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(دريافت مقاله -32/6/76 :پذيرش مقاله)31/7/66 :

چكيده
زمينه :رفتارهای آسيبزای تحصيلي تحت تأثير عوامل چندگانهای از جمله سرشت و ايمني هيجاني قرار دارد .اين مطالعه با هدف کلي
نقش سرشت و ايمني هيجاني در رفتارهای آسيبزای تحصيلي دانشآموزان متوسطه اول شهر بوشهر اجرا شده است.
مواد و روشها :اين مطالعه از نوع همبستگي است .نمونه مورد مطالعه به روش تصادفي طبقهای چند مرحلهای و به اندازه  503نفر از
جامعه آماری دانشآموزان متوسطه اول ،انتخاب گرديده است .در اين تحقيق برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای سرشت
( ،)Temperament Inventoryايمني هيجاني در نظام خانواده ( )Security in the family system inventoryو رفتارهای آسيبزای
تحصيلي ( )Academic destructive behaviors scaleاستفاده شده است .تحليل دادههای اين پژوهش ،با استفاده از روش الگويابي
معادالت ساختاری و از طريق نرمافزارهای  SPSSويرايش  67و  Amosويرايش  66انجام شده است.
يافتهها :نتايج پژوهش نشان داد ،متغير سرشت بهطور مستقيم بر رفتارهای آسيبزای تحصيلي ( )P>0/007 ،β=-0/32و بر ايمني هيجاني

( )P>0/007 ،β=0/56دارای اثر معنيداری بوده است .همچنين متغير ايمني هيجاني به طور مستقيم بر رفتارهای آسيبزای تحصيلي
( )P>0/007 ،β=-0/53اثر معنيداری داشته است .عالوهبر اين سرشت بهطور غيرمستقيم بر رفتارهای آسيبزای تحصيلي
( )P>0/007 ،β=-0/37نيز دارای تأثير معنيداری بوده است.

نتيجهگيری :با توجه به يافتههای پژوهش حاضر ،پيشنهاد ميشود که در برنامهريزیهای آموزشي ،پرورشي و سالمت روان به نقش سرشت
و ايمني هيجاني در رفتارهای آسيبزای تحصيلي توجه ويژه گردد.
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مقدمه
رفتارهای

تحصیلی

آسیبزای

(avoidance

،)Harm

پاداش

وابسته

هستند که در موقعیتهای تحصیلی دانشآموزان نقش

( 11و  .)19مؤلفه نوجویی که با ویژگیهای اکتشاف،

آسیبرسان دارند و شامل رفتارهایی مانند اهمالکاری

افراط و تکانشوری مشخص شده و بیان کننده تفاوتهای

(،)Honesty

فردی در سیستم فعالساز رفتاری مغز است ( )02و

نافرمانیمقابلهای ( )Oppositional Defiantو نقض

آسیبپرهیزی با ویژگیهای بدبینی ،ترس و کمرویی

قانون ( )Status violationاست .در متون روانشناسی،

مشخص شده و نشاندهنده تفاوتهای فردی در سیستم

اهمالکاری تحصیلی را بهعنوان تمایل به تکمیل نمودن

بازداری رفتاری مغز است ( .)01پاداش وابسته با

تکالیف تحصیلی ،آماده شدن برای امتحانات یا نگارش

ویژگیهای احساساتی بودن ،دلبستگی اجتماعی و

مقاالت در آخرین دقایق توصیف نمودهاند .بیصداقتی

گشودگی مشخص میشود و فرض بر این است که این

تحصیلی را انجام رفتارهای گوناگونی از جمله سرقت

صفت ،نشاندهنده تفاوتهای فردی در سیستم مغزی

علمی ،تقلب در امتحان ،کپی کردن تکالیف و اسناد

مربوط به تنظیم نشانههای شرطی شده پاداش به نشانههای

دیگران ،تعریف کردهاند .نقض قانون را شکل آشکاری از

اجتماعی است ( )00و پشتکار نیز با سختکوشی،

رفتارهای جامعهستیزانه که مشخصه اساسی آن نادیده

خودمختاری ،جاهطلبی و کمالگرایی مشخص شده و

گرفتن حقوق اساسی دیگران و تمرد از قوانین و مقررات

نشأتگرفته از تفاوتهای فردی در سیستم مغزی

در محیط تحصیل یا خارج از آن دانستهاند و نافرمانی

تنظیمکننده تقویت متناوب است ( 02و .)02

مقابلهای را تضادورزی ،منفیگرایی ،حرفنشنوی،

ایمنی هیجانی ( )Emotional securityاحساسی است

لجبازی ،بیاعتنایی ،قلدری و واکنشهای خصمانه علیه

که با عدم انسجام و ثبات در روابط خانواده کاهش

مظاهر قدرت و سرپیچی از رفتارهای انضباطی در محیط

مییابد ،این کاهش در ایمنی هیجانی باعث مشکالتی

تحصیل یا خارج از آن ،تلقی کردهاند (.)1-9

در تعادل احساسی ،نگرش منفی نسبت به روابط والدین

سرشت تفاوت فردی تقریباً پایداری است که در

و انتخاب راه حلهایی نادرست در سازگاری با شرایط

واکنشپذیری و تنظیم هیجانی نقش دارد و تا اندازه زیادی

محیط اجتماعی میشود .ایمنی هیجانی را میتوان

بهوسیله وراثت و به اندازه کمتری به واسطه تجارب

ارزیابی ایمن ،مثبت و پایدار فرزندان از روابط بین

محیطی تعیین میگردد .نظریه پردازان ،سرشت

فرزند با والدین و سایر اعضای خانواده در مواجهه با

( )Temperamentرا هسته وراثت و هیجان دانستهاند که

هرگونه واقعه استرسزا از قبیل تعارض زناشویی و

از طریق بخش قشری سیستم لیمبیک ،مناطق حسی

درگیریهای خانوادگی دانست که دارای سه مؤلفة

کورتکس ،آمیگدال ،کودات نیکوکلودیوس و پوتامن تنظیم

ایمنی ،مشغله ذهنی و کنارهگیری است .ایمنی عبارت

نوجویی

است از اعتماد فرد به واحد خانواده به عنوان منبع

آسیبپرهیزی

حمایت و امنیت ،مشغله ذهنی به معنی نگرانیهای فرد

(،)Procrastination

شده

و

دارای

(seeking
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به معنی تالش فرد برای رها شدن از کشمکشهای

خانه ،مدرسه و اجتماع ،نقش واسطهگری مؤثری دارد

خانواده و کوچک جلوه دادن آنها تعریف شده است

( 22و  .)21با این توصیف ایمنی هیجانی در زمینه رشد

(.)12-11

شخصیت حائز اهمیت است و بر نقش آن بهعنوان یک

نقش سرشت و ایمنی هیجانی در رفتارهای آسیبزای

فرآیند واسطهگر در مشکالت رفتاری کودکان و

تحصیلی در پژوهشهای متعددی مورد بررسی قرار

نوجوانان ،تأیید شده است (.)22

گرفته است .استروچ اپل و لیرابی ( Sturge-Apple

با توجه به مطالب فوق ،شناخت عناصر هیجانی مانند

 )& Lee Rabyدر مطالعات خود نشان دادند ،ایمنی

ایمنی هیجانی به عنوان حلقه اتصال سرشت با رفتارهای

هیجانی با سرشت رابطه معنیداری دارند ( 01و .)02

آسیبزای تحصیلی همواره میبایستی مورد توجه قرار

دیویس ( )Daviesو همکاران در مطالعهای نشان دادند،

گیرند تا این امر موجب توسعه دانش درباره نقش

بین کاهش واکنش کورتیزول و ایمنی هیجانی و

واسطهگری ایمنی هیجانی در تبیین رفتارهای آسیبزای

مشکالت رفتاری ،رابطه مثبت معنیدار وجود دارد ()02

تحصیلی شود ،زیرا رفتارهای آسیبزای تحصیلی نقش

و همچنین در تحقیقی دیگر ،افزایش واکنش قشر فوق

مؤثری در عملکرد تحصیلی و سالمت روان

کلیه با درجه باالی ناایمنی هیجانی و افزایش مشکالت

دانشآموزان ایفا میکنند .لذا این پژوهش با هدف تعیین

رفتاری مرتبط بود ( .)01تحقیقات انجام شده در این

نقش سرشت و ایمنی هیجانی در رفتارهای آسیبزای

حوزه بیانگر آن است که مشکالت رفتاری کودکان و

تحصیلی دانشآموزان مقطع اول ،در شهر بوشهر اجرا

نوجوانان با ناایمنی هیجانی و سرشت در ارتباط بوده

شده است.

است .این تحقیقات نشان دادند که بین تغییرات
نامطلوب در واکنشهای فیزیولوژیکی و ناسازگاری

مواد و روشها

رفتاری ،رابطه مثبت معنیدار ،وجود دارد .در مطالعاتی

این مطالعه از نوع همبستگی است که در قالب مدل

دیگر رابطه مثبت و معنیداری بین فرایندهای عصب

معادالت ساختاری اجرا گردیده است .در طرح مفهومی

روانشناختی ،سرشت ،ناایمنی هیجانی و مشکالت

این پژوهش ،سرشت با چهار مؤلفه ،ایمنی هیجانی با

رفتاری مشاهده شده است (.)01-20

سه مؤلفه و رفتارهای آسیبزای تحصیلی با چهار مؤلفه

کامینگز ( )Cummings EMو همکاران و نیز مریلیز

به عنوان متغیرهای پژوهش در مدل قرار گرفتند .جامعه

( )Merrilees CEو همکاران در مطالعات خود بر وجود

آماری این مطالعه ،دانشآموزان مقطع متوسطه اول شهر

رابطه بین سرشت ،ایمنی هیجانی و مشکالت رفتاری در

بوشهر بودند که در سال تحصیلی  92-91به تحصیل

حوزههای اجتماعی و تحصیلی تأکید نمودند ( 12و .)22

اشتغال داشتند .با فرمول کوکران از این جامعه آماری با

عالوه بر این کامینگز و همکاران در مطالعه دیگری نشان

احتساب ریزش ،نمونهای بهاندازه  122نفر جهت انجام

دادند ،ایمنی هیجانی بر رفتارهای ناسازگارانه کودکان و

عملیات پژوهشی انتخاب گردید .انتخاب دانشآموزان

نوجوانان در طول زمان ،تأثیر چشمگیری دارد (.)12

این مقطع بر اساس مطالعات پیشین به این دلیل بود که

همچنین در تحقیق طولی دیگری نشان داده شد که ایمنی

رفتارهای آسیبزای تحصیلی در این دوره سنی ،شیوع
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به روش تصادفی طبقهای چند مرحلهای انجام شده

تأییدی استفاده شد .بارهای عاملی برای هر یک از

است .با این منظور فهرستی از مدارس تهیه گردید و

مؤلفههای نوجویی ،پاداش وابسته ،آسیب پرهیزی و

سپس با رعایت نسبت جنسیتی ،پایه تحصیلی و

پشتکار به ترتیب برابر با  2/21 ،2/11 ،2/21و 2/21

جمعیت دانشآموزی ،از منطقه یک شهری هشت

محاسبه شد که نشان دهنده اعتبار مطلوب آزمون است.

مدرسه و از منطقه دو شهری شش مدرسه انتخاب

برای این آزمون ،پایایی ترکیبی ( )CR= 2/21محاسبه

گردید .در هر مدرسه یک یا دو کالس به تصادف

شد که این میزان حکایت از پایایی مطلوب این آزمون

انتخاب شد و کلیه دانشآموزان آن کالسها بهعنوان

دارد ،میانگین واریانس استخراجی ( )AVE=2/21و

آزمودنی در پژوهش شرکت کردند .در مجموع،

آلفای کرونباخ برای مؤلفه نوجویی ،آسیبپرهیزی،

دانشآموزان  12کالس درس ،آزمودنیهای این پژوهش

پاداش وابسته و پشتکار به ترتیب ضرایب ،2/22 ،2/12

را تشکیل دادند .توزیع پرسشنامهها در مدارس به دلیل

 2/21و  2/22بهدست آمده است.

کاهش خستگی و کاهش شانس پاسخهای تصادفی از

برای اندازهگیری متغیر ایمنی هیجانی ،از پرسشنامه ایمنی

سوی دانشآموزان در دو مرحله انجام گردید و همچنین

هیجانی

دیویس

برای کنترل تأثیر نحوة واگذاری پرسشنامهها بر نوع

( )Forman & Daviesکه  01سئوال داشت ،استفاده

پاسخگویی ،از روش چرخش متناوب در واگذاری

گردید ( .)12درجات پاسخ و نمرهگذاری این مقیاس بر

پرسشنامهها به مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده

اساس یک طیف لیکرت پنجدرجهای 1 ،برای (کامالً

شد .برای اطمینان از اینکه پرسشنامههای مرحله اول و

مخالفم) تا  1برای (کامالً موافقم) تنظیم شده است .در

دوم هر فرد دقیقاً برای همان فرد ثبت شود ،از روش

تحقیق کامینگز و همکاران روایی محتوایی این پرسشنامه

کدگذاری استفاده گردید.

بسیار مطلوب گزارش شده است ( .)22در این تحقیق،

در این پژوهش از پرسشنامه  22سئوالی کلونینجر

پایایی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ایمنی  ،2/21مشغله

( )Cloningerبرای اندازهگیری سرشت استفاده شده

ذهنی  2/22و کنارهگیری  2/12محاسبه گردیده است .در

است ( .)11نحوه پاسخدهی به سئواالت این پرسشنامه

پژوهش حاضر به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه از تحلیل

بهصورت بلی و خیر بود .در نمرهگذاری این آزمون

عاملی تأییدی استفاده شد .برای هر یک از مؤلفههای

برای پاسخهای بلی نمره « »1و برای پاسخهای خیر نمره

ایمنی ،مشغله ذهنی و کنارهگیری بارهای عاملی به ترتیب

« »2منظور گردید .البته در سئواالت معکوس ،به

برابر با  2/10 ،2/12و  2/21محاسبه گردید که نشان دهنده

پاسخهای بلی نمره « »2و به پاسخهای خیر نمره «»1

اعتبار مطلوب آزمون است .برای این آزمون ،پایایی ترکیبی

اختصاص یافت .این پرسشنامه ،سرشت را با  2مؤلفه

نیز محاسبه شد که مقدار بدست آمده حکایت از پایایی

(نوجویی ،آسیبپرهیزی ،پاداش وابسته و پشتکار)

مطلوب این آزمون دارد ( ،)CR=2/90میانگین واریانس

اندازهگیری کرد .در تحقیق اصلی که در آمریکا انجام

استخراجی ( )AVE=2/21و آلفای کرونباخ برای مؤلفه

گرفت ،دامنهی آلفای کرونباخ برای مؤلفههای آن ،بین

ایمنی ،مشغله ذهنی و کنارهگیری به ترتیب ضرایب ،2/11

 2/21تا  2/19در نوسان بوده است .)11( .در پژوهش

 2/21و  2/22بدست آمده است.
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محققین از یک مقیاس ترکیبی محقق ساخته تحت

نشان دهنده اعتبار مطلوب آزمون است .برای این

عنوان "مقیاس رفتارهای آسیبزای تحصیلی" استفاده

مقیاس پایایی ترکیبی نیز محاسبه شد که مقدار بهدست

کردند .روایی محتوا به لحاظ کمی و کیفی با استفاده از

آمده حکایت از پایایی مطلوب این مقیاس دارد

نظرات  12نفر متخصص (روانشناس بالینی و تربیتی)

(،)CR=2/10

بررسی شد ،در نوع کمی شاخص روایی محتوا ()CVI

( )AVE=2/22و آلفای کرونباخ برای مؤلفه بیصداقتی

و در نوع کیفی در خصوص معیارهای رعایت دستور

تحصیلی ،نقض قانون تحصیلی ،نافرمانی مقابلهای

زبان فارسی ،استفاده از واژهها و کلمات مناسب،

تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی به ترتیب ضرایب

قرارگیری عبارات در جای مناسب خود و نحوه

 2/21 ،2/22 ،2/22و  2/12بدستآمده است .در مطالعه

امتیازدهی و پاسخ به سؤاالت ارزیابی انجام گرفت.

حاضر ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش

روایی صوری مقیاس با استفاده از نظرات  12نفر

الگویابی معادالت ساختاری و از طریق نرمافزارهای

متخصص شرکت کننده انجام گرفت که در این بخش

 SPSSویرایش  01و  Amosویرایش  00با  91درصد

از افراد خواسته شد تا در مورد سطح دشواری عبارت

اطمینان انجام شده است.

میانگین

استخراجی

واریانس

و کلمات (دشواری) ،تناسب گویهها با ابعاد (تناسب)،
و احتمال برداشتهای اشتباه از گویهها و نارسایی در

يافتهها

معانی کلمات (ابهام) نظرات خود را اعالم نمایند که

در این مطالعه جمعاً  122دانشآموز مقطع متوسطه اول،

مورد تأیید قرا گرفت .در جریان پژوهش برای این

مورد مطالعه قرار گرفتند که میانگین و انحراف معیار

مقیاس از طریق تحلیل عاملی تأئیدی ،مشخصات

نمرات متغیرهای مورد پژوهش آنها در جدول  1نمایش

روانسنجی نیز محاسبه گردید .بر این اساس ،بارهای

داده شده است.

عاملی برای هر یک از مؤلفههای بیصداقتی،
اهمالکاری ،نافرمانی مقابلهای و نقض قانون به ترتیب

جدول  )7ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش
متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

متغيرها

نوجویی

12/22

2/21

بی صداقتی تحصیلی

22/92

آسیب پرهیزی

9/21

2/01

نقض قانون تحصیلی

21/10

پاداش وابسته

2/21

0/29

نافرمانی مقابهای

22/11

2/11

پشتکار

0/12

1/11

اهمال کاری تحصیلی

11/00

10/22

مشغله ذهنی

09/22

1/22

-

-

-

کنارهگیری

01/29

2/22

-

-

-

ایمنی

01/09

2/22

-

-

-
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جدول  )6ماتريس همبستگي مرتبه صفر بين متغيرهای پژوهش
7

نوجویی

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

آسیبپرهیزی

**2/22

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

پاداش وابسته

**2/22

**2/01

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

پشتکار

**2/22

**2/21

**2/02

1

=

=

=

=

=

=

=

5

حمایت

**2/11

*2/11

*2/12

2/29

n

=

=

=

=

=

=

=

2

مشغله ذهنی

**2/01

**2/12

*2/11

**2/10

**2/22

1

=

=

=

=

=

1

کنارهگیری

**2/02

**2/01

**2/11

**2/11

**2/29

**2/22

=

=

=

=

=

2

بیصداقتی

**-2/02

**-2/11

**-2/22

**-2/21

**-2/21

**-2/19

1

=

=

=

3

2/29

n

تحصیلی
نقض قانون

**-2/21

**-2/09

**-2/22

**-2/10

**-2/22

**-2/22

**-2/01

**2/21

1

=

=

70

نافرمانی مقابلهای

**-2/09

**-2/02

**-2/22

**-2/02

**-2/21

**-2/29

**-2/02

**2/22

**2/21

1

=

77

اهمالکاری

**-2/22

**-2/09

**-2/22

**-2/02

**-2/22

**-2/21

**-2/22

**2/29

**2/22

**2/22

1

*P<2/21

**P>2/21

پس از توصیف یافتهها ،محققین جهت بررسی

نسخه  00ایموس با تحلیل عاملی درست نمایی بیشینه،

فرضیههای پژوهش ،طبق شکل  ،1مدل معادله ساختاری

مورد سنجش قرار گرفت (شکل  .)1در ابتدا به منظور

این مطالعه را طراحی کردند .این مدل شامل سه مدل

بررسی نرمال بودن دادهها ،آماره ماردیا با مقدار ()2/12

اندازه گیری سرشت ،ایمنی هیجانی و رفتارهای

محاسبه گردید که این مقدار باتوجه به نسبت بحرانی

آسیبزای تحصیلی است .مدل اندازهگیری سرشت

( ،)1/22فرض نرمال بودن چند متغیره را تأیید نمود.

دارای چهار متغیرآشکار نوجویی ،پاداش وابسته ،آسیب

سپس برای تأیید برازش مدل مفروض ،شاخصهای

پرهیزی و پشتکار ،مدل اندازهگیری ایمنی هیجانی از

برازش مدل محاسبه گردیدند که مقادیر محاسبه شده،

سه متغیر آشکار ایمنی ،مشغله ذهنی و کنارگیری و مدل

برازش مدل مفروض را طبق منابع علمی ،تأیید نمودند

اندازهگیری رفتارهای آسیبزای تحصیلی از چهار متغیر

( .)22-29در جدول  2نتایج مربوط به شاخصهای

آشکار بیصداقتی ،نافرمانی مقابلهای ،نقض قانون و

برازش مدل نشان داده شده است.

اهمال کاری ،تشکلیل شده است .این مدل به وسیله
جدول  )3شاخصهای برازش مدل رفتارهای آسيبزای تحصيلي
شاخص

χ6

df

dfχ6 /

GFI

AGFI

TLI

RFI

CFI

PCFI

RMSEA

PCLOSE

مقدار

21/191

21

1/290

2/922

2/920

2/922

2/902

2/911

2/221

2/221

2/92

دامنه

-

-

≥2

<2/92

<2/92

<2/92

<2/92

<2/92

<2/92

>2/21

<2/21
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متغيرها

7

6

3

2

5

2

1

2

3

70

77
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اندازهگیری محاسبه شدند .همانگونه که در جدول 2

کرد که متغیر سرشت اثر مثبت مستقیم و معنیداری بر

نشان داده شده است ،در این مدل ضرایب رگرسیونی

ایمنی هیجانی ( )β=2/12 ،P>2/221و متغیر سرشت

حکایت از آن دارند که همه شاخصها برای متغیر

اثر منفی مستقیم و معنیداری بر رفتارهای آسیبزای

سرشت معنیدار بود .برای متغیرهای سرشت ،ایمنی

تحصیلی ( )β=-2/22 ،P>2/221و همچنین متغیر

هیجانی و رفتارهای آسیبزای تحصیلی همه بارهای

ایمنی هیجانی اثر منفی مستقیم و معنیداری بر رفتارهای

عاملی بیشتر از  2/2بودند که این مقدار باتوجه به منابع

آسیبزای تحصیلی ( )β=-2/19 ،P>2/221دارد .بر

آماری قابل قبول است (.)22

اساس نتایج جدول  2سه فرضیه اول پژوهش که هرسه

در جدول  1مسیر متغیر سرشت بر متغیر ایمنی هیجانی،

بر تأثیر مستقیم متغیر پیش بین و متغیر واسطهگر بر

مسیر سرشت بر رفتارهای آسیبزای تحصیلی و مسیر

متغیر مالک تأکید داشتند ،تأیید شدند.

ایمنی هیجانی بر رفتارهای آسیبزای تحصیلی ،نشان
جدول  )2ضرايب رگرسيون مدلهای اندازهگيری
متغير پنهان

خطای برآورد

نسبت بحراني

سطح

S.E.

C.R.

معنيداری P

1/22

2/21

-

-

-

پاداش وابسته

2/299

2/11

2/220

1/229

2/221

آسیب پرهیزی

2/212

2/21

2/222

1/220

2/221

پشتکار

2/022

2/21

2/222

1/192

2/221

ایمنی

1/22

2/12

-

-

-

مشغله ذهنی

1/102

2/10

2/221

11/111

2/221

کنارهگیری

2/900

2/21

2/211

12/922

2/221

متغيرهای آشكار

ضرايب
غيراستاندارد B

نوجویی
سرشت

ایمنی هیجانی

بارهای عاملي λ

بیصداقتی تحصیلی

1/22

2/21

-

-

-

رفتارهای آسیبزای

نافرمانی مقابلهای

1/012

2/22

2/111

2/901

2/221

تحصیلی

اهمالکاری تحصیلی

1/122

2/22

2/021

1/211

2/221

نقض قانون تحصیلی

2/991

2/20

2/100

1/110

2/221

جدول  )5ضرايب مسيرهای ساختاری
مسيرهای ساختاری

B

β

S.E.

C.R.

P

سرشت

ایمنی هیجانی

2/220

2/12

2/122

2/212

2/221

سرشت

رفتارهای آسیبزای تحصیلی

-2/292

-2/22

2/112

-2/211

2/221

ایمنی هیجانی

رفتارهای آسیبزای تحصیلی

-2/222

-2/19

2/211

-2/292

2/221

نتایج جدول  2اثر غیرمستقیم متغیر سرشت بر رفتارهای

غیرمستقیم سرشت بر رفتارهای آسیبزای تحصیلی به

آسیبزای تحصیلی را نشان داده است .برآورد اثر

روش بوت استراپینگ با فاصله اطمینان  91درصد نشان
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داد که سرشت با واسطهگری ایمنی هیجانی دارای اثر

چهارم پژوهش را که به تأثیر غیرمستقیم سرشت بر

غیرمستقیم معنیدار بر رفتارهای آسیبزای تحصیلی

رفتارهای آسیبزای تحصیلی تأکید داشت ،با توجه به

است ( .)β=-2/21 ،P>2/220نتایج جدول  1فرضیه

سطح معنیداری  P>2/221مورد تأیید قرار داد.

اثر غير مستقيم
سرشت

تخمين
*

رفتارهای آسیبزای تحصیلی

-2/21

حد پايين
-2/21

حد باال
-2/02

معنيداری
2/220

خالصه این که نتایج بدست آمده در جدول 2

سرشت بر رفتارهای آسیبزای تحصیلی ( P>2/221و

جمعبندی گردید .بر اساس نتایج جدول  2میتوان بیان

 ،)β=-2/22دارای تفاوت معنیداری با صفر بوده است

کرد که اثر مستقیم سرشت بر ایمنی هیجانی (P>2/221

(با توجه به اینکه حد پایین و حد باال صفر را در بر

و  )β=2/12اثر مستقیم سرشت بر رفتارهای آسیبزای

نمیگیرد معنیدار است) .مقدار  R2محاسبه شده ،نشان

تحصیلی ( P>2/221و  ،)β=-2/22اثر مستقیم ایمنی

داد که  21درصد ورایانس رفتارهای آسیبزای

هیجانی بر رفتارهای آسیبزای تحصیلی ( P>2/221و

تحصیلی توسط متغیر سرشت با واسطهگری ایمنی

 ،)β=-2/19اثر غیرمستقیم سرشت بر رفتارهای

هیجانی و  01درصد واریانس ایمنیهیجانی توسط

آسیبزای تحصیلی ( P>2/220و  )β=-2/21و اثر کل

سرشت ،تبیین شده است.

جدول  )1اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل در مدل رفتارهای آسيبزای تحصيلي
اثر مستقيم

مسيرهای ساختاری

**

اثر غيرمستقيم

اثر کل
**

واريانس تبيين شده

سرشت

ایمنی هیجانی

2/12

-

2/12

2/01

ایمنی هیجانی

رفتارهای آسیبزای تحصیلی

**-2/19

-

**-2/19

2/21

سرشت

رفتارهای آسیبزای تحصیلی

**-2/22

*-2/21

*-2/22

** P> 2/221

شکل  :1مدل تبیینی رفتارهای آسیبزای تحصیلی
FiG 1) Explanation of model Destructive behaviors
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بزرگسالی به هنگام ناکامی ،پرخاشگر و در برابر

در تبیین رفتارهای آسیبزای تحصیلی (اهمال کاری،

آسیبزایی دست میزند (.)22

بی صداقتی ،نقض قانون و نافرمانی) در بین

بنابراین کودکان متناسب با صفات سرشتی که دارند در

دانشآموزان مقطع متوسطه اول شهر بوشهر بوده است.

تعامالت اجتماعی پاسخهای متفاوتی بروز میدهند و به

نتایج این مطالعه نشان داد سرشت اثر مستقیم بر ایمنی

همین دلیل بازخوردهای متفاوتی را از محیط دریافت

هیجانی دارد .براساس این نتیجه میتوان بیان کرد که

میکنند که بر رشد هیجانی آنها اثر دارد ،در مقابل در

صفات سرشتی همچون نوجویی ،آسیب پرهیزی،

صورت وجود جهات منفی ،در صورت ناآگاهی والدین

پاداش وابسته و پشتکار ،که پایههای زیست شناختی

از این صفات ،کودک با شرایط ناایمنی هیجانی مواجه

دارند و عمدتاً از طریق ژن به انسان منتقل میشوند،

میشود که گاه عواقب جبران ناپذیری دارد .این نتیجه

میتوانند در شکلگیری و پرورش ایمنی هیجانی ،اثر

با نتایج مطالعات دیویس و همکاران ()02؛ کاس

معنیداری داشته باشند ( 01و  .)02بر اساس نتایج این

( )Kossو همکاران ()01؛ کامینگز ( )Cummingsو

مطالعه ،مشخص شد که تجارب هیجانی ایمن که از

همکاران ( )10همسو است .در تأیید این نتیجه ،بعضی

رابطه هیجانی مطلوب بین والدین و کودک حاصل

از محقیقن اعتقاد دارند ،مفهوم ایمنی هیجانی گسترده

میشود ،متأثر از سرشت است .این نتیجه به این معنی

است و بیش از یک منبع دارد و متأثر از عوامل سرشتی،

است که ویژگیهای سرشتی (ذاتی) در صورت وجود

اجتماعی و فرا اجتماعی است ( 10و  .)12همانگونه

جهات مثبت ،والدین را در مراقبت و حمایت از کودک

که نتایج تحقیقات نشان دادهاند ،صفات سرشتی در

خود ترغیب میکند و در نتیجه زمینه را برای شرایط

تأمین و شکلگیری فضای ایمن هیجانی دوره کودکی

هیجانی ایمن مطلوب از سوی والدین فراهم میکند .در
تبیین اثر سرشت بر ایمنی هیجانی خاطرنشان میشود
که صفات سرشتی در رشد هیجانی و اجتماعی کودک

از سوی والدین حائز اهمیت است و ایمنی هیجانی
تحت تأثیر صفات سرشتی قرار دارد ( 10و  .)12با این
توصیف میتوان خاطر نشان کرد که ناایمنی هیجانی

و سیر آن در بزرگسالی مؤثر است .برای مثال فردی که

دوره کودکی ،میتواند در ایجاد رفتارهای آسیبزای

در دورة کودکی دارای صفت سرشتی بازدارندگی است

دورههای بعدی زندگی مؤثر باشد .بهعنوان مثال میتوان

چنانچه خانواده با روشهای پرورشی درست در تأمین

به مشکالت تحصیلی مورد مطالعه ،مانند اهمالکاری،

ایمنی هیجانی وی کوشا نباشند ،در بزرگسالی فردی

بی صداقتی ،نقض قانون و نافرمانی که تعداد زیادی از

گوشهگیر و منفعل میشود و همچنین فردی که در

دانشآموزان با آن دست به گریبان هستند ،اشاره کرد.

کودکی از صفت سرشتی تحریکپذیری باال و بدقلقی

در این مطالعه مشاهده گردید که ایمنی هیجانی بر

برخوردار است و به تمام محرکها پاسخ شدید میدهد،

رفتارهای آسیبزای تحصیلی اثر مستقیم دارد .براساس

چنانچه خانواده و مراقبین به شرایط پرورشیاش بیاعتنا

این نتیجه میتوان بیان کرد که ایمن هیجانی میتواند

باشند و پاسخگوی نیازهای هیجانی وی نباشند در

رفتارهای آسیبزایی مانند اهمال کاری ،بیصداقتی،
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کند .به عبارتی دیگر ،فردی که بنا به اقتضای صفات

افت انگیزه در حل مسائل و تعارضهای درون خانواده

سرشتی نتوانسته شرایط ایمنی هیجانی را در دوران

به اقدامات منفعالنهتری مانند اهمالکاری و تقلب رو

کودکی کسب کند ،در دوران بعدی زندگی ازجمله

میآورند و یا واکنشهای درونسازی شدهای را بروز

دوران تحصیل با مشکالت رفتاری مواجه میگردد.

میدهند .در تبیین و تأیید نتیجه بدست آمده از این

این نتیجه به این معنی است که رفتارهای آسیب زا در

مطالعه میتوان به نتایج مطالعات کامینگز و همکاران

دوره تحصیل ،متأثر از شرایط ناایمن هیجانی است که

( 12و )22؛ کانتن ( )Cantónو همکاران ()22؛ مریلیز

الزم بود در دوره کودکی توسط والدین و سایر اعضای

و همکاران ( )20اشاره کرد.

خانواده فراهم میشد که یا بنا به اقتضای وجود جهات

از دیگر نتایج بدست آمده از این مطالعه ،میتوان به

منفی صفات سرشتی و یا به سبب کم کاری و

اثر مستقیم و معنیدار سرشت بر رفتارهای آسیبزای

بیتوجهی والدین و یا هر دلیل محتمل دیگر بدست

تحصیلی اشاره نمود .این نتیجه به این معنی است که

نیامده است.

صفات سرشتی بهطور مستقیم بر مشکالت رفتاری

در تبیین تأثیر ایمنی هیجانی بر رفتارهای آسیبزای

مانند اهمال کاری ،بیصداقتی ،نقض قانون و نافرمانی

تحصیلی با استناد به نظریه ایمنی هیجانی دیویس و

در دوره تحصیل ،اثر قابل توجه دارد .در تبیین این

مارتین ( ،)11( )Davies & Martinخاطرنشان

نتیجه میتوان بیان کرد که صفات سرشتی با جهات

میشود که افراد ناایمن هیجانی چون احساس امنیت

منفی ،بطور مستقیم میتواند فرد را مستعد ابتال به

کمتری را در محیط خانواده تجربه میکنند و به لحاظ

آسیبهای رفتاری نماید .نتایج مطالعات کامینگز و

ذاتی همواره به دنبال ارضاء این نیاز هم هستند کماکان

دیویس ( ،)12کامینگز و همکاران ( ،)11دیویس و

این نیاز خود را در محیطهایی به غیر از خانواده خود

مارتین ( )11نتیجه بدست آمده از این مطالعه را

جستجو میکنند که در این صورت امکان خطر

پشتیبانی میکنند.

رفتارهای آسیبزا به طور تصاعدی باال میرود .این که

در این مطالعه مشاهده گردید ،سرشت بر رفتارهای

فرزندان محیطها و فضاهای دیگری به غیر از خانواده

آسیبزای تحصیلی تأثیر غیرمستقیم دارد .بر این اساس

را پناهگاه امن خود بدانند و به آنجا پناه ببرند نتیجهای

تأثیر صفات سرشتی بر رفتارهای آسیبزای تحصیلی با

جز آسیب های رفتاری به دنبال ندارد .گاهی به دلیل

واسطهگری ایمنی هیجانی در مدل تحلیل شده است.

ناایمنی هیجانی ،فرزندان با مسائل ریز و درشت

همانگونه که نتایج نشان دادند ،ایمنی هیجانی توانست

خانواده که همگی نوید آشوب و نابسامانی را میدهند

نقش واسطهگری مؤثری بین سرشت و رفتارهای

به شدت اشتغال ذهنی دارند و در اغلب موارد برای

آسیبزای تحصیلی نیز ایفا کند .در تبیین این یافته میتوان

رهایی از این اشتغال ذهنی آزاردهنده دست به

بیان نمود بهطور معمول ویژگیهای سرشتی با عوامل

دفاعهایی میزنند که نه تنها کارساز نیست بلکه خود

محیطی هماهنگ است یعنی در صورتی که صفات سرشتی

طرق

و تواناییها و انگیزههای کودکان و نوجوانان با توقعات و

زمینهساز

رفتارهای

گوناگونی میشوند.
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است ولی در صورتی که "هماهنگی نامتناسب "0وجود

نوجوانانی ،در نظام آموزشی و تربیتی کشور ،به صفات

داشته باشد عدم سازگاری با محیط شکل میگیرد و بر

بنیادین (صفات سرشتی) که گاه برنامهها و مداخالت و

رشد روانشناختی افراد نیز اثر میگذارد و پیامد آن

روشهای تربیتی خاص خودش را میخواهد ،توجه ویژه

آسیبهای رفتاری مختلف است .مطالعات نشان دادهاند

شود .به منظور کاهش مشکالت و آسیبهای رفتاری

که اغلب کودکان با صفات سرشتی دشوار در دوره کودکی

دانشآموزان و ارتقاء و بهبود فرایند آموزش و یادگیری،

و نوجوانی به دلیل عدم تناسب صفات سرشتی با انتظارات،

دورههای آموزشی مدون بر پایه بسته آموزشی ویژه

مطالبات وخواستههای نا متناسب محیطی و استیصال

سرشت و ایمنی هیجانی در نظر گرفته شود.

کودکان و نوجوانان در حل مسائل به دلیل کمبود اعتماد
بهنفس ،کاهش انگیزه و کاستیهای شناختی که خود
معلول پیشآیندهای دیگری هستند به آسیبهای رفتاری
دچار میشوند که شاید امید به بهبودی آنها انتظار بعیدی
باشد ( .)21در حمایت از نتیجه بدستآمده از این مطالعه،
میتوان به نتایج مطالعات دیویس و ویتاچ ( & Davies
 ،)09()Woitachالشیخ و هینانت ( & El-Sheikh

 ،)22( )Hinnantالشیخ و همکاران ( ،)21الشیخ و
همکاران ( ،)20کاس و همکاران ( )01اشاره کرد.
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگر محدودیتهایی
دارد ،مثالً برای اندازهگیری متغیر مالک از پرسشنامه
استفاده شده است ،گرچه از روایی و اعتبار باالیی
برخوردار است ولی در مجموع ،اعتبار آن به رعایت
صداقت ودقت آزمودنیها وابسته است .عالوه براین در
این پژوهش نشان داده شد که سرشت و ایمنی هیجانی در
رفتارهای آسیبزای تحصیلی مؤثر بودهاند .ولی با این
وجود ،پایداری اثر نتیجه بدستآمده در طول زمان ،جای
تأمل دارد .با توجه به نتایج بدست آمده ،پیشنهاد میشود
که والدین و مراقبین کودک در سالهای اولیه زندگی با
صفات سرشتی کودکان خود آشنا شوند .آگاهی معلمان و
والدین از شرایط سرشتی فرزندان گام مهمی در اعمال
برنامه آموزشی و تربیتی است .جهت پیشگیری از بروز و

نتيجهگيری
نتایج این مطالعه بیانگر آن است که صفات سرشتی،
بنیادهای زیستی رفتار را فراهم میکند .این بنیادهای
زیستی رفتار با همراهی عوامل هیجانی در ظهور رفتارهای
آسیبزای تحصیلی نقش مؤثری دارند .بنابراین میتوان
بیان کرد ،افراد دارای صفات سرشتی ذاتاً مطلوب ولی
دارای ایمنی هیجانی باال ،رفتارهای سازنده و مطلوبی را به
نمایش میگذارند و برعکس افراد با صفات سرشتی ذاتاً
منفی و ایمنی هیجانی پایین ،رفتارهای آسیبزا و
غیرسازندهای را نیز بروز میدهند.
سپاس و قدرداني
از همکار اندیشمند و فرهیخته جناب آقای مهندس علی
کریمی ملک آبادی که در این پژوهش نهایت همکاری را
با پژوهشگران داشتهاند ،کمال تقدیر و تشکر بهعمل
میآید .این مقاله تحت حمایت مالی هیچ سازمان یا
مؤسسهای نیست.
تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
نشده است.
1.goodness fit
2.poorness fit
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Abstract

Background: Academic destructive behaviors are influenced by multiple factors such as the temperament
and emotional security. This study aimed to describe academic destructive behaviors based on temperament
and emotional security.
Materials and methods: This correlative study recruited a sample of 503 students, selected through
random stratified multi-stage sampling. The statistical population included all secondary school
students in Bushehr city. Data were collected using Temperament Inventory, Emotional Security in the
Family System Inventory and Academic Destructive Behaviors Scale. Data were analyzed through the
structural equation modeling (SEM) using the Amos 22 software and SPSS 21.
Results: Results showed a meaningful relationship between the variable of temperamental traits and both
academic destructive behaviors (β= -0.36, P< 0.001) and the emotional security (β=0.52, P< 0.001). There was
also a direct meaningful relationship between the variable of emotional security and academic destructive
behaviors (β= -0.59, P< 0.001). Besides, the temperamental traits, indirectly and through the mediation of
emotional security, showed a significant relationship with academic destructive behaviors (β=- 0.31, P< 0.001).
Conclusion: Given the findings of the present study, it is suggested that temperament and emotional
security be addressed in planning for education, training and mental health programs.
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