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چکیده

هــدف تحقیــق حاضــر ،بررســی ارتبــاط میــان ادراک ریســک ،درآمیختگــی افــکار و پاسـخهای
مقابلــهای بــا انگیــزۀ پیشــرفت نوجوانــان بــا هــدف ارائــه مــدل پیشبینــی اســت .نخســت،
تعــداد 240نفــر در مطالعــۀ همبســتگی بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی خوشــهای
انتخــاب شــدند؛ ســپس بــرای ســنجش فرضیههــا از مقیــاس ادراک ریســک بنتیــن و پرسشــنامۀ

درآمیختگــی افــکار و پرسشــنامۀ پاسـخهای مقابلـهای و همچنیــن از پرسشــنامۀ انگیــزۀ پیشــرفت

هرمنــس اســتفاده شــد .بــرای تحلیــل نتایــج از همبســتگی و رگرســیون گامبـهگام اســتفاده شــد.
یافتههــا نشــان میدهــد در رگرســیون گامبــهگام میــان درآمیختگــی فکر-رویــداد بــا انگیــزۀ

پیشــرفت رابطــه وجــود دارد .پاس ـخهای مقابل ـهای رابطــۀ قویتــری بــا انگیــزۀ پیشــرفت نشــان

داده اســت .نتایــج نشــان میدهــد نوجوانانــی کــه از راهبردهــای مقابل ـهای مســئلهمدار اســتفاده
میکننــد و درآمیختگــی فکر-رویــدادِ بیشــتر البتــه نــه در حــد اختــال وســواس دارنــد ،از انگیــزۀ

پیشــرفت بیشــتری نیــز برخوردارنــد و دارای پیشــرفت تحصیلــی برتــری هســتند.
کلیدواژهها :ادراک ریسک ،درآمیختگی افکار ،پاسخهای مقابلهای ،انگیزۀ پیشرفت.

 .1استاد ،دانشگاه پیام نور تهران جنوب.
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران جنوب،
 .3استادیار ،دانشگاه پیام نور ،واحد تهران جنوب.

m.2001.moghadam@gmail.com

92

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

مقدمه

در دورۀ نوجوانــی 1هیبــا مشــکالت شــخصی ،اجتماعــی ،شــغلی و خانوادگــی از یکســو و

تغییــرات گســتردۀ بدنــی و شــناختی 2از ســوی دیگــر روبهروســت و بــرای ســازگاری 3بــا

آنهــا نیازمنــد راهبردهــای رفتــاری 4و شــناختی ویــژهای اســت .در همــۀ مــوارد بــه کارگیــری

اســتعدادها بــه نحــوۀ انگیــزش او بســتگی دارد .نظریههــای گوناگونــی در تعریــف انگیــزش
مفاهیــم مختلفــی را بحــث کردهانــد کــه یکــی از آنهــا مفهــوم نیــاز اســت .بــر اســاس نظریــۀ

نیــاز ،5وقتــی موجــود زنــده احســاس نیــاز میکنــد ،ایــن احســاس ناخوشــایند اســت و تــا
زمانــی کــه ارضــا نشــود ،بــه آرامــش نخواهــد رســید .نیازهــا انــواع گوناگــون دارد؛ یکــی

از ایــن نیازهــا کــه پژوهشهــای زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده ،نیــاز بــه پیشــرفت
یــا انگیــزۀ پیشــرفت 6اســت .انگیــزۀ پیشــرفت یــک زمینــۀ نســبت ًا ثابــت در افــراد ،ازجملــه

مهمتریــن انگیزههــا یــا نیازهــای اکتســابی هــر فــرد اســت کــه بــرای نخســتینبار مــوری

آن را در ســالهای  1930مطــرح کــره اســت .مــک کللنــد 7نیــز نیــاز بــه پیشــرفت را نتیجــۀ

تعــارض هیجانــی 8بیــن امیــد بــه موفقیــت و میــل بــه دوری و گریــز از شکســت میدانــد.

از آنجــا کــه انگیــزۀ پیشــرفت تأثیرپذیــر از ســازههای متعــددی همچــون عوامــل فرهنگــی
(مثــل طبقــات جامعــه) ،عوامــل ژنتیکــی (مثــل تیــپ شــخصیت  Aو  )Bچینــاوه ()1393

و محیــط خانوادگــی (مثــل داشــتن والدیــن و شــغل آنهــا) و خصوصیــات فــردی ازجملــه

ویژگیهــای شــخصیتی اســت کــه مطالعــات متعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.
بــرای مثــال محمــودی و همــکاران ( ،)1392بــه تحقیقــات بینــه ،ســیمون ،هریــس و الشــات

اســتناد کردهانــد کــه ایــن مهــم را بررســی کردهانــد؛ همچنیــن انگیــزۀ پیشــرفت ،عامــل
مهمــی در عملکــرد تحصیلــی قلمــداد میشــود .بــا توجــه بــه اهمیــت انگیــزۀ پیشــرفت در

تبییــن پیشــرفت تحصیلــی نوجوانــان ،شناســایی عوامــل مؤثــر بــر انگیــزۀ پیشــرفت میتوانــد

گام مؤثــری بــرای پیشــبرد ایــن مهــم باشــد و پژوهــش زارع و صفارینیــا ( )۱۳۹۱ایــن
مســئله را تاییــد کــرده اســت .در پژوهشــی ابوالقاســمی و جوانیــان ( ،)2012هــدف معرفــی
1. Adolescence
2. Cognitive
3. Compatibility
4. Behavioral Strategies
5. Need
6. Achievement Motivation
7. McClelland
8. Emotional Conflict
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یــک مــدل دربــارۀ خالقیــت دانشآمــوزان را مبتــن بــر خصوصیــات و ویژگیهــای افــراد
میداننــد .ایــن خصوصیــات شــامل توانایــی فرصتســازی ،منبــع کنتــرل ،ادراک ریســک،
نیــاز بــه پیشــرفت ،عملگرایــی و یادگیــری مــداوم اســت .در پژوهــش حاضــر ،از بیــن ایــن

خصوصیــات بــه ادراک ریســک و نیــاز بــه پیشــرفت توجــه شــده اســت .بخــش مهمــی از
مدیریــت ریســک ،داشــتن درک مشــترک از ریســک اســت .بــه همیــن دلیــل ،هرکــس بــا توجــه
بــه درک فــردی خــود ریســک را تعریــف میکنــد؛ البتــه بایــد توجــه داشــت ادراک ریســک

افــراد از عوامــل مختلفــی ،مثــل تجــارب شــخصی افــراد ،مهــارت دانــش ،تــرس ،اضطــراب،
اعتمــاد بــه نفــس و غیــره) تأثیــر میپذیــرد؛ بنابرایــن بایــد میــزان و شــیوۀ ادراک ریســک

و برداشــت افــراد دربــارۀ ریســک ِ مدنظــر بــه دقــت بررســی شــود .ناظمــی و صفارینیــا
( ،)1394در پژوهشــی در ایــن زمینــه نشــان دادنــد ادراک ریســک و رفتارهــای مربــوط بــه

شناســایی اهــداف بــه طــور معن ـیداری بــا هــم مرتبطنــد؛ امــا رابطــۀ مثبتــی بــا هــم ندارنــد.
درواقــع ادراک از ریســک ،احساســی اســت کــه در همــۀ مــردم جهــان وجــود دارد .ایــن

احســاس از فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر و از کشــوری بــه کشــور دیگــر و حتــی از فــردی بــه
فــرد دیگــر متفــاوت اســت (صفارینیــا و زارع .)1391 ،محققــان درپژوهشــی دریافتنــد

آمــوزش عالــی نیــز بــا ادراک ریســک زیــاد ،رابطــۀ معنـیداری دارد و افــراد بــا ادراک ریســک
بیشــتر ،کمتــر در معــرض آســیب و خطــر قــرار میگیرنــد (الســاندرو .)۲۰۱۵ ،چنیــن تصــور

میشــود افــرادی کــه طــرز تفکــری منســجمتری دارنــد ،دارای انگیــزۀ پیشــرفت بیشــتری
هســتند؛ بههمیــن منظــور در پژوهــش حاضــر ســعی شــده اســت رابطــۀ بیــن افــرادی کــه

تفکــر درآمیختــه یــا همجوشــی افــکار 1دارنــد نیــز بــا انگیــزۀ پیشــرفت ســنجیده شــود .در

واقــع افــرادی کــه رویدادهــای پراســترس را بــه شــکل منســجمتری روایــت میکننــد و از
واژههــای هیجانــی و واژههایــی کــه گویــای پــردازش شــناختی و ع ّلــی و معلولــی (ماننــد
تشــخیصدادن ،درککــردن) اســت ،بیشــتر اســتفاده میکننــد ،نهایتــ ًا ســطوح اضطــراب

کمتــر ،آرامــش بیشــتر و کارکــرد سیســتم ایمنــی بهتــری نســبت بــه افــرادی دارنــد کــه در

روایتهــای پراســترس انســجام کمتــر (درآمیختگــی بیشــتر) دارنــد و کمتــر از واژههــای
هیجانــی و ع ّلــی و معلولــی شــناختی بهــره میبرنــد (زارع و فضیلتــی.)1393 ،
در الگوی فراشناختی سه حیطۀ فراباور مرتبط با در آمیختگی توصیف شده است .این

حیطهها عبارتند از-1 :آمیختگی فکر-عمل-2 .درآمیختگی فکر-رویداد -3 .2آمیختگی

1. Fusion ideas
2. Fusion thinking Event
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فکر-شی(1ولز .)2009،2فعالشدن باورهای در آمیختگی افکار ،ارزیابیهایی را بر

میانگیزاند که بر اساس آنها فکر وسواسی خطرناک تلقی میشود و باعث بروز احساس

ترس ،اضطراب ،گناه و ناراحتی میشوند .خود این احساسات هم میتوانند نشانهای باشند از

این که خطر همراه با افکار مزاحم ،خطری واقعی است و در سن نوجوانی که فرد با تغییرات
درونی و بیرونی نیز درگیر است ،تأثیر بسزایی بگذارد .مسئلۀ دیگری که اثر بسیارمهمی در
انگیزۀ پیشرفت نوجوانان دارد ،مکانیزمهای مقابلهای آنان در برخورد با مسائل مربوط به

این دوره است .به طور کلی ،از دیدگاه الزاروس 3دو نوع پاسخ مقابله اصلی در برابر مسئله
وجود دارد :پاسخ مقابله 4مسئلهمدار 5و پاسخ مقابله هیجانمدار .6به نظر میرسد افرادی

که از مقابلههای مسئلهمدار استفاده میکنند ،براین باورند که موقعیتها قابل تغییرپذیر و

حلشدنی هستند .پیشبینی میشود هرچه پاسخهای مقابلهای مناسبتر باشند ،اجتناب کمتر

است ،درنتیجه نیاز به نوآوری و پیشرفت در نوجوانان بیشتر میشود .احساسات و هیجانات
نیز میتواند در سبک مقابلۀ افراد بهخصوص نوجوانان تأثیر بسزایی بگذارد .هریس(2015

) ،در تحقیقی دریافت نوجوانان بین سنین  14و  16که حمایت اجتماعی کمتری دارند
و دایم ًا به دنبال پشتیبانی و جلب حمایت اجتماعی هستند ،بیشترین سطح اضطراب 7و
رفتارهای مقابلهای هیجانی 8را از خود نشان میدهند؛ زیرا آنها در این سن ،برای تغییر رفتار

خود در راهبردهای مقابلهای متعددی درگیر هستند و از استراتژیهای خاصی برای مقابله

استفاده میکنند .با توجه به اهمیت عوامل فردی مؤثر در انگیزۀ پیشرفت ،هدف پژوهش
حاضر ارائۀ الگویی برای پیشبینی ابعاد انگیزۀ پیشرفت براساس ادارک ریسک و درآمیختگی
افکار و پاسخهای مقابلهای نوجوانان است.

روش

پژوهــش حاضــر یــک مطالعۀ همبســتگی اســت .با اســتفاده از آمار اســتنباطی شــامل اســتفاده
از روش همبســتگی ،تحلیــل مســیر بــرای ارائــۀ الگــو ،اســتفاده از رگرســیون چندمتغیــره بــرای
بررســی رابطــۀ بیــن متغیرهــا و ابعــاد مرتبــط بــا دو متغیــر دادههــا تجزیــه و تحلیــل شــدند.

1. Fusion think object
2. Wells
3. Lazarus
4. Coping responses
5. Problem-Oriented
6. Emotion –focused coping
7. Anxiety
8. Emotional Coping behaviors
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انگیــزۀ پیشــرفت بــه عنــوان متغیــر مــاک و ادراک ریســک ،درآمیختگــی و پاســخهای
مقابلــهای بــه عنــوان متغیرهــای پیشبیــن در نظــر گرفتــه شــدند .مالکهــای اصلــی ورود
بــه پژوهــش شــامل دانشآمــوزان مقطــع دبیرســتان در رشــتههای ریاضــی ،تجربــی و تربیــت

بدنــی ،مبتالنبــودن بــه هرگونــه بیمــاری طبــی مزمــن ،فقدان اختــاالت روانشــناختی و تمایل

بــه شــرکت در پژوهــش بــوده اســت .جامعــۀ آمــاری شــامل دانشآمــوزان پســر و دختــر

دبیرســتانهای شــهر قــم در ســال تحصیلــی  95-94بــوده اســت .حجــم نمونــه بــر اســاس

جــدول مــورگان 220 ،نفــر و بــه دلیــل افــت شــرکتکنندهها  10نفــر بــه هــر گــروه دختــر و
پســر اضافــه شــد؛ یعنــی (120پســر و 120دختــر) بــه صــورت تصادفــی خوشـهای انتخــاب

شــدند .دامنــۀ ســنی شــرکتکنندگان  18 -14ســال بــود و دانشآمــوزان بــا ابزارهــای زیــر
ارزیابــی شــدهاند .در ایــن پژوهــش بــرای گــرد آوری دادههــا از چهــار پرسشــنامه اســتفاده

شــد کــه عبارتنــد از :پرسشــنامۀ ادراک ریســک بنتیــن ( ،)1993یــک آزمــون هفتگــزارهای

بــا مقیــاس لیکــرت اســت کــه نمــرۀ آن حاصــل مجمــوع ســؤاالت مســتقیم و معکــوس

اســت .ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای مقیــاس ادراک ریســک برابــر بــا  0/89بــوده اســت .بــه
منظــور بررســی روایــی ســازۀ مقیــاس ،در ایــن پژوهــش از لحــاظ همبســتگی مقیــاس ادراک
ریســک بــا پرسشــنامههای ســبکهای تصمیمگیــری اســتفاده شــد و ضرایــب همبســتگی

ادراک ریســک بــا ســبک تصمیمگیــری منطقــی برابــر بــا ۰/۱۱۸؛ ســبک تصمیمگیــری

شــهودی ۰/۰۲۸؛ ســبک تصمیمگیــری وابســته  ۰/۰۹و بــا ســبک تصمیمگیــری اجتنابــی

برابــر بــا  ۰/۱۸۱بــه دســت آمــد .روایــی محتوایــی پرسشــنامه را متخصصــان علــوم شــناختی
تأییــد کردهانــد (زارع و اعــراب شــیبانی .)1390 ،پرسشــنامۀ درآمیختگــی افــکار پرسشــنامۀ

خودســنجی  14گویـهای اســت کــه باورهــای رایــج را دربــارۀ معنــی و قــدرت افــکار در ســه

مقولــۀ درآمیختگــی اندیشــه-کنش ،درآمیختگــی اندیشه-شــی و درآمیختگی اندیشــه-اتفاق

میســنجد .پاسـخها بــر یــک پیوســتار  100درجـهای و از صفــر (هیــچ اعتقــادی نــدارم) تــا
(100کامـ ً
ـا بــه آن معتقــدم) و بــه صــورت دهتایــی نمرهگــذاری میشــوند .ویلیــام ،ضریــب
همســانی درونــی را بــرای ایــن پرسشــنامه گــزارش کــرده اســت (آلفــای کرونبــاخ .)0/89 ،وی
همچنیــن روایــی کل مــواد را در دامنــۀ  0/35تــا  0/78ذکــر کــرده و همبســتگی معنــاداری

بیــن درآمیختگــی اندیشــه-کنش بــا پرسشــنامۀ باورهــای فراشــناختی  30ســؤالی گــزارش

کــرده اســت (ولــز ،1گویــام و کارنرایــت ،2001 ،بــه نقــل از خــرمدل و همــکاران1389 ،
1. Wells, G. William & Cartwright

96

دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

و احمدیطهــور و همــکاران .)1390 ،در تحقیــق خرمــدل و همــکاران ( )1389ضریــب
آلفــای کلــی را  0/87گــزارش کردهانــد .مقیــاس خودگزارشــده پاسـخهای مقابلـهای (مــوس،
 )1993دارای  48پرســش اســت کــه بــه مثابــۀ ابــزار غربالگــری و بالینــی در بررســیها و
خدمــات بهداشــت روانــی بــه کار بــرده میشــود .نمــرات بــر اســاس راهکارهــای مقابل ـهای

گرایشــی (رویکــردی) ،اجتنابــی و رفتاری-شــناختی طبقهبنــدی میشــوند .آلفــای کرونبــاخ
بــرای پایایــی مقیاسهــای هشــتگانه از  0/55 - 0/78در نوســان گــزارش شــده اســت.
همچنیــن ،روایــی مقیاســهای مقابلــهای گرایشــی از  ۰/۰۶ -۰/۶۱و بــرای مقیاسهــای

مقابل ـهای اجتنابــی از  ۰/۶۱ -۰/۰۸گــزارش شــده اســت (مــوس ،2005 ،ســول1993 ،
بــه نقــل از وفایــی( )1385 ،مقیاسهــای اندازهگیــری در روانشناســی شــناختی ،زارع و

عبدال ـهزاده .)1391 ،پرسشــنامۀ انگیــزۀ پیشــرفت را هرمانــز ( )1970بــا توجــه بــه مبانــی
نظــری کــه دربــارۀ انگیــزۀ پیشــرفت وجــود دارد ،تهیــه کــرده اســت .در پژوهــش مزبــور،

پایایــی آزمــون  0/86گــزارش شــده اســت .بــا اســتفاده از اعتباریابــی افتراقــی همبســتگی
بیــن ایــن آزمــون و آزمــون اضطــراب  0/001گــزارش شــده اســت .هرمانــز ( )1970بــا

انجــام پژوهشهــای دیگــر تعــداد مادههــا را از  35بــه  29مــاده تقلیــل داد .او بــرای بــه

دســت آوردن پایایــی پرسشــنامه از فرمــول کودر-دیچاردســون اســتفاده کــرد کــه ضریــب

بهدســتآمده بــر ایــن اســاس  0/86بــوده کــه از نظــر روانســنجی مقــدار مناســبی اســت.

آلفــای کرونبــاخ محاسبهشــده بــرای آزمودنیهــای دختــر  0/80و بــرای آزمودنیهــای پســر
 0/76و کل آزمودنیهــا  0/78بــوده اســت.

یافتهها

در ایــن قســمت اطالعــات جمعآوریشــده ازطریــق ابــزار پژوهــش بــا اســتفاده از آمــار
توصیفــی و اســتنباطی تجزیــه و تحلیــل شــده و در قالــب مطالعــۀ همبســتگی ارائــه شــده

اســت .در جــدول  1شــاخصهای آمــاری مقیــاس متغیرهــای اصلــی تحقیــق نشــان داده

شــده اســت .ایــن شــاخصها بــرای نمــرۀ کل متغیرهــا و همچنیــن همــۀ ابعــاد متغیرهــای
چندبعــدی محاســبه و ارائــه شــده اســت.
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 .10انگیزۀ پیشرفت

 .9راهبرد مقابلهای

 .8نشخوار فکری

 .7جستجوی هدایت

 .6امیدواری

 .5درآمیختگی افکار

 .4درآمیختگی فکر شیء

 .3آمیختگی فکر رویداد

 .2آمیختگی فکر کنش

 .1ادراک ریسک

متغیرها

)7(43.57

)1.49(4

)1.68(5.97

)2.90(9.85

)5.27(24.07

)223.49(536.86

)104.76(227.28

)69.89(126.04

)98.23(184.97

)3.41(20.87

)s(M

-.052

)*(.161

.067

.082

)*(.151

)**(-.238

)**(-.197

)*(-.164

-.015

)**(-.29

)*(-.161

-.074

)**(-.37

)**(.851

)**(.457

)**(.558

)**(-.235

-

-

1

2

.113

-.079

-.040

.027

)*(-.149

)**(.849

)**(.407

-

3

.039

-.061

-.040

.071

)**(-.19

)**(.710

-

4

)**(.193

)**(.767

-.052

-.073

-

6

)*(.149

)**(.443

)**(.284

-

7

.052

)**(.442

-

8

(**)

.17

-

9

* .)Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed

** .)Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed

.058

)**(-.17

-.097

.012

)**(-.28

-

5

جدول  .1میانگین (انحراف استاندارد) و همبستگی متغیرهای پژوهش
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محاســبۀ ضریــب همبســتگی (پیرســون) بیــن ادراک ریســک و انگیــزۀ پیشــرفت نشــاندهندۀ
نبــودِ ارتبــاط معنــادار بیــن آنهاســت .ســطح معنــاداری بهدسـتآمده بزرگتــر از  0/05اســت
كــه نشــاندهنده معنادارنبــودن ارتبــاط بیــن ادراک ریســک و انگیــزۀ پیشــرفت اســت.

محاسبۀ ضریب همبستگی (پیرسون) بین پاسخهای مقابلهای و انگیزۀ پیشرفت ،نشان

دهندۀ وجود ارتباط معنادار بین آنهاست .شدت این ارتباط در حد کمتر از متوسط و جهت
ضریب همبستگی مثبت نشاندهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر است؛ به این معنا كه
افرادی که پاسخهای مقابلهای قویتری دارند ،از انگیزۀ پیشرفت بیشتری نیز برخوردارند.

سطح معناداری بهدستآمده برابر با مقدار  0/01است كه نشاندهندۀ معناداربودن ارتباط بین

پاسخهای مقابلهای و انگیزۀ پیشرفت است .درنهایت فرضیۀ اصلی مبنیبر پیشبینیپذیری
انگیزۀ پیشرفت براساس متغیرهای ادراک ریسک ،درآمیختگی افکار و مکانیزمهای مقابلهای

آزمون شده است .این بررسی ازطریق تحلیل رگرسیونی انجام شده است.

جدول  -2نتایج محاسبۀ مدل رگرسیونی انگیزۀ پیشرفت و متغیرهای پیشبین (ادراک ریسک ،درآمیختگی افکار و مکانیزمهای مقابلهای

متغیر

ضریب تاثیر()B

مقدار ثابت

50/343

خطای
استاندارد()SEB

/227

9/790

بتا
استاندارد()Beta

/007

/302

/005

/053

/753

/203

2/916

ادراک ریسک

درآمیختگی افکار

راهبردهای مقابلهای

R2= 05/0

/461

**

/158

N=213

-

/111

t
5/142

**

1/581
**

*0/01 <P

جدول .3تحلیل رگرسیون گام به گام جهت تبیین انگیزۀ پیشرفت و تعیین سهم هریک از متغیرها
گام

اول

دوم

مقدار ثابت 66/115

خطای استاندارد()seb
4/640

بتا استاندارد()Beta

t

راهبرد مقابلهای امیدواری 0/537

0/189

0/193

2/850

مقدار ثابت 57/165

5/797

-

9/861

راهبرد مقابلهای امیدواری 0/565

0/187

0/203

3/027

راهبرد جستجوی هدایت 0/839

0/333

0/169

2/520

-

14/248
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سوم

چهارم

مقدار ثابت50/450

6/418

-

7/860

راهبرد مقابلهای امیدواری0/640

0/187

0/230

3/417

راهبرد جستجوی هدایت 0/833

0/329

0/168

2/530

درآمیختگی فکر-رویداد0/022

0/009

0/157

2/322

مقدار ثابت57/943

7/381

-

7/851

راهبرد مقابلهای امیدواری0/579

0/189

0/208

3/073

راهبرد مقابهای جستجوی هدایت0/726

0/331

0/147

2/193

درآمیختگی فکر-رویداد 0/023

0/009

0/168

2/508

راهبرد مقابلهای پذیرش-تسلیم-1/328

0/660

-0/136

-2/110

p<0/01

P<0/05
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در جدول باال ،نتایج اجرای تحلیل رگرسیونی با روش گام به گام ارائه شده است.

اطالعات جدول نشان میدهد در گام اول «راهبرد مقابلهای امیدواری» شرط ورود به مدل
رگرسیونی را داشته است .این متغیر توانسته است بهتنهایی حدود  4درصد تغییرات انگیزۀ

پیشرفت را تبیین كند .در گام دوم متغیر راهبرد جستجوی هدایت نیز به مدل اضافه شده

است كه به همراه راهبرد امیدواری ،ضریب تبیین مدل را به کمتر از  7درصد رسانیده است

و در گام سوم درآمیختگی فکر-رویداد هم به مدل اضافه شده كه به همراه دو متغیر قبلی،
ضریب تبیین مدل را به  9درصد رساندهاند .در آخرین گام راهبرد پذیرش تسلیم نیز به مدل

اضافه شده است و درنهایت حدود  11درصد تغییرات انگیزۀ پیشرفت از راه متغیرهای

واردشده به مدل تبیین (پیشبینی) شده است .اطالعات جدول باال سهم تأثیر هریك از
متغیرهای واردشده به مدل را در هر گام نشان میدهد .مشاهده میشود در گام آخر و پس

از ورود  4متغیر ،به ترتیب راهبرد امیدواری ( ،)0/208جستجوی هدایت ( )0/147و
درآمیختگی فکر-رویداد ( )0/168و راهبرد پذیرش تسلیم ()-0/136؛ سهم تأثیر معنادار

در تبیین انگیزۀ پیشرفت دارند .براساس نتایج بهدستآمده معادلۀ رگرسیونی مدل خروجی

در گام آخر به صورت زیر خواهد بود:

(راهبرد پذیرش تسلیم) ( + 0/136درآمیختگی فکر-رویداد) ( + 0/168راهبرد جستجوی هدایت)( + 0/147راهبرد امیدواری)  =57/94 + 0/208انگیزه پیشرفت

بحث و نتیجهگیری

هــدف پژوهــش حاضــر پیشبینــی انگیــزه پیشــرفت بــر اســاس ادراک ریســک ،درآمیختگــی
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افــکار و مکانیزمهــای مقابلــهای در نوجوانــان بــوده اســت .نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان
میدهــد بیــن ادراک ریســک و انگیــزۀ پیشــرفت نوجوانــان رابطــۀ معنــاداری وجــود نــدارد.
علیــزاده ،فــرزان و رضــوی( ،)1393در پژوهشــی مقایس ـهای بــه ایــن نتیجــه رســیدند بیــن

ادراک ریســک دانشــجویان دختــر و پســر در تأثیــر ســابقۀ مصونیــت و موفقیــت و تکــرار
فعالیتهــای خطرنــاک اختــاف معنیــداری مشــاهده نشــد .همچنیــن ناظمــی و صفارینیــا

( )1394نیــز در پژوهشــی دیگــر چنیــن نتیجــه گرفتند ادراک ریســک با رفتارهــای کارآفرینانه
رابطــۀ معکــوس دارد .نکتــۀ تأملبرانگیــز در ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه در زمینــۀ ادراک

ریســک و رفتارهــای کارآفرینانــه ،هرچــه ادراک ریســک بیشــتر باشــد ،رفتارهــای کارآفرینانــه

کمتــر مشــاهده میشــود .در پژوهشــی دیگــر پردنجانــی و همــکاران ( )1393نشــان دادنــد
در رابطــۀ بیــن انگیــزۀ پیشــرفت ،مرکــز کنتــرل و ریس ـکپذیری دانشــجویان مرکــز کنتــرل

بیشــترین تأثیــر و ریسـکپذیری کمتریــن تأثیــر را بــر خالقیــت دارد؛ ایــن یافتــه بــا پژوهــش

دینــگ و همــکاران ( )۲۰۱۶همسوســت .در تحقیقــی گســترده کــه روی بزرگســاالن و
والدیــن کــودکان مدرسـهای انجــام شــد ،نتیجــه چنیــن شــد کــه ادراک ریســک والدین مســنتر
بــه طــور چشــمگیری بیشــتر از والدیــن جــوان بــود و بــا ســطح آمــوزش عالــی آنهــا نیــز رابطــۀ
مثبــت داشــت (الســاندرو و همــکاران .)2015 ،ایــن مطالعــات بــا پژوهــش (جیحونلــی؛

 ) ۲۰۱۶نیــز همخوانــی دارد .در تحقیقــی کــه عوامــل مؤثــر بــر ســامت روان بررســی شــد،

مشــخص شــد ادراک ریســک زیــاد بــا ســامت و بهداشــت روان رابطــۀ معن ـیدار و مثبتــی

دارد (لرنــر و همــکاران؛  ۲۰۱۵و لوکســتون و همــکاران؛  ۲۰۱۱و اوســتافین و همــکاران؛
 ۲۰۱۱و مارتیــو و همــکاران؛  ۲۰۱۱و نــاروال و همــکاران؛  .)۲۰۱۳در قســمت دیگــری
از یافتههــا نتایــج مبنــی بــر نبــود ارتبــاط بیــن درآمیختگــی افــکار و انگیــزۀ پیشــرفت بــوده

اســت .ولــی در قســمتی از یافتههــا درآمیختگــی فکر-رویــداد هــم بــه مــدل اضافــه شــد و
ضریــب تبییــن مــدل را بشــتر کــرد .در مطالعــۀ نســبت ًا گســتردهای روی نوجوانــان در محــدودۀ
ســنی  20 -18شــواهدی ّ
دال بــر تأییــد درآمیختگــی فکر-عمــل بهعنــوان یــک پایــۀ شــناختی

در اختــال وســواس مطــرح شــده اســت و بــه نظــر میرســد باورهــای ناکارآمــد مثــل کنتــرل

و اهمیــت افــکار ،احســاس مســئولیت و ارزیابــی احســاس خطــر و تهدیــد میتواننــد
شــکلگیری ایــن ســازه را در نوجوانــان پیشبینــی کننــد (موس ـینژاد ،علیلــو .)1392 ،در

مطالعاتــی دیگــر کــه بســاکنژاد و همــکاران ( )1392و فرهمندمهــر و همــکاران (،)1393
انجــام دادنــد ،دریافتنــد درآمیختگــی فکــر -عمــل باعــث افزایــش احســاس گنــاه و نشــخوار
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فکــری در دانشــجویان میشــود .در تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان گفــت افــراد رواننژنــد کــه

دارای اختــاالت مختلــف ازجملــه اختــال وســواس فکر-عمــل هســتند ،پیشبینیکننــدۀ
منفــی انگیــزۀ پیشــرفت هســتند .ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه افــکار

وسواســی باعــث کاهــش عملکــرد مثبــت در دانشآمــوزان میشــود ،ایــن یافتــۀ پژوهــش
چگونــه تبییــن میشــود؟ بــرای تبییــن ایــن یافتــه و بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجامشــده
میتــوان گفــت بــه نظــر میرســد رگههایــی از درآمیختگــی فکر-رویــداد کــه در نوجوانــان

ســبب اختــال وســواس نشــوند ،عملکــرد آنــان را مختــل نمیکننــد و در صورتــی کــه همــراه
بــا راهبردهــای مناســب مقابل ـهای همــراه باشــد ،باعــث افزایــش انگیــزۀ پیشــرفت نیــز در

نوجوانــان میشــود.

با توجه به یافتۀ دیگر پژوهش ،بین دو متغیر پاسخهای مقابلهای و انگیزۀ پیشرفت

نشاندهندۀ رابط مثبت و معناداری وجود دارد .به این معنی که افرادی که پاسخهای مقابلهای

قویتری دارند ،از انگیزۀ پیشرفت بیشتری نیز برخوردارند .در پژوهشی قاسمزاده نساجی

و همکاران ( )1389به این نتیجه رسیدند افرادی که از پاسخهای مقابلهای مسئلهمدار در

حل مسائل استفاده میکنند ،دارای راهبردهای شناختی متمرکز بر برنامهریزی ،بازنگری
و ارزیابی مجدد به صورت مثبت در تنظیم هیجانات و نیز کاهش استفاده از پاسخهای
مقابلهای هیجانمدار و راهبردهای خودسرزنشگر ،نشخوار ذهنی ،فاجعهآمیزکردن در تنظیم

شناختی هیجانات هستند .در پژوهش دیگری عاشوری و حبیبی ( )1393دریافتند سبکهای
مقابلهای و مؤلفههای سالمت عمومی در دانشآموزان ،از اهمیت زیادی در غربالگری و

مداخالت پیشگیری مربوط به خطر مصرف مواد برخوردار است .از این تحقیق میتوان چنین
استنباط کرد که پاسخهای مقابلهای مسئلهمدار با افزایش ادراک ریسک نیز رابطۀ مستقیم
و مثبت دارد و باعث پیشگیری از خطرکردن در نوجوانان میشود .محققان همچنین نشان

دادند نوجوانان بین سنین  16-14سال در راهبردهای مقابلهای متعدد درگیر میشوند و به
احتمال زیاد برای تغییر در مشکالت خود مثل اضطراب و افسردگی از راهبردهای خاصی

استفاده میکنند .در این پژوهش نشان داده شد نوجوانان که پشتیبانیطلب هستند و در
جستجوی حمایت اجتماعی بیشتری هستند ،نسبت به آنهایی که مستقلتر هستند سطح
بیشتری از استرس و افسردگی دارند (هریس .)2015 ،چیناوه ( ،)2014در تحقیقی ثابت

کرد دانشآموزان تیپ  Aکه بیشتر از پاسخهای مقابلهای هیجانمدار استفاده میکنند،
دارای سطح عملکرد کمتر و همچنین انگیزۀ پیشرفت کمتری هستند .همچنین ویژگیهای
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شخصیتی مثبت که باعث استفاده از راهبردهای مقابلهای مناسب میشود ،میتواند رابطۀ
مثبت معنیداری با انگیزۀ پیشرفت داشته باشد (زارع و محمدزاده؛  .)۱۳۹۱نتیجۀ این

پژوهش با پژوهشهای ذکرشده و پژوهش آندریا و کرنگوتا ( ،)2015همسوست .با این
نتیجه که دانشآموزان دارای راهبردهای مقابلهای اجتناب دارای اضطراب امتحان بیشتر و

درنتیجه اهداف وانگیزۀ پیشرفت ضعیفتری هستند (به نقل از زارع و رستگار.)1393 ،

در پژوهش مالنی و زیمر ( ،)2015نیز نوجوانان آزمون شدند؛ در این تحقیق با استفاده از
مدل ساختاری نشان داده شد نوجوانانی که حساسیت عاطفی یا نشانههای افسردگی ،عالیم
اضطراب اجتماعی و حساسیت به طرد بیشتری را نشان میدهند ،دارای راهبردهای مقابلهای

اجتناب و نشخوار فکری بیشتری هستند و برعکس .در پژوهشی دیگر محققان اینگونه
تبحری و هیجانهای مثبت
تبیین کردند که باور هوشی افزایشی ازطریق واسطهگری اهداف ّ

بر پیشرفت تحصیلی دارای اثر مستقیم مثبت و باور هوشی ذاتی ازطریق واسطهگری اهداف

اجتناب-عملکرد اهداف رویکرد-عملکرد و هیجانهای منفی بر پیشرفت تحصیلی دارای
اثر غیرمستقیم منفی میباشد (زارع و رستگار .)1393 ،مس ّلم است نتایج این پژوهش در

سطح اولیه قرار دارد و با اینکه نتایج این تحقیق تأییدکنندۀ رابطۀ معنیدار بین راهبردهای

مقابلهای و درآمیختگی فکر-رویداد است ،اما پژوهشهای آزمایشی الزم است تا ماهیت
و روش این ارتباط بیشتر مشخص میشود .احتما ًال عوامل روانی اجتماعی دیگری نیز در
افزایش یا کاهش انگیزۀ پیشرفت در نوجوانان دخالت دارند که در پژوهشهای دیگری

باید مشخص و اثر آنها مطالعه شود .عالوه بر این ،پژوهشهای طولی نیز میتوانند در
آشکارکردن دقیقتر رابطۀ ع ّلی میان سطوح درآمیختگی افکار و راهبردهای مقابلهای با
انگیزۀ پیشرفت مؤثر باشند .پیشنهاد میشود بستههای آموزشی همراه با سرگرمی مثل (بستۀ

آموزشی )FASTمخصوص این سن تهیه شود و به وسیلۀ کارشناس آموزش داده شود تا
مداخالتی مؤثر برای افزایش انگیزۀ پیشرفت آیندهسازان جامعه انجام شود.
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