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The purpose of the present study was the structural modeling of risky behaviors 

according to cerebral-behavioral systems and the dark triad of personality with the 

mediation of emotional creativity in secondary high school students. The research 

method was correlational through structural equation modeling and the research 

population was composed of all secondary high school students in Shahin Shahr in 

academic year 2020-21 from whom 550 students who had participated voluntarily were 

selected through available sampling method and they were asked to answer the items 

of the questionnaires. 505 of the answer sheets were then returned completely. The 

research instruments included cerebral-behavioral questionnaires (Carver and White, 

1994), risky behaviors (Mohammad Khani, 2007), dark personality (Jonason & 

Webster, 2010) and emotional creativity (Averill, 1999). The data analysis was 

conducted through Pearson correlation methods and structural equation modeling via 

SPSS and Amos software versions 23. The results showed that the results of behavioral 

activation and inhibition systems, dark triad of personality (narcissism, 

Machiavellianism and anti-socialism) had a significant direct effect on students' 

emotional creativity and high-risk behaviors (p<0.001). in addition the results also 

showed that the emotional creativity, to having a direct effect on students' high-risk 

behaviors, also has a significant mediating role in the relationship between brain-

behavioral systems and dark triad of personality with high-risk behaviors in high school 

students. Considering the significant mediation role of emotional creativity, it is 

suggested to try to decrease the emergence of risky behaviors through influencing 

cerebral-behavioral systems and dark aspects of behavior via teaching emotion 

regulation skills and emotional creativity. 

 

*The paper is adapted from a university Phd thesis. 
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 1401/ 11/ 20 منتشر شده:

اساس سیستم بر  پرخطر  رفتارهای  الگویابی ساختاری  پژوهش حاضر  تاریک   - های مغزیهدف  ابعاد  و  رفتاری 

آموزان دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش همبستگی به گری خالقیت هیجانی در دانششخصیت با میانجی

شهر ره دوم متوسطه شاهینآموزان دویابی معادالت ساختاری و جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانشمدل  شیوه 

آموز که داوطلب  دانش  550گیری در دسترس از بین آنان  بود که به شیوه نمونه  1400-1399در سال تحصیلی  

عدد از   505های پژوهش پاسخ دهند که  نامهشرکت بودند، انتخاب شده و از آنان خواسته شد به سواالت پرسش

پژ ابزارهای  شد.  برگردانده  کامل  بطور  پرسشآنها  شامل  وایت، نامهوهش  و  )کارور  رفتاری  مغزی  سیستم  های 

( و خالقیت هیجانی  2010(، شخصیت تاریک )جنیسون و ویستر،1386(، رفتارهای پرخطر )محمدخانی،  1994

سازی  های همبستگی پیرسون و مدلهای پژوهش با استفاده از روش( بودند. تجزیه و تحلیل داده1999)آوریل،  

صورت گرفت. نتایج نشان داد که   23ویرایش    Amosو    SPSSافزار آماری  اری، به وسیله نرممعادالت ساخت

ستیزی( بر سازی و بازداری رفتاری، ابعاد تاریک شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعههای فعالسیستم 

. همچنن نتایج  (p<001/0)آموزان دارای اثر مستقیم معنادار بوده است  خالقیت هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش

  -های مغزیآموزان، در رابطه سیستم نشان داد که خالقیت هیجانی عالوه بر اثر مستقیم بر رفتارهای پرخطر دانش

آموزان دوره دوم متوسطه نیز نقش میانجی معنادار  رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با رفتارهای پرخطر در دانش

های تنظیم هیجان  شود تا با آموزش مهارتار خالقیت هیجانی، پیشنهاد میدارد. با توجه به نقش میانجی معناد

های مغزی رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت از آموزان، تالش شود تا با تاثیر بر سیستمو خالقیت هیجانی به دانش

 .بروز رفتارهای پرخطر در نزد آنان کاسته شود

 
 مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصی است.  *
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 مقدمه
  بخـش   کـه  اسـت  آن  واقعیـت  و  است  انسانی  هر  زندگی  پویایی  دوره  نوجوانی

شود )گنجه،  می   دوره کودکی و نوجوانی ساخته  شخصـیت آدمی در  عمـده

نوابخش،   و  آقایوسفی  نوجوان  اهمیت.  (1399نامور،   کسی  هیچ  بر  طبقه 

نوجوانی  در  افراد  به شکل معمول در چرخه تحولی،.  نیست  پوشیده  دوره 

  مواجه  شناختیمشـکالت رفتاری، شناختی، هیجانی و روان   با  است  ممکن

  این.  (2021،  1شوند )ماالرکی، مارچتی، بالث، کارلسون، شاماک و بیورس 

دیگر    است  ممکن  مشکالت حوزه   فرایندبه  همانند  نوجوانان    های زندگی 

.  (1399زاده،  آبادی، دهقاین و صالحآسیب برساند )تاج   بهداشـتی  و  اجتمـاعی

کشور به عهده خواهند    که در آینده اداره  امروزه نوجوانان به دلیل نقش مهمی

آیند و اهمیت این نقش در  داشت، یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می

کشور و پیشگامان سایر    آینده  مدیران اصلی در اداره  که نوجوانان  استاین  

باشند )پورسلمان و  اقشار جامعه در سیر به سمت کمال و اهداف کشور می

(. هرچند اندیشه غالب بر آن است که بیشتر افراد با  1399اصغرنژاد فریده،  

ی دوره  شناختی و هیجانی پایدار و سالمت روانی چرخه تحولوضعیت روان

هایی که در دهه اخیر انجام  رسانند، اما نتایج پژوهش نوجوانی را به اتمام می 

نشانه  که  نوجوانانی  تعداد  بر  روز  به  روز  است،  آن  بیانگر  های  شده 

شود  کنند، افزوده میشناسی رفتاری یا هیجانی را در خویش حمل میآسیب 

زولنسکی  و  استورچ  وودوارد،  راینس،  ویانا،  رایس2019،  2)ترنت،  و    3؛ 

شناختی و  تواند به سالمت روان هایی که می(. یکی از پدیده 2019همکاران، 

رفتارهای   به  وارد کند، گرایش  آسیب جدی  نوجوانان  اجتماعی  و  هیجانی 

)تاج   4پرخطر  صالحاست  و  دهقانی  عبداهلل،  1399زاده،  آبادی،  وایانی،  ؛ 

مالونگی  و  دانش 2020،  5زالکیفلی  دلیل    آموزان(.  به  متوسطه  دوم  دوره 

مدرسه،   از  گریز  همانند  پرخطر  رفتارهای  نوجوانی  دوره  در  قرارگیری 

دهند  پرخاشگری، استفاده از مشروبات الکی و عصیان و سرکشی را نشان می

آموزان با مدارس، زمینه افت  که این روند با آسیب به تعامالت سازنده دانش 

  تفتی و   اخوان  علیزادگانی،سازد )یتحصیلی شدید و ترک تحصیل را مهیا م

 (. 1396  خادمی،

رفتارهای پرخطر رفتارهای بالقوه مخربی هستند که افراد به طور ارادی  

تواند مسیر  شود که مییا بدون اطالع از عواقب نامطلوب احتمالی مرتکب می 

دانش  و تحصیلی  اجتماعی  فردی،  مواجه  زندگی  آسیب جدی  با  را  آموزان 

اکرمی،  سازد   و  شریفی  اصفهانی،  رفتارهای  رایج  (.1400)پورسعید  ترین 

پرخطر شامل خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، رفتار  

بی این  جنسی،  است.  از مدرسه  و گریز  پرخاشگری  باری، قماربازی،  و  بند 

شوند؛ بخش اول رفتارهایی را شامل  رفتارها خود به دو بخش مهم تقسیم می

آن یم بروز  که  مخاطره  شود  به  را  فرد  خود  جسمانی  و  روان  سالمت  ها 

 
1. Mullarkey, Marchetti, Bluth, Carlson, Shumake, Beevers 

2. Trent, Viana, Raines, Woodward, Storch, Zvolensky 

3. Rice 

4. High-risk behaviors 

5. Wahyuni, Abdullah, Zulkifli, Mallongi 

6. Cheah, Lim, Kee 

7. Banstola, Ogino, Inoue 

8. Dalstrom, Parizek, Doughty 

اندازد و بخش دوم شامل رفتارهایی است که سالمت روانی، جسمانی و  می

می  تهدید  را  جامعه  افراد  دیگر  نبی هیجانی  و  محققی  )ملکی،  زاده،  کند 

  شده  ارائه  گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان  برای  زیادی  (. دالیل1398

  است. از جمله دالیل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر آن است که آنان 

موقعیت  برخـی  در  موجـود  خطـر  معمـوالً   حد   از  کمتر  را  پرخطر  هایاز 

بیش برآورد    ناگوار  پیامدهای  به  نسبت  را   خود  توانایی  زده و در عوض  تخمین

  منابع   از  سرپیچی  استقالل،ابراز    برای  جوانان   و  نوجوانان  همچنین.  کنندمی

  رفتار   بـه  دسـت  جـوییتحریک   به  نیاز  ارضای   و  همساالن  تایید  کسب  قدرت،

(. الگوهای رفتاری مهم 1399زنند )سوادکوهی، شریفی و شکری،  می  پرخطر

توانند بر سراسر زندگی فرد تأثیر بگذارند، مانند مصرف مواد و الگوهای  که می

(.  2019،  6شوند )چیاه، لیم و کیوره آغاز میرفتار نادرست جنسی از این د 

اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است  

تصمیم مرحله  در  را  نوجوان  مشکالت  این  رفتارهای  فشار  به سمت  گیری 

  در   سنی  هایگروه   سایر  از  بیش  نوجوانان  است  مسلم  آنچهپرخطر بکشاند.  

اینو )  دارند  قرار  پرخطر   رهایرفتا   به  شیگرا  معرض و  اوگینو    ،7بانستوال، 

 (.  2020،  8؛ دالستروم، پاریزک و داوتی 2020

عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و فیزیولوژیکی مختلفی در پدیدآیی  

رفتارهای پرخطر نقش دارند. یکی از عوامل شخصیتی و زیستی موثر در بروز  

  ، محمدزاده ابراهیمیاست )   9رفتاری  -های مغزی سیستم رفتارهای پرخطر،  

ری  های صد(. چنانکه نتایج پژوهش 1394،  نیاخراسانی   و  رحیمی پردنجانی

(؛ تیموری، رمضانی 1398)  زادهیقل  و  ری رامیبص  بگلو،  هنرمندقوجهدمیرچی،  

یزدان  )و  پرین 1398پناه  جورگنسن،  تلزر،  و  لیندکوییست (  و    10استین 

با رفتارهای پرخطر    رفتاری  -های مغزیسیستم ( نشانگر رابطه و نقش  2020)

  از  عبارتند  سیستمدو    این  وجود دارد.  اصلی   رفتاری-مغزی  سیستم  است. دو

پایه    ها. این سیستم12رفتاری   بازداری  سیستم  و  11رفتاری   سازیفعال  سیستم

مبنای   رویدادهای   به  پاسخ  در  فردی  هایتفاوت  و  هیجانی  هایواکنش   و 

)هوینگ، هاگمان، سیفر، نامان و    محیطی هستند  و تحریک کننده  تقویت

  پره   قشر  رفتاری در  بازداری  سیستم  نوروآناتومی  های(. پایه2006،  13بارتاسک 

 نوروآناتومی  هایپایه.  دارد  قرار  ایقاعده   هایهسته   و  آمیگدال  فرونتال،

در  رفتاری  سازیفعال  سیستم   دستگاه   ،14اربیتوفرونتال   قشر  نیز 

  (. سیستم 2018،  16)لرنر، هاتاک و الچ   دارد  قرار  پاپز  مدار  و  15سپتوهیپوکمپی

داشته    نگه  و آسیب هشیار  خطر  وقوع  احتمال  به  نسبت  را  رفتاری فرد  بازداری

  رفتاری   سازیفعال   سیستم  حالیکه  در  شود؛می  اجتنابی  رفتار  و سبب تسهیل

.  کندمی  گرایشی  رفتارهای  درگیر  را  فرد  بوده و  حساس  پاداش  هاینشانه   به

شده و    اضطراب  سبب احساس رفتاری  بازداری  سیستم  فعالیت  کلی  طور  به

  موقعیت  در  موجود  هاینشانه   بتواند  فرد  تا  را در پی دارد  فعلی   توقف فعالیت

9. brain-behavioral system 

10. Telzer, Jorgensen, Prinstein, Lindquist 

11. Behavioral Activation System (BAS) 

12. Behavioral Inhibition System (BIS) 

13. Hewig, Hagemann, Seifert, Naumann, Bartussek 

14. orbitofrontal cortex 

15. Septohippocampal System 

16. Lerner, Hatak, Rauch 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721001981#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721001981#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721001981#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721001981#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721001981#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721001981#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032718306426#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862120301960#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862120301960#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862120301960#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862120301960#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596319302313#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596319302313#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596319302313#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415519310554#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415519310554#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415519310554#!
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Telzer%2C+Eva+H
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jorgensen%2C+Nathan+A
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Prinstein%2C+Mitchell+J
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Lindquist%2C+Kristen+A
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)وینسکوس   بررسی  خوبی  به  را فعالیت2020،  1کند    سازی فعال   سیستم  (. 

 دستیابی   موجب  که  عملی  سوی  به  را  فرد  شده و  ایتکانه   رفتار  سبب  رفتاری

دادهمی   پاداش  به سوق  به   فرد  آنکه  بدون  انگیزاند،برمی  و  شود،    نسبت 

باشد  آن  منفی  پیامدهای داشته  و    آگاهی  استو  ماستر،  مارتینز،  )ایبانز، 

 (.2019،  2جنسن 

گانه  سه بینی کننده بروز رفتارهای پرخطر،  دیگر عامل شخصیتی پیش 

  رشیدی اصل  ،عباسی ،کوکلیاست. چنانکه نتایج پژوهش  3تاریک شخصیت 

هاشمی نصرت    و  نظری، دودکانلوی میالن، الخطیب(؛  1399)  گل محمدیان  و

ودر(1396)  آبادی و  کاترین  جل،  ناواس،  مانیرو،  مورلی (  2020)  4؛   و   5و 

شخصیتی را با رفتارهای پرخطر    خصوصیات  بین  ارتباط(  2021)همکاران  

داده  صفاتنشان    های شخصیت   حاوی  که   شخصیت  تاریک  گانهسه  اند. 

  مشترکی  ابعاد  داشتن  دلیل  است، به  8ماکیاولیسم   و  7ستیزجامعه   ،6خودشیفته

  سردی   دورویی،)  کاریفریب  و  خودمحوری  نامطلوب  اجتماعی  ماهیت  مانند

بورتیرو )  خوداغراقی  و  پرخاشگری  هیجانی، و  پاسکارت  و 2021  ،9نگاین،   )  

  یک  در  (2014  ،10ویسر   و  جونز)  خود  هایتوانایی  در  اغراق  با  کردن  برجسته

  باورهای   از  عبارتند  ماکیاولیسم  شخصیت  ویژگی.  گرفتند  قرار  مفهومی  خوشه

 و  عاطفه   فقدان  غیراخالقی،  و  گرایانهعمل  جوینده،عیب   گریزانه،انسان   سرد،

  کاری، فریب   شخصی،  اهداف  کردن  دنبال  و  سودجویانه  هایانگیزه   همدلی،

وسلطه   ضداجتماعی،  هایگرایش   و  دورویی  استثمارگری،   بدگمانی،  جویی 

  اسناد   ،(2010  ،11استایلیانو   و  گوالتر  بارلو،)  گراییکمال   نفوذناپذیری،

  ، 12بریور   و  ابل)   پایین  همدلی  و  اجتماعی  کفایت  دیگران و  به  منفی  هایویژگی

 ویژگی  این.  است  خودشیفتگی  تاریک،  گانهسه  شخصیتی  صفت  . دیگر(2014

  خودخواهی،   تکبر،  با  که  دارد  اشاره  پایدار  نسبتاً  فردی  هایتفاوت  به

و  می   مشخص  خویشتن  به  عشق  و  بینیخودبزرگ  روگوزا  )براد،  شود 

  مورد   در  پردازیخیال   انگاری،خودمهم   این،  بر  عالوه.  (2020،  13سیسیچ

  و   اجتماعی   کارکرد  فقدان  رغمعلی  تحسین  دریافت  به  شدید  نیاز  پیشرفت،

  ، 14بست  و  الرنمک )   همدلی  نداشتن  و  دیگران  استثمار  مناسب،  فردی  بین

  و   هیجانی  ثباتیبدزبانی، بی  دیگران  با  پرخاشگرانه  رفتار  زنی،الف  ،(2013

(. 2014  ،15هارت   و  بورتون  فلورل،  است )آدامز،  شده  مطرح  پایین  مطلوبیت

 اولیه  شکل  دو  دارای  ستیزجامعه   شخصیت.  است  ستیزیجامعه   سوم،  صفت

  و   است  ارثی  عاطفی  نقص  دارای  شخصیت  این  اولیه  شکل  در.  است  ثانویه  و

  شخصی، بین   عاطفه  فقدان  بیرحمی،  خودخواهی،  مانند  هاییویژگی  با

 نتیجه  که  ثانویه،  شکل  در.  شودمی  مشخص  دیگران  استثمار  و  ستمگری

  است   عاطفی  آشفتگی  دچار  فرد  است،  والدین   بدرفتاری  یا  طرد  مانند  عواملی

 
1. Voineskos 

2. Ibanez, Martinez, Maestre, Esteve, Jensen 

3. dark triad of personality 

4. Maneiro, Navas, Geel, Cutrín, Vedder 

5. Morelli 

6. Narcissim 

7. Anti-socialism 

8. Machiavellianism 

9. Nguyen, Pascart, Borteyrou 

10. Jones, Wisser 

11. Barlow, Qualter, Stylianou 

  است   همراه  خصومت  و  ستیزجامعه  زندگی  سبک  مانند  خصوصیاتی  با  که

گانه تاریک شخصیت همانند  های سه (. ویژگی2021،  16)آلپر، بایراک و ییلماز 

  فقدان  غیراخالقی،  و  گرایانهعمل   جوینده،عیب   گریزانه،انسان   سرد،  باورهای

  و   دورویی  استثمارگری،  کاری،فریب  سودجویانه،  هایانگیزه   همدلی،  و  عاطفه

وسلطه   ضداجتماعی،  هایگرایش  می  جویی  سبب  با بدگمانی  فرد  تا  شود 

زنی به خود و دیگران  های سه گانه تاریک شخصیتی، زمینه آسیبداشتن رگه

را دارا بوده و بر این اساس رفتارهای پرخطر بیشتری را از خود نشان دهد  

 (. 1399  ،محمدیانگل   و  رشیدی اصل  ،عباسی  ،کوکلی)

د کـ  ــتـن ای مختلفی هسـ ای پرخطر را  ه میمتغیرـه ارـه د بروز رفـت توانـن

تواند چنین نقشــی را داشــته باشــد  کاهش دهند. یکی از متغیرهایی که می

اه و پرات  ارتون، بری، دانـک ــت )ـت ،  17پردازش، ـمدیرـیت و تنظیم هیـجانی اسـ

توان انتظار داشـــت که متغیری مرتبا با چنین  (. بر این اســـاس می2021

انی انجی مطرح    18فرایـندی همچون خالقـیت هیـج ه عنوان متغیر مـی د ـب بتواـن

ــده و نقش موثری در ـکاهش رفـتارـهای پرخطر ایـفا نـماـید. چـنانـکه نـتایج  شـ

ــیرمحمدی  مختاری و  کیانی،  پژوهش کیانی، ــمیر و   ؛ خوش(1397)  شـ   ضـ

ادنوا،  ؛ عجم،(1395)  بینش دالهی و مومنی  ـب اک،  ؛(1395)  مهموئی  عـب   حـک

وی و  نظرپوری، ی  موـس و    19؛ ژای(1391)  لطیفیان و دالورپور؛  (1394) قدـس

  20( و آلتیـنای، ـمادانوگال، کرومـیدـها، ـنارـماـگامبتوا و ـمادانوگال2021همـکاران )

تواند با کاهش اثرات  ( بیانگر آن بوده اســت که خالقیت هیجانی می2021)

ت  پردازش ــعـی د، بر بهبود وضـ ارآـم اـک انی مخرب و ـن اختی و هیـج ـــن ای شـ ـه

خالقیت  شــخصــیتی افراد مختلف موثر باشــد.  شــناختی، هیجانی و  روان

  هیجانی توانایی تجربه و بیان بدیع، موثر و اصـیل ترکیبی از هیجانات اسـت 

ت از  2012،  21)هانسـن و لگراند اس خالقیت هیجانی عبارت اـس (. بر این اـس

که بر اســاس آن خطوط فکری    )صــداقت( به روش جدید )بداعت(  ابراز خود

یابد )اثربخشــی(. مطابق  فردی وی افزایش میمیانفرد بســا یافته و روابا  

این تعریف بداعت، اثربخشـی و صـداقت سـه عنصـر اصـلی خالقیت هیجانی 

شــوند، بداعت یعنی توانایی تغییر در هیجانات معمول و ایجاد  محســوب می

حالت هیجانی جدید که یا برخالف هنجارها و معیارهاست، یا ترکیبی جدید  

ا  از هیـجاـنات مـتداول فر ــخ خالق ـب ــی ـبه هـماهنگی ـپاسـ ــت. اثربخشـ د اسـ

ــاره دارد، ـبه گوـنه ای ـکه برقراری روابا  زمیـنه ـهای اجتـماعی و فرهنگی اشـ

ازد )مطلوب با دیگران را ممکن می ن و  2021و همکاران،    آلتینایـس (. هانـس

( معتقدند افراد مـستعد بروز هیجانات خالقانه بیش از ـسایرین  2012لگراند )

اـخت هیجـ  ـــن ـگذارـند، تالش می کنـند و توـجه و دـقت  اـنات زـمان میبرای شـ

بیشــتری به هیجانات خود و دیگران دارند. واضــح اســت که خالقیت یک 

12. Abell, Brewer 

13. Brud, Rogoza, Cieciuch 

14. MacLaren, Best 

15. Adams, Florell, Burton, Hart 

16. Alper, Bayrak, Yilmaz 

17. Turton, Berry, Danquah, Pratt 

18. emotional creativity 

19. Zhai 

20. Altinay, Madanoglu, Kromidha, Nurmagambetova, 

Madanoglu 

21. Hansenne, Legrand 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006322320318412#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920306231#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920306231#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920306231#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920302749#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920302749#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920302749#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886921004475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886921004475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886921004475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666915321000639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666915321000639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666915321000639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666915321000639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307190#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307190#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307190#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307190#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296320307190#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883035512000328#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883035512000328#!
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ویژگی ثابت شـخصـیتی نیسـت که بی هیچ تغییر و تحولی در وجود انسـان  

ــد، بلکه می ــعیف نهفته باشـ تواند تحت تأثیر عوامل یا موانعی تقویت یا تضـ

 (.1399  بالوردی،  باباخانی وشود )

های فرد در شرایا  گیری پذیری تصمیمبینی میزان خطر از آنجا که پیش 

بینی میزان خطرپذیری، شناخت  ی پیشمختلف اهمیت زیادی دارد و الزمه 

راه  از  یکی  و  بوده،  ارزیابی  شرایا  و  تحلیل  شناخت،  به  یافتن  دست  های 

عصب مکانیسم تصمیمهای  زیربنای  مخاطرشناختی  ابعاد  ه گیری  و  آمیز 

خالقیت هیجانی در انجام    باشد و در این میان تأثیر میانجیشخصیت فرد می

گیری از خالقیت هیجانی این رفتارهای پرخطر بسیار مهم است و افراد با بهره 

بنابراین پژوهش  مناسب می  بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری کند.  از  تواند 

الگویابی ساختاری رفتا بر اساس سیستم حاضر به دنبال  های  رهای پرخطر 

گری خالقیت هیجانی بود.  رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی   -مغزی

تواند  می   نوجوانان  گرایش به رفتارهای پرخطرشناسایی عوامل  عالوه بر این  

چنانکه شناسایی   ای مناسب و کارآ شود.های مداخله منجر به بکارگیری روش 

رفتاری، ابعاد تاریک شخصیت و    -ای مغزیهسیستم نقش عواملی همچون  

هیجانی، بروز    خالقیت  از  پیشگیری  امر  در  بنیادین  راهکارهای  از  یکی 

بهترین شیوه پیشگیری از بروز یک مشکل را    چرا که  .رفتارهای پرخطر است

های خطرزا را دارا  دانند که بیشترین ویژگیتمرکز بر علل پدیدآیی آن می 

مساله    هستند. حاضر  بنابراین  پژوهش  رفتارهای  اصلی  ساختاری  الگویابی 

سیستم  اساس  بر  مغزی پرخطر  با    -های  شخصیت  تاریک  ابعاد  و  رفتاری 

 گری خالقیت هیجانی بود. میانجی 

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 روش  
یابی معادالت ساختاری بود.  مدل   همبستگی به شیوه  -روش پژوهش توصیفی

شهر  آموزان دوره دوم متوسطه شاهین جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش 

گیری در دسترس از  بود که به شیوه نمونه   1400-1399در سال تحصیلی  

آنان   سواالت  دانش  505بین  به  شد  درخواست  آنها  از  و  انتخاب  آموز 

آموزان به صورت حضوری  های پاسخ دهند. پژوهشگر به این دانشنامه پرسش 

)به هنگام برگزاری امتحانات    1399و با حضور در مداری در دی ماه سال  

کرد.   پیدا  اول( دسترسی  دانش نوبت  پژوهش  به  ورود  با  معیارهای  آموزان 

دانش 18-15دامنه سنی   داشتن سالمت  ،  و  بودن  دوم  متوسا  دوره  آموز 

 
1. Brain- Behavioral Systems Questionnaire 

2. Carver, White 

و مشاوره روا پرونده سالمت  به  )با توجه  و جسمانی  آموزان در  ای دانش نی 

مدارس( بود. معیار خروج نیز پاسخگویی ناقص و مخدوش و انصراف از ادامه  

پرسشنامه  به  بود.پاسخگویی  پژوهش،    ها  در  اخالق  رعایت  رضایت  جهت 

  انجام پژوهش کسب و از کلیه مراحل    پژوهش برای شرکت در    آموزاندانش 

عالوه بر این به این افراد اطمینان داده شده که اطالعات آنها به   ند.دش  گاه آ

نام منتشر خواهد  و نتایج پژوهش به صورت بی  شکل محرمانه باقی خواهد ماند

 شد. 

سازی معادالت ساختاری، به  با استفاده از مدل   هادادهتجزیه و تحلیل  

 .فتصورت گر  23ویرایش    Amosو    SPSSافزار  وسیله نرم 
 ابزار 

مغزی سیستم  پرسشنامه  )  -های    پرسشنامه:  BBSQ )1رفتاری 

تدوین شده است.  (  1994)  2وایت  و  کارور  توسا  رفتاری  -مغزی  هایسیستم

سیستم بازداری    عامل.  سوالی است  20خودگزارشی    این پرسشنامه، ابزاری

فعال   عامل  و  آیتم  7  با  رفتاری رفتاریسیستم   ارزیابی  آیتم  13  با  سازی 

  کدام   هر  که  است  زیرمقیاس  سه  دارای  سازی رفتاریسیستم فعال .  شودمی

  5 پاداش )با  به  پاسخ  زیرمقیاس.  شوندمی   سنجیده  هاآیتم   از  تعدادی  توسا

مشخص  (  آیتم  4  با)  شادی  و  خوشی  جستجوی  و  ،(آیتم  4با  )  سائق  ،(آیتم

  گذاری نمره   4  تا  1  از  لیکرت  مقیاس  طبق  هاآیتم  از  کدام  هر.  شوندمی

  و   "مخالفم  کمی"  معنی  به  2  نمره  و  "مخالفم   کامالً"  یعنی  1  نمره  شوند،می

موریس،  )است    "موافقم  کامالً"  معنی   به   4  نمره  و  "موافقم  کمی "  3  نمره

  سیستم،  هر  در  بیشتر  نمرات  مجموع(.  2005  ،3میسترس، کانتر و تیمرمان 

(  1994)  وایت  و  کارور.  است  سیستم  آن  در  فرد  حساسیت بیشتر  دهنده  نشان

های سائق، پاسخ به پاداش و جستجوی شادی و  زیرمقیاس   درونی  همسانی

عالوه بر این آنان    اند.گزارش کرده   66و    76/0،  73/0خوشی را به ترتیب  

گزارش نمودند.    88/0میزان روایی محتوایی این شاخص را مطلوب و به میزان  

پایایی سیستم    خود  گزارش  در(  2008)  4الرنس  و  فرگوسن  همچنین هیم،

.  گزارش کردند  75/0آلفای کرونباخ    بازداری رفتاری را با استفاده از ضریب

بخشی   عبداللهی   که  ایمطالعه   در  همچنین محمودعلیلو مجارشین،  و    پور 

  ضریب این داد. انجام تبریز دانشگاه دانشجویان از نفر 326 روی بر( 1391)

سیستم   هایزیرمقیاس   برای  و  (α=62/0)   بازداری رفتاریسیستم    برای  را

رفتاریفعال  آیتم   5  با   پاداش  به  پاسخ  زیرمقیاس   برای  ترتیب  به  سازی 

(68/0=α)،  آیتم  4  با  سائق  (74/0=α  )آیتم  4  با  خوشی  و  شادی  جستجوی  و 

(65/0=α)،  همبستگی  .  است  نموده  بیان همزمان،  روایی  بررسی  جهت 

پرسشنامه شخصیت آیزنک، مقیاس عاطفه مثبت و منفی پرسشنامه حاضر با  

همبستگی  میزان  که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  افسردگی  پرسشنامه  و 

  0/ 33،  31/0ها به ترتیب  رفتاری با این پرسشنامه   -پرسشنامه سیستم مغزی

به دست آمد که نشان دهنده روایی همزمان مناسب این پرسشنامه   41/0و 

)عبداللهی محمودعلیلو،  بخشی   مجارشین،   بود  و  پژوهش  1391پور  در   .)

زیرمقیاس  پایایی  میزان  نیز  پاسخحاضر    جستجوی   سائق،  پاداش،  به  های 

3. Muris, Meesters, Kanter, Timmerman 

4. Heym, Ferguson, Lawrence 
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  سیستم بازداری رفتاری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخو    خوشی  و  شادی

 محاسبه شد.   76/0و    74/0،  75/0،  79/0به ترتیب  

نامه رفتارهای پرخطر  پرسش :  1(HRBQنامه رفتارهای پرخطر )پرسش 

نامه مرکز پیشگیری از رفتارهای پرخطر )مرکز کنترل  با اقتباس از پرسش 

( طراحی و تنظیم شده  1386( توسا محمدخانی )2008های آمریکا،  بیماری 

دارای   پرسشنامه  این  زیرمقیاس    42است.  و هفت  و سوال  مصرف سیگار 

ن، رفتار پرخاشگرانه، فکر و  قلیان، مصرف مشروبات الکلی، مصرف روان گردا

دهد.  اقدام به خودکشی، فرار و ارتباط با جنس مخالف را مورد ارزیابی قرار می 

است. کسب نمرات بیشتر نشان    210تا    42دامنه نمرات این پرسشنامه بین  

روایی محتوایی این پرسشنامه  دهنده رفتارهای پرخطر باالتر نوجوان است.  

( محمدخانی  برر1386توسا  میزان  (  به  و  شده   87/0سی  است.    گزارش 

( نیز میزان پایایی نمره کل پرسشنامه را با روش  1388آزرمی و محمدخانی )

،  0/ 81،  79/0،  85/0های را به ترتیب  و پایایی زیرمقیاس   83/0آلفای کرونباخ  

و  77/0،  85/0،  83/0 این  گزارش کرده  75/0،  اند. ضریب همسانی درونی 

پژوهش   در  شاه ج پرسشنامه  فخارهان  امیری،  محمدخانی،   حسینی  و  لو، 

به دست آمد. پژوهش حاضر نیز میزان    0/ 87( بر اساس آلفای کرونباخ  1395)

مصرف سیگار و قلیان، مصرف مشروبات الکلی، مصرف  های  پایایی زیرمقیاس 

با  روان  ارتباط  و  فرار  به خودکشی،  اقدام  و  فکر  پرخاشگرانه،  رفتار  گردان، 

  77/0و    78/0،  79/0،  82/0،  79/0،  0/ 80،  78/0ترتیب    به  جنس مخالف

 محاسبه شد. 

ابعاد تاریک  پرسش :  2( DTPQپرسشنامه ابعاد تاریک شخصیت ) نامه 

( به منظور سنجش صفات تاریک  2010)  3توسا جانسون و ویستر   شخصیت

سوال بوده که بصورت   12شخصیت تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 

منقطه   5طیف   دارای  ی ای  پرشسنامه  این  و    12باشد.  زیرمقیاس    3سوال 

ستیزی است. در این مقیاس هر کدام از  خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه 

  4تا    1سواالت  شود.  گویه سنجیده می  4سه صفت تاریک شخصیت توسا  

شخصیت خودشیفته و    8تا    5این پرسشنامه شخصیت ماکیاولگرا، سواالت  

اندازه میستیزی  جامعهشخصیت    12تا    9سواالت   ها به  گیرند. آزمودنی را 

  9)کامالً مخالفم( تا    1ای از  درجه  9سواالت این آزمون در مقیاس لیکرت  

می  پاسخ  موافقم(  این  )کامالً  بودن  بیشتر  دهنده  نشان  باال  نمره  که  دهند 

های این ابزار همبستگی خوبی مقیاس باشد. هر یک از خردهصفت در فرد می

گرایی (، ماکیاول 46/0( )1988های خودشیفته )راسکین و تری،  پرسشنامه با  

ستیزی )پاولهاس، همفیل  ( و مقیاس جامعه 54/0( )1970)کریستی و گیس،  

برای نمره   89/0( دارد و ضریب پایایی بازآزمایی آن 59/0( )2010و هاری، 

  87/0و   ستیزیبرای جامعه  76/0گرایی، برای ماکیاول  86/0کل پرسشنامه، 

وبستر،   و  )جانسون  است  شده  گزارش  خودشیفتگی  این  2010برای   .)

( اعتباریابی شده است.  1394پرسشنامه در ایران توسا بشرپور و شفیعی )

تحلیل عاملی اکتشافی سواالت این مقیاس سه عامل را آشکار کرد که در  

ی ضریب بازآزمایدرصد واریانس کل سواالت را تبیین کرد.    61/54مجموع  

 
1. High Risk Behaviors Questionnaire 

2. Dark Trail of Personality Questionnaire 

3. Jonason & Webster 

(  1395ها در پژوهش یوسفی و پیری )برای کل مقیاس و همچنین زیرمقیاس 

دامنه از  در  است.    87/0تا    76/0ای  آمده  پایایی به دست  این مطالعه،  در 

ستیزی با استفاده از  گرایی، خودشیفتگی و جامعه های ماکیاول مقیاس خرده 

 مد. به دست آ  69/0و    68/0،  75/0ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب  

( هیجانی  را  :  ECQ )4پرسشنامه خالقیت  هیجانی  خالقیت  پرسشنامه 

گیری خالقیت هیجانی در سه بعد آمادگی  ( به منظور اندازه 1999)  5آوریل 

گویه   30هیجانی، توانایی واکنش دادن و کارآیی و اصالت تهیه کرده و شامل  

گویه    9گویه توانایی واکنش دادن،    14گویه آمادگی هیجانی،    7است که  

ای از خیلی سنجند. در مقابل هر گویه طیف پنج درجهکارآیی و اصالت را می 

به   29و  20، 11کم )نمره یک( تا خیلی زیاد )نمره پنج( قرار دارد. سواالت 

نمره  پرسشنامه  گذاری میشکل معکوس  این  نمره در  و    30شوند. حداقل 

خالقیت هیجانی باالتر فرد  است. کسب نمره باالتر بیانگر    150حداکثر نمره  

( با روش آلفای کرونباخ، پایایی نمره کل خالقیت هیجانی 1999است. آوریل )

و   91/0را   و کارآیی  واکنش دادن  توانایی  آمادگی هیجانی،  ابعاد  پایایی  و 

به دست آورد و برای محاسبه    85/0،  0/ 80،  89/0،  80/0اصالت را به ترتیب  

از روش تحلی پرسشنامه،  آزمون روایی  با  و همبستگی  عاملی  های مشابه  ل 

استفاده کرد که براساس تحلیل عامل به جای چهار بعد، سه بعد به دست  

آزاد،  آورد. ابعاد کارآیی و اصالت با هم تشکیل یک عامل دادند )به نقل از اصلی

ابراهیمی )1398 و  فراهانی  نیز عبدالهی،  ایران  آلفای  1387(. در  ( ضریب 

را برای دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار گزارش    65/0  و  68/0کرونباخ  

)کرده  البرزی  و  به  1388اند. جوکار  اکتشافی  عاملی  از طریق تحلیل  نیز   )

ارزش روش مولفه  اسکری و  بر اساس نمودار  از  های اصلی،  باالتر  های ویژه 

وجود سه عامل آمادگی هیجانی، توانایی واکنش دادن و کارآیی و اصالت را  

کل  تأی نمره  برای  کرونباخ  آلفای  روش  از  استفاده  با  را  پایایی  و  کرده  ید 

و برای ابعاد آمادگی هیجانی، توانایی واکنش دادن و کارآیی   90/0خالقیت  

را گزارش کردند. در پژوهش    68/0و    0/ 83،  83/0و اصالت به ترتیب ضرایب  

( بهرامی  و  البرزی  روش1392صبری،  از  نیز  پایایی  بررسی  برای  آلفای    ( 

و برای ابعاد    86/0کرونباخ استفاده شد که برای نمره کل خالقیت، ضریب  

آمادگی هیجانی، توانایی واکنش دادن و کارآیی و اصالت به ترتیب، ضرایب  

به دست آمد. پایایی پرسشنامه حاضر در این پژوهش   67/0و   72/0و  69/0

ی، توانایی واکنش  به وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد آمادگی هیجان

  0/ 70، 74/0، 72/0دادن و کارآیی و اصالت و نمره کل پرسشنامه به ترتیب 

 محاسبه شد.   69/0و  

 هایافته
درصد(    88/51نفر پسر )  262نفر بود که    505نمونه پژوهش حاضر، شامل  

آموزان  درصد( بودند. همچنین میانگین سنی دانش  19/48نفر دختر )  243و  

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون همبستگی سال بود.    25/16حاضر در پژوهش  

. بر  های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفتهای آزمون فرض پیرسون، پیش 

فرض نرمال  همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش

4. Emotional Creativity Questionnaire 

5. Averill 
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نمونه  توزیع  داده بودن  متغیرهای  ای  در  سیستم ها  پرخطر،  های  رفتارهای 

هیجانی  -مغزی خالقیت  و  شخصیت  تاریک  ابعاد  است    رفتاری،  برقرار 

(05/0p≥پیش همچنین  لوین  (.  آزمون  توسا  نیز  واریانس  همگنی  فرض 

داد  رد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته نشان میمو

های  رفتارهای پرخطر، سیستمها در متغیرهای  فرض همگنی واریانس پیش 

رعایت شده است    رفتاری، ابعاد تاریک شخصیت و خالقیت هیجانی  -مغزی

(05/0p≥در ابتدا به یافته .) شود. های توصیفی پرداخته می 

رفتاری و ابعاد تاریک  -های مغزیسیستممیانگین و انحراف استاندارد : 2جدول 

 گری خالقیت هیجانی شخصیت با میانجی

 انحراف معیار  میانگین  متغیرها

 5/ 66 24/ 12 ساز رفتاری سیستم فعال

 3/ 23 15/ 15 سیستم بازداری رفتاری 

 2/ 32 6/ 23 خودشیفتگی

 1/ 05 4/ 11 ماکیاولیسم

 1/ 24 5/ 55 ستیزیجامعه

 8/ 63 91/ 44 خالقیت هیجانی

 12/ 53 124/ 42 رفتارهای پرخطر 

 شود. حال به ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته می

های رفتارهای پرخطر، سیستم: ماتریس همبستگی پیرسون بین 1جدول 

)خودشیفتگی، ساز و بازداری رفتاری(، ابعاد تاریک شخصیت رفتاری )فعال -مغزی

 آموزان در دانش  ستیزی( و خالقیت هیجانیماکیاولیسم و جامعه

 

**: P ≤ 01 /0  

مشخص است بین   2جدول  با توجه به ضریب همبستگی پیرسون در  

حال پس از  متغیرهای پژوهش به صورت دو به دو رابطه معنادار وجود دارد.  

ضرایب رگرسیونی ها به بررسی جدول  اطمینان از وجود همبستگی بین مولفه

رفتارهای پرخطر  معادالت ساختاری  غیراستاندارد و استاندارد مسیرهای مدل  

گری  رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی   -های مغزیبر اساس سیستم 

 شود. پرداخته میآموزان دوره دوم متوسطه  خالقیت هیجانی در دانش 

 

سازی فعال بر اساس سیستم رفتارهای پرخطر: الگوی ساختاری نهایی مدل 1شکل 

رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت )خودشیفتگی،  -و بازداری رفتاری مغزی

آموزان دوره گری خالقیت هیجانی در دانش ستیزی( با میانجیماکیاولیسم و جامعه

 دوم متوسطه 

 

رفتارهای : ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و استاندارد مسیرهای مدل 2جدول 

رفتاری و ابعاد   -سازی و بازداری رفتاری مغزیهای فعالپرخطر بر اساس سیستم

گری  ستیزی( با میانجیتاریک شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه

 آموزان  خالقیت هیجانی در دانش 

 

فعالمشاهده می  2که در جدول  چنان بر  شود، سیستم  رفتاری  سازی 

)(  05/0p<  ،472/0-  =βخالقیت هیجانی ) پرخطر  رفتارهای  ،  >05/0pو 

576/0  =β  ) آموزان دارای اثر مستقیم معنادار بوده و توانسته به ترتیب دانش  

درصد از واریانس این متغیرها را تبیین کند. همچنین سیستم   1/33و    3/22

( هیجانی  خالقیت  بر  رفتاری  رفتارهای  (  05/0p<  ،516/0  =βبازداری  و 

آموزان دارای اثر مستقیم معنادار بوده  دانش (  05/0p<  ،511/0-  =βپرخطر )

درصد از واریانس این متغیرها را تبیین    1/26و    6/26  و توانسته به ترتیب

و (  05/0p<  ،492/0 -  =βکند. در ادامه خودشیفتگی بر خالقیت هیجانی )

( پرخطر  اثر  دانش (  05/0p<  ،477/0  =βرفتارهای  دارای  مستقیم آموزان 

درصد از واریانس این متغیرها    7/22و    2/24  معنادار بوده و توانسته به ترتیب 

 -05/0p< ،488/0را تبیین کند. از طرفی ماکیاولیسم بر خالقیت هیجانی )

=β  )( پرخطر  رفتارهای  اثر  دانش(  05/0p<  ،514/0  =βو  دارای  آموزان 

درصد از واریانس این    4/26و    8/23  مستقیم معنادار بوده و توانسته به ترتیب

ستزی بر خالقیت هیجانی متغیرها را تبیین کند. عالوه بر این در ادامه جامعه

(05/0p<  ،552/0-  =β  )( پرخطر  رفتارهای  (  05/0p<  ،637/0  =βو 
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  5/40و    4/30  آموزان دارای اثر مستقیم معنادار بوده و توانسته به ترتیبدانش 

غیرها را تبیین کند. در نهایت خالقیت هیجانی بر  درصد از واریانس این مت

اثر مستقیم دانش (  05/0p<  ،526/0-  =βرفتارهای پرخطر ) آموزان دارای 

درصد از واریانس این متغیر را تبیین کند. برای    27/ 6معنادار بوده و توانسته  

از شاخص  ترکیبی  پیشنهادی،  برازندگی مدل  برازندگی تعیین کفایت  های 

توضیحات  ارائه شده است. پیش از ارائه    3شد که نتایج آن در جدول  استفاده  

اشاره به چند نکته ضروری است. از نظر کلی یک الگوی   3مربوط به جدول 

شاخص  لحاظ  از  خی مناسب  دارای  باید  برازش  نسبت  های  غیرمعنادار،  دو 

شاخص    ،(GFI)، شاخص نیکویی برازش  3دو به درجه آزادی کمتر از  خی

)  (CFI)تطبیقی  برازش   برازندگی هنجار شده  از  (  NFIو شاخص  بیشتر 

شاخص    ، 90/0( باالتر از  AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )  ،95/0

شاخص برازش افزایشی ؛  50/0( باالتر از  PCFIبرازندگی تطبیقی مقتصد )

(IFI)  و تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا  9/0بزرگتر از ،(RMSEA)  

از   اصلی  باشد.  09/0کوچکتر  که  است  بسیار ضروری  نکته  این  ترین  ذکر 

تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا  فاکتور قضاوت برازش مدل، توجه به  

(RMSEA)  پذیرد.  است. چرا که این عامل از تعداد حجم نمونه تاثیر نمی 

 
 پیشنهادی در پژوهش  های برازندگی مدل: شاخص3جدول 

 

نتایج   به  توجه  جدول  با  در  می   3مندرج  مدل  مالحظه  در  که  شود 

ها شاخص نسبت مجذور خی بر  پیشنهادی تحقیق برای کل نمونه آزمودنی 

( آزادی  با  CMIN/dfدرجه  برابر  از    49/2(  کوچکتر  مطلوب  (؛  3)مقدار 

(؛  95/0)مقدار مطلوب باالتر از    952/0( برابر با  GFIشاخص نیکویی براز )

)مقدار مطلوب    922/0( برابر  AGFIیافته )شاخص نیکویی برازش تعدیل  

از   )90/0باالتر  فزاینده  برازندگی  شاخص  با  IFI(؛  برابر  )مقدار    952/0( 

از   باالتر  با  TLI(؛ شاخص توکرلویس )95/0مطلوب  برابر  )مقدار    955/0( 

از   باالتر  )95/0مطلوب  تطبیقی  برازندگی  شاخص  با  CFI(؛  برابر   )96 /0  

( PCFI(؛ شاخص برازندگی تطبیقی مقتصد )95/0  )مقدار مطلوب باالتر از

(؛ شاخص برازندگی هنجار شده  50/0)مقدار مطلوب باالتر از  712/0برابر با 

(NFI  برابر با )(؛ و شاخص جذر میانگین  95/0)مقدار مطلوب باالتر از    963/0

)مقدار مطلوب کوچکتر    077/0( برابر با  RMSEAمجذورات خطای تقریب )

های نشانگر برازش مناسب مدل پیشنهادی است.  این یافته  ( است.09/0از  

های  سیستمدر رابطه    خالقیت هیجانیگری متغیر  برای بررسی نقش میانجی

آموزان  رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با رفتارهای پرخطر در دانش   -مغزی

استفاده شد که برای معناداری تاثیر یک    1از آزمون سوبل   دوره دوم متوسطه

رود. در آزمون سوبل  ر میانجی در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار میمتغی

آید که در صورت بیشتر  از طریق فرمول زیر به دست می  Z-valueیک مقدار  

معنادار بودن تاثیر   %95توان در سطح اطمینان می  96/1شدن این مقدار از 

 میانجی یک متغیر را تایید نمود.

 
1. Sobel test 

𝑍 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎 × 𝑏

√(𝑏2 × 𝑆𝑎
2) + (𝑎2 × 𝑆𝑏

2)
 

a  :قدرمطلق مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

b قدرمطلق مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته : 

aS خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی : 

bS  : خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 
 -های مغزی سیستمدر رابطه    خالقیت هیجانی قش میانجی  حال به بررسی ن

آموزان دوره دوم  رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با رفتارهای پرخطر در دانش 

 . شودپرداخته می   متوسطه
در رابطه    خالقیت هیجانیسوبل برای بررسی نقش میانجی    آزموننتیجه  

 : ساز رفتاری و رفتارهای پرخطربین سیستم فعال

Z − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

=
(0/473) × (0/526)

√(0/5262 × 0/092) + (0/4732 × 0/132)
= 3/23 

بین  در رابطه    خالقیت هیجانینتیجه آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی  

 : سیستم بازداری رفتاری و رفتارهای پرخطر

Z − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

=
(0/516) × (0/526)

√(0/5262 × 0/092) + (0/5162 × 0/122)
= 3/49 

 
می  مشاهده  که  مقدار  همانطور  مطلق  قدر  از    z-valueشود،  حاصل 

بین  در رابطه    خالقیت هیجانیگری  بررسی نقش میانجیآزمون سوبل برای  

آموزان  ساز رفتاری و بازداری رفتاری با رفتارهای پرخطر دانش سیستم فعال

  96/1شد که در این دو متغیر به دلیل بیشتر بودن از    49/3و    23/3  به ترتیب

اظهار داشمی رابطه    خالقیت هیجانیت که  توان  فعالدر  ساز  بین سیستم 

با   رفتاری  بازداری  و  دانش   رفتارهایرفتاری  میانجی آموزان  پرخطر  نقش 

 معنادار دارد.  

بین  در رابطه    خالقیت هیجانینتیجه آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی  

 : خودشیفتگی و رفتارهای پرخطر

Z − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

=
(0/492) × (0/526)

√(0/5262 × 0/092) + (0/4922 × 0/182)
= 2/58 

بین  در رابطه    خالقیت هیجانینتیجه آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی  

 : ماکیاولیسم و رفتارهای پرخطر

Z − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

=
(0/488) × (0/526)

√(0/5262 × 0/092) + (0/4882 × 0/112)
= 3/67 
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بین  در رابطه    خالقیت هیجانینتیجه آزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی  

 : ستیزی و رفتارهای پرخطرجامعه 

Z − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

=
(0/552) × (0/526)

√(0/5262 × 0/092) + (0/5522 × 0/162)
= 4/72 

 
می  مشاهده  که  مقدار  همانطور  مطلق  قدر  از    z-valueشود،  حاصل 

بین  در رابطه    خالقیت هیجانیگری  بررسی نقش میانجیآزمون سوبل برای  

ستیزی(  یسم و جامعهابعاد سه گانه تاریک شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاول

شد که در    72/2و    67/3،  58/2  ترتیبآموزان به  با رفتارهای پرخطر دانش 

خالقیت  توان اظهار داشت که  می  96/1این سه متغیر به دلیل بیشتر بودن از  

ستیزی با رفتارهای  بین خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعهدر رابطه    هیجانی

 نقش میانجی معنادار دارد.  آموزان  پرخطر دانش 

 گیریبحث و نتیجه
اساس   بر  پرخطر  رفتارهای  ساختاری  الگویابی  حاضر  پژوهش  هدف 

گری خالقیت  رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی -های مغزیسیستم

دانش  در  بودهیجانی  متوسطه  دوم  دوره  حاضر  آموزان  پژوهش  اول  یافته   .

بر خالقیت هیجانی و  ی و بازداری رفتاری  ساز های فعال سیستمنشان داد که  

پرخطر دانش  یافته  رفتارهای  است.  بوده  معنادار  اثر مستقیم  دارای  آموزان 

پژوهش   نتایج  با  )حاضر  همکاران  و  دمیرچی  بر  1398صدری  مبنی   )

  ادراک  یاجتماع  تیحما  یهامولفه   نقش  اساس  بر  پرخطر  یرفتارها  ینیبش یپ

یافته معتادان  در  یرفتار   یمغز   یها ستمیس  ی،جانیه  یابرازگر   ،شده  با  ؛ 

یزدان و  رمضانی  )تیموری،  بر  1398پناه  مبنی  سیستم(  مغزی  رابطه  های 

پرخطر جنسی  رفتارهای  با  تکانشگری  و  گزارشات  رفتاری  با  محمدزاده  ؛ 

های  نقش سیستم( مبنی بر  1394)  نیاخراسانی  و  رحیمی پردنجانی  ،ابراهیمی

و با نتایج پژوهش    آموزانبینی رفتارهای پرخطر دانش پیشرفتاری در    -مغزی

های مغزی و عصبی در بروز  ( مبنی بر نقش سیستم2020تلزر و همکاران )

که   کرد  اشاره  باید  حاضر  یافته  تبیین  در  بود.  همسو  پرخطر  رفتارهای 

مغزیسیستم فعال رفتاری    -های  سیستمبا  سبب    بازداری  سازی  رفتاری، 

های مخرب خود آگاهی یافته و با کسب  د نسبت به نتایج رفتارشود تا افرامی

هشیاری نسبت به عواقب آن، از گرایش به انجام رفتارهای پرخطر اجتناب  

)وینسکوس،   این2020نمایند  بر  عالوه  مغزیسیستم  (.  با  رفتاری   -های   ،

آموزان نسبت به  شود تا دانش رفتاری سبب می  بازداری  سیستم  بکارگیری

ای که پاداش فوری در پی دارد، تامل نموده و با آگاهی از  تار تکانه بروز رف

پیامدهای منفی آن و با بکارگیری خالقیت هیجانی و پردازش شناختی خود،  

توجه شده و بدین صورت  نسبت به پاداش و تقویت فوری و کوتاه مدت بی

در   دهند.  نشان  خود  از  کمتری  گرایش  پرخطر  رفتارهای  انجام  به  نسبت 

رفتاری در هنگام گرایش به    بازداری  بیینی دیگر باید بیان نمود که سیستمت

شده و باعث    اضطراب  سبب ایجاد احساس رسان،رفتارهای مخرب و آسیب 

  در  موجود  هایرا متوقف نموده تا بدین نشانه   فعلی  شود تا فرد فعالیتمی

نیز با    کند که این روند  بررسی  خوبی  به  را  موقعیت و عواقب احتمالی عمل

 کاهش بروز رفتارهای پرخطر همراه است. 

شخصیت   تاریک  ابعاد  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  دوم  یافته 

بر خالقیت هیجانی و رفتارهای    ستیزی()خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه 

آموزان دارای اثر مستقیم معنادار بوده است. یافته حاضر با نتایج پرخطر دانش 

  شخصیت   تاریک  صفات  بین  مبنی بر رابطه(  2020)همکاران  و  مانیروپژوهش  

  بین   ارتباط  مبنی بر  (2020)همکاران    و  پرخطر؛ با یافته مورلی  رفتارهای  و

با گزارشات جاوک  خصوصیات و  رفتارهای جنسی سابیری  با    و   شخصیتی 

ارتباط(  2019)  دیتریش بر    رفتارهای   و  شخصیت  تاریک  ابعاد  بین  مبنی 

  گانهسه  صفات  در تبیین یافته حاضر باید اشاره نمود که  همسو بود.  اعتیادی

شخصیتی  که  شخصیت  تاریک بعد  سه    و   ستیزجامعه   خودشیفته،  از 

شده تشکیل  بعد    ماکیاولیسم  سه  این  نظری  مفاهیم  در  دقت  به  است. 

می دانش شخصیتی  پرخطر  رفتارهای  بروز  بر  را  آن  اثر  تبیین  توان  آموزان 

بعد   که  صورت  بدین  دارای    ماکیاولیسم  شخصیتینمود.  معمول  شکل  به 

  فقدان   غیراخالقی،  جوینده وعیب   گریزانه،انسان   عقاید  هایی همچونویژگی

  و   دورویی  استثمارگری،  کاری،فریب  سودجویانه،  هایانگیزه   همدلی،  و  عاطفه

وسلطه   ضداجتماعی،  هایگرایش  است    جویی    و  گوالتر   بارلو،)بدگمانی 

های بعد شخصیتی ماکیاولیسم،  . بر این اساس وجود ویژگی(2010  استایلیانو،

آموزان از عواطف و همدلی پایینی برخوردار بوده و با  شود تا دانش سبب می

کاری و گرایش به رفتارهای ضداجتماعی، از آسیب زدن به دیگران ابایی فریب

پذیر  ارهای پرخطر توجیه نداشته باشند. بر این اساس اثر این بعد بر بروز رفت

با   که  است  خودشیفتگی  شخصیت،  تاریک  شخصیتی  بعد  دیگر  است. 

تکبر،ویژگی همچون    انگاری،   خودمهم  بینی،خودبزرگ   خودخواهی،  هایی 

بی   نداشتن  دیگران،   استثمار  پرخاشگرانه،  رفتار و  هیجانی   ثباتیهمدلی 

ی منفی در  هاوجود این ویژگی  (.2013 بست،  و  الرنمک )  شودمشخص می 

می دانش  همچون  آموزان  پرخاشگرایانه  رفتارهای  بروز  به  را  آنان  تواند 

رفتارهای پرخطر سوق داده و سبب شود تا افراد خالقیت هیجانی پایینی 

ثباتی داشته باشند. چرا که افراد خودشیفته فقا خود را مهم پنداشته و با بی 

بعد شخصیتی سه گانه    هیجانی، نسبت به دیگر همدلی پایینی دارند. دیگر

شخصیت، با  ستیزیجامعه   تاریک  که    بیرحمی،  همانند  هاییویژگی  است 

شود )آلپر،  می   مشخص  دیگران  استثمار  و  ستمگری  شخصی،بین  عاطفه  فقدان

(. بنابراین مشخص است که این گونه از افراد، برای  2021بایراک و ییلماز،  

رسان  نبوده و با بروز رفتارهای آسیب جامعه و افراد حاضر در آن اهمیتی قائل  

سازند. بر همین اساس نقش  و مخرب به خود و دیگران آسیب جدی وارد می 

 آنان در بروز رفتارهای پرخطر قابل تبیین است. 

رفتارهای   بر  داد که خالقیت هیجانی  نشان  پژوهش حاضر  یافته سوم 

درصد از    27/ 6سته  آموزان دارای اثر مستقیم معنادار بوده و توانپرخطر دانش 

نتایج نشان داد که خالقیت    عالوه بر اینواریانس این متغیر را تبیین کند.  

رابطه    هیجانی مغزیسیستمدر  با    -های  شخصیت  تاریک  ابعاد  و  رفتاری 

نقش میانجی معنادار    آموزان دوره دوم متوسطهرفتارهای پرخطر در دانش

مبنی بر نقش    (1391)  دالورپور  دارد. یافته حاضر با نتایج پژوهش لطیفیان و

افراد؛ با    روان  سالمت  و  دلبستگی  میانجی خالقیت هیجانی در رابطه سبک

مبنی بر نقش میانجی خالقیت هیجانی در  (  1394)یافته حکاک و همکاران  

با عوامل  رابطه هوش با    نیروی  وری  بهره  روانی-اجتماعی  هیجانی  انسانی؛ 
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  با   هیجانی  خالقیت  بین   رابطه  بر  مبنی  (1395)گزارشات عجم و همکاران  

  ( 1395)  بینش  ضمیر و   دانشجویان؛ با نتایج پژوهش خوش  تحصیلی  اشتیاق

بر   و   هیجان  شناختی  تنظیم  راهبردهای  با  هیجانی  خالقیت  رابطه  مبنی 

مبنی بر رابطه    (1397)  دانشجویان؛ با یافته کیانی و همکاران  روانی  بهداشت

با  خالقیت تنظیماسترس   رفتارهای  هیجانی  هوش  زا،  و    هیجانی   هیجانی 

( همکاران  و  ژای  گزارشات  با  خالقیت  2021دانشجویان؛  نقش  بر  مبنی   )

وییروس   پاندمی  دوران  در  روان  و سالمت  ضربه  از  پس  رشد  در  هیجانی 

)  19-کووید و همکاران  آلتینای  پژوهش  نتایج  با  نقش  2021و  بر  مبنی   )

ابطه بین هوش فرهنگی و خالقیت کارآفرینان  میانجی خالقیت هیجانی در ر

توان گفت خالقیت هیجانی سبب  نوپا همسو بود. در تبیین یافته حاضر می

چالش می با  مواجه  در  افراد  تا  محیطی  شود  و  رفتاری  شناخت  های  برای 

اختصاص   کافی  زمان  ایجاد شده،  متعاقب شرایا  منفی  و  مثبت  هیجانات 

و  . این فرایند سبب می(2012دهند )هانسن و لگراند،   افراد توجه  شود تا 

گیری  دقت بیشتری به هیجانات خود و دیگران داشته باشند. این روند شکل 

گیری  هیجانات مثبت و بهنجار نسبت به خود و دیگران را در پی دارد. شکل

چنین هیجاناتی در راستای توجه به خود و دیگران سبب کاهش رفتارهای  

توان  هالوه بر این می   شود.زا میعنوان رفتاری آسیب  آموزان بهپرخطر دانش 

پذیری روانی، شناختی بیان نمود که خالقیت هیجانی سبب افزایش انعطاف 

می  افراد  در  هیجانی  همکاران،  و  و  )ژای  خالقیت  2021شود  بنابراین   .)

می  سبب  دانش هیجانی  تا  بروز  شود  به  مربوط  افکار  با  مواجهه  در  آموزان 

پ بهره رفتارهای  با  آن،  از  حاصل  تمایل  و  مهارت  رخطر  و  قدرت  از  گیری 

با  انعطاف  و  نموده  پیدا  افکار  این  برای  جایگزین  راهی  خود،  روانی  پذیری 

 دهد.گرایش به آن، بروز رفتارهای پرخطر را کاهش می 

دامنه   محدود متوسطه  دانش به    قیتحق  بودن  دوم  دوره  آموزان 

برخشهر  شاهین  وجود  وضع  یرها یمتغ  یو  مانند  نشده،   یهوش   تیکنترل 

 ی اجتماع   تیموقع  ،هاخانواده   یمال  تیآموزان حاضر در پژوهش، وضعدانش 

شیوه آنها   خانواده و  از طرف  بکارگرفته شده  فرزندپروری  کیفیت  های  و  ها 

عدم  گیری دردسترس و همچنین  آموزان، شیوه نمونه تعامل والدین با دانش 

دستکاری متغیرهای مستقل )به خاطر ماهیت روش پژوهش( و عدم استنباط  

  ن یپژوهش بود؛ بنابرا  نیا  یهات یاز محدود  رابطه علی بین متغیرهای مدل

  شنهاد یدر سطح پ  ج،ینتا  یریپذمیمقدرت تع  شی افزا  یبرا  شودی م  شنهادیپ

  ی هافرهنگ   یشهرها و مناطق و جوامع دارا  ریپژوهش در سا  نیا  ،ی پژوهش

و بکارگیری روش    کنترل عوامل ذکر شده  ی،لیتحص  یهاهیپا  گریمتفاوت، د

تصادفینمونه  شود.    گیری  خالاجرا  معنادار  میانجی  نقش  به  توجه  قیت  با 

های تنظیم هیجانی و خالقیت  شود تا با آموزش تکنیکهیجانی، پیشنهاد می

های مغزی رفتاری  سیستم آموزان، تالش شود تا با تاثیر بر  هیجانی به دانش 

 . و ابعاد تاریک شخصیت از بروز رفتارهای پرخطر در نزد آنان کاسته شود
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انی و  (.  1389آزرمی، پ. ) ارـهای پرخطر در رابـطه هوش هیـج ا رفـت اختی ـب ـــن اورـهای فرا شـ ـب

 .نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی تهران. پایاننوجوانان

ــلی ـــته آموزش ذهن1398آزاد، م. )اصـ ار محتوایی بسـ آـگاهی نوجوان محور و  (. تعیین اعتـب

تعهد بر عالئم مقایسـه اثربخشـی آن با فراشـناخت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و 

وـسواس، خالقیت هیجانی، تنظیم ـشناختی هیجان، تحمل ابهام و آمیختگی فکر و عمل  
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 .  145-136  ،(2)7 اجتماعی،
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 .105-124(، 2)1خانواده درمانی کاربردی، ، آوری نوجوانانمدیریت خشم و تاب

نقش چـشم انداز زمانی و طرد همـساالن در (.  1399زاده، م. )آبادی، ز.، دهقانی، ف.، ـصالحتاج
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85-100.  
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 .64-74  (،2)21 ،یکاربرد یشناسروان

  و  هیجانی هوش,  خانواده   ارتباطی  الگوهای رابطه(.  1392. )م  بهرامی،  ،.م البرزی،  ،.م صـبری،

 .  63-35 ،(2)9 تربیتی، نوین هایاندیشه. دبیرستانی آموزاندانش در هیجانی  خالقیت
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 ی نیبشیپ(.  1398. )ب  زاده،یقل و ،.س  ر،یرامیبص ،.پ  بگلو، هنرمندقوجه ،.ا ،یرچیدم  یصدر

ــاس  بر پرخطر  یرفتارها ــده  ادراک یاجتماع  تیحما یهامولفه  نقش اسـ  یابرازگر ،شـ
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ازداری و فـعال اه تبریز،  ـب ـــگ ــجویی دانشـ اری در جمعـیت دانشـ ــازی رفـت اـمه سـ ــلـن فصـ
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تاریک شــخصــیت، عدم تحمل بالتکلیفی، ابرازگری هیجان و اجتناب تجربی در پیش 

 .200-187  (،8)9، رویش روان شناسی، بینی رفتارهای پرخطر جنسی نوجوانان بزهکار

ی.م  ،کوکلی ل،  .م  ،، عباـس یدی اـص ه گانه    (.1399) س. ،، گل محمدیان.ح  ،رـش تعیین نقش ـس

اب تجربی در   ان و اجتـن ل بالتکلیفی، ابرازگری هیـج دم تحـم ت، ـع ـــی ــخصـ ک شـ ارـی ـت
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