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نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانشآموزان اقشار آسیبپذیر
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تاریخ پذیرش31/90/93 :

تاریخ دریافت31/93/93 :

چکیده
زمینه و هدف :با توجه به میزان رو به افزایش رفتارهای پرخطر در دانشآموزان اقشااار آساای پذیر ،نیاز اساات پژوهشاااران به مطالعه
بیشااتری در زمینه شااناخت عوامل مرتبط با آن بپردازند .یکی از این عوامل انایزش تحصاایلی ه اات؛ بنابراین پژوهش حاضاار با هدف
بررسی نقش انایزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانشآموزان اقشار آسی پذیر صورت گرفت.
روش :پژوهش حاضار توصیفی از نوع همب تای بود .جامعه آماری تمامی دانشآموزان  59-55ساله اقشار آسی پذیر استان کرمانشاه
مشاوو به تحصایل در ساا تحصیلی  5331-31بود که تعداد  599نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .برای جمعآوری
دادهها از مقیاس انایزش تحصاایلی والرند و همکاران ( )5331و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده محمدی و همکاران ()5335
استفاده شد و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آزمونهای ضری

همب تای و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت.

یافتهها :نتایج نشااان داد که مؤلفههای انایزش درونی ( ،)r= -9/10انایزش بیرونی ( )r= -9/15و بیانایزگی ( )r= 9/35با رفتارهای
پرخطر همب اتای دارند .نتایج تحلیل رگرسایون نیز نشاان داد که انایزش درونی  11درصاد از واریانس رفتارهای پرخطر را بهصورت
منفی پیشبینی میکند .همچنین بیانایزگی  35درصد واریانس رفتارهای پرخطر را پیشبینی میکند (.)p<9/995
نتیجهگیری :از یافتههای این پژوهش استنباط میشود مؤلفههای انایزش تحصیلی پیشبینیکنندههای مهمی در بروز رفتارهای پرخطر
دانشآموزان اقشاار آسی پذیر ه تند؛ بنابراین ضروری است که در برنامههای آموزشی برای پیشایری و کاهش رفتارهای پرخطر این
افراد ،به نقش انایزش تحصیلی توجه ویژه شود.
کلیدواژهها :دانشآموزان اقشار آسی پذیر ،رفتارهای پرخطر ،انایزش تحصیلی

* .5نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشااه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران ))Std_Samimi@khu.ac.ir
 .1دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشااه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران
 .3کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشااه تهران ،تهران ،ایران
 .1کارشناس ارشد علوم شناختی ،دانشااه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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نقش انایزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر و....

مقدمه

زیانبار بعدی بهخصوص در قشر آسی پذیر امیدوار بود .بنا به

خانوادهها ممکن است به دالیل گوناگونی دچار آسی پذیری

پژوهشهاای پیشاااین به نیر میرساااد یکی از این عواملی که

شاوند ،در چنین شرایطی والدین در پرورش و تربیت کودکان

میتواند در بروز رفتارهای پرخطر نقش داشااته باشااد ،انایزش
تحصیلی 5ه

خود ناموفق ه تند ،آسی پذیری در خانوادهها ممکن است به

ت (.)0

دالیال گونااگونی ماانناد معلولیت ،مرال ،ال  ،بیماری های

انایزش تحصااایلی باهصاااورت کلی به انایزهها ،نیازها و

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

عواملی گفته میشاود که باعث حضور یک فرد در محیطهای

مختلف نشاااان داده اسااات که خانوادههای آسااای پذیر باعث

آموزشی و تحصیل عل میگردد .بر مبنای نیریه خودمختاری
1دسی

افزایش رفتاارهاای پرخطر در کودکاان و نوجوانان میگردند

و رایان ( )7انایزش به سه نوع انایزش درونی ،بیرونی،

و بیانایزگی تق اای میشااود ( .)5انایزش درونی اشاااره به

(.)1
رفتارهای پرخطر ،رفتارهایی ه تند که سالمت و بهزی تی

انایزشااای دارد که افراد را بهصاااورت خودجوش و درونی به

افراد را در معرض خطر قرار می دهااد .این رفتااارهااا شاااااماال

انجاام تکلیفی خاااص باه حرکاات وامیدارد و جاادا از پاااداش

رفتارهایی ه تند که یا سالمتی خود فرد را به خطر میاندازند؛

بیرونی ،انجام خود تکلیف برای فرد ارزشاامند اساات .انایزش

مانند مصرف الکل ،مصرف سیاار و روابط جن ی نامطمئن؛ و

بیرونی بادین معنااسااات که فرد فعالیت را به خا ر خود عمل

یا رفتارهایی ه ااتند که سااالمتی دیار افراد را تهدید میکند،

انجام نمیدهد بلکه آن عمل وسایلهای برای رساایدن به اهداف

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

دیار نییر جایزه یا پاداش است؛ و ق مت سوم که بیانایزگی

بررسااای رفتاارهاای پرخطر در نوجوانی از جهات پیاامادهای

اسااات اشااااره باه این مطلا

دارد کاه در آن افراد هیچگونااه

زیانباری همچون بیماریهای روانی مانند اف ردگی ،ناخوشی

ارتبا ی بین رفتار و نتایج آن نمییابد و علت رفتار را نیروهای

و حتی مرال ،ابتال بااه بیماااریهااای جن ااای و ایاادز ،ترک

خاار از مهاار خود میپنادارد و بادین خا ر هیچگونه انایزه

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

درونی و مشو بیرونی برای فعالیتهای خود دریافت نمیکنند

مشکالت شناختی حائز اهمیت است ( .)1پژوهشهای مختلف

و درنتیجه از انجام فعالیت اجتناب میکنند .با انایزش تحصیلی

دا بر میزان بااالی خطرپاذیری کودکاان و نوجواناان اقشاااار

باال ،افراد تحرک الزم را برای به پایان رسااااندن موفقیتآمیز

آسااایا پذیر به بروز رفتارهای پرخطر به علت قرار گرفتن در

یک تکلیف ،رسااایدن به هدف یا دساااتیابی به درجه معینی از

شاارایط نام اااعد خانوادگی و اقتصااادی -اجتماعی و فرهنای

شای تای در کار خود دنبا میکنند تا باالخره بتوانند موفقیت

است .با توجه به صدمات و خ ارتهای جبرانناپذیر بهجامانده

الزم را در امر یادگیری و پیشارفت تحصیلی ک

نمایند (.)3

از رفتارهای پرخطر و صااارف هزینههای زمانی و مالی گزاف،

مطااالعااات انجااامگرفتااه بر رابطااه متباات بین انایزش درونی و

پیشگیری و شااانااساااایی عواملی کاه باعث بروز این رفتارها

پیشااارفت تحصااایلی ( )59و همچنین ارضاااای نیازهای بنیادین

مای گاردد ،بااه عاناوان بهترین رویآورد برای کاااهش بروز

دانشآموزان و پیشاارفت تحصاایلی ( )55تأکید دارند؛ درواقع،

رفتارهای پرخطر و تهدیدکننده در ساااطا جامعه یاد میشاااود

پژوهشاااار ان بر اثرات متباات ارضااااای نیااازهااای بنیااادین

()1؛ بنابراین با شناسایی عوامل پیشبین بروز رفتارهای پرخطر

روانشاااناختی بر انایزش درونی تأکید دارند ( .)51یافتههای

در سااانین نوجوانی و کار کردن بر روی این عوامل میتوان به

پژوهشی حاکی از آن است که انایزه درونی در حیطه تحصیل

کااهش این رفتاارهاا در نوجواناان و جلوگیری از پیاامادهای

دارای اثرات متبات بر عملکرد تحصااایلی ،ساااازشیااافتای و

1. Academic Motivation

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

ایجااد رفتاارهاای پرخطر و یا کاهش این رفتارها در این افراد

انایزه در دانشآموزان معرفی میشاود و در مقای ه با انایزش

میگردد ،دوچندان میشاااود .پژوهش حاضااار با تأکید بر این

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

اهمیت و همچنین خأل پژوهش در رابطه بین انایزش تحصیلی

اسااات .نتاایج یاک مطاالعه نشاااان داد که حمایت از انایزش

و رفتارهای پرخطر ،باهدف بررسااای نقش مؤلفههای انایزش

خودمختاارانه دانشآموزان در محیط مدرساااه و در راساااتای

تحصایلی در رفتارهای پرخطر دانشآموزان اقشااار آسی پذیر

ارضاااای نیاازهای بنیادین روانشاااناختی آنها با انجام کیفیتر

صورت گرفت.

تکالیف تحصااایلی و بهزی اااتی آنها همراه بوده ( )51و دارای

روش

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

الف) طرح مطالعه و شرررکتکنندگان :پژوهش حاضااار از

اسااااس نتاایج مطاالعات متعدد وقتی دانشآموزان در تکالیف

نوع مطالعات توصیفی -همب تای است .جامعه پژوهش شامل

تحصااایلی مبتنی بر انایزش درونی همچون عالقهمندی ،لذت

تمامی دانشآموزان  59تا  55سااله اقشاار آسی پذیر است که

بردن و با هدف یادگیری مشاارکت میکنند ،این درگیر شدن

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

ن بت به انجام تکالیف بر اساس انایزش بیرونی همچون جل

اساتان کرمانشااه مشوو به تحصیل بودند .با روش نمونهگیری

تاأییاد دیاران یا اجتناب از تنبیه یا ن ااابت به بیانایزگی در
تنیی یاادگیری ،دساااتیاابی باه درجات باالتر ،حفب مطال

در دساااترس از بین این دانشآموزان تعااداد  599نفر انتخاااب

و

شااادهاناد .مالحیاات اخالقی در این پژوهش باه ور کااماال

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

رعایت شاااد؛ به وری که ه رضاااایت کامل افراد شااارکت

بیشاااتر پژوهشهاای موجود به حمایت از ارتباط بین انایزش

کننده جل

تحصایلی با بهزی تی روانی ،موفقیت تحصیلی و سازشیافتای

پرورش قبل از اجرای پژوهش اخذ گردید .آسااای پذیر بودن

اجتماعی افراد اذعان دارند ()50؛ اما کمتر پژوهشاای به ارتباط

در این پژوهش باه معنای زندگی در حاشااایه شاااهر ،داشاااتن

بین مؤلفااههااای انایزش تحصااایلی (انایزش درونی ،انایزش

مشاااکالت اقتصاااادی و اجتماعی ،زندگی جدا از والدین یا با

بیرونی و بیانایزگی) در بروز رفتارهای پرخطر پرداخته است.

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

باااینحاا نتاایج اندک مطالعات نیز بیانار این اسااات که بین

تضاااادآمیز و رفتاارهاای ناامنااسااا

انایزش تحصااایلی و رفتاارهاای پرخطر می تواناد رابطه متبت

والادین ماانند رفتارهای

خشونتآمیز با نوجوان بود که از ریق پرسشنامه محققساخته

وجود داشته باشد (.)57

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

با توجه به تأثیری که انایزش تحصاایلی در بروز رفتارهای

گرفتن در محدوده سااانی  59تا  55ساااا  ،داشاااتن معیارهای

پرخطر دارد و همچنین شااارایط سااانی که در نوجوانان اقشاااار

آسای پذیر بودن بر اساس تعریف پژوهش و رضایت آگاهانه

آسااای پذیر وجود دارد؛ بروز رفتارهای پرخطر می تواند یک

از شرکت در پژوهش.

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

ب) ابزار

ج اامانی این افراد را تهدید نموده و میتواند آنها را از م اایر

 .5پرسااشاانامه محققساااخته :این پرسااشاانامه شااامل ا العات

صااحیا رو به رشااد آینده منحرف سااازد .ازاینرو ،بررسااای

جمعیتشناختی و سؤاالتی مانند درآمد خانواده ،محل زندگی،

دقیقتر و کارآمد متویرهایی که ممکن اساات با بروز رفتارهای

نهاد تحت حمایتی ،شول پدر و سایر موارد مرتبط بود.

پرخطر در این افراد ارتباط داشته باشد ،ضروری است .با توجه
به مطال

شاااد و ه مجوزهای الزم از ساااازمان آموزش و

مطرحشاااده ،اهمیت شاااناساااایی عواملی که منجر به
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 .1مقیاس انایزش تحصایلی :5مقیاس انایزش تحصاایلی والرند

و گرایش به جنس مخالف ( 5سااؤا ) به کار گرفته میشااود.

و همکاران ( )55برای سنجش انایزش خودمختار دانشآموزان

مقیاس این پرساااشااانامه  1گزینهای از نمره ( 1کامالً موافق) تا

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

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

روی یاک مقیااس  7درجهای لیکرت از ( 7کامالً در مورد من

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

صاااد نمیکناد) تاا ( 5کاامالً در مورد من صاااد میکند)

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

درجهبندی میشاود .مقیاس انایزش تحصایلی بهصااورت کلی

مخااالف  9/59گزارش شاااده اسااات؛ همچنین تحلیاال عاااملی

دارای سااه خردهمقیاس ،انایزش درونی ( 51گویه) (گویههای

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

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

خطرپذیری را تبیین میکند (.)19

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

ج) روش اجرا

)3-59-57-11-7-51و بی انایزگی ( 1گویااه) (گویااههااای

در مرحله او برای شاناساایی دانشآموزان اقشار آسی پذیر،

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

تعداد  1مدرسه (یک مدرسه راهنمایی دخترانه و یک دبیرستان

امتیازهای بهدسااتآمده دسااتهبندی میگردد ،به این شااکل که

پ رانه) در حاشیه شهر کرمانشاه بهعنوان مدارس هدف انتخاب

نمرات بین  15تا  79میزان انایزش تحصاایلی ضااعیف ،نمرات

شاااادنااد .پس از هماااهنای هااای الزم بااا آموزش وپرورش و

بین  79تا  551میزان انایزش تحصااایلی در ساااطا متوساااط و

مدیریت مدارس ،پرساشنامه جمعیتشناختی و مقیاس انایزش

نمرات باالی  551میزان انایزش تحصایلی ب یار خوب در نیر

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

گرفته میشود .جهت تعیین شاخصهای روانسنجی پرسشنامه

درنهایت  519پرساااشااانامه تکمیل شاااد که پس از جمعآوری

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

ا العات و حذف پرساشنامههای ناقص و تشخیص افرادی که

و کمی انجامشاده است .پایایی پرسشنامه به روش بازآزمایی با

دارای معیااارهااای پژوهش بودنااد ،ا العااات  599دانش آموز

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

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

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

گردید .پس از اجرا و جمعآوری پرسااشاانامهها ،تجزیهوتحلیل

( )53میزان آلفااای کرونباااخ ،برای خردهمقیاااس هااای انایزش

دادهها بهوسااایله نرمافزار  SPSS53و با اساااتفاده از ضاااری

درونی ،بیرونی و بیانایزگی باه ترتی

همب ااتای پیرسااون و تحلیل رگرساایون چندگانه به شاایوهی

 9/50 ،9/51و  9/07به

همزمان صورت گرفت.

دست آمد.
 .3مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی :برای سنجش رفتارهای

یافتهها

پرخطر از مقیاااس خطرپااذیری نوجوانااان ایرانی زادهمحماادی،

در این پژوهش کاه باهدف بررسااای رابطه مؤلفههای انایزش

احمدآبادی و حیدری ( )19اسااتفاده شااد .این مقیاس  35گویه

تحصیلی با رفتارهای پرخطر در دانشآموزان اقشار آسی پذیر

برای سانجش آسی پذیری در مقابل رفتارهای پرخطر از قبیل

صاااورت گرفات؛ شااارکاتکننادگان در پژوهش به تفکیک

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

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

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

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

متغیر

میانگین

انحراف معیار

انایزش تحصیلی

590/51

57/05

انایزه درونی

05/91

55/55

انایزه بیرونی

37/37

7/59

بیانایزگی

5/17

0/03

رفتارهای پرخطر

10/53

11/13

در جاادو  5مایااانااین و انحراف اساااتاااناادارد نمرات

مؤلفااه هااای انایزش تحصااایلی ،انایزش درونی ( )05/91و

شااارکتکنندگان در مؤلفههای انایزش تحصااایلی (انایزش

بی انایزگی ( )5/17بااه ترتی ا

بیشاااترین و کمترین میاااناین

درونای ،انایزش بیرونی ،بی انایزگی) و رفتااارهااای پرخطر

نمرات را دارنااد .همچنین میاااناین نمرات رفتااارهااای پرخطر

ارائهشااده اساات .بر اساااس نتایج مندر در جدو باال از بین

برای نوجوانان 10/53 ،است.

جدول  .2ضرایب همبستگی مؤلفههای انگیزش تحصیلی و رفتارهای پرخطر

شاخص آماری

ضرایب همبستگی

متغیرها

رفتارهای پرخطر

انایزش درونی

***

انایزش بیرونی

***

-9/10
-9/15

***9/35

بیانایزگی
*** p<9/995

همب اااتای مؤلفااه هااای انایزش

از ریق مؤلفههای انایزش تحصیلی ارزش عددی آزمونهای

در جاادو  1ضااارای ا

تحصاایلی با رفتارهای پرخطر ارائهشااده اساات .بر اساااس نتایج

دوربین /وات اااون ( )5/31کوچاکتر از  1بود که حکایت از

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

رعایت مفروضه استقال خطاها برای تحلیل رگرسیون داشت.

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

همچنین شاخصهای ه خطی بودن نیز نشان داد بین متویرهای

مؤلفاه بیانایزگی و رفتاارهای پرخطر رابطه متبت وجود دارد

پیشبین ه خطی وجود ندارد .بهگونه ای که مقادیر شااااخص

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

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

در ادامه ،جهت بررسای ساه مؤلفههای انایزش تحصیلی

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

در تبیین رفتاارهاای پرخطر از تحلیال رگرسااایون چنادگانه به

مفروضاااه عادم همخطی بین متویرهاا داشااات .باه دلیل اینکه

روش همزمان اساتفاده شاد؛ اما برای استفاده از مد رگرسیون

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

الزم اسااات پیشفرضهای اساااتفاده از آن ،موردبررسااای قرار

مقادیر  VIFبزرالتر از  59را حاکی از همخطی چندگانه بین

گیرد .باادین منیور آزمون دوربین /وات اااون برای بررسااای

متویرهای پیشبین میداند .ساااایر مشاااخصاااههای تحلیلهای

استقال خطاها و آزمون ه خطی با دو شاخص ضری

رگرسیون در جداو  3و  1مشاهده میشود.

تحمل

و عامل تورم واریانس انجام شد .در پیشبینی رفتارهای پرخطر
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جدول  : 3نتایج تحلیل رگرسیون رفتارهای پرخطر از طریق مؤلفههای انگیزش تحصیلی

متغیر پیشبین

انایزش تحصیلی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

11953/11

3

5917/51

باقیمانده

31730/01

31

370/57

منبع تغییرات

مقدار F

R

R2

***15/31

9/03

9/19

هماانگوناه کاه در جدو  3مشااااهده میشاااود مقدار F

این جدو نشاااان میدهد مؤلفههای انایزش تحصااایلی 9/19

معنادار اسااات .این بدان معناسااات که متویرهای پیشبین یعنی

واریاانس نمرات رفتاارهای پرخطر را تبیین کرده اند؛ بنابراین،

مؤلفاههاای انایزش تحصااایلی باه ورکلی قادر به پیشبینی و

جهات بررسااای نقش پیشبینی کنندگی هر یک از مؤلفههای

تبیین درصاااد معنااداری از واریاانس نمرات رفتارهای پرخطر

انایزش تحصااایلی بر رفتاارهاای پرخطر ،ا العاات مربوط به

باهعنوان متویر مالک بودهاناد .باهگوناهای که نتایج مندر در

رگرسیون و معناداری آنها در جدو  1ارائهشده است.

ضرای

جدول  : 4ضرایب رگرسیون برای پیشبینی رفتارهای پرخطر

متغیر مالک

رفتارهای پرخطر

تابع پیشبینی

متغیر پیشبین

SEE

Beta

مقدار t

انایزش درونی

9/15

-9/11

***-1/51

انایزش بیرونی

9/13

9/91

9/33

بیانایزگی

9/35

9/35

***3/05

)انایزش بیرونی( ) - 9/53انایزش درونی( ) – 9/51مقدار ثابت(  = 59/01پیشبینی رفتارهای پرخطر
*** p< 9/995

بحث و نتیجهگیری

همانگونه که در جدو  1مشاهده میشود ،مقادیر ضرای
رگرسایون و معناداری آنها بیانار آن اسات که برای رفتارهای

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی نقش انایزش تحصیلی

پارخاطار ،انایزش درونی پیش بینیکننااده منفی معنیدار؛ و

در بروز رفتارهای پرخطر دانشآموزان اقشاار آسای پذیر بود.

بیانایزگی پیشبینیکننده متبت معنیداری ه اات .به عبارتی

نتایج بهدساتآمده به ورکلی نشاان داد که انایزش تحصایلی

هر چه مقادیر انایزش درونی باالتر باشااد مقادیر کمتری برای

میتواند رفتارهای پرخطر را در دانشآموزان اقشار آسی پذیر

رفتارهای پرخطر قابل پیشبینی است؛ اما در مورد بیانایزگی،

پیشبینی کند .تحلیل دقیقتر نتایج نشان میداد که بین انایزش

هر چه مقادیر آن بیشااتر باشااد مقادیر مربوط به متویر رفتارهای

بیرونی باا رفتارهای پرخطر رابطه منفی معناداری وجود دارد و

پرخطر نیز بهصورت باالتر قابل پیشبینی است.

بین مؤلفاه بیانایزگی و رفتاارهای پرخطر رابطه متبت معنادار
وجود دارد .همچنین انایزش درونی باااال بااه وری معناااداری
پیشبین ساااطا پاایین رفتارهای پرخطر اسااات و بیانایزگی
پیشبینیکننااده افزایش رفتااارهااای پرخطر اسااات .نتااایج این
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پژوهش باا نتایج پژوهشهای باچانس و همکاران ( ،)11کارنا

دانشآموز از انایزش درونی و خودمختارانه در حوزه تحصیل

و همکاااران ( )13و باااک ااار و همکاااران ( )11مبنی بر نقش

منجر به مطالعه و توجه بیشااتر در کالس و پرساایدن سااؤاالت

انایزش تحصیلی در بروز رفتارهای پرخطر همخوان است.

بیشاااتر میگردد ( )31و این خود زمینااهسااااز آمااادگی برای

در تبیین نتاایج پژوهش حااضااار میتوان بیاان نمود که بر

فعاالیاتهاای خودمختارانه و باانایزه درونی در بزرالساااالی

اساااس پژوهشهای انجامگرفته ،افرادی که از انایزش درونی

ه ت؛ به ور متا در زمینه تنیی سالمتی ،به خودتنییمی بهتر

بیشاااتری برخوردار باشاااند از ساااالمت روان ،اعتماد به خود،

در ترک سااایااار ( )33و پرهیز از الکل ( )31کمک میکند.

آرامش و م ائولیتپذیری ،خالقیت و خودشااکوفایی بیشتری

همچنین در زمینه موفقیت بیشتر در دستیابی به اهداف محیطی،

برخوردارند ( )11و این افراد دارای صاافات شااخصاایتی مانند

خاودماخاتاااری و انااایازش درونای نقش مهمی در تااداوم

وظیفهشاناسای ،تجربهپذیری و توافقپذیری ه تند ،وجود این

والنیمادت در تمرینهای ورزش و پایداری در حل م ااائله

صااافااات در افراد باااعااث می شاااود افراد گرایش کمتری بااه

دارد که خود به کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر میانجامد

رفتارهای پرخطر داشااته باشااند ( .)10درواقع ،انایزش درونی

( .)31همچنین مشااخصشااده اساات که وقتی بافت اجتماعی

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

همچون محیط ماادرسااااه از ریق دادن حق انتخاااب حااامی

که انایزش درونی در هر حوزهای ،تحو سال و سازشیافتای

انایزش درونی و خودمختااری اسااات ،به تقویت خودتنییمی

روانشناختی هر فردی را به شکل متبت متأثر میسازد و باعث

(توانایی مهار رفتارهای تکانشی و عادات خودکار و استفاده از

کااهش رفتارهای منفی و پرخطر می گردد ( .)15بدین ترتی

فراینادهاای الزم جهات مادیریات رفتاار ،افکاار و هیجانات و

انایزش درونی در

بهمنیور دساتیابی به اهداف) ،مهار شناختی فرد ازجمله اصالح

ارضاااای نیاز بنیادین روانشاااناختی در قال

محیطهاای مختلف همچون تحصااایال میتواند به بهزی اااتی

افکار و سااارکوبی و به تأخیر انداختن لذت ( ،)30خودمراقبتی

عمومی با شااااخصاااههایی چون حرمت خود ،5عوا ف متبت،

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

سارزندگی 1و رضایت از زندگی ظاهر شود و به سایر حوزهها

موضاااوعااات مختلف کمااک می کنااد ( .)35نااارسااااایی در

در ساااراسااار زندگی گ اااترش یابد و باعث کاهش رفتارهای

خودتنییمی در اختال های مختلف همچون اختال شااخصیت

پرخطر باوجود زندگی در خانواده آسی پذیر ،میگردد (.)13

ضاااداجتماعی ،اختال مهار تکانه و اعتیاد قابلمشااااهده بوده

همچنین انتیاار میرود کاه انایزش درونی و خودمختار با

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

نشأت گرفتن و حمایت شدن از سوی محیط و روابط اجتماعی

انایزههای مانع بر سار دستیابی به هدف خود رادارند ،سال تر،

متبت همچون حوزه تحصاایلی مورد تقویت واقعشااده و بدین

شادتر و کارآمدتر ظاهر میشوند (.)19

ریق به سااایر حوزهها در و زندگی گ ااترشیافته و ارتقای

نتایج سایر پژوهشها نشان میدهد که بیانایزگی میتواند

یااباد ( .)39مطاابق باا نیریاه خودتعیینگری ،انایزش به بافت

باه ور معنااداری رفتارهای پرخطر را در بین نوجوانان اقشاااار

ب ااتای داشااته و محیط در شااکلگیری و تداوم انایزش نقش

آسی پذیر پیشبینی کند که این نتیجه هم و با نتایج روحی و

اساااساای ایفا میکند؛ بنابراین افرادی مانند والدین و معلمین با

همکاااران ( )15اساااات مبنی بر اینکااه بی انایزگی در بروز

حمااایاات از نیااازهااای بنیااادین روان شاااناااختی فرد بااه فراینااد

رفتاارهاای پرخطر نقش دارد .در تبیین این یاافتاه میتوان بیان

درونیساااازی انایزه و رفتار خودمختارانه ،تقویت و تداوم آن

نمود که بیانایزگی با شاااخصااههای رفتارهای سااازش نایافته

در ساااراسااار زنادگی کمک میکنند ( .)35برخورداری یک

همچون اضطراب ،مصرف الکل و بیتفاوتی در قبا م ئولیت

1. Self-esteem

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

معلمان در کالس درس توجه بیشتری به نیازهای دانشآموزان

مشاااکالت فراوان میتوانناد همراه با بیانایزگی ،انایزه قوی

داشته باشند و با تأکید بر شیوههای تشویقی و آموزشی مناس

برای بروز رفتاارهااای پرخطر داشاااتاه بااشااانااد .عالوه بر این،

سعی در بهبود انایزش تحصیلی نمایند (.)11

بیانایزگی ارتبااط نزدیکی باا ترک تحصااایل دارد ( )11که

درمجموع نتایج پژوهش حاضار نشان میدهد که انایزش

خود میتواناد زمیناه بروز رفتاارهاای پرخطری را در این افراد

درونی میتواناد عااملی برای کااهش رفتارهای پرخطر در بین

ایجااد نماایاد زیرا زماان خاالی بدون مدرساااه و حضاااور در

نوجوانان اقشار آسی پذیر باشد .همچنین بیانایزگی میتواند

مکانهای آسااای پذیر و جرمزا و همچنین حس کنجکاوی و

باااعااث افزایش رفتااارهااای پرخطر در بین نوجوانااان اقشااااار

تأیید ،میتواند باعث شود

آسااایا پاذیر گردد .نتاایج این پژوهش ها می تواند تلویحات

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

روانشااناختی مهمی در برداشااته باشااد زیرا با افزایش انایزش

اح ااس استقال لبی در پی ک

درونی در بین نوجوانااان می توان موجا

به رفتارهای پرخطر گردد.

کاااهش رفتااارهااای

همچنین با توجه به نقش مه معلمان و مربیان مدرساااه در

پرخطر در جوامعی شاااد که به ور پیشفرض امکان بیشاااتری

تعلی و تربیت نوجوانان ،نداشتن انایزش کافی باعث میگردد

برای رفتاارهاای پرخطر وجود دارد .همچنین پژوهش حاضااار

کاه نوجوان ارتبااط قوی باا مربیان مدرساااه برقرار نکرده و از

نشاااان داد کاه بیانایزگی میتواناد باااعااث بااه وجود آماادن

نقش مه تربیتی مربیان معلمان مدرسه کاسته شود که میتواند

رفتاارهاای پرخطر گردد که میتواند یک عامل هشااادار برای

عامل خطر مهمی در بروز رفتارهای پرخطر در این افراد شااود.

مربیان و والدین باشد .باوجود تلویحات مه تربیتی و آموزشی

همچنین داشااتن انایزش کافی در مدرسااه باعث میگردد که

این پژوهش ،اما دساااترسااای نداشاااتن به نمونه کافی موردنیر

ارتباطهای متبتتری با والدین و سااایر دانشآموزان و معل ها

پژوهشاااران و همچنین اکتفا به یک منطقه آساای پذیر ،باعث

برقرار کرده و بااعث پختای بیشاااتر این افراد میشاااود .افراد

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

بااتجرباه عمل بر اسااااس خودپیروی بهتر میتوانند بر موقعیت

جوامع تعمی داد؛ باه همین خااا ر پیشااانهاااد میگردد کااه در

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

پژوهشهاای آتی باا دیادی جاامعتر و نموناههای بزرالتر به

میشاود تا فرد سنجیده عمل نکرده و رفتارهای

بررسااای عواماال مه در بروز رفتااارهااای پرخطر در اقشااااار

فعالیتی موج

آسی پذیر پرداخته شود.

دفااعی بیشاااتری را در هنااام تعارض انجام دهند ( .)13وقتی
اح ااااس نوجوان این اسااات که در زمینهای خاص نیازهایش

تشکر و قدردانی :از تمامی دانشآموزان و معلمان و همچنین

ارضااا و دیده نمیشاااود ،چنین فردی رضاااایت کمتری تجربه

سایر عزیزانی که با همکاری خود زمینه اجرای این پژوهش را

میکناد و اح ااااس تعهد نکرده و به ور راحتتری به انجام

ممکن ساختند کما تشکر را داری .

رفتارهای پرخطر میپردازد ( .)11به همین دلیل نیاز اسااات که
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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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