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Background and Aims: High-risk behaviors endanger the health and well-being 

of individuals. Therefore, it is important to recognize its effective factors. Therefore 

this study aimed to explain student - teachers high-risk behaviors based on academic 

identity and academic motivation. 

Methods: The research method was a descriptive-correlation, and the statistical 

population consists of all male student – teachers (n=500) at Farhangian University of 

Sabzevar in 2016-2017 and 220 students were selected using available sampling 

method and using the Cochran formula. Academic identity status questionnaire, 

academic motivation scale and Iranian youth high-risk behaviors scale were used for 

data gathering. Data analysis was performed using the multiple regression analysis 

(stepwise) and software SPSS version 16. 

Results: The results showed that there is a significant negative relationship 

between academic identity achievement with smoking and sex and followering 

academic identity with sex (p>0.05). There is a significant negative relatioship 

between internal motivation with smoking and sex (p>0.01). Stepwise regression 

analysis showed academic identity achievement and academic identity follower predict 
Smoking and sex components. Also, intrinsic motivation predict smoking and sex 

components of high-risk behaviors. 

Conclusions: Academic identity and academic motivation are predictors of high-risk 

behaviors in students. 
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 یلیتحص یزشو انگ یلیتحص یتمعلمان براساس هو ـ پرخطر دانشجو  رفتارهای تبیین

 
1 خونیق شهبازیان آرش ،1بسیم شبان فرناز ،2یابوذر دهان ،1یمیصم زبیر

 

 

 یرانا یز،تبر یجان،آذربا یمدن یددانشگاه شه یتی،و علوم ترب یروانشناس ۀدانشکد یتیگروه علوم ترب .1

 یرانسبزوار، سبزوار، ا یعالمه طباطبائ یسپرد یان،اه فرهنگدانشگ یتی،گروه علوم ترب .2
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شناخت عوامل  اندازد،میخطر  به را افراد زیستیبه و سالمت پرخطر جاکه رفتارهایاز آن زمینه و اهداف:

 یدر رفتارها یلیتحص یزشو انگ یلیتحص یتنقش هو تعییناز پژوهش حاضر  هدف لذادارد.  یفراوان یتمؤثر بر آن اهم

 .استمعلم سبزوار  یتمعلمان پسر دانشگاه ترب ـپرخطر دانشجو

 کلیۀپژوهش شامل  اریآم جامعۀ. است یبستگو از نوع هم توصیفی حاضر پژوهش روش: بررسیروش 

 ینا ینکه از ب استنفر  144به تعداد  5941 -46 یلیسبزوار در سال تحص فرهنگیانمعلمان پسر دانشگاه دانشجوـ 

 یعنوان نمونه انتخاب شدند. براو با استفاده از فرمول کوکران به دسترس در یریگنفر به روش نمونه 224 یاندانشجو

 جوانان پرخطر رفتارهای نامۀپرسشو  یلیتحص یزشانگ یاسمق تحصیلی، هویت منزلت ۀنامپرسشها از داده یآورجمع

چندگانه  یونگرسر یلو آزمون تحل 56نسخه  SPSSافزار پژوهش از نرم یهاداده وتحلیلیهتجز یشد. برا استفاده ایرانی

 گام استفاده شد.بهبا روش گام

 یلیتحص هویت و جنسی رابطۀو  یگارکشیدنس یهابا مؤلفه قموف تحصیلی یتنشان داد که هو نتایج: هایافته

 رابطۀ و سیگارکشیدن هایمؤلفه با درونی انگیزش .(p <41/4) رددا یمعنادار منفی رابطۀ جنسی رابطۀ مؤلفۀبا  رودنباله

 هویت و موفق یتحصیل هویت که داد نشان گامبهگام رگرسیون تحلیل نتایج(. p<45/4) دارد معنادار رابطۀ منفی جنسی

 هایمؤلفه درونی، انگیزش همچنین و کنندمی بینیپیش را جنسی رابطۀ و سیگارکشیدن هایمؤلفه رو،دنباله تحصیلی

 (.p <41/4) کنندمی بینیپیش را جنسی رابطۀ و سیگارکشیدن
 

 .هستند دانشجویان پرخطر رفتارهای کنندۀ بینییشپ یلی،تحص یزشو انگ یلیتحص هویت :گیرینتیجه

 
 

 پرخطر رفتارهای تحصیلی، انگیزش تحصیلی، هویت کلیدی: کلمات
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 مهمقد 

 جسمی، سالمت در مهمی و مؤثر عامل سالم، زندگی شیوۀ

 و یوعکاهش ش یبرا ارزشمند منبعی و است اجتماعی و روانی

 یزاسالمت، تطابق با عوامل تنش یارتقا ی،بهداشت تمشکال یرتأث

انسان را  یاگر رفتارها .[5] است یزندگ یفیتو بهبود ک ندگیز

 یوستارپ یکفرد و جامعه دارد، در  یکه برا یانیبراساس سود و ز

بهنجار و سازگار با  یسر آن رفتارها یکدر  یریم،در نظر بگ

 یوستارپ یگرو سر د کندیم یدگاست که فرد در آن زن یطیمح

فرد و جامعه مضر بوده و  یکه برا شودیختم م ییبه رفتارها

 ایجامعه هر که است طبیعی. کندیم یدها را تهدآن سالمتی

یری جلوگ یوستارپ یافراد به سمت منف یشاز گرا کندیتالش م

امان  در( High-Risk Behaviorsپرخطر ) یو از بروز رفتارها کند

که سالمت  شودیم گفته رفتارهایی بهپرخطر،  یرفتارها .[2]دباش

رفتارها شامل  ین. ااندازدیم خطر بهزیستی افراد را و به

مانند اندازد یفرد را به خطر م یسالمت یاهستند که  ییرفتارها

 ییرفتارها یانامطمئن  یو روابط جنس یگارمصرف الکل، مصرف س

 ی،مانند دزد کندیم یدتهدافراد را  یگرد سالمتیهستند که 

 ترینیجحال، را ینا با .[9] از مدرسه و خانه فرار ی،پرخاشگر

سوء  ی،مشروبات الکل یاداند از: مصرف زپرخطر عبارت یرفتارها

 یهاورزش خطرناک، رانندگی ناایمن، جنسی رابطۀمصرف مواد، 

. [9] یرقانونیو غ بندوباریبی کارهای بازی،خطرناک، قمار
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رفتارها در  ینوقوع ا ینترکه متداول دهدینشان م تتحقیقا

و منزلت  یتموقع یثاز ح یاندانشجو .[1]دانشگاه است  یطمح

. دارند تفاوت خود همگنان بقیۀبا  یندهو آ یفعل یو اجتماع یفکر

در معرض عوامل  یی،دانشجو یانتقال یتماه یلها به دلآن

کنار  یجهان روزافزون ایتقاضاه با و [7 ،6] یرندگیقرار م زااسترس

 زندگی، شیوۀ شغل، مانند یمسائل یدر آن برا یدکه با یایندب

و انتظارات  یرندبگ یمتصم یاستدوستان، خانواده، مذهب و س

 [8] ها را برآورده سازندگروه یردوستان و سا معلمان،خانواده، 

الکل، مصرف  یادز مصرفپرخطر ازجمله  یرفتارها یجهدرنت

 زیادی یزانبه م تواندیم یمنناا یارو و رفتار جنسد یرقانونیغ

 توجه با. [4] شود یاندانشجو یاندر م یرومو مرگ یماریب به منجر

پرخطر و  یاز رفتارها ناشی ناپذیرجبران خسارات و صدمات به

 ییو شناسا یشگیریگزاف، پ یو مال یزمان هایینهصرف هز

 بهترین عنوانبه شود،یرفتارها م ینباعث بروز ا که یعوامل

در  یدکنندهپرخطر و تهد یکاهش بروز رفتارها یبرا رویکرد

 .[54] شوندمحسوب میسطح جامعه 

بارز جوانان دانشجو،  هاییژگیاز و یکی چنینهم

افراد  یرنسبت به سا یشترب یختگیانگ ۀو آستان خواهییجانه

تنوع و تجارب  یک،به تحر یازن شودیجامعه است که باعث م

 تالشمسئله  این کهرا در خود احساس کنند  پذیریسکو ر یدجد

قرار  یرتحت تأث یادگیری یندها را در فراآن یدرون یاقو اشت

 یریگپرخطر در شکل یرفتارها رسدیبه نظر م بنابراین،. دهدیم

 من هویت. [55] دارد نقش( Academic Identity) یلیتحص یتهو

(ego – identity) تحول حوزۀموضوعات مهم از  یکی عنوانبه 

د. کر مطرح 5414در سال  Erickson باراولین شخصیت را

 ینترمهم Erickson یاجتماعروانی ـ  تحول نظریۀبراساس 

است  یداریپا یتاحساس هو یریگشکل ی،دوران نوجوان یفتکل

 هویت. [52]است  یلیتحص ینۀزم که ازجمله مسائل مهم در

 موقعیت به نسبت فردی هر اهانۀآگ گوییپاسخ فرایند تحصیلی،

 چه خیر و یا بخواند درس باید آیا که این است؛ خود تحصیلی

است.  خود تحصیلی هویت جستجوی در بگیرد، پیش در را راهی

حرکت  یاحساس برا یدر فرد نوع یتیهو یندر صورت وجود چن

. آیدیم وجودبه یلیمختلف تحص یهادر جنبه یتو موفق

پس از  یکی یتساس، موانع موجود در راه موفقاح ینبا ا ینچنهم

 .[59] شودیبرداشته م یگرید

 ی،خود مختار ها،یستگیاز انواع شا یبازتاب یلی،تحص هویت

است که  یجیرا هاییجانه تجربۀو  یکارآمد یباورها ی،هدفمند

درس با همساالن و معلمان خود  یهانوجوانان و جوانان در کالس

 یلیتحص یهادر عرصه کردنعملنهچگو آن مشخصۀو  نددار

 تحصیلی حیطۀ درنظرگرفتن با   Wasو Isaacson.[59]است 

 چهارگانۀ یهامنزلت ی،مهم زندگ هاییطهاز ح یکی عنوانبه

 .[51] اندکرده بیانرا  یلیتحص هویت

 Academic Diffusionسردرگم ) یلیتحص هویت منزلت

Identity،) ره دارد که اغلب با تعلل اشا یتعهد یااکتشاف  نبودِ به

 منزلتاست.  یلیتحص یهامربوط به ارزش هاییمتصمبارۀ در

 ،(Academic Moratorium Identity) زودرس تحصیلی هویت

 یلیتحص یهاها و آرمانتعهدات محصل نسبت به ارزش یانگرب

معلمان،  ین،خود )مانند والد یاست که از افراد مهم زندگ

 یررسد یلیتحص یت. منزلت هوهمساالن( گرفته شده است

(Academic Foreclosure Identity)، تحصیلی تردید زمان به 

 دربارۀ گیرینتیجه به رسیدن برای که دارد اشاره محصل یک

 منزلت آخرین. کندیتالش م یلیها و اهداف تحصارزش

 Academic) موفق تحصیلی تحصیلی، هویت هویت گیریشکل

Achievement Identityایکه به تعهد نسبت به مجموعه ( است 

 اکتشاف دورۀ یکاشاره دارد که به دنبال  یلیتحص یهااز ارزش

 .اندآمده وجودبه

پرخطر،  هایرفتار و یلیتحص یتهو ارتباط با رابطه در

Schwartz  یتد که هودنپژوهش خود نشان دا درو همکاران 

 دارد معکوس رابطۀ یپرخطر بهداشت یبا رفتارها یفردـ  درون

که  دادنشان میو همکاران  Dumas مطالعۀ یجنتا چنینهم .[55]

 هویت نوجوانان با تعهد از ، کمترباالتر یتتعهد هو بانوجوانان 

در  Usefi عۀمطال .[56]آورند یم یپرخطر رو یبه رفتارها تر،پایین

معلمان  شناختیزیستی رواندر به یتهو یهارابطه با نقش سبک

. [57] گذاردیشده صحه مانجام یهاپژوهش یجبر نتا یزمتأهل ن

 یت،و همکاران نشان داد که تعهد هو Taheri پژوهش نتایج

 مطالعۀ. [58]است  افراد شناختیروان زیستیبه کنندۀبینییشپ

Ghazanfari یلی،تحص یتمثبت از هو یابین داد که ارزنشا یزن 

 و پسر و دختر دانشجویان شناختیزیستی رواندر به ینقش مؤثر

 در  Kuk و Berzonsky .[54] دارد پرخطر رفتارهای بروز کاهش

 یتهو یهابا سبک دانشجویان کهپژوهش خود گزارش کردند 

 ،بینیواقع یلی،اهداف تحص هاییاسدر مق یو هنجار یاطالعات

با  یدارو اهداف و روابط پا زندگی دربارۀ مدتیطوالن یهانقشه

 یجنتا بر این، . عالوهکسب کردند یشتریهمساالن خود نمرات ب

 در اطالعاتی هویت سبک با دانشجویان که داد نشان باال مطالعۀ

 از و بوده ترسالم سردرگم هویت سبک با دانشجویان با مقایسه

در  کهینا برخالف .[24] رندبرخوردا بهتری زندگی سبک

 شناختیروان زیستیبهبا  یتمذکور به ارتباط هو یهاپژوهش

فقط را  یتهو یهاها سبکپژوهش یناز ا یاما بعض ؛پرداخته شده

 آن ارتباط به وکرده  ی( بررسیلیتحص یتهو فقط)نه  یطور کلبه

 یشینپ یهاپژوهش همچنیناند. پرخطر نپرداخته یبا رفتارها
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 بودهها و محصل آموزاندانش جامعۀ به محدود بیشترام شده انج

اند که پژوهش حاضر در هنکرد یبررس را دانشجویان جامعۀ و

 .است کرده یبررسهم موارد را  ینا یشینپ یهاپژوهش یراستا

عامل  نیز( Academic Motivation) یلیتحص انگیزش

ش داشته پرخطر نق یدر بروز رفتارها تواندیاست که م یگرید

 یاندانشجو یبرا ایمحرکه نیروی تحصیلی انگیزش .[25]باشد 

. گیردیفرد قرار م یدرون یندهایحاالت و فرا یراست که تحت تأث

 یگرید یماز مفاه یکی( Motivation) انگیزش روانشناسان، نظر از

 ین. ارودیم کارسطوح مختلف عملکرد به یحتوض یاست که برا

 به. کندیرا بازگو م یفانجام تکال یالش برات یزانمفهوم، تفاوت م

ارتباط دارد که نوعاً در  یانرژ یزانبا م یزشانگ تر،دقیق عبارت

 یزشانگ ی،کل طوربه .[22] رودیم کاربه یادگیری هاییتفعال

اشاره  یلیتحص یهابه هدف یدنرس یفرد برا یلبه تما یلیتحص

به مدرسه و  انآموزدانش مندیهدر عالق یدارد و نقش اساس

 .[29] کندیم یفاآنان ا یلیتحص یشرفتپ

 یلتحل Desi و  Ryan گرییینخود تع نظریۀ مبنای بر

 یعنیمهم  ۀمستلزم در نظر گرفتن سه ساز یزش،انگ یندکامل فرا

 بیرونی انگیزش ،(Intrinsic Motivation) یدرون یزشانگ

(Extrinsic Motivationو ب )انگیزگیی (amotivation)  [29]است .

 صورت به را افراد که دارد اشاره ایانگیزه به درونی انگیزش

خاص به حرکت وا  یفیبه سمت انجام تکل یو درون خودجوش

 یهااز پاداش نظرخود و صرف یبه خود یفو انجام تکل داردیم

 یزش. انگ[21]است  بخشیتفرد، ارزشمند و رضا یبرا یرونیب

ها و پاداش یلاره دارد که افراد را به دلاش اییزهبه انگ یزن یرونیب

. [26] کندیم یفتکل یکمجبور به انجام  یرونی،ب هاییتتقو

 دارد افرادی به اشاره نیز بودنفاقدانگیزش یا انگیزگیبی چنینهم

 یا یدرون یو ارزشمند ی)خشنود ایانگیزه گونههیچ که

و در  هکردن یافتخود در هاییتفعال ی( برایرونیب یهامشوق

 .[27] کنندیها اجتناب ماز انجام آن یجهنت

 را الزم تحرک تحصیلی، انگیزش بنابراین دانشجویان با

به  یابیدست یاهدف  به رسیدن یف،تکل یکرساندن  اتمامبه برای

 یتتا در نها کنندیم یدادر کار خود پ یستگیاز شا معینی درجۀ

موفقیت الزم  به یلیتحص یشرفتو پ یادگیریامر  دربتوانند 

 رابطۀبر  کشور، خارج و داخل در شدهانجام مطالعات. [28]برسند

به  وپرخطر  یبا رفتارها تحصیلی انگیزش وضعیت بین معنادار

 و Samimi پژوهش ایران در. [94 ،24]دارند  اشارهسالمت  یطور کل

 بیرونی انگیزش درونی، انگیزش هایمؤلفه داد که نشان همکاران

 نتایج چنین،هم. داشتند ارتباط پرخطر رفتارهای با یانگیزگبی و

 به را پرخطر رفتارهای درونی، انگیزش که داد نشان پژوهش این

 انگیزگی،بی که حالی در کندمی بینیپیش منفی صورت

 نتایج. [94] کندمی بینیپیش مثبت صورت به را پرخطر رفتارهای

 آموزانیدانش که نشان داد نیز همکاران و Behzadpoor تحقیقات

 تجربه را مخدر مواد مصرف مثل بیشتری پرخطر رفتارهای که

. [95] کنند تحصیل ترک که دارد بیشتری احتمال کنند،می

 با پیشرفت آموزاندانش که داد نشان همکاران و Kodjo مطالعۀ

. [92] دهندمی انجام را بیشتری پرخطر رفتارهای کمتر، تحصیلی

افراد در  یوقت دهدنشان میمتعدد  یهاوهشپژ نتایج یطور کلبه

 ی،مندهچون عالقهم یدرون یزشبر انگ یمبتن یلیتحص یفتکال

شدن  یردرگ ینا کنند،یمشارکت م یادگیریلذت بردن و با هدف 

چون جلب هم یرونیب یزشبراساس انگ یفنسبت به انجام تکال

 یمر تنظد یزگیانگینسبت به ب یا یهاجتناب از تنب یاکردن ییدتأ

زیستی به درجات باالتر، حفظ مطالب و به یابیدست یادگیری،

 یشترب حال، این با. [92] کندیمؤثرتر عمل م یو عموم یکل

با  یلیتحص یزشانگ ینب ارتباطاز  یتموجود به حما یهاپژوهش

 یاجتماع یافتگیو سازش یلیتحص یتموفق ی،زیستی روانبه

آموزان را مد نظر قرار دانش یاها پژوهش ینا اما ؛[99]اذعان دارند 

ند. پژوهش کنمی یدتأک  یو روان یسالمت عموم یشتر برب یاداده 

 یزشپرخطر، ارتباط آن را با انگ یبر رفتارها یدحاضر با تأک

 د.کرخواهد  یبررس یلیتحص

 که دهدمی نشان پیشین مطالعات مرور مجموع، در

 در را تحصیلی شانگیز و تحصیلی هویت نقش اندکی هایپژوهش

 چنین،هم .[94 ،24] اندکرده بررسی پرخطر رفتارهای با ارتباط

دارد؛  پوشانیهم تحصیلی هویت هایمنزلت با هویت هایپایگاه

 احساس زمینه این در بیشتری هایپژوهش به نیاز بنابراین،

 تشکیل جوانان را کشور جمعیت اکثر که این به توجه با. شودمی

 به مشغول هادانشگاه در جوانان این از زیادی ادتعد و دهندمی

 شخصیت بر دانشگاه محیط که تأثیری به توجه با اند،تحصیل

 میان در پرخطر رفتارهای باالی شیوع و دارد دانشجویان

 ناکارآمدی و مهم عامل تواندمی این رفتارها بروز دانشجویان،

 تهدید را ندانشجویا جسمانی و روانی سالمت ،زیستیبه که باشد

 تحصیلی آیندۀ و علمی مسیر از را هاآن تواندمی و کندمی

 تأثیری و یادگیری موضوع اهمیت دلیل به طرفی، از. کند منحرف

 پرخطر رفتارهای بروز در تحصیلی انگیزش و تحصیلی هویت که

 شناسایی شود،می رفتارها این بروز باعث که را عواملی باید دارد،

 هویت نقش تعیین هدف با حاضر پژوهش راین،بناب. کرد اصالح و

دانشجو ـ  پرخطر رفتارهای بروز در تحصیلی انگیزش و تحصیلی

 .گرفت انجام سبزوار معلمتربیت دانشگاه پسر معلمان

 بررسی  روش

است.  یبستگو از نوع هم یفیپژوهش حاضر، توص روش

 معلمان پسر دانشگاه ـ دانشجو یۀپژوهش شامل کل یآمار ۀجامع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                             4 / 10

http://edcbmj.ir/article-1-1195-fa.html


 5946اسفند -بهمن▐ 6  شماره 54 سال▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

979 

 

نفر  144به تعداد  5941 -46 یلیسبزوار در سال تحص فرهنگیان

نفر با فرمول کوکران برآورد  224 یاندانشجو ینا ینبودند که از ب

مذکور به صورت در دسترس انتخاب شدند.  ۀجامع یاناز م ه وشد

پژوهش و قرار  ینمشارکت در ا یآگاهانه برا یتداشتن رضا

ورود به مطالعه بود.  یطرااز ش 58 -21 یسن ۀداشتن در فاصل

 یلی،تحص یتهو یهامنزلت نامۀپرسشها از داده یآورجمع برای

پرخطر جوانان  یرفتارها نامۀپرسشو  یلیتحص یزشانگ یاسمق

 همکاری جلب برای ها،نامهپرسش توزیع از قبلاستفاده شد. 

 و هدف دربارۀ الزم توضیحات ابتدا ها،کالس این دانشجویان

 تمام به خواستند که هاآن از و شد داده هاآن به هشپژو اهمیت

 دانشجویان بین هانامهپرسش سپس. دهند پاسخ دقت سؤاالت با

 از استفاده با هاداده ها،نامهپرسش آوریجمع از پس. شد توزیع

 گامبهگام شیوۀ به چندگانه رگرسیون و پیرسون بستگیهم ضریب

 .شد تحلیل و تجزیه 56نسخه  SPSS افزارنرم در
 Academic) تحصیلی هویت هایمنزلت مقیاس -5

Identity Status): از  یلیتحص یتهو یریگمنظور اندازهبه

 استفاده Was و Isaacson  یلیتحص یتهو یهامنزلت نامۀپرسش

 گویۀ ده. یه داردگو چهلو  یاسمقابزار چهار خرده این. [51] شد

 به مربوط دوم گویۀ هد موفق، تحصیلی هویت به مربوط اول

 تحصیلی هویت به مربوط سوم گویۀ ده دیررس، تحصیلی هویت

 رودنباله تحصیلی هویت به مربوط چهارم گویۀ ده و سردرگم

 یهامنزلت یاسکردند که مق بیان و همکارانHejazi . است

آموزان دانش یاندر م یو اعتبار قابل قبول ییروا یلیتحص یتهو

 یت، اعتبار هو79/4موفق  یتاعتبار هو یزانکه م یرانی داشتا

 یتو اعتبار هو 89/4سردرگم  یت، اعتبار هو88/4 یررسد

اعتبار  یزاناند. در پژوهش حاضر، مگزارش کرده 91/4رو را دنباله

کرونباخ  یبا روش آلفا یلیتحص یتهو یهامنزلت یاسکل مق

 .[91]دست آمد به 71/4

 Academic Motivation) تحصیلی انگیزش مقیاس -2

Scale :)مقیاس از تحصیلی، انگیزش میزان گیریاندازه برای 

 شد که استفاده( 5484 و 5485) Harter تحصیلی انگیزش

 نامهپرسش این. است تحصیلی انگیزش برای سنجش ابزاری

 لیکرت ایدرجه طیف پنج یک با و است عبارت 99 بر مشتمل

 و درونی زشانگی به مربوط سؤال که هفده است شده طراحی

را  نامهپرسش. است بیرونی انگیزش به مربوط سؤال شانزده

Bohrani آن پایایی و سازه روایی و کرده ترجمه 5987 سال در 

 روایی که ایگونهبه است؛ شده تأیید و محاسبه فارسی ویرایش در

 با آن پایایی و داده نشان را بیرونی و درونی انگیزۀ عامل دو سازه

 ترتیب به درونی انگیزۀ عامل در بازآزمایی و نباخکرو آلفای روش

 شده برآورد 72/4 و 64/4 بیرونی انگیزۀ عامل و 86/4 و 81/4

 کرونباخ آلفای روش با مقیاس کل پایایی حاضر پژوهش در. است

 .[96] آمد دستبه 84/4

 youth risk) جوانان پرخطر رفتارهای نامۀپرسش -9

behavior :)را نامهپرسش این Ahmadabadi  و Zade- 

Mohammadi و فرهنگی شرایط گرفتن نظر در با 5944 سال در 

 برای و تهران شهر پسر و دختر نوجوانان روی ایران اجتماعی

 خشونت، پرخطر، رانندگی جمله از پرخطر رفتارهای سنجش

 جنسی رفتار و رابطه و الکل و مخدر مواد مصرف سیگارکشیدن،

 سؤاالت، پاسخ دارد و گویه 98 نامهشپرس این. اندکرده طراحی

 است مخالفم کامالً تا موافقم کامالً ایگزینه چهار لیکرت صورتبه

 گذارینمره چهار تا یک از ایدرجه چهار مقیاس یک براساس که

 خرده و 49/4 مقیاس کل کرونباخ آلفای میزان و شودمی

 پژوهش در. است شده گزارش 49/4 تا 79/4 بین هامقیاس

 42/4 کرونباخ آلفای روش با مقیاس کل پایایی میزان اضر،ح

 .[97] آمد دستبه

 یافته ها

 ضرایب معیار و انحراف میانگین، شمارۀ یک، جدول در

 تحصیلی انگیزش تحصیلی، هویت هایمؤلفه پیرسون بستگیهم

. است شده ارائه( نفر 224) دانشجویان پرخطر رفتارهای و

 تحصیلی، هویت هایمؤلفه بین از شودیم مشاهده که طورهمان

 هویت و جنسی رابطۀ و سیگارکشیدن هایمؤلفه با موفق هویت

. داشت معناداری منفی رابطۀ جنسی رابطۀ مؤلفۀ با رودنباله

 با درونی انگیزش تحصیلی، انگیزش هایمؤلفه بین از چنینهم

 معناداری منفی رابطۀ جنسی رابطۀ و سیگارکشیدن هایمؤلفه

 انگیزش تحصیلی، هویت هایمؤلفه بین روابط سایر. داشت

 .نبودند معنادار آماری لحاظ از پرخطر رفتارهای و تحصیلی

 بیانگر دوربین واتسون عددی مقدار نیز جدول شمارۀ دو در

 هایشاخص و شده است بررسی متغیرهای برای خطاها استقالل

 بین که داد نشان واریانس تورم و تحمل ضرایب خطیهم

 مدل از حاصل نتایج و نداشت وجود خطیهم بینپیش متغیرهای

 .است اطمینان قابل رگرسیون

 رگرسیون آماری هایمشخصه جدول شمارۀ سه در

 رفتارهای بر تحصیلی هویت هایمؤلفه( گامبهگام) چندگانه

 که طورهمان. است شدهارائه( نفر 224) پرخطردانشجویان

 مالک متغیر با همبستگی بضری مقدار شودمی مشاهده

 برابر تعیین ضریب و 22/4 موفق هویت مؤلفۀ برای سیگارکشیدن

 رابطۀ مالک متغیر با همبستگی ضریب مقدار و است 41/4

 تعیین ضریب و 29/4 برابر رودنباله هویت مؤلفۀ برای جنسی

 برای استانداردنشده رگرسیون ضریب مقدار. است 41/4 برابر
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 و -48/4 برابر ترتیب به رودنباله هویت و فقمو هویت هایمؤلفه

 و 22/4 ترتیب به استانداردشده رگرسیون ضریب و است -59/4

 ضریب مقدار(. >41/4P)هستند  معناداری ضرایب که است 29/4

 واریانس از کمی بخش تقریباً که دهدمی نشان شدهتعدیل

 یتهو هایمؤلفه براساس جنسی رابطۀ و سیگارکشیدن هایمؤلفه

 به هامؤلفه سایر چنینهم. شودمی تبیین رودنباله هویت و موفق

 رگرسیون مدل وارد نتوانستند بینیپیش قدرت بودنناچیز خاطر

 .شوند

 رگرسیون آماری هایمشخصه نیز جدول شمارۀ چهار در

 رفتارهای بر تحصیلی انگیزش هایمؤلفه( گامبهگام) چندگانه

 که طورهمان. است شده ارائه( نفر 224) پرخطردانشجویان

 مالک متغیر با همبستگی ضریب مقدار شودمی مشاهده

 تعیین ضریب و 27/4 درونی انگیزش مؤلفۀ برای سیگارکشیدن

 رابطۀ مالک متغیر با همبستگی ضریب مقدار و است 47/4 برابر

 برابر تعیین ضریب و 26/4 برابر درونی انگیزش برای جنسی

 مؤلفۀ برای استانداردنشده رگرسیون بضری مقدار. است 47/4

 و است -47/4 برابر سیگارکشیدن مالک متغیر با درونی انگیزش

 مقدار همچنین. است -27/4 استانداردشده رگرسیون ضریب

 با درونی انگیزش مؤلفۀ برای استانداردنشده رگرسیون ضریب

 رگرسیون ضریب و است -48/4 برابر جنسی رابطۀ مالک متغیر

 است معنادار ضرایب این که است -26/4 دشدهاستاندار

(41/4P< .)تقریباً که دهدمی نشان شدهتعدیل ضریب مقدار 

 جنسی رابطۀ و سیگارکشیدن هایمؤلفه واریانس از کمی بخش

 سایر چنینهم. شودمی تبیین درونی انگیزش مؤلفۀ براساس

 مدل وارد نتوانستند بینیپیش قدرت ناچیزبودن خاطربه هامؤلفه

 .شوند رگرسیون
 

 (نفر 225) دانشجویان پرخطر رفتارهای و تحصیلی انگیزش تحصیلی، هویت هایمؤلفه پیرسون بستگیهم ضرایب و معیار انحراف میانگین، .1 جدول

 جنسی رابطۀ الکل مصرف مواد مصرف سیگارکشیدن خشونت خطرناک رانندگی معیار انحراف میانگین متغیرها

 *-29/4 -55/4 -48/4 *-22/4 45/4 -46/4 58/7 96/99 موفق هویت

 -46/4 -47/4 -46/4 -46/4 49/4 -44/4 99/6 94 دیررس هویت

 -49/4 -49/4 -47/4 49/4 -46/4 49/4 96/1 74/21 سردرگم هویت

 *-29/4 -46/4 -47/4 -59/4 -49/4 -46/4 26/1 49/24 رودنباله هویت

 -49/4 -49/4 -42/4 -42/4 47/4 -44/4 88/8 52/91 بیرونی انگیزش

 **-26/4 -55/4 -54/4 **-27/4 447/4 -59/4 19/4 68/19 درونی انگیزش

       46/6 94/56 خطرناک رانندگی

       16/9 28/54 خشونت

       75/2 78/7 سیگارکشیدن

       15/2 65/8 مواد مصرف

       71/2 61/4 الکل مصرف

       52/9 4 جنسی رابطۀ

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

 خطیهم فرضیۀ و خطاها استقالل بررسی برای واریانس تورم عامل و تحمل ضریب دامنۀ واتسون، دوربین آزمون عددی مقادیر .2 جدول

 
 (نفر 222) پرخطر دانشجویان رفتارهای بر تحصیلی هویت هایمؤلفه( گامبهگام) چندگانه رگرسیون آماری هایمشخصه .3 جدول

(41/4P<)* 

 

 واتسون دوربین آماره واریانس تورم تحمل ضریب دامنۀ بینیپیش منبع متغیرمالک

 سیگارکشیدن
 94/5 5 44/4 درونی انگیزش

 29/5 5 5 موفق هویت

 مخالف جنس با دوستی
 72/5 5 44/4 درونی انگیزش

 69/5 5 5 رودنباله هویت

T Beta B F Df 2R R مالک متغیر بینپیش متغیر 

 سیگارکشیدن موفق هویت 22/4 41/4 (5و  254) *76/1 -48/4 -22/4 *-94/2

 جنسی بطۀرا رودنباله هویت 29/4 41/4 (5و  254) *15/6 -59/4 -29/4 *-11/2
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 (نفر 225) پرخطر دانشجویان رفتارهای بر تحصیلی انگیزش هایمؤلفه( گامبهگام) چندگانه رگرسیون آماری هایمشخصه .4 جدول

 R 2R Df F B Beta T بینمتغیرپیش الکمتغیرم

 *-44/2 -27/4 -47/4 *92/8 (5 و 254) 47/4 27/4 درونی انگیزش سیگارکشیدن

 *-88/2 -26/4 -48/4 *92/8 (5 و 254) 47/4 26/4 درونی انگیزش جنسی رابطۀ
 (20/2P<) 

 

  حثب

و  یلیتحص یتنقش هو یینحاضر با هدف تع پژوهش

معلمان پسر  ـ پرخطر دانشجو یارهادر رفت یلیتحص یزشانگ

پژوهش نشان داد  یجمعلم سبزوار انجام گرفت. نتا یتدانشگاه ترب

 یهاموفق با مؤلفه یتهو یلی،تحص یتهو یهامؤلفه ینکه از ب

رابطۀ دنباله رو با مؤلفه  یتهو رابطۀ جنسی وسیگارکشیدن  و 

 بین از و (p <41/4)داشت  یو معنادار یمنف ۀرابطجنسی 

 هایمؤلفه با درونی انگیزش تحصیلی، انگیزش هایؤلفهم

 داشت معنادار و منفی رابطۀ جنسی رابطۀ سیگارکشیدن و

(45/4>p)و تحصیلی هویت هایمؤلفه بین روابط سایر اما ؛ 

 معنادار آماری نظر از پرخطر رفتارهای با تحصیلی انگیزش

 هایلفهمؤ بر تحصیلی هویت گامبهگام رگرسیون نتایج. نبودند

 رو،دنباله هویت و موفق هویت که داد نشان پرخطر رفتارهای

 کنندمی تبیین رابطۀ جنسی را و سیگارکشیدن  هایمؤلفه

(41/4>p .)تحصیلی انگیزش گامبهگام رگرسیون نتایج چنین،هم 

 درونی، انگیزش که داد نشان نیز پرخطر رفتارهای هایمؤلفه بر

 کندمی تبیین رابطۀ جنسی را و سیگارکشیدن هایمؤلفه

(41/4> p .)چنین انگیزشهم و تحصیلی هویت هایمؤلفه سایر 

 رگرسیون مدل وارد بینیپیش قدرت بودن ناچیز دلیل به بیرونی

 .نشدند

 ارتباط بر مبنی Schwartz پژوهش نتایج با باال هاییافته

 و Dumas ، وپرخطر رفتارهای و روان سالمت با تحصیلی هویت

 در پرخطر رفتارهای با هویت رشد ارتباط بر مبنی همکاران

 زیستیبه با هویت هایسبک ارتباط بر مبنی Usefi ،بزرگساالن

 انگیزش نقش بر مبنی همکاران و Samimi ،شناختی روان

 همکاران و Mazloumi ،پرخطر تارهایرف تبیین در تحصیلی

 پرخطر رفتارهای و تحصیلی انگیزش ارتباط بر مبنی

 تحصیلی انگیزش ارتباط بر مبنی Komarraju و  Karauبهداشتی،

 ارتباط بر مبنی Smith Elmor و Oysermanعمومی و  زیستیبه و

 ،94 ،24 ،57 ،56 ،55[ است همسو روانی زیستیبه با تحصیلی انگیزش

99، 99[. 

 پرخطر رفتارهای در تحصیلی هویت نقش تبیین در

 نظریۀ به توانمی قبلی هایپژوهش به استناد با دانشجویان

Erickson (5468 )سالمت نشانۀ را تحصیلی هویت که کرد اشاره 

 نشانۀ را هویت سردرگمی مقابل در هویت و کندمی مطرح روانی

 به افراد که دهدمی نشان تحقیقات. ]98[داندمی فرد در شخصیت

 این اگر که رسندمی خویشتن از تدوینی به که است هویت کمک

 هاییحالت باشد، تعارض در آنان اجتماعی هایواقعیت با تعریف

 تجربه را تحصیلی و رفتاری مشکالت روانی، فشار ناپختگی، مثل

 از مختلف هایارزیابی و تحقیقات نتایج به توجه با. کنندمی

 دارند باال هویت که افرادی گرفت نتیجه توانمی هویت حاالت

 بر متمرکز ارزیابی بر بیشتر افتاده، تعویق به و پیشرفته یعنی

 واقعی و عقالنی صورتبه کلی، طوربه و هستند متکی خود درون

 افراد. پردازندمی محیطی آمیزمخاطره هایموقعیت شناسایی به

 با افراد به نسبت تعقل و استدالل در باال، هویت حاالت به متعلق

 ترپیشرفته( آشفته و زودهنگام هویت) پایین هویت حاالت

 سازگاری و داشته خوبی وضعیت روانی، نظر از افراد این. هستند

 شایستگیبه آمیزمخاطره مسائل با مواجهه در دارند؛ سالمی روانی

 هویت که افرادی در پرخطر رفتارهای بروز درنتیجه و کرده عمل

 راستا، ایندر . ]94[است باالتر روانی زیستیبه و کمتر دارند، باال

 بین رابطۀ زمینۀ در که داد نشانو همکاران  Azarniad پژوهش

 و منفی رابطۀ شناختیروان زیستیبه و آشفته یا سردرگم هویت

 دچار یابیهویت فرایند در که افرادی. دارد وجود معنادار

 تریپایین شناختیروان زیستیبه از شوند،می سردرگمی

 هویت بین. پرخطرند رفتارهای به گرایش معرض در و برخوردارند

 دارد وجود معنادار و مثبت رابطۀ شناختیروان زیستیبه و موفق

 باالتری شناختیروان زیستیبه از دارند، موفق هویت که افرادی و

 رنددا کمتری تمایل پرخطر رفتارهای بروز به نسبت و برخوردارند
[94]. 

 رفتارهای در تحصیلی انگیزش نقش تبیین در چنینهم

گفت  توانمی پیشین هایپژوهش به استناد با دانشجویان پرخطر

 اعتماد روان، سالمت از باشند بیشتری داشته انگیزش که افرادی

 شکوفاییخود و خالقیت پذیری،مسئولیت آرامش، نفس، به

 مثل شخصیتی صفات افراد این. [95] برخوردارند بیشتری

 این وجود. دارند پذیریتوافق و پذیریتجربه شناسی،وظیفه

 رفتارهای به کمتری شود آنها گرایشمی باعث افراد در صفات
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 تحول ای،حوزه هر در درونی انگیزش. [92] باشند داشته پرخطر

 مثبت شکل به را فرد هر شناختیروان یافتگیسازش و سالم

 شودمی پرخطر و منفی رفتارهای کاهش ثباع و سازدمی متأثر
 قالب در شناختیروان بنیادین نیاز ارضای ترتیب، بدین. [99]

 تواندمی تحصیل چونهم مختلف هایمحیط در درونی انگیزش

 -Self) خود حرمت چون هاییشاخصه با عمومی زیستیبه به

esteem)، سرزندگی مثبت، عواطف (Vitality )زندگی از رضایت و 

 و یابد گسترش زندگی سراسر در هاحوزه سایر به و شود اهرظ

 نظریۀ مبنای بر. [99] شود پرخطر رفتارهای کاهش باعث

 در محیط و داشته بستگی بافت به انگیزش گری،خودتعیین

 یک برخورداری. [91] کندمی کمک انگیزش تداوم و گیریشکل

 منجر لتحصی حوزۀ در خودمختاری و درونی انگیزش از دانشجو

 بیشتر سؤاالت پرسیدن و کالس در بیشتر توجه مطالعه، به

 است آن از حاکی هاپژوهش هاییافته مثال، برای. [96] شودمی

 عملکرد بر مثبت آثار تحصیل حیطۀ در درونی انگیزۀ که

 چنینهم. [92] افراد دارد زیستیبه و یافتگی سازش تحصیلی،

 چونهم نایافتهسازش رفتارهای هایشاخصه با انگیزگیبی

 دارد رابطه مسئولیت قبال در تفاوتیبی و الکل مصرف اضطراب،

 پرخطر رفتارهای بروز برای قوی ایانگیزه خود مسئله این که

 .[98 ،95] دارد تحصیل ترک با نزدیکی ارتباط و است

 گیرینتیجه

 انگیزش و رودنباله تحصیلی هویتموفق،  تحصیلی هویت

 ۀسیگارکشیدن و رابطۀ جنسی رابط یهامؤلفه با درونی تحصیلی

 یدرون یزشرو و انگموفق، دنباله یتهو ،چنینمعکوس دارند. هم

 ینسیگارکشیدن و رابطۀ جنسی ب یبرا یخوب هایینیبیشپ

 یاندانشجو کهکرد  یانب توانیم در مجموعهستند.  یاندانشجو

 اقشار جامعه هستند و وجود ینو هوشمندتر ینتراز فعال

بر روند  یفراوان یمنف تواند آثاریافراد، م ینپرخطر در ا یرفتارها

 آموزش با د.بگذار شانیزندگ یهاجنبه یرو سا یلیتحص یشرفتپ

 یو خودآگاه یتهو یلی،تحص یشرفتپ یزش،انگ یهامهارت

ها کمک کرد. عالوه بر در آن یشناختبه بهبود عالئم روان توانیم

 یزن ینظام آموزش یبرا تواندیضر مپژوهش حا هاییافته ین،ا

 عدم و تحصیلی انگیزش میزان بودن پایین یراباشد ز برانگیزتوجه

 پرخطر رفتارهای به دانشجویان آوردنروی باعث یابیهویت

 و حسی هایآسیب اغلب که شودمی ناسالم بعضاً و بهداشتی

 مالی هایهزینه تواندمی امر این و سازدروانی را متوجه ایشان می

 و کارگیریبه بنابراین،. باشد داشته عالی آموزش نظام برای زیادی

 توانایی مثل هاییمهارت آموزش هایبرنامه از استفاده

 گروهی، و فردی بین روابط برقراری مسئله، حل گیری،تصمیم

 طور به هاهیجان و هااسترس با مقابله و تعارض حل خودآگاهی،

 نظام مالی و آموزشی هایهزینه و عوارض از تواندمی چشمگیری

 مفیدی تربیتی و آموزشی تلویحات باوجود. بکاهد عالی آموزش

 سایر چونهم شود؛می استنباط پژوهش این نتایج از که

 جملۀ از. شودمشاهده می آن در نیز هاییمحدودیت هاپژوهش

 نمونۀ تعداد به نداشتنِ دسترسی به توانمی هامحدودیت این

 دختر دانشجویان به نداشتنچنین دسترسیهم و نظر مد کافی

 دشوار جوامع و افراد سایر به را نتایج تعمیم امکان که کرد اشاره

 دیدی با آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد بنابراین،. کندمی

 مهم شناختیروان عوامل بررسی به تربزرگ هاینمونه و ترکلی

 و شده پرداخته پسر و دختر دانشجویان پرخطر رفتارهای بروز در

 .شود مقایسه هم با هاآن نتایج

 تقدیر و تشکر

 معلم تربیت دانشگاه دانشجویان و مسئولین از وسیله بدین

 ممکن را پژوهش این انجام زمینۀ خود هایحمایت با که سبزوار

 .کنیممی قدردانی و بسیار تشکر ساختند

 اخالقی هیدییتأ

 .تکمیل شده است اجباری چهیو  نام بدون هاپرسشنامه

 تعارض منافع

  .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 یمنابع مال

، توسط خود محققین تامین شده پژوهش این مالی تمام منبع

.است.
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