
میسازد .این رفتارها که سالمت افراد را تحت تأثیر خود قرار میدهند ،کنشهای تصادفی نیستند،
بلکه الگوهای قابل شناختی از فعالیتهای ویژه برای گروهها ،موقعیتهای اجتماعی و جوامع
را شکل میدهند (کاکرهام.)101 :1999 ،
کاکرهام به این موضوع اشاره دارد که سبک زندگی سالم ،مجموعهای از انتخابهایی است
که فرد با توجه به موقعیت و جایگاه اجتماعی خود انتخاب میکند و این انتخابها از موقعیت
ساختاری و موقعیت فردی وی ناشی شده است .در واقع ،فرصتها و شانسهای زندگی یک
فرد توسط موقعیت اجتماعی و مختصات گروههای منزلتی خاص تعیین میشود (کاکرهام:2004 ،
 .)1409در تعریف کاکرهام از سبک زندگی سالم ،شاهد ترکیب دو مفهوم انتخاب و موقعیت
هستیم؛ زیرا به عقیده کاکرهام ،سبکهای زندگی سالم ،الگوهایی جمعی از رفتارهای مرتبط با

سالمتی است که مبتنی بر گزینشهایی است که افراد بر اساس شرایط اجتماعی و شرایط زیستی-
شان به آن دسترسی دارند (کاکرهام .)56 :2008 ،رفتارهای منتخب میتوانند نتایج مثبت و یا
منفی بر روی بدن و فکر داشته باشد ،اما با وجود این الگویی عام از سالمتی را تشکیل میدهد
که سبک زندگی را تعیین میکند (کاکرهام .)51 :1999 ،بهطور کلی ،کاکرهام در مدلی که درباره
سبک زندگی سالمتمحور ارائه کرد ،بر مؤلفههای ساختاری تأکید داشته است .بهعنوان نمونه
سن ،جنسیت ،نژاد /قومیت ،از جمله ویژگی افراد هستند ،اما آنها همدنین ویژگیهای
جمعیتهای خاصی هستند که پیامدهایی برای سالمت و بیماری دارند .هر یک از این جمعیتها
عناصر ساختاری هستند که به شکل دادن به اقدامات بهداشتی در تنظیمات خاص کمک میکنند.
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سن ،از طریق تأثیرات گروهی و جنسیت ،به وسیله اجتماعی شدن و تجربه بهعنوان دالیل بنیادی
شناخته شدهاند .نژاد و قومیت مفاهیمی هستند که ساختاری اجتماعی دارند .یعنی ،اهمیت آنها
از لحاظ اجتماعی تعیین شده است؛ نه از لحاظ بیولوژیکی .بهعنوان مثال ،افراد سالخورده معموالً
رژیمهای غذایی خود را با افزایش سن تنظیم میکنند ،زنان معموالً سبک زندگی سالمتری نسبت
به مردان دارند و نژادها و گروههای قومی مختلف در نوشیدن ،عادات غذایی و استفاده از خدمات
مراقبتهای پیشگیرانه متفاوت هستند ( کاکرهام.)137 :2015 ،
کاکرهام به متغیرهای اجتماعی در سطح کالن نیز در تعیین پیامدهای سالمتی توجه داشته
است .شرایط طبقاتی ،سرمایهها ،دین و ایدئولوژی از آن جملهاند .ترنر )2004( 1معتقد است که

در پزشکی اجتماعی به سرمایه اجتماعی بهعنوان "سرمایهگذاری" توجه شده که مردم در جامعه
میسازند ،مانند عضویت آنها در گروههای رسمی و غیر رسمی ،شبکهها و مؤسسات .هرچه
افراد در جامعه سرمایهگذاری بیشتری کنند بیشتر در جامعه ادغام میشوند و سالمت و رفاه آنها
بهتر میشود .انزوای اجتماعی ،افسردگی و بیماری به احتمال زیاد در میان افراد با سرمایه
اجتماعی کم یا فقدان سرمایه اجتماعی است (ترنر .)13: 2004 ،کاکرهام معتقد است که اعمال
ناسالم متعدد ،بیشتر در بین گروههای اجتماعی اقتصادی پایینتر رایج است و بخش قابلتوجهی
از پژوهشها ،مثبتترین اعمال سبک زندگی سالمت را به اقشار اجتماعی باالتر و زنان ،و
منفیترین را به اقشار پایین و مردان نسبت میدهند (کاکرهام .)56 :2013 ،تحقیقات دیگر در
بریتانیا ،تمایزات عمدهای را در سبک زندگی سالمت در میان طبقات مختلف شناسایی کرده
است ،با سبکهای زندگی کمتر مثبت ،شخص جایگاه پایینتری از نردبان اجتماعی را اشغال
میکند .بهعنوان مثال ،کاهش مصرف سیگار در بین افراد مرفه بسیار بیشتر بود ،اما تغییر بسیار
کمی در بین افراد فقیر بریتانیایی مشاهده شد .به همین ترتیب ،در ایاالت متحده ،فقرا در مقایسه
با سایر طبقات اجتماعی از سبک زندگی سالمت مثبت بهطور خاصی محروم بودند .طبقه پایین
باالترین میزان مصرف سیگار ،خوردن و نوشیدن ناسالم و مشارکت کمتری در ورزش در
بزرگسالی را نشان میدهد (جونز 2و همکاران 2011 ،به نقل از کاکرهام .)69 :2013 ،بهطور
کلی ،سبک زندگی طبقات باال و متوسط رو به باال درکشورهای غربی سالمترین است .تقریباً
1. Turner
2. Jonz
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تمام مطالعات ،این موضوع را تأیید میکند .این طبقهها بیشترین مشارکت را در ورزش و
تمرینهای اوقات فراغت ،رژیمهای غذایی سالم ،مصرف الکل متوسط ،استعمال دخانیات کم،
معاینات بدنی بیشتر توسط پزشکان و فرصتهای بیشتر برای استراحت ،آرامش و به خوبی کنار
آمدن با استرس دارند .طبقات باال و متوسط رو به باال نیز اولین کسانی هستند که از مخاطرات
جدید سالمت آگاهی دارند و به دلیل منابع بیشتر ،قادر به اتخاذ راهبردها و اعمال جدید بهداشتی
هستند .طبقات ممتاز میتوانند با روشی روانتر حرکت کنند تا رفتارهای جدید سالمت ،مانند
اتخاذ رژیمهای غذایی با کلسترول کم و کربوهیدرات پایین را به همراه داشته باشند .طبقات
ممتاز قادر به کاهش خطر ابتال به بیماریهای قلبی در ایاالت متحده بودند (که در یک زمان
نسبت به طبقه پایین زیاد بودند)؛ بهطوری که اکنون افراد طبقه پایین با تهدید بیشتری مواجهاند.
در حالی که بدیهی است که تحصیالت عاملی مهم است ،اما همانطور که اشاره شد ،تنها یکی
از ویژگیهای ابعاد گستردهتر عضویت طبقاتی است که اعضاء اقشار اجتماعی باالتر را قادر
میسازد که در طول زندگی سالمتر باشند .یکی از عوامل دیگر ،درآمد است که منابع مالی آنها
را برای زندگی سالم و وضعیت شغلی فراهم میکند (لینک و فالن 2000 ،1به نقل از کاکرهام،
.)70 :2013
کاکرهام معتقد است که سن بر سبک زندگی سالمت تأثیر میگذارد ،چرا که همدنان که
افراد مسنتر میشوند ،تمایل مییابند که با مراقبت بیشتر در مورد غذاهایی که میخورند،
استراحت و آرامش بیشتر و کاهش یا خودداری از مصرف الکل و دخانیات ،از سالمتی خود
بهتر مراقبت کنند .با این وجود ،ورزش یکی از فعالیتهای مهم سبک زندگی سالمت است که
با افزایش سن کاهش یافته و اغلب از بین میرود .با این حال ،میدانیم که طبقه میتواند با تقاطع
سن ،اختالفات بیشتری در اعمال سبکهای زندگی در گروههای سنی ایجاد کند ،چنانکه مشاهده
میشود استعمال دخانیات نوجوانان که در بین اقشار پایینتر نسبت به طبقات متوسط و باال
بهطور قابلتوجهی بیشتر ظاهر میشود .جنسیت متغیر بسیار مهمی است به این دلیل که زنان
غذاهای سالمتری مصرف میکنند ،کمتر الکل مینوشند ،کمتر سیگار میکشند ،بیشتر برای
مراقبتهای پیشگیرانه به پزشک مراجعه میکنند ،هنگام رانندگی بیشتر از کمربند ایمنی استفاده

1. Link & Flan
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میکنند و به استثناء ورزش ،در کل شیوههای زندگی سالمتری نسبت به مردان دارند .اگر چه
جنسیت ،پیشبینیکننده قوی در سبکهای زندگی سالمت است ،ولی اثرات آن میتواند با
تمایزات طبقاتی تعدیل شود ،زیرا افراد باالتر در مقیاس اجتماعی ،بدون در نظر گرفتن جنسیت،
رژیمهای غذایی سالمتری دارند ،کمتر سیگار میکشند و بیشتر در ورزشهای فراغتی شرکت
میکنند .این موضوع در پژوهشهایی در بریتانیا در مورد ترجیحات غذایی زنان طبقه متوسط و
طبقه کارگر و در ایاالت متحده که در آن زنان طبقه پایین بسیار کمتر از زنان و مردان اقشار
باالتر ورزش میکردند (غیر از انجام کارهای خانه ) دیده میشود ( کاکرهام.)72 :2013 ،
کاکرهام همدنین به شیوههای اجتماعی شدن و تجربیات فرد نیز اشاره جدی داشته و معتقد
است در حالی که جامعهپذیری اولیه ،بیانگر تحمیل هنجارها و ارزشهای جامعه به افراد از
طریق دیگری مهم و نتایج جامعهپذیری ثانویه حاصل از آموزشهای بعدی است ،تجربه ،نتیجه
آموخته شده فعالیتهای روزانهای است که از طریق تعامل اجتماعی و فعالیت عملی عاملیت
حاصل میشود .از طریق جامعهپذیری و تجربه است که شخص یا کنشگر ،آگاهی انعکاسی و
توانایی انجام عاملیت را بهدست میآورد ،اما تجربه (با در نظر گرفتن انتخابهای زندگی) پایهای
اساسی برای ابعاد عملی و ارزشیابی عاملیت فراهم میکند تا با گذشت زمان تکامل یابد .این،
بهویژه در مواقعی است که افراد با موقعیت و شرایط جدید اجتماعی روبرو میشود.
یکی دیگر از مفاهیم اساسی در مدل سبک زندگی سالمت محور کاکرهام و تحت تأثیر
ماکس وبر ،تعامل میان انتخاب و فرصتها (شانسها) است .تعامل دیالکتیکی بین انتخابهای
زندگی و شانسهای زندگی را نشان میدهد .این تعامل ،مهمترین سهم وبر در مفهومسازی
برساخت سبک زندگی است .انتخابها و شانسها در کنار هم عمل میکنند تا سبک زندگی
متمایزی برای افراد ،گروهها و طبقهها تعیین شود .در فرآیندی که شانسها و فرصتهای زندگی
(ساختار) میتوانند انتخابهای عاملیت را محدود کنند و یا برعکس ،عاملیت منفعل نبوده و
نقش اثرگذاری دارد.
بهطور خالصه ،در مدلی که کارکرهام از سبکهای زندگی سالمت بیان میکند با دستهای از
متغیرها مواجهایم :متغیرهای ساختاری ،یعنی (الف) شرایط طبقاتی( ،ب) سن ،جنسیت و
نژاد/قومیت( ،ج) اجتماع و (د) شرایط زندگی .این موارد زمینه اجتماعی را برای اجتماعی شدن
و تجربهای که بر انتخاب زندگی (عامل ّیت) تأثیر میگذارد ،فراهم میکند .این متغیرهای ساختاری

مطالعه رفتارهای پرخطر جنسی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن ...

165

بهطور جمعی ،شانس یا فرصتهای زندگی را برای فرد فراهم میکنند .انتخابها و شانسها در
تعامل و ایجاد تمایالت کنش (عادتواره) ،منجر به اعمال (کنش) ،شامل مصرف الکل ،دخانیات،
رژیمهای غذایی و سایر اقدامات مرتبط با سالمت میشود .اعمال بهداشتی ،الگوهای سبک
زندگی سالمت را تشکیل میدهند که اقدام مجدد به آنها منجر به بازتولید یا اصالحشان از طریق
برگشت به عادتواره میشود (کاکرهام .)140 :2015 ،بدین ترتیب این نظریه ،تدوین فرضیات
مورد بررسی در مطالعه حاضر را هدایت کرده و مسیر کلی پژوهش را مشخص ساخته است.
پيشينه تحقيق
رفتارهای پرخطر ،بهطور کلی ،و رفتارهای پرخطر جنسی بهطور خاص ،یکی از موضوعات مورد
توجه محققین در سراسر دنیا بوده و البته در کشورهای توسعهیافته بیش از سایر جوامع بدان
پرداخته شده است .در ایران نیز محققین زیادی به رفتارهای پرخطر پرداختهاند اما در مقایسه،
رفتارهای پرخطر جنسی بهطور مؤکد ،هنوز جایگاه خود را در میان پژوهشهای علمی پیدا
نکرده و از جمله حیطههای مغفول مانده ،محسوب شده و خأل تحقیقاتی همدنان محسوس
است .در ادامه به برخی از مطالعات داخلی و خارجی اشاره شده است.
گراوز 1و همکارانش ( )2019به مطالعه مصرف ماریجوانا ،الکل و رابطه جنسی در میان
نوجوانان در معرض خطر آمریکا پرداختند .دادههای مطالعه آنها از  76نفر از نوجوانان دختر و
پسر (  46پسر و  30دختر) که در معرض خطر بودند و در سنین  13تا  19سال قرار داشتند
جمعآوری و تحلیل شد .یافتهها نشان داد که استفاده از ماریجوانا یا الکل در یک روز ،با افزایش
احتمال رابطه جنسی در همان روز مشخص ،همراه است .همدنین مشاهده شد که افرادی که
مصرف الکل بیشتر (مکرر) دارند ،بیشتر درگیر روابط جنسی هستند.
هولمز 2و همکارانش ( )2019عوامل خطر و عوامل محافظتی مرتبط با ایدز و هپاتیت را در
میان دانشآموزان هاوایی دارای رفتار پرخطر جنسی (رابطه با هم جنس) مورد مطالعه قرار دادند.
در مطالعه آنها ،دانشآموزان پسری که رفتارهای پرخطر جنسی مانند رابطه جنسی با مرد و
مصرف مواد مخدر دارند مورد بررسی قرار گرفتند .یافتههای این محققان نشان داد که  13درصد
1. Graves
2. Holmes
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از آنها با هم جنس خود رابطه جنسی داشته و سایر افراد با جنس مخالف ،آمیزش جنسی دارند.
مدلسازی چندمتغیره نشان داد که دانشآموزانی که با هم جنس خود رابطه جنسی دارند نسبت
به سایرین در معرض ابتالی بیشتر به ایدز و هپاتیت بوده و رابطه محافظت شده کمتری دارند.
مرکز مهار و پیشگیری بیماریهای آمریکا ( )2011در زمینه رفتارهای پرخطر دانشآموزان
پژوهشی انجام داد .یافتهها نشان داد که نزدیک به  40درصد دانشآموزان در  30روز گذشته،
الکل نوشیده و  23درصد نیز ماریجوانا استفاده کردهاند .همدنین نزدیک به نیمی از آنها ،معادل
 48درصد ،در طول عمرشان رابطه جنسی را تجربه کردهاند 34 .درصد از این افراد نیز اظهار

کردهاند که در سه ماه گذشته از نظر فعالیتهای جنسی "فعال" بودهاند و  15درصد نیز دارای
شرکای جنسی متعدد بودند.

با وجود اینکه مطالعه درباره رفتارهای پرخطر جنسی در کشورهای توسعهیافته از جایگاه
مطلوبی برخوردار است اما این موضوع در میان مطالعات داخلی با مالحظات متفاوتی همراه
بوده و همین امر موجب شده تا آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد .با وجود خأل تحقیقاتی،
به ویژه در میان مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ،در ادامه به برخی از مطالعات انجام گرفته
اشاره شده است.
کبیری و همکارانش ( )1396به بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فرهنگی بر تمایل به رفتارهای
پرخطر در بین یک نمونه  136نفری از دانشآموزان تایباد پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد
که بین ابعاد سرمایه فرهنگی (بعد تجسمی ،عینیت یافته و نهادی) با تمام ابعاد رفتارهای پرخطر
(نگرشی و عملی) رابطه معناداری وجود دارد و فرضیههای تحقیق بر مبنای نظریه بوردیو مورد
تأیید قرار گرفت .دو مؤلفه فعالیت بصری با ضریب همبستگی  0/36و فعالیت تفریحی و
سرگرمی با  ،0/23همبستگی مثبت و مؤلفه فعالیت مطالعاتی با  -0/21و مؤلفه مدارک کسب
شده با  -0/16همبستگی منفی معناداری با متغیر رفتارهای پرخطر نشان داد .در مجموع ،ابعاد
سرمایه فرهنگی در این تحقیق توانست  0/46از واریانس متغیر وابسته (رفتارهای پرخطر) را
تبیین نماید.
رحمانی و همکارانش ( )1396به مطالعه نقش خانواده در رفتارهای مخاطرهآمیز جنسی
دختران جوان پرداختند .این بررسی به روش کیفی و با مشارکت  65نفر از دختران جوان  18تا
 35ساله در تهران انجام شد .یافتههای پژوهش به سه طبقه اصلی نظارت خانواده ،حمایت عاطفی
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خانواده و تربیت خانوادگی تقسیم شده است .طبقه تربیت خانوادگی دارای دو زیرطبقه تربیت
باز و تربیت صرفا مذهبی بود .مشارکتکنندگان ،نظارت و حمایت عاطفی خانواده را از عوامل
محافظتی مشارکت در رفتار جنسی مخاطرهآمیز برشمردند .همدنین آنها دو سر طیف تربیت
خانوادگی را از عوامل خطر رفتار مخاطرهآمیز دانستند.
صدیقیان و همکارانش ( )1396به مقایسه تعیینکنندههای شناختی – رفتاری رفتارهای

پرخطر جنسی در جوانان پرداختند .این مطالعه توصیفی – تحلیلی 400 ،نفر از جوانان  18تا 28
ساله زنجان را مورد بررسی قرار داد .یافتهها نشان داد که رفتارهای پرخطر جنسی در پسران
 62/7درصد و دختران  37/3درصد بوده و بین رفتارهای پرخطر جنسی و خود کنترلی ارتباط
معناداری مشاهده شد .قصد رفتاری و هنجارهای اجتماعی پیشگوییکنندههای مستقیم و معنادار
رفتارهای پرخطر جنسی بودند .در میان پسران ،تجارب قبلی در ایجاد تمایالت مثبت نسبت به
این رفتارها معنادار بود.
بهطور کلی ،میتوان گفت که علیرغم اهمیت و ضرورت مطالعه رفتارهای پرخطر جنسی،
این موضوع آنگونه که باید مورد توجه پژوهشگران اجتماعی نبوده و تاکنون مطالعات اندکی در
این زمینه انجام گرفته است که اغلب آنها صرفاً نگاهی توصیفی به موضوع داشته و کمتر با
رویکرد جامعهشناختی بدان پرداختهاند و بهویژه توسط محققین حوزه سالمت انجام گرفته است.
بنابراین ،کمرنگ بودن نگاه جامعهشناختی با در نظر گرفتن مؤلفههای مهم اجتماعی -فرهنگی
در این مطالعات ،کامالً محسوس است.
فرضيات پژوهش
به نظر میرسد :سن با رفتارهای پرخطر جنسی جوانان ،رابطه آماری معکوس و معناداری دارد؛
مردان بیشتر از زنان رفتارهای پرخطر جنسی را تجربه میکنند؛ افراد مجرد ،بیشتر از متأهلین
رفتارهای پرخطر جنسی را تجربه میکنند؛ سطح تحصیلی با رفتارهای پرخطر جنسی جوانان،
رابطه آماری معکوس و معناداری دارد؛ سرمایه اجتماعی با رفتارهای پرخطر جنسی جوانان،
رابطه آماری معکوس و معناداری دارد؛ سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت با رفتارهای پرخطر
جنسی جوانان ،رابطه آماری معکوس و معناداری دارد؛ سالمت معنوی با رفتارهای پرخطر جنسی
جوانان ،رابطه آماری معکوس و معناداری دارد.
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سن
جنس
تحصيالت

وضعيت تأهل
سرمایه اجتماعی

رفتارهای پرخطر
جنسی

سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت
سالمت معنوی

روش تحقيق
پژوهش حاضر متکی بر روش کمّی و تکنیک پیمایش ،در سال  1398انجام شده است .جامعه
آماری در مطالعه حاضر ،تمامی زنان و مردان جوان واقع در گروه سنی  29-18ساله در شهر
شیراز است .حجم نمونه را معمو ًال بر اساس ساخت و توزیع جامعه آماری محاسبه مینمایند که
مطابق با جدول لین و خطای  4درصد برابر با  600نفر تعیین شده است .روش نمونهگیری در
پژوهش روش طبقهای چند مرحلهای بود .بدیننحو که ابتدا با توجه به حجم جمعیت مناطق
یازدهگانه شهرداری شیراز ،نمونه متناسب به آن اختصاص داده و سپس از میان تمامی بلوکهای
شهر ،شمارههایی به صورت تصادفی انتخاب و در نهایت در بلوکهای منتخب با توجه به تعداد
منازل موجود در آن بلوک به صورت تصادفی پرسشنامه جمعآوری شد .ابزار گردآوری دادهها،
پرسشنامه بوده که تلفیقی از مقیاسهای استاندارد و پرسشنامه محقق ساخته میباشد و در ادامه
به آنها اشاره شده است.
سالمت معنوی با استفاده از مقیاس استاندارد  20گویهای پولوتزین و الیسون )1982( 1مورد
سنجش قرار گرفت که دو بُعد سرالمت مرذهبی و سالمت وجودی را (هریک با  10گویه) با
آلفای کرونباخ  0/82و اعتبار صوری میسنجد (البرزی و همکاران .)86 :1398 ،سرمایه اجتماعی
با  20گویه و در سه بعد مشارکت اجتماعی ،اعتماد و شبکه تعامالت اجتماعی با آلفای کرونباخ
بیش از  0/7و اعتبار صوری ،اندازهگیری (سروش و البرزی )221 :1397 ،و همدنین سرمایه
1. Paulotzin & Ellison
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فرهنگی مرتبط با سالمت نیز با استفاده از مقیاسی با  11گویه مورد سنجش واقع شد .این مقیاس
با آلفای کرونباخ  0/86و اعتبار محتوایی که در مطالعات متعدد پیشین مورد ارزیابی و استفاده
قرار گرفته است ،مورد ارزیابی قرار گرفت( .قادری و همکاران .)68 :2016 ،متغیر وابسته تحقیق،
رفتارهای پرخطر جنسی است که با استفاده از  11گویه در جدول  1برگرفته از متون علمی
بینالمللی مورد سنجش قرار گرفته است .این رفتارها به معنای برقراری رابطه جنسی بدون
محافظتهای الزم و یا داشتن شرکای جنسی متنوع است (میکائیلی .)215 :1393 ،هر چه تعداد
رفتارهای محافظت نشده و یا پرخطر فرد بیشتر باشد نمره باالتری نیز از نظر میزان رفتارهای
پرخطر جنسی کسب خواهد کرد .گویههای تمامی متغیرهای فوق بین  1تا  5نمرهگذاری شده
است .طیف نمره مجموع  11گویه  11تا  55بوده و آن بر تعداد گویهها تقسیم و عددی بین 1
تا  5بدست آمد .از این رو ،نمره باالتر به معنای رفتار پرخطر بیشتر در نظر گرفته شد .برای
اعتبار کار از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است که
با توجه با اعداد به دست آمده (بیشتر از  )0/7از پایایی مناسبی برخوردار هستند .دادههای
جمعآوری شده نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای تفاوت میانگین ها ،تحلیل
واریانس و پیرسون تجزیه و تحلیل شده است و برای سنجش اثر کل از مدل رگرسیون چند
متغیره استفاده شده است.
جدول  :1نحوه سنجش متغيرهای مورد بررسی
نحوه سنجش (گویهها)

متغيرهای تحقيق
(1
(2
(3
(4

متغیر وابسته

رابطه جنسی همراه با مصرف مواد مخدر ،روانگردان یا محرکها (قبل یا حین رابطه)
رابطه جنسی مقعدی
رابطه جنسی با افراد متعدد (شرکای متعدد)
رابطه جنسی بدون کاندوم

رفتارهای

(5

رابطه جنسی زیر  18سال (خودم یا شریک جنسی زیر  18سال)

(6

رابطه جنسی بدون کاندوم هنگام بیماریهای مقاربتی و عفونی (خودم ،همسرم یا شریک

جنسی

(7

پرخطر

(8
(9

جنسی)
رابطه جنسی که همراه با مصرف الکل بوده (قبل یا حین رابطه)
رابطه جنسی دهانی
رابطه جنسی در دوران عادت ماهانه (خود فرد یا شریک جنسی)

 (10رابطه جنسی بدون کاندوم با افرادی که احتمال بیماریهایی چون ایدز ،هپاتیت ،زگیل تناسلی

و  ...دارند
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نحوه سنجش (گویهها)

متغيرهای تحقيق

 (11رابطه جنسی همراه با خشونت (یا خودم خشونت اعمال کردهام یا شریک جنسی با من رفتار
خشنی داشته است)
 (1اعضای درجه اول مانند پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسر ،فرزند
تعامالت
اجتماعی

 (2فامیل نزدیک مثل خاله ،عمه ،عمو ،دایی ،پدر و مادربزرگ
 (3فامیل دور

 (4دوستان ،آشنایان یا همکاران
 (5همسایهها

 (1اگر به مردم فرصت بدهی از آن سوءاستفاده میکنند

 (2آدمها فقط وقتی با دیگران همکاری میکنند که آن را به نفع خودشان ببینند
 (3مردم معموال صداقت داشته و راستگو هستند

 (4این روزها مردم اصال به قول و قرارشان پایبند نیستند
سرمایه اجتماعی

اعتماد
اجتماعی

 (5اغلب افراد متقلبند و میخواهند زرنگی کنند

 (6مسئولین نظام و سیاستمداران ،به فکر منافع شخصی هستند و نه مردم
 (7نهادها ،موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی ،قابل اعتمادند
 (8به اخبار رسانه ملی و دولتی ،اعتماد میکنم
 (9گفتههای مسئولین را باور میکنم

 (10اگر به اطرافیان اعتماد کنی از پشت ،خنجر میزنند

متغیرهای

 (1مشارکت در انجمنهایی مثل مدرسه ،محله ،دانشگاه ،محیط کار ،خیریهها ،بسیج،

مستقل

هالل احمر و ...

مشارکت
اجتماعی

 (2پیگیری اخبار جامعه از طریق رسانه و شبکههای خبری
 (3لذت بردن از مشارکت در فعالیتهای جمعی
 (4شرکت در جشنها /مراسم مذهبی ،ملی و ...
 (5مشارکت در انتخابات سیاسی

 (1چقدر به تماشای اخبار و برنامههای پزشکی و سالمت می پردازید؟

 (2در مورد شیوههای پیشگیری از بیماریهای مختلف تا چه اندازه آگاهی و اطالعات دارید؟
 (3در مورد عالئم و نشانه بیماریهای مختلف ،چه اندازه آگاهی و اطالعات دارید؟

سرمایه  (4تا چه اندازه به بحث و تبادل نظر درباره مباحث سالمت و پزشکی تمایل دارید؟

فرهنگی  (5تا چه اندازه نسبت به خواص انواع میوهها اگاهی و اطالعات دارید؟

مرتبط با  (6تا چه اندازه نسبت به خواص انواع غذاها اگاهی و اطالعات دارید؟

سالمت  (7تا چه اندازه نسبت به خواص گیاهان دارویی اگاهی و اطالعات دارید؟

 (8تا چه اندازه نسبت به خواص انواع سبزیجات اگاهی و اطالعات دارید؟
 (9چه میزان از امکانات و وسایل ورزشی استفاده می کنید؟

 (10چه میزان دانش علمی در حوزه بهداشت و سالمت دارید؟
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نحوه سنجش (گویهها)
 (11چه میزان به امکانات و منابع برای کسب اطالعات پزشکی و سالمت دسترسی دارید؟
 (1در دعا و خلوت با خداوند ،احساس رضایت زیادی نمیکنم
 (2نمیدانم که هستم ،از کجا آمدهام و به کجا خواهم رفت

 (3معتقدم که خدا مرا دوست دارد و در همه حال مراقب من است
 (4احساس میکنم زندگی یک تجربه مثبت و خوشایند است
 (5معتقدم که خداوند در زندگی من نقشی ندارد
 (6احساس میکنم آینده نامعلومی دارم

 (7من با خدا ارتباط معنوی خاصی دارم

 (8در زندگی به حد کمال رسیده و احساس رضایت میکنم

 (9احساس میکنم از جانب خدا حمایت نشده و از او انرژی نمیگیرم

سالمت  (10نسبت به مسیر زندگی در پیش رو ،احساس خوبی دارم
معنوی  (11معتقدم که خداوند به مشکالت من توجه دارد
 (12من از زندگیام لذت کافی نمیبرم

 (13ارتباط فردی رضایتبخشی با خداوند ندارم
 (14در مورد آیندهام احساس خوبی دارم

 (15رابطه من با خدا به من کمک میکند که احساس تنهایی نکنم
 (16من حس میکنم زندگی پر از درد و رنجی دارم

 (17زمانیکه ارتباط نزدیکی با خدا دارم احساس خوبی دارم
 (18زندگی معنا و مفهوم زیادی ندارد

 (19ارتباط با خداوند در احساس سالمتی من نقش دارد
 (20معتقدم هدف خاصی برای زنده بودنم وجود دارد
جنس

در سطح سنجش اسمی و با دو مقوله زن و مرد اندازهگیری شده است

وضعیت در سطح سنجش اسمی و با سه مقوله مجرد ،متاهل و بیهمسر اندازهگیری شده است
تاهل
متغیرهای سن
جمعیتی

تحصیالت

در سطح سنجش فاصلهای و با سوال چند سال دارید سنجش شده است
در سطح سنجش ترتیبی و در شش مقوله راهنمایی و پایینتر ،دبیرستان ،فوق دیپلم،
لیسانس ،فوق لیسانس و دکترا بررسی شده است

تعلق

در سطح سنجش ترتیبی و در پنج مقوله پایین ،متوسط رو به پایین ،متوسط ،متوسط رو

طبقاتی

به باال ،باال بررسی شده است

 172دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

یافتهها
توصیف دادههای پژوهش نشان داد که اغلب پاسخگویان در گروه سنی  22-25سال ،معادل با
 34/2درصد و با اختالف کمی از سایر گروههای سنی واقع شدهاند .همدنین اکثریت جوانان
مورد مطالعه ،مرد ( 62/5درصد) و مابقی آنها یعنی معادل  37/5درصد نیز زن هستند .یافتهها
نشان داد که  55/2درصد از پاسخگویان ،متأهل و  44/8درصد مجرد هستند که در میان متأهلین
نیز اغلب ،بدون فرزند هستند .از لحاظ تحصیالت نیز اکثریت افراد مورد بررسی ،دارای مدرک
فوق دیپلم بوده و کمترین فراوانی نیز به مقطع تحصیلی دکتری اختصاص یافته است.
از نظر میزان سالمت معنوی که به دو صورت کلی و تفکیک شده ،مورد اندازهگیری قرار
گرفت ،مشاهده شد که اغلب جوانان مورد مطالعه از سالمت معنوی متوسطی برخوردار بوده و
همچنین سنجش ابعاد سالمت معنوی به تفکیک که شامل دو بعد مذهبی و وجودی است (بعد
مذهبی به رابطه فرد با خداوند و بعد وجودی به مبدأ و مقصد انسان و عالم اشاره دارد) ،نشان
داد که در بعد مذهبی ،وضعیتی مشابه با سالمت معنوی کل وجود دارد و بیشتر پاسخگویان از
نمره متوسطی برخوردارند .اما در بعد وجودی ،بیشترین درصد فراوانی به سالمت وجودی پایین
تعلق دارد .از نظر رفتارهای پرخطر جنسی که متغیر وابسته مقاله حاضر است ،مشاهده شد که
رفتارهای پرخطر جنسی (از بین افرادی که تجربه روابط جنسی داشتهاند) در میان جوانان شایع
بوده است .بهطوریکه  35درصد به میزان باال 38/9 ،درصد به میزان متوسط و  25/2درصد نیز
به میزان پایین ،رفتار پرخطر جنسی دارند .همدنین از نظر سرمایه اجتماعی ،اکثریت افراد مورد
مطالعه معادل  50/5درصد از سرمایه اجتماعی ضعیفی برخوردار بوده و سرمایه فرهنگی مرتبط
با سالمت نیز در اغلب آنها ( 56درصد) در وضعیت ضعیفی قرار دارد (جدول .)2
جدول  :2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مؤلفههای اصلی پژوهش
میزان
مؤلفههای اصلی

پایین

متوسط

باال

نمره ()5-1
حداقل

حداکثر

میانگین

رفتارهای پرخطر جنسی

25/2

39/8

35

1

5

3/74

سرمایه اجتماعی

50/5

30/5

19

1/08

4/52

2/34

56

30/8

13/2

1

5

2/17

34/7

41/3

24

1

4/95

2/95

سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت
سالمت معنوی
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نکته :برای تقسیمبندی متغیرهای رفتارهای پرخطر جنسی ،سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت،
سرمایه اجتماعی و سالمت معنوی به سه گروه ،ابتدا تفاضل بین بیشترین و کمترین نمره
پاسخگویی محاسبه و سپس دامنه به دست آمده تقسیم بر  3شده و بر این اساس سه دستهبندی
باال ،پایین و متوسط شکل گرفت.
یافتههای استنباطی مطالعه ،نشان داد که تمامی فرضیات مورد بررسی ،تأیید شده است .با
توجه به این که فرضیات اصلی مطالعه حاضر ،رابطه سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت ،سرمایه
اجتماعی و سالمت معنوی با رفتارهای پرخطر جنسی بود ،در بخش استنباطی و پس از آزمون
فرضیات مشاهده شد که میان سرمایه اجتماعی در تمامی ابعاد مورد بررسی (مشارکت اجتماعی،
اعتماد و شبکه تعامالت اجتماعی) با رفتارهای پرخطر جنسی ،رابطه آماری معناداری وجود
داشته که از نوع معکوس است ،بهطوریکه هرچه سرمایه اجتماعی فرد بیشتر باشد ،رفتارهای
پرخطر جنسی ،کاهش مییابد .همدنین فرضیه مربوط به رابطه میان سرمایه فرهنگی مرتبط با
سالمت و رفتارهای پرخطر جنسی نیز مورد تأیید قرار گرفت و ارتباط معکوس میان این دو
متغیر نشان داد که هرچه سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت فرد افزایش یابد ،رفتارهای پرخطر
جنسی نیز کاهش مییابد .سالمت معنوی نیز در هر دو بعد مذهبی و وجودی با متغیر وابسته،
رابطه آماری معناداری از نوع معکوس داشته و یافتهها نشان دادند که هرچه سالمت معنوی فرد
بیشتر باشد ،رفتارهای پرخطر جنسی نیز کمتر است .همدنین میان سن و رفتارهای پرخطر
جنسی ،نیز رابطه آماری معکوس و معناداری وجود داشته،بهطوری که با افزایش سن ،رفتارهای
پرخطر جنسی کاهش یافته است (جدول .)3
جدول  :3ضریب همبستگی بين سن ،سالمت معنوی ،سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت و
سرمایه اجتماعی با رفتارهای پرخطر جنسی
متغیر مستقل
متغیر وابسته
رفتارهای پرخطر جنسی

سالمت معنوی سرمایه اجتماعی

سرمایه فرهنگی مرتبط
با سالمت

سن

ضریب همبستگی

0/842

-0/843

-0/766

-0/400

سطح معناداری

0/001

0/001

0/001

0/001
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رابطه میزان تحصیالت با رفتارهای پرخطر جنسی نیز مشابه سن بوده و رابطه آماری معنادار
و معکوس میان این دو متغیر مشاهده شد .بدین معنا که هرچه میزان تحصیالت افزایش یابد،
رفتارهای پرخطر جنسی کمتر شده است (جدول .)4
جدول  :4آزمون تفاوت رفتارهای پرخطر بر حسب مقطع تحصيلی
متغير

انحراف

فراوانی

ميانگين

راهنمایی و پایينتر

59

3/74

0/83

دبيرستان

199

3/25

1/9

فوق دیپلم

134

3/24

1/06

ليسانس

121

3/24

1/25

فوق ليسانس

64

1/43

-/54

دکترا

23

1/22

0/27

استاندارد

DF

F

62/06

سطح
معنی داری

0/001

599

در ادامه مشاهده شد که میان جنس و رفتارهای پرخطر جنسی ،تفاوت معنیدار است .میزان
میانگینها نشان میدهد میانگین نمرات رفتارهای پرخطر ،در مردان باالتر است در نتیجه مردان،
رفتارهای پرخطر بیشتری را داشتهاند .همچنین تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین بر اساس
آزمون  Tبا مقدار  15/35و سطح معنیداری  Sig =0.000بیانگر این است که با  99درصد
اطمینان ،تفاوت معنیداری بین مردان و زنان از نظر رفتارهای پرخطر وجود دارد (جدول .)5
جدول  :5آزمون تفاوت رفتارهای پرخطر بر حسب جنس
متغير

فراوانی

ميانگين نمرات

انحراف استاندارد

مرد

375

3/35

1/08

زن

225

1/95

1/07

T

سطح معنی داری

15/38

0/001

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،فرضیه مربوط به رابطه میان وضعیت تأهل و
رفتارهای پرخطر جنسی نیز مورد تأیید قرار گرفت و میانگین نمرات رفتارهای پرخطر در افراد
مجرد باالتر است ،در نتیجه مجردها رفتارهای پرخطر بیشتری را داشتهاند .تفاوت مشاهده شده
بین دو میانگین بر اساس آزمون  Tبا مقدار  5/75و سطح معنیداری  Sig =0.000بیانگر این
است که با  99درصد اطمینان ،تفاوت معنیداری بین افراد مجرد و متاهل از نظر رفتارهای پرخطر
وجود دارد (جدول .)6
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جدول  :6آزمون تفاوت رفتارهای پرخطر بر حسب وضعيت تأهل
متغير

فراوانی

ميانگين نمرات

انحراف استاندارد

مجرد

331

3/02

1/30

متأهل

231

2/41

1/13

T

سطح معنیداری

5/75

0/001

نتایج تحليل رگرسيون چندمتغيره
در اینجا به ارائه نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره پرداخته میشود .بر این اساس ،همانطور که
در جدول  7مشاهده میشود هفت متغیر شامل سالمت معنوی ،سرمایه فرهنگی ،جنسیت،
سرمایه اجتماعی ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و سن در مجموع  81درصد از تغییرات متغیر وابسته
(رفتارهای پرخطر جنسی) را تبیین میکنند .به ازای افزایش یک واحد در سالمت معنوی ،سرمایه
فرهنگی ،زن بودن ،سرمایه اجتماعی ،تحصیالت و سن به ترتیب ،0/149 ،0/168 ،0/358 ،0/296
 ،0/055 ،0/083واحد از استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی کاسته میشود ،همدنین ضریب بتا
برای در وضعیت تأهل (متأهل بودن) 0/091 ،می باشد.
جدول  :7نتایج رگرسيون چندمتغيره عوامل مؤثر بر رفتارهای پرخطر جنسی
نام متغير

B

Beta

t

Sig

سالمت معنوی

-0.344

-0.296

-7.05

0.001

سرمایه فرهنگی

-0.359

-0.358

-9.81

0.001

جنسيت (زن)

-0.443

-0.168

-7.74

0.001

سرمایه اجتماعی

-0.294

-0.149

-4.47

0.001

تحصيالت

-0.080

-0.083

-3.26

0.001

وضعيت تأهل (متأهل)

0.236

0.091

3.92

0.001

سن

-0.020

-0.055

-2.06

0.039

Sig=0/001

a=6/064

0/807

=R2

R=0/898
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بحث و نتيجهگيری
سالمتی ،سرمایه مهمی است که هر فرد در طول زندگی خود همواره برای حفظ و ارتقاء آن
میکوشد و مهمترین تعیینکننده کیفیت و کمیت زندگی افراد است .از آنجا که جوانی ،مرحلهای
حساس از زندگی و دورانی بسیار بحرانی بوده و بروز رفتارهای مخاطرهآمیز در این دوران در
تمامی سطوح فردی ،خانوادگی و اجتماعی پیامدهای منفی متعددی بر جای خواهد گذاشت و
همدنین با اهتمام به تغییرات فرهنگی گسترده در ایران بهویژه تغییرات نگرشی و ارزشی در
زمینه روابط جنسی در میان جوانان ،شناسایی وضعیت رفتارهای پرخطر جنسی و مؤلفههای
تأثیرگذار بر آن هدف اصلی مطالعه حاضر بوده است .در همین راستا ضمن توجه به سرمایه
اجتماعی ،سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت و سالمت معنوی به تبیین جامعهشناختی رفتارهای
پرخطر جنسی پرداخته است .یافتهها نشان داد که نزدیک به نیمی از پاسخگویان دارای رفتارهای
پرخطر جنسی هستند .رشید نیز در مطالعه خود مشاهده کرد که نیمی از پاسخگویان ،رفتارهای
پرخطر جنسی داشتهاند (رشید .)31 :1394 ،تغییرات ارزشی و نگرشی که در دهه اخیر در جامعه
و به سرعت در حال وقوع میباشد ،تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر خود
قرار داده است .سبک زندگی افراد بهطور عام و روابط جنسی و رفتارهای مبتنی بر این روابط
بهطور خاص از این قاعده مستثنی نبوده و به شدت تحت تأثیر این تغییرات میباشد.
همدنین مشاهده شد که رابطه آماری معنادار میان سن با بروز این رفتارها وجود دارد،
بهطوری که با افزایش سن پاسخگویان ،میزان رفتارهای پرخطر جنسی کاهش مییابد .این یافته
را شاید بتوان به افزایش آگاهی نسبت به مخاطرات رفتارهای جنسی که با باال رفتن سن کسب
میشود ،مرتبط دانست و یا به تأهل افراد نسبت داد .مطالعات متعددی نشان داده است که میان
سن و آگاهی و نگرش نسبت به رفتارهای پرخطر ،رابطه معنادار وجود دارد (اعتماد و همکاران،
 .)70 :1389رابطه سن و رفتارهای پرخطر جنسی در تحقیقات مهرابی ( ،)1395رحمانی (،)1395
دانافر( )1395و همکارانشان نیز مشاهده شد با این تفاوت که در مطالعه مهرابی و همکاران این
رابطه مستقیم بوده و با افزایش سن بروز این رفتارها نیز افزایش یافته است .از دیگر نتایج تحقیق
این است که هرچه میزان تحصیالت افزایش پیدا کرده ،میزان رفتارهای پرخطر جنسی کاهش
یافته است .میان جنس و وضعیت تأهل با رفتارهای پرخطر جنسی نیز تفاوت آماری معناداری
مشاهده شد .بهطوریکه این رفتارها در میان مردان بیش از زنان وجود دارد ،همانگونه که در
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پژوهشهای متعددی ،این یافته تکرار شده است (شکری 73 :1394 ،و مازیاک 183 :2002 ،1و
صدیقیان و همکاران 533 :1396 ،و زاده محمدی وهمکاران )25 :1390 ،و همدنین در میان
مجردها نسبت به افراد متأهل ،رفتارهای پرخطر جنسی شایعتر است و این یافته نیز توسط
مطالعات دیگر تأیید شده است (رضازاده و همکاران.)58 :1394 ،
از دیگر فرضیات مورد بررسی در پژوهش حاضر ،رابطه میان سرمایه فرهنگی مرتبط با
سالمت و رفتارهای پرخطر جنسی میباشد که نتایج نشان داد میان این دو متغیر رابطه آماری
معناداری وجود داشته و با افزایش این نوع از سرمایه ،رفتارهای پرخطر جنسی کاهش یافته
است .زیرا سرمایه فرهنگی مرتبط برا سالمت آن دسرته از منابرع مبتنری برر فرهنگ است که
برای حفظ و ارتقاء سالمت در اختیار افراد قررار دارند .ارزشها ،هنجارهرای رفتراری ،دانرش
و مهارتهای عملی کره برا سالمت افرراد در ارتباط بوده ،همچنین منابع ،امکانات و ابزارهای
قابل دسرترس مرتبط برا بهداشت که منجر به ارتقاء رفتارهای سالمت میشرود و مدارک و
تخصصهایی که فرد در زمینه مباحث سالمت از مراکز و سازمانهای رسمی دریافت میکند،
سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت محسوب میشود (آبل .)7 :2008 ،2از این رو انتظار میرود که
با تقویت آن و ارتقاء دانش و آگاهی بهعنوان بخش مهمی از سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت،
رفتارهای مخرب سالمت مانند رفتارهای پرخطر جنسی کاهش یابد.
متغیر مهم دیگری که در مطالعه حاضر مورد آزمون واقع شد ،سرمایه اجتماعی در ابعاد
مشارکت اجتماعی ،اعتماد و شبکه تعامالت اجتماعی است .این متغیر در تمامی ابعاد با رفتارهای
پرخطر جنسی رابطه معنادار آماری داشت .بدین معنا که افزایش سرمایه اجتماعی پاسخگویان،
موجب کاهش رفتارهای پرخطر جنسی آنان شده است .این یافته نیز با سایر پژوهشهای انجام
شده در این زمینه ،همخوانی دارد (بوستانی 1 :1391 ،و جلیلوند و نیکمنش 1396 ،و احمدی
و معینی .)1 :1394 ،زمانیکه سرمایه اجتماعی در حد مطلوبی قرار داشته باشد ،بستر را برای
شکلگیری رفتارهای بهنجار و سالم فراهم میکند و بالعکس در صورتی که ضعف سرمایه
اجتماعی موجب عدم پیروی از قواعد ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی شده و زمینه را برای
بروز رفتارهای ضد اجتماعی و سایر مسائل اجتماعی آماده میسازد .آخرین فرضیه مورد بررسی
1. Maziak
2. Abel
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در پژوهش حاضر نیز به رابطه میان سالمت معنوی با رفتارهای پرخطر جنسی مربوط است که
این فرضیه نیز تأیید شده و یافتهها حاکی از آن است که هرچه سالمت معنوی باالتر باشد،
رفتارهای پرخطر جنسی کاهش یافته و در واقع رابطه آماری میان این دو متغیر از نوع معکوس
میباشد .با توجه به اینکه تحقیقاتی اندکی ،رابطه این دو را مورد بررسی قرار دادهاند اما یافته
مذکور با نتایج سایر تحقیقات همخوانی دارد (قرهداغی 149 :1391 ،و حبیبی و همکاران:1397 ،
 203و حسن و همکاران.)17 :1393 :
در مجموع میتوان گفت که همزمان با ایجاد نگرش اجتماعی به سالمت ،مفاهیم جدیدی
همدون سرمایههای اجتماعی و فرهنگی به این ادبیات وارد شد و سالمت معنوی نیز در سالهای
اخیر بهعنوان یکی از ابعاد سالمت مورد توجه پژوهشگران در این حوزه واقع شده است .با
توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر مشاهده می شود که میان انواع سرمایه ،تأثیر سرمایه
اجتماعی بر سالمت و رفتارهای مرتبط با آن بیشتر از سایر سرمایهها بوده است .مجموعهای از
اعتماد ،مشارکت اجتماعی و شبکه تعامالت اجتماعی ،افراد را در شرایط مطلوبتری از رفتارهای
مبتنی بر سالمت (در اینجا اجتناب از رفتارهای پرخطر جنسی) قرار میدهد .پس از آن سرمایه
فرهنگی بهویژه سرمایه فرهنگی مرتبط با سالمت نیز متغیری مهم در تبیین سالمت محسوب
میشود .این نوع از سرمایه ،منابرع غیرمادی مرورد نیاز را بررای اتخاذ الگوهرای رفتاری زندگری
سرالم فراهرم کرده و میتوانرد در زندگری روزمرره جهت شرکلدهی به رفتارهرای سرالم
اثرگرذار باشرد.
با توجه به یافته اصلی پژوهش حاضر مبنی بر وضعیت نگرانکننده رفتارهای پرخطر جنسی
در میان جوانان ،ارتقاء شاخصهای سرمایه اجتماعی و فرهنگی بهعنوان منابع ارزشمندی در
جهت بهبود وضعیت سالمت جوانان توسط مسئوالن ،برنامهریزان و سیاستگذاران از ضروریات
بهشمار میآید .در این راستا به نظر میرسد ،اعتمادسازی ،حفظ و تقویت آن و همدنین ایجاد
فضای مناسب جهت مشارکتهای اجتماعی جوانان و اهتمام بیش از پیش به سرمایه فرهنگی
جوانان ،گام مؤثری در جهت تقویت این سرمایهها و به دنبال آن سالمت جامعه باشد .استقرار
رویکرد مدیریتی مشارکتی در نهادهای دولتی ،پیشگیری از قطبی شدن جامعه به دلیل اتخاذ
تصمیمات تبعیضآمیز ،رفع تنشهای ساختاری ،پیادهسازی الگوی مشارکتی (بهعنوان مثال در
نوسازی شهری ،بازسازی بافت فرسوده و طراحی فضاهای باز شهری) به منظور تقویت حیات
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مدنی در تمامی سطوح جامعه ،توجه به دیدگاههای مردمی و افزایش رضایت افراد جامعه در
راستای تقویت سرمایه اجتماعی از دیگر پیشنهادات مطالعه حاضر است .همدنین نظر به این که

منابع فرهنگی ازجمله عوامل تعیینکننده کنشهای افراد و پیششرطهای اساسی برای جهت-

گیریهای رفتار کنشگران در محدودهای ساختاری هستند و این منابع به وسیله جامعهپذیری،
تمایالت رفتاری در افراد ایجاد میکنند ،اشاعه منابع فرهنگی مرتبط با سالمت از قیبل آگاهی،
مهارتها ،ارزشها ،هنجارها ،وسایل و امکانات ارتقاءدهنده سالمتی که مؤلفههای مهمی در
تولیرد و بازتولیرد سربکهای رفتاری زندگی سالم هستند ،کامالً ضروری به نظر میرسد .پیامد
ایرن امر کاهش نابرابریهای اجتماعی-فرهنگی در حوزه سالمت ،اتخاذ رفتارهای مبتنی بر
بهداشت و پیشگیری و مبارزه با بیماریها خواهد بود.
علی رغم این که با توجه به مبانی فرهنگی جامعه ایران انجام تحقیقات میدانی در حوزه
رفتارهای جنسی ،از جمله پژوهش حاضر با محدودیتهای فراوان مواجه است ،در پایان پیشنهاد
پژوهشی محقق ،توجه بیش از پیش جامعه علمی به انجام تحقیقات کمی و کیفی دقیق و
تخصصی در این حوزه است .همدنین الزم به ذکر است که یافتههای مطالعه حاضر به یک
بررسی مقطعی مربوط است .بنابراین ،نمیتواند رابطه علت و معلولی را نشان دهد .با توجه به
این موضوع ،بررسی فرضیات مورد نظر ،در مطالعات طولی پیشنهاد میشود.
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