
  Quarterly of Educatinal Psychology تربیتی شناسیروانفصلنامه 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 13, No. 46, Winter 2018 191 تا 171، ص 96زمستان  چهل و ششم، شماره سیزدهم، سال

 
 

ای هبین توانایی ساختار انگیزشی در رابطۀ ایواسطهنقش 
 شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان

 2، خدیجه ابوالمعالی الحسینی1عصمت ابراهیمی

 63/66/6930تاریخ پذیرش:  82/60/6930تاریخ وصول: 

 چکیده

ارهای گری ساختنجیهای شناختی با میابینی رفتارهای پرخطر بر اساس تواناییپیش هدف این پژوهش
آموز دختر و پسر به روش دانش 680بود.  6931-30در نوجوانان دبیرستانی شهر تهران در سال  انگیزشی

های رفتارهای پرخطر )زاده محمدی و احمدآبادی، ای انتخاب شدند و به پرسشنامهای چندمرحلهخوشه
 .( پاسخ دادندa6938ای شناختی )نجاتی،ه(، و توانایی8666ختار انگیزشی )کاکس و کلینگر، (، سا6936

استفاده شد.  (با استفاده از نرم افزار لیزرل) یابی معادالت ساختاریمدلآماری ها از روش برای تحلیل داده
شده نیکویی (، شاخص نرمGFI=31/6(، شاخص نیکویی برازش )CFI=36/6شاخص برازش تطبیقی )

( حاکی از برازش RMSEA=62/6ذورات خطای تقریب )( و ریشه دوم میانگین مجAGFI=38/6برازش )
انطباقی د در دو بع)انگیزشی ها نشان دادند که ساختار بودند. یافته ی گردآوری شدههابا داده الگوی مفهومی

ین اثر مستقیم . همچنکندگری میرا میانجی پرخطرهای شناختی و رفتارهای بین توانایی ۀرابط (و غیر انطباقی
ی بر رفتار انطباقی ی شناختهابر رفتارهای پرخطر معنادار بود. اثر مستقیم توانایی اقی و غیر انطباقیرفتار انطب

 82 درصد از واریانس رفتار انطباقی و 1های شناختی توانستند تواناییبود. همچنین  معنادار انطباقیو غیر
تار انطباقی و غیر رفدر دو بعد ار انگیزشی )درصد از واریانس رفتار غیر انطباقی را تبیین کنند. به عالوه ساخت

 بینی کنند.د واریانس رفتارهای پرخطر را پیشدرص 86توانستند های شناختی با هم و تواناییانطباقی( 
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 مقدمه
 نیترمهم از یکی پرخطر یارفتارهاجتماعی  مسائلاز دیدگاه متخصصان بهداشتی و 

شناختی و اجتماعی فرد و جامعه به شمار برای سالمت جسمانی، روان دکنندهیتهد مشکالت
 بر خالف دورۀ. (6922؛ زاده محمدی و احمدآبادی، 8662، 6)اکسترند و همکارانرود می

 بدیانوجوانی گرایش به رفتارهای پرخطر افزایش می و کودکی در دورۀ یسالبزرگ

و اقدامات  ماتیبا تصم ینوجوان در واقع دورۀ(. 8666، 8)سامرویل، جونز و کیسی
 لف مانندمخت یهاآسیبرفتارهای پر خطر و با افزایش شیوع  وشود یغیرمتمرکز مشخص م

که از راه جنسی منتقل  ییهایناخواسته و بیمار یخشونت، سوء مصرف مواد، حاملگ
 نامشروع یجنس روابط مدرسه، از زیگر .(8662، 9هیر کیسی، جونز و) است شوند، همراهمی

 ،رانندگی پرخطر، تخطی از قانون نظیر تخریب اموال ،ییغذا یهاینظمیب ،و زود هنگام
سرقت، خشونت یا استفاده از سیگار، الکل و مواد نیز به عنوان رفتارهای پر خطر در نظر 

( 8660، 6سامرز ، بسکین و9316، و سراوانی پورعبدلی، حاجب ضرغام) شوندگرفته می
 (.8666، 1نیز مثالی از رفتار پرخطر است )ووتا و منیون یخودکش

 (،%8/91) کشیدن سیگار (، تجربه%1/18) کشیدن قلیان (6936رشید )های بر اساس یافته

از خانه )جز مدرسه(  در بیرون یکارکتک (،%6/96با میل خود ) جربه رابطه جنسیت
د، هستن گیرترین رفتارهای پرخطررتیب همهتبه( %6/82) رف الکلمص و تجربه (6/82%)

، %8، تجربه مصرف کوکایین با %1/6و هرویین هر یک با  مصرف کراک همچنین تجربه
کمترین میزان از ترتیب به %9/9 و تجربه مصرف تریاک با %3/8تجربه مصرف متادون با 

ی . نتایج پایش ملبرخوردارندانی آموزان دبیرستشیوع رفتارهای پرخطر در میان دانش
تا  66روی افراد  ( بر8660) و همکاران 0نمریکا که توسط کاآرفتارهای پرخطر جوانان در 

این افراد در حین رانندگی رفتارهای خطرناکی مانند  %9/06ساله انجام شد، نشان داد که  86
اند. داشته جوانایمارف مصر %2/86الکل و  مصرف %2/98، اندداشتهفرستادن پیام یا ایمیل 

اند خشونت در مدرسه بوده دارای تجربه %8/86خشونت مجازی و دارای تجربه مورد  1/61%
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با  اند کهاند. بسیاری از آنان درگیر روابط جنسی بودهاقدام به خودکشی کرده %0/2و 
ه قبل از در طی سه ما %6/96های ناخواسته و خطر ابتال به ایدز همراه بوده است. حاملگی

در طول زندگی خود با چهار نفر یا بیشتر رابطه جنسی  %1/66بررسی، رابطه جنسی داشته و 
 اند.تنباکو مصرف کرده %9/2سیگار و  %2/66، اندداشته

ط فردی، اجتماعی، خانوادگی و عوامل مربو عوامل یابی علل رفتارهای پرخطردر ریشه
؛ 6930د )علیزادگانی، اخوان تفتی و خادمی، انگرفته به گروه همسال مورد تأکید قرار

نقش عوامل شناختی و انگیزشی (. در خصوص عوامل فردی 8668 ،6فینبرگ و جونز کلولند،
 و همکاران 8لسونبرتتوسط برخی از پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال 

دانند های مهمی میهای شناختی سطح باال )کارکردهای اجرایی( را مهارت( مهارت8662)
د. کننکه افکار و اعمال و توجه فرد را در جهت رسیدن به یک هدف مفروض تنظیم می

ب، اــکتسدر ار ــگیدربی ـعصی دهاـینافررا شناختی ی هاناییا( توb6938نجاتی )
ا ـاییهـناتواز یعی ـسۀ وگسترداند که ت میطالعاات ــبسرکاو دارینگهدازش، رــپ

ی پذیرفنعطاو االیف ـتکن اـمزم ـهم اـنج، احل مسئله، پاسخزداری با، هـتوجی، زـیرهـ)برنام
های ( دریافتند ضعف در مهارت8662) گیرد. برتلسون و همکارانمیبررا در  (شناختی

هشگران دارد. پژوشناختی سطح باال با کاهش ادراک خطر و افزایش رفتارهای پرخطر رابطه 
 9رودیتزی نمونه اند. براخطر با عوامل شناختی مختلف تأکید کردهبر ارتباط بین رفتارهای پر 

( دریافتند که بین ادراک خطر و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد؛ 8660) و همکاران
عنوان اعتیاد )به نقایص شناختی احتمال روی آوردن نوجوانان به ( دریافت کهb6938نجاتی )

( دریافتند که 6936پارسیان، هاشمیان و ابوالمعالی )دهند. یک رفتار پرخطر( را افزایش می
های حل مسئله اجتماعی ناسازگارانه نقش مهمی در نگرش به سوء مصرف مواد مهارت

بین رفتارهای پرخطر و نقص در بازداری و فرآیندهای  ۀرند. دیگر پژوهشگران نیز بر رابطدا
 (، خودb6938؛ نجاتی، 6638، و همکاران 6؛ گرومن6938نجاتی و شیری، گیری )تصمیم

 یریکارگبه(، عدم توانایی در 6686 ،و همکاران 1گریننوجوانی ) ۀبینی در دورمیان
نوجوانی  ۀدورهای ها و بحرانای کارآمد در مواجهه با دشواریراهکارهای مقابله
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کنند ینوجوانانی که به رفتارهای پر خطر اقدام مدر واقع  اند.کردهتأکید  (8666، 6)لیندبرگ
پذیری شخصی در برابر پیامدهای ناگوار، ادراک و ارزیابی مناسبی ندارند نسبت به آسیب

 (.8666، 8یچترر ؛6939پور، )فتحی و ذاکری
گذار ر دبه فردی که منحصر  رسشی راتییتغمعتقدند که ( 8661)و همکاران  9ونال

تم فعاالت بین سیسوانتوسط فعل)ساختار مغز ی نوجوانی به بزرگسالی در از دوره

 یهاشبکهو تقویت  یسازبه هماهنگد، نده( رخ می6دوپامینرژیک و سیستم گابا
 (8661د. دیدگاه لونا و همکاران )نکنشناختی کمک میکنترل افزایش  و شرفتهیپ

 یرابجستجوی تجربه،  یِقیدوره تطب کیبه عنوان  ی،از دوره نوجوان یدیدرک جد
ناختی شهای عصببررسی دهد.نترل شناختی ارائه میی و کمغز یهاستمیتخصص س

 گیری وسالگی کامل نیست و توانایی تصمیم 86دهند که رشد تا اوایل دیگر نیز نشان می
برخورد با  برای بنابراین نوجوانان از توانایی الزم ؛طور کامل رشد نکرده استنگری بهآینده

 (.8662 ،1و بوشبرخوردار نیستند )گازمن  یسالبزرگهای چالش
شناسان سهم عوامل انگیزشی را در بروز رفتارهای پرخطر مورد بررسی برخی از روان 

ساختار انگیزشی بیانگر انگیزش فرد، و الگوی شناختی و رفتاری او در دنبال اند. قرار داده
پردازان حیطه ساختار انگیزشی، دو نوع ساختار نظریه 0کردن اهدافش است. ککس و کلینگر

نطباقی ااند. افرادی که سبک انگیزشی غیرانطباقی و غیر انطباقی را معرفی کرده انگیزشی
دارند، مشکالتی در ابراز هیجانات دارند و بیشتر به دنبال اهداف اجتنابی هستند و دستیابی به 

و ناکامی در رسیدن به هدف نیز خیلی کم آنان  کندهدف لذت ناچیزی برای آنان ایجاد می
ـرای کنند و انگیزه کمتری بکند. این افراد کمتر از زندگی احساس رضایت میاحت میرا نار

تغییـر رفتـار خـود دارند؛ در حالی که افراد دارای سبک انطباقی انگیزشی، اهداف 
کاکس کنند )کنند و منابع خود را صرف تعقیب اهداف سالم میای را انتخاب میبینانهواقع

های شناختی، هیجانی و رفتاری ارتباط تنگاتنگی با آسیب (.8666؛ 8660؛ 8668و کلینگر، 
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ه جستجو و بینانه بمشکالت مربوط به تعقیب اهداف دارند، یعنی اگر افراد به شکل غیرواقع
مشکالت و  تفاوت باشند،تعقیب اهدافشان بپردازند و نسبت به دستیابی به اهدافشان بی

عصبی  ایهبر اساس مدل کند.تر بروز میدر آنان بیشهای شناختی، هیجانی و رفتاری آسیب
، ساختار انگیزشی غیر انطباقی از طریق عدم توازن موقت میان تأثیر تهدید، پاداش 6رشدی –

و  نوجوانی هستند )ارنست ۀرفتارهای پرخطر در دور بینیپیشه ب های کنترل قادرو نظام
های پاداشی، با افزایش پاسخ زمانهم(. یعنی 8660، 9؛ ویکتور و حریری8663، 8فوج

تارهای و در نتیجه احتمال بروز رف یافتهکاهش بخشی رفتار جستجوی تهدید و ظرفیت نظم
، همراه با افزایش حساسیت نوجوان به زمانهمیابد. این تغییراتِ پرخطر افزایش می

د ب تأییکس به منظورشوند که نوجوانان در جمع همساالن اجتماعی موجب می یهامحرک
؛ 8660، یکتور و حریری، برای انجام رفتارهای پرخطر برانگیخته شوند )وپاداش اجتماعی و

 ؛(8666، 0؛ برچوالد و پریستین8668، 1؛ کرون و دال8669، 6استینبرگ و آلبرت، چین
 دهدمیخ های اجتماعی ربنابراین عجیب نیست که بیشتر رفتارهای پرخطر نوجوان در زمینه

( اذعان 8663و فوج ) (. ارنست8662، و همکاران ، اکسترند8669مکاران، )آلبرت و ه
خص نان مشرفتار انگیزشی را در آ ان،نوجواندر پذیر دارند که سطح رفتارهای ریسکمی
توسط شی انگیزشود، که در آن رفتار یک مدل سه وجهی ارائه می شی باکند. رفتار انگیزمی

شود. این سه سیستم دارای بخشی هماهنگ و اداره میرویکرد، اجتناب و نظم سه سیستمِ
مدارهای عصبی مجزا، اما متداخل هستند که نمایندگان آن استرایتوم، آمیگدال و قشر 

ش به انطباقی گرایغیردهند که ساختار انگیزشی برخی مطالعات نشان میهستند.  2پیشانی
، 8، موسابیرود )ایوانیوشانیا، الکساندروکننبینی میرفتار پرخطر و ابراز ناسالم هیجانات را پیش

توجهی را در  یصنقاو  غیر انطباقیهای ( نقش انگیزه8662) 3فدردی و کاکس(. 8660
گرش نسبت نبین پژوهشگران دیگر نیز اند. بینی سوء مصرف الکل مورد توجه قرار دادهپیش
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افراد دارای ساختار  مخدر در موادخطرات استفاده از  و به اثرات استفاده از مواد مخدر
آبادی، یروز)سلیمانیان و ف اندرا گزارش دادهری تفاوت معنادا یانطباق یرغانگیزشی انطباقی و 

آوری و رفتار ( نشان دادند که بین تاب6938پیچ و دررودی )(. به عالوه سلیمانیان، گل6936
و  میمیصوجود دارد. تفاوت  غیرانطباقی و انطباقیساختار انگیزشی ر افراد دارای پرخطر د
زگی در انگیبیرونی در جهت مثبت، و بی و انگیزش درونی ( دریافتند که6931) همکاران

 کنند.بینی میجهت مثبت رفتارهای پرخطر را پیش
فتارهای ر ۀبینی کنندمطالعه عوامل پیشرسد که نظر می شدهمطرحبا توجه به مطالب 

گشای هتواند راکند و میفتارها در آنان کمک میپرخطر در نوجوانان به پیشگیری از این ر
سؤال  گویی به ایناین پژوهش در صدد پاسخ رو،از این ؛مداخالت تغییر رفتار در آنان باشد

 های شناختی باتوان رفتارهای پرخطر را در نوجوانان بر اساس تواناییاست که آیا می
 بینی کرد؟گری ساختار انگیزشی در آنان پیشمیانجی

 روش

ی جامعه آماری دربرگیرنده .این مطالعه غیرآزمایشی با روش همبستگی انجام شد
بودند. برای  6931-30ساله شهر تهران در سال  62و  62، 60آموزان دختر و پسر دانش

 تصادفبه 62و  1، 6ای، ابتدا مناطق ای چندمرحلهانتخاب نمونه با استفاده از روش خوشه
منطقه  که از یاگونهبهانتخاب شد.  تصادفبهز هر منطقه دو مدرسه انتخاب شدند و سپس ا

های شهید عموییان و آیین دبیرستان 1ی های شهید مطهری و سمیه؛ از منطقه، دبیرستان6
د. انتخاب شدن تصادفبههای شهید موفقیان و فرزانگان دبیرستان 62و از منطقه  تربیت؛

کنند که برای تعیین ( پیشنهاد می6939لو و همکاران، ایزان ۀکاف و کارکوالیدز )ترجمری
نفر  91 تا 1 نیب پارامتر هر یازا بهیابی معادالت ساختاری بهتر است نمونه در مدل حجم

 91. در این پژوهش (؛ ترجمه ایزانلو و همکاران6،6939تعیین شوند )ری کاف و مارکوالیدز
 خطای 9 زاد، درون یخطا 8 ر،یمس 2 ،هانشانگرخطای  86 پارامتر وجود داشت )یعنی

کننده در نظر گرفته شرکت 68کوواریانس(، بر این اساس، به ازای هر پارامتر  9و  زادبرون
نفر بالغ شد.  696نفر تعیین شد که با بیش برآورد به  686حجم نمونه معادل  شد و در مجموع

شرکت کننده مورد تحلیل  680های پرسشنامه به دلیل ناکامل بودن کنار گذاشته شد و داده 6

                                                           
1. Raykov & Marcoulides 
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و  های شناختی، ساختار انگیزشیی تواناییسه پرسشنامهکنندگان قرار گرفت. شرکت
یب مختلف تها با دو روش تررفتارهای پرخطر را تکمیل کردند. قابل ذکر است که پرسشنامه

 متقابل( ارائه شدند. ۀ)با توجه به روش موازن
( برای a6938این پرسشنامه توسط نجاتی ) های شناختی:توانایی پرسشنامه .1
گذاری آن است و نمره سؤال 96های شناختی ساخته شده است و دارای گیری تواناییاندازه

صورت  (1همیشه )نمره  تقریباً( تا 6هرگز )نمره  تقریباًای از درجهدر طیف لیکرت پنج
وجه ه، کنترل مهاری و تگیرد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی هفت عامل حافظمی

یری شناختی پذریزی، توجه پایدار، شناخت اجتماعی و انعطافگیری، برنامهانتخابی، تصمیم
کنند. درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می 62استخراج شده است که در مجموع 

ت به دست آمده اس 29/6همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
های این پرسشنامه به غیر از شناخت اجتماعی با نمره معدل عامل(. همه عامل6938)نجاتی، 

آموزان همبستگی مثبت و معنادار دارند که بیانگر روایی مالکی آن است. در مطالعه دانش
 آمد. به دست 20/6حاضر مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

های )پرسشنامه نگرانی :(4002و کلینگر ) کاکس پرسشنامه ساختار انگیزشی. 8
های شخصی است که برای ارزیابی ساختار از نگرانی شدهخالصه( یک نسخه 6شخصی

ود که شکنندگان خواسته نمیشود. از شرکتکنندگان استفاده میانگیزشی شرکت
 ینرتهممشود که فقط به های خودشان را توصیف کنند، بلکه از آنان خواسته مینگرانی

های حوزه(. 8666اهداف خودشان در هر حوزه از زندگی نمره دهند )کاکس و کلینگر، 
زندگی شامل موضوعات و مسائل مربوط به خانه، دوستان و آشنایان، عشق و صمیمیت و 
مسائل جنسی، تغییرات خود، شغل و درآمد، اوقات فراغت و تفریح، بهداشت و سالمت، 

شود. در این پژوهش به می ، سیگار و سایر مواردمعنوی مسائل و امورآموزش و تحصیل، 
هایی در خصوص مسائل جنسی ممانعت به عمل آمد و دلیل مشکالت اجرایی از طرح سؤال

رد یک کنندگان در موبعد از این که شرکتهای عشق و صمیمیت بررسی شدند. فقط آیتم
شان که به اهداف شدواسته شان تصمیم گرفتند، از آنها خی زندگینگرانی خاص در حوزه

 66است(. این  66تا  6)دامنه نمره هر مقیاس از بعد نمره بدهند  66برای حل این نگرانی در 
( 8یابی )میزان گرایش یا تمایل برای رسیدن به هدف(؛ )( دست6بعد عبارت بودند از: )

                                                           
1. personal concerns inventory 
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ن ر مورد آ( کنترل )میزان کنترل د9اجتناب )پیشگیری یا اجتناب از رسیدن به هدف(؛ )
احتمال موفقیت )در  (1) دستیابی به آن هدف(؛ وۀنح ۀ( میزان اطالعات )دربار6هدف( )

ن یابی به اهداف بدوکننده به شانس برای دست( شانس )اعتقاد شرکت0صورت تالش(؛ )
رود با دستیابی به خشنودی در صورت رسیدن به هدف )که انتظار می (2انجام تالش(؛ )

( ناراحتی )حاصل از 3( ناخشنودی )در صورت رسیدن به هدف(؛ )2؛ )اهداف حاصل شود(
( مدت 66( تعهد )میزان مصمم بودن برای رسیدن به هدف(؛ )66نرسیدن به آن هدف(؛ )

. در (8666)کاکس و کلینگر،  زمان )مدت زمان احتمالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف(
بندی مانند تمایل به یک هدف و اجتناب از درجهاجرای اولیه این پرسشنامه برخی از ابعاد 

خشنودی و ناخشنودی حاصل  خشنودی در رسیدن و غمگینی از نرسیدن به یک هدف،آن؛ 
یشتر ، جهت وضوح بروینا. از ، برای شرکت کنندگان مبهم بودنداز دستیابی به یک هدف

 به یک هدف و غمگینی های این پرسشنامه، ابعاد اجتناب از هدف، ناخشنودی از رسیدنماده
بعد  2بندی مذکور به بعد درجه 66بندی حذف شدند و از نرسیدن به آن، از ابعاد درجه

مکنون رفتار انطباقی و ابعاد  ۀعنوان نشانگرهای سازبه 2و  0، 6، 9، 8، 6ابعاد یافتند. کاهش 
ریب همسانی . ضدندی مکنون رفتار غیرانطباقی وارد تحلیل شبه عنوان نشانگرهای سازه 2و  1

 تحلیلگزارش شده است.  26/6درونی نمره کل این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 

ساختار  دیگری و سازگارانه انگیزشی ساختار عامل دهنده دونشان پرسشنامه عاملی
ضریب همسانی این پرسشنامه با  (.8666)ککس و کلینگر، است  بوده ناسازگارانه انگیزشی

(. در 6938،و همکارانسلیمانیان است )گزارش شده  20/6وش آلفای کرونباخ استفاده از ر
 ترتیب برای ساختار انگیزشیی درونی با روش آلفای کرونباخ بهپژوهش حاضر همسان

 به دست آمد. 28/6و  22/6، 29/6 انطباقی و غیر انطباقی و نمره کل آزمون معادل
وسط زاده محمدی، احمدآبادی و ت پرسشنامه رفتار پرخطر نوجوانان ایرانی. 3

( ساخته شده است. این پرسشنامه هفت مؤلفه دارد: گرایش به مواد مخدر، 6936حیدری )
گرایش به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و رفتار جنسی، 
 گرایش به رابطه با جنس مخالف، گرایش به رانندگی خطرناک. در این مطالعه به دلیل

 های سه بخشممانعت به عمل آمد و فقط آیتم هامؤلفهمشکالت اجرایی از سنجش برخی 
رانندگی پرخطر، خشونت و رفتار جنسی پرخطر بررسی شدند. روایی سازه این پرسشنامه به 

که نشانگر  بود 31/6برابر با  kmoروش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شده است. ضریب 
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بیشتر  (.6936ها است )زاده محمدی، احمدآیادی و حیدری، همبستگی مناسب میان گویه 
(، GFI) 8(، شاخص نیکویی برازشCFI) 6های برازش تطبیقیشاخصمقادیر مربوط به 

 ییدکنندهتأدند که این امر بو 36/6باالتر از ( AGFI) 9شده نیکویی برازششاخص نرم
 این پرسشنامه به روش. همسانی درونی های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی استعامل

و رفتار  22/6، خشونت 26/6، رانندگی پر خطر 36/6آلفای کرونباخ برای مقیاس کلی 
(. در 6936زاده محمدی، احمدآبادی و حیدری، )آمده است  به دست 22/6جنسی پرخطر 

، 22/6، برای رانندگی پرخطر 21/6این مطالعه مقدار آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 
 به دست آمد. 01/6و رفتار جنسی پرخطر  26/6خشونت 

منتخب  مدارس شهر تهران به وپرورشآموزشبا کسب مجوزهای الزم از شیوه اجرا: 
ای همراجعه شد، سپس باکسب اجازه از مسئولین مدرسه، در ابتدای صبح قبل از شروع کالس

افق از اجرا توها گردآوری شد. قابل ذکر است که که قبل ها توزیع و دادهدرس، پرسشنامه
کنندگان اخذ شد و به آنان اطالع داده شد که اطالعات مربوط به آنان آگاهانه شرکت

ر نرم افزا ها از مدل معادالت ساختاری با کمکبرای تحلیل دادهمحرمانه باقی خواهد ماند. 
 استفاده شد. 28/2لیزرل ویرایش 

 هایافته
از این  پسر( تحلیل شد. 896دختر و  638)کننده شرکت 680های مربوط به در مجموع داده

 22پسر(، و  686دختر و  26سال ) 62نفر  636پسر(،  06دختر و  26سال ) 60نفر  666تعداد 
های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه پسر(. شاخص 16دختر و  92سال داشتند ) 62 نفر دیگر

 ( گزارش شده است.6در جدول )

 (n=624پرخطر، ساختار انگیزشی، توانایی شناختی ) های توصیفی رفتارشاخص .1 جدول
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

91/86 رانندگی پرخطر  16/6  - 63/6  66/6  

23/68 خشونت  63/6  60/6  - 96/6  

36/0 پرخطر یرفتار جنس  69/9  92/6  - 28/6  

62/66 رفتار پرخطر )نمره کل(  26/2  66/6  69/6  

                                                           
1. Comparative fit index 

2. Goodness of fit index 

3. Adjusted Goodness of fit index 
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 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

00/2 رفتار انطباقی  82/6  - 30/6  63/6  

62/0 رفتار غیر انطباقی  86/6  69/6  - 99/6  

6/66 نمره کل() یزشیانگساختار   66/8  92/6 -  23/6  

21/86 حافظه  26/9  - 21/6  62/6  

36/86 کنترل مهاری و توجه انتخابی  80/6  - 93/6  63/6  

69/62 یریگمیتصم  02/9  - 06/6  98/6  

03/66 یزیربرنامه  26/8  - 66/6  - 12/6  

62/3 توجه پایدار  06/8  69/6  - 13/6  

62/66 شناخت اجتماعی  61/8  - 26/6  06/6  

66/66 یریپذانعطاف  68/9  - 12/6  62/6  

30/663 توانایی شناختی )نمره کل(  01/66  - 92/6  - 62/6  

 ±8متغیرها بین  ان داده شده است کجی و کشیدگی همۀ( نش6) همانطور که در جدول
های متغیرهای مورد مطالعه نرمال است. به است که توزیع نمرهحاکی از این  قرار دارد که

های پرت یک متغیره و چندمتغیره نشان داد که در هیچ یک از متغیرهای عالوه بررسی داده
 های پرت وجود ندارد.گیری شده دادهاندازه

غیرانطباقی  قی وهای شناختی، ساختار انگیزشی انطباهای تواناییماتریس همبستگی بین مؤلفه .2جدول 
 و رفتارهای پرخطر
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 دهد که رفتار انطباقی با رانندگی پرخطر،همستگی نشان می ( ماتریس8بر اساس جدول )
 ابطۀرکل رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنادار دارد.  پرخطر و نمرۀ جنسی رفتارخشونت، 

ناخت اجتماعی، ش غیر از مؤلفۀ های شناختی و رفتارهای پرخطر نیز نشان داد که بهبین توانایی
یری، گهای شناختی )حافظه، کنترل مهاری و توجه انتخابی، تصمیمهای تواناییسایر مؤلفه

 ای آن رابطۀهپذیری شناختی( با رفتارهای پرخطر و مؤلفهریزی، توجه پایدار و انعطافبرنامه
ی و معنادار منف رفتارهای پرخطر رابطۀهای منفی و معنادار دارند. بین رفتار انطباقی و مؤلفه

های رفتارهای پرخطر و رفتار غیر انطباقی مثبت و غیرمعنادار مؤلفهبین  وجود دارد و رابطۀ
شناختی و  هایتواناییساختار انگیزشی،  گیریاندازهبرازش مدل  هایشاخص است.

 ( نشان داده شده است.9رفتارهای پرخطر در جدول )

 گیریاندازهبرازش مدل  هایشاخص .3جدول 

 2χ  df  2χ 
/df 

سطح 
   2χیمعنادار

CFI GFI AGFI RMSEA 

ساختار 
 انگیزشی

12/912 86 22/62 6666/6 30/6 31/6 36/6 663/6 

 هایتوانایی
 شناختی

06/6686 926 00/8 69/6 32/6 30/6 39/6 668/6 

 699/6 31/6 32/6 32/6 6666/6 26/9 26 22/826 رفتار پرخطر

 هایمدل با داده های برازش در حد مطلوبی هستند ودهد که شاخص( نشان می9جدول )
هر یک از نشانگرها بر روی متغیرهای  عاملی بار( 6برازش دارد. در جدول ) شدهگردآوری

 گزارش شده است. هاآنمربوط به  tمکنون، خطای برآورد و آماره آزمون 

های مکنون ساختار انگیزشی ضرایب مسیر استاندارد شده نشانگرها بر روی هر یک سازه .6جدول 
 های شناختی و رفتارهای پرخطرغیرانطباقی، توانایی انطباقی و

 β SE t آیتم مؤلفه β SE T آیتم مؤلفه

قی
طبا

ان
 

میزان 
 تمایل

26/6  62/6  83/66  

یی
وانا

ت
تی

اخ
شن

ی 
ها

 

کنترل مهاری و 
 توجه انتخابی

08/6  61/6  32/68  

میزان 
 کنترل

09/6  61/6  36/69 02/6 گیرییمتصم   61/6  80/66  

میزان 
 تاطالعا

02/6  66/6  66/61 26/6 یزیربرنامه   61/6  93/61  
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 β SE t آیتم مؤلفه β SE T آیتم مؤلفه

میزان 
 تالش

23/6  66/6  66/63 69/6 توجه پایدار   69/6  18/2  

میزان 
 خشنودی

21/6  66/6  38/86 62/6 شناخت اجتماعی   61/6  92/6  

میزان 
 تعهد

20/6  66/6  66/62  
 یریپذانعطاف

 شناختی
26/6  62/6  88/60  

قی
طبا

ران
غی

 

میزان 
 شانس

60/6  66/6  06/9  
طر

رخ
ر پ

فتا
 ر

61/6 رانندگی پرخطر  69/6  68/0  

میزان 
 زمان الزم

61/6  60/6  22/6 20/6 خشونت   62/6  01/0  

های توانایی
 شناختی

06/6 حافظه  61/6  92/68 61/6 رفتار جنسی   61/6  68/0  

ی رگیتوانند متغیرهای مکنون را اندازهی نشانگرها میدهد که همه( نشان می6) جدول
گیری، مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل معادالت ساختاری مدل اندازه تأییدکنند. پس از 

 آزمون شد.

 ضرایب استاندارد، مستقیم، غیرمستقیم و کل مدل مفهومی پژوهش .5جدول 

 اثر مستقیم متغیرمالک پیش بین متغیر
اثر غیر 
 مستقیم

 اثر کل
واریانس تبیین 

 شده
 86/6 (-63/8)-66/6 - (-63/8)-66/6 طررفتار پرخ رفتار انطباقی

  (03/1) 06/6 - (03/1) 06/6  رفتار غیر انطباقی
 یهاییتوانا

 شناختی
 - 

19/6- 
(28/1-) 

19/6-(28/1-)  

 یهاییتوانا
 شناختی

 61/6 (63/9/)62 - (63/9/)62 رفتار انطباقی

 یهاییتوانا
 شناختی

رفتار غیر 
 انطباقی

26/6-(82/8) - 26/6-(82/8) 82/6 

 در پرانتز گزارش شده است. tنکته: مقادیر 

ار دهد که ساختنشان می مستقیم(، ضرایب استاندارد مستقیم و غیر1) جدولبر اساس 
غیر مستقیم  صورتبهتواند رفتارهای پرخطر را انگیزشی در دو بعد انطباقی و غیر انطباقی می

های شناختی نیز بر ساختار است. توانایی درصد 86بینی کند و میزان واریانس تبیین شده پیش
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اختار انگیزشی صورت که رابطه بین سو غیر انطباقی اثر مستقیم دارند؛ بدین انگیزشی انطباقی
درصد از  86های شناختی به ترتیب منفی و مثبت است.غیرانطباقی و انطباقی با توانایی

شناختی تبیین  هاینطباقی و تواناییواریانس رفتارهای پرخطر توسط رفتارهای انطباقی و غیر ا
درصد از واریانس رفتارغیر انطباقی نیز  82درصد از واریانس رفتار انطباقی و  1شود. می

( مدل ساختاری پژوهش نشان داده 6شود. در شکل )توسط رفتارهای غیر انطباقی تبیین می
 شده است.

 
ساختار  گرییانجیمشناختی و با  هایییاناتومدل ساختاری تبیین رفتارهای پرخطر بر اساس  .1شکل 

 انگیزشی

 مفهومی پژوهشبرازش مدل  یهاشاخص: 4جدول 
2 χ Df /df 2 χ CFI GFI AGFI RMSEA 
66/299 698 96/0 36/6 31/6 38/6 62/6 

، درجه 22/830های برازش مدل مقدار مجذور کای ( نتایج شاخص0بر اساس جدول )
است. البته نسبت شاخص  69/1ور کای بر درجه آزادی ، و تقسیم مجذ13آزادی مدل 

مطلوبی نیست.  حد درباشد، و این شاخص  9از  کمتر بایستمیمجذور کای بر درجه آزادی 
شاخص برازش تطبیقی های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین شاخص
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(36/6=CFI( شاخص نیکویی برازش ،)31/6=GFIشاخص نرم ،)رازش شده نیکویی ب
(38/6=AGFI( و ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب )62/6=RMSEA همگی )

 های گردآوری شده هستند.سطح مطلوب هستند و حاکی از برازش مطلوبی مدل با داده

 گیریو نتیجه بحث
ای هبینی رفتارهای پرخطر بر اساس تواناییهای این پژوهش نشان داد که الگوی پیشیافته

گری ساختار انگیزشی از برازش مطلوبی برخوردار است. رفتار پرخطر میانجیشناختی با 
گیرد اختی قرار میهای شنساختار انگیزشی انطباقی و غیرانطباقی تحت تأثیر توانایی ۀواسطبه

 کنند.ی میبینصورت منفی و معنادار پیششناختی نیز رفتارهای پرخطر را بههای و توانایی
(، b6938لعه با نتایج به دست آمده توسط پژوهشگران قبلی مانند نجاتی )های این مطایافته

(، رودیتز و 8663و همکاران ) گرومن (،6936(، پارسیان و همکاران )6938نجاتی و شیری )
فدردی (، 6936سلیمانیان و فیروزآبادی )(، 8662(، و برتلسون و همکاران )8660همکاران )
 ،(8668(، کرون و دال )8669)(، آلبرت و همکاران 8663)(، ارنست و فوج 8662و کاکس )

( تطابق 8660همکاران )ایوانیوشانیا و  (،8660حریری )(، ویکتور و 8666) برچوالد و پریستین
 دارد

های شناختی سطح باال با کاهش ادراک خطر و افزایش ضعف در مهارت توان گفتمی
ال روی آوردن نوجوانان به رفتار پرخطر دارد. نقایص شناختی احتمرفتارهای پرخطر رابطه 

ی انوجوانان دارای توان شناختی باالتر، کنترل بیشتری بر رفتارهای تکانه دهند.را افزایش می
های ناگهانی را به صورت منطقی کنترل کنند و رفتارهای بدون دارند و قادرند امیال و تکانه

یری گان شناختی باالتر از قدرت تصمیمکنند. همچنین نوجوانان دارای توفکر را بازداری 
گزینند و از تقلید صرف از همساالن اجتناب باالتری برخوردارند، اهداف مناسبی را برمی

باال بودن میزان توانند با کاهش رفتارهای پرخطر همراه شوند. ها میکنند. این مهارتمی
اف ی نیز منجر به تمرکز بر اهدهای شناختهای تواناییعنوان یکی از مؤلفهتوجه پایدار، به

شود و در نتیجه های ناخواسته محیطی در نوجوانان میمناسب و عدم توجه به محرک
تواند از افزایش رفتارهای هدفمند را در پی داشته باشد و از رفتارهای پرخطر در نوجوانان می

ای هاناییدیگری از تو ۀپذیری شناختی به عنوان مؤلفممانعت کند. همچنین، انعطاف
باعث  ود وششناختی، منجر به اتخاذ رفتارهایی نو و خالقانه برای رسیدن به اهداف فردی می



 96تربیتی، سال سیزدهم، شماره چهل وششم، زمستان  شناسیروانفصلنامه                                          116

د های زندگی به کار ببرنبستهای مختلف را برای رهایی از بنحلشود که نوجوانان راهمی
 آوری آنان به رفتارهای پرخطرناکامی کمتری را تجربه کرده و احتمال روی سانینبدو 

 یابد.کاهش می

ی در های شناختنقش توانایی های این پژوهش بیانگرکه گفته شد یافته گونههمان
نطباقی را ساختار انگیزشی غیراصورت مثبت و نی ساختار انگیزشی انطباقی را بهیبپیش

ساختارهای انگیزشی غیرانطباقی با افزایش حساسیت نوجوانان به صورت منفی است. به
اش کسب تأیید و پاد منظوربه عبارت دیگر نوجوانان به ؛ماعی همراه هستنداجت یهامحرک

اجتماعی از سوی همساالن ممکن است برای انجام رفتارهای پرخطر برانگیخته شوند، در 
بخشی در آنان کاهش یافته و احتمال بروز یجه جستجوی تهدید و ظرفیت خودنظمنت

(. این 8666برچوالد و پریستین،  ؛8663فوج، یابد )ارنست و رفتارهای پرخطر افزایش می
، یچترر؛ و 6939پور، فتحی و ذاکریافراد ادراک درستی از تبعات رفتارهای پرخطر ندارند )

 اهداف مناسبافـراد دارای ساختار انگیزشی غیرانطباقی، از یک سو در گزینش (. 8666
 سانیندبکننـد و ربه مـیسو، تعارض بیشتری را بین اهداف خود تجمشکل دارند و از دگر

نان درگیری آ دهند، و احتمالتالش و تعهد درخوری برای دستیابی به اهدافشان انجام نمی
( 8666، 8666، 8668یابد. کاکس و کلینگر )در رفتارهای پرخطر در آنان افزایش می

های پرخطر خی رفتاربه بر افرادکننده گرایش بینیپیش معتقدند سـاختار انگیزشی غیرانطباقی
زیرا افراد دارای ساختار انگیزشی غیرانطباقی انتظارات  ؛ت)سوء مصرف مواد و الکل( اسـ

ای از رفتارهای پرخطر دارند، مانند کسب آرامش، تمرکز، شخصیت یا شجاع بینانهغیر واقع
 .سـاز نگـرش مثبت و گرایش بیشتر به رفتار پرخطر در آنان شودتواننـد زمینـهبودن که مـی
ورت صی، ساختار انگیزشی انطباقی را بههای شناختهای این پژوهش، تواناییبر اساس یافته

امی های شناختی از طریق پیشگیری از ایجاد ناکتوانمندیدر واقع کنند. بینی میمثبت پیش
 .هنددو تسهیل دستیابی به اهداف سالم، گرایش نوجوان به رفتار پرخطر را کاهش می

اقی نقش یر انطبهای این پژوهش ساختار انگیزشی انطباقی و غاس یافتههمچنین بر اس
وان گفت تکنند. میهای شناختی ایفا میبین رفتارهای پرخطر و توانایی ۀمانجی را در رابط

اسب و اهداف من ینشگزبههای شناختی از طریق ساختار انگیزشی انطباقی که توانمندی
 کنند. همچنین ساختار انگیزشی غیرانطباقیک میکاهش گرایش به رفتارهای پرخطر کم

ای منفی بر رفتارهای پرخطر دارند. در واقع افراد دارای توانایی شناختی ضعیف اثر واسطه
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های مختلف زندگی از جمله تحصیل، خانواده و قادر به گزینش اهداف مناسب در حوزه
یرند گبی به اهداف به کار نمیهای مناسبی را جهت دستیادوستان نیستند و اقدامات و تالش

ـاختار س پردازانیهنظرکننـد. بـه اعتقـاد و تعارض بیشتری را بین اهداف خود تجربه مـی
ینانه بمنجر به اتخاذ انتظارات و اهداف غیر واقع انطباقیانگیزشـی، سـاختار انگیزشی غیر

 .دخطر هستنبه رفتارهای پر  افرادگرایش  ۀکنندبینیپیششود و می
تواند به عنوان محدودیت این پژوهش تلقی شود، و استفاده از ابزار خودگزارشی می

 کنندگان برای موجه جلوه دادنممکن است به دلیل سوگیری مطلوبیت اجتماعی شرکت
های خود را آگاهانه و یا ناآگاهانه تحریف کرده باشند. به عالوه در این پژوهش خود پاسخ

های مناسب در خصوص رفتارهای رایی امکان گردآوری دادههای اجبه دلیل محدودیت
پرخطر نوجوانان از والدین، گروه همسال و مشاوران مدارس میسر نشد، و به گزارشات 

شناسان انشود که روهای این پژوهش پیشنهاد میبر اساس یافته شخصی نوجوانان اکتفا شد.
 های شناختی و گزینش اهدافاناییتو و مشاوران برای کاهش رفتارهای پرخطر به تقویت

ویت های انگیزشی به ایجاد و تقاز طریق مشاوره مناسب و انتظارات واقع بینانه و بپردازند و
 ساختار انگیزشی انطباقی در نوجوانان کمک کنند.

 منابع
 مصرف به نگرش ینیبشیپ(. 6936) ؛ هاشمیان، کیانوش و ابوالمعالی، خدیجه.ژهیمن، انیپارس

 یرگیانجیم با یخانوادگ خطرساز تربیتی، عوامل اساس بر نوجوانان در مخدر مواد
 .632-860(، 8) 61، مجله علوم پژوهش اردبیل. یاجتماعله ئمس حل مهارت

 شهر پسر و دختر نوجوان آموزان دانش نیب در پرخطر یرفتارها(. 6936) .خسرو، دیرش
 .96-11 (،12) 61، یاجتماع رفاه فصلنامه .تهران

مبانی مدل یابی معادالت ساختاری با  (.6939. )جرج ای ،مارکوالیدز ، تنکو وی کافر
بالل ایزانلو، محسن  ترجمۀ، MPLUSو   LISREL  ،EQS یهاتاکید بر برنامه

 .(8660)انتشار به زبان اصلی، : رشد. نعسگرآباد. تهرادهقانی، مجتبی حبیبی 
 نیب در پرخطر یرفتارها یوقوع هم .(6922) هره.ز ،یاحمدآبادو  لیع، یمحمد زاده

 .666-22 ،(69) 6 .یوهژپ فصلنامه خانواده .شهر تهران یرستانیدب نوجوانان
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ین و بررسی تدو (.6936هره و حیدری، محمود. )ز ،یاحمدآبادلی؛ ع، یمحمد زاده
مجله رواتپزشکی و سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی. های روانویژگی

 .862-881(، 9) 62، ینی ایرانبال شناسیروان
(. رابطه ساختار انگیزشی با سالمت روان 6936سلیمانیان، علی اکبر و فیروزآبادی، عباس. )
 .66-81(: 86) 1. یپژوه یاداعتو نگرش به مواد مخدر در دانشجویان. 

 یآورتاب سهیمقا(. 6938) .دیحم، یدررود و نبیز، چیپ گل اکبر؛ یعل، انیمانیسل
 یزشکپ علوم دانشگاه مجله. نوجوانان در یزشیانگ ساختار اساس بر پرخطر یرفتارها

 .936-922، (8) 1. یشمال خراسان
(. نقش انگیزش 6931صمیمی، زبیر؛ حیرتی، حبیبه؛ رامش، سمیه و کردتمینی، مسلم. )

نامه سالمت فصل .پذیریبآستحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش آموزان اقشار 
 .21 -31(، 9) 9 ،روان کودک

 یمیخودتنظ سهیمقا (.6931). شهرزاد، یسراوان و دیسع پورعبدل، د؛یمج ،یحاجب ضرغام
 یفعال شیب /توجه نقص اختالل به مبتال آموزان دانش در پرخطر یرفتارها و یزشیانگ

 .32-22(، 9) 62 .شهرکرد یپزشک علوم دانشگاه مجله. یعاد آموزاندانش و
(. بررسی علل گرایش یه 6930خوان تفتی، مهناز و خادمی، ملوک. )علیزادگانی، فاطمه؛ ا

 3. یفصلنامه انتظام اجتماعهای تهران: آموزان پسر دبیرستانرفتارهای پرخطر در دانش
(8.،)669-682 

شناختی (. شناسایی علل گرایش روان6939فتحی، یوسف و ذاکری پور، غالمرضا. )
ی تخصص -فصلنامه علمیرهای مقابله با آن. نوجوانان به رفتارهای پرخطرو راهکا

 .680-31(، 0) 86. دانش انتظامی پلیس پایتخت
شناختی نقصان کنترل مهاری و (. شواهد عصب6938)نجاتی، وحید و شیری، اسماعیل. 

 .3-6(، 6) 66، تحقیقات علوم رفتاریسیگاری.  آمیز در افرادگیری مخاطرهتصمیم
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