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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

dolescence is the period of major changes in 

one's social life (Alberga, Sigal, 

Prud'Homme & Kenny, 2012); and it is one 

of the most important and sensitive stages of 

growth because the emergence and 

emergence of secondary sexual traits and 

puberty during this period makes it 

particularly important. Adolescent students 

are perceived as a major contributor to 

behavioral problems (Foley, Ram, Susman & 

Weinraub, 2018). One of the types of 

behavioral problems that threaten 

adolescence is the tendency for high-risk 

behaviors (Mohammadizadeh and 

Ahmadabadi, 2008). 

Social identity seems to be one of the 

variables that can influence students' risk 

behavior. Identity is each person's understanding 

of themselves and social identity is the 

understanding of each person's self and others on 

the one hand and the understanding of others on 

the other. Thus, social identity is not inherent but 

a product of agreement and is constantly being 

constructed. Social psychologists and 

sociologists believe that identity (even individual 

identity) is impersonal or in other words social 

that is formed by the dialectic between the 

individual and society (Jenkins, 2014).  

People in social situations do not act the same 

because of individual differences. These 

individual differences in the psychology 

literature refer to social intelligence. Social 

intelligence, first used by Sorndike (1920) to 

explain human behavior and behavior, is defined 

as the ability to understand others and to act 

intelligently in relation to others.
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A B S T R A C T 
 

Objective:  Students are considered as main groups in the incidence of behavioral problems. This study 

aimed to determine the role of social identity and social intelligence in  predicting their tendency toward 

high-risk behavior. 

Methods: This study was correlational. The population included all high school male and female schools 

in Pars Abad city administration studying in the academic year of 2019. One hundred and twenty students 

were selected from this population through multistage random cluster sampling and they were asked to 

respond to Questionnaires of High-risk behavior by Mohammadi-Zadeh et al. (2008),  Social identity by 

Saffarinia et al. (2011) and social intelligence by Aung Thet (2008). The data were analyzed using Pearson’s 

correlation and multivariate regression. 

Results:  The results of correlation coefficients showed that the total score of social identity (r = -0.50; 

p < 0.01), individual identity (r = -0.44; p < 0.01) and collective identity (r =-0.41; p < 0.01) and social 

intelligence (r = -0.32; p < 0.05) have a negative and significant relationship. Results of regression 

analysis also showed that 37 Percent of the total variance explained risky behavior by social 

intelligence and social identity. 

Conclusion:  The results show that social identity and social intelligence are significant in predict students' 

high-risk behaviors. 
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Social intelligence is a set of cumulative actions of 

individuals and other members of a social group. By 

this type of intelligence is meant the ability to manage 

social change in society (Honeywill, 2016).  

Therefore, given that high-risk behaviors such as 

alcohol, smoking, and other substances are the result 

of the dynamic interaction of a set of environmental 

and individual factors interacting with a wide range of 

genetic, psychological, familial, and social contextual 

factors (Jessor& Turbin, 2014), the present study seeks 

to answer the question whether social identity and 

social intelligence play a role in predicting students' 

risk behaviors? 
 

2. Materials and Methods 

This research is a descriptive and correlational 

research, considering the relationship between social 

intelligence and social identity in predicting high risk 

behaviors in students. 

SPSS software version 25 was used for data analysis. 

Numbers, percentages, mean and standard deviation 

were used to provide descriptive statistics; Pearson 

correlation test and multiple linear regression analysis 

were used to provide analytical statistics. 

 

3. Results 

There were 280 male and female students with mean age 

of 16.40 and standard deviation of 1.07 in the field of 

study 100 (35.1) human subjects; 90 (32/14) 

experimental sciences; 50 (17.6) mathematics And 40 

unspecified individuals (14.29) participated in this study. 

Table 1 shows that predictor variables predict about 37 

Percent of the variance in risky behaviors. The F ratio 

also indicates that the variable regression of high-risk 

behaviors based on the variables of social intelligence 

and social identity is significant. 

 

Table 1. Conclusions of Multiple Regression Analysis Concurrent Method for Prediction of High Risk Behaviors 
 

Model F R2 R Sig 

1 0.61 0.37 48.335 0.001 
 

4. Discussion and Conclusion 
 

The present study aimed to determine the role of social 

identity and social intelligence in predicting adolescents' 

propensity to risk behaviors. Correlation coefficients 

showed that high risk behaviors were significantly 

correlated with total score of social identity, individual 

identity and collective identity. The results of regression 

analysis showed that the collective identity component 

with -0.30 beta and the individual identity component 

with -0.66 beta can significantly predict high risk 

behaviors. 

In explaining these findings, it can be said that social 

identity determines one's status among the population, 

and obtaining a satisfying role within the group is one of 

the signs of social identity development. Adolescents 

care about having a proper social identity. They want to 

be accepted and accepted by their peers and friends. 

Therefore, any isolation and withdrawal can be a sign of 

the lack of social identity in adolescents (Inchley & et al, 

2020).  

The results of correlation coefficients showed that risky 

behaviors were significantly correlated with the total 

score of social intelligence. The results of regression 

analysis also showed that social intelligence predicts high 

risk behaviors with a beta of -0.39.  

In explaining these findings, it can be said that social 

intelligence is the ability to communicate with and 

encourage others to collaborate, sometimes simply 

expressed as people's skills. According to the results of 

the present study, it can be said that students with lower 

social identity and social intelligence tend to be more at 

risk for behaviors such as violence and drug abuse and 

their behavioral outcomes are less examined. . On the 

other hand, it can be said that in order to socialize and 

deal with different individuals and situations, 

psychological structures are equipped with specific 

personality traits that operate in different situations. In 

other words, if the adolescent believes that society and 

the social world are intelligible, rational, predictable, and 

generally interested in society and its concepts and 

components, or accept that social realities are more than 

the sum of individuals' characteristics. That is, the 

tendency for risky behaviors in him decreases. One of the 

important The limitations of the present study to Parsabad 

city and its implementation on an educational level and 

lack of control over demographic variables such as 

economic status are important limitations of this study. 

Therefore, it is suggested that this study be conducted in 

other geographical areas and at other educational levels 

with the control of demographic variables. From the 

practical point of view, it is also suggested that, given the 

importance of the role of social identity, social 

intelligence, in the tendency of students to risk behaviors, 

it is necessary to provide workshops for teachers and 

students. 
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مقدمه
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 در اصلی گروه عنوان به آموزان نوجواندانش .سازدمی برخوردار

رام، ساسمن و  ،یفول(شوند می تلقی رفتاری مشکالت بروز

 را نوجوان که مشکالت رفتاری انواع از . یکی(2018، 2نرابیوا

 و زاده)محمدیاست  3پرخطر رفتارهای به گرایش کند،می تهدید

 رفتارهایی پرخطر شامل به رفتارهای گرایش (.2008 احمدآبادی،

 بیشتر البته و دهدمی قرار خود به آسیب معرض در را فرد که است
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 که گیردبرمی در را رفتارها از ایسلسله پرخطر رفتارهای گسترده

 اشزندگی افراد مهم و رفتار این در درگیر فرد برای تنها نه

 افراد به غیرعمدی صدمه باعث بلکه آورد،می بار به جدی هایزیان

 باال، سنی هایگروه به نوجوانان نسبت در شود.می نیز دیگر گناهبی

 ترینرایج شود.می دیده رفتارها نوع این به بیشتری گرایش
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 ها:کلیدواژه

هویتتت اجتمتتاعی، هوش اجتمتتاعی، 

 .آموزانرفتارهای پرخطر، دانش

 

 چکیده

 

شوند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش هویت اجتماعی می تلقی رفتاری مشکالت بروز در اصلی گروه عنوان به آموزاندانش  هدف:

 . آموزان به رفتارهای پرخطر انجام گرفتبینی گرایش دانشو هوش اجتماعی در پیش
 

 متوسطه آموزان دختر و پسر دوره دومدانش کلیه پژوهش حاضر را آماری به روش همبستگی انجام شد. جامعه حاضر پژوهش ها:روش

 ای به حجمدادند. از این جامعه نمونهمشغول به تحصیل بودند تشکیل می 1398تحصیلی   سال در آباد کهپارس شهرستان دولتی مدارس

(، هویت 2008و همکاران ) زادههای رفتارهای خطرپذیری محمدینامهانتخاب شدند و به پرسش گیری تصادفی سادهنفر به روش نمونه 280

های ضریب همبستگی ها نیز توسط آزمون(  پاسخ دادند. داده2008تت)( و هوش اجتماعی آنگ توت2011و همکاران ) نیااجتماعی صفاری

 .پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند
 

( و p >01/0؛ r =-44/0(،  هویت فردی)p >01/0؛ r =-50/0نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که نمره کل هویت اجتماعی) ها:یافته

( رابطه منفی و معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان p >05/0؛  r=-32/0( و هوش اجتماعی )p >01/0؛  r=-41/0هویت جمعی)

 .شوددرصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر به وسیله هوش اجتماعی و هویت اجتماعی تبیین می 37داد 
 

آموزان به رفتارهای بینی گرایش دانشدهد که  هویت اجتماعی و هوش اجتماعی توانایی پیشایج این پژوهش نشان مینت گیری:جهنتی

 .دارندپرخطر را به صورت معناداری 
 

3. شماره 11. دوره 1401 زیپائ    

 

 فصلنامه پژوهشی
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 رفتارهای و بندوباریبی اعمال مدرسه، از گریز پرخاشگری،

 این در تحوالت رفتاری و تغییرات نهایت شود؛ درمی غیرقانونی

 که جایی تا سازدمی پرخطر رفتارهای مستعد را نوجوان دوران،

 به تبدیل را او و شوددیگران می و خود انداختن خطر به باعث

. رفتارهای پرخطر مجموعه (2006، 1)بویرکند می خطرپذیر موجودی

اندازد رفتارهایی هست که سالمتی و رفاه افراد را به خطر می

 2پونتون و هانسن دیکلمنت، (.2018)شهبازیان، حسنی و سلیمانی، 

 دادند پرخوری توسعه و خشونت به را پرخطر رفتارهای نیز (2013)

  .ساختند مطرح نوجوانان بین در را رفتارها این به گرایش و

آموزان تواند در گرایش دانشرسد یکی از متغیرهای که میمی به نظر

است.  3اجتماعی هویتبه رفتارپرخطر نقش داشته باشد 

 هر درکهویت اجتماعی  و خود از شخص هر درک4،هویت

 از خود غیر از دیگران درک سو از یک دیگران و خود از شخص

 بلکه ،نیست ذاتی امری اجتماعی هویت ،بنابراین. است دیگر سوی

 .است شدن ساخته حال در همواره و بوده توافق محصول

 هویت که باورند این بر جامعه شناسان و اجتماعی شناسانروان

امری  دیگر عبارت به یا غیرشخصی امری (فردی هویت حتی)

 شکل جامعه و فرد میان دیالکتیک یواسطه به که است اجتماعی

برای نوجوانان، تغییرات جسمی و رشدی  .(2014، 5)جنکینز گیردمی

طور که نوجوانان به همان همزمان با ساخت و گسترش هویت است.

پردازند، رویارویی، اکتشاف و جستجوی جایگاه خود در جهان می

با ارائه و مشخص کردن هنجارها و رفتارهای  تواندهویت اجتماعی می

های مهم گروه همساالن، نقش مهمی قبول یا تجویزشده در محیطقابل

 (.2018، 6)پگ، ادونیل، الال و باربرایفا کند 

 هایگروه در هاآن عضویت اساس بر افراد، اجتماعی هویت

 نیروهای میان روابط وسیله به هویت زیرا ؛شودمی تعیین اجتماعی

 در ابزاری مانند افراد بنابراین، ؛شودمی ساخته اجتماعی و فرهنگی

 نمایان را خود وجود هاآن واسطه به که هستند فرهنگ و جامعه دست

ایجاد  افراد زندگی در روزمره و مداوم طور به این مقوله. سازندمی

 قرار پشتیبانی و حفاظت مورد انسان بازتابی هایفعالیت در و شده

گانگادهارن، گروسمن، مولی های . یافته(2220، 7مایرز) گیردمی

دهد که هویت اجتماعی با رفتارهای نشان می (2019) 8ویکی

در مطالعات  ( 2018) 9دیمانت و همکارانضداجتماعی ارتباط دارد. 

ها بر مصرف های اجتماعی و تأثیر آنخود گزارش دادند بین هویت

مواد در طول عمر و مصرف الکل خطرناک ارتباط وجود دارد؛ به 

دیگر افراد با هویت محروم و ضعیف در مقایسه با همتایان  عبارت

 10برونر و همکاران کنند.گردان استفاده میخود بیشتر از مواد روان

تنظیم  در برجسته نقش یک اجتماعی گزارش دادند هویت (2018)

 در ضداجتماعی کند و با رفتاربازی می رفتارهای اجتماعی

 آموزان ارتباط دارد.دانش

های فردی، یکسان خاطر تفاوتهای اجتماعی، بهافراد در موقعیت

 شناسی به هوشفردی در ادبیات روانهای کنند. این تفاوتعمل نمی

 توسط بار اولین اشاره دارد. هوش اجتماعی که 11اجتماعی

 کار به انسان و کردار رفتار تبیین منظور به (1920) 12ثورندایک

 هوشمندانه و رفتار عمل و دیگران درک توانایی عنوان به شد، برده

ای از هوش اجتماعی مجموعه شود.می تعریف دیگران با رابطه در

اقدامات تجمعی افراد و دیگر اعضای یک گروه اجتماعی است. 

منظور از این نوع هوش، توانایی مدیریت تغییرات اجتماعی در جامعه 

 هستند اجتماعی هوش دارای که افرادی (.2016، 13)هانیولاست 

 مسائل، حل برای گروه، مذاکره دهیسازمان جمله؛ از خصوصیاتی

 و دیگران از دلجویی و همدردی استعداد و شخصی روابط

 به راجع درونی بصیرت و شناخت و وتحلیل اجتماعیتجزیه

. (2008،  14)گلمنهستند  دارا را دیگران عالیق و هاانگیزه عواطف،

به عبارت دیگر، هوش اجتماعی شامل توانایی به سر بردن با دیگران 

. بین هوش (2012)سبزی، ها به ارتباط و همکاری است و تشویق آن

اجتماعی و مشکالت بین فردی افراد، همبستگی منفی و معناداری 

ای آن با ه(. بین اضطراب اجتماعی و جنبه2005وجود دارد )بشارت، 

)هامپل و هوش اجتماعی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد 

 (2014) 16دیومیترسا، بادیتا، دوگارو، تامبو دیوتا. (2011، 15همکاران

درتحقیقی که بر روی دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  

-الندو دانشجویان ارتباط دارد. کشیدن با سیگار اجتماعی هوش

در پژوهش خود  (2015) 17کینگ، مکری گویر، شالفر و همکاران

نشان دادند که هرقدر دختران هوش اجتماعی و هیجانی باالتری داشته 

 .باشند رفتارهای پرخطر جنسی در آنان کاهش خواهد یافت
 

1. Boyer 

2. DiClemente, Hansen & Ponton 

3. Social identity 
4. identity 

5. Jenkins 

6. Pegg, O'Donnell, Lala & Barber 
7. Myers 

8. Gangadharan,  Grossman, Molle& Vecci 

9. Demant 
10. Bruner & et al 

11. Social Intelligence 

12. Sorndike 
13. Honeywill 

14. Goleman 

15. Hampel& et al 
16. Dumitrescu, Badiṭãb, Dogaru, Tomab & Duṭãb 

17. Lando-King, McRee, Gower  &Shlafer 
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بین هوش نشان دادند  (2018خونیق و همکاران )شهبازیانهمچنین 

های رفتارهای پرخطر روابط منفی معنادار وجود اجتماعی و مؤلفه

 رد.دا

 الکل، مصرف جمله از پرخطر رفتارهای کهاین به توجه با بنابراین،

 محیطی عوامل از ایمجموعه تعامل پویای نتیجه مواد سایر و سیگار

 ژنتیکی، ساززمینه عوامل از ایگسترده طیف با تعامل در فردی و

، (2014، 1توربین و )جیسراست  اجتماعی و شناختی، خانوادگیروان

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا هویت 

آموزان به بینی گرایش دانشاجتماعی و هوش اجتماعی در پیش

 نقش دارند؟رفتارهای پرخطر 

 

 روش پژوهش

با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال ارتباط بین هوش اجتماعی و 

آموزان است، بینی رفتارهای پرخطر در دانشهویت اجتماعی در پیش

 روش پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی است.

جامعه آماری پژوهش حاضر  گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه )دو دبیرستان شامل کلیه دانش

آباد در دخترانه و دو دبیرستان پسرانه( مدارس دولتی شهرستان پارس

 291در این پژوهش(. =1200Nتشکیل دادند ) 1398سال تحصیلی 

گیری گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول نمونهنفر به روش نمونه

های مخدوش و با توجه حذف داده مورگان انتخاب شدند که بعد از

نامه وارد تحلیل پرسش 280به معیارهای ورود از جامعه آماری فوق 

آماری شد. به منظور رعایت مالحظات اخالقی، پس از اخذ موافقت 

کنندگان و توضیح کامل درباره هدف و روش آگاهانه از شرکت

نه باقی ها اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرماتحقیق، به آن

خواهد ماند.  در ابتدا از افراد درخواست شد به صورت انفرادی به 

،  هویت رفتارهای خطرپذیریی هانامهاطالعات دموگرافیک، پرسش

مقطع  در تحصیل به اجتماعی و هوش اجتماعی پاسخ دهند. اشتغال

 شرکت برای آموزاندانش تمایل و پژوهش زمان متوسطه دوم در

رود و عدم تمایل به شرکت در پژوهش معیار در پژوهش معیار و

 به شرح زیر استفاده ابزار سهها از گردآوری داده منظوربه خروج بود.

 :شد

 توجه با هویت اجتماعی پرسشنامه :اجتماعی هویت پرسشنامه

 (2008) 2چنکینز نظریات از برگرفته جمعی و فردی هویت بعد دو به

 پرسشنامه این .است شده ساخته (2011)و روشن نیاصفاری توسط

 20 بر مشتمل است، دهی گزارش خود و کاغذی -مداد از نوع که

جمعی  بعد دهنده نشان (10تا1سؤاالت) آن گویه 10 که است گویه

 پژوهش در .است فردی بعد دهنده نشان (20تا11)دیگر گویه 10 و

 روش از استفاده با پرسشنامه پایایی (2011)روشن و نیاصفاری

 هاگویه برای و74/0با برابر پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای

 .است بخشیرضایت میزان که دست آمدبه 58/0تا51/0بین

 نتایج و پرسشنامه صوری روایی نظر از پژوهش نتایج همچنین،

 چرخش طریق از اصلی هایمؤلفه تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل

 از تربزرگ ویژه ارزش دارای عامل یک وجود مؤید واریماکس

  .است بوده "اجتماعی هویت" عنوان تحت یک

 آنگ : پرسشنامه هوش اجتماعی توسطاجتماعی هوش پرسشنامه

 و شده گیری هوش اجتماعی افراد تهیهبرای اندازه (2008) 3تت توت

( نادرست- درست)ایدوگزینه یگویه 45 بر مشتمل آن اصلی فرم

 گذارینمره یک)نادرست(، و صفر)نادرست( صورت به که است

 20، 21، 24، 29، 37،38، 41،44 هایگویه آزمون این در. شوندمی

 بر البته. شوندمی گذارینمره معکوس صورت به2 ، 3، 6، 13، 18،

 (.2011) مصطفائیصفاری نیا،آقایوسفی و  بررسی نتایج اساس

 نمره با  5،10،14،16،17،26،33،39،40های گویه درونی همسانی

 سؤاالت تعداد گویه 9 این حذف و با مناسب نبوده پرسشنامه کل

 آزمون پایایی محققان این به عالوه، .یافت کاهش گویه 36 به آزمون

 کرونباخ، آلفای هایاز روش استفاده با ایران در را اجتماعی هوش

 روایی و 76/0، 75/0، 78/0ترتیب  به سازیدونیمه و بازآزمایی

گزارش  75/0هیجانی شرینک  هوش پرسشنامه با را آن همزمان

 (.2011)صفاریان و همکاران، اند داده

رفتارهای  پرسشنامه پرسشنامه رفتارهای خطرپذیری:

 بررسی با (2008) احمدآبادی و زاده محمدی توسط خطرپذیری

 خطرپذیری همچون پرسشنامه خطرپذیری حوزه در معتبر ابزارهای

 سیستم پرسشنامه و (2000، 5بوید و موس مور، گالونه، (4نوجوانان

 نظر در با و (2004 ،6همکاران و  برنر) جوانان پرخطر رفتار کنترل

 ایران جامعه اجتماعی هایمحدودیت و فرهنگی شرایط گرفتن

 سنجش برای گویه 28 شامل مقیاس این .است شده ساخته

 قبیل از پرخطر رفتارهای دسته 6 مقابل در نوجوانان پذیریآسیب

خشونت )سؤاالت  (،6تا1پرخطر )سؤاالت  به رانندگی گرایش

 مواد مصرف (،16تا12کشیدن)سؤاالت  سیگار (،11تا7

  و رابطه (،24تا22الکل )سؤاالت  مصرف (،21تا 17مخدر)سؤاالت 
 

 

1. Jessor& Turbin 

2. Jenkines 
3. Ang Tone Tet 

4. Adolescents Risk-taking Questionnaire 

5. Gullone, Moore, Moss & Boyd 
6. Brener& et al
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 که است (28تا25جنس مخالف)سؤاالت  به گرایش و جنسی رفتار

 یک در هاگویه این با را خود مخالفت یا موافقت پاسخگویان

 بیان (1) مخالف تا کامالا  (5) موافق کامالا  از ایگزینه 5 مقیاس

 خطرپذیری دهنده نشان هاعامل از یک هر در باال نمره کنند،می

 خطرپذیری مقیاس است. پایایی عامل آن در نوجوان باالی

 کرونباخ آلفای ضریب با و درونی همسانی روش به ایرانی نوجوانان

 تحلیل روش و اکتشافی عاملی تحلیل از با استفاده آن سازه روایی و

 این پایایی گرفت. میزان قرار مورد بررسی اصلی هایمؤلفه

 مطلوبی و مناسب سطح در آن هایمقیاس و خرده پرسشنامه

 مقیاس برای کرونباخ آلفای میزان که طوریبه بود؛ برخوردار

، 94/0کشیدن ، سیگار93/0پرخطر  به رانندگی ، گرایش94/0کل

 رفتار و ، رابطه90/0الکل ، مصرف90/0مخدر مواد مصرف

اند ، به دست آورده81/0گرایش به جنس مخالف ، و86/0جنسی

 (. 2008)محمدی زاده و احمدآبادی، 

استفاده شد و به منظور  SPSSافزارنرم 25ها از نسخه جهت تحلیل داده

و به  ±ارائه آمار توصیفی  از تعداد، درصد و میانگین و انحراف معیار

و  Pearsonمنظور ارائه آمار تحلیلی از آزمون آماری همبستگی 

سطح معناداری در تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. 

ها گرفته شد. قبل از تحلیل داده در نظر 05/0 پژوهش حاضر آزمون

های زیربنایی های این پژوهش مفروضهکه دادهو برای اطمینان از این

چند مفروضه اصلی  ،کننددالت ساختاری را برآورد مییابی معامدل

مورد   3خطی چندگانهو هم  2، نرمال بودن1های گمشدهشامل داده

بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر جهت نرمال بودن متغیرها از 

استفاده گردید که نتایج آن  4اسمیرنف-کولموگروف آزمون آماری

خطی ( و همp>05/0نرمال بودند )ها دارای توزیع نشان داد که داده

 6و عامل تورم واریانس 5چندگانه بین متغیرها با استفاده از آماره تحمل

های تحمل به مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارزش

هستند و نشان دهنده عدم وجود  10/0 یدست آمده برای متغیرها باال

مقدار عامل تورم چنین خطی چندگانه بین متغیرها است و همهم

بودند که نشان  10تر از واریانس به دست آمده برای متغیرها کوچک

  .دهنده عدم خطی چندگانه بین متغیرها است
 

 هایافته

و انحراف  40/16 سنی با میانگین آموز  دختر و پسردانش280تعداد 

  انسانی؛ رشته(1/35)نفر  100 نیز رشته تحصیلی لحاظ از 07/1معیار 

نفر  40( ریاضی و 6/17) نفر 50 علوم تجربی ؛( 14/32) نفر 90

  .پژوهش، شرکت داشتند این ( در29/14نامشخص  )
 

 

1. Missing 

2. Normality 

3. Multicollinearity 

4. Kolmogorov-Smirnov 

5. Tolerance 

6. Inflation factor variance

های هویت اجتماعی و هوش اجتماعی ها در هریک از مؤلفهمیانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنی. 1جدول 

 و رفتارهای پرخطر
 

*05/0, P<**01/0 P< 
 

نمره کل هویت دهد که رفتارهای پرخطر با؛ نشان می 1نتایج جدول

 >01/0؛  r=-44/0(،  هویت فردی)p >01/0؛  r=-50/0اجتماعی)

p(و هویت جمعی )41/0-=r  01/0؛< p( و هوش اجتماعی )32/0-

=r  05/0؛< p.رابطه منفی و معنادار دارد ) 
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 M متغیرها

±SD 
 رفتارپرخطر هوش اجتماعی هویت جمعی هویت فردی هویت اجتماعی

 (1هویت اجتماعی)
85/61 

(23/±3) 
1     

 (2هویت فردی)
79/27 

(25/3±) 
**59/0 1    

 (3هویت جمعی)
89/33 

(88/5±) 
**89/0 **88/0- 1   

 (4هوش اجتماعی)
16/62 

(67/4±) 
*20/0 15/0 079/0 1  

 (4رفتارپرخطر)
38/81 

(47/9±) 
**50/0- **44/0- **41/0- **32/0- 1 
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 بینی رفتارهای پرخطرپیش جهت همزمان روش به چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج. 2جدول 
 

 R 2R F Sig مدل

1 606/0 37/0 335/48 001/0 

 

درصد  37بین حدود متغیرهای پیش که دهدمی نشان 2 جدول

 بیانگر نیز  F کند. نسبتبینی میواریانس رفتارهای پرخطر را پیش

 اساس متغیرهای بر رفتارهای پرخطر متغیر رگرسیون که است این

 .است معنادار هوش اجتماعی و هویت اجتماعی

 

 بینپیش متغیرهای برای T معناداری آزمون و بتا . ضرایب3جدول
 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

 رفتارهای پرخطر

 001/0 21/13 - 13/11 58/140 مقدارثابت

 001/0 -394/4 -388/0 585/0 -569/2 هوش اجتماعی

 001/0 -734/2 -305/0 255/0 -442/0 هویت جمعی

 001/0 -246/3 -664/0 537/0 744/1 هویت فردی
 

 -39/0 بتای هوش اجتماعی با  متغیر که دهدمی نشان 3 جدول نتایج

(T=-4/394  مؤلفه هویت جمعی ،)30/0یبتا با- (T=-2/734 )

 طور به توانندمی( T=-3/246) -66/0یبتا بامؤلفه هویت فردی  و

 بتاهای به توجه با که کنند بینیپیش رارفتارهای پرخطر  معناداری

 در بیشتری سهمهویت فردی  که گفت توانمی آمده، دست به

 آموزان را دارد.رفتارهای پرخطر در دانش بینیپیش

 

 گیریبحث و نتیجه
 مرحله در شکست گونه هر که هستند معتقد نظرانصاحب تربیش

 افزایش را رفتارهای پرخطر در افتادن دام به احتمال نوجوانی رشد

 بروز دوره را دوره این که هست همین خاطر به دهد، شایدمی

 را رفتارها از گونه این الاقل افزایش یا دانندمی پرخطر رفتارهای

پژوهش ، (2013دیکلمنت و همکاران، (دانند می مشهود دوره این در

نقش هویت اجتماعی و هوش اجتماعی در  حاضر با هدف تعیین

نتایج  بینی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر انجام گرفت.پیش

هویت  با؛ نمره کل که رفتارهای پرخطرضرایب همبستگی نشان داد 

نتایج اجتماعی، هویت فردی و هویت جمعی ارتباط معنادار دارد. 

 و  -30/0یبتا بامؤلفه هویت جمعی تحلیل رگرسیون نشان داد که 

 معناداری طور به توانندمی  -66/0یبتا بامؤلفه هویت فردی 

دیمانت و ها با نتایج این یافته کنند بینیپیش رارفتارهای پرخطر 

گانگادهارن و ( و (2018برونر و همکاران )، (2018همکاران )

 همخوان است. (2019همکاران )

توان گفت هویت اجتماعی جایگاه فرد را در ها میدر تبیین این یافته

بخش در بین گروه، کند و کسب نقش رضایتبین جمع مشخص می

های رشد هویت اجتماعی است. نوجوانان به داشتن یک یکی از نشانه

خواهند در بین جمع دهند. آنان میهویت مناسب اجتماعی اهمیت می

ها قرار گردند. در نتیجه و دوستان خود پذیرفته شوند و مورد قبول آن

ای از عدم رشد هویت د نشانهتوانگیری میهر گونه انزوا و کناره

 رشد معتقدند شناساناجتماعی در نوجوانان باشد. از سوی دیگر روان

 اجتماعی، فرهنگی روانی، جسمانی، تحول سریع دوره نوجوانی که

 بلوغ و شامل رشد -فیزیکی تغییرات است شناختی رشد و

 زیستی شالوده -مغز و جنسی هایاندام مانند بدن مختلف هایسیستم

، 1همکاران  ی ونچلیا(کند فراهم می را رشدی تغییرات سایر برای

 بلوغ نتیجه در گرددمی تکمیل مرحله این در نوجوان . مغز(2020

 توانایی که هنگام این در گردد،می ایجاد اوایل نوجوانی در شناختی

 هایقضاوت شوند،می ترکیب زندگی تجارب با جدید شناختی

 شکل احتیاط یا خطرپذیری مورد در داوری اجتماعی ازجمله

یک  را خطرپذیری که باشد مسأله همین خاطر به شاید گیرد،می

)دیکلمنت و است  ارادی که دانندمی کنترل قابل آگاهانه رفتار

 با رابطه انتقال در بحران دوره این بر عالوه .(2013همکاران، 

 کار دنیای است، اجتماعی تعامالت و هاحلقه از دنیای به نوجوان

 رسیدن استقالل به پرداختن و لذت به همساالن، با ارتباط کردن،

 تبدیل نوجوانی اصلی کانون مرکز به که هاخواسته رفع با رابطه در

 شودمی دور نوجوان توجه مرکز خانواده از که اینجاست و شودمی

 گونه هر بنابراین، کند؛می وجوجست آن از خارج را خود هویت و

 رفتارهای به گرایش جمله از را بعدی تبعات و عواقب شکست

 راموس ، آلگریا ، دوارت، کانینو(شود می شامل را پرخطر

 . (2021، 2ویال و اوالزاگاستی
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عبارت دیگر هویت اجتماعی در معنی همسانی با دیگران، با به 

ها ارتباط دارد. بدین مقولهها و پیوستگی و عضویت افراد در گروه

هایشان ها و  همسانیمعنی که در این رویکرد، افراد بر اساس شباهت

ها معموالا در شوند. این همسانیبندی میهایی دستهبا هم در مقوله

دهند. هویت شکل سهیم بودن در پایگاه و نقش خود را نشان می

-دیگر جمع اجتماعی هویتی گروهی است که یک جمع )گروه( را از

نوجوانانی که هنوز هویت در نتیجه  (.2002)احمدلو، سازد ها جدا می

به  یروان یهاممکن است برای فرار از تعارض اندکسب نکرده

. هویت روی آورند و اقدام به رفتارهای پرخطر مواد مخدرمصرف 

خص در رابطه ترین مفهوم آن به خودآگاهی یک شاجتماعی در کلی

 با دیگری اشاره دارد.

نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رفتارهای پرخطر با؛ نمره کل  

هوش اجتماعی رابطه معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان 

-بینی میپیش -39/0 بتای داد هوش اجتماعی رفتارهای پرخطر را با

هامپل ، (1384بشارت )، (2012سبزی)کند. این نتایج با نتایج 

کینگ و همکاران -الندو، (2014دیومیترسا و همکاران )،(2011)

مبنی بر اینکه هوش  (2018همکاران)خونیق و شهبازیانو  (2015)

اجتماعی با مصرف سیگار ارتباط دارد همخوان است. در تبیین این 

توان گفت هوش اجتماعی یعنی توانایی ارتباط داشتن با ها مییافته

ها برای همکاری که گاهی اوقات به دیگران و تشویق کردن آن

سازه شامل شود. این های مردمی بیان میسادگی به عنوان مهارت

-ها را هدایت میهای اجتماعی که آنها و پویاییآگاهی از موقعیت

هایی که شخص کند و همچنین شناخت سبک  تعامالت و استراتژی

هایش در ارتباط برقرار کردن با دیگران را برای بدست آوردن هدف

کند است. هوش اجتماعی نقش اساسی در رفتارهای کمک می

رسان تواند آنان را در مقابل رفتارهای آسیبمیروزمره افراد دارد و 

 است ایویژه خاصیت اجتماعی محفوظ دارد. به عبارت دیگر هوش

فرد با هوش  است. فردی هایتوانایی و هاقابلیت دهنده نشان که

داند که برای رسیدن به اهداف شخصی، با قربانی اجتماعی باال می

دیگران، شاید فقط برای مدت کردن، له کردن و نادیده گرفتن حقوق 

، اما بود کوتاهی موفق شود اما قطعاا عمر این موفقیت طوالنی نخواهد

های هوش اجتماعی پایینی دارد. درواقع چنین فردی روش افرادی که

ای که به را بلد نیست و تنها شیوهو همساالن خود ارتباط با افراد 

ر به اطاعت از رسد این است که با زور، بقیه را مجبوذهنش می

تفکرهای خود یا مجبورشان کند مثل خودش فکر کنند چون توانایی 

ها توانایی آن .های خود را نداردمدیریت افکار مغایر با اندیشه

با دیگران ندارند، در نتیجه این افراد بیشتر برقراری ارتباط اجتماعی را 

 به سمت رفتارهای پرخطر گرایش دارند. از سوی دیگر وقتی یک

گیرد که قبول ورود به آن موقعیت خطر نوجوان در موقعیتی قرار می

دهد و یا اینکه در معرض تعارف رفتار جنسی ناایمن را افزایش می

سیگار یا مواد اعتیادآور دیگر قرار بگیرد و توانایی تشخیص آن 

های اجتماعی خود نداشته و موقعیت را به علت ضعف در مهارت

آن موقعیت را نداشته باشد، قطعاا در معرض  قدرت برخورد منطقی با

گردد و گیرد که مسئله به اینجا ختم نمیپیامدهای منفی آن قرار می

های امکان دارد ورود به این رابطه پرخطر به علت ضعف مهارت

ساز گرایش فرد به رفتارهای پرخطر دیگر است در اجتماعی، زمینه

های یف بودن مهارتنتیچه این افراد به علت عدم آگاهی و ضع

 آن ترمیم ها، هنگام رویارویی با مشکالت برایاجتماعی در آن

 زند. می پرخطر رفتارهای به دست

از که  آموزانیدانشتوان گفت با توجه به نتایج پژوهش حاضر می

 تری برخوردارند، گرایشهویت اجتماعی و هوش اجتماعی پایین

مواد خشونت و مصرف  به سمت رفتارهای پرخطر از جمله بیشتری

دارند و پیامدهای رفتاری  خود را به میزان کمتری مورد بررسی  مخدر

 اجتماعی برای فردی هر گفت توانمی از طرف دیگردهند. قرار می

ساختارهای  به گوناگون هایموقعیت و افراد با رویارویی و شدن

 در که هستند مجهز خاصی شخصیتی هایویژگی شناختیروان

به عبارتی دیگر اگر نوجوان  گیرند.می کار به مختلف هایموقعیت

فهم، منطقی و قابل اعتقاد داشته باشد که جامعه و دنیای اجتماعی قابل

مند به جامعه و مفاهیم و اجزای آن بینی بوده و به طور کلی عالقهپیش

های اجتماعی چیزی بیش از مجموع باشد و یا قبول کند که واقعیت

های افراد است، گرایش به رفتارهای پرخطر در وی کاهش ویژگی

 یابد.می

آباد و اجرای آن بر محدود بودن پژوهش حاضر به شهرستان پارس

روی یک مقطع تحصیلی و عدم کنترل متغیرهای جمعیت شناختی 

های مهم این پژوهش همانند وضعیت اقتصادی، از جمله محدودیت

شود این پژوهش در دیگر مناطق هاد میبنابراین، پیشن .رودبه شمار می

جغرافیایی و در دیگر مقاطع تحصیلی و با کنترل متغیرهای جمعیت 

  توجه با ،گرددشناختی اجرا شود. از لحاظ کاربردی نیز پیشنهاد می

هویت اجتماعی هوش اجتماعی در گرایش  اهمیت نقش  به

های آموزشی آموزان به رفتارهای پرخطر لزوم ارائه کارگاهدانش

 . آموزان ضروری استدانش برای معلمان و
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 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

کنندگان اصول اخالقی تماماا در این مقاله رعایت شده است. شرکت

مایل بودند از پژوهش خارج شتتتوند.  ند هر زمان که  اجازه داشتتتت

 .کنندگان در جریان روند پژوهش بودندهمچنین همه شرکت
 

 مالی حامی
 

 .محقق اردبیلی انجام گرفتاین تحقیق با حمایت مالی دانشگاه 
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد
 

 منابع
 قومى هویت و ملى هویت میزان رابطه بررسى (.1381. )ح احمدلو،

 تربیت دانشگاه ارشد کارشناسى نامه پایان تبریز جوانان بین در

 .تهران .انسانى علوم دانشکده مدرس،

(. بررسی تأثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط 1384بشارت، م ع. )

 .25-38(، 3و2، )1شناختی، اجتماعی. مطالعات روان
 [Doi:10.22051/psy.2005.1659] 

بررسی الگوی علّی ابعاد شخصیت، هوش اجتماعی،  (.1391سبزی، ن. )

. پایان نامه های ارتباطیخودکارآمدی عاطفی و مهارت

دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و کارشناسی ارشد. 

 شناسی. شیراز.روان

رابطة مؤلفه های (. 1393. )ع ،مصطفائی و ع؛، آقایوسفی ؛م ،نیاصفاری

سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی 

(، 6)3شناسی )شناخت اجتماعی(، ن. علوم تربیتی و رواندانشجویا

134-123 . 

[https://www.socialpsychology.ir/article_124995.html] 

 رفتارهای وقوعی هم (.1387ز. ) احمدآبادی، و ع؛ زاده ،محمدی

تهران. خانواده پژوهی،  های دبیرستان نوجوانان بین در پرخطر

4(1 ،)187-100. 

 [https://jfr.sbu.ac.ir/article_95055.html] 

 پرسشنامه و هنجاریابی (. ساخت1390) .م روشن، ؛ وم نیا،صفاری

 .زیرچاپ پژوهشی، مقاله ،اجتماعی هویت

بررسی  (. 1397) س. ،سلیمانی ؛ وامید ،حسنی؛ آرش ،شهبازیان خونیق

نقش هوش اخالقی و اجتماعی در رفتارهای پرخطر دانشجویان 

. 1395-96دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال تحصیلی 

 . 52-39، (1) 17 ،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 

[http://journal.rums.ac.ir/article-1-3961-fa.html] 
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