فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  05تابستان 7931

پژوهش حاضر با هدف پيشبيني گرايش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان بر اساس راهبردهاي
تنظيمشناختي هيجان و باورهاي فراشناختي انجام شد .پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي-
همبستگي است .جامعه پژوهش دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر اراک در سال تحصيلي
 4951 -59بودند که تعداد  599نفر ( 459پسر و  441دختر) بهروش نمونهگيري تصادفي
خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند و به پرسشنامه راهبردهاي تنظيمشناختي هيجان گارنفسکي،
کراج و اسپين هون ،پرسشنامه فراشناخت ولز و کارترايت هاتن و مقياس خطرپذيري نوجوانان
ايرانيزاده محمدي و احمدآبادي و حيدري پاسخ دادند .دادهها با آزمون همبستگي پيرسون و
رگرسيون گامبهگام تحليل شدند .يافتههاي حاصل از همبستگي پيرسون نشان داد که در ميان
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ،راهبردهاي مالمت خود ،نشخوارگري ،فاجعهسازي و مالمت
ديگران با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و معنيداري دارند و راهبردهاي پذيرش و
تمرکز مجدد مثبت با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه منفي و معنيداري دارند .در ميان
باورهاي فراشناختي ،باورهاي اطمينان شناختي ضعيف ،باورهاي مثبت در مورد نگراني ،باورهاي
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منفي در مورد کنترل ناپذيري افکار و نياز به کنترل افکار با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه
مثبت و معنيداري دارند .نتايج رگرسيون گامبهگام نشان داد خردهمقياسهاي باورهاي منفي در
مورد کنترلناپذيري افکار ،اطمينان شناختي ضعيف ،نشخوارگري و تمرکز مجدد مثبت 52/6
درصد از واريانس گرايش به رفتارهاي پرخطر را تبيين ميکنند .با توجه به يافتهها ميتوان گفت
باورهاي فراشناختي و راهبردهاي تنظيمشناختي هيجان پيشبينيکننده گرايش به رفتارهاي
پرخطر در نوجوانان هستند.
باورهاي فراشناختي؛ تنظيمشناختي هيجان؛ رفتارهاي پرخطر؛ نوجوانان

نوجواني يک دوره بحراني از زندگي است ،الگوهاي رفتاري مهم که ميتوانند بر سراسر
زندگي فرد تأثير بگذارند ،در اين دوره شکل ميگيرند .گرايش به مصرف مواد و
رفتارهاي پرخطر نيز از اين دوره آغاز ميشود .رفتارهاي پرخطر رفتارهايي هستند که
سالمت و بهزيستي جسمي ،روانشناختي و اجتماعي افراد جامعه را به خطر مياندازد .با
بررسي پيشينه تجربي اين موضوع ،بهآساني ميتوان تأثيرات اينگونه رفتارها را بر
کارکردهاي شغلي ،تحصيلي و اجتماعي مشاهده کرد .براي مثال نوجوانان با مصرف
الکل و مواد مخدر ،عالوه بر زيانهاي رواني ،جسمي و مالي به خود ،با بروز تصادفات
ناشي از مصرف اين مواد باعث مرگ افراد ديگر در سراسر جهان شده و هزينههاي
گزافي بر جوامع تحميل ميکنند (سلماني ،جعفري و آرياناکيا.)4959 ،
پژوهشها در دهههاي اخير بيانگر افزايش شيوع رفتارهاي پرخطر در ميان نوجوانان
هستند .يافتههاي رشيد ( ،)4951روي  4155دانشآموز  49-42ساله تهران نشان داد
تجربه کشيدن قليان با  ،94/9%تجربه کشيدن سيگار با  ،99/5%تجربه رابطه جنسي با
ميل خود با  ،91/1%کتککاري در بيرون از خانه با  52/4%و تجربه مصرف الکل با
 52/1%به ترتيب همهگيرترين رفتارهاي پرخطر در ميان دانشآموزان مورد بررسي
بودهاند .همچنين تجربه مصرف کراک و هرويين هرکدام با  ،4/9%تجربه مصرف


کوکايين با ،5%تجربه مصرف متادون با 5/5%و تجربه مصرف ترياک با  9/9%بهترتيب
کمترين ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر را در ميان دانشآموزان موردبررسي داشتهاند.
مرور پژوهشهاي گوناگون بيانکنندهي آن است که در زمينه علل رفتارهاي پرخطر
يک رويکرد قطعي ارائه نشده است و نظريههاي گوناگوني پيرامون اين مسئله شکل
گرفته است .برخي نظريهها در تبيين اينگونه رفتارها بر عوامل شناختي مانند رشد
شناختي پايين ،عدم ادراک خطر ،قضاوت و تصميمگيري نادرست تأکيد دارند .برخي
نظريههاي ديگر عوامل هيجان خواهي ،تکانشگري و عدم مديريت صحيح هيجانها را
در نظر ميگيرند .برخي ديگر بر عوامل اجتماعي و محيطي مانند بينظميهاي ناشي از
تغييرات اجتماعي ،طبقهي اجتماعي ،کنترل اجتماعي ضعيف ،يادگيري اجتماعي ،استرس
اجتماعي و دوستان بزهکار تأکيد دارند .برخي نظريهها نيز نقش عوامل خانوادگي مانند
عدم انسجام خانواده ،خانوادههاي تک والدي ،نظارت والديني پايين ،سبکهاي
فرزندپروري سهلگيرانه و سبکهاي دلبستگي ناايمن را در گرايش به رفتارهاي پرخطر
مؤثرتر ميدانند .برخي مدلها نيز بر تعامل عوامل مختلف در گرايش به رفتارهاي پرخطر
تأکيد دارند (اديب نيا ،احمدي و موسوي.)4959 ،
چنانچه گفته شد يکي از علل گرايش به رفتارهاي پرخطر در دوره نوجواني مشکل در
مديريت و تنظيم هيجان هاست .اگرچه رويکردهاي اوليه عصبشناختي هيجان پذيرفته
بودند که هيجانهاي مختلف بهوسيله پيامهاي اختصاصي سيستم عصبي يعني دستگاه
کناري توليد ميشوند ،اما در رويکردهاي معاصر هيجانها بهعنوان حوزهاي که بهصورت
آشکارا از شناخت متمايز هستند ،تعريف نميشوند (تتامانتي ،رگنني ،کافيرو ،کاستا،
گاالتي و پراني .)5145 ،4فرآيندهاي هيجاني با ابعادي ازشناخت تعامل دارند ،بهطوريکه
هم قابليت محرکهاي هيجاني بر دامنه گستردهاي از عمليات شناختي تأثيرگذار است و
هم توانايي انسان در بهکارگيري سازوکارهاي شناختي در تنظيم پاسخهاي هيجاني اثر
ميگذارد (ري و زالد.)5145 ،5
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تنظيم شناختي هيجان فرايندي است که به واسطهي آن ،افراد بر نوع هيجاناتي که
دارند ،زماني که داراي اين هيجانات هستند و چگونگي تجربه و ابراز آنها تأثير ميگذارند
(گراس4552 ،4؛ به نقل از خرمايي ،آزادي دهبيدي و حقجو .)4959 ،تنظيمشناختي
هيجان نقش مهمي در سازگاري فرد با وقايع تنيدگيزاي زندگي دارد .سطح پايين تنظيم
هيجاني که ناشي از ناتواني در مقابله مؤثر با هيجانها و مديريت آنهاست ،در گرايش
به رفتارهاي پرخطر نقش دارد .تنظيم هيجانها باعث ميشود که فرد در موقعيتهايي
که امکان ابتال به رفتارهاي پرخطر باالست ،از راهبردهاي مقابلهاي مناسب استفاده کند
در مقابل کساني که تنظيم هيجاني پايين دارند ،براي مقابله با هيجانهاي منفي خود،
بهسوي رفتارهاي پرخطر کشيده ميشوند (پارکر ،تيلور ،ايستابروک ،شل و وود.)5112 ،5
راهبردهاي تنظيمشناختي هيجان شامل نه راهبرد مقابلهاي شناختي :پذيرش ،9تمرکز
مجدد مثبت ،1ارزيابي مجدد مثبت ،9تمرکز مجدد بر برنامهريزي ،6ديدگاهگيري( 7کم-
اهميت شماري) ،مالمت خود ،2نشخوارگري ،5فاجعهسازي 41و مالمت ديگران 44است
(گارنفسکي 45و همکاران5115 ،؛ به نقل از حسني و ميرآقايي.)4954 ،
برخي پژوهشها به بررسي نقش عوامل تنظيم هيجاني در رفتارهاي پرخطري مانند
مصرف مواد ،سيگار ،الکل و رانندگي پرخطر پرداخته اند .براي مثال ،بابايي و رفيعي نيا
( ،) 4955در پژوهش خود ،روي افراد وابسته به مواد و افراد به هنجار به اين نتيجه
رسيدند که دشواري در نظم جويي هيجاني يک عامل کليدي در وابستگي به مواد است
که براي فهم ،پيشگيري و درمان آن مفيد است .پژوهش سوه ،رافينس ،روبينس ،آلبانس
و خانتزين ( ،)5112نشان داد که اخـتالل در تنظيم هيـجان و تحمل پايين از علل روي
آوردن بـه اعتياد است .بـه نظر آنها تحمل پايين اين افـراد ،آنها را مجبور براي يافتن
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راهي فوري براي خالصي از هيجانهاي منفي ميکند .ترگلو ،ملچيور و مدرانو،)5141( 4
در پژوهشي پيرامون رابطهي تنظيم هيجاني و سبکهاي رانندگي ،به اين نتيجه رسيدند
که ناتواني در تنظيم هيجاني با رانندگي پرخطر در رانندگان آرژانتيني همراه است .نتايج
پژوهش مالدونادو ،ديليلو و هافمن ،)5149( 5نشان داد که آموزش راهبرد تنظيم هيجاني
بازارزيابي ،پرخاشگري را کاهش ميدهد .وو ،وينکر ،ويزر ،آندريتا و پائولي ،)5149( 9در
پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که راهبرد تنظيم هيجاني بازارزيابي ،ولع مصرف
سيگار را کاهش ميدهد.
يکي ديگر از عوامل روانشناختي مؤثر در گرايش به رفتارهاي پرخطر ،باورهاي
فراشناختي 1است .باورهاي فراشناختي ،عوامل ذهني دروني هستند که تفکر را کنترل،
پايش و ارزيابي ميکنند (ساعد ،يعقوبي ،روشن و سلطاني .)4951 ،يکي از اولين
نظريههاي حوزهي فراشناخت ،نظريه عملکرد اجرايي خودتنظيمي 9است که نقش
عاملهاي چندگانهي فراشناخت را در رشد و تداوم اختاللهاي روانشناختي مفهومسازي
کرده است .نشانگان شناختي توجهي 6که بهعنوان اصل بنيادي در درمان فراشناختي
مطرح است ،شامل نوعي سبک تفکر مداوم به شکل نگراني متمرکز بر رفتارهاي
مقابلهاي ناسازگارانه مانند نشخوار فکري ،نظارت بر تهديد و اجتناب است .اين سبک در
نهايت از طريق چند مکانيسم ويژه تداوم مييابد ،تجربه هيجانات منفي را افزايش
ميدهد و اصالح باورهاي کژ کار و ناکارآمد را با شکست مواجه ميسازند .ازاينرو ،افراد
براي کاهش هيجانهاي منفي از راهبردهاي خاص مانند گرايش به رفتارهاي پرخطر
(روي آوردن به مواد مخدر ،الکل ،سيگار و رفتارهاي پرخطر جنسي) استفاده ميکنند.
بهعنوانمثال وابستگي به مواد در کوتاهمدت بهعنوان راهبرد مقابلهاي سازگارانه براي
تنظيم هيجانهاي منفي فرد عمل ميکند ولي در بلندمدت ناسازگارانه محسوب مـيشود
زيرا باعث ايجاد وابستگي و تولـيد رفتـارهاي منفي مـيشود (سپادا ،نيـک ويک ،مونتا و
2- Maldonado, Dillilo & Hoffman
4- metacognitive beliefs
6- attentional cognitive syndrome

1- Trogolo, Melchior & Medrano
3- Wu, Winkler, Wieser, Andreatta & Pauli
5- self -regulatory executive function



ولز.)5117 ،4
از ديدگاه فراشناختي ،رفتار پرخطري مانند مصرف مواد يک روش مؤثر براي تغييرات
سريع و معنيدار در رويدادهاي ذهني ،مانند احساسات ،افکار و خاطرات است؛ به اين
صورت که نهتنها رويدادهاي ذهني را بهطور مستقيم از طريق تضعيف و تغيير آنها
دستکاري ميکند ،بلکه همچنين قادر است بر چگونگي ادراک مصرفکنندهها از شناخت
خودشان تأثير بگذارد .افراد وابسته به مواد از نارسايي فراشناختي باالتري رنج ميبرند.
افراد وابسته به مواد نشخوار ذهني بيشتري راجع به مزيتها و فوايد نگراني ،نگراني راجع
به توانايي کنترل نگرانيها و ترديدهايي درباره کارکرد و توانمندي شناختي خود دارند که
نتيجه آن افزايش احتمال وقوع نارسايي در پردازش شناختي آنان است .اين افراد توانايي
مديريت رفتار و حالتهاي روانشناختي خود را ندارند و اين ناتواني براي خودتنظيمي
ناشي از باورهاي فراشناختي مختل آنها است .درواقع اين افراد براي کنترل افکار خود
بهسوي مصرف مواد ميروند و ازآنجاييکه مصرف مواد ،حالتهاي ناخوشايند آنها را
کاهش ميدهد ،مصرف مواد تداوم مييابد؛ بنابراين ميتوان گفت اين باورها در پايدار
ساختن راهبردهاي مقابلهاي ناسازگار آنها نقش دارد (بابايي و رفيعينيا.)4955 ،
برـخي پژوهـشها نيز به بررسي نقش عوامل فراشـناختي در رفتارهاي پرخطر
پرداختهاند .براي مثال قهوهچي و محمدخاني ( ،)4954در بررسي رابطهي باورهاي
فراشناختي در مصرف سيگار در دانشجويان ،به اين نتيجه رسيدند که ميان باورهاي
فراشناختي ناکارآمد و مصرف سيگار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .سپادا ،کسلي و
ولز ،)5149( 5در پژوهش خود يک فرمول فراشناختي سه مرحلهاي براي وابستگي به
الکل معرفي کردهاند .ايپک ،ياووز ،آلسوي ،ساهين و کورت ،)5149( 9به اين نتيجه
رسيدند که دو گـروه افراد وابسته بـه الکل و افراد وابسته به مواد ديـگر در خردهمقياس
باورهاي مثبت درباره نـگراني در پرسشنامه فراشـناخت نـمرات باالتري نسبت بـه گروه
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کنترل کسب کردند.
با توجه به آنچه گفته شد نوجوانان آسيب پذيرترين قشر جامعه در برابر رفتارهاي
پرخطر هستند .مصرف مواد ،خشونت و رفتارهاي جنسي ناايمن ،عامل بسياري از موارد
مرگومير در سنين نوجواني و اوايل بزرگسالي را تشکيل ميدهند .بر اساس آمار پزشکي
قانوني کشور ،شايعترين علل مرگ جوانان و نوجوانان زير  59سال در ايران ،در درجه
اول صدمات رانندگي و پس از آن بهترتيب مسموميت ناشي از الکل ،مواد مخدر،
خودکشي و در نهايت بيماري سرطان است (گرمارودي ،مکارم ،علوي و عباسي.)4922 ،
بديهي است که هرگونه ضايعه و نارسايي در بهداشت جسمي و رواني و درنتيجه کاهش
تواناييهاي اين قشر  ،بهگونهاي غيرقابلاجتناب بهکندي در پيشرفت جامعه ميانجامد و
از طرف ديگر عدم سالمت جسمي و رواني آنها ممکن است در درازمدت ،روي سالمتي
آحاد جامعه اثر منفي بگذارد ،بنابراين بايد به مسائل و مشکالت آنها توجه بيشتري
شود .آگاهي از نقش تنظيم شناختي هيجان و باورهاي فراشناختي در گرايش به
رفتارهاي پرخطر ميتواند در پيشگيري از اين رفتارها و درمان مشکالت نوجوانان
سودمند باشد .همچنين اين شناختها ميتواند راههاي مناسب جهت پيشگيري و کاهش
بسياري از آسيبهاي رواني را فراهم نمايد .آموزش والدين و نوجوانان و آگاه کردن آنها
از عوامل خطر و نحوه برخورد کارآمد با اين عوامل ميتواند جزء وظايف اصلي مجريان
امر تعليم و تربيت و ساير سازمانهاي مربوطه شود تا بهموجب آن از بروز رفتارهاي
پرخطر و آسيبهاي ناشي از آن جلوگيري شود .نکته حائز اهميت ديگر اين است که در
بسياري از پژوهشهاي انجامشده در زمينه رفتارهاي پرخطر از پرسشنامههاي
خطرپذيري ساختهشده در خارج از کشور استفادهشده است؛ اما در پژوهش حاضر
رفتارهاي پرخطر بهوسيله پرسشنامه خطرپذيري نوجوان ايراني سنجيده شده است . .با
توجه به آنچه گفته شد هدف پژوهش حاضر پيشبيني گرايش به رفتارهاي پرخطر در
نوجوانان براساس راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و باورهاي فراشناختي است.



پژوهش حاضر از نوع بنيادي محسوب ميشود ،همچنين بر اساس ماهيت و روش،
پژوهش حاضر يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش
را دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر اراک در سال تحصيلي  4951-59تشکيل
ميدهند .با توجه به اينکه متغيرهاي پيشبين  41خردهمقياس (راهبردهاي تنظيم
شناختي هيجان ،نه خردهمقياس و باورهاي فراشناختي ،پنج خردهمقياس) دارند ،بر اساس
فرمول تاباکنيک و فيدل ،)5117( 4به  465نفر بهعنوان نمونه نياز است؛ که به دليل
احتمال ريزش نمونه و عدم بازگشت پرسشنامهها تعداد  591دانشآموز (459پسر و 459
دختر) به روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .به اين صورت
که ابتدا فهرست مدارس دوره دوم متوسطه شهر اراک بهطور مجزا تهيه شد و پس از
انتخاب  1مدرسه بهطور تصادفي ( 5مدرسهي دخترانه و  5مدرسهي پسرانه) ،از هر
مدرسه دو کالس بهصورت تصادفي انتخاب شد و دانشآموزان به پرسشنامهها پاسخ
دادند که در نهايت  599پرسشنامه ( 459پسر و  441دختر) بدون نقص جمعآوري گرديد.
91+ 2)41(=465

N<91+2m

 CERQاين پرسشنامه توسط گارنفسکي ،کراج و
اسپين هون ( ،)5114بهمنظور ارزيابي نحوه تفکر بعد از تجربه رخدادهاي تهديدکننده يا
استرسزاي زندگي تهيهشده است .داراي  96ماده است که نحوهي پاسخ دادن به اين
مواد بهصورت پنجدرجهاي در دامنهاي از (4هرگز) تا (9هميشه) است .اين پرسشنامه 5
خرده مقياس را موردسنجش قرار ميدهد .اين  5خردهمقياس عبارتاند از-4 :پذيرش؛
-5تمرکز مجدد مثبت؛ -9تمرکز مجدد بر برنامهريزي؛ -1ارزيابي مجدد مثبت؛ -9ديدگاه
گيري (کماهميت شماري)؛ -6مالمت خود؛ -7نشخوارگري؛ -2فاجعهسازي و -5مالمت
2- Cognitive Emotion Regulation Questionnaire



1- Tabachnick & Fidell

ديگران .پايايي 4آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 5براي کل مقياس  1/24و براي
خردهمقياسها  1/27تا  1/59بهدستآمده است .روايي 9محتوايي مقياس نيز توسط
متخصصان تأييد شده است (يوسفي.)4929 ،
در پژوهش حاضر نيز پايايي کل پرسشنامه فراشناخت با استفاده از آلفاي کرونباخ
 1/21و پايايي هر يک از خردهمقياسهاي پذيرش  ،1/69تمرکز مجدد مثبت  ،1/92تمرکز
مجدد بر برنامهريزي  ،1/66ارزيابي مجدد مثبت  ،1/79ديدگاهگيري  ،1/66مالمت خود
 ،1/75نشخوارگري  ،1/91فاجعهسازي  1/61و مالمت ديگران  1/71بهدست آمد.
 MCQ-30اين پرسشنامه توسط ولز و کارترايت هاتن،)5111( 9
تهيهشده است .شامل  91گويه است که باورهاي فراشناختي افراد را ميسنجد .نمره آن
بر اساس طيف چهاردرجهاي ليکرت در دامنه ( 4موافق نيستم) تا ( 1کامالً موافقم) محاسبه
ميشود .داراي  9خردهمقياس شامل اطمينان شناختي ضعيف ،باورهاي مثبت در مورد
نگراني ،خودآگاهي شناختي ،باورهاي منفي در مورد کنترل ناپذيري افکار و نياز به کنترل
افکار است .پايايي بهدستآمده با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي خردهمقياسهاي
ذکرشده فوق بهترتيب  1/74 ،1/75 ،1/95 ،1/29و  1/61گزارششده است .در ارتباط با
روايي سازه همبستگي مثبتي بين پرسشنامههاي مرتبط از لحاظ نظري مشاهدهشده و
ساختار عاملي آن مجدداً تأييدشده است (بشارت ،ميرجليلي و بهرامي احسان.)4951 ،
در پژوهش حاضر نيز پايايي کل پرسشنامه فراشناخت با استفاده از آلفاي کرونباخ
 1/25و پايايي هر يک از خردهمقياسهاي اطمينان شناختي ضعيف  ،1/75باورهاي
مثبت در مورد نگراني  ،1/74خودآگاهي شناختي  ،1/65باورهاي منفي در مورد کنترل
ناپذيري افکار  1/62و نياز به کنترل افکار  1/96به دست آمد.
 IARSاين مقياس توسط زادهمحمدي ،احمدآبادي
2- cronbach alpha coefficient
4- Meta Cognition Questionnaire
6- Iranian Youth Risk-Taking Scale

1- reliability
3- validity
5- Wells & Cartwright- Hatton



احمدآبادي و حيدري ( ،)4951براي سنجش خطرپذيري نوجوانان ايراني طراحيشده
است 92 .گويه دارد و  7خردهمقياس گرايش به الکل ،گرايش به مواد مخدر ،گرايش به
سيگار ،گرايش به خشونت ،گرايش به رابطه و رفتار جنسي ،گرايش به رانندگي خطرناک
و گرايش به دوستي با جنس مخالف را ميسنجد .نمره آن بر اساس طيف پنج درجهاي
ليکرت در دامنـه ( 4کامالً موافقم) تا ( 9کامالً مخالفم) مـحاسبه ميشود .پايايي
بهدستآمده با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي خردهمقياسها  1/79تا 1/51
گزارششده است .روايي صوري اين مقياس نيز توسط  6متخصص تأييدشده است.
پايايي کل پرسشنامه فوق در پژوهش حاضر با استفاده از آلفاي کرونباخ  1/25و
پايايي هر يک از خردهمقياسهاي گرايش به الکل  ،1/72گرايش به مواد مخدر ،1/29
گرايش به سيگار  ،1/55گرايش به خشونت  ،1/79گرايش به رابطه و رفتار جنسي ،1/77
گرايش به رانندگي خطرناک  1/79و گرايش به دوستي با جنس مخالف  1/71بهدست آمد.
براي تحليل دادهها از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد .در بخش
توصيفي از شاخصهاي ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش استنباطي نيز از ضريب
همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه گامبهگام استفادهشده است .براي تجزيهوتحليل
دادههاي جمعآوريشده از نرمافزار  SPSS-22استفاده گرديد.

در پژوهش حاضر از مجموع  599آزمودني 459 ،آزمودني ( )99/5%را پسران و 441
آزمودني ( )16/2%را دختران تشکيل دادند .ميانگين سني آزمودنيها برابر با  46/17و
انحراف استاندارد آن  1/71است.
آمارههاي توصيفي خردهمقياسهاي متغيرهاي مورد بررسي ،از جمله پايينترين نمره،
باالترين نـمره ،ميانگين و انـحراف استاندارد در جـدول ( )4گزارششده است .با توجه به
جدول ( ،)4در ميان راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ،راهبرد تمرکز مجدد بر برنامهريزي،
بيشترين ميانگين و راهبرد مالمت ديگران ،کمترين ميانگين را دارند .در ميان باورهاي



فراشناختي ،خودآگاهي شناختي ،بيشترين ميانگين و اطمينان شناختي ضعيف کمترين
ميانگين را دارند .در ميان انواع رفتارهاي پرخطر ،نوجوانان نمونه پژوهش حاضر،
بيشترين گرايش را به رانندگي خطرناک و کمترين گرايش را به سيگار داشتند.
=n

-4مالمت خويش
-5پذيرش
-9نشخوارگري
-1تمرکز مجدد مثبت
-9تمرکز مجدد بر برنامهريزي
-6ارزيابي مجدد مثبت
-7ديدگاهگيري
-2فاجعهسازي
-5مالمت ديگران

1
1
1
1
1
1
1
1
1

51
51
51
51
51
51
51
51
51

41/19
44/99
45/59
45/56
41/91
45/59
45/11
5/51
5/16

9/19
9/91
9/12
9/55
9/65
9/51
9/92
9/99
9/51

-4اطمينان شناختي ضعيف
-5باورهاي مثبت در مورد نگراني
-9خودآگاهي شناختي
-1باورهاي منفي در مورد کنترل ناپذيري افکار
-9نياز به کنترل افکار

6
6
2
6
6

51
51
51
51
51

44/51
45/52
46/5
49/61
41/2

9/51
9/22
9/92
9/27
9/99

-4گرايش به مواد مخدر
-5گرايش به الکل
-9گرايش به سيگار
-1گرايش به خشونت
-9گرايش به رابطه و رفتار جنسي
-6گرايش به رانندگي خطرناک
-7گرايش به دوستي با جنس مخالف

2
6
9
9
1
2
1

55
55
59
59
51
91
51

49/44
44/26
41/59
49/25
41/57
54/91
49/26

9/55
1/51
9/75
1/71
1/96
1/27
9/26



بهمنظور بررسي رابطه راهبردهاي تنظيمشناختي هيجان و باورهاي فراشناختي با
گرايش به رفتارهاي پرخطر از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد .با توجه به جدول
 ،5ميتوان گفت بين راهبردهاي مالمت خود ( P>1/14و  ،)r=1/59نشخوارگري
( P>1/14و  ،)r=1/95فاجعهسازي ( P>1/14و  ،)r=1/91مالمت ديگران ( P>1/14و
 ،)r=1/55اطمينان شناختي ضعيف ( P>1/14و  ،)r=/99باورهاي مثبت در مورد نگراني
( P>1/14و  ،)r=1/55باورهاي منفي در مورد کنترلناپذيري افکار ( P>1/14و )r=1/12
و نياز به کنترل افکار ( P>1/14و  )r=1/99با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و
معنيداري وجود دارد؛ يعني با افزايش آنها گرايش به رفتارهاي پرخطر افزايش مييابد.
بين پذيرش ( P>1/14و  )r=-1/42و راهبرد تمرکز مجدد مثبت ( P>1/14و )r=-1/45
با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطهمنفي و معنيداري وجود دارد ،يعني با افزايش راهبرد
پذيرش و تمرکز مجدد مثبت ،گرايش به رفتارهاي پرخطر کاهش مييابد؛ اما بين
راهبردهاي تمرکز مجدد بر برنامهريزي ،ارزيابي مجدد مثبت ،ديدگاهگيري و خودآگاهي
شناختي با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه معنيدار وجود ندارد.

 -4مالمت
خود
 -5پذيرش
-9
نشخوارگري
 -1تمرکز
مجدد مثبت
 -9تمرکز
مجدد بر
برنامهريزي
 -6ارزيابي
مجدد مثبت
 -7ديدگاه
گيري



4
**-1/96

4

**-1/97** 1/99
-1/41

1/41

4
-1/19

4

1/65** -1/55** 1/55** -1/17

4

1/69** 1/95** -1/59** 1/57** -1/16

4

1/19** 1/96** 1/95** -1/57** 1/51** -1/41

4

-2فاجعه **-1/16 -1/16 -1/16 -1/49* 1/15** 1/51** 1/19
سازي
**
*
 -5مالمت -1/19 -1/44 -1/17 -1/19 1/94 -1/41 1/41
ديگران
**
**
-1/19 1/11 -1/19 -1/44 1/51 -1/44 1/55
-41
اطمينان
شناختي
ضعيف
**
**
-1/19 1/15 1/11 -1/19 1/51 -1/12 1/59
-44
باورهاي
مثبت در
موردنگراني
-1/19 1/95** 1/97** 1/45** 1/15** -1/41* 1/55** -45
خودآگاهي
شناختي
**
**
**
1/19 -1/16 -1/11 -1/42 1/19 -1/45 1/99
-49
باورهاي
منفي در
موردکنترل
ناپذيري
افکار
-41نياز به **-1/47* 1/49* 1/41* -1/19 1/11** -1/94** 1/96
کنترل
افکار
-1/12 -1/15 -1/19 -1/45** 1/95** -1/42** 1/59** -49
گرايش به
رفتارهاي
پرخطر
p

**

4
**1/19

4

**1/55** 1/99

4

**1/54** 1/51** 1/45

4

*1/45 1/16 1/41* 1/49

4

**1/49* 1/55** 1/19** 1/51** 1/15

4

**1/99** 1/55** 1/95** 1/14** 1/51** 1/94

4

**4 1/99** 1/12** 1/19 1/55** 1/99** 1/55** 1/91

*

p

براي پيشبيني گرايش به رفتارهاي پرخطر براساس راهبردهاي تنظيمشناختي
هيجان و باورهاي فراشناختي از تحليل رگرسيون چندگانه گامبهگام استفاده شد .با توجه
به نتايج تحليل رگرسيون گامبهگام در جدول ( ،)9درگام چهارم خردهمقياسهاي باورهاي
منفي در مورد کنترلناپذيري افکار ،اطمينان شناختي ضعيف ،نشخوارگري و تمرکز مجدد



مثبت بهترتيب بيشترين توان پيشبيني گرايش به رفتارهاي پرخطر را دارند .در گام
چهارم ميزان  Fمشاهدهشده براي اين چهار خردهمقياس معنيدار است ( )P<1/114و
اين چهار خردهمقياس باهم  52/6درصد از واريانس گرايش به رفتارهاي پرخطر را تبيين
ميکنند.

SS

4
5

9

1

df

4 51949/99

باورهاي منفي در مورد کنترل
ناپذيري افکار
باورهاي منفي در مورد کنترل 5 57129/95
ناپذيري افکار ،اطمينان شناختي
ضعيف
باورهاي منفي در مورد کنترل 9 52619/59
ناپذيري افکار ،اطمينان شناختي
ضعيف ،نشخوارگري
باورهاي منفي در مورد کنترل 1 91161/92
ناپذيري افکار ،اطمينان شناختي
ضعيف ،نشخوارگري ،تمرکز مجدد
مثبت

MS

F

sig

R

R2

SE

42/69 1/594 1/12 1/1114 71/15 51949/99
42/99 1/597 1/91 1/1114 11/51 49914/21

42/54 1/575 1/95 1/1114 52/71 5991/69

42/17 1/526 1/99 1/1114 55/55 7949/15

نتايج برآورد مدل معنادار در قالب ضرايب رگرسيوني در جدول ( ،)1ارائه شده است.
آماره بتا بيانگر ميزان تأثير هر يک از متغيرهاي پيشبين بر متغير مالک است .با توجه
به اينکه در گام چهارم آزمون  tبراي معنيداري ضرايب رگرسيون معنيدار است،
باورهاي منفي در مورد کنترلناپذيري افکار ،اطمينان شناختي ضعيف ،نشخوارگري و
تمرکز مجدد مثبت پيشبينيکننده گرايش به رفتارهاي پرخطر هستند ،ضرايب بتا نشان
ميدهد که سهم باورهاي منفي در مورد کنترلناپذيري افکار  ،1/94اطمينانشناختي
ضعيف  ،1/46نشخوارگري  1/49و تمرکز مجدد مثبت  -1/45است .منفي بودن ضريب
بتا براي خرده مقياس تمرکز مجدد مثبت نشاندهنده اين است با افزايش تمرکز مجدد



مثبت ،گرايش به رفتارهاي پرخطر کاهش مييابد .مثبت بودن ضريب بتا براي خرده
مقياسهاي باورهاي منفي در مورد کنترل ناپذيري افکار ،اطمينان شناختي ضعيف و
نشخوارگري نشاندهنده اين است که با افزايش سه مورد فوق گرايش به رفتارهاي
پرخطر نيز افزايش مييابد.
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پژوهش حاضر با هدف پيشبيني گرايش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان بر اساس
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و باورهاي فراشناختي انجام شد .با توجه به يافتههاي
پژوهش ،بين راهبردهاي (خردهمقياسهاي) مالمت خود ،نشخوارگري ،فاجعهسازي و
مالمت ديگران با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و معنيدار و بين پذيرش و
راهبرد تمرکز مجدد مثبت با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه منفي و معنيداري وجود
دارد؛ اما بين راهبردهاي تمرکز مجدد بر برنامهريزي ،ارزيابي مجدد مثبت و ديدگاهگيري
با گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه معنيداري وجود ندارد .اين يافته با نتايج



پژوهشهاي بابايي و رفيعينيا ( ،)4955سوه ،رافينس ،روبينس ،آلبانس و خانتزين
( ،)5112ترگلو ،ملچيور و مدرانو ( ،)5141مالدونادو و همکاران ( )5149و وو و همکاران
( ،)5149همسو است .اين پژوهشگران نيز اختالل در تنظيم هيجاني را عاملي براي روي
آوردن به رفتارهاي پرخطر ازجمله اعتياد به موادمخدر ،رانندگي ،پرخاشگري و مصرف
سيگار ميدانند.
در تبيين اين نتيجه ميتوان گفت که افرادي که فاقد مهارتهاي الزم براي کنار
آمدن با تجارب هيجاني خود هستند ،بهاحتمال بيشتر ،براي دوري از واقعيتي که براي
آنها ناخوشايند است و رهايي از هيجانات منفي خود به رفتارهاي پرخطر روي ميآورند.
در راهبرد مالمت خود ،فرد در برخورد با شرايط ناگوار ،خود را مقصر اصلي ميداند ،به
خودگويي منفي ميپردازد و دچار احساس گناه ميشود؛ در ادامه براي رهايي از رنج و
پريشاني ناشي از اين شرايط به رفتارهاي پرخطر ميپردازد .راهبرد نشخوارگري با اشتغال
ذهني درباره احساسها و فکرهاي مرتبط با يک موقعيت تنشزا همراه است .افرادي که
گرايش بيشتري به رفتارهاي پرخطر دارند ،نشخوار ذهني بيشتري راجع به مزيتها و
فوايد نگراني ،نگراني راجع به توانايي کنترل و ترديدهايي درباره کارکرد و توانمندي
شناختي خود دارند که نتيجه آن افزايش احتمال وقوع نارسايي در پردازش شناختي آنها
است .افرادي که از راهبرد نشخوارگري استفاده ميکنند تمايل در بهخاطر آوردن
اطالعات هرچه بيشتر منفي گذشته و بدبيني بيشتر در مورد آينده دارند .استفاده از اين
راهبرد باعث کاهش سالمت روان و افزايش گرايش به رفتارهاي پرخطر ميشود .در
راهبرد فاجعهسازي فرد فکر ميکند اتفاق رخداده بدترين حادثه زندگي اوست ،وحشت
فرد ناشي از فاجعهسازياش با سازش نايافتگي و پريشاني هيجاني مرتبط است و فرد با
انجام رفتارهايي مانند مصرف الکل و موادمخدر بهدنبال راهي براي کاهش پريشاني
هيجاني و کسب مجدد آرامش خود است .وجود ارتباط گرايش به رفتارهاي پرخطر با
راهبرد مالمت ديگران نيز بيانگر اين است که افراد با استفاده از اين راهبرد ،ميخواهند از
مسئوليتپذيري اجتناب کنند از اين رو ،رويآوردن به رفتارهاي پرخطر را راهي براي
فرار از مسئوليت ناشي از کارهاي خود و پيامدهاي آن ميدانند .همه راهبردهاي فوق


ناسازگار هستند و پيامدهاي ذکرشده آنها با سالمت روان همبستگي منفي دارند و با
افزايش گرايش به رفتارهاي پرخطر همراه هستند (مارتين و دهلن .)5119 ،4تفکر مربوط
به راهبرد پذيرش يک مسأله ناگوار نيز با کارکرد اجتماعي بهتر مرتبط است و فرد به
دنبال گريز از رويدادهاي منفي زندگي نيست و ميتواند با آنها بهطور معقول کنار بيايد
و بهصورت منطقي براي بهتر شدن اوضاع تالش کند .استفاده از راهبرد تمرکز مجدد
مثبت نيز باعث ميشود فرد در برخورد با رخداد ناگوار بهجاي فکر کردن درباره آن ،بر
موضوعهاي لذتبخش و شاد تمرکز کند؛ پس با توجه به آنچه گفته شد دور راهبرد فوق،
سازگارانه هستند و استفاده از آنها باعث کاهش گرايش به رفتارهاي پرخطر ميشوند
(جورمن و گاتليب .)5141 ،5چنانچه گفته شد راهبردهاي ارزيابي مجدد مثبت ،تمرکز
مجدد بر برنامهريزي و کم اهميت شماري رابطه معنيداري با گرايش به رفتارهاي
پرخطر ندارند .در راهبرد ارزيابي مجدد مثبت ،فرد بعد از مواجهه با شرايط ناگوار ،به
جنبههاي مثبت حادثه فکر ميکند؛ اين ارزيابي مجدد مثبت با خوشبيني و عزتنفس
همراه است؛ عدم ارتباط ارزيابي مجدد مثبت با گرايش به رفتارهاي پرخطر را ميتوان
ناشي از اين مسأله دانست که ممکن است اين خوشبيني موقتي باشد و تأثير چنداني بر
کنار آمدن با شرايط نداشته باشد .ميتوان علـت عدم وجود رابطه معنيدار بين تمرکز
مجدد بر برنامهريزي و گرايش به رفتارهاي پرخطر را نيز در اين مسأله دانست که فرد
هنگام مواجهه با شرايط ناگوار توانايي براي تحليل موقعيت ،برنامهريزي و تمرکز براي
حل مشکل پيشآمده و کاستن از رنج و پريشاني ناشي از اين شرايط را ندارد .در تبيين
عدم رابطه راهبرد کماهميت شماري با گرايش به رفتارهاي پرخطر ميتوان گفت شرايط
ناگوار پيشآمده براي فرد و ميزان هيجان ناشـي از آن ،تأثير زيادي بر همه ابـعاد زندگي
فرد داشته و او نميتواند آن را کم اهميت بداند و اين راهبرد کارايي چنداني براي کاهش
گرايش او به رفتارهاي پرخطرندارد (گارنفسکي و کراج.)5115 ،
همچنين يافتهها نشان داد ،بين خردهمـقياسهاي اطمينانشـناختي ضعيف ،باورهاي
2- Joorman & Gotlib

1- Martin & Dahlen



مثبت در مورد نگراني ،باورهاي منفي در مورد کنترل ناپذيري افکار و کنترل افکار با
گرايش به رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد و تنها خردهمقياس
خودآگاهي شناختي رابطه معنيداري با گرايش به رفتارهاي پرخطر ندارد؛ اين نتيجه با
نظريه عملکرد اجرايي خودتنظيمي همسو است .همچنين اين يافتهها با نتايج پژوهشهاي
قهوهچي و محمدخاني ( ،)4954سپادا و همکاران ( )5149و ايپک و همکاران ()5149
همسو است .اين پژوهشگران نيز باورهاي فراشناختي ناکارآمد را عاملي براي روي آوردن
به رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف سيگار و الکل ميدانند.
در تبيين اين نتيجه ميتوان گفت باورهاي مثبت در مورد نگراني موجب تداوم
احساس تهديد در فرد ميشود .در نياز به کنترل افکار نيز فرد بهدنبال اين است که افکار
خود را کنترل کند و اگر نتواند آنها را کنترل کند مقصر خواهد بود و باعث تشديد تنش
در او ميشود بهنظر ميرسد که باورهاي منفي در مورد کنترلناپذيري افکار از اهميت
ويژهاي برخوردار است و در پژوهش حاضر بيشترين همبستگي را با گرايش به رفتارهاي
پرخطر دارد .باورهاي منفي در مورد کنترلناپذير بودن افکار باعث تنش در فرد ميشود و
تجربه اين تنش موجب در دسترس بودن مفهوم تهديد در پردازش اطالعات و تشديد
اضطراب او ميشود .عامل فراشناختي ديگري که با گرايش به رفتارهاي پرخطر ارتباط
دارد اطمينان شناختي ضعيف است .هرچه فرد احساس کند که قدرت تمرکز و حافظه
ضعيفتري دارد بهتبع آن در موقعيتهاي مختلف از توان کمتري براي مقابله کارآمد
برخوردار است (سپادا و همکاران .)5149 ،با توجه به نتايج بهدستآمده ،عامل خودآگاهي
شناختي با گرايش به رفتارهاي پرخطر همبستگي ندارد .بهنظر ميرسد که اين عامل
تأثير چنداني بر تمرکز بر افکار منفي و افزايش آگاهي و دسترسي ذهن به اين افکار
ندارد .يافته پژوهش حاضر را ميتوان اينگونه ميتوان تبيين کرد که با توجه به
پژوهشهاي ذکرشده ،باورهاي فراشناختي ،عاملي براي تقويت و افزايش نگراني است.
وجود نقايص فراشناختي باعث شکلگيري تعامالت شناختي و رفتاري غيرمؤثر در افراد
ميشود ،افرادي که از باورهاي فراشناختي مختل رنج ميبرند توانايي مديريت رفتار و
حالتهاي روانشناختي خود را ندارند .اين مسأله باعث انتخاب راهبردهاي ناکارآمد


هنگام مواجهه با موقعيت هاي تنشزا ميشود .افرادي که به رفتارهاي پرخطر گرايش
دارند ،استفاده از رفتارهاي پرخطر را وسيلهاي براي کاهش هيجانات منفي و افزايش
کارکردهاي شناختي ميدانند (بابايي و رفيعي نيا.)4955 ،
تاکنون پژوهشي بهطور مستقيم به پيشبيني گرايش به رفتارهاي پرخطر براساس
راهبردهاي تنظيمشناختي هيجان و باورهاي فراشناختي نپرداخته است .نتايج حاصل از
رگرسيون گام به گام نشان داد که در گام اول خردهمقياس باورهاي منفي در مورد
کنترلناپذيري افکار  59/4در صد ،در گام دوم خردهمقياسهاي باورهاي منفي در مورد
کنترلناپذيري افکار و اطمينان شناختي ضعيف 59/7درصد ،در گام سوم خردهمقياسهاي
باورهاي منفي در مورد کنترل ناپذيري افکار ،اطمينانشناختي ضعيف و نشخوارگري
 57/5درصد و در گام چهارم خردهمقياسهاي باورهاي منفي در مورد کنترلناپذيري
افکار ،اطمينانشناختي ضعيف ،نشخوارگري و تمرکز مجدد مثبت  52/6درصد از از
واريانس گرايش به رفتارهاي پرخطر را پيشبيني ميکنند .اين نتيجه بيانگر نقش بارز
راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و باورهاي فراشناختي در گرايش به رفتارهاي پرخطر
است .با توجه به اينکه خردهمقياسهاي باورهاي منفي در مورد کنترلناپذيري افکار و
اطمينان شناختي ضعيف جزء متغير باورهاي فراشناختي هستند؛ بنابراين باورهاي فراشناختي،
پيشبينهاي قويتري براي گرايش به رفتارهاي پرخطر هستند زيرا خردهمقياسهاي
نشخوارگري و تمرکز مجدد مثبت که جزء راهبردهاي تنظيمشناختي هيجان هستند در
گامهاي بعدي اضافه شده است .چنانچه پيشتر گفته شد فراشناخت شامل فرآيندهايي
نظير تفکر در مورد تفکر خود ،تشکيل يک بازنمايي از ذهن خود فرد و تصورات و باورها
در مورد خودش و فهم تأثيرات هيجاني و ادراک آنهاست ،هر يک از اين موارد براي
فرد ضروري است تا ظرفيت سازگاري بيشتر را براي تنظيم هيجانها ،رشد دهد .پس
ميتوان توانايي پيشبيني قويتر باورهاي فراشناختي را بهدليل نقش فراشناخت در
ادراک و تنظيم هيجانها دانست.



با توجه به جمعآوري دادهها با استفاده از ابزارهاي خود گزارشي (پرسشنامه) در
پژوهش حاضر ،امکان سوگيري دانشآموزان در پاسخگويي به سؤالها وجود دارد بهويژه
اينکه در پژوهش درباره گرايش به رفتارهاي پرخطر سؤال شده بود .از آنجاييکه پژوهش
حاضر تنها جامعه نوجوانان دانشآموز را دربرميگيرد ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي
بعدي آن دسته از نوجواناني که ترک تحصيلکردهاند و يا در مدارس حضور ندارند نيز
نمونهگيري شود؛ زيرا اغلب مطالعات نشان دادهاند که گرايش به رفتارهاي پرخطر در
نوجواناني که ترک تحصيلکردهاند و يا دوران متوسطه را به اتمام نرساندهاند بيشتر از
ساير نوجوانان است .با توجه به نتايج پژوهش حاضر و سهم پيشبينيکنندگي راهبردهاي
تنظيم شناختي هيجان و باورهاي فراشناختي در گرايش به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان،
لزوم ارزيابي و مداخالت مؤثر در نوجوانان بهمنظور کاهش گرايش به رفتارهاي پرخطر
در آنها آشکار ميشود؛ بنابراين پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي اثربخشي آموزش
راهبردهاي تنظيم هيجان و برنامه مداخلهاي فراشناختي بر گرايش به رفتارهاي پرخطر
بررسي شود.
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