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رفتارهاي پرخطر به چه معناست؟
پي  در  كه  می گردد  اطالق  رفتارهايي  به  پرخطر  رفتارهاي 
آن آثار نامطلوب و مخرب جسمي، رواني و اجتماعي وجود 
داشته باشد و يا حداقل، خطرپذيري فرد را افزايش دهد. در 
را  عواملي كه سالمت جامعه  از مهم ترين  يكي  حال حاضر 
تهديد مي كند وجود رفتارهايی است كه می تواند برای خود 
فرد و نیز براي اطرافیان عواقب ناخوشايندي بدنبال داشته 
باشد. در بحث انتقال هپاتیت و پیشگیري از آن، رفتارهاي 
خاصي مورد توجه قرار مي گیرند كه در واقع به نوعي همان 

راه هاي اصلي انتقال نیز هستند كه عبارتند از:
 تزريق با سرنگ مشترك

 رفتارهای جنسي محافظت نشده
 مصرف مواد مخدر، محرك و الكل

 داشتن شركاي جنسي متعدد

كه  است  همراه  رفتارهايی  با  معموالً  مخدر  مواد  مصرف 
احتمال انتقال خطر را افزايش می دهد كه عبارتند از:

 تزريق با سرنگ مشترك كه شايع ترين راه انتقال هپاتیت 
C را در كشور به خود اختصاص داده است.

 همچنین رابطه  جنسي در ازاي دستیابي به مواد مخدر، 
در  مي شود.  ديده  بیشتر  زنان  در  كه  است  نكاتي  از  يكي 
كاندوم  از  استفاده  بدون  جنسی  رابطه  اين  موارد  بسیاری 
از  يكی  مبتال  فرد  با  نشده  محافظت  جنسی  تماس  است. 

مهم ترين راه های انتقال هپاتیت B است.
جنسي  روابط  مواقع  اكثر  در  كه  محرك  مواد  مصرف   
صورت  به  اگر  خصوص  به  دارد،  پي  در  را  نشده  محافظت 

گروهي مصرف شوند.

يكي از 
مهم ترين 
عواملي كه سالمت 
جامعه را تهديد 
مي كند، وجود 
رفتارهايی است 
كه می تواند 
برای خود فرد 
و نیز براي 
اطرافیان عواقب 
ناخوشايندي 
بدنبال داشته 
باشد
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نقش رفتارهای پرخطر جنسی در انتقال هپاتیت 
به خصوص هپاتیت B، كاماًل مشخص است. رفتارهای 

پرخطر جنسی شامل داشتن شركای جنسی متعدد و يا 
ارتباط جنسی محافظت نشده است. رابطه جنسی محافظت 
اطالق  كاندوم  از  استفاده  بدون  رابطه  برقراری  به  نشده 
به  پايبندی  جنسی،  رابطه  اولین  سن  در  تأخیر  می گردد. 
خانواده از جمله وفاداری به همسر يا شريک جنسی و داشتن 
تنها يک شريک جنسی و  استفاده از كاندوم جهت پیشگیري 

از انتقال هپاتیت از طريق جنسي بسیار مهم هستند.

نقش خانواده
مي يابد.  پرورش  آن  در  كودك  كه  است  مكاني  اولین  خانواده 
به  والدين  از  را  رفتارها  از  يكسری  اين كه  بر  عالوه  كودكان 
آنان مي آموزند. همه  از  نیز  را  رفتارها  از  يكسری  ارث مي برند، 
آنچه كودكان در محیط خانواده تجربه می كنند و از والدينشان 
می آموزند، رفتارهاي آتي آنان را شكل می دهد. بنابراين خانواده 
از  و  دارد  پرخطر  رفتارهاي  بروز  و  پیشگیری  در  جايگاه مهمي 

ساير عوامل، تأثیرگذارتر است.
بروز رفتارهای پرخطر ناگهاني نیست و زمینه های قبلی از دوران 

بزرگسالی  و  نوجوانی  در  رفتارها  اين  بروز  باعث  كودكی 
می شوند. براي هر كدام، عامل و يا عواملي بايد وجود 

داشته باشند تا با گذشت زمان و عدم  حل و فصل 
مناسب تبديل به رفتارهاي پرخطر شوند. در 

با  به صورت غیرمستقیم  عوامل  اين  واقع 
هستند.  ارتباط  در  پرخطر  رفتارهای 

براي مثال نوع تشويق ها، تنبیه ها 
و رفتارها در كودكي، مي تواند 
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داشته  بزرگسالي  يا  و  نوجواني  در  متفاوت  آثاري 
كودكي  دوران  در  پرخاشگري  مثال  عنوان  به  باشد. 
در  بعدي  پرخطر  رفتارهاي  كننده   بیني  پیش  مي تواند 
از  با كودك پرخاشگر درست رفتار شود  اگر  باشد.  بزرگسالي 

بروز رفتارهاي پرخطر بعدي پیشگیري مي شود.
آسان گیر  نه خیلي  و  نبايد خیلي سخت گیر  فرزندان  تربیت  در 
بود، بلكه بايد بر رفتار آن ها نظارت داشت. روش درست ارتباط 
با فرزند بسیار مهم و كمک كننده است كه الزمه  آن شناخت و 
آگاهي درباره   دوره هاي سني مختلف فرزندان و نیازهاي هر دوره 
است. خیلي از مسائل با برخورد مناسب در سنین كودكي حل 
مي شوند، اما در سنین نوجواني نیز همچنان نقش خانواده حائز 
اهمیت است و مي توان از رفتارهاي پرخطر جلوگیري كرد و يا 

آن را حل نمود.

عوامل خطرساز
بروز  باعث  مي تواند  كه  خطرساز  عوامل  جمله  از 
زير  موارد  به  مي توان  شود  پرخطر  رفتارهاي 

اشاره كرد:
و  محرك  مخدر،  مواد  مصرف  سابقه   

الكل حتي به صورت تفريحی
و  پرتنش  خانوادگي  فضاي   
آشفته و ناسازگاري والدين 

با هم يا با فرزندان



 جدايي پدر و مادر
 عدم حمايت يا حمايت ناكافي از فرزندان

 مصرف سیگار در سنین پايین
 خجالت و كم رويي شديد يا خشونت و رفتارهاي پرخاشگرانه

 بعضي از ويژگي هاي شخصیتي در نوجوانان مثل هیجان خواهي، 
تنوع طلبي يا برخي مشكالت رواني خاص، اختالالت روان پزشكی 
اختالالت  دوقطبي،  اختالالت  بیش فعالي،     اختالالت  نظیر 

شخصیت.
 وضعیت اقتصادي نامناسب خانواده

 نداشتن برنامه هاي مناسب براي اوقات فراغت
 شكست و ضعف تحصیلي و يا ترك تحصیل

اين موارد می تواند با بروز رفتارهاي پرخطر ارتباط نزديكي داشته 
باشد. از اين رو داشتن آگاهي و شناخت از دوره  كودكي و نوجواني، 
ارائه  راهكارهاي مناسب تربیتي و مهارت هاي الزم در خانواده ها، 
مي تواند باعث كاهش رفتارهاي جنسي پرخطر گشته كه كمک 

مؤثري در جهت حفظ سالمتي نوجوانان و جوانان خواهد بود.

عوامل محافظت كننده
خانواده نقش مهمي در پیشگیري از بزهكاري، اعتیاد و پیشگیری 
بايد سعي كنند  از رفتارهای پرخطر در فرزندان دارد. والدين 
و  كردن  دخالت  كنترل،  محدوديت،  ايجاد  با  كه  آن  جاي  به 
نصیحت از رفتارهاي پرخطر آن ها پیشگیري كنند، بهتر است 
روابط خانوادگي را گرم تر، اختالفات خانوادگي را كم تر و ارتباط 
با فرزندان را بیشتر نمايند. بعضي شرايط، زمینه رفتارهاي ناسالم 
چنین  بروز  از  شرايط  بعضي  كه  حالي  در  مي كنند  بیشتر  را 
رفتارهايي پیشگیری مي كنند كه به آن ها عوامل محافظت كننده 
گفته مي شود. بسیاري از اين عوامل در خانواده وجود دارد. يعني 
خانواده مانند يک سپر و محافظ مي تواند در مقابل انحرافات و 
آسیب هاي اجتماعي از فرزندان خود حمايت نمايند. از جمله 

عوامل محافظ مي توان به موارد زير اشاره نمود:

داشتن 
آاگهي و 

شناخت از 
دوره  كودكي و 

نوجواني، ارائه  
راهاكرهاي 

مناسب تربیتي، 
آموزش 

درباره  ايدز و 
مهارت هاي 

الزم در 
خانواده ها، 

مي تواند باعث 
اكهش 

رفتارهاي 
جنسي پرخطر 

گشته كه كمك 
مؤثري 
در جهت 

حفظ سالمتي 
نوجوانان و 

جوانان خواهد 
بود



كاركردهاي خانواده سالم
فرزندان، در  با  انضباط  با  توأم  و پرمحبت  رابطه صمیمي  داشتن 
پیشگیري از رفتارهاي پرخطر بسیار مؤثر است. غفلت از فرزندان، 
يكي از انواع بدرفتاري و آزار كودكان و نوجوانان محسوب مي شود. 
در فرزنداني كه مورد بي توجهي و غفلت خانواده قرار  گیرند، احتمال 
براي  والدين  دارد.  وجود  پرخطر  رفتارهاي  انجام  براي  زيادي 
پیشگیري از رفتارهاي پرخطر در فرزندان، هم بايد انضباط تعیین 

كنند و هم محبت و صمیمیت.
فرزندان به وجود پدر و مادر و ارتباط با آن ها نیاز دارند. تقويت روابط 
والدين و فرزندان، با تأمین نیازهاي رواني و ايجاد احساس امنیت، 
داشت.  خواهد  آن ها  اجتماعي  رواني-  سالمت  در  اساسي  نقش 
خانواده ها مي توانند در كنار تأمین نیازهاي جسمي فرزندان خود 
با تأمین نیازهاي رواني آن ها تأثیر مهمي در پیشگیري از رفتارهاي 

پرخطر فرزندان خود داشته باشند.
جوانان و نوجواناني كه قادر نیستند به درخواست های غیرمنطقي 

والدين 
براي 
پیشگیري از 
رفتارهاي 
پرخطر در 
فرزندان، 
هم بايد انضباط 
تعيين كنند و 
هم محبت و 
صمیمیت

پیوندهاي خانوادگي قوي 
نظارت والدين بر رفتار فرزندان  

و ارتباط آن ها با دوستان و همساالن
 تعیین قواعد و قوانین منظم و پايدار

با  والدين  بودن  مرتبط  و  بودن  درگیر   
زندگي فرزندان
 موفقیت تحصیلي

به خصوص  اجتماعي  مختلف  نهادهاي  با  قوي  پیوند   
مدرسه و مساجد و ...

از مهم ترين عوامل محافظت كننده، پیوندهاي قوي با خانواده، 
نظارت و سرپرستي صحیح والدين از رفتارهاي فرزندان، وقت 

گذاشتن با فرزندان و ارتباط خوب با آن هاست.
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و ناسالم يا نامعقول ديگران جواب رد دهند در 
خطر بااليي براي انجام رفتارهاي پرخطر قرار دارند. 

برقراري  فرزندان جهت  براي  الگو  مناسب ترين  والدين 
ارتباط با ديگران هستند و مي توانند نقش بسیار مهمي در 

پیشگیري از رفتارهاي پرخطر در آن ها داشته باشند.
والدين به جاي آنكه امكانات مادي بیشتري به فرزندان خود بدهند، 
بايد سعي كنند والدين قوي و توانمندتري براي آن ها باشند. به جاي 
آنكه با خريداري امكانات و خواسته هاي فرزندان خود، بخواهند از 
رفتارهاي پرخطر آن ها پیشگیري كنند، بهتر است وقت بیشتري با 
فرزندان خود بگذرانند، با آنان صحبت كنند، محبت خود را بیشتر 

به آن ها ابراز نمايند و احترام بیشتري به فرزندان خود بگذرانند.
خانواده اي كه بر رفتارهاي فرزند خود نظارت ندارد يا در مقابل، 
فرزندان خود را به شدت و بیش از حد كنترل می كند زمینه را 
براي رشد آسیب هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر آماده مي نمايد. 
نظارت، كنترل كردن فرزندان نیست. معموالٌ كنترل بدون اطالع و 
به صورت نامحسوس است، در حالي كه نظارت بسیار روشن است 
و والدين بايد به فرزندان خود اطالع دهند كه رفتارهاي آن ها را 

بررسي خواهند كرد.
تحسین رفتارهاي درست فرزندان باعث رشد و تقويت اعتماد به 
نفس آن ها شده كه اين امر مانع روي آوردن آن ها به رفتارهاي 
پرخطر خواهد شد. والدين مي توانند با باال بردن عزت نفس فرزندان، 
نمودن  گوشزد  و  درست  رفتارهاي  درصورت  موقع  به  تشويق  با 
رفتارهاي نادرست، نقش مهمي در پیشگیري از رفتارهاي پرخطر 

در آن ها داشته باشند.
بیشتر  باشد  گرفته  قرار  بدرفتاري  مورد  كه  نوجواني  يا  كودك 
احتمال دارد كه دچار مشكالت رواني از جمله افسردگي، اضطراب، 
بي اعتمادي و يا اعتماد بیش از حد به ديگران شود. والدين بايد 
بد رفتاري  نمايند.  بیماري هاي فرزندان خود توجه  به مشكالت و 
و بي توجهي به آن ها مي تواند باعث مشكالت بزرگ تر و جدي تري 
در آينده شوند كه زمینه را براي رفتارهاي پرخطر فراهم مي نمايد.

والدين 
مناسب ترين 

الگو برايي 
فرزندان 

جهت 
برقراري 

ارتباط با 
ديگران هستند و 
مي توانند نقش 

بسیار مهمي در 
پیشگیري از 
رفتارهاي 

پرخطر در آن ها 
داشته باشند



والدین با داشتن رفتارهای 
سالم، الگویی مناسب برای 

فرزندان هستند


