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 چكيده
 کلي فهد با مطالعه اين دارد. قرار هيجاني ايمني و سرشت جمله از یاچندگانه املعو تأثير تحت تحصيلي زایآسيب رفتارهای زمينه:

 است. شده اجرا بوشهر شهر اول متوسطه آموزاندانش يليتحص یزايبآس یرفتارها در يجانيه يمنيا و سرشت نقش

 از نفر 503 اندازه به و ایمرحله چند ایطبقه يتصادف روش به مطالعه مورد نمونه است. يهمبستگ نوع از مطالعه ينا :هاروش و مواد

  سرشت هایپرسشنامه از هاداده یآورجمع یبرا يقتحق ينا در .است يدهگرد انتخاب اول، متوسطه آموزاندانش یآمار جامعه

(Temperament Inventory،) خانواده نظام در هيجاني ايمني (Security in the family system inventory) زایآسيب رفتارهای و 

 يابيالگو روش از استفاده با ،پژوهش اين یهاداده يلتحل .است شده استفاده (Academic destructive behaviors scale) تحصيلي

 .است هشد نجاما 66 ويرايش Amos و 67 ويرايش SPSS هایافزارنرم طريق از و یساختار معادالت

 هيجاني ايمني بر و (β، 007/0>P=-32/0) تحصيلي زایآسيب رفتارهای بر مستقيم طوربه سرشت متغير داد، نشان پژوهش نتايج ها:يافته

(56/0=β، 007/0>P) ليتحصي زایآسيب رفتارهای بر مستقيم طور به هيجاني ايمني متغير همچنين است. بوده داریمعني اثر دارای  
(53/0-=β، 007/0>P) تحصيلي زایآسيب رفتارهای بر غيرمستقيم طوربه سرشت اين برعالوه است. داشته داریمعني اثر  
(37/0-=β، 007/0>P) است. بوده داریمعني ريثأت دارای نيز  

 سرشت نقش هب روان سالمت و پرورشي آموزشي، هایريزیبرنامه در که شودمي پيشنهاد حاضر، پژوهش هایيافته به توجه با گيری:نتيجه

 گردد. ويژه توجه تحصيلي زایآسيب رفتارهای در هيجاني ايمني و

  صداقتيبي ای،مقابله نافرماني قانون، نقض کاری، اهمال يجاني،ه يمنيا ،سرشت :یديکل واژگان
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 oligocystum Sargassum، SIRT1، FGF21 ،یا قهوه جلبک ابت،يد کليدی: اژگان
 

 مقدمه

  تحصیلی زایآسیب رفتارهای

(Academic Destructive behavior )رفتارهایی 

 نقش آموزاندانش تحصیلی هایموقعیت در که هستند

 یکاراهمال مانند رفتارهایی شامل و دارند رسانآسیب

(Procrastination،) صداقتییب (Honesty،) 

 نقض و (Oppositional Defiant) یاهمقابلینافرمان

 ی،روانشناس متون در است. (Status violation) انونق

 ودننم یلتکم به یلتما عنوانبه را یلیتحص یکاراهمال

 ارشنگ یا امتحانات یبرا شدن آماده ،تحصیلی یفتکال

 یصداقتبی .نداهنمود یفتوص یقدقا ینآخر در مقاالت

 سرقت هجمل از یگوناگون یرفتارها انجام را یلیتحص

 اسناد و یفتکال کردن یکپ امتحان، در تقلب ی،علم

 از یآشکار شکل را قانون نقض اند.کرده یفتعر یگران،د

 نادیده آن یاساس مشخصه که یزانهستجامعه یرفتارها

 راتمقر و قوانین از تمرد و دیگران یاساس حقوق گرفتن

 ینافرمان و انددانسته آن از خارج یا یلتحص یطمح در

 نشنوی،حرف گرایی،یمنف ی،تضادورز را یامقابله

 هیعل خصمانه یهاواکنش و یقلدر اعتنایی،یب ی،بازلج

 طیمح در یانضباط یرفتارها از یچیسرپ و قدرت مظاهر

  (.1-9) اندکرده تلقی ،آن از خارج یا یلتحص

 در که است پایداری تقریباً فردی تفاوت سرشت

 یادیز اندازه تا و دارد نقش هیجانی تنظیم و پذیریواکنش

 تجارب واسطه به کمتری اندازه به و وراثت وسیلهبه

 سرشت پردازان، نظریه گردد.می تعیین محیطی

(Temperament) که انددانسته یجانه و وراثت هسته را 

 یحس مناطق یمبیک،ل یستمس یقشر بخش یقطر از

 یمنظت پوتامن و نیکوکلودیوس کودات ،آمیگدال رتکس،وک

  یینوجو مؤلفه چهار دارای و شده

(Novelty seeking،) پرهیزییبآس  

(Harm avoidance،) وابسته پاداش  

(reward Dependent) پشتکار و (Persistence) است 

 اکتشاف، هاییژگیو با که یینوجو مؤلفه .(19و  11)

 یهاتفاوت کننده یانب و شده مشخص یتکانشور و افراط

 و( 02) است مغز یرفتار سازفعال یستمس در یفرد

 ییکمرو و ترس ینی،بدب هاییژگیو با پرهیزییبآس

 یستمس در یفرد یهاتفاوت دهندهنشان و شده مشخص

 با وابسته پاداش .(01) است مغز یرفتار یبازدار

 و یاجتماع یدلبستگ ،بودن یاحساسات هاییژگیو

 نای که است ینا بر فرض و شودیم مشخص یگشودگ

 یمغز یستمس در یفرد یهاتفاوت دهندهنشان ،صفت

 یهاانهنش به پاداش شده یشرط یهانشانه یمتنظ به مربوط

 ی،کوشسخت با یزن پشتکار و( 00) است یاجتماع

 و شده مشخص ییگراکمال و یطلبجاه ی،خودمختار

 یمغز یستمس در یفرد یهاتفاوت از گرفتهنشأت

 (.02و  02) است متناوب یتتقو کنندهیمتنظ

 است احساسی (Emotional security) هیجانی ایمنی

 کاهش خانواده روابط در ثبات و انسجام عدم با که

 مشکالتی باعث هیجانی ایمنی در کاهش این یابد،می

 الدینو روابط به نسبت منفی نگرش احساسی، تعادل در

 شرایط با سازگاری در نادرست هاییحل راه انتخاب و

 توانمی را یجانیه ایمنی شود.می اجتماعی محیط

 نیب روابط از فرزندان یدارپا و مثبت یمن،ا یابیارز

 با مواجهه در خانواده یاعضا یرسا و والدین با فرزند

 و ییزناشو تعارض یلقب از زااسترس واقعه هرگونه

ة مؤلف سه دارای که دانست یخانوادگ هاییریدرگ

 عبارت ایمنی است. گیریکناره و ذهنی مشغله ایمنی،

 منبع عنوان به خانواده واحد به فرد اعتماد از است

 ردف هاینگرانی معنی به ذهنی مشغله امنیت، و حمایت
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 یگیرکناره و خانواده و خود بهزیستی و آینده باره در

 هایکشمکش از شدن رها برای فرد تالش معنی به

 است شده تعریف آنها دادن جلوه کوچک و خانواده

(11-12).  

 یزایبآس یرفتارها در یجانیه یمنیا و سرشت نقش

 قرار بررسی مورد متعددی هایپژوهش در تحصیلی

 Sturge-Apple) رابیلی و اپل استروچ است. گرفته

& Lee Raby )یمنیا دادند، نشان خود مطالعات در 

(. 02و  01) دارند یداریمعن رابطه سرشت با یجانیه

 ،ندداد نشان یامطالعه در همکاران و (Davies) دیویس

 و هیجانی یمنیا و یزولکورت واکنش کاهش ینب

 (02) دارد وجود داریمعن مثبت رابطه ،رفتاری مشکالت

 وقف قشر واکنش یشافزا یگر،د یقیتحق در ینهمچن و

 التمشک یشافزا و یجانیه یمنیناا یباال درجه با یهکل

 ینا در شده انجام یقاتتحق .(01) بود مرتبط یرفتار

 و کودکان یرفتار مشکالت که است آن بیانگر وزهح

 ودهب ارتباط در سرشت و یجانیه یمنیناا با نوجوانان

 ییراتتغ بین که دادند نشان تحقیقات این .است

 یناسازگار و یزیولوژیکیف یهاواکنش در نامطلوب

 مطالعاتی در .دارد وجود ،داریمعن مثبت رابطه ی،رفتار

 بعص یندهایفرا ینب داریمعنی و مثبت رابطه دیگر

 مشکالت و یجانیه یمنیناا ،سرشت روانشناختی،

 (.01-20) است شده مشاهده یرفتار

 یلیزمر نیز و همکاران و (Cummings EM) کامینگز

(Merrilees CE) وجود بر خود مطالعات در همکاران و 

 در یرفتار مشکالت و یجانیه یمنیا ،سرشت ینب رابطه

 .(22و  12) نمودند یدکأت یلیتحص و یاجتماع یهاحوزه

 اننش دیگری مطالعه در همکارانو  کامینگز ینا بر عالوه

 و کودکان ازگارانهناس یرفتارها بر یجانیه یمنیا ند،داد

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

 منییا که شد هداد نشان دیگری یطول یقتحق در همچنین

 در نوجوانان و کودکان یرفتار یناسازگار در هیجانی

 دارد یمؤثر گریواسطه نقش اجتماع، و مدرسه خانه،

 درش ینهزم در ینیجاه یمنیا یفتوص ینا با (.21و  22)

 کی عنوانهب آن نقش بر و است اهمیت حائز شخصیت

 و کودکان رفتاری مشکالت در گرواسطه یندفرآ

 (.22) است شده یدأیت نوجوانان،

 ندمان هیجانی عناصر شناخت فوق، مطالب به توجه با

 تارهایرف با سرشت اتصال حلقه عنوان به هیجانی ایمنی

 رارق توجه مورد بایستیمی همواره تحصیلی زایآسیب

 نقش درباره دانش توسعه موجب امر این تا گیرند

 زایبآسی رفتارهای تبیین در هیجانی ایمنی گریواسطه

 نقش تحصیلی زایآسیب رفتارهای زیرا شود، تحصیلی

 روان سالمت و تحصیلی عملکرد در مؤثری

 ینتعی هدف با پژوهش این لذا کنند.می ایفا آموزاندانش

 یزاآسیب رفتارهای در هیجانی ایمنی و سرشت نقش

 اجرا بوشهر شهر در اول، مقطع آموزاندانش تحصیلی

   .است شده
 

 هاروش و مواد

 مدل قالب در که است یهمبستگ نوع از مطالعه ینا

 مفهومی طرح در است. گردیده اجرا یساختار معادالت

 اب یجانیه یمنیا مؤلفه، چهار با سرشت پژوهش، این

 ؤلفهم چهار با تحصیلی زاییبآس یرفتارها و مؤلفه سه

 عهجام گرفتند. قرار مدل در پژوهش متغیرهای عنوان به

 شهر اول متوسطه مقطع آموزاندانش ،مطالعه این یآمار

 تحصیل به 92-91 تحصیلی سال در که بودند بوشهر

 با یآمار جامعه ینا از کوکران فرمول با داشتند. اشتغال

 انجام جهت نفر 122 اندازهبه یاهنمون یزش،ر احتساب

 آموزاندانش انتخاب .گردید انتخاب یپژوهش یاتعمل

 که ودب دلیل این به پیشین مطالعات اساس بر مقطع این

 یوعش سنی، دوره این در تحصیلی زایآسیب رفتارهای
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 گیرینمونه پژوهش این در .(9) دارند بیشتری نمود و

 شده انجام ایمرحله چند ایطبقه تصادفی روش به

 و یدگرد هیهت مدارس از فهرستی منظور ینا اب .است

 و تحصیلی پایه جنسیتی، نسبت رعایت با سپس

 هشت شهری یک منطقه از ،یآموزدانش جمعیت

 انتخاب مدرسه شش شهری دو منطقه از و مدرسه

 تصادف به کالس دو یا یک مدرسه هر در .یدگرد

 عنوانبه هاکالس آن آموزاندانش یهکل و شد انتخاب

 مجموع، در کردند. شرکت پژوهش در آزمودنی

 پژوهش این هایزمودنیآ درس، کالس 12 آموزاندانش

 یللد به مدارس در هاپرسشنامه توزیع .دادند تشکیل را

 از یتصادف یهاپاسخ شانس کاهش و یخستگ کاهش

 ینهمچن و یدگرد انجام مرحله دو در آموزاندانش یسو

 نوع رب هاپرسشنامه یواگذار ةنحو تأثیر کنترل یبرا

 یواگذار در متناوب چرخش روش از یی،پاسخگو

 ادهاستف پژوهش در کنندگان مشارکت به هاپرسشنامه

 و اول مرحله یهاپرسشنامه کهینا از یناناطم یبرا .شد

 روش از شود، ثبت فرد همان یبرا یقاًدق فرد هر دوم

  .گردید استفاده یکدگذار

 کلونینجر سئوالی 22 پرسشنامه از پژوهش ینا در

(Cloninger) هشد استفاده سرشت یریگاندازه یبرا 

 هپرسشنام این سئواالت به یدهپاسخ نحوه .(11) است

 آزمون ینا یگذارنمره در .بود یرخ و یبل صورتهب

 نمره یرخ یهاپاسخ یبرا و «1» نمره یبل یهاپاسخ یبرا

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

 «1» نمره یرخ یهاپاسخ به و «2» نمره یبل یهاپاسخ

 مؤلفه 2 با را سرشت ،پرسشنامه ینا .یافت اختصاص

 ار(پشتک و وابسته پاداش پرهیزی،یبآس یی،)نوجو

 امانج یکاآمر در که یاصل یقتحق در کرد. گیریاندازه

 ینب ،آن یهامؤلفه یبرا ونباخکر یآلفا یدامنه گرفت،

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

 عاملی لتحلی از پرسشنامه اعتبار بررسی منظور به حاضر

 از یک هر برای عاملی بارهای شد. استفاده تأییدی

 و پرهیزی آسیب وابسته، پاداش نوجویی، هایمؤلفه

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

 .است آزمون مطلوب اعتبار دهنده نشان که شد محاسبه

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

 نآزمو این مطلوب پایایی از حکایت میزان این که شد

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

 ،پرهیزیآسیب نوجویی، مؤلفه برای کرونباخ آلفای

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

 است. آمده دستهب 22/2 و 21/2

 یمنیا پرسشنامه از یجانی،ه یمنیا یرمتغ یریگاندازه برای

 دیویس و فورمن یجانیه

(Forman & Davies) استفاده ،داشت سئوال 01 که 

 بر یاسمق ینا یگذارنمره و پاسخ درجات .(12) یدگرد

 )کامالً یبرا 1 ی،ادرجهپنج لیکرت طیف یک اساس

 در است. شده یمتنظ موافقم( )کامالً یبرا 1 تا مخالفم(

 شنامهپرس این محتوایی روایی همکاران و کامینگز تحقیق

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

 مشغله ،21/2 ایمنی یاسمق یرز یبرا کرونباخ آلفای یاییپا

 در است. یدهگرد محاسبه 12/2 یریگکناره و 22/2 یذهن

 تحلیل زا پرسشنامه اعتبار بررسی منظور به حاضر پژوهش

 هایمؤلفه از یک هر برای شد. استفاده تأییدی عاملی

 تیبتر به عاملی بارهای گیریکناره و ذهنی مشغله ایمنی،

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

 رکیبیت پایایی آزمون، این برای است. آزمون مطلوب اعتبار

 یپایای از حکایت آمده بدست مقدار که شد محاسبه نیز

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

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

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

 است. آمده بدست 22/2 و 21/2
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 لی،تحصی زاییبآس یرفتارها یرمتغ یریگاندازه برای

 تتح ساخته محقق ترکیبی یاسمق یک از محققین

 فادهاست "تحصیلی زایآسیب رفتارهای مقیاس" عنوان

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

 یتی(ترب و بالینی )روانشناس متخصص نفر 12 نظرات

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

 دستور رعایت معیارهای خصوص در کیفی نوع در و

 مناسب، کلمات و هاواژه از استفاده فارسی، زبان

 نحوه و خود مناسب جای در عبارات قرارگیری

 گرفت. انجام ارزیابی سؤاالت به پاسخ و دهیامتیاز

 نفر 12 نظرات از استفاده با مقیاس صوری روایی

 شبخ این در که گرفت انجام کننده شرکت متخصص

 عبارت دشواری سطح مورد در تا شد خواسته افراد از

 (،)تناسب ابعاد با هاگویه تناسب )دشواری(، کلمات و

 رد نارسایی و هاگویه از اشتباه هایبرداشت احتمال و

 که نمایند اعالم را خود نظرات )ابهام( کلمات معانی

 این برای پژوهش جریان در گرفت. قرا تأیید مورد

 مشخصات یدی،ئأت یعامل یلتحل طریق از یاسمق

 بارهای اساس، این بر .گردید محاسبه نیز یسنجروان

 صداقتی،بی هایمؤلفه از یک هر برای عاملی

 یبترت به قانون نقض و ایمقابله نافرمانی کاری،اهمال

 که گردید محاسبه 20/2 و 22/2 ،22/2 ،21/2 با برابر

 این برای است. آزمون مطلوب اعتبار دهنده نشان

 دستهب رمقدا که شد محاسبه نیز ترکیبی پایایی مقیاس

 دارد مقیاس این مطلوب پایایی از حکایت آمده

(10/2=CR)، استخراجی واریانس میانگین 

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

 ایهمقابل نافرمانی تحصیلی، قانون نقض تحصیلی،

 یبضرا ترتیب به تحصیلی کاریاهمال و تحصیلی

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

 روش از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه حاضر،

 افزارهاینرم طریق از و ساختاری معادالت الگویابی

SPSS  و 01ویرایش Amos  درصد 91 با 00ویرایش 

 است. شده انجام اطمینان

 

 هاافتهي
 اول، متوسطه مقطع آموزدانش 122 جمعاً مطالعه این در

 ارمعی انحراف و میانگین که گرفتند قرار مطالعه مورد

 نمایش 1 جدول در آنها پژوهش مورد متغیرهای نمرات

  است. شده داده

 

 

 متغيرهای پژوهش ( ميانگين و انحراف معيار7جدول 

 انحراف معيار ميانگين متغيرها انحراف معيار ميانگين متغيرها

 12/2 92/22 صداقتی تحصیلیبی  21/2 22/12 نوجویی

 29/2 10/21 نقض قانون تحصیلی 01/2 21/9 آسیب پرهیزی

 11/2 11/22 اینافرمانی مقابه 29/0 21/2 پاداش وابسته

 22/10 00/11 اهمال کاری تحصیلی 11/1 12/0 پشتکار

 - - - 22/1 22/09 مشغله ذهنی

 - - - 22/2 29/01 گیریکناره

 - - - 22/2 09/01 ایمنی
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 ماتريس همبستگي مرتبه صفر بين متغيرهای پژوهش (6جدول 

 77 70 3 2 1 2 5 2 3 6 7 متغيرها

 - - - - - - - - - - 1 نوجویی 7

پرهیزیآسیب 6  2/22** 1 - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 1 **2/01 **2/22 پاداش وابسته 3

 = = = = = = = 1 **2/02 **2/21 **2/22 پشتکار 2

 = = = = = = =  n2/29 *2/12 *2/11 **2/11 حمایت 5

 = = = = = 1 **2/22 **2/10 *2/11 **2/12 **2/01 مشغله ذهنی 2

گیریکناره 1  2/02** 2/01** 2/11** 2/11** 2/29** 2/22** = = = = = 

صداقتی بی 2

 تحصیلی
-2/02** -2/11** -2/22** n2/29 -2/21** -2/21** -2/19** 1 = = = 

 = = 1 **2/21 **2/01- **2/22- **2/22- **2/10- **2/22- **2/09- **2/21- نقض قانون 3

اینافرمانی مقابله 70  -2/09** -2/02** -2/22** -2/02** -2/21** -2/29** -2/02** 2/22** 2/21** 1 = 

کاریاهمال 77  -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 

 

 بررسی جهت محققین ها،یافته توصیف از پس

 ساختاری معادله مدل ،1 شکل طبق پژوهش، هایفرضیه

 مدل سه شامل مدل این کردند. طراحی را مطالعه این

 رفتارهای و هیجانی ایمنی سرشت، گیری اندازه

 سرشت گیریاندازه مدل است. تحصیلی زایآسیب

 یبآس وابسته، پاداش نوجویی، متغیرآشکار چهار دارای

 زا هیجانی ایمنی گیریاندازه مدل پشتکار، و پرهیزی

 مدل و کنارگیری و ذهنی مشغله ایمنی، آشکار متغیر سه

 تغیرم چهار از تحصیلی زایآسیب رفتارهای گیریاندازه

 و نقانو نقض ای،مقابله نافرمانی صداقتی،بی آشکار

 وسیله به مدل این است. شده تشکلیل کاری، اهمال

 ینه،بیش نمایی درست عاملی تحلیل با ایموس 00 نسخه

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

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

 رانیبح نسبت به باتوجه مقدار این که گردید محاسبه

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

 هایشاخص مفروض، مدل برازش تأیید برای سپس

 ه،شد محاسبه مقادیر که گردیدند محاسبه مدل برازش

 ندنمود تأیید علمی، منابع طبق را مفروض مدل برازش

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

     است. شده داده نشان مدل برازش

 

 زای تحصيليهای برازش مدل رفتارهای آسيب( شاخص3جدول 
6χ شاخص  df df   /6χ  GFI AGFI TLI RFI CFI PCFI RMSEA PCLOSE 

191/21 مقدار  21 290/1  922/2  920/2  922/2  902/2  911/2  221/2  221/2  92/2  

≤2 - - دامنه  92/2<  92/2<  92/2<  92/2<  92/2<  92/2<  21/2>  21/2<  
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 هایمدل رگرسیونی ضرایب مدل، برازش تأیید از پس

 2 جدول در که گونههمان شدند. محاسبه گیریاندازه

 رگرسیونی ضرایب مدل این در است، شده داده نشان

 متغیر برای هاشاخص همه که دارند آن از حکایت

 ایمنی سرشت، متغیرهای برای بود. دارمعنی سرشت

 بارهای همه تحصیلی زایآسیب رفتارهای و هیجانی

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

 (.22) است قبول قابل آماری

 یجانی،ه ایمنی متغیر بر سرشت متغیر مسیر 1 جدول در

 مسیر و تحصیلی زایآسیب رفتارهای بر سرشت مسیر

 شانن تحصیلی، زایآسیب رفتارهای بر هیجانی ایمنی

 بیان توانمی 2 جدول نتایج اساس بر است. شده داده

 بر داریمعنی و مستقیم مثبت اثر سرشت متغیر که کرد

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

 زایآسیب رفتارهای بر داریمعنی و مستقیم منفی اثر

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

 فتارهایر بر داریمعنی و مستقیم منفی اثر هیجانی ایمنی

 بر دارد. (P، 19/2-=β<221/2) تحصیلی زایآسیب

 هرسه که پژوهش اول فرضیه سه 2 جدول نتایج اساس

 بر گراسطهو متغیر و بین پیش متغیر مستقیم تأثیر بر

 شدند. تأیید داشتند، کیدأت مالک متغیر

 
 گيریهای اندازه( ضرايب رگرسيون مدل2جدول 

 متغيرهای آشكار متغير پنهان
ضرايب 

 B غيراستاندارد
خطای برآورد  λبارهای عاملي 

S.E. 

نسبت بحراني 

C.R. 

سطح 

 Pداری معني

 سرشت

 - - - 21/2 22/1 نوجویی

 221/2 229/1 220/2 11/2 299/2 پاداش وابسته

 221/2 220/1 222/2 21/2 212/2 آسیب پرهیزی

 221/2 192/1 222/2 21/2 022/2 پشتکار

 ایمنی هیجانی

 - - - 12/2 22/1 ایمنی

 221/2 111/11 221/2 10/2 102/1 مشغله ذهنی

 221/2 922/12 211/2 21/2 900/2 گیریکناره

زای آسیبرفتارهای 

 تحصیلی

 - - - 21/2 22/1 صداقتی تحصیلیبی

 221/2 901/2 111/2 22/2 012/1 اینافرمانی مقابله

 221/2 211/1 021/2 22/2 122/1 کاری تحصیلیاهمال

 221/2 110/1 100/2 20/2 991/2 نقض قانون تحصیلی

 

 

 ضرايب مسيرهای ساختاری( 5جدول 

 B β S.E. C.R. P مسيرهای ساختاری

 سرشت
 

 221/2 212/2 122/2 12/2 220/2 ایمنی هیجانی

 سرشت
 

 221/2 -211/2 112/2 -22/2 -292/2 زای تحصیلیرفتارهای آسیب

 ایمنی هیجانی
 

 221/2 -292/2 211/2 -19/2 -222/2 زای تحصیلیرفتارهای آسیب

 

 فتارهایر بر سرشت متغیر غیرمستقیم اثر 2 جدول نتایج

 اثر برآورد است. داده نشان را تحصیلی زایآسیب

 به یلیتحص زایآسیب رفتارهای بر سرشت غیرمستقیم

 نشان درصد 91 اطمینان فاصله با استراپینگ بوت روش
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 راث دارای هیجانی ایمنی گریواسطه با سرشت که داد

 یلیتحص زایآسیب رفتارهای بر دارمعنی غیرمستقیم

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

 رب سرشت غیرمستقیم تأثیر به که را پژوهش چهارم

 به وجهت با داشت، کیدأت تحصیلی زایآسیب رفتارهای

 داد. قرار تأیید مورد P<221/2 داریمعنی سطح
 

 زای تحصيلي )روش بوت استراپينگ(رفتارهای آسيب( برآورد اثر غيرمستقيم سرشت بر 2جدول 

 داریمعني حد باال حد پايين تخمين اثر غير مستقيم

 سرشت
 

 220/2 -02/2 -21/2 -21/2* زای تحصیلیرفتارهای آسیب

 

 2 جدول در آمده بدست نتایج که این خالصه

 بیان توانمی 2 جدول نتایج اساس بر گردید. بندیجمع

 P<221/2) هیجانی ایمنی بر سرشت مستقیم اثر که کرد

 زایآسیب رفتارهای بر سرشت مستقیم اثر (β=12/2 و

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

 و P<221/2) تحصیلی زایآسیب رفتارهای بر هیجانی

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

 کل اثر و (β=-21/2 و P<220/2) تحصیلی زایآسیب

 و P<221/2) تحصیلی زایآسیب رفتارهای بر سرشت

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

 رب در را صفر باال حد و پایین حد اینکه به توجه )با

 نشان شده، محاسبه R2 مقدار است(. دارمعنی گیردنمی

 زایآسیب رفتارهای ورایانس درصد 21 که داد

 منیای گریواسطه با سرشت متغیر توسط تحصیلی

 توسط هیجانیایمنی واریانس درصد 01 و هیجانی

  است. شده تبیین سرشت،
 

 

 زای تحصيلي( اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل در مدل رفتارهای آسيب1جدول 
 واريانس تبيين شده اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم مسيرهای ساختاری

 سرشت
 

 01/2 12/2** - 12/2** ایمنی هیجانی

 ایمنی هیجانی
 

 21/2 -19/2** - -19/2** زای تحصیلیرفتارهای آسیب

 سرشت
 

 -22/2* -21/2* -22/2** زای تحصیلیرفتارهای آسیب

221/2 >P **     12/2 >P* 
 

 
  زای تحصیلیرفتارهای آسیب: مدل تبیینی 1شکل 

FiG 1) Explanation of model Destructive behaviors 
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 بحث
 یهیجان ایمنی و سرشت نقش بررسی مطالعه این هدف

 اری،ک )اهمال تحصیلی زایآسیب رفتارهای تبیین در

 بین در نافرمانی( و قانون نقض صداقتی، بی

 .است بوده بوشهر شهر اول متوسطه مقطع آموزاندانش

 ایمنی رب مستقیم اثر سرشت داد نشان مطالعه این نتایج

 که کرد بیان توانمی نتیجه این براساس دارد. هیجانی

 پرهیزی، آسیب نوجویی، همچون سرشتی صفات

 اختیشن زیست هایپایه که پشتکار، و وابسته پاداش

 شوند،می منتقل انسان به ژن طریق از عمدتاً و دارند

 ثرا هیجانی، ایمنی پرورش و گیریشکل در توانندمی

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

 از که ایمن هیجانی تجارب که شد مشخص مطالعه،

 حاصل کودک و والدین بین مطلوب هیجانی رابطه

 عنیم این به نتیجه این است. سرشت از متأثر شود،می

 وجود صورت در )ذاتی( سرشتی هایویژگی که است

 کودک از حمایت و مراقبت در را والدین مثبت، جهات

 طشرای برای را زمینه نتیجه در و کندمی ترغیب خود

 در کند.می فراهم والدین سوی از مطلوب ایمن هیجانی

 شودیم خاطرنشان هیجانی ایمنی بر سرشت اثر تبیین

 کودک اجتماعی و هیجانی رشد در سرشتی صفات که

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

 تاس بازدارندگی سرشتی صفت دارای کودکی ةدور در

 تأمین در درست پرورشی هایروش با خانواده چنانچه

 دیفر بزرگسالی در نباشند، کوشا وی هیجانی ایمنی

 در که فردی همچنین و شودمی منفعل و گیرگوشه

 دقلقیب و باال پذیریتحریک سرشتی صفت از کودکی

 ،دهدمی شدید پاسخ هامحرک تمام به و است برخوردار

 اعتنایب اشپرورشی شرایط به مراقبین و خانواده چنانچه

 در نباشند وی هیجانی نیازهای پاسخگوی و باشند

 برابر در و پرخاشگر ،ناکامی هنگام به بزرگسالی

 و سازنده غیر رفتارهای به رو پیش در مشکالت

  (.22) زندمی دست زاییآسیب

 در دارند هک سرشتی صفات با متناسب کودکان بنابراین

 به و دهندمی بروز متفاوتی هایپاسخ اجتماعی تعامالت

 دریافت محیط از را متفاوتی بازخوردهای دلیل همین

 رد مقابل در دارد، اثر آنها هیجانی رشد بر که کنندمی

 والدین ناآگاهی صورت در منفی، جهات وجود صورت

 همواج هیجانی ناایمنی شرایط با کودک صفات، این از

 هنتیج این دارد. ناپذیری جبران عواقب گاه که شودمی

 کاس (؛02) همکاران و دیویس مطالعات نتایج با

(Koss )ینگزکام (؛01) همکاران و (Cummings) و 

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

 دهگستر یجانیه یمنیا مفهوم دارند، اعتقاد محقیقن از

 ی،تسرش عوامل از متأثر و دارد منبع یک از یشب و است

 گونههمان (.12و  10) است یاجتماع فرا و یاجتماع

 رد سرشتی صفات اند،داده نشان تحقیقات نتایج که

 یکودک دوره هیجانی ایمن فضای گیریشکل و تأمین

 هیجانی ایمنی و است اهمیت حائز والدین سوی از

 این با (.12و  10) دارد قرار سرشتی صفات تأثیر تحت

 هیجانی ناایمنی که کرد نشان خاطر توانمی توصیف

 زایآسیب رفتارهای ایجاد در تواندمی کودکی، دوره

 وانتمی مثال عنوانبه باشد. مؤثر زندگی بعدی هایدوره

 کاری،اهمال مانند مطالعه، مورد تحصیلی مشکالت به

 از دیزیا تعداد که نافرمانی و قانون نقض صداقتی، بی

 رد.ک اشاره هستند، گریبان به دست آن با آموزاندانش

 بر هیجانی ایمنی که گردید مشاهده مطالعه این در

 راساسب دارد. مستقیم اثر تحصیلی زایآسیب رفتارهای

 اندتومی هیجانی ایمن که کرد بیان توانمی نتیجه این

 صداقتی،بی کاری، اهمال مانند زاییآسیب رفتارهای

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 14

http://bpums.ac.ir/
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-932-en.html


  626زای تحصيلي / کشكولي و همكاران                                                                                               رفتارهای آسيب
 

http://bpums.ac.ir 

 فراهم آموزشی فضاهای در را نافرمانی و قانون نقض

 فاتص اقتضای به بنا که فردی دیگر، عبارتی به کند.

 راندو در را هیجانی ایمنی شرایط نتوانسته سرشتی

 ازجمله زندگی بعدی دوران در کند، کسب کودکی

 گردد.می مواجه رفتاری مشکالت با تحصیل دوران

 در از آسیب رفتارهای که است معنی این به نتیجه این

 که است هیجانی ناایمن شرایط از متأثر تحصیل، دوره

 ایاعض سایر و والدین توسط کودکی دوره در بود الزم

 اتجه وجود اقتضای به بنا یا که شدمی فراهم خانواده

 و کاری کم سبب به یا و سرشتی صفات منفی

 بدست دیگر محتمل دلیل هر یا و والدین توجهیبی

 است. نیامده

 زاییبآس رفتارهای بر هیجانی ایمنی تأثیر تبیین در

 و ویسدی هیجانی ایمنی نظریه به استناد با تحصیلی

 خاطرنشان (،11)(  Martin &Davies) مارتین

 امنیت احساس چون هیجانی ناایمن افراد که شودمی

 اظلح به و کنندمی تجربه خانواده محیط در را کمتری

 انکماک هستند هم نیاز این ارضاء دنبال به همواره ذاتی

 خود خانواده از غیر به هاییمحیط در را خود نیاز این

 خطر امکان صورت این در که کنندمی جستجو

 که این رود.می باال تصاعدی طوربه زاآسیب رفتارهای

 خانواده از غیر به دیگری فضاهای و هامحیط فرزندان

 اییجهنت ببرند پناه آنجا به و بدانند خود امن پناهگاه را

 لدلی به گاهی ندارد. دنبال به رفتاری هایآسیب جز

 درشت و ریز مسائل با فرزندان هیجانی، ناایمنی

 دهندمی را نابسامانی و آشوب نوید همگی که خانواده

 برای موارد اغلب در و دارند ذهنی اشتغال شدت به

 به دست آزاردهنده ذهنی اشتغال این از رهایی

 ودخ بلکه نیست کارساز تنها نه که زنندمی هاییدفاع

  طرق به زاآسیب رفتارهای ساززمینه

  شوند.می گوناگونی

 علت هب کنندمی تجربه را هیجانی ایمنینا که فرزندانی

 خانواده درون هایتعارض و مسائل حل در انگیزه افت

 ور تقلب و کاریاهمال مانند تریمنفعالنه اقدامات به

 بروز را ایشده سازیدرون هایواکنش یا و آورندمی

 این از آمده بدست نتیجه تأیید و تبیین در دهند.می

 انهمکار و ینگزکام مطالعات نتایج به توانمی مطالعه

 یلیزمر (؛22) همکاران و( Cantón) کانتن (؛22و  12)

 کرد. اشاره (20) همکاران و

 به توانمی مطالعه، این از آمده بدست نتایج دیگر از

 زایآسیب رفتارهای بر سرشت دارمعنی و مستقیم اثر

 که تاس معنی این به نتیجه این نمود. اشاره تحصیلی

 تاریرف مشکالت بر مستقیم طوربه سرشتی صفات

 ینافرمان و قانون نقض صداقتی،بی کاری، اهمال مانند

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

 جهات با سرشتی صفات که کرد بیان توانمی نتیجه

 به الابت مستعد را فرد تواندمی مستقیم بطور منفی،

 و ینگزکام مطالعات نتایج نماید. رفتاری هایآسیب

 و یویسد (،11) همکاران و ینگزکام (،12) یویسد

 را مطالعه این از آمده بدست نتیجه (11) مارتین

 کنند.می پشتیبانی

 رفتارهای بر سرشت گردید، مشاهده مطالعه این در

 اساس ینا بر دارد. غیرمستقیم تأثیر تحصیلی زایآسیب

 با صیلیتح زایآسیب رفتارهای بر سرشتی صفات تأثیر

 است. شده تحلیل مدل در هیجانی ایمنی گریواسطه

 توانست هیجانی ایمنی دادند، نشان نتایج که گونههمان

 رفتارهای و سرشت بین مؤثری گریواسطه نقش

 توانمی افتهی این تبیین در کند. ایفا نیز تحصیلی زایآسیب

 عوامل با سرشتی هایویژگی عمولم طوربه نمود بیان

 شتیسر صفات که صورتی در یعنی است هماهنگ محیطی

 و توقعات با نوجوانان و کودکان یهاانگیزه و هاتوانایی و

 هماهنگی" مفهوم باشد، هماهنگ زندگی محیط انتظارات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://bpums.ac.ir/
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-932-en.html


 7331/ مرداد و شهريور 3سال بيست و يكم/ شماره / طب جنوب                                                                              623

http://bpums.ac.ir 

 سازگارانه رفتارهای آن پیامد و گیردمی شکل "1ناسبتم

 وجود "0نامتناسب هماهنگی" که صورتی در ولی است

 رب و گیردمی شکل محیط با سازگاری عدم دباش داشته

 آن پیامد و گذاردمی اثر نیز افراد شناختیروان رشد

 اندداده نشان مطالعات است. مختلف رفتاری هایآسیب

 ودکیک دوره در دشوار سرشتی صفات با کودکان اغلب که

 نتظارات،ا با سرشتی صفات تناسب عدم دلیل به نوجوانی و

 استیصال و محیطی متناسب نا هایوخواسته مطالبات

 داعتما کمبود دلیل به مسائل حل در نوجوانان و کودکان

 دخو که شناختی هایکاستی و انگیزه کاهش نفس،به

 تاریرف هایآسیب به هستند دیگری آیندهایپیش معلول

 عیدیب انتظار آنها بهبودی به امید شاید که شوندمی دچار

 مطالعه، این از آمدهبدست نتیجه از حمایت در (.21) باشد

 & Davies) ویتاچ و یویسد مطالعات نتایج به توانمی

Woitach)(09،) ینانته و یخالش (El-Sheikh & 

Hinnant) (22،) و یخالش (،21) همکاران و یخالش 

  کرد. اشاره (01) همکاران و کاس (،20) همکاران

 هاییمحدودیت دیگر پژوهش هر مانند حاضر پژوهش

 پرسشنامه از مالک متغیر گیریاندازه برای مثالً دارد،

 باالیی اعتبار و روایی از گرچه است، شده استفاده

 رعایت به آن اعتبار مجموع، در ولی است برخوردار

 در براین عالوه است. وابسته هاآزمودنی ودقت صداقت

 رد هیجانی ایمنی و سرشت که شد داده نشان پژوهش این

 این اب ولی اند.بوده مؤثر تحصیلی زایآسیب رفتارهای

 جای زمان، طول در آمدهبدست نتیجه اثر پایداری وجود،

 شودیم پیشنهاد آمده، بدست نتایج به توجه با دارد. تأمل

 اب زندگی اولیه هایسال در کودک مراقبین و والدین که

 و معلمان آگاهی شوند. آشنا خود کودکان سرشتی صفات

 اعمال در مهمی گام فرزندان سرشتی شرایط از والدین

 و بروز زا پیشگیری جهت است. تربیتی و آموزشی برنامه

                                                 
1.goodness fit 
2.poorness fit 

 و کودکی هایدوره در رفتاری هایآسیب شیوع

 فاتص به کشور، تربیتی و آموزشی نظام در نوجوانانی،

 و مداخالت و هابرنامه گاه که سرشتی( )صفات بنیادین

 ویژه توجه خواهد،می را خودش خاص تربیتی هایروش

 رفتاری هایآسیب و مشکالت کاهش منظور به شود.

 یادگیری، و آموزش فرایند بهبود و ارتقاء و آموزاندانش

 ویژه آموزشی بسته پایه بر مدون آموزشی هایدوره

  شود. گرفته نظر در هیجانی ایمنی و سرشت
 

  گيرینتيجه

 ی،سرشت صفات که است آن بیانگر مطالعه این نتایج

 ایهبنیاد این کند.می فراهم را رفتار زیستی هایبنیاد

 یرفتارها ظهور در هیجانی عوامل همراهی با رفتار زیستی

 توانیم بنابراین دارند. مؤثری نقش تحصیلی زایآسیب

 لیو مطلوب ذاتاً یسرشت صفات دارای دافرا کرد، بیان

 به ار یمطلوب و سازنده یرفتارها ،باال یجانیه یمنیا دارای

 ذاتاً یشترس صفات با دافرا برعکس و گذارندمی شینما

 و زابیآس یرفتارها پایین، یجانیه ایمنی و یمنف

 .دهندمی بروز نیز را ایرسازندهیغ

 

 قدرداني و سپاس

 علی مهندس آقای جناب فرهیخته و اندیشمند همکار از

 را همکاری نهایت پژوهش این در که آبادی ملک کریمی

 لعمهب تشکر و تقدیر کمال اند،داشته پژوهشگران با

این مقاله تحت حمایت مالی هیچ سازمان یا  آید.می

 ای نیست.مؤسسه

 

 منافع تضاد

  بیان نویسندگان توسط منافع تعارض گونه هیچ

 .است نشده
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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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