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Abstract
Introduction: Today, the prevalence of risky behaviors among youths has become one of the most 
important and widespread concerns of human societies. The aim of this study was to develop a 
model of the structural relationship of risky behaviors based on interpersonal sensitivities with the 
mediating role of emotional creativity in students of Islamic Azad Universities of Isfahan Province. 
Methods: The present study was conducted by a descriptive-correlation method. The statistical 
population of the present study included all students studying in the second semester of the academic 
year 2020-2021 in Islamic Azad universities of Isfahan Province. A total of 384 individuals were 
selected using random cluster sampling. Data were collected using with demographic questionnaire, 
"Youth Risk Behavior Survey", "Interpersonal Sensitivity Measure" and “Emotional Creativity 
Inventory”. Content validity was measured by qualitative method and reliability by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed in 
SPSS. 24 and PLS. 3. 
Results: Interpersonal sensitivities were inversely and negatively correlated with emotional 
creativity (β= -0.60, t= 9.87). Emotional creativity was inversely and negatively correlated with high-
risk behaviors (β= -0.54, t=4.98). Interpersonal sensitivities were directly and positively correlated 
with high-risk behaviors (β=0.41, t=5.85). Finally, the correlation of interpersonal sensitivity with 
risky behaviors was confirmed by emphasizing the mediating role of emotional creativity (t=80.59). 
According to the model results, the prediction of students' high-risk behaviors based on interpersonal 
sensitivity had a favorable fit due to the mediating role of emotional creativity in students.
Conclusions: Students risky behaviors are predicted based on interpersonal sensitivity due to 
the mediating role of emotional creativity in students. Therefore, it is suggested that by holding 
workshops and educational programs and producing appropriate content to inform students and their 
families and university officials to reduce risky behaviors.
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چکیده
مقدمـــه: امــروزه شــیوع رفتارهــای خطرنــاک در جوانــان بــه یکــی از مهمتریــن و گســترده تریــن دل نگرانــی هــای جوامــع بشــری 
تبدیــل شــده اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف طراحــی الگــوی روابــط ســاختاری رفتارهــای خطرنــاک بــر اســاس حساســیت هــای بیــن 

فــردی بــا نقــش میانجــی خالقیــت هیجانــی در دانشــجویان دانشــگاه هــای آزاد اســالمی اســتان اصفهــان انجــام پذیرفــت. 
روش کار: پژوهــش حاضــر بــه روش توصیفــی- همبســتگی انجــام شــد. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل کلیــه دانشــجویان 
ــداد  ــود. تع ــی 1400- 1399 در دانشــگاه هــای آزاد اســالمی اســتان اصفهــان ب ــل در نیمســال  دوم ســال تحصیل ــه تحصی مشــغول ب
ــت  ــنامه جمعی ــا "پرسش ــا ب ــدند. داده ه ــاب ش ــه ای انتخ ــی خوش ــری تصادف ــه گی ــتفاده از روش نمون ــا اس ــراد ب ــن اف ــن از ای 384 ت
 Interpersonal( "انــدازه حساسیت بین فردی" ،)Youth Risk Behavior Survey( " شــناختی، "بررســی رفتارهــای خطرنــاک جوانــان
ــه  ــوا ب ــی محت Sensitivity Measure( و "ســیاهه خالقیــت هیجانــی")Emotional Creativity Inventory( جمــع آوری شــد.  روای

روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ انــدازه گیــری شــد. تحلیــل داده هــا در نــرم افزارهــای 
اس پــی اس اس نســخه 24 و پــی ال اس  نســخه 3 انجــام  شــد.

یافتـــه هـــا: حساســیت هــای بین فردی بــا خالقیــت هیجانــی همبســتگی معکــوس و منفــی  داشــت )t=9/87 ،β= -0/60(. خالقیت 
ــا  ــردی ب ــن ف ــای بی ــیت ه ــت )t=4/98 ،β= -0/54(. حساس ــی  داش ــوس و منف ــتگی معک ــاک همبس ــای خطرن ــا رفتاره ــی ب هیجان
ــا  ــردی ب ــن ف ــیت بی ــتگی حساس ــت، همبس ــت )t=5/85 ،β=0/41(. در نهای ــت داش ــتقیم و مثب ــتگی مس ــاک همبس ــای خطرن رفتاره
رفتارهــای خطرنــاک  بــا تاکیــد بــر نقــش میانجــی خالقیــت هیجانــی تأییــد گردیــد )t=80/59(. بــا توجــه بــه نتایــج الگــو ، پیــش بینــی 
رفتارهــای خطرنــاک دانشــجویان براســاس حساســیت بیــن فــردی بــا توجــه بــه نقــش واســطه ای خالقیــت هیجانــی در دانشــجویان از 

بــرازش مطلــوب برخــوردار بــود.
نتیجــه گیــری: رفتارهــای خطرنــاک دانشــجویان براســاس حساســیت بیــن فــردی بــا توجــه بــه نقــش واســطه ای خالقیــت هیجانــی 
در دانشــجویان پیــش بینــی مــی شــود. لــذا پیشــنهاد مــی شــود کــه بــا برگــزاری کارگاه هــا و برنامــه هــای آموزشــی و تولیــد محتــوای 
مناســب در زمینــه آگاه ســازی دانشــجویان و خانــواده هــای آن هــا و مســئوالن دانشــگاه هــا جهــت کاهــش رفتارهــای پرخطــر اقــدام 

شــود. 
کلیدواژه ها: رفتارهای خطرناک، حساسیت بین فردی، خالقیت هیجانی.
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مقدمه 
امــروزه بــروز رفتارهــای خطرنــاک )risky behaviors( در جوانــان 
بــه یکــی از مهمتریــن و گســترده تریــن دل نگرانــی هــای 
جوامــع بشــری تبدیــل شــده اســت. مفهــوم گســترده رفتــار هــای 
خطرنــاک، سلســله ای از رفتارهــا را در برمــی گیــرد کــه نــه تنهــا 
بــرای فــرد درگیــر در ایــن رفتــار و افــراد مهــم زندگــی وی زیــان 
هــای جــدی بــه بــار مــی آورد، بلکــه باعــث صدمــه غیرعمــدی 
بــه افــراد بــی گنــاه دیگــر نیــز مــی شــود. رایج تریــن رفتارهــاي 
خطرنــاک عبارتنــد از : مصــرف زیــاد مشــروبات، ســوءمصرف مــواد 
مخــدر، آمیــزش جنســی ناایمــن، رانندگــی بــی پــروا، ورزش هــاي 
ــی ]1[.  ــار و غیرقانون ــد و ب ــی بن ــال ب ــازي، اعم ــاک، قمارب خطرن
ــش  ــدر کاه ــواد  مخ ــرف م ــروع مص ــن ش ــی س ــه ایران در جامع
ــار در طــول عمــر خــود  یافتــه اســت و نوجوانــان حداقــل یــک ب
ــره را                                                                                             ــیگار و غی ــکل، س ــون ال ــوادی همچ ــرف م ــه مص تجرب
دریافــت کــه  در مطالعــه خــود   Buelow  .]2[ انــد  داشــته 
ــط دانشــگاه اســت ]3[.  ــا در محی ــن رفتاره ــوع ای ــن وق متداولتری
ــن  ــا ســطح پایی ــاک ب ــه طــور خــاص شــروع رفتارهــای خطرن ب

ــت  ]4[.  ــط اس ــردگی مرتب ــالت و افس تحصی
ســبک هــای ناســازگارانه تنظیــم هیجانــات و رفتارهایــی کــه منبع 
ــروز  ــد پیــش بینــی کننــده مهمــی در ب ــد مــی توان هیجانــی دارن
رفتارهــای خطرنــاک باشــند. افــرادی کــه فاقــد مهارت هــای الزم 
بــرای کنــار آمــدن بــا تجــارب هیجانــی خــود هســتند در هنــگام 
مدیریــت و کنتــرل عواطــف منفــی خــود، بیشــتر درگیــر رفتارهــای 
خطرنــاک مــی شــوند ]5[. بــه نظــر مــی رســد، هنــگام مبــادرت 
بــه رفتارخطرنــاک، احتمــاال بــه واقعــه اصلــی کــه محــرک خلــق 
ــار  ــه نمــی شــود و هنگامــی کــه رفت ــوده اســت، پرداخت منفــی ب
خطرنــاک متوقــف مــی شــود، فــرد مســتعد بازگشــت بــه همــان 
ــد.  ــرار کن ــرد از آن ف ــی ک ــالش م ــه ت ــت ک ــی اس ــت منف حال
افــرادی کــه از رفتارهــای خطرنــاک، بــه منظــور کاهــش حالــت 
هــای عاطفــی منفــی خــود اســتفاده مــی کننــد، مســتعد گرفتــار 
شــدن در دوری از عاطفــه منفــی و گرایــش بــه رفتــار خطرنــاک 
ــاک  ــای خطرن ــه، رفتاره ــه خصــوص اینک ــتند. ب و بالعکــس هس
تبدیــل بــه تقویــت کننــده هــای مثبــت مــی شــوند کــه رهایــی 
ــن  ــت، ای ــراه دارد و درنهای ــه هم ــی را ب ــان منف ــی از هیج موقت
ــن  ــال انجــام چنی ــی ممکــن اســت احتم احســاس آرامــش موقت
رفتارهایــی را در آینــده افزایــش دهــد ]6[. علــل گوناگونــی بــرای 

ــه شــده اســت ]7[.  ــروز رفتارهــای پرخطــر ارائ ب
ــا  ــی ب ــه نوع ــد ب ــی توان ــه م ــناختی ک ــل روانش ــی از عوام یک
رفتارهــای خطرنــاک ارتبــاط داشــته باشــد، حساســیت بیــن فــردی 

ــای  ــه ه ــاس گفت ــر اس ــت. ب )interpersonal sensitivity( اس
ــی و  ــای آگاه ــه معن ــردی ب ــن ف ــکاران حساســیت بی You و هم

حساســیت بیــش ازحــد، نســبت بــه رفتــار و احساســات دیگــران 
اســت کــه بــا احســاس ناراحتــی، رفتارهــای اجتنابــی، عــزت نفــس 
پاییــن و ترســو بــودن در روابــط بیــن فــردی مشــخص مــی شــود 
ــی،  ــا مشــغولیت ذهن ــاً ب ــاال عموم ــردی ب ــن ف ]8[. حساســیت بی
گــوش بــه زنگــی نســبت بــه رفتــار و ُخلــق اطرافیــان و حساســیت 
نســبت بــه دریافــت انتقــاد و طــرد در تعامــالت اجتماعــی همــراه 
ــد  ــاختار چن ــک س ــردی دارای ی ــن ف ــیت بی ــت ]9[ حساس اس
بعــدی اســت کــه شــامل آگاهــی بیــن فــردی، اضطــراب جدایــی، 
ــد اســت ]10[.  ــه تائی ــاز ب ــس شــکننده  و نی ــزت نف ــی، ع کمروئ
ــش از  ــل بی ــران، تمای ــه دیگ ــتگی ب ــل وابس ــه دلی ــراد ب ــن اف ای
ــه خوشــحال  ــار و واکنــش هــای دیگــران، تمایــل ب ــه رفت حــد ب
نمــودن دیگــران و تعــارض کمتــر، عــدم توانایــی در ایجــاد روابــط 
ــران از            ــی دیگ ــی منف ــی ]11[، ارزیاب ــدی، کمروئ ــتحکم و ج مس
آن هــا و خطــر پذیــری کمتــر، روابــط اجتماعــی ســالم  در آن هــا 

محــدود مــی شــود ]12[.
نتایــج پژوهــش احمــدی و همــکاران نشــان داد کــه دانشــجویان 
ــا  ــا دانشــجویان ب ــاال در مقایســه ب ــردی ب ــن ف ــا حساســیت بی ب
ــد  ــای ناکارآم ــتر از راهبرده ــن بیش ــردی پایی ــن ف ــیت بی حساس
تنظیــم شــناختی هیجــان ماننــد فاجعــه ســازی، نشــخوار فکــری، 
ــد ]Anli .]13 در  ــی کنن ــتفاده م ــران اس ــود و دیگ ــرزنش خ س
مطالعــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه حساســیت هــای بیــن 
ــت  ــه کالس، احســاس امنی ــق داشــتن ب ــا احســاس تعل ــردی ب ف
داشــتن درآنجــا، پیشــرفت تحصیلــی واحســاس اتحــاد در دانــش 
آمــوزان همبســتگی معنــاداری دارد. بدیــن معنــا کــه ایــن الگوهــا 
بــا ارتبــاط بــا معلــم، یادگیــری و پیشــرفت تحصیلــی همبســتگی 
مثبــت دارد. دانــش آمــوزان بــا حساســیت بیــن فــردی بــاال ممکن 
اســت حــس تعلق بــه کالس را نداشــته باشــند، بنابراین، شکســت، 
ناســازگاری، مشــکالت ارتباطــی و رفتارهــای ضــد اجتماعــی رخ 
مــی دهــد ]14[. مطالعــات گســترده نشــان داده انــد کــه حساســیت 
ــن،  ــس پائی ــزت نف ــی، ع ــا روان رنجورخوی ــاال ب ــردی ب ــن ف بی
ــی ]16[ و  ــازگاری اجتماع ــا س ــردگی ]15[، ن ــود افس ــروع و ع ش

ــه اینترنــت  ارتبــاط دارد ]17[. ــاد ب اعتی
ــروز  ــش ب ــا کاه ــگیري ی ــد در پیش ــی توان ــه م ــی ک از عوامل
ــت  ــد، خالقی ــته باش ــزایی داش ــش بس ــاک نق ــاي خطرن رفتاره
  Averill ــر ــق نظ ــت. طب ــی )emotional creativity( اس هیجان
ــراز  ــای اب ــه معن ــی ب ــت هیجان Thomas-Knowles &  خالقی

ــاس  ــر اس ــه ب ــت(، ک ــد )بداع ــی جدی ــه روش ــت(، ب ــود )صداق خ
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ــردی  ــان ف ــط می ــه و رواب ــط یافت ــرد بس ــری ف ــوط فک آن خط
)اثربخشــی( او افزایــش  مــی یابــد. مطابــق ایــن تعریــف صداقــت، 
بداعــت و اثربخشــی  3 عنصــر اصلــی خالقیــت هیجانی محســوب 
ــول  ــات معم ــر هیجان ــی تغیی ــی توانای ــت یعن ــوند. بداع ــی ش م
ــا و  ــا برخــالف هنجاره ــه ی ــد ک ــی جدی ــاالت هیجان و ایجــاد ح
ــداول فــرد  ــات مت ــد از هیجان ــا ترکیبــی جدی اســتاندارد هاســت ی
اســت.  اصالــت بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک پاســخ عاطفــی 
خــالق بایــد خــود فــرد را بیــان کنــد، نــه اینکــه نشــان دهــد فــرد 
بــا شــرایط هماهنــگ اســت و اثربخشــی نیــز یعنــی پاســخ خــالق 
بایــد متناســب بــا موقعیــت بــوده یــا نتایــج مفیــدی را بــرای فــرد و 
گــروه بــه همــراه داشــته باشــد ]Avrill .]18 معتقــد اســت افــراد با 
خالقیــت هیجانــی قادرنــد موقعیــت را بــه طــور صحیــح ارزیابــی 
و احساســات خــود را ماهرانــه بیــان کننــد ]19[.  نتایــج پژوهــش 
ــردی  ــای ف ــاوت ه ــکاران نشــان داد تف ــای Gutbezahl و هم ه
ــود.  ــی ش ــکار م ــر آش ــات و تصاوی ــی در کلم ــت هیجان در خالقی
ــری  ــی باالت ــت هیجان ــه خالقی ــجویانی ک ــه اول دانش در مطالع
ــز  ــش برانگی ــای چال ــاره رویداده ــی درب ــتان های ــتند. داس داش
عاطفــی نوشــتند و تصاویــری از احساســات خــاص ترســیم کردنــد. 
در مطالعــه دوم نیــز دانشــجویانی کــه خالقیــت هیجانــی باالتــری 
داشــتند، داســتانی را دربــاره یــک موقعیــت مبهــم از نظر احساســی 
تکمیــل کردنــد و ترکیــب هایــی ســاختند که 3 احســاس ناســازگار 
)شــادی، خشــم، ناامیــدی( را بــا هــم ادغــام کردنــد و در مجمــوع 
دانشــجویانی کــه نمــره باالتــری در خالقیــت هیجانــی داشــتند، 
ــی و  ــورت کالم ــه ص ــات ب ــان احساس ــتری در بی ــت بیش خالقی

ــد ]20[. ــی نشــان دادن غیرکالم
ــان داد  ــکاران نش ــر و هم ــوش ضمی ــای خ ــش ه ــج پژوه نتای
ــد، در هنــگام  ــری دارن ــی باالت دانشــجویانی کــه خالقیــت هیجان
مواجهــه بــا موقعیــت هــای پرتنــش، طیفــی از راهکارهــای             
مقابلــه ای ماننــد مهــار خــود، مســئله گشــایی، جســتجوی 
ــت در  ــای مثب ــردن معن ــدا ک ــی، پی ــای الزم اجتماع ــت ه حمای
ــی  ــد ]21[. کیان ــی برن ــکار م ــا را ب ــش ه ــا تن ــه ب ــگام مواجه هن
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــات خ ــکاران در مطالع و هم
ــی،  ــات هیجان ــردازش اطالع ــی در پ ــت هیجان ــای خالقی مؤلفه ه
و ادراک، تعامــالت و رویارویــی آن هــا بــا فضــای آموزشــی افــراد 
ــن مؤلفه هــا ســبب ســازگاری و  ــر در ای ــوده و نمــره باالت ــر ب مؤث
ــر در آن هــا ســبب افزایــش رفتارهــای تنــش  زا و  ــن ت نمــره پائی
ناســازگارانه می شــود  ]22[. بــروز رفتارهــای خطرنــاک در ســطح 
ــدم آگاهــی  ــل ع ــه دلی ــان دانشــجویان ب ــه خصوصــا در می جامع
کافــي نســبت بــه آن هــا بســیار اســت. بــا توجــه بــه اینکــه دوره 

دانشــجویی دوره گــذر از نوجوانــی بــه جوانــی اســت و رفتارهــاي 
خطرنــاک در ایــن دوره مــي توانــد در آینــده دانشــجو تاثیــر بگذارد، 
لــذا ضــروری اســت کــه  بــه عوامــل موثــر در ایجــاد ایــن رفتارهــا 
توجــه کافــی شــود، تــا بتــوان از مشــکالت بعــدی پیشــگیری کرد. 
ــای  ــه پژوهــش ه ــد ک ــی ده ــات پیشــین نشــان م ــرور مطالع م
اندکــی ارتبــاط خالقیــت هیجانــی و حساســیت بیــن فــردی را بــا 
رفتارهــای پرخطــر در دانشــجویان بررســی کــرده انــد. همچنیــن 
مطالعــه ای کــه بــه طــور مســتقیم بــه نقــش واســطه ای خالقیــت 
هیجانــی در ارتبــاط بــا حساســیت بیــن فــردی در بــروز رفتارهــای 
خطرنــاک بپــردازد انجــام نشــده اســت. بنابرایــن، مطالعــه حاضــر 
بــا هــدف  طراحــی الگــوی روابــط ســاختاری رفتارهــای خطرنــاک 
ــی  ــش میانج ــا نق ــردی ب ــن ف ــای بی ــیت ه ــاس حساس براس
ــای آزاد اســالمی  ــی در دانشــجویان دانشــگاه ه ــت هیجان خالقی

اســتان اصفهــان انجــام شــد.

روش کار
ــد.  ــام ش ــتگی انج ــی- همبس ــه روش توصیف ــر ب ــش حاض پژوه
جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه دانشــجویان مقطــع کاردانی     
کارشناســی، کارشناســی ارشــد و  دکتــری  مشــغول بــه تحصیــل 
ــال دوم  ــان در نیمس ــتان اصفه ــالمی اس ــای  آزاد اس ــگاه ه دانش
ســال 1400- 1399 بــود. روش نمونــه گیــری  نیــز نمونــه گیــری 
تصادفــی خوشــه ای بــود.  حداقل نمونــه الزم در الگوی ســاختاری 
کــه 200 تــن مــی باشــد ]23[. تعــداد نمونــه در پژوهــش حاضــر 
نیــز بــا در نظــر گرفتــن احتمــال افــت نمونــه هــا 450 تــن درنظــر 
گرفتــه شــد. روش نمونــه گیــری بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا 
از دانشــگاه هــای آزاد اســالمی منطقــه غــرب اســتان اصفهــان بــه 
صــورت تصادفــی ســاده و بــه روش قرعــه کشــی، 2 دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد نجــف آبــاد و دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد خمینــی 
ــانی،  ــوم انس ــکده عل ــپس از 5 دانش ــدند. س ــاب ش ــهر انتخ ش
حقــوق، فنــی مهندســی، مهندســی مکانیــک و مهندســی عمــران 
در 2 دانشــگاه مذکــور، بــه روش تصادفــی ســاده و بــه روش قرعــه 
کشــی، 3 دانشــکده علــوم انســانی، حقوق، فنــی مهندســی انتخاب 
شــد. ســپس از بیــن دانشــکده هــای منتخــب )علــوم انســانی 40 
کالس، حقــوق 30 کالس، فنــی مهندســی 20 کالس(، بصــورت 
ــوم  ــکده عل ــی از دانش ــه کش ــه روش قرع ــاده و ب ــی س تصادف
انســاني 15 کالس، از دانشــکده حقــوق 10 کالس و از دانشــکده 
فنــي مهندســي 5 کالس انتخــاب شــد. هــرکالس حــدودا بیــن 35 
تــا 50 دانشــجو داشــت. لیســت دانشــجویان هــرکالس بــه همــراه 
ــت و  ــرار گرف ــار پژوهشــگر ق ــا در اختی شــماره دانشــجویی آن ه
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بدیــن ترتیــب از هــرکالس 15تــن بــه صــورت تصادفــی ســاده و 
بــه روش قرعــه کشــی انتخــاب شــدند.

تعــداد نمونــه در ایــن پژوهــش 450 تــن بــود کــه بعــد از حــذف 
داده هــای مخــدوش 384 پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.  
معیــار ورود بــه پژوهــش شــامل رضایــت بــرای ورود بــه پژوهــش، 
ــه  ــا 35 ســال و عــدم مشــارکت در پژوهــش دیگــر ب ســن 25 ت
طــور همزمــان بــود و عــدم تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش معیــار 

خــروج بــود. 
جمع آوری داده ها با پرسشنامه های زیر انجام شد.

پرسشــنامه  مشــخصات جمعیــت شــناختی کــه جنســیت، تاهــل  و 
مقطــع تحصیلــی را شــامل مــی شــد.

 Youth Risk Behavior( »بررســی رفتارهــای پرخطــر جوانــان«
ســنجش  بــرای   1393 ســال  در  معینــی  توســط   )Survey

رفتارهــای پــر خطــر جوانان در ایــران طراحی شــد. ]24[. »بررســی 
رفتارهــای پرخطــر » دارای 40  عبــارت و 7 مؤلفــه شــامل رانندگی 
خطرنــاک )dangerous driving(، رفتارهــای خشــونت آمیــز 
 suicidal( تمایــل و اقــدام بــه خودکشــی ،)violent behaviors(
 smoking( ــان ــیگار و قلی ــرف س ideation and attempt(، مص

 alcohol and( ــدر ــواد مخ ــکل و م ــرف ال and hookah(،  مص

)sexual behavior( و رفتارهــای  drug use(، رفتــار جنســی 

 )cyberspace related behaviors( ــا فضــای مجــازی ــط ب مرتب
ــارت  4،3،2،1 و5،  ــاک دارای 5 عب ــی خطرن ــه رانندگ ــت. مؤلف اس
ــارت 4،3،2،1و 5،  ــز دارای 5 عب ــونت آمی ــای خش ــه رفتاره مؤلف
ــارت4،3،2،1و  ــی دارای 5 عب ــه خودکش ــدام ب ــل و اق ــه تمای مؤلف
5، مؤلفــه مصــرف ســیگار و قلیــان دارای 5 عبــارت 4،3،2،1 و5 ، 
مؤلفــه مصــرف الــکل و مــواد مخــدر دارای 7 عبــارت 6،5،4،3،2،1 
و7، مؤلفــه رفتــار جنســی دارای 7 عبــارت 6،5،4،3،2،1 و7، مؤلفــه 
رفتارهــای مرتبــط بــا فضــای مجــازی6 عبــارت  5،4،3،2،1و6  را 
مــی ســنجد. شــیوه نمــره گــذاری آن بــر اســاس طیــف لیکــرت 4 
درجــه ای )0= هرگــز    1= یــک یــا دوبــار    2= بعضــی اوقــات   
ــای پرخطــر  ــره کل  رفتاره ــه نم ــات( اســت. دامن 3= بیشــتر اوق
بیــن 40 تــا 120 بوده که نمره باالتر نشــــان دهنــــده گرایــــش 
فــــرد بــه انجــــام رفتارهــای پرخطــر اســــت. مطالعه خارجي 

مرتبــط کــه از ایــن ابــزار  اســتفاده کــرده باشــد، یافــت نشــد.  
احمــدی و همــکاران  ابــزار  »بررســی رفتارهــای پرخطــر جوانــان« 
ــیراز در   ــهر ش ــاله ش ــان 15-29 س ــن از جوان ــر روی 600 ت را ب
ــه  ــال  1393 را در مطالع ــیراز در س ــهر ش ــه ش ــق 10 گان مناط
ــط 5  ــوری توس ــوع ص ــوا از ن ــی محت ــد. روای ــرا نمودن ــود اج خ
ــی  ــد. پایای ــد ش ــه شناســی بررســی و تائی ــین جامع ــن از مدرس ت

ــاخ  ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ــان  ــیگار و قلی ــرف س ــه مص ــرای مؤلف ــوق ب ــه ف ــر روی نمون ب
ــه  ــرای مؤلف ــز 0/71، ب ــونت آمی ــار خش ــه رفت ــرای مؤلف 0/76، ب
رانندگــی خطرنــاک 0/70، بــرای مؤلفــه رفتارهــای جنســی 0/74، 
ــرای مؤلفــه  ــکل و مــواد مخــدر 0/77، ب ــرای مؤلفــه مصــرف ال ب
رفتارهــای فضــای مجــازی 0/77 و بــرای مؤلفــه تمایــل و اقــدام 
بــه خودکشــی 0/84 و  بــرای مقیــاس کلــی پرسشــنامه رفتارهــای 
پرخطــر  0/91 بــه دســت آمــده اســت ]24[. در پژوهــش عباســی 
و همــکاران روایــی محتــوا  بــه روش کیفــی »رفتارهــای پرخطــر«  
ــر اســاس نظــر 5 تــن از مدرســین جامعــه شناســی دانشــگاه  را ب
ــه روش  ــی ب ــت. پایای ــرار گرف ــد ق ــورد تائی ــی و م ــیراز بررس ش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی 400  
تــن از دانشــجویان مقطــع کارشناســی، ارشــد و دکتــری دانشــگاه 

ــد ]25[. ــوق  0/88 بدســت آم ــه ف ــر روی نمون شــیراز ب
 Interpersonal Sensitivity( »ــردی ــن ف ــیت بی ــدازه حساس »ان
Measure(  توســط  Boyce&Parker در ســال 1989 در اســترالیا 

و نیوزلنــد طراحــی شــده اســت ]10[.  ابــزار دارای 36 عبــارت و 5 
مؤلفــه آگاهــی بیــن فــردی )interpersonal awareness( دارای 
ــد  ــه تایی ــاز ب ــامل 2، 4، 10، 23، 28، 30 و36 ، نی ــارت ش 7 عب
)need for approval( دارای 8 عبــارت شــامل 6، 8، 11، 13، 16، 
18، 20 و 34 ، اضطــراب جدایــی )separation anxiety( دارای  8 
ــودن  ــو ب ــامل 1، 12، 15، 17، 19، 25، 26 ، 29، ترس ــارت  ش عب
)timidity( دارای 8 عبــارت شــامل  3، 7، 9، 14، 22،21، 32 و 33 
و خــود درونــی شــکننده )fragile inner- self( دارای  5 عبــارت 
شــامل   5، 24، 27، 31 و 35  اســت شــیوه نمــره گــذاری آن  بــر 
اســاس طیــف لیکــرت 4 درجــه ای اســت )4=کامــال موافقــم   3= 
ــا حــدودی مخالفــم  1=کامــال مخالفــم(.  تا حدودی موافقم  2= ت
ــی  ــا 144 م ــن 36 ت ــردی بی ــن ف ــه نمــره کل حساســیت بی دامن
باشــد. نمــره بیــن 36 تــا 66 نشــان دهنــده حساســیت بیــن فــردی 
پاییــن، 67 تــا 96 نشــان دهنــده حساســیت بیــن فــردی متوســط و 
نمــره 97 تــا 144 نشــان دهنــده نمــره بــاالی فــرد در حساســیت 

بیــن فــردی مــی باشــد.
ــیت  ــدازه حساس ــزار »ان ــود اب ــه خ Boyce & Parker در مطالع

بیــن فــردی« را بــر روی 265 شــرکت کننــده در مطــب عمومــی 
غیرروانپزشــکی، 81 دانشــجوی پرســتاری و مــددکاری اجتماعــی، 
30 دانشــجوی پزشــکی، و 122 تــن از بیمــاران بســتری و 
ســرپایی مبتــال بــه افســردگی را در اســترالیا و نیوزلنــد اجــرا نمــود. 
روایی مالکــی بــه روش روایــی همزمان  ابــزار را با »قضاوت 
  Clinical Judgment of( فــردی«  بیــن  از حساســیت  بالینی 
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که  کردنــد  گــزارش   0/72 برابر   )Interpersonal Sensitivity

نشانگر روایی همزمان باالی این پرسشنامه است. پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفا کرونباخ  بــر روی نمونــه 
فــوق، 0/76 برای مؤلفــه آگاهی بین فردی، 0/55 بــرای مؤلفــه نیاز 
ــه  ــرای مؤلف ــه اضطراب جدایی، 0/63 ب ــرای مؤلف به تائید، 0/67ب
ترســو بــودن و 0/59 بــرای مؤلفــه خــود درونــی شــکننده و 0/86 

بــرای کل مقیاس  به دست آوردند ]10[.
Dogan & Sapmaz »انــدازه حساســیت بیــن فــردی« را بــر روی 

530 تــن )322 دختر و 190 پســر( ازدانشــجویان مقطع کارشناســی 
ــی  ــل عامل ــه روش تحلی ــازه ب ــی س ــود. روای ــرا نم ــه اج ترکی
اکتشــافی و تائیــدی بررســی شــد. نتایــج تحلیــل عاملــی تائیــدی 
نشــان داد کــه ســاختار عامــل اصلــی حساســیت بیــن فــردی بــا 
داده هــای قبلــی مطابقــت نــدارد. همچنیــن نتایــج تحلیــل عاملــی 
ــن  ــرای حساســیت بی ــدی را ب ــی جدی ــاختار 3 عامل اکتشــافی، س
فــردی نشــان داد. اولیــن عامــل نگرانــی و وابســتگی بیــن فــردی 
عامــل   )دومیــن   )interpersonal worry and dependency(
عــزت نفــس پائیــن( )low self-esteem( و ســومین عامــل رفتــار 
 )unassertive interpersonal behavior(  بیــن فــردی بــی ادعــا
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــی باش م
ضریــب آلفــا کرونبــاخ  بــر روی نمونــه فــوق بــرای مؤلفــه نگرانــی 
و وابســتگی بیــن فــردی  0/84  بــرای مؤلفــه عــزت نفــس پائیــن  
ــا 0/73 و کل  ــی ادع ــردی ب ــن ف ــار بی ــه رفت ــرای مؤلف 0/64 و ب

ــد ]26[. مقیــاس 0/81 محاســبه گردی
ــردی«  ــن ف ــیت بی ــدازه حساس در ایران محمدیان و همکاران، »ان
ــوم پزشــکی  ــر بالینــی عل ــن از دانشــجویان غی ــر روی 357 ت را ب
دانشــگاه اصفهــان انجــام داد ]27[. نتایــج روایــی ســازه بــه روش 
تحلیــل عاملــی تاییــدی 5 مولفــه اصلــی را نشــان داد. همچنیــن 
روائــی ســازه بــه روش روایــی همگــرا در نمونــه فــوق  بــا »ســیاهه 
ــاس اضطــراب  ــا »مقی افســردگی« )Depression Inventory(، ب
دلبســتگی  و »ســبک   )Social Anxiety Scale( اجتماعــی« 
 Anxious-Ambivalent Attachment( »مضطــرب دوســوگرا
Style( در محــدوده  )0/29 تــا 0/40( گــزارش کردنــد کــه نشــان  

دهنــده  همبســتگی مثبــت و معنــادار اســت. روائی ســازه بــه روش 
روایــی واگــرا در نمونــه فــوق  بــا »مقیــاس مطلوبیــت اجتماعــی 
 Social Desirability Scale  and Secure »ــته ــن و وابس و ایم
and  Dependent( ( در محــدوده )0/10- تــا 0/24-( گــزارش 

ــه  ــات ب ــی اســت. ثب ــده همبســتگی منف ــه نشــان دهن ــد ک کردن
ــن از  ــر روی 30 ت ــه ب ــی 2 هفت ــه زمان ــی در فاصل روش بازآزمای
ــه روش  ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــب 0/81گ ــا ضری ــوق  ب ــه ف نمون

ــر روی  ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون همس
نمونــه فــوق، برای مؤلفــه آگاهی بین فردی 0/70، بــرای مؤلفه نیاز 
ــه  ــرای مؤلف ــه اضطراب جدایی 0/58، ب ــرای مؤلف به تائید 0/51، ب
ــی شــکننده0/70و  ــه خــود درون ــرای مؤلف ــودن 0/58 و ب ترســو ب
بــرای نمــره کل 0/86 به دست آوردند ]27[. وجــودی و همــکاران 
ــردی« را  ــن ف ــیت بی ــدازه حساس ــی »ان ــود روای ــش خ در پژوه
بررســی نکردنــد. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه 
ــه  ــر روی  30 تــن از افــراد  وابســته ب ــاخ ب ضریــب آلفــای کرونب
مــواد  مراکــز تــرک اعتیــاد و 30 تــن افــراد عــادی شــهر تبریــز 
ــزارش  ــز 0/81 گ ــهر تبری ــال، در ش ــنی 45 – 18 س ــه س در دامن

ــد ]28[. کردن
 Emotional Creativity( هیجانــی«  خالقیــت  »ســیاهه 
Inventory(  توســط  Thomas در ســال 1989 در لنــدن طراحــی 

شــده و طــی ســال هــای 1991 تــا 1999 توســط  Avril و 
همــکاران مــورد تجدیــد نظــر و نســخه نهایــی آن در ســال 1999 
ــی« داراي  30  ــت هیجان ــد ]29[. »ســیاهه خالقی ــه اجــرا در آم ب
 )novelty( ــوآوری ــامل ن ــه ش ــه ک ــامل 3 مولف ــه ش ــارت ک عب
دارای14 عبــارت شــامل 21 ، 20 ، 19، 18، 17، 16، 15 ، 14 ،13، 
12، 11، 10، 9، 8 ، آمادگــی )preparedness(، دارای7 عبــارت 
authenticity /( شــامل 7،6، 5،4، 3، 2، 1 و اثربخشــی/اصالت
effectiveness( دارای 9 عبــارت شــامل26، 25 ،24 ،23 ، 22، 

30، 29، 28، 27 اســت.  2 عبــارت 20 و 11   از 30 عبــارت 
بــه طــور معکــوس نمــره گــذاری مــی شــود. شــیوه نمــره گــذاری 
آن بــه صــورت طیــف لیکــرت اســت و پاســخ هــا بــه صــورت 5                
گزینــه ای مــی باشــد کــه در آن هــا گزینــه کامــال مخالفــم نمــره 
1 و گزینــه کامــاًل موافقــم نمــره 5 مــی باشــد. کمتریــن نمــره 30 
و بیشــترین نمــره کل 150 مــی باشــد. اگــر نمــره بیــن 30 تــا 50 
باشــد میــزان خالقیــت هیجانــی پائیــن مــی باشــد، اگــر نمــره بین 
51 تــا 100باشــد، میــزان خالقیــت هیجانــی متوســط مــی باشــد 
و  نمــره 101 بــه بــاال، میــزان خالقیــت هیجانــی بــاال را نشــان 

مــی دهــد.
ــده  ــرکت کنن ــه ای از 489 ش ــر روی نمون ــی ب Avril  در پژوهش

ــزارش  ــن گ ــن زن و )5 ت ــرد و 331 ت ــا م ــن از آن ه ــه 153 ت ک
 Massachusetts   نشــده( در مقطــع کارشناســی از دانشــگاه
ــی  ــن روای ــت تعیی ــا 53 جه ــنی 17 ت ــدوده س ــا مح Amherst ب

ــی  ــل عامل ــی«، از روش تحلی ــت هیجان ــیاهه خالقی ــازه »س س
تائیــدی اســتفاده نمــود و نتایــج 3 مولفــه را نشــان داد. پایایــی  بــه 
روش همســانی درونــی در نمونــه فــوق بــا محاســبه ضریــب آلفــا 
ــه اثربخشــی/ ــرای مؤلف ــه آمادگــی 0/82، ب ــرای مؤلف ــاخ ب کرونب
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اصالــت 0/83 و بــرای مؤلفه نــوآوری 0/84 و برای نمــره کل 0/90 
ــه منظــور  ــکاران ب ــن Oriol و هم ــه دســت آورد  ]29[. همچنی ب
تعییــن روایــی ســازه »ســیاهه خالقیــت هیجانــی« بــر روی 428 
ــا 45 ســال  ــا محــدوده ســنی 18 ت ــن از دانشــجویان  شــیلی ب ت
ــه  ــج دامن ــد. نتای ــدی اســتفاده نمودن ــی تائی ــل عامل از روش تحلی
بارعاملــی 3 مولفــه را نشــان داد. پایایــی بــه روش همســانی درونی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی نمونــه فــوق محاســبه 
و بــرای مولفــه هــای آمادگــی 0/80 ، بــرای مولفــه نــوآوری 0/84، 
بــرای مولفــه اثربخشــی / اصالــت 0/88 و بــرای نمــره کل 0/85 

بدســت آمــد ]30[.
ــر و 200پســر(  ــن )198 دخت ــر روی  300 ت ــت در پژوهشــی ب ثاب
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــع کارشناس ــجویان مقط از دانش
رودهــن روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرا »ســیاهه خالقیــت 
 Torrance(  »هیجانــی« را بــا »آزمون های تورنــس  تفکر خــالق
ــی  ــد. پایای ــزارش کردن Tests of  Creative Thinking( 0/74 گ

بــه  روش همســانی درونــی  بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ  
بــر روی نمونــه فــوق، 0/83 بدســت آمــد ]31[. همچنیــن قدیــری 
نژادیــان و همــکاران در پژوهشــی بــر روی 650 تــن از دانشــجویان 
ــدوده  ــران در مح ــم ته ــت معل ــگاه تربی ــی دانش ــع کارشناس مقط
ــیاهه  ــازه »س ــی س ــن روای ــرای تعیی ــال ب ــا 42 س ــنی 18 ت س
ــتفاده  ــدی اس ــی تائی ــل عامل ــی«  از روش تحلی ــت هیجان خالقی
ــه  ــامل مولف ــی ش ــاختار 3 عامل ــه  س ــج نشــان داد ک ــود.  نتای نم
ــت را نشــان  ــوآوری و مولفــه  اثربخشــی/ اصال آمادگــی، مولفــه ن

ــی بررســی نشــده اســت  ]32[.  داد. پایائ
در پژوهــش حاضــر روایــی محتــوا »رفتارهــای پرخطــر جوانــان«، 
»انــدازه حساسیت بین فردی« و »ســیاهه خالقیــت هیجانــی« بــه 
ــورت و  ــا مش ــا ب ــن ابزاره ــی ای ــد. روای ــام ش ــی  انج روش  کیف
ــاغل در  ــی ش ــته روانشناس ــین رش ــن از مدرس ــر 10 ت ــار نظ اظه
ــاد، واحــد خمینــی  دانشــگاه هــای آزاد اســالمی  )واحــد نجــف آب
شــهر(  بررســی شــد و مــورد تائیــد قــرار گرفــت. پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــر روی 384 
ــی  ــوق، فن ــانی،  حق ــوم انس ــای عل ــته ه ــجویان رش ــن از دانش ت
مهندســی دانشــگاه هــای آزاد اســالمی )واحــد نجــف آبــاد، واحــد 
ــب  ــه ترتی ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــی شــهر( انجــام شــد. ضرای خمین
ــن  ــیت بی ــدازه حساس ــی« ، »ان ــت هیجان ــیاهه خالقی ــرای »س ب
ــان«  0/88 ، 0/76 و 0/79  ــای پرخطرجوان ــار ه ــردی« و »رفت ف

ــرآورد شــدند. ب

ــذ   ــد از  اخ ــه بع ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــا ب ــع آوری داده ه جم
ــی 1400  مجــوز انجــام پژوهــش در نیمســال دوم ســال  تحصیل
-1399 از معاونــت پژوهشــی  دانشــگاه هــای آزاد اســالمی )واحــد  
نجــف آبــاد، واحــد خمینــی شــهر(، در دی مــاه 1399 بــا هماهنگی 
ــاد،  ــف آب ــد نج ــالمی )واح ــای  آزاد اس ــگاه ه ــین دانش ــا مدرس ب
واحــد خمینــی شــهر(، هــدف مطالعــه بــرای  دانشــجویان بیــان و 
ســپس فایــل پرسشــنامه کــه در پــرس الیــن ایجــاد شــده بــود در 
فضــای مجــازی در اختیــار دانشــجو قــرار گرفــت. ســپس پاســخ 
هــای دانشــجویان همــراه بــا تصویــر کارت دانشــجویی بــه ایمیــل 
نویســنده اول مقالــه ارســال شــد. کلیــه مالحظــات اخالقــی ماننــد 
ــات شــرکت  ــدن اطالع ــه مان ــداف پژوهــش، محرمان ــح اه توضی

کننــدگان و رضایــت بــرای ورود بــه مطالعــه رعایــت گردیــد. 
بــراي آزمــون الگــو از معــادالت ســاختاري اســتفاده شــد. الگــوی 
معــادالت ســاختاري روش آمــاري قدرت منــدي اســت کــه الگــوی 
اندازه گیــري و الگــوی ســاختاري را بــا یــک آزمــون آمــاري 
ــای  ــرم افزاره ــور، ن ــن منظ ــد ]33[. بدی ــب می کن ــان ترکی هم زم
اس پــی اس اس نســخه 24 و اســمارت پــی ال اس نســخه 3 مــورد 

اســتفاده قــرار گرفــت.

یافته ها
ــن )8/19  ــداد 76 ت ــدگان تع ــن از شــرکت کنن ــوع 384 ت از مجم
درصــد( مــرد و 306 تــن )7/79 درصــد( زن شــرکت داشــتند. تعداد    
2تــن )5/0درصــد( از شــرکت کننــدگان جنســیت خود را مشــخص 
ــن  ــرد، 181 ت ــا مج ــد( آن ه ــن )50درص ــداد 192 ت ــد تع ننمودن
ــد. و  ــه بودن ــد( مطلق ــن )3/2 درص ــل و 9ت ــد( متاه )1/47 درص
ــل  ــت تاه ــدگان وضعی ــن )5/0درصــد( از شــرکت کنن ــداد 2 ت تع
ــداد  ــی تع ــع تحصیل ــاظ مقط ــد. از لح ــخص ننمودن ــود را مش خ
ــن کارشناســی )56  ــداد  215ت ــی )5/24درصــد(، تع ــن کاردان 94ت
درصــد(، تعــداد 55 تــن کارشناســی ارشــد )3/14درصــد(، تعــداد 18 
ــد. و تعــداد 2تــن  تــن )7/4 درصــد( دکتــری تحصیــل مــی کردن
ــود را  ــی خ ــت  تحصیل ــدگان وضعی ــرکت کنن ــد( از ش )5/0درص

ــد. مشــخص ننمودن
متغیرحساســیت هــای بیــن فــردی بــا میانگیــن 78/12 و انحــراف 
ــن 103/42 و  ــا میانگی ــی ب ــت هیجان ــر خالقی ــار 6/31 ، متغی معی
انحــراف معیــار 15/44 و متغیــر رفتارهــای پــر خطــر بــا میانگیــن 

14/89 و انحــراف معیــار11/72 بدســت آمــده اســت.
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جدول 1: شاخص های بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

میانگین واریانس متغیرها
ارزش tبار عاملیعبارت ها ضریب تعیینآلفا کرونباخپایایی ترکیبیاستخراج شده

حساسیت های 
-0/520/790/76بین فردی

0/524/65آگاهی بین فردی
0/647/70نیاز به تایید

0/7213/33اضطراب جدایی
0/708/01کمرویی

0/677/48خود درونیشکننده

0/730/920/880/36خالقیت هیجانی
0/7820/27آمادگی 
0/7916/1نوآوری

0/9260/51اثربخشی/ اصالت

0/520/710/790/73رفتارهای پر خطر

0/482/98رانندگی خطرناک
0/433/50رفتار خشونت آمیز

0/442/99تمایل و اقدام به خودکشی
0/563/04مصرف سیگار و قلیان

0/634/41مصرف الکل و مواد مخدر
0/432/98رفتارهای جنسی

0/9015/50رفتارهای فضای مجازی

ــن  ــود میانگی ــی ش ــاهده م ــدول 1 مش ــه در ج ــور ک ــان ط هم
 )Average Variance Extracted( واریانــس اســتخراج شــده
ــی و  ــت هیجان ــردی، خالقی ــن ف ــای حساســیت بی ــرای متغیره ب
ــه ترتیــب 0/52، 0/73و 0/52 بدســت آمــده  رفتارهــای پرخطــر ب
اســت کــه باالتــر از 0/5 بــرای ایــن مــالک قابــل قبول و نشــان از 
روایــی همگــرا در پژوهــش می باشــد. همچنیــن شــاخص ضریــب 
 )composite reliability( دیلــون- گلداشــتاین یا پایایــی ترکیبــی
جهــت بررســی پایایــی ترکیبــی ابزارها اســتفاده شــده اســت.مقادیر 
بــه دســت آمــده بــرای ایــن شــاخص بــرای متغیرهــای حساســیت 
بیــن فــردی، خالقیــت هیجانــی و رفتارهــای پرخطــر 0/79، 0/92 
ــن  ــرای ای ــر از 0/70 ب ــه باالت ــت ک ــده اس ــت آم و 0/71  بدس
ــا  ــول متغیر ه ــل قب ــی قاب ــان از پایای ــول و نش ــل قب ــالک قاب م
ــیت  ــای حساس ــرای متغیره ــاخ ب ــای کرونب ــر آلف ــد. مقادی می باش
بیــن فــردی، خالقیــت هیجانــی و رفتارهــای پرخطــر بــه ترتیــب 
0/76، 0/88 و 0/79بدســت آمــده اســت کــه باالتــر از 0/70 نشــان 

از بــرازش الگــوی انــدازه گیــری و ســازگاری درونــی ابــزار انــدازه 
گیــری مــی باشــد. مقــدار شــاخص ضریــب تعییــن  بدســت آمــده 
ــر )0/73(   ــای پرخط ــی )0/36( و رفتاره ــت هیجان ــرای خالقی ب
مــی باشــد کــه مــالک  پذیــرش 0/19، 0/33و 0/67 بــه ترتیــب  
ضعیــف، متوســط و قــوی مــی باشــد . بــا توجــه بــه ضریــب تعیین 
ــوی  ــرازش ق ــار از ب ــن معی ــی شــود ای ــده مشــاهده م بدســت آم
برخــوردار اســت. بررســی بــار عاملــی بــرای متغیرهــا نشــان داد که 
میــزان بــار عاملــی عبــارت هــا  بــرای حساســیت بیــن فــردی بین 
0/52 تــا 0/72 ، بــرای خالقیــت هیجانــی بیــن 0/78 تــا 0/92 و 
بــرای رفتــار پرخطــر بیــن 0/43 تــا 0/90 کــه حاکــی از مطلــوب 
بــودن بارهــای عاملــی اســت. همچنیــــن، آمــاره تــی بــرای تمــام 
ســواالت پرسشــنامه خارج از بازٔە 1/96±  اســــت کــــه حاکــــی 
از معنــــادار بــــودن آن هــــا مــــی باشــــد ]34[.  بــا توجــه بــه 
نتایــج متغیرهــا و نشــانگرهای آن هــا از پایایــی قابــل قبولــی بــرای 

اســتفاده در مطالعــه برخــوردار هســتند.

  Larcker&Fornell جدول 2: ماتریس روایی سازه به روش روایی واگرا به روش

123           متغیر ها

0/65حساسیت های بین فردی1
0/600/70خالقیت هیجانی2
0/740/790/86رفتارهای پر خطر3

)The root mean of the  extracted variance( جذر میانگین واریانس استخراج شده                        
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بــرای این کــه یــک ســازه از روایــی تشــخیصی یــا روایــی واگــرا 
)روش Fornell&Larcker(  قابــل قبولــی برخــوردار باشــد جــذر 
ــتر از  ــد بیش ــازه بای ــک س ــده ی ــتخراج ش ــس اس ــن واریان میانگی
ــا توجــه  ــا ســازه های دیگــر باشــد ]34[. ب همبســتگی آن ســازه ب

ــان کــرد کــه ســازه های  ــوان چنیــن بی ــه نتایــج جــدول 2 می ت ب
مــورد بررســی در مطالعــه حاضــر از روایــی  واگــرا خوبــی برخــوردار 

می باشــند.

جدول 3: نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک متغیرهای پژوهش

آماره

متغیرها
اعتبار اشتراکمجموع مجذورات خطاهای پیش بینیمجموع مجذورات مشاهدات

500418/0420/164حساسیت های بین فردی

400189/5510/526خالقیت هیجانی
700637/2330/090رفتارهای پر خطر

)SSO( )The sum of the squares of the observations for the latent variable( مجموع مجذورات مشاهدات برای متغیر مکنون
 SSE( )The sum of the squares of the predicted errors for the latent( مجمــوع مجــذورات خطاهــای پیــش بینــی بــرای متغیــر مکنــون

)variable
)1-SSE/SSO(. )construct cross validated communality(  شاخص بررسی اعتبار اشتراک

ــی. ال.  ــه روش پ ــاختاری ب ــادالت س ــوی مع ــن در الگ همچنی
ــا  ــری ی ــو اندازه گی ــرازش الگ ــا ب ــت ی ــی کیفی ــرای بررس اس. ب
ــار  ــی اعتب ــاخص بررس ــری، ش ــای اندازه گی ــی ابزاره ــه عبارت ب
در   )construct cross validated communality( اشــتراک 
ــوع  ــاخص، مجم ــن ش ــی ای ــرای بررس ــود. ب ــه می ش ــر گرفت نظ
ــوک  ــر بل ــرای ه ــاهدات )total views roots(  ب ــذروات مش مج
ــی                                    ــش بین ــای پی ــذورات خطاه ــوع مج ــون و مجم ــر مکن متغی

ــر  ــوک متغی ــر بل ــرای ه )total squares of forecast errors( ب
مکنــون  در نظــر گرفتــه می شــود.  مقادیــر مثبــت ایــن شــاخص 
ــری می باشــد  ــت مناســب ابزارهــای اندازه گی ــده  کیفی نشــان دهن
ــان  ــن بی ــوان چنی ــداول 2 و 3 می ت ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ]34[ ب
کــرد کــه ابزارهــای مــورد اســتفاده در پژوهــش از کیفیــت مناســبی 

ــی باشــد. ــوردار م برخ

 

شکل 1: الگو درحالت تخمین ضرایب استاندارد
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ــان  ــیر می ــده مس ــتاندارد ش ــب اس ــکل1، ضری ــه ش ــه  ب ــا توج ب
ــن  ــردی و رفتارهــای پرخطــر بیانگــر ای ــن ف حساســیت هــای بی
ــزان  ــه می ــردی ب ــن ف ــای بی ــیت ه ــه حساس ــت ک ــب اس مطل
ــب  ــرد. ضری ــن ک ــر را تبیی ــر خط ــای پ ــرات رفتاره 0/41 از تغیی
اســتاندارد شــده مســیر میــان خالقیــت هیجانــی و رفتارهــای پــر 
ــه  ــی  ب ــت هیجان ــه خالقی ــب اســت ک ــن مطل ــر ای خطــر  بیانگ

ــرد.  ــن ک ــر را تبیی ــر خط ــای پ ــرات رفتاره ــزان 0/54 از تغیی می
ــن  ــای بی ــیت ه ــان حساس ــیر می ــده مس ــتاندارد ش ــب اس ضری
ــه                                 ــت ک ــب اس ــن مطل ــر ای ــی بیانگ ــت هیجان ــردی و خالقی ف
حساســیت هــای بیــن فــردی بــه میــزان 0/60 از تغییــرات 

ــرد. ــن ک ــی را تبیی ــت هیجان خالقی

 

شکل 2 : الگوی برآورد آماره t در پژوهش

ــن  ــای بی ــیت ه ــج، حساس ــاس نتای ــکل 2 و براس ــا ش ــق ب مطاب
ــی  ــوس و منف ــتگی معک ــی همبس ــت هیجان ــا خالقی ــردی ب ف
داشــت )t=9/874 ،β= -0/60(، خالقیــت هیجانــی بــا رفتارهــای 
 ،β= -0/54( ــت ــی داش ــوس و منف ــتگی معک ــر همبس ــر خط پ
t=4/984(، حساســیت هــای بیــن فــردی بــا رفتارهــای پــر خطــر 
ــت )t=5/847 ،β=0/41( و در  ــت داش ــتقیم و مثب ــتگی مس همبس
ــر  ــای پ ــا رفتاره ــردی ب ــن ف ــیت بی ــتگی حساس ــت، همبس نهای
ــد  ــی تأیی ــت هیجان ــش میانجــی خالقی ــر نق ــد ب ــا تاکی ــر  ب خط
گردیــد )t=80/595(  تمامــی ضرایــب عبــارت هــا از 1/96 
ــا                                                     ــا ب ــه ه ــط مولف ــه رواب ــن معناســت ک ــه ای بیشــتر هســتند و ب
ــام  ــت. و تم ــان 0/95 اس ــطح اطمین ــا س ــادار ب ــا معن ــارت ه عب
ــش  ــر از 1/96 هســتند . الگــوی پی ــا باالت ــه ه ــن مولف ــط بی رواب
بینــی رفتارهــای پرخطــر دانشــجویان براســاس حساســیت هــای 
بیــن فــردی، و نقــش میانجــی خالقیــت هیجانــی در دانشــجویان 
ــوان کــرد  ــوان عن ــوب برخــوردار اســت.که مــی ت ــرازش مطل از ب

ــه منظــور بررســی  ــادار هســتند. ب ــان 0/95 معن ــا ســطح اطمین ب
و آزمــون ایــن فرضیــه پژوهــش کــه دارای متغیــر میانجــی                                               
 ، Sobel ــون ــد. در آزم ــتفاده ش ــون Sobel اس ــد از آزم ــی باش م
ــد  ــر بدســت مــی آی ــق فرمــول زی ــدار Z-value از طری یــک مق
کــه در صــورت بیشــتر شــدن ایــن مقــدار از 1/96 مــی تــوان در 
ــر را  ــک متغی ــر میانجــی ی ــودن تاثی ــادار ب ســطح 95 درصــد معن

ــد نمــود. تایی

 

a:  مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
b:  مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

sa: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
sb: خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه به شرح زیر است.
 

ــه  ــده 80/595،  ک ــت آم ــزان z-value بدس ــه می ــت ب ــا عنای ب
ــی  ــش بین ــن رو ، الگــوی پی ــی باشــد از ای ــر از 1/96 م ــزرگ ت ب
ــن  رفتارهــای پرخطــر دانشــجویان براســاس حساســیت هــای بی
ــی در  ــت هیجان ــطه ای خالقی ــش  واس ــه نق ــه ب ــا توج ــردی ب ف
دانشــجویان از بــرازش مطلــوب برخــوردار اســت؛ و ایــن فرضیــه 

ــرد. ــرار مــی گی ــد ق ــورد تایی م
 

بحث 
ــاختاری  ــط س ــوی  رواب ــن الگ ــدف تعیی ــا ه ــر   ب ــش حاض پژوه
رفتارهــای خطرنــاک براســاس حساســیت  هــای بیــن فــردی بــا 
نقــش میانجــی خالقیــت هیجانــی در دانشــجویان دانشــگاه هــای 
ــد  ــهر و واح ــی ش ــد خمین ــان )واح ــتان اصفه ــالمی اس آزاد  اس
ــج پژوهــش حاضــر نشــان داد  ــت. نتای ــاد(  انجــام گرف نجــف آب
کــه حساســیت بیــن فــردی بــا رفتارهــای خطرنــاک همبســتگی 
ــا پژوهــش هــای Lin و  مســتقیم و مثبــت داشــت. ایــن نتایــج ب
ــکاران  ــکاران ]Jiang  ،]36  و هم ــکاران ]Velotti .]35 و هم هم
و   Harb  ،]14[  Anli  ،]38[ همــکاران  و   Hopwood  ،]37[
همــکاران ]11[، Butler و همــکاران ]Otani ،]39 و همــکاران 
]40[، Vidyanidhi  و همــکاران ]41[  وجــودی و همــکاران 
ــی  ــکاران ]43[، ول ــمتی و هم ــکاران ]42[، حش ]28[، زارع و هم
زاده و همــکاران ]44[،  همخــوان اســت. در تبییــن ایــن یافتــه مــی 
تــوان گفــت، دانشــجویانی کــه قــادر بــه ابــراز خودشــان نیســتند و  
ــار و احساســات دیگــران  ــه رفت ــردي نســبت ب ــن ف ــط  بی در رواب
حساســیت بیــش از انــدازه بــه خــرج مــي دهنــد، و عــزت نفــس 
ــون  ــی همچ ــرم درون ــه باش ــای مقابل ــد، از راهبرده ــن دارن پائی
ســرکوب گــری عاطفــی، ارزیابــی مکــرر عاطفــی، اجســاس گنــاه، 
پریشــانی روانشــناختی و خصومــت  بیشــتر اســتفاده مــی کننــد و 
ــی  ــا ویژگ ــردی ب ــن ف ــیت بی ــی حساس ــل همراه ــه دلی ــا ب ضمن
ــردی،  ــن ف ــرد بی ــالل در عملک ــی، اخت ــون تنهای ــی همچ های
ــدم  ــاس ع ــی، احس ــالالت اضطراب ــت، اخت ــدم امنی ــاس ع احس
شایســتگی، الگوهــای کاری منفــی از خــود و دیگــران، وابســتگی 
ــای  ــی ه ــد و نگران ــای ناکارآم ــرش ه ــردی، نگ ــن ف ــای بی ه
مکــرر، بزهــکاری، تخیــالت پارانوئیــد و عملکــرد تحصیلــی پایین،  

ــرای پاســخگویی منفــی  ــری دانشــجویان را ب ــزان آســیب پذی می
بــه عوامــل تنــش زای زندگــی افزایــش مــی دهــد و بــه عنــوان 
پایــه ای بــرای الگــوی تعامــالت اجتماعــی منفــی و گرایــش بــه 
رفتارهــای پرخطــر محســوب مــی شــود. همچنیــن ســرکوبگری 
ــده هــای  ــن کنن ــردی و طــرد  تعیی ــن ف ــی، مشــکالت بی هیجان
ــج   ــروز رفتارهــای پرخطــر هســتند. ضمــن اینکــه نتای مهــم در ب
ــا  ــردی ب ــن ف ــیت بی ــه حساس ــود ک ــای آن ب پژوهــش حاضرگوی
رفتارهــای خطرنــاک همبســتگی مســتقیم و مثبــت داشــت. بدیــن 
ــا افزایــش حساســیت بیــن فــردی در تعامــالت بیــن  معنــا کــه ب

ــد. ــی یاب ــش م ــاک افزای ــردی، رفتارهــای خطرن ف
همچنیــن نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد خالقیــت هیجانــی بــا 
رفتارهــای خطرنــاک همبســتگی معکــوس و منفــی داشــت . طبق 
ــد  ــری دارن ــی باالت ــت هیجان ــه خالقی ــرادي ک ــر Avreill  اف نظ
تمایــل بــه  تفکــر و مراقبــت از احساســات خــود و دیگــران، درک 
و یادگیــری آن هــا و دســتیابی بــه رشــد عاطفــی دارنــد. آن هــا در 
پاســخ هــای خــود خــالق هســتند و دارای مهــارت بیــان ماهرانــه 
ــق  ــل و مطاب ــا اصی ــای آن ه ــخ ه ــات و پاس ــه احساس و صادقان
بــا ارزش هــای فــرد اســت  ]Gutbezahl & Averill .]29 در 
مطالعــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــر چــه نمــره فــرد 
در خالقیــت هیجانــی باالتــر باشــد، قــادر هســتند در داســتان های 
خــود هیجانــات متناقــض )مهربانــی، تنفــر، ســردرگمی( را بــا هــم 
ــه تــری بــرای تعارضاتــی  ترکیــب کننــد و راه حــل هــای خالقان
ارائــه دهنــد، کــه در ظاهــر حــل نشــدنی هســتند ]20[. همچنیــن 
ــر و همــکاران، دانشــجویانی  ــق پژوهــش هــای خــوش ضمی طب
ــا  ــه ب ــگام مواجه ــد، درهن ــری دارن ــی باالت ــت هیجان ــه خالقی ک
موقعیــت هــای پرتنــش، طیفــی از راهکارهــای مقابلــه ای )مهــار 
خــود، مســئله گشــایی، جســتجوی حمایــت هــای الزم اجتماعــی، 
پیــدا کــردن معنــای مثبــت در هنــگام مواجهــه بــا تنــش هــا( را 
بــکار مــی برنــد ]21[. بنابرایــن بــا افزایــش خالقیــت هیجانــی در 

تعامــالت بیــن فــردی، رفتارهــای خطرنــاک کاهــش مــی یابــد.
همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه حساســیت بیــن 
فــردی بــا خالقیــت هیجانــی همبســتگی معکــوس و منفی داشــت 
ــر حساســیت  ــد نقشــی میانجــی ب ــی مــی توان و خالقیــت هیجان
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بیــن فــردی در پیشــگیری از رفتارهــای خطرنــاک داشــته باشــد. 
 ]45[  Huang ،]29[ Avreil ایــن نتایــج بــا پژوهــش هــای
همخــوان اســت . در تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت خالقیــت 
ــطح  ــت. س ــده اس ــه پیچی ــاده ب ــطح از س ــامل 3 س ــی  ش هیجان
اول بــه اجــرای مؤثــر احساســات فــرد مربــوط مــی شــود. ســطح 
دوم شــامل اصــالح احساســات فــرد بــر اســاس نیازهــای موقعیــت 
اســت. و ســطح ســوم شــامل ایجــاد شــکل جدیــدی از احساســات 
ــده آن هــا  ــن شــکل دهن ــر احساســات و قوانی ــی تغیی اســت، یعن
ــف  ــر عواط ــردی و تغیی ــت ف ــد مدیری ــات، فرآین ــم  احساس تنظی
خــود یــا دیگــران اســت. در ایــن فرآینــد، از طریــق یــک راهبــرد 
معیــن، باعــث مــی شــود کــه احساســات در فعالیــت فیزیولوژیکــی، 
تجربــه ذهنــی، رفتــار بیانــی و غیــره جنبــه تغییــر خاصــی داشــته 
ــه  ــی ک ــت هیجان ــی خالقی ــای اصل ــی ه ــن، ویژگ ــد. بنابرای باش
شــامل نــوآوری، اثربخشــی، اصالــت و آمادگــی هیجانی بــا مدیریت 
تغییــرات ایجــاد شــده در روال عــادی زندگی و حرکت از مســیرهای 
دشــوار، مــی توانــد باعــث تقویــت فرصــت هــای برابــر در جامعه و 
پذیــرش جوانــان در خانــواده، دانشــگاه و بــه مراتــب کاهــش بــروز 
رفتارهــای پــر خطــر شــود. بدیــن معنــا کــه بــا افزایــش خالقیــت 
هیجانــی، حساســیت بیــن فــردی فــرد کاهــش و متعاقبــا الگــوی 
تعامــالت اجتماعــی منفــی و گرایــش بــه رفتارهــای خطــر نــاک 

نیــز  کاهــش مــی یابــد.

نتیجه گیری
ــردی  ــن ف ــیت بی ــه حساس ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
بارفتارهــای خطرنــاک همبســتگی دارد. همچنیــن خالقیــت 
ــگیری  ــردی در پیش ــن ف ــیت بی ــط حساس ــر توس ــی باالت هیجان

ــذا پیشــنهاد  ــاک، نقــش میانجــی را داشــت. ل از رفتارهــای خطرن
مــی شــود کــه کارگاه هــای آموزشــی در مــورد خالقیــت هیجانــی، 
ــا  ــاک در دانشــگاه ه ــای خطرن ــردی و رفتاره ــن ف ــیت بی حساس
ــای  ــه متغیره ــرل هم ــد. کنت ــزار نماین ــجویان برگ ــرای دانش ب
ــن،  ــاد والدی ــد اعتی ــش  مانن ــت پژوه ــده در موقعی ــه کنن مداخل
ــت  ــن از محدودی ــتغال والدی ــن و اش ــازگاری والدی ــالق و ناس ط
ــا  ــه حاضــر مــی باشــد. بعــالوه، ب ــج مطالع هــای ممکــن در نتای
توجــه بــه اینکــه ایــن مطالعــه بــرروی دانشــجویان دانشــگاه هــای  
ــاد( انجــام  ــد نجــف آب ــی شــهر و واح آزاد اســالمی )واحــد خمین
ــه دانشــجویان ســایر شــهرها  شــده اســت بنابرایــن، تعمیــم آن ب

ــرد.  ــاط صــورت بگی ــا احتی ــد ب ــز بای نی
 

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر  حاصــل بخشــی از رســاله  دکتــری تخصصی رشــته 
ــم   ــی خان ــا  راهنمای ــوب زاده ب ــه یعق ــجو ملیح ــی دانش روانشناس
دکتــر شــیدا جبــل عاملــی مصــوب دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
نجــف آبــاد  و بــا شــماره 183146 در تاریــخ 1399/6/30 بــا کــد 
  IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1400.096 اخــالق بــه شــماره
ــدون  ــه ب ــی ک ــجویان محترم ــیله از دانش ــن وس ــد. بدی ــی باش م
حضــور آن هــا، پژوهــش حاضــر غیــر ممکــن بــود و نیــز از کلیــه 
ــد،  ــاری کردن ــه ی ــن پژوهــش صمیمان کســانی کــه در اجــرای ای

تقدیــر و تشــکر مــی گــردد.
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