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 يپرخطر در نوجوانان  بر اساس راهبردها يش به رفتارهايگرا ينيب شيپژوهش حاضر با هدف پ
 -يفيک پژوهش توصيپژوهش حاضر  انجام شد. يفراشناخت يجان و باورهايه يشناختميتنظ

 يليشهر اراک در سال تحص دوم متوسطه دوره آموزان جامعه پژوهش دانشاست.  يهمبستگ
 يتصادف يريگ روش نمونهدختر( به 441پسر و  459نفر ) 599بودند که تعداد  4951 -59

 ،يجان  گارنفسکيه يشناختميتنظ يراهبردها انتخاب شدند و به پرسشنامه يا چندمرحله يا خوشه
نوجوانان  يرياس خطرپذيت هاتن و مقين هون، پرسشنامه فراشناخت ولز و کارترايکراج و اسپ

رسون و يپ يها با آزمون همبستگپاسخ دادند. داده يدريو ح يو احمدآباد يمحمد زادهيرانيا
ان يرسون نشان داد که در ميپ يحاصل از همبستگ يها افتهيل شدند. يگام تحلبهون گاميرگرس

و مالمت  يساز، فاجعهيگرخوارمالمت خود، نش يجان، راهبردهايه يم شناختيتنظ يراهبردها
رش و يپذ يدارند و راهبردها يدار يمثبت و معن  پرخطر رابطه يش به رفتارهايگران با گرايد

ان يدارند. در م يدار يو معن يمنف  پرخطر رابطه يش به رفتارهايتمرکز مجدد مثبت با گرا
 ي، باورهاير مورد نگرانمثبت د يف، باورهايضع ينان شناختياطم ي، باورهايفراشناخت يباورها

                                           
 المللي امام خميني)ره(، قزوين، ايران )نويسنده مسئول(سي عمومي، دانشگاه بينشناـ کارشناس ارشد روان4
 Email:adibfaezeh@yahoo.com .                   نامه کارشناسي ارشد نويسنده مسئول استاين مقاله برگرفته از پايان 

 ايرانالمللي امام خميني)ره(، قزوين، شناسي، دانشگاه بينـ دانشيار گروه روان5

 لي امام خميني)ره(، قزوين، ايرانالملشناسي، دانشگاه بينـ دانشيار گروه روان9



 
 
 

 



  پرخطر رابطه يش به رفتارهاياز به کنترل افکار با گرايافکار و ن يريدر مورد کنترل ناپذ يمنف
در  يمنف يباورها يها اسيمقگام نشان داد خرده به ون گاميج رگرسيدارند. نتا يدار يمثبت و معن
 6/52و تمرکز مجدد مثبت  يف، نشخوارگريضع ينان شناختيافکار، اطم يريناپذمورد کنترل
توان گفت  يها م افتهيکنند. با توجه به  ين مييپرخطر را تب يش به رفتارهايانس گرايدرصد از وار

 يش به رفتارهايگرا کنندهينيبشيجان پيه يشناختميتنظ يو راهبردها يفراشناخت يباورها
 پرخطر در نوجوانان هستند. 

 نوجوانان ؛پرخطر يرفتارها ؛جانيه يشناختميتنظ ؛يفراشناخت يباورها

 

 

توانند بر سراسر  يمهم که م يرفتار ياست، الگوها ياز زندگ يبحران  ک دورهي ينوجوان
ش به مصرف مواد و يرند. گرايگ ين دوره شکل مير بگذارند، در ايفرد تأث يزندگ

هستند که  ييپرخطر رفتارها يشود. رفتارهاين دوره آغاز ميز از ايپرخطر ن يرفتارها
اندازد. با  يافراد جامعه را به خطر م يو اجتماع يشناخت ، روانيجسم يستيسالمت و بهز

گونه رفتارها را بر  نيرات ايتوان تأث يم يآسان ن موضوع، بهيا يتجرب  نهيشيپ يبررس
 مثال نوجوانان با مصرف يمشاهده کرد. برا يو اجتماع يلي، تحصيشغل يکارکردها

به خود، با بروز تصادفات  يو مال ي، جسميروان يها انيالکل و مواد مخدر، عالوه بر ز
 يها نهيگر در سراسر جهان شده و هزين مواد باعث مرگ  افراد دياز مصرف ا يناش

 (.4959ا، ياناکيو آر ي، جعفريکنند )سلمان يل ميبر جوامع تحم يگزاف

ان نوجوانان يپرخطر در م يوع رفتارهايشش يانگر افزاير بياخ يهاها در دههپژوهش
ساله تهران نشان داد  49-42آموز  دانش 4155 ي(، رو4951د )يرش يها افتهيهستند. 

با  يجنس  ، تجربه رابطه5/99گار با %يدن سي، تجربه کش9/94ان با %يدن قليتجربه کش
لکل با و تجربه مصرف ا 4/52رون از خانه با %يدر ب يکار ، کتک1/91% ل خود بايم
 يبررس آموزان مورد ان دانشيپرخطر در م ين رفتارهايرتريگ ب همهيبه ترت %1/52

، تجربه مصرف 9/4% ن هرکدام باييمصرف کراک و هرو  ن تجربهياند. همچن بوده



 
 
 

 

 



ب يترتبه 9/9اک با %يمصرف تر  و تجربه 5/5، تجربه مصرف متادون با%5ن با%ييکوکا
 اند.داشته يآموزان موردبررس ان دانشيطر را در مپرخ يوع رفتارهايزان شين ميکمتر

پرخطر  يعلل رفتارها  نهيزم آن است که در يکننده انيگوناگون ب يها مرور پژوهش
ن مسئله شکل يرامون ايپ يگوناگون يهاهيارائه نشده است و نظر يکرد قطعيک روي

مانند رشد  يناختگونه رفتارها بر عوامل شنين اييها در تبهينظر يگرفته است. برخ
 يد دارند. برخينادرست تأک يريگمين، عدم ادراک خطر، قضاوت و تصمييپا يشناخت

ها  را جانيح هيت صحيريو عدم مد ي، تکانشگريجان خواهيگر عوامل هيد يهاهينظر
از  يناش يهاينظميمانند ب يطيو مح يگر بر عوامل اجتماعيد يرند. برخيگيدر نظر م

، استرس ياجتماع يريادگيف، يضع ي، کنترل اجتماعياجتماع ي، طبقهيرات اجتماعييتغ
مانند   يز نقش عوامل خانوادگيها نهينظر يد دارند. برخيو دوستان بزهکار تأک ياجتماع

 يهان، سبکييپا يني، نظارت والديتک والد يهاعدم انسجام خانواده، خانواده
پرخطر  يش به رفتارهايمن را  در گرايناا يدلبستگ يهارانه و سبکيگسهل يفرزندپرور
پرخطر   يش به رفتارهايز بر تعامل عوامل مختلف در گرايها نمدل يدانند. برخيمؤثرتر م

 (. 4959، يو موسو يا، احمدينب يد دارند )اديتأک

مشکل در  ينوجوان پرخطر در دوره يش به رفتارهاياز علل گرا يکيچه گفته شد چنان
رفته يجان پذيه يشناخت ه عصبياول يکردهايجان هاست. اگرچه رويم هيت و تنظيريمد

دستگاه  يعني يستم عصبيس ياختصاص يها اميله پيوس مختلف به يها جانيبودند که ه
صورت  که به يا عنوان حوزه ها به جانيمعاصر ه يکردهايشوند، اما در رو يد ميتول يکنار

رو، کاستا، ي، کافي، رگننيد )تتامانتشون يف نميز هستند، تعريآشکارا از شناخت متما
که  يطور ازشناخت تعامل دارند، به يبا ابعاد يجانيه يندهاي(. فرآ5145، 4يو پران يگاالت

 و است تأثيرگذار يات شناختياز عمل يا بر دامنه گسترده يجانيه يها ت محرکيهم قابل
هيجاني اثر  هاي سختنظيم پا در شناختي سازوکارهاي کارگيري به در انسان توانايي هم
 (.5145، 5گذارد )ري و زالد مي
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که  يجاناتيآن، افراد بر نوع ه ياست که به واسطه ينديجان فرايه يم شناختيتنظ
گذارند ير ميابراز آنها تأث تجربه و يجانات هستند و چگونگين هيا يکه دارا يدارند، زمان

 يشناختمي(. تنظ4959جو، و حق يديبده ي، آزاديي؛ به نقل از خرما4552، 4)گراس
م ين تنظييدارد. سطح پا يزندگ يزا يدگيع تنيفرد با وقا يدر سازگار يجان نقش مهميه
ش يگرا هاست، در ت آنيريها و مد جانيمؤثر با ه در مقابله ياز ناتوان يکه ناش يجانيه

 ييها تيشود که فرد در موقع يها باعث م جانيم هيپرخطر نقش دارد. تنظ يبه رفتارها
مناسب استفاده کند  يا مقابله يپرخطر باالست، از راهبردها يکه امکان ابتال به رفتارها

خود،  يمنف يها جانيمقابله با ه ين دارند، براييپا يجانيم هيکه تنظ يدر مقابل کسان
(. 5112، 5ستابروک، شل و ووديلور، ايشوند )پارکر، ت يده ميپرخطر کش يرهارفتا يسو به

، تمرکز 9رشيپذ :يشناخت يا جان شامل نه راهبرد مقابلهيه يشناختميتنظ يراهبردها
-)کم 7يريگدگاهي، د6يزير، تمرکز مجدد بر برنامه9مجدد مثبت يابي، ارز1مجدد مثبت

است  44گرانيو مالمت د 41يساز، فاجعه5ي، نشخوارگر2(، مالمت خوديت شمارياهم
 (.4954، ييرآقايو م ي؛ به نقل از حسن5115و همکاران،  45ي)گارنفسک

ها به بررسي نقش عوامل تنظيم هيجاني در رفتارهاي پرخطري مانند برخي پژوهش
مصرف مواد، سيگار، الکل و رانندگي پرخطر پرداخته اند. براي مثال، بابايي و رفيعي نيا 

(، در پژوهش خود، روي افراد وابسته به مواد و افراد به هنجار به اين نتيجه 4955)
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 

 علل روي جان و تحمل پايين ازـتالل در تنظيم هيـ(، نشان داد که اخ5112و خانتزين )
 ها را مجبور براي يافتن راد، آنـها تحمل پايين اين اف ه نظر آنـه اعتياد است. بـآوردن ب

 

  

1- Gross 

3- acceptance 
5- positive reappraisal 

7- putting into perspective 

9- rumination 
11- other-blame 

13- Suh, Ruffines, Robins, Albanese & Khantzian 

2- Parker, Taylor, Eastabrook, Schell & 

Wood 
4- positive refocusing 

6- refocuse on planning 

8- self-blame 
10- catastrophizing 

12- Garnefski 



 
 
 

 

 



(، 5141) 4و مدرانو وريترگلو، ملچکند.  يم يمنف يها جانياز ه يخالص يبرا يفور يراه
دند يجه رسين نتي، به ايرانندگ يها و سبک يجانيم هيتنظ ي رامون رابطهيپ يژوهشدر پ

ج ينتا همراه است. ينيپرخطر در رانندگان آرژانت يبا رانندگ يجانيم هيدر تنظ يکه ناتوان
 يجانيم هي(، نشان داد که آموزش راهبرد تنظ5149) 5لو و هافمنيليپژوهش مالدونادو، د

(، در 5149) 9يتا و پائوليزر، آندرينکر، ويوو، ودهد.يرا کاهش م ي، پرخاشگريابيبازارز
، ولع مصرف يابيبازارز يجانيم هيدند که راهبرد تنظيجه رسين نتيپژوهش خود به ا

 دهد. يگار را کاهش ميس

 يپرخطر، باورها يش به رفتارهايمؤثر در گرا يگر از عوامل روانشناختيد يکي
هستند که تفکر را کنترل،  يدرون ي، عوامل ذهنيشناختفرا ياست. باورها 1يفراشناخت

ن ياز اول يکي(. 4951، ي، روشن و سلطانيعقوبيکنند )ساعد،  يم يابيش و ارزيپا
است که نقش  9يميخودتنظ ييعملکرد اجرا  هيفراشناخت، نظر ي حوزه يها هينظر

 يساز مفهوم ياختشن روان يها فراشناخت را در رشد و تداوم اختالل يچندگانه يها عامل
 يدر درمان فراشناخت ياديعنوان اصل بن که به 6يتوجه يکرده است. نشانگان شناخت

 يمتمرکز بر رفتارها يسبک تفکر مداوم به شکل نگران يمطرح است، شامل نوع
 ن سبک دريد و اجتناب است. اي، نظارت بر تهديناسازگارانه مانند نشخوار فکر يا مقابله

ش يرا افزا يجانات منفيه  ابد، تجربهي يژه تداوم ميسم ويمکان ق چنديت از طرينها
رو، افراد  نيسازند. ازا يکژ کار و ناکارآمد را با شکست مواجه م يدهد و اصالح باورها يم

پرخطر  يش به رفتارهايخاص مانند گرا ياز راهبردها يمنف يها جانيکاهش ه يبرا
 کنند. ي( استفاده ميپرخطر جنس يتارهاگار و رفيآوردن به مواد مخدر، الکل، س ي)رو

اي سازگارانه براي  عنوان راهبرد مقابله مدت به مثال وابستگي به مواد در کوتاه عنوان به
شود  يـکند ولي در بلندمدت ناسازگارانه محسوب م هاي منفي فرد عمل مي تنظيم هيجان

 ک ويک، مونتا و ـادا، نيشود )سپ يـارهاي منفي مـيد رفتـزيرا باعث ايجاد وابستگي و تول
 

  

1- Trogolo, Melchior & Medrano 

3- Wu, Winkler, Wieser, Andreatta & Pauli 
5- self -regulatory executive function 

2- Maldonado, Dillilo & Hoffman 

4- metacognitive beliefs 
6- attentional cognitive syndrome 



 
 
 

 



 (.5117 ،4ولز

رات ييتغ يک روش مؤثر برايمانند مصرف مواد  يپرخطر ، رفتاريراشناختدگاه فياز د
ن ي، مانند احساسات، افکار و خاطرات است؛ به ايذهن يدادهايدار در رو يع و معنيسر

ها  ر آنييف و تغيق تضعيم از طريطور مستق را به يذهن يدادهايتنها رو صورت که نه
ها از شناخت  کننده ادراک مصرف يچگونگ ن قادر است بريکند، بلکه همچن يم يدستکار

برند.  يرنج م يباالتر يفراشناخت يير بگذارد. افراد وابسته به مواد از نارسايخودشان تأث
راجع  ي، نگرانيد نگرانيها و فوا تيراجع به مز يشتريب يافراد وابسته به مواد نشخوار ذهن

دارند که  خود يشناخت يرد و توانمندکارک  درباره ييدهايها و ترد يکنترل نگران ييبه توانا
 يين افراد توانايآنان است. ا يدر پردازش شناخت ييش احتمال وقوع نارسايجه آن افزاينت

 يميخودتنظ يبرا ين ناتوانيخود را ندارند و ا يشناخت روان يها ت رفتار و حالتيريمد
کنترل افکار خود  ين افراد برايها است. درواقع ا مختل آن يفراشناخت ياز باورها يناش
ها را  ند آنيناخوشا يها که مصرف مواد، حالت ييروند و ازآنجا يمصرف مواد م يسو به

دار ين باورها در پايتوان گفت ا ين ميابد؛ بنابراي يدهد، مصرف مواد تداوم م يکاهش م
 (.4955ا، ينيعيو رف ييها نقش دارد )بابا ناسازگار آن يا مقابله يساختن راهبردها

پرخطر  يدر رفتارها يناختـنقش عوامل فراش يز به بررسيها نشـپژوه يخـبر
 يباورها ي رابطه ي(، در بررس4954) يو محمدخان يچ مثال  قهوه ياند. براپرداخته

 يان باورهايدند که ميجه رسين نتيان، به ايگار در دانشجويدر مصرف س يفراشناخت
و  يوجود دارد. سپادا، کسل يثبت و معنادارم  گار رابطهيناکارآمد و مصرف س يفراشناخت

به  يوابستگ يبرا ياسه مرحله يک فرمول فراشناختي(، در پژوهش خود 5149) 5ولز
جه ين نتي(، به ا5149) 9ن و کورتي، ساهياووز، آلسوي ،پکيااند.کرده يالکل معرف

مقياس گر در خردهـه الکل و افراد وابسته به مواد ديـروه افراد وابسته بـکه دو گدند يرس
 ه گروه ـمرات باالتري نسبت بـناخت نـفراش  گراني در پرسشنامهـن  مثبت دربارهباورهاي 

  

1- Spada, Nikcevic, Moneta & Wells 
3- Ipek, Yavuz, Ulusoy, Sahin & Kurt 

2- Spada, Caselli & Wells 



 
 
 

 

 



 کنترل کسب کردند.

 ين قشر جامعه در برابر رفتارهايرتريپذب يبا توجه به آنچه گفته شد نوجوانان آس
از موارد  ياريمن، عامل بسيناا يجنس يپرخطر هستند. مصرف مواد، خشونت و رفتارها

 يدهند.  بر اساس آمار پزشک يل ميرا تشک يل بزرگساليو اوا ين نوجوانير در سنيوم مرگ
ران، در درجه يسال در ا 59ر ين علل مرگ جوانان و نوجوانان زيتر عيکشور، شا يقانون

از الکل، مواد مخدر،  يت ناشيب مسموميترتآن به از  و پس ياول صدمات رانندگ
(. 4922، يو عباس ي، مکارم، علويرودسرطان است )گرما يماريت بينها و در يخودکش

جه کاهش يو درنت يو روان يدر بهداشت جسم ييعه و نارساياست که هرگونه ضا يهيبد
انجامد و  يشرفت جامعه ميدر پ يکند اجتناب به رقابليغ يا گونه بهن قشر ، يا يها ييتوانا

 يسالمت يها ممکن است در درازمدت، رو آن يو روان يگر عدم سالمت جسمياز طرف د
 يشتريها توجه ب د به مسائل و مشکالت آنين بايبگذارد، بنابرا يآحاد جامعه اثر منف

ش به يدر گرا يفراشناخت يهاجان و باوريه يم شناختياز نقش تنظ يآگاه .شود
ن رفتارها و درمان مشکالت نوجوانان ياز ا يريشگيتواند در پ يپرخطر م يرفتارها

و کاهش  يريشگيمناسب جهت پ يها تواند راه يها م ن شناختين ايسودمند باشد. همچن
ا ه ن و نوجوانان و آگاه کردن آنيد. آموزش والديرا فراهم نما يروان يها بياز آس ياريبس

 انيمجر يف اصليتواند جزء وظا ين عوامل مياز عوامل خطر و نحوه برخورد کارآمد با ا
 يموجب آن از بروز رفتارها مربوطه شود تا به يها ر سازمانيت و سايم و تربيامر تعل

ن است که در يگر ايت ديحائز اهم  شود. نکته يرياز آن جلوگ يناش يها بيپرخطر و آس
 يها پرخطر از پرسشنامه يرفتارها  نهيشده در زم نجاما يها از پژوهش ياريبس

شده است؛ اما در پژوهش حاضر  شده در خارج از کشور استفاده ساخته يريخطرپذ
ده شده است. . با يسنج يرانينوجوان ا يريخطرپذ  له پرسشنامهيوس پرخطر به يرفتارها

پرخطر در  يرهاش به رفتايگرا ينيبشيتوجه به آنچه گفته شد هدف پژوهش حاضر پ
 است. يفراشناخت يجان و باورهايه يم شناختيتنظ ينوجوانان براساس راهبردها



 
 
 

 



ت و روش، ين بر اساس ماهيشود، همچن يمحسوب م ياديپژوهش حاضر از نوع بن
ن پژوهش يا يآمار  است. جامعه ياز نوع همبستگ يفيک پژوهش توصيپژوهش حاضر 

ل يتشک 4951-59 يليشهر اراک در سال تحص دوم متوسطه آموزان دوره را دانش
م يتنظ ياس )راهبردهايمقخرده 41ن يب شيپ يرهاينکه متغيدهند. با توجه به ا يم

اس( دارند، بر اساس يمق، پنج خردهيفراشناخت ياس و باورهايمقجان، نه خردهيه يشناخت
ل ياز است؛ که به دليعنوان نمونه ن نفر به 465به (، 5117) 4دليک و فيفرمول تاباکن

 459پسر و 459) آموزدانش 591ها تعداد  زش نمونه و عدم بازگشت پرسشنامهياحتمال ر
ن صورت يبه اانتخاب شدند.   ياچندمرحله ياخوشه يتصادف يريگدختر( به روش نمونه

ه شد و پس از يمجزا تهطور  شهر اراک به  دوم متوسطه که ابتدا فهرست مدارس دوره
پسرانه(، از هر  ي مدرسه 5دخترانه و  ي مدرسه 5) يطور تصادف مدرسه به 1انتخاب 

ها پاسخ  آموزان به پرسشنامه انتخاب شد و دانش يصورت تصادف مدرسه دو کالس به
 .ديگرد يآور دختر( بدون نقص جمع 441پسر و  459پرسشنامه ) 599ت يکه در نهادادند 

               465(=41)2 +91        m                 2+91<N      

CERQکراج و ين پرسشنامه توسط گارنفسکيا ،
ا يدکننده يتهد ينحوه تفکر بعد از تجربه رخدادها يابيمنظور ارز (، به5114ن هون )ياسپ

ن يپاسخ دادن به ا ي ماده است که نحوه 96 يشده است. دارا هيته يزندگ يزا استرس
 5ن پرسشنامه يشه( است. اي)هم9)هرگز( تا 4از  يا در دامنه يا درجه صورت پنج مواد به

 رش؛يپذ-4 اند از: اس عبارتيمقخرده 5ن يدهد. اياس را موردسنجش قرار ميخرده مق
ديدگاه -9 مثبت؛ارزيابي مجدد -1 ريزي؛ تمرکز مجدد بر برنامه-9 تمرکز مجدد مثبت؛-5

  مالمت-5سازي و فاجعه-2 نشخوارگري؛-7 مالمت خود؛-6 اهميت شماري(؛ گيري )کم
  

1- Tabachnick & Fidell 2- Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 



 
 
 

 

 



 يو برا 24/1اس يکل مق يبرا 5کرونباخ يب آلفايآن با استفاده از ضر 4ييايگران. پايد
ز توسط ياس نيمق ييمحتوا 9ييآمده است. روا دست به 59/1تا  27/1ها  اسيمقخرده

 (.4929، يوسفيشده است ) دييمتخصصان تأ

کرونباخ  يفراشناخت با استفاده از آلفا  کل پرسشنامه ييايز پايدر پژوهش حاضر ن
 ، تمرکز92/1، تمرکز مجدد مثبت 69/1رش يپذ يها اسيمقک از خردهيهر  ييايو پا 21/1

، مالمت خود 66/1 يريگدگاهي، د79/1مجدد مثبت  يابي، ارز66/1 يزيربرنامهمجدد بر 
 دست آمد.به 71/1گران يو مالمت د 61/1 يساز، فاجعه91/1 ي، نشخوارگر75/1

MCQ-30 (،5111) 9ت هاتنين پرسشنامه توسط ولز و کارترايا 
آن   نمرهسنجد.  يافراد را م يفراشناخت ياه است که باورهيگو 91شده است. شامل  هيته

 )کامالً موافقم( محاسبه 1ستم( تا ي)موافق ن 4  کرت در دامنهيل يا ف چهاردرجهيبر اساس ط
مثبت در مورد  يف، باورهايضع ينان شناختياس شامل اطميمقخرده 9 يشود. دارا يم

از به کنترل يافکار و ن يريدر مورد کنترل ناپذ يمنف ي، باورهايشناخت ي، خودآگاهينگران
 يها اسيمقخرده يکرونباخ برا يآمده با استفاده از روش آلفا دست به ييايافکار است. پا

شده است. در ارتباط با  گزارش 61/1و  74/1، 75/1، 95/1، 29/1ب يترتذکرشده فوق به
و شده  مشاهده يلحاظ نظر مرتبط از يها ن پرسشنامهيب يمثبت يسازه همبستگ ييروا

 (.4951احسان،  يو بهرام يليرجليدشده است )بشارت، مييآن مجدداً تأ يساختار عامل

کرونباخ  يفراشناخت با استفاده از آلفا  کل پرسشنامه ييايز پايدر پژوهش حاضر ن
 ي، باورها75/1ف يضع ينان شناختياطم يها اسيمقک از خردهيهر  ييايو پا 25/1

 ، باورهاي منفي در مورد کنترل65/1اهي شناختي ، خودآگ74/1مثبت در مورد نگراني 
 به دست آمد. 96/1و نياز به کنترل افکار  62/1ناپذيري افکار 

 IARS احمدآباديمحمدي، زاده توسط مقياس اين 
 

 

  

1- reliability 

3- validity 
5- Wells & Cartwright- Hatton 

2- cronbach alpha coefficient 

4- Meta Cognition Questionnaire 
6- Iranian Youth Risk-Taking Scale 



 
 
 

 



 شده (، براي سنجش خطرپذيري نوجوانان ايراني طراحي4951احمدآبادي و حيدري )
ش به يش به مواد مخدر، گرايش به الکل، گراياس گرايمقخرده 7ه دارد و يگو 92 ت.اس
خطرناک  يش به رانندگي، گرايو رفتار جنس ش به رابطهيش به خشونت، گرايگار، گرايس
 يا درجه  ف پنجيآن بر اساس ط  سنجد. نمره يبا جنس مخالف را م يش به دوستيگرا و
 ييايشود. پا يحاسبه مـ)کامالً مخالفم( م 9)کامالً موافقم( تا  4  هـکرت در دامنيل

 51/1تا  79/1ها  اسيمقردهخ يکرونباخ برا يآمده با استفاده از روش آلفا دست به
 دشده است.ييمتخصص تأ 6ز توسط ياس نين مقيا يصور ييشده است. روا گزارش

و  25/1کرونباخ  يفوق در پژوهش حاضر با استفاده از آلفا  کل پرسشنامه ييايپا
، 29/1ش به مواد مخدر ي، گرا72/1ش به الکل يگرا يها اسيمقک از خردهيهر  ييايپا

، 77/1 يش به رابطه و رفتار جنسي، گرا79/1ش به خشونت ي، گرا55/1ر گايش به سيگرا
 دست آمد.به 71/1با جنس مخالف  يش به دوستيو گرا 79/1خطرناک  يش به رانندگيگرا

استفاده شد. در بخش  يو استنباط يفيآمار توص يها ها از روش ل دادهيتحل يبرا
ب يز از ضرين يو در بخش استنباط ن و انحراف استاندارديانگيم يها از شاخص يفيتوص

ل يوتحل هيتجز يشده است. برا گام استفادهبهون چندگانه گاميرسون و رگرسيپ يهمبستگ
 د.ياستفاده گرد SPSS-22افزار  شده از نرم يآور جمع يها داده

 441( را پسران و 5/99)% يآزمودن 459، يآزمودن 599در پژوهش حاضر از مجموع 
و  17/46ها برابر با  يآزمودن ين سنيانگيل دادند. مي( را دختران تشک2/16)% يآزمودن

 است. 71/1انحراف استاندارد آن 

 ترين نمره، جمله پايين بررسي، از هاي متغيرهاي موردمقياسهاي توصيفي خردهآماره
 جه بهشده است. با تو گزارش (4)دول ـحراف استاندارد در جـان و مره، ميانگينـباالترين ن

، يزيرجان، راهبرد تمرکز مجدد بر برنامهيه يم شناختيتنظ يان راهبردهاي، در م(4)جدول 
 يان باورهاين را دارند. در ميانگين ميگران، کمترين و راهبرد مالمت ديانگين ميشتريب



 
 
 

 

 



ن يف کمتريضع ينان شناختين و اطميانگين ميشتري، بيشناخت ي، خودآگاهيفراشناخت
پرخطر، نوجوانان نمونه پژوهش حاضر،  يان انواع رفتارهايد. در من را دارنيانگيم
 گار داشتند.يش را به سين گرايخطرناک و کمتر يش را به رانندگين گرايشتريب

n= 

    

 19/9 19/41 51 1 شيمالمت خو-4
 91/9 99/44 51 1 رشيپذ-5

 12/9 59/45 51 1 ينشخوارگر-9
 55/9 56/45 51 1 تمرکز مجدد مثبت-1

 65/9 91/41 51 1 يزير تمرکز مجدد بر برنامه-9
 51/9 59/45 51 1 مجدد مثبت يابيارز-6

 92/9 11/45 51 1 يريگدگاهيد-7
 99/9 51/5 51 1 يسازفاجعه-2

 51/9 16/5 51 1 گرانيمالمت د-5
    

 51/9 51/44 51 6 فيضع ينان شناختياطم-4
 22/9 52/45 51 6 يمثبت در مورد نگران يباورها-5

 92/9 5/46 51 2 يشناخت يخودآگاه-9
 27/9 61/49 51 6 افکار يريدر مورد کنترل ناپذ يمنف يباورها-1

 99/9 2/41 51 6 از به کنترل افکارين-9
    

 55/9 44/49 55 2 ش به مواد مخدريگرا-4
 51/1 26/44 55 6 ش به الکليگرا-5
 75/9 59/41 59 9 گاريش به سيگرا-9
 71/1 25/49 59 9 ش به خشونتيگرا-1

 96/1 57/41 51 1 يش به رابطه و رفتار جنسيگرا-9
 27/1 91/54 91 2 خطرناک يش به رانندگيگرا-6

 26/9 26/49 51 1 با جنس مخالف يش به دوستيگرا-7



 
 
 

 



با  يفراشناخت يجان و باورهايه يشناختميتنظ يرابطه راهبردها يبررسمنظور به
رسون استفاده شد. با توجه به جدول يپ يب همبستگيپرخطر از ضر يش به رفتارهايگرا
 ي(، نشخوارگرr=59/1و  P<14/1مالمت خود ) ين راهبردهايتوان گفت ب ي، م5
(14/1>P  95/1و=rفاجعه ،)يساز (14/1>P 91/1 و=rمالمت د ،)14/1گران )ي>P  و

55/1=rيضع ينان شناختي(، اطم( 14/1ف>P  99و/=rباورها ،)يمثبت در مورد نگران ي 
(14/1>P  55/1و=rباورها ،)يريناپذدر مورد کنترل يمنف ي ( 14/1افکار>P  12/1و=r )

مثبت و   پرخطر رابطه يش به رفتارهاي( با گراr=99/1و  P<14/1از به کنترل افکار )يو ن
ابد. ي يش ميپرخطر افزا يش به رفتارهايها گراش آنيبا افزا يعنيوجود دارد؛  يدار يمعن

( r=-45/1و  P<14/1( و راهبرد تمرکز مجدد مثبت )r=-42/1و  P<14/1رش )ين پذيب
ش راهبرد يبا افزا يعنيوجود دارد،  يدار يو معن يمنف پرخطر رابطه يش به رفتارهايبا گرا

ن يابد؛ اما بي يپرخطر کاهش م يش به رفتارهايرش و تمرکز مجدد مثبت، گرايپذ
 يو خودآگاه يريگدگاهيمجدد مثبت، د يابي، ارزيزير تمرکز مجدد بر برنامه يراهبردها

 دار وجود ندارد.  يمعن رابطه پرخطر يش به رفتارهايبا گرا يشناخت

 

 

مالمت  -4
 خود

4               

              4 -96/1** رشيپذ -5

9- 
 ينشخوارگر

**99/1 **97/1- 4             

تمرکز  -1
 مجدد مثبت

41/1- 41/1 19/1- 4            

تمرکز  -9
مجدد بر 

 ريزي برنامه

17/1- **55/1 **55/1- **65/1 4           

ارزيابي  -6
 مجدد مثبت

16/1- **57/1 **59/1- **95/1 **69/1 4          

ديدگاه  -7
 گيري

41/1- **51/1 **57/1- **95/1 **96/1 **19/1 4         



 
 
 

 

 



 

فاجعه -2
 سازي

**19/1 **51/1 
**15/1 

*49/1- 16/1- 16/1- 16/1- 4        

مالمت  -5
 ديگران

*41/1 41/1- 
**94/1 19/1- 17/1- 44/1- 19/1- 

**19/1 4       

41-
اطمينان 
شناختي 
 ضعيف

**55/1 44/1- **51/1 44/1- 19/1- 11/1 19/1- **99/1 **55/1 4      

44-
باورهاي 
 مثبت در

 موردنگراني

**59/1 12/1- **51/1 19/1- 11/1 15/1 19/1- **45/1 **51/1 **54/1 4     

45-
خودآگاهي 

 شناختي

**55/1 *41/1- **15/1 **45/1 **97/1 **95/1 19/1- *49/1 *41/1 16/1 45/1 4    

49-
باورهاي 
منفي در 

موردکنترل 
ناپذيري 

 افکار

**99/1 45/1- **19/1 **42/1- 11/1- 16/1- 19/1 **15/1 **51/1 **19/1 **55/1 *49/1 4   

نياز به -41
کنترل 
 افکار

**96/1 **94/1- **11/1 19/1- *41/1 *49/1 *47/1- **94/1 **51/1 **14/1 **95/1 **55/1 **99/1 4  

49-
گرايش به 
رفتارهاي 

 پرخطر

**59/1 **42/1- **95/1 **45/1- 19/1- 15/1- 12/1- 
**91/1 

**55/1 
**99/1 

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

p
**

p
* 

 يشناختميتنظ يپرخطر براساس راهبردها يش به رفتارهايگرا ينيبشيپ يبرا
با توجه گام استفاده شد.  به ون چندگانه گاميل رگرسياز تحل يفراشناخت يجان و باورهايه

 يباورها يها اسيمق، درگام چهارم خرده(9)ام در جدول گ به ون گاميل رگرسيج تحليبه نتا
و تمرکز مجدد  يف، نشخوارگريضع ينان شناختيافکار، اطم يريناپذدر مورد کنترل يمنف



 
 
 

 



پرخطر را دارند. در گام  يش به رفتارهايگرا ينيب شين توان پيشتريب بيترتمثبت به
( و >114/1Pدار است ) يمعناس يمقن چهار خردهيا يشده برا مشاهده F زانيچهارم م

ن ييپرخطر را تب يش به رفتارهايانس گرايدرصد از وار 6/52اس باهم يمقن چهار خردهيا
کنند. يم

SS df MS F sig R R2 SE 

باورهاي منفي در مورد کنترل 4
ناپذيري افکار

99/51949 4 99/51949 15/71 1114/1 12/1 594/1 69/42 

باورهاي منفي در مورد کنترل  5
ناپذيري افکار، اطمينان شناختي 

 ضعيف

95/57129 5 21/49914 51/11 1114/1 91/1 597/1 99/42 

باورهاي منفي در مورد کنترل  9
ناپذيري افکار، اطمينان شناختي 

 ضعيف، نشخوارگري

59/52619 9 69/5991 71/52 1114/1 95/1 575/1 54/42 

باورهاي منفي در مورد کنترل  1
ناپذيري افکار، اطمينان شناختي 

ضعيف، نشخوارگري، تمرکز مجدد 
 مثبت

92/91161 1 15/7949 55/55 1114/1 99/1 526/1 17/42 

، ارائه شده است. (1)در جدول  يونيب رگرسيج برآورد مدل معنادار در قالب ضراينتا
ر مالک است. با توجه ين بر متغيب شيپ يرهايک از متغير هر يزان تأثيانگر ميآماره بتا ب

دار است،  يون معنيب رگرسيضرا يدار يمعن يبرا tنکه در گام چهارم آزمون يبه ا
و  يف، نشخوارگريضع ينان شناختيافکار، اطم يريناپذدر مورد کنترل يمنف يباورها

ب بتا نشان يپرخطر هستند، ضرا يش به رفتارهايکننده گراينيب شيتمرکز مجدد مثبت پ
 يشناختناني، اطم94/1افکار  يريناپذدر مورد کنترل يمنف يدهد که سهم باورها يم

ب يبودن ضر ياست. منف -45/1ثبت و تمرکز مجدد م 49/1 ي، نشخوارگر46/1ف يضع
ش تمرکز مجدد ين است با افزايا  دهنده اس تمرکز مجدد مثبت نشانيخرده مق يبتا برا



 
 
 

 

 



خرده  يب بتا برايابد. مثبت بودن ضري يپرخطر کاهش م يش به رفتارهايمثبت، گرا
ف و يضع ينان شناختيافکار، اطم يريدر مورد کنترل ناپذ يمنف يباورها يها اسيمق
 يش به رفتارهايش سه مورد فوق گراين است که با افزايا  دهنده نشان يخوارگرنش

 ابد.ي يش ميز افزايپرخطر ن

 

 

 

 t Sig 

B SEβ 

 1114/1 96/2 12/1 94/1 69/5 افکار يريناپذدر مورد کنترل يمنف يباورها 4

 1114/1 95/6 11/1 91/1 51/5 افکار يريناپذدر مورد کنترل يمنف يباورها 5
 119/1 26/5 42/1 99/1 57/1 فيضع ينان شناختياطم 

 1114/1 42/9 91/1 96/1 54/4 رافکا يريناپذدر مورد کنترل يمنف يباورها 9
 117/1 71/5 47/1 99/1 55/1 فيضع ينان شناختياطم 
 199/1 41/5 49/1 97/1 24/1ينشخوارگر 

 1114/1 65/1 94/1 97/1 79/4 افکار يريناپذ در مورد کنترل يمنف يباورها 1
 1114/1 66/5 46/1 99/1 25/1 فيضع ينان شناختياطم 
 14/1 19/5 49/1 92/1 59/1ينشخوارگر 
 19/1 -44/5 -45/1 91/1 -61/1 تمرکز مجدد مثبت 

پرخطر در نوجوانان بر اساس  يش به رفتارهايگرا ينيب شيپژوهش حاضر با هدف پ
 يهاافتهيبا توجه به انجام شد. يفراشناخت يجان و باورهايه يم شناختيتنظ يراهبردها

و  يساز، فاجعهي( مالمت خود، نشخوارگريهااسيمقرده)خ يهان راهبرديپژوهش، ب
رش و ين پذيدار و ب يمثبت و معن  پرخطر رابطه يش به رفتارهايگران با گرايمالمت د

وجود  يدار يو معن يمنف  پرخطر رابطه يش به رفتارهايراهبرد تمرکز مجدد مثبت با گرا
 يريگدگاهيمجدد مثبت و د يابيارز ،يزير تمرکز مجدد بر برنامه ين راهبردهايدارد؛ اما ب

ج يافته با نتاين يا وجود ندارد. يدار يمعن پرخطر رابطه يش به رفتارهايبا گرا



 
 
 

 



ن ينس، آلبانس و خانتزينس، روبي(، سوه، راف4955ا )ينيعيو رف ييبابا  يها پژوهش
همکاران  ( و وو و5149(، مالدونادو و همکاران )5141و مدرانو ) وريترگلو، ملچ(، 5112)
 يرو يبرا يرا عامل يجانيم هيز اختالل در تنظين پژوهشگران ني(، همسو است. ا5149)

و مصرف  ي، پرخاشگرياد به موادمخدر، رانندگيپرخطر ازجمله اعت يآوردن به رفتارها
 دانند. يگار ميس

کنار  يالزم برا يها که فاقد مهارت يافرادتوان گفت کهيجه مين نتين اييدر تب
 يکه برا يتياز واقع يدور يشتر، براياحتمال ب خود هستند، به يجانين با تجارب هآمد
آورند.  يم يپرخطر رو يخود به رفتارها يجانات منفياز ه ييند است و رهايها ناخوشا آن

داند، به  يم يط ناگوار، خود را مقصر اصليدر راهبرد مالمت خود، فرد در برخورد با شرا
از رنج و  ييرها يشود؛ در ادامه برا يازد و دچار احساس گناه مپرديم يمنف ييخودگو

با اشتغال  يپردازد. راهبرد نشخوارگريمپرخطر  يط به رفتارهاين شراياز ا يناش يشانيپر
که  يزا همراه است. افراد ت تنشيک موقعيمرتبط با  يها و فکرها احساس  درباره يذهن
ها و  تيراجع به مز يشتريب ي، نشخوار ذهنپرخطر دارند يبه رفتارها يشتريش بيگرا
 يدرباره کارکرد و توانمند ييدهايکنترل و ترد ييراجع به توانا ي، نگرانيد نگرانيفوا

ها  آن يدر پردازش شناخت ييش احتمال وقوع نارسايآن افزا  جهيخود دارند که نت يشناخت
خاطر آوردن در بهل يکنند تما ياستفاده م يکه از راهبرد نشخوارگر ياست. افراد

ن ينده دارند. استفاده از ايشتر در مورد آيب ينيگذشته و بدب يشتر منفياطالعات هرچه ب
در شود. يپرخطر م يش به رفتارهايش گرايراهبرد باعث کاهش سالمت روان و افزا

اوست، وحشت  يزندگ  ن حادثهيداده بدتر کند اتفاق رخ يفرد فکر م يسازراهبرد فاجعه
مرتبط است و فرد با  يجانيه يشانيو پر يافتگياش با سازش نا يسازاز فاجعه يفرد ناش

 يشانيکاهش پر يبرا يدنبال راهمانند مصرف الکل و موادمخدر به ييانجام رفتارها
پرخطر با   يش به رفتارهايو کسب مجدد آرامش خود است. وجود ارتباط گرا يجانيه

خواهند از  ين راهبرد، ميت که افراد با استفاده از ان اسيانگر ايز بيگران نيراهبرد مالمت د
 يبرا يپرخطر را راه يآوردن به رفتارهاين رو، روياجتناب کنند از ا يريپذتيمسئول

فوق  يراهبردها  دانند. همهيآن م يامدهايخود و پ ياز کارها يت ناشيفرار از مسئول



 
 
 

 

 



دارند و با  يمنف يوان همبستگها با سالمت ر آن  ذکرشده يامدهايناسازگار هستند و پ
(. تفکر مربوط 5119، 4ن و دهلنيپرخطر همراه هستند )مارت يش به رفتارهايش گرايافزا

بهتر مرتبط است و فرد به  يز با کارکرد اجتماعيک مسأله ناگوار نيرش يبه راهبرد پذ
د يايکنار ب طور معقول ها بهتواند با آن يست و مين يزندگ يمنف يدادهايز از رويدنبال گر

بهتر شدن اوضاع تالش کند. استفاده از راهبرد تمرکز مجدد  يبرا يصورت منطق و به
آن، بر   فکر کردن درباره يجا شود فرد در برخورد با رخداد ناگوار به يز باعث ميمثبت ن
بخش و شاد تمرکز کند؛ پس با توجه به آنچه گفته شد دور راهبرد فوق، لذت يها موضوع

شوند  يپرخطر م يش به رفتارهايها باعث کاهش گراهستند و استفاده از آن سازگارانه
مجدد مثبت، تمرکز  يابيارز ي(. چنانچه گفته شد راهبردها5141، 5بي)جورمن و گاتل

 يش به رفتارهايبا گرا يدار يمعن  رابطه يت شماريو کم اهم يزير مجدد بر برنامه
ط ناگوار، به يفرد بعد از مواجهه با شراثبت،مجدد م يابيپرخطر ندارند. در راهبرد ارز

نفس  و عزت ينيب مجدد مثبت با خوش يابين ارزيکند؛ ا يمثبت حادثه فکر م يها جنبه
توان  يپرخطر را م يش به رفتارهايمجدد مثبت با گرا يابيهمراه است؛ عدم ارتباط ارز

بر  ير چندانيو تأث باشد يموقت ينيب ن خوشين مسأله دانست که ممکن است اياز ا يناش
ن تمرکز يدار ب يمعن  توان علـت عدم وجود رابطه يط نداشته باشد. ميکنار آمدن با شرا

ن مسأله دانست که فرد يدر ا زيپرخطر را ن يش به رفتارهايو گرا يزير مجدد بر برنامه
 ياو تمرکز بر يزير ت، برنامهيل موقعيتحل يبرا ييط ناگوار توانايهنگام مواجهه با شرا

ن ييط را ندارد. در تبين شراياز ا يناش يشانيآمده و کاستن از رنج و پر شيحل مشکل پ
توان گفت شرايط  ميپرخطر  يش به رفتارهايبا گرا يت شمارياهمراهبرد کم  عدم رابطه
 عاد زندگيـاب  ي از آن، تأثير زيادي بر همهـآمده براي فرد و ميزان هيجان ناش ناگوار پيش
تواند آن را کم اهميت بداند و اين راهبرد کارايي چنداني براي کاهش  او نمي فرد داشته و

 (.5115گرايش او به رفتارهاي پرخطرندارد )گارنفسکي و کراج، 

 ناختي ضعيف، باورهاي ـشهاي اطمينان قياسـمها نشان داد، بين خردههمچنين يافته
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 در مورد نگراني، باورهاي منفي در مورد کنترل ناپذيري افکار و کنترل افکار با مثبت
اس يمقوجود دارد و تنها خرده يدار يمثبت و معن  پرخطر رابطه يش به رفتارهايگرا

جه با ين نتيپرخطر ندارد؛ ا يش به رفتارهايبا گرا يدار يمعن  رابطه يشناخت يخودآگاه
 يها ج پژوهشيها با نتاافتهين ين ايهمچن همسو است. يمينظخودت ييعملکرد اجرا  هينظر

( 5149پک و همکاران )ي( و ا5149سپادا و همکاران ) (،4954) يو محمدخان يچ قهوه
آوردن  يرو يبرا يناکارآمد را عامل يفراشناخت يز باورهاين پژوهشگران نيهمسو است. ا

انند.د يگار و الکل ميجمله مصرف س پرخطر از يبه رفتارها

موجب تداوم  يمثبت در مورد نگران يتوان گفت باورهايجه مين نتين اييدر تب
ن است که افکار يدنبال از فرد بهياز به کنترل افکار نيشود. در ن يد در فرد مياحساس تهد

د تنش يها را کنترل کند مقصر خواهد بود و باعث تشد خود را کنترل کند و اگر نتواند آن
ت يافکار از اهم يريناپذدر مورد کنترل يمنف يرسد که باورها ينظر مهشود ب يدر او م

 يش به رفتارهايرا با گرا ين همبستگيشتريبرخوردار است و در پژوهش حاضر ب يا ژهيو
شود و  ير بودن افکار باعث تنش در فرد ميناپذدر مورد کنترل يمنف يپرخطر دارد. باورها

د يد در پردازش اطالعات و تشديدن مفهوم تهدن تنش موجب در دسترس بويا  تجربه
پرخطر ارتباط  يش به رفتارهايکه با گرا يگريد يعامل فراشناخت شود. ياضطراب او م

  ف است. هرچه فرد احساس کند که قدرت تمرکز و حافظهيضع ينان شناختيدارد اطم
کارآمد   لهمقاب يبرا يمختلف از توان کمتر يهاتيتبع آن در موقع دارد به يتر فيضع

 يآمده، عامل خودآگاه دست ج بهي(. با توجه به نتا5149)سپادا و همکاران،  برخوردار است
ن عامل يرسد که ا ينظر مندارد. به يپرخطر همبستگ يش به رفتارهايبا گرا يشناخت

ن افکار يذهن به ا يو دسترس يش آگاهيو افزا يبر تمرکز بر افکار منف ير چندانيتأث
ن کرد که با توجه به ييتوان تب يگونه م نيتوان ا يپژوهش حاضر را م  هافتي ندارد.

است.  يش نگرانيت و افزايتقو يبرا ي، عامليفراشناخت يذکرشده، باورها يهاپژوهش
رمؤثر در افراد يغ يو رفتار يتعامالت شناخت يريگ باعث شکل يص فراشناختيوجود نقا

ت رفتار و يريمد ييبرند توانا يمختل رنج م يفراشناخت يکه از باورها يشود، افراد يم
ناکارآمد  ين مسأله باعث انتخاب راهبردهايخود را ندارند. ا يشناخت روان يها حالت



 
 
 

 

 



ش يپرخطر گرا يکه به رفتارها يافرادشود. يزا م تنش يت هايهنگام مواجهه با موقع
ش يو افزا يمنفجانات يکاهش ه يبرا يا لهيپرخطر را وس ياستفاده از رفتارهادارند، 

 (.4955ا، ين يعيو رف يي)بابا دانند يم يشناخت يکارکردها

پرخطر براساس  يش به رفتارهايگرا ينيبشيم به پيطور مستق به يتاکنون پژوهش
ج حاصل از ينپرداخته است. نتا يفراشناخت يجان و باورهايه يشناختميتنظ يراهبردها

در مورد  يمنف ياس باورهايمقل خردهگام نشان داد که در گام او به ون گاميرگرس
در مورد  يمنف يباورها يهااسيمقدر صد، در گام دوم خرده 4/59افکار  يريناپذکنترل
 يهااسيمقدرصد، در گام سوم  خرده7/59ف يضع ينان شناختيافکار و  اطم يريناپذکنترل
 ينشخوارگر ف ويضع يشناختنانيافکار، اطم يريدر مورد کنترل ناپذ يمنف يباورها

 يريناپذدر مورد کنترل يمنف يباورها يهااسيمقدرصد و در گام چهارم خرده 5/57
درصد از از  6/52و تمرکز مجدد مثبت  يف، نشخوارگريضع يشناختنانيافکار، اطم

انگر نقش بارز يجه بين نتيکنند. ايم ينيبشيپرخطر را پ يش به رفتارهايانس گرايوار
پرخطر  يش به رفتارهايدر گرا يفراشناخت يجان و باورهايه يختم شنايتنظ يراهبردها

افکار و  يريناپذدر مورد کنترل يمنف يباورها يهااسيمقنکه خردهياست. با توجه به ا
، يفراشناخت ين باورهايهستند؛ بنابرا يفراشناخت ير باورهايف جزء متغيضع ينان شناختياطم

 يهااسيمقرا خردهيپرخطر هستند ز يتارهاش به رفيگرا يبرا يتريقو يهانيبشيپ
جان هستند در يه يشناختميتنظ يو تمرکز مجدد مثبت که جزء راهبردها ينشخوارگر

 ييندهايتر گفته شد فراشناخت شامل فرآشياضافه شده است. چنانچه پ يبعد يهاگام
ت و باورها از ذهن خود فرد و تصورا ييک بازنمايل ير تفکر در مورد تفکر خود، تشکينظ 

 ين موارد برايک از ايهاست، هر و ادراک آن يجانيرات هيدر مورد خودش و فهم تأث
ها، رشد دهد. پس جانيم هيتنظ يشتر را برايب يت سازگارياست تا ظرف يفرد ضرور

ل نقش فراشناخت در يدلرا به يفراشناخت يتر باورهايقو ينيبشيپ ييتوان توانايم
 ها دانست.جانيم هيادراک و تنظ



 
 
 

 



)پرسشنامه( در  يخود گزارش يها با استفاده از ابزارها داده يآور با توجه به جمع
ژه يو ها وجود دارد به به سؤال ييآموزان در پاسخگودانش يريپژوهش حاضر، امکان سوگ

که پژوهش  ييآنجا پرخطر سؤال شده بود. از يش به رفتارهايگرا  نکه در پژوهش دربارهيا
 يهاشود در پژوهشيشنهاد ميرد، پيگيآموز را دربرم نوجوانان دانش  معهحاضر تنها جا

ز يا در مدارس حضور ندارند نياند و  کرده ليکه ترک تحص يآن دسته از نوجوانان يبعد
پرخطر در  يش به رفتارهاياند که گرا را اغلب مطالعات نشان دادهيشود؛ ز يريگنمونه

شتر از ياند ب ا دوران متوسطه را به اتمام نرساندهيو اند  کرده ليکه ترک تحص ينوجوانان
 يراهبردها يکنندگينيب شيج پژوهش حاضر و سهم پير نوجوانان است. با توجه به نتايسا

پرخطر در نوجوانان،  يش به رفتارهايدر گرا يفراشناخت يجان و باورهايه يم شناختيتنظ
پرخطر  يش به رفتارهاير کاهش گرامنظو و مداخالت مؤثر در نوجوانان به يابيلزوم ارز

آموزش  ياثربخش يآت يهاشود در پژوهشيشنهاد مين پيشود؛ بنابرا يها آشکار م در آن
پرخطر  يش به رفتارهايبر گرا يفراشناخت ياجان و برنامه مداخلهيم هيتنظ يراهبردها

 شود. يبررس
 

 41/17/4956 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 51/41/4956 نهايي مقاله:  نسخهتاريخ دريافت 

 19/44/4956 تاريخ پذيرش مقاله:



 
 
 

 

 



 يش به رفتارهايبر علل گرا ي(. مرور4959)موسوي محمد يدعلي، عبدالجواد و سيا، فائزه؛ احمدينبياد
 .44-96، 5،  ،پرخطر در نوجوانان

جان در يه ييدر نظم جو يو دشوار يفراشناخت يباورها  سهي(. مقا4955ا )ينيعيرفپروين ، زهرا و ييبابا
 .69-75، 51،  ،افراد وابسته به مواد و به هنجار

 يباورها يا(. نقش واسطه4951)بهرامي احسان  يسادات و هادهي، رقيليرجلي؛ ميبشارت، محمدعل
ماران يدر ب يو نگران يشناخت ييگران کماليب ان در رابطهجيه يم شناختيتنظ ييو نارسا يفراشناخت

 .449-455(، 9)47،  ،ريمبتال به اختالل اضطراب فراگ

-دهيجان با ايه يجان شناختيم هيتنظ ي(. رابطه راهبردها4954)ميرآقايي محمد  ي، جعفر و عليحسن

 .64-75(، 4)7، ، يخودکش يپرداز
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