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 پذیریبآساقشار  نآموزادانشرفتارهای پرخطر  تبیین نقش انگیزش تحصیلی در

 4تمینی، مسلم کرد 3، سمیه رامش2، حبیبه حیرتی*1زبیر صمیمی

 93/90/31تاریخ پذیرش:  93/93/31تاریخ دریافت: 

 چکیده

 مطالعهه ب پژوهشاااراننیاز اساات  ،پذیرآساای اقشااار  آموزاندانشرفتارهای پرخطر در  میزان رو به افزایشبا توجه به زمینه و هدف: 

 هدف با حاضاار پژوهش بنابراین ؛انایزش تحصاایلی ه اات عواملیکی از این . بپردازند آن با مرتبط عواملشااناخت بیشااتری در زمینه 

 صورت گرفت. پذیرآسی اقشار  آموزاندانشرفتارهای پرخطر تبیین بررسی نقش انایزش تحصیلی در 

استان کرمانشاه  پذیرآسی اقشار ساله  59-55آموزان ی دانشتمامجامعه آماری . همب تای بود توصیفی از نوعپژوهش حاضار   روش:

آوری گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمعنفر به روش نمونه 599 بود که تعداد 5331-31در ساا  تحصیلی  مشاوو  به تحصایل   

 (5335محمدی و همکاران )ه زاد ایرانی نوجوانان خطرپذیری و مقیاس( 5331والرند و همکاران ) انایزش تحصاایلی مقیاسها از داده

 .گرفتانجام  چندگانه های ضری  همب تای و تحلیل رگرسیونها با استفاده از آزمونوتحلیل دادهتجزیه استفاده شد و

با رفتارهای  (r= 35/9) انایزگیبی( و r= -15/9) بیرونی (، انایزشr= -10/9) انایزش درونی هایمؤلفه داد که نتایج نشااان :هایافته

 صورتبه واریانس رفتارهای پرخطر رااز درصاد   11انایزش درونی  رگرسایون نیز نشاان داد که  نتایج تحلیل  دارند. همب اتای پرخطر 

 .(>995/9p) کندمی بینیپیشدرصد واریانس رفتارهای پرخطر را  35 انایزگیبی. همچنین کندبینی میمنفی پیش

 پرخطر رفتارهای بروز در مهمی هایکنندهبینیپیش انایزش تحصیلی هایمؤلفه شودمی استنباط پژوهش این هاییافته از :گیرینتیجه

ین اهای آموزشی برای پیشایری و کاهش رفتارهای پرخطر در برنامه ضروری است که بنابراین د؛ه تن پذیرآسی اقشاار   آموزاندانش

 .شودتوجه ویژه نقش انایزش تحصیلی به  ،افراد

 تحصیلیرفتارهای پرخطر، انایزش ، پذیرآسی  آموزان اقشاردانش :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ی رپذیآسی ممکن است به دالیل گوناگونی دچار  هاخانواده

شاوند، در چنین شرایطی والدین در پرورش و تربیت کودکان  

ه ممکن است ب هاخانوادهی در پذیرآسی خود ناموفق ه تند، 

 هایبیماریدالیال گونااگونی ماانناد معلولیت، مرال،  ال ،     

 هایپژوهش. (5) مزمن، الکلی اا ، اعتیاد و یا فقر ایجاد شااود 

باعث  پذیرآسااای ی هاخانوادهاسااات که  دادهنشاااان مختلف 

 گردندمی نوجوانانافزایش رفتاارهاای پرخطر در کودکاان و    

(1.) 

رفتارهای پرخطر، رفتارهایی ه تند که سالمت و بهزی تی 

شاااااماال  این رفتااارهااا. دهاادمیافراد را در معرض خطر قرار 

؛ اندازندمیخود فرد را به خطر  یسالمت یاکه  ه تندرفتارهایی 

و  ؛سیاار و روابط جن ی نامطمئنمانند مصرف الکل، مصرف 

ند، کدیار افراد را تهدید میی یا رفتارهایی ه ااتند که سااالمت 

 (.3مانند دزدی، پرخاشاااری، گریز از مدرسااه و فرار از خانه )

بررسااای رفتاارهاای پرخطر در نوجوانی از جهات پیاامادهای      

اف ردگی، ناخوشی  مانندهای روانی چون بیماریهمی بارزیان

هااای جن ااای و ایاادز، ترک  و حتی مرال، ابتال بااه بیماااری

تحصاایل، فرار از مدرسااه، انزوا، رفتارهای پرخاشااارانه و بروز 

مختلف  هایپژوهش (.1مشکالت شناختی حائز اهمیت است )

اقشاااار  نوجواناان دا  بر میزان بااالی خطرپاذیری کودکاان و    

در  به علت قرار گرفتنبه بروز رفتارهای پرخطر  پذیرآسااایا  

اجتماعی و فرهنای  -اقتصااادیخانوادگی و  نام اااعد شاارایط

 ماندهجابه ناپذیرجبرانهای است. با توجه به صدمات و خ ارت

گزاف،  های زمانی و مالیاز رفتارهای پرخطر و صااارف هزینه

و شااانااساااایی عواملی کاه باعث بروز این رفتارها     گیریپیش

برای کاااهش بروز  آوردبهترین روی عاناوان  بااه ،گاردد مای 

 شاااوددر ساااطا جامعه یاد می تهدیدکنندهرفتارهای پرخطر و 

پرخطر  بروز رفتارهای بینپیششناسایی عوامل با بنابراین  ؛(1)

 توان بهکردن بر روی این عوامل می و کار نوجوانیدر سااانین 

و جلوگیری از پیاامادهای    نوجواناان در کااهش این رفتاارهاا    

                                                           
1. Academic Motivation 

نا به ب امیدوار بود. پذیرآسی در قشر  خصوصبهبعدی  بارزیان

 ی کهیکی از این عوامل رسااادهاای پیشاااین به نیر می پژوهش

یزش انا ،نقش داشااته باشااد در بروز رفتارهای پرخطر تواندمی

 . (0)ه ت  5تحصیلی

ها و ها، نیازکلی به انایزه صاااورتباه  انایزش تحصااایلی

ای هکه باعث حضور یک فرد در محیط شاود میعواملی گفته 

 اریخودمختبر مبنای نیریه گردد. تحصیل عل  میآموزشی و 

 ،انایزش درونی، بیرونی نوع به سه انایزش (7) دسی و رایان1

انایزش درونی اشاااره به  (.5) شااودمیتق اای   انایزگیبیو 

خودجوش و درونی به  صاااورتبهانایزشااای دارد که افراد را 

و جاادا از پاااداش  داردمیواانجاام تکلیفی خاااص باه حرکاات   

یزش . انااسااتبیرونی، انجام خود تکلیف برای فرد ارزشاامند 

مل ع خود به خا ربیرونی بادین معنااسااات که فرد فعالیت را   

برای رساایدن به اهداف  ایوسایله بلکه آن عمل  دهدمیانجام ن

 ایزگیانبیو ق مت سوم که  ؛است دیار نییر جایزه یا پاداش

 گونااههیچاسااات اشااااره باه این مطلا  دارد کاه در آن افراد     

یروهای و علت رفتار را ن یابدنمیارتبا ی بین رفتار و نتایج آن 

انایزه  گونههیچو بادین خا ر   پنادارد میخود  خاار  از مهاار  

 کنندینم خود دریافت هایفعالیتدرونی و مشو  بیرونی برای 

 حصیلیبا انایزش ت. کنندمیاز انجام فعالیت اجتناب  رنتیجهدو 

 آمیزموفقیتافراد تحرک الزم را برای به پایان رسااااندن  ،باال

ز ا یک تکلیف، رسااایدن به هدف یا دساااتیابی به درجه معینی 

قیت کنند تا باالخره بتوانند موفشای تای در کار خود دنبا  می

(. 3) تحصیلی ک   نمایندالزم را در امر یادگیری و پیشارفت  

بر رابطااه متباات بین انایزش درونی و  گرفتااهانجاااممطااالعااات 

( و همچنین ارضاااای نیازهای بنیادین 59پیشااارفت تحصااایلی )

 ،درواقع؛ دارند تأکید( 55ان و پیشاارفت تحصاایلی )آموزدانش

ان بر اثرات متباات ارضااااای نیااازهااای بنیااادین   پژوهشاااار

های یافته (.51) دارند تأکیدبر انایزش درونی  شاااناختیروان

که انایزه درونی در حیطه تحصیل  پژوهشی حاکی از آن است

و  یااافتایساااازشدارای اثرات متبات بر عملکرد تحصااایلی،  

2. Self-determination theory  
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و تحت عنوان نوع مطلوب  (53ان بوده )آموزدانشبهزی اااتی 

شاود و در مقای ه با انایزش  ان معرفی میآموزدانشانایزه در 

ارتباط  و بهزی اااتی در با یادگیری عمیق، عملکرد بهتر ،بیرونی

که حمایت از انایزش  نتاایج یاک مطاالعه نشاااان داد    اسااات.

ان در محیط مدرساااه و در راساااتای  آموزدانشخودمختاارانه  

 رتانجام کیفیبا  آنها شاااناختیروانارضاااای نیاازهای بنیادین  

ی ( و دارا51همراه بوده ) آنهاتکالیف تحصااایلی و بهزی اااتی 

(. بر 59) ه اات آنهاآثار متبت نیرومندی بر عقاید و رفتارهای 

ان در تکالیف آموزدانشاسااااس نتاایج مطاالعات متعدد وقتی   

لذت  ،مندیعالقهتحصااایلی مبتنی بر انایزش درونی همچون 

 دنش ، این درگیرکنندمشاارکت می یادگیری  هدف بابردن و 

مچون جل  ه تکالیف بر اساس انایزش بیرونی انجامن بت به 

ایزگی در انبی دیاران یا اجتناب از تنبیه یا ن ااابت به  تاأییاد  

تنیی  یاادگیری، دساااتیاابی باه درجات باالتر، حفب مطال  و    

 درمجموع(. 51کند )مؤثرتر عمل می ،بهزی تی کلی و عمومی

 زشانای بین حمایت از ارتباط بههاای موجود  ر پژوهشبیشااات

افتای یموفقیت تحصیلی و سازشی تی روانی، بهز با تحصایلی 

ارتباط  کمتر پژوهشاای به اما ؛(50) رندافراد اذعان دا اجتماعی

 )انایزش درونی، انایزش انایزش تحصااایلی هااایمؤلفااه بین

. خته استپردابروز رفتارهای پرخطر ( در انایزگیبیبیرونی و 

ین بر این اسااات که نتاایج اندک مطالعات نیز بیانا  حاا  باااین 

بت رابطه مت تواناد میانایزش تحصااایلی و رفتاارهاای پرخطر   

 .(57) وجود داشته باشد

رفتارهای  بروزبا توجه به تأثیری که انایزش تحصاایلی در 

اقشاااار  نوجواناندر دارد و همچنین شااارایط سااانی که  پرخطر

 تواند یکوجود دارد؛ بروز رفتارهای پرخطر می پذیرآسااای 

سااالمت روانی و  عامل مه  و ناکارآمدی باشااد که بهزی ااتی،

را از م اایر  آنهاتواند را تهدید نموده و می ج اامانی این افراد

، بررسااای روازاینمنحرف سااازد.   رو به رشااد آینده  صااحیا 

ای هتر و کارآمد متویرهایی که ممکن اساات با بروز رفتاردقیق

 ها توج. بستاارتباط داشته باشد، ضروری در این افراد  پرخطر

اهمیت شاااناساااایی عواملی که منجر به ، شااادهمطرحمطال   به

 در این افراد و یا کاهش این رفتارها ایجااد رفتاارهاای پرخطر   

 این بر تأکید. پژوهش حاضااار با شاااودمی دوچندان، گرددمی

در رابطه بین انایزش تحصیلی  پژوهش خألاهمیت و همچنین 

 انایزش هایمؤلفهنقش  بررسااای باهدفو رفتارهای پرخطر، 

 ذیرپآسی اقشااار  آموزاندانشتحصایلی در رفتارهای پرخطر  

 صورت گرفت.

 روش
 حاضااار ازش هوپژ کنندگان:طرح مطالعه و شرررکتالف( 

امل ش پژوهش جامعهاست.  همب تای  -نوع مطالعات توصیفی

که  پذیر استاقشاار آسی   سااله  55تا  59 آموزاندانش تمامی

 و در دوره راهنمایی و متوسااطه 5331-31در سااا  تحصاایلی  

 گیریبا روش نمونه .یل بودندتحصمشوو  به اساتان کرمانشااه   

نفر انتخاااب  599آموزان تعااداد در دساااترس از بین این دانش

مالحیاات اخالقی در این پژوهش باه  ور کااماال    . ناد اهشاااد

شاااد؛ به  وری که ه  رضاااایت کامل افراد شااارکت   رعایت

کننده جل  شاااد و ه  مجوزهای الزم از ساااازمان آموزش و  

ن بود پذیرآسااای  پرورش قبل از اجرای پژوهش اخذ گردید.

در این پژوهش باه معنای زندگی در حاشااایه شاااهر، داشاااتن   

مشاااکالت اقتصاااادی و اجتماعی، زندگی جدا از والدین یا با  

داشاااتن اعتیااد والادین، داشاااتن جو عا فی    یکی از والادین،  

میز و رفتاارهاای ناامنااسااا  والادین ماانند رفتارهای       آتضااااد

اخته سمحقق که از  ریق پرسشنامهبود آمیز با نوجوان خشونت

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: قرار  .سانجیده شد 

ساااا ، داشاااتن معیارهای   55تا  59گرفتن در محدوده سااانی 

تعریف پژوهش و رضایت آگاهانه  بر اساسبودن  پذیری آسا 

 از شرکت در پژوهش.

 ابزارب( 

: این پرسااشاانامه شااامل ا العات  ساااختهپرسااشاانامه محقق . 5

شناختی و سؤاالتی مانند درآمد خانواده، محل زندگی، جمعیت

 مرتبط بود. نهاد تحت حمایتی، شول پدر و سایر موارد
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 والرند: مقیاس انایزش تحصاایلی 5یلیتحصاا یزشانامقیاس . 1

آموزان انایزش خودمختار دانش ( برای سنجش55) همکاران و

گویه اسااات؛ هر گویه بر  15رود. این مقیاس دارای به کار می

)کامالً در مورد من  7ای لیکرت از درجه 7روی یاک مقیااس   

کند( )کاامالً در مورد من صاااد  می  5کناد( تاا   صاااد  نمی

لی صااورت کمقیاس انایزش تحصایلی به  شاود. بندی میدرجه

های گویه( )گویه 51س، انایزش درونی )مقیادارای سااه خرده

(، انایزش 1-3-50-13-0-53-19-17-1-55-55-11شماره 

-15-15-5-5-51-11شاااماره  هایگویه( )گویه 51بیرونی )

هااای گویااه( )گویااه 1انایزگی )بیو (51-7-11-57-59-3

( اسات. نمره انایزش تحصیلی بر اساس  1-51-53-10شاماره  

گردد، به این شااکل که بندی میآمده دسااتهدسااتامتیازهای به

میزان انایزش تحصاایلی ضااعیف، نمرات   79تا  15نمرات بین 

میزان انایزش تحصااایلی در ساااطا متوساااط و  551تا  79بین 

نیر  رمیزان انایزش تحصایلی ب یار خوب د  551نمرات باالی 

امه سنجی پرسشنهای روانشود. جهت تعیین شاخصگرفته می

تمام مراحل روایی صوری )کیفی و کمی(، روایی محتوا کیفی 

یی با آزمابازشاده است. پایایی پرسشنامه به روش  و کمی انجام

( تأیید r=73/9و دونیمه کردن ) (55/9محاسبه آلفای کرونباخ )

( همچنین در مطالعه وی اااانی و همکاران 55گردیده اسااات )

هااای انایزش مقیاااسآلفااای کرونباااخ، برای خرده( میزان 53)

به  07/9و  50/9، 51/9انایزگی باه ترتی   درونی، بیرونی و بی

 دست آمد.

برای سنجش رفتارهای  مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی:. 3

محماادی، پرخطر از مقیاااس خطرپااذیری نوجوانااان ایرانی زاده

گویه  35( اسااتفاده شااد. این مقیاس 19) ی و حیدریاحمدآباد

پذیری در مقابل رفتارهای پرخطر از قبیل برای سانجش آسی  

سؤا (، مصرف مواد  1ساؤا (، سایاار کشایدن )    1خشاونت ) 

رفتار جن ی  وسؤا (، رابطه  0سؤا (، مصرف الکل ) 5مخدر )

. شااودیمه به کار گرفت سااؤا ( 5و گرایش به جنس مخالف )

موافق( تا  کامالً) 1ی از نمره انهیگز 1مقیاس این پرساااشااانامه 

مخالف( متویر اسااات. میزان آلفای کرونباخ آن  کامالً) 5نمره 

، مصااارف 39/9، مصااارف مواد مخدر 33/9برای مقیاس کلی 

و گرایش به جنس  51/9، رابطاه و رفتاار جن ااای   39/9الکال  

لیاال عاااملی همچنین تح ؛شاااده اسااات گزارش 59/9مخااالف 

درصااد از واریانس  51/01اکتشااافی نشااان داد که این مقیاس  

 (.19) کندیمخطرپذیری را تبیین 

 وش اجرارج( 

، پذیرآموزان اقشار آسی در مرحله او  برای شاناساایی دانش  

مدرسه )یک مدرسه راهنمایی دخترانه و یک دبیرستان  1تعداد 

مدارس هدف انتخاب عنوان پ رانه( در حاشیه شهر کرمانشاه به

وپرورش و هااای الزم بااا آموزششاااادنااد. پس از هماااهنای

 یزشاناشناختی و مقیاس مدیریت مدارس، پرساشنامه جمعیت 

در بین این افراد در کالس درس تق اای  گردید که  یلیتحصاا

آوری پرساااشااانامه تکمیل شاااد که پس از جمع 519درنهایت 

 رادی کههای ناقص و تشخیص افا العات و حذف پرساشنامه 

آموز دانش 599دارای معیااارهااای پژوهش بودنااد، ا العااات 

عنوان نمونه پژوهش بررساای پ اار( به 19دختر و  09نوجوان )

 وتحلیلها، تجزیهآوری پرسااشاانامهپس از اجرا و جمعگردید. 

با اساااتفاده از ضاااری   و 53SPSSافزار وسااایله نرمها بهداده

ی همب ااتای پیرسااون و تحلیل رگرساایون چندگانه به شاایوه   

 همزمان صورت گرفت.

 هاافتهی
های انایزش در این پژوهش کاه باهدف بررسااای رابطه مؤلفه 

پذیر آموزان اقشار آسی تحصیلی با رفتارهای پرخطر در دانش

 فکیککننادگان در پژوهش به ت صاااورت گرفات؛ شااارکات   

پ ر بودند. 19دختر و  09جن یت متشکل از 

 

                                                           
1 . The Academic Motivation Scale 
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 (111تعداد: های انگیزش تحصیلی و رفتارهای پرخطر ): میانگین و انحراف معیار مؤلفه 1جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 05/57 51/590 انایزش تحصیلی

 55/55 91/05 انایزه درونی

 59/7 37/37 انایزه بیرونی

 03/0 17/5 انایزگیبی

 13/11 53/10 رفتارهای پرخطر

مایااانااین و انحراف اساااتاااناادارد نمرات     5در جاادو  

 تحصااایلی )انایزش های انایزشکنندگان در مؤلفهشااارکت

انایزگی( و رفتااارهااای پرخطر درونای، انایزش بیرونی، بی 

شااده اساات. بر اساااس نتایج مندر  در جدو  باال از بین   ارائه

( و 91/05انایزش تحصااایلی، انایزش درونی ) هااایمؤلفااه

( بااه ترتیاا  بیشاااترین و کمترین میاااناین  17/5انایزگی )بی

ت رفتااارهااای پرخطر نمرات را دارنااد. همچنین میاااناین نمرا

 است. 53/10برای نوجوانان، 

 های انگیزش تحصیلی و رفتارهای پرخطر. ضرایب همبستگی مؤلفه2جدول 

 ضرایب همبستگی شاخص آماری

 رفتارهای پرخطر متغیرها

 -10/9*** انایزش درونی

 -15/9*** انایزش بیرونی

 35/9*** انایزگیبی

995/9 *** p< 

هااای انایزش ضااارایاا  همب اااتای مؤلفااه  1در جاادو  

 شااده اساات. بر اساااس نتایجتحصاایلی با رفتارهای پرخطر ارائه

مندر  در این جدو ، بین انایزش درونی و بیرونی با رفتارهای 

اما بین  (؛p<995/9پرخطر رابطاه منفی معناداری وجود دارد ) 

دارد  بطه متبت وجودانایزگی و رفتاارهای پرخطر را مؤلفاه بی 

 (.p<995/9که ازلحاظ آماری نیز معنادار ه ت )

های انایزش تحصیلی در ادامه، جهت بررسای ساه  مؤلفه  

در تبیین رفتاارهاای پرخطر از تحلیال رگرسااایون چنادگانه به     

اما برای استفاده از مد  رگرسیون  روش همزمان اساتفاده شاد؛  

دبررسااای قرار های اساااتفاده از آن، مورفرضالزم اسااات پیش

گیرد. باادین منیور آزمون دوربین/ وات اااون برای بررسااای  

خطی با دو شاخص ضری  تحمل استقال  خطاها و آزمون ه 

 بینی رفتارهای پرخطرو عامل تورم واریانس انجام شد. در پیش

 هایهای انایزش تحصیلی ارزش عددی آزموناز  ریق مؤلفه

ود که حکایت از ب 1تر از ( کوچاک 31/5دوربین/ وات اااون )

داشت.  رعایت مفروضه استقال  خطاها برای تحلیل رگرسیون

خطی بودن نیز نشان داد بین متویرهای های ه همچنین شاخص

ای که مقادیر شااااخص گونهخطی وجود ندارد. بهبین ه پیش

و مقااادیر شاااااخص تورم  5( کمتر از 35/9 -51/9تحماال )

ود که حکایت از رعایت ب 59( کمتر از 55/5 - 50/3واریانس )

اینکه  دلیل باه مفروضاااه عادم همخطی بین متویرهاا داشااات.    

( 15( باه نقال از میرز، گام ااات و گارینو )  1991اساااتیونس )

را حاکی از همخطی چندگانه بین  59از  تربزرال VIFمقادیر 

 هایهای تحلیل. ساااایر مشاااخصاااه داندمیبین متویرهای پیش

 شود.میمشاهده  1و  3رگرسیون در جداو  
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 های انگیزش تحصیلینتایج تحلیل رگرسیون رفتارهای پرخطر از طریق مؤلفه : 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 Fشاااود مقدار مشااااهده می 3گوناه کاه در جدو    هماان 

عنی بین یمعنادار اسااات. این بدان معناسااات که متویرهای پیش

بینی و  ورکلی قادر به پیشهاای انایزش تحصااایلی باه  مؤلفاه 

تبیین درصاااد معنااداری از واریاانس نمرات رفتارهای پرخطر   

ای که نتایج مندر  در گوناه اناد. باه  عنوان متویر مالک بودهباه 

 19/9تحصااایلی  های انایزشدهد مؤلفهاین جدو  نشاااان می

راین، بناب اند؛واریاانس نمرات رفتاارهای پرخطر را تبیین کرده  

های بینی کنندگی هر یک از مؤلفهجهات بررسااای نقش پیش 

انایزش تحصااایلی بر رفتاارهاای پرخطر، ا العاات مربوط به    

 شده است.ارائه 1ضرای  رگرسیون و معناداری آنها در جدو  

بینی رفتارهای پرخطر: ضرایب رگرسیون برای پیش 4جدول 

*** p< 995/9  

شود، مقادیر ضرای  مشاهده می 1گونه که در جدو  همان

رگرسایون و معناداری آنها بیانار آن اسات که برای رفتارهای   

ار؛ و دکننااده منفی معنیبینیدرونی پیش پارخاطار، انایزش   

به عبارتی  داری ه اات.متبت معنی کنندهبینیانایزگی پیشبی

هر چه مقادیر انایزش درونی باالتر باشااد مقادیر کمتری برای 

نایزگی، ابینی است؛ اما در مورد بیرفتارهای پرخطر قابل پیش

هر چه مقادیر آن بیشااتر باشااد مقادیر مربوط به متویر رفتارهای 

 بینی است.صورت باالتر قابل پیشپرخطر نیز به

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

نقش انایزش تحصیلی هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی 

ود. ب پذیرآسای  اقشاار   آموزاندانش در بروز رفتارهای پرخطر

ی نشاان داد که انایزش تحصایل    ورکلیبه آمدهدسات بهنتایج 

 ذیرپآسی اقشار  آموزاندانشرفتارهای پرخطر را در  تواندمی

انایزش بین  هک اددمینتایج نشان  تردقیقکند. تحلیل  بینیپیش

بیرونی باا رفتارهای پرخطر رابطه منفی معناداری وجود دارد و  

عنادار مو رفتاارهای پرخطر رابطه متبت   انایزگیبی مؤلفاه بین 

ی معناااداری  وربااهوجود دارد. همچنین انایزش درونی باااال 

 یزگیانابیو  ساااتاپاایین رفتارهای پرخطر  ساااطا  بینپیش

این  . نتااایجاساااتافزایش رفتااارهااای پرخطر  کنناادهبینیپیش

 منبع تغییرات ینبمتغیر پیش
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 F R 2Rمقدار 

 انایزش تحصیلی
 رگرسیون

 باقیمانده

11/11953 

01/31730 

3 

31 

51/5917 

57/370 
***31/15 03/9 19/9 

 t مقدار ESE Beta بینر پیشمتغی متغیر مالک

 رفتارهای پرخطر

 انایزش درونی

 انایزش بیرونی

 انایزگیبی

15/9 

13/9 

35/9 

11/9- 

91/9 

35/9 

***51/1- 

33/9 
***05/3 

 (انایزش بیرونی) 9/53 - (انایزش درونی) 9/51 – (مقدار ثابت) 59/01 = پیشبینی رفتارهای پرخطر بینیتابع پیش
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 کارنا(، 11همکاران ) و باچانس هایپژوهش پژوهش باا نتایج 

مبنی بر نقش  (11و همکاااران ) ( و باااک ااار13) و همکاااران

 .همخوان است انایزش تحصیلی در بروز رفتارهای پرخطر

ر بیاان نمود که ب  توانمیدر تبیین نتاایج پژوهش حااضااار   

افرادی که از انایزش درونی ، گرفتهانجام هایپژوهشاساااس 

 ،خود به اعتمادبیشاااتری برخوردار باشاااند از ساااالمت روان،  

، خالقیت و خودشااکوفایی بیشتری پذیریم ائولیت آرامش و 

مانند  دارای صاافات شااخصاایتی  و این افراد (11)برخوردارند 

وجود این  ،نده تپذیری و توافق پذیریجربه، تشاناسای  وظیفه

افراد گرایش کمتری بااه  شاااودمیصااافااات در افراد باااعااث 

انایزش درونی  ،درواقع(. 10ند )رفتارهای پرخطر داشااته باشاا 

نکته اصلی این است  (.17است )عمومی فرد بهزی تی  بینپیش

 اییافتسازشسال  و  تحو ای، در هر حوزه درونی انایزش که

باعث  و سازدرا به شکل متبت متأثر میهر فردی  شناختیروان

بدین ترتی  (. 15) گرددمیکااهش رفتارهای منفی و پرخطر  

ر د در قال  انایزش درونی شاااناختیروانبنیادین ارضاااای نیاز 

تواند به بهزی اااتی میهمچون تحصااایال   هاای مختلف محیط

، عوا ف متبت، 5حرمت خود هایی چونعمومی با شااااخصاااه

ها ظاهر شود و به سایر حوزهو رضایت از زندگی  1سارزندگی 

باعث کاهش رفتارهای  و در ساااراسااار زندگی گ اااترش یابد

 (.13) گرددمی، پذیرآسی زندگی در خانواده  باوجودپرخطر 

رود کاه انایزش درونی و خودمختار با  نتیاار می اهمچنین 

محیط و روابط اجتماعی  از سوینشأت گرفتن و حمایت شدن 

ن و بدی شاادهواقعمتبت همچون حوزه تحصاایلی مورد تقویت 

تقای و ار یافتهگ ااترشها در  و  زندگی  ریق به سااایر حوزه

ت انایزش به باف ،گری(. مطاابق باا نیریاه خودتعیین   39یااباد )  

قش و تداوم انایزش ن گیریشااکلب ااتای داشااته و محیط در 

این افرادی مانند والدین و معلمین با بنابر ؛کنداساااساای ایفا می 

فرد بااه فراینااد  شاااناااختیروانحمااایاات از نیااازهااای بنیااادین 

انایزه و رفتار خودمختارانه، تقویت و تداوم آن  ساااازیرونید

برخورداری یک (. 35کنند )در ساااراسااار زنادگی کمک می  

                                                           
1. Self-esteem 

درونی و خودمختارانه در حوزه تحصیل  از انایزش آموزدانش

 التسااؤاه و توجه بیشااتر در کالس و پرساایدن  منجر به مطالع

آمااادگی برای  سااااززمینااهو این خود  (31) گرددمی بیشاااتر

 ساااالیبزرالدرونی در  باانایزههاای خودمختارانه و  فعاالیات  

ر تنیی  سالمتی، به خودتنییمی بهت زمینه درمتا    وربه ه ت؛

کند. ( کمک می31( و پرهیز از الکل )33در ترک سااایااار ) 

موفقیت بیشتر در دستیابی به اهداف محیطی،  زمینه درهمچنین 

خاودماخاتاااری و انااایازش درونای نقش مهمی در تااداوم        

ورزش و پایداری در حل م ااائله  هایتمریندر  مادت  والنی

امد انجدارد که خود به کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر می

اساات که وقتی بافت اجتماعی  شاادهمشااخص . همچنین(31)

همچون محیط ماادرسااااه از  ریق دادن حق انتخاااب حااامی  

 خودتنییمیانایزش درونی و خودمختااری اسااات، به تقویت  

رفتارهای تکانشی و عادات خودکار و استفاده از  )توانایی مهار

فراینادهاای الزم جهات مادیریات رفتاار، افکاار و هیجانات و        

الح اص ازجملهشناختی فرد  مهار دساتیابی به اهداف(،  منیوربه

مراقبتی ود(، خ30افکار و سااارکوبی و به تأخیر انداختن لذت )

( و همچنین توانایی وی برای مهار تعصبات و اثرپذیری از 37)

در  نااارسااااایی (.35) کناادمیکمااک موضاااوعااات مختلف 

ف همچون اختال  شااخصیت مختل هایاختال در  خودتنییمی

ه بود مشااااهدهقابل و اعتیاد تکانه اختال  مهار ضاااداجتماعی،

( و از ساااوی دیار افرادی که توانایی مدیریت شااارایط و 33)

تر،  ، سالرادارندهای مانع بر سار دستیابی به هدف خود  انایزه

 (.19شوند )شادتر و کارآمدتر ظاهر می

 تواندیم انایزگیبی دهد کهمینشان  هاپژوهش سایرنتایج 

 اقشاااار نوجوانانرفتارهای پرخطر را در بین  معنااداری   ورباه 

روحی و تایج ن با  وهمیجه کند که این نت بینیپیش پذیرآسی 

در بروز  انایزگیبیاینکااه  مبنی براساااات  (15) همکاااران

بیان  انتومین این یاافتاه   ی. در تبینقش دارد رفتاارهاای پرخطر  

 افتهنایسااازش رفتارهای  هایشاااخصااهبا  انایزگیبینمود که 

ت در قبا  م ئولی تفاوتیبیاضطراب، مصرف الکل و همچون 

2. Vitality 
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با شرایط خاص و  پذیرآسی اقشار  نوجوانان .(11رابطه دارد )

قوی  ، انایزهانایزگیبیناد همراه با  توانمیمشاااکالت فراوان 

برای بروز رفتاارهااای پرخطر داشاااتاه بااشااانااد. عالوه بر این،     

که ( 11)ترک تحصااایل دارد ارتبااط نزدیکی باا    انایزگیبی

در این افراد  رفتاارهاای پرخطری را  بروز  زمیناه  تواناد میخود 

خاالی بدون مدرساااه و حضاااور در    زماان ایجااد نماایاد زیرا    

و همچنین حس کنجکاوی و  زاجرمو  پذیرآسااای  هایمکان

اعث شود ب تواندمی، تأییددر پی ک     لبیاستقال اح ااس  

منجر  و کاه نوجوان با افراد مجرم و پرخطر ارتباط برقرار کرده 

 به رفتارهای پرخطر گردد.

ن و مربیان مدرساااه در اهمچنین با توجه به نقش مه  معلم

 گرددیم، نداشتن انایزش کافی باعث نوجوانانتعلی  و تربیت 

کاه نوجوان ارتبااط قوی باا مربیان مدرساااه برقرار نکرده و از    

 تواندمیه ک شود کاسته معلمان مدرسه ش مه  تربیتی مربیاننق

ن افراد شااود. عامل خطر مهمی در بروز رفتارهای پرخطر در ای

ه ک گرددمیکافی در مدرسااه باعث  همچنین داشااتن انایزش

 ها معلان و آموزدانشبا والدین و سااایر  تریمتبت هایارتباط

افراد . شاااودمیراد برقرار کرده و بااعث پختای بیشاااتر این اف 

یت توانند بر موقعبهتر می پیرویودخعمل بر اسااااس  بااتجرباه  

در هر کافی انایزش نداشاااتن (. 13نااخوشاااایناد کلبه کنند )  

تارهای رفو  نکرده عمل شاود تا فرد سنجیده فعالیتی موج  می

(. وقتی 13) انجام دهنددر هنااام تعارض   دفااعی بیشاااتری را 

نیازهایش خاص  ایزمینه در این اسااات که نوجواناح ااااس 

 تجربه کمتری، چنین فردی رضاااایت شاااودمیارضااا و دیده ن 

به انجام  تریراحت  وربهاح ااااس تعهد نکرده و  و کناد می

به همین دلیل نیاز اسااات که  .(11) دپردازمیرفتارهای پرخطر 

زان آمومعلمان در کالس درس توجه بیشتری به نیازهای دانش

اس  های تشویقی و آموزشی منبر شیوه تأکیدو با داشته باشند 

 .(11سعی در بهبود انایزش تحصیلی نمایند )

که انایزش  دهدمینتایج پژوهش حاضار نشان   درمجموع

عااملی برای کااهش رفتارهای پرخطر در بین    تواناد میدرونی 

 تواندیم انایزگیبیهمچنین  .باشد پذیرآسی اقشار  نوجوانان

اقشااااار  نوجواناااندر بین  باااعااث افزایش رفتااارهااای پرخطر

 تلویحات تواندمی هاپژوهشگردد. نتاایج این   پاذیر آسااایا  

باشااد زیرا با افزایش انایزش  برداشااتهدر مهمی  شااناختیروان

موجاا  کاااهش رفتااارهااای  توانمی نوجواناااندرونی در بین 

ی امکان بیشاااتر فرضپیش  وربهپرخطر در جوامعی شاااد که 

حاضااار  پژوهشبرای رفتاارهاای پرخطر وجود دارد. همچنین   

آماادن  بااه وجودباااعااث  تواناد می انایزگیبینشاااان داد کاه  

یک عامل هشااادار برای  تواندمیکه  درفتاارهاای پرخطر گرد  

ی ات مه  تربیتی و آموزشباوجود تلویحمربیان و والدین باشد. 

 موردنیرنمونه کافی به این پژوهش، اما دساااترسااای نداشاااتن  

، باعث پذیرآساای و همچنین اکتفا به یک منطقه  پژوهشاااران

گردیده اسات که نتوان نتایج این پژوهش را برای سایر افراد و  

کااه در  گرددمیهمین خااا ر پیشااانهاااد ه جوامع تعمی  داد؛ باا

به  تربزرال هاینموناه و  ترجاامع آتی باا دیادی    هاای پژوهش

پرخطر در اقشااااار بررسااای عواماال مه  در بروز رفتااارهااای  

 .ه شودپرداخت پذیرآسی 

 مچنینو ه و معلمانان آموزدانش تمامیاز  تشکر و قدردانی:

زمینه اجرای این پژوهش را خود  همکاریسایر عزیزانی که با 

 .داری  راممکن ساختند کما  تشکر 
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Abstract 

Background and purpose: Due to the increasing high-risk behaviors in vulnerable students, 

researchers need to study further at understanding the factors associated with it. One of these 

factors is academic motivation. Therefor the aim of this study was to survey the role of academic 

motivation in explaining high-risk behaviors of vulnerable students. 

Method: This study was descriptive and correlational. The statistical population was of all 10 -18 

years old vulnerable students studying in the academic year 95-1394 in Kermanshah province.  

A sample of 100 students was selected by convenience sampling method. The Academic 

Motivation Scale (Vallerend, 1992), and Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (Zadeh 

Mohammadi, 2011) were used for data collection. To analysis of data, correlation test and multiple 

regression analysis were used. 

Results: Findings indicated that internal motivation (r=-0.56), external motivation (r=-0.48), and 

reluctance (r=0.38) are correlated with high-risk behaviors. Results of regression analysis showed 

internal motivation can predict 55 percent of the variance of high-risk behaviors negatively. 

Moreover, reluctance can be predict 31 percent of the variance of high-risk behaviors positively 

(p<0.001). 

Conclusion: According to the findings can be concluded that academic motivational is an 

important predictor of high-risk behaviors in vulnerable students; therefore to prevent and reduce 

high-risk behaviors in vulnerable students, pay special attention to the role of academic motivation 

in educational programs is necessary.  

Keywords: Vulnerable students, high-risk behavior, academic motivation 
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