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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف پیشبینای رفتارهاای پرخطار بار اسااس بادنظمی هیجاانی،
تمایزیافتگی و ابراز وجود در نوجوانان دختر انجام شد.
روش :طرب پژوهش حاضر همبستگی بود .جامعۀ آماری پژوهش شاامل کلیاه داناشآماوزان
دختر  79تا  71ساله شهر شیراز در سال تحصیلی  7366-7361بود کاه از باین آنهاا399 ،
نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلاهای باه عناوان نموناه انتخااب شادند.
دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامۀ رفتارهای پرخطر زادهمحمادی و همکااران (،)7369
مقیاس اوّلیه دشواری در تنظیم هیجان (گرتز و رومر ،)9992 ،پرسشانامه خاودمتمایزساازی
(دریک و مورداک )9970 ،و پرسشنامه ابراز وجود (گمبریل و ریچی )7610 ،گاردآوری شاده
است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسایون و باه
کمک نرم افزار  SPSSنسخه  93انجام شد.
یافتهها :ضریب همبستگی چندگانه ،برابر با  MR=9/09بود ( )P<9/97و  %91/7از واریانس
مربوط به گرایش به رفتارهای پرخطر به وسیلۀ متغیرهای مذکور تبیین شد .بار اسااس نتاایج
این پژوهش ،از بین متغیرهای پایشباین ،اباراز وجاود ( )P>9/97 ،β=-9/39و تمایزیاافتگی
( β =-9/93و  )P<9/90رفتارهای پرخطر را پیشبینی و در مجماو  %91/7از واریاانس آن
را تبیین میکنند.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاضر ضرورت توجه به ابراز وجود و تمایزیافتگی را به عناوان
عوامل تاثیرگذار در رفتارهای پرخطر خاطرنشان میسازد.
کرمات کریدی :رفتار پرخطر ،بدنظمی هیجانی ،تمایزیافتگی ،ابراز وجود.
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Abstract
Introduction: This study aimed to predict high-risk behaviors based
on emotional disorder, self-differentiation, and self-Assertiveness in
female adolescents.
Method: The design of the present study was correlational. The
statistical population of the study included all female adolescents
aged 16 to 18 years in Shiraz. Among these adolescents, 320 people
were selected as a sample using multistage sampling. Research data
were collected using High- Risk Behavior Questionnaire
(Zadehmohammadi et al, 2011), the initial scale of difficulty in
emotion regulation (Gratz and Roemer, 2004), the selfdifferentiation questionnaire (Drake & Murdock, 2015), and the
Self-Assertiveness questionnaire (Gambrill & Richey, 2015). Data
were analyzed by correlation, regression analysis using SPSS-23.
Results: Multiple correlation coefficient was 0.52 (p<.01) and 27.1%
of high-risk behaviors variance was explained by the study
variables. Also, among the predictors, the two variables of
assertiveness (β =-0.36, P<0.004) and self-differentiation (β=-0.23,
P<0.05), predict high-risk behaviors The two variables of
assertiveness, self-differentiation, predict high-risk behaviors and
explain a total of 27.1% of its variance.
Discussion: According to the results, it is suggested to include these
factors in prevention programs
aimed at reducing high-risk behaviors.
Keywords: High-Risk Behaviors, Emotional Dysfunction, SelfDifferentiation and Self- Assertiveness.
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مقدمه
نوجواني دوره ای حساس و پیچیده در مسیر رشد است که در آن تحوالت جسمي ،عاطفي و رواني از
سرعت باالیي بر خوردار هستند .این تغییرات زمینه را برای برخي رفتارهای پرخ ر فراهم ميکند .در
ایران نیز جهت گیری به سمت رفتارهای پرخظر در نوجوان افزایا داشیته اسیت (صیحت و امینیي
منا .)9191 ،نظریههای مختلف در بروز رفتارهای پرخ ر عوامل مختلفي را دخیل دانستهاند کیه از
آن جمله ميتوان به سبا تربیتي (میری ،اسدی و رضایينژاد ،)1929 ،سیرمایه اجتمیاعي (سیعادتي،
 )1922و انگیزههای روانشناختي (صحت و امینيمنا )9191 ،اشاره کرد .نظریه ویژگيهیای زاتیي،
معتقد است تفاوتهای میان افراد ،آنها را به طور طبیعي مستعد رفتارهای پرخ ر ميکنید (کیاپالن،1
 .)1281ولي ،برای اثبات ویژگيهای زاتي خاص به عنوان عامل رفتارهای پرخ ر دالیل کیافي ارائیه
نشده است (رولینسون و شرمن.)9119 ،9
رشد جسمي ،جنسي و شناختي در نوجواني دستخوش تغییراتي ميشود که اثر شگرفي بر رفتیار
فرد دارد (اشتاینبر  .)9112 ،9احمدی ( )9116بیان ميکند کیه :در دوره نوجیواني ،فیرد نقیاهیا و
مسئولیتهای جدیدی را ميپذیرد و مهارتهای اجتماعي را برای به عهده گرفتن آن نقیاهیا میي-
آموزد .تورلو )9119( 4دربار پذیرش نقاها به وسیله نوجوانان مينویسد :از آنجا که تعریف و الگویي
دقیق ،روشن و همه جانبه در زمینه نقاها و رفتارهای مناسب برای این دوره وجود ندارد ،نوجوان به
سبا و سنگین کردن رفتارها ،آزمایا نقاها ،اعالم تمایز از بزرگساالن و در برخي موارد به نادیده
گرفتن قواعد آنها دست ميزند .بهعالوه ،الگوهایزیسیتي بیه عوامیل ژنتییا ،تیأثیرات هورمیوني و
رویدادهایدوران بلوغ (کیمبرلي 5و همکاران )9115 ،و رویکرد دیگر ،بر تحوالت زمینههیای زیسیتي،
رواني و اجتماعي نوجواني ،و نقا عوامل خانوادگي مانند ازهمپاشیدگي خانواده ،ناهماهنگي والیدین،
بیماریرواني والدین ،جوعاطفي خانواده را (ساگر )1229 ،6در پیدایا و بروز رفتارهای پرخ یر ،میوثر
دانستهاند .تسیتسیمپیکو 7و همکاران ( )9118به نقل از بکر مينویسند :بکر در نظریه بیر چسیب زدن
بر این باور است که هویتي که جامعه از جمله خانواده و مدرسه به فرد ميدهد ،نقا تعییینکننیدهای
در نوع رفتار فرد دارد؛ در این صورت چنانچه جامعه برچسیب نیاروا و ناشایسیتي بیه فیرد بزنید ،وی
تمایل پیدا ميکند م ابق آن برچسب ،رفتار و منا خود را شکل دهد.
یکي از متغیرهایي که میي توانید درگیرایا نوجوانیان بیه رفتارهیای پرخ یر تأثیرداشیته باشید؛
راهبردهای تنظیمهیجان است .تنظیم هیجان ،اساساً با رفتار مرتبط اسیت ،بیه صیورتي کیه رفتیار را
سازماندهي ميکند و به کودکان و نوجوانیان اجیازه میيدهید تیا رفتارهایشیان را کنتیرل کننید .لیذا
همانگونه که هیجانات منفي با رفتارهای پرخ یر در ارتبیاط هسیتند (فرنیام و محمیودزهي،)1928 ،
1. Kaplan
2. Rolison&Scherman
5. Kimberly
6.Sugar
5. Kimberly
6. Sugar
7. Tsitsimpikou
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راهبردهای تنظیم هیجان ميتوانند احتمال بروز رفتارهای پرخ ر را کاها دهند (طباطبیایي9191 ،؛
جنگزهي ،کردتمیمي و کربالیي .)9191 ،تنظیم هیجان بیا تمایزییافتگي (گیولر و کاراکیا )9191 ،و
ابراز وجود (الهیاری و جنابادی )9115 ،در نوجوانان نیز در ارتباط است.
از دیگر متغیرهایي که ميتوانید درگیرایا نوجوانیان بیه رفتارهیای پرخ یر تیأثیر داشیتهباشید
تمایزیافتگي است .مفهوم تمایزیافتگي ،اساسيترین مفهوم نظریه بوون است ،که بیه توانیایي تجربیه
صمیمیت با دیگران و ماندن در جو عاطفي خود و در عین حیال اسیتقالل از دیگیر افیراد اشیاره دارد
(کلور .)9112 ،1در نظر بوون تمامي نشانههای مربوط به بیماریهای روانیي ،بیمیاریهیای جسیمي،
مشکالت اجتماعي با س تمایزیافتگي مرتبط ميباشند (کنر .)9118 ،9تمایزیافتگي به عنیوان ییا
کارکرد درون فردی ،به توانایي جداسازی فرآیندهای عاطفي از فرایندهای عقالني ،و تعیادل مناسیب
میان آنها اشاره دارد به عنوان کارکرد بینفردی ،روابط فرد با دیگران و میزان امتزاج فرد با دیگران را
نشان ميدهد (روتس ،جانکروسکي و سانداجي ،9112 ،9به نقل از آریامنا ،فیالح چیای و زارعیي،
 )1929تمایزیافتگي به عنوان فرآیندی برای دستیابي به اهدا و ارزشهای شخصي تعرییف شیده
ودر س سیستمي ،به عنوان توانایي یا سیستم/خانواده در نظمدهي به خیودش م یرح میيشیود.
س بیاالی تمایزییافتگي افیراد ،سیازگاری در خیانواده و سیسیتم را بیه دنبیال دارد (الل.)9116 ،4
دستیابي به جامعه سالم درگرو خانواده سالم است .برای تحقق خانواده سیالم ،اعضیای آن بایسیتي از
س تمایزیافتگي باالیي برخوردار باشند (المپیس ،کتیوداال و آگیوس .)9118 ،5تمایزییافتگي ییا
ترکیب پیچیده از بلوغ عاطفي ،توانایي تفکر من قي در یا موقعیت هیجاني و توانیایي حفیظ روابیط
عاطفي نزدیا است (احمدی و پا نژاد.)1926 ،
ابراز وجود 6از دیگر متغیرهایي است که ميتواند در گرایا نوجوانان به رفتارهیای پرخ یر تیأثیر
داشته باشد .اص الح "ابراز وجود" ابتدا توسط ولپي ،1258( 7به نقل از هرمیزینیژاد ،شیهنيیییالق و
نجاریان )1972 ،م رح و کاربرد و آموزش آن رواج یافت .وی اعتقاد داشت که میان پاس های جرأت
ورزانه ب ا اض راب تضاد جمعناپذیری وجوددارد .ابراز وجود بیه معنیي احتیرام گذاشیتن بیه خیود و
دیگران است .یعني این که عقاید ،افکار ،باورها و احساسات ما و دیگر افراد از نظیر اهمییت ،برابرنید.
ابراز وجود به عنوان توانایي دفاع از خود و نیز توانایي"نه گفتن" به تقاضیاهایي کیه فیرد نمیيخواهید
انجام دهد ،تعریف ميشود (بکر ،کرون ،ون بلکیام و ورمیي ،9118 ،8بیه نقیل از آدام ریتیا.)9111 ،2
طرحریزی یا برنامه صحی آموزشي برای ابراز وجود ،قادر است دیید افیراد را نسیبت بیه خودشیان
تغییر دهد (هارجي و دیکسون .)9114 ،11لین ،شیعه ،لي ،وانگو چو )9114( 1و آزایز ،گرانگر ،دبیری و
1. Klever
2. Knerr
3. Rootes, Jankowski &Sandage
4. Lal
6.. Lampis, Cataudella&Agus
6. self-assertiveness
7. Wolpe
8. Baker, Kron, Van Blkam, Wermi Dilatory
9. Adam Rita
10. Hargie& Dickson
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داکروکس )1222( 9در بررسي خود به این نتیجه رسیدند که ابیراز وجیود سیبب بهبیود سیازگاری در
تعامل اجتماعي شده و کنا نیاموفق ابیراز وجیود ،سیبب افیزایا اضی راب ،افسیردگي و اخیتالل
شخصیتي ميشود .با توجه به نقا مهم متغیرهای مذکور در بروز رفتارهای پرخ یر ،پیژوهاهیای
داخلي معدودی در این زمینه انجام شدهاند .بهعالوه هیچ یا از این پژوهاها ،دانیاآمیوزان دختیر
مورد بررسي قرار نگرفتهاند .لذا پژوها حاضر انجام شد تا به این سوال پاس دهد کیه آییا بیدنظمي
هیجاني ،تمایزیافتگي و ابراز وجود در پیابیني رفتارهای پرخ ر نوجوانان دختر  16تا  18سال شیهر
شیراز نقا دارد؟
روش
طرح پژوها حاضر همبستگي از نوع پیابین بود .جامعه آماری این پژوها تمیامي دانیاآمیوزان
دختر  16تا  18سال شهر شیراز در سال تحصیلي  1928-1922بودند کیه از بیین آنهیا بیر اسیاس
فرمول کوکران  991نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
بدین صو رت که پس از اخیذ مجوزهیای الزم از ادار کیل آمیوزش و پیرورش اسیتان فیارس و
دریافت نامه ،از بین  4ناحیه 9 ،ناحیه انتخاب و از بین کلّیه مدارس دبیرسیتانهیای دخترانیه ایین دو
ناحیه  8مدرسه انتخاب و از هر مدرسه  9کالس به صورت تصادفي گزینا شد و در نهاییت از بیین
داناآموزان هر کالس ،تعداد  91نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند .مالحظات اخالقیي پیژوها
شامل این موارد بود :پس از توضی هد پیژوها و کسیب رضیایت آگاهانیه از شیرکت کننیدگان،
پرسانامهها بین آنها توزیع شد و داناآموزان ابزارهای زیر را تکمیل کردند .مال ورود به م العیه
رضایت برای حضور در پژوها و عدم سابقه مصر داروهای روانپزشکي و بستری شدن در بخیا
اعصاب روان بود .دادههای حاصل از اجرای پرسشنامهها با استفاده از ضیریب همبسیتگي پیرسیون و
تحلیل رگرسیون و به کما نسخه  99نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
ابزارهای پژوهش
برای سنجا گرایا به رفتارهیای پرخ یر ،از
الف) مقیاس خطرپذیری نوتوانان
مقیاس خ رپذیری جوانان ایراني اسیتفاده شید .زادهمحمیدی ،احمیدآبادی و حییدری ( )1921ایین
پرسشنامه را در  98عبارت تدوین کردهاند که آسیبپذیریِ نوجوانان در  7دستۀ رفتارهای پرخ یر از
قبیل خشونت ،رانندگي مخاطره آمیز ،سیگار کشیدن ،مصر مواد مخیدر ،مصیر الکیل ،راب یه و
رفتار جنسي و گرایا به جنس مخالف را ميسنجد .پاسخگویان موافقت یا مخالفت خود را بیا ایین
گویهها در یا مقیاس  5گزینه ای از کامالً موافقم با نمره  5تا کامالً مخالفم بیا نمیره  1بییان میي
کنند .نمره کل آزمودني در این مقیاس از  98تا  121متغیر است .در پژوها زادهمحمدی و همکاران
ایرانی:2

1. Lin, Shiah, Lai, Wang & Chou
2. Azais, Granger, Debray&Ducroix
3. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale
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( )1921روایي سازه این مقیاس مورد ارزیابي قرار گرفت .تحلیل عاملي اکتشافي با مؤلفههیای اصیلي
نشان داد که این پرسشنامه مقیاسي هفت بعدی اسیت ،کیه  64/84درصید وارییانس خ رپیذیری را
تبیین ميکند .زادهمحمدی و همکاران ( )1921میزان آلفای کرونبیاخ بیرای کیل مقییاس را  1/24و
برای خرده مقیاسهای آن در دامنه  1/74تا  1/29بدست آوردند که بیانگر پایایي خوب ایین مقییاس
بود .در پژوها حاضر نیز پایایي پرسشنامه به روش همساني دروني محاسبه شید و آلفیای کرونبیاخ
 1/87به دست آمد.
1
ب) مقیاس اوّلیه دشواری در تنظیم هیجان  :مقیاس اوّلیه دشواری در تنظیم هیجان ییا
ابزار سنجا  41آیتمي خودگزارشدهي بود که برای ارزیابي دشواری در تنظیم هیجیاني از لحیام
بالیني تدوین شد .آیتمهای این مقیاس بر اساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظییم
هیجان تدوین و انتخاب شد (گرتز و رومر .)9114 ،9مقیاس انتظار تعمیم یافته تنظیم هیجاني منفي9
(NMR؛ ساتالزارو و میرنز ،1221 ،4به نقل از گرتز و رومر .)9114 ،به عنوان الگویي در تدوین این
مقیاس به کار گرفته شده است .به منظور ارزیابي دشواری در تنظیم هیجانات ظر دوران آشیفتگي
(هنگامي که راهبردهای تنظیم هیجاني الزم و ضیروری میيباشیند .بسییاری از عبیارات DERS
مشابه  NMRیا «هنگامي من آشفته هستم» آغاز ميگردند .گستره پاس ها در مقیاس لیکرت  1تا
 5قرار ميگیرد .یا به معنای تقریباً هرگز ( 1تا  11درصد) ،دو به معنیای گیاهي اوقیات ( 11تیا 95
درصد) ،سه به معنای نیمي از مواقع ( 96تا  65درصد) ،چهار به معنای اکثر اوقات ( 66تیا  21درصید)
و پنج به معنای تقریباً همیشه ( 21تا  111درصد) ،ميباشد .یا آیتم به خاطر همبستگي پایین آن بیا
کل مقیاس و  4آیتم به خاطر بار عاملي پایین حذ شدند.
به این ترتیب از مجموع  41آیتم ابتدایي مقیاس  96آیتم باقي ماندنید .ایین مقییاس جنبیههیای
مختلف اختال در تنظیم هیجاني را ميسنجد .این مقیاس دارای شا مؤلفیه میيباشید کیه عیدم
پذیرش پاس های هیجاني شامل شا سؤال  95 ،99 ،19 ،11و  ،92مؤلفه دشواری در انجام رفتیار
هدفمند شامل پنج سؤال  18 ،91 ،96 ،99و  ،19مؤلفه دشواری در کنترل تکانه شیامل شیا سیؤال
 9 ،14 ،12 ،94 ،97و  ،99مؤلفه فقدان آگاهي هیجاني شیامل شیا سیؤال  6 ،8 ،11 ،17 ،94و ،9
مؤلفه دسترسي محدود به راهبردهای تنظیم هیجاني شامل هشت سؤال  16 ،99 ،98 ،91 ،95 ،96و
 15و مؤلفه عدم وضوح هیجاني شامل پنج سؤال  4 ،5 ،7 ،2و  1میيباشید .سیؤاالت ،8 ،1 ،9 ،6 ،7
 94 ،99 ،91 ،17 ،11و  94دارای نمره گذاری معکوس ميباشند .نمرات باالتر به معنیای دشیواری
بیشتر در تنظیم هیجاني ميباشند .مقیاس دارای یا نمره کلیي از جمیع نمیرات کلییه سیؤاالت و
همچنین  3نمره مربوط به زیر مقیاسها ميباشد .نمره کل این مقیاس از  96تیا  181متغییر اسیت.
تحلیل عاملي وجود  6عامل عدم پذیرش پاسی هیای هیجیاني ،دشیواری در انجیام رفتیار هدفمنید،
دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهي هیجاني ،دسترسي محدود بیه راهبردهیای تنظییم هیجیاني،
1. Difficulties emotion regulation scale
2. Gratz & Roemer
)3. Negative Mood Regulation expectancy questionnaire (NMR
4. Catanzaro & Mearns
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عدم وضوح هیجاني را نشان داد .نتایج حاکي از این است که این مقیاس از همساني دروني بیاالیي،
 1/29برخوردار ميباشد (گرنز و روئر .)9114 ،هر شا زیر مقیاس  ،DERSآلفای کرونبیاخ بیاالی
 1/81دارند .همچنین  DERSدارای همبستگي معناداری با مقیاس  NMRو پرسشنامه پیذیرش
و عمل ( ،AAQهایز و همکاران) ميباشید (گرنیز و روئیر .)9114 ،بیر اسیاس دادههیای حاصیل از
عزیزی و میرزایي و شمس ( )1988میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه  1/29برآورد شد .در پژوها
حاضر نیز آلفای کرونباخ  1/21به دست آمد.
1
ج) پرسشنامه خودمتاایزسازی  :پرسشنامه خودمتمایزسیازی توسیط درییا و میوردا
( )9115دارای  4زیرمقیاس و  91سؤال است که شامل زیرمقیاس واکناپذیری عاطفي ،جایگاه من،
گریز عاطفي و همآمیختگي با دیگران است شیوه نمرهگذاری آن بر اساس لیکرت پنج درجیهای از 1
تا  5است و آزمودني در آن نمرهای بین  91تیا  111بیه دسیت میيآورد .گوییههیای معکیوس ایین
پرسشیینامه عبارتنیید از 9 :و  4و  5و  6و  8و  2و  11و  11و  19و  19و  14و  15و  16و  17و  18و
 12و ( 91یعني به «کامالً صحی است» نمره  1و به «اصالً صحی نیست» نمره  5داده میيشیود).
برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس ،نمره تاتا گویههای مربوط به آن زیرمقییاس را بیا هیم جمیع
کنید .برای محاسبه امتیاز کلي پرسشنامه ،نمره همه گویههای پرسشنامه را با هم جمیع کنیید .دامنیه
امتیاز این پرسشنامه بین  1تا  111خواهد بود.
هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشاندهنده میزان بیشتر خودمتمایزسازی
خواهد بود و بالعکس .آلفای کرونباخ به دسیت آمیده در ایین پیژوها ،نشیان دهنیده اعتبیار ایین
پرسشنامه است ،به جز برای خردهمقیاس همآمیختگي با دیگران قبل از تحلییل عامیل تأیییدی در
این م العه نمره کل آلفای کرونباخ  1.21را نشان داده بود و آلفای کرونباخ بقیه خیرده مقییاسهیا
عبارت بود از واکناپذیری عاطفي  ،1.86جایگاه من  ،1.72گریز عاطفي 1.89و هیمآمیختگیي بیا
دیگران ( 1.79جان کوسکي و هووپر ،9119 ،9به نقل از علیکي و نظری .)1987 ،همچنین علیکي و
نظری ( )1987در پژوها خود به نقل از بهات ( .)9111بیان کردند که پایایي دروني این پرسشنامه
به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه تمایزیافتگي  1.81و برای خرده مقیاس واکنا عاطفي
 1.81؛ جایگاه من 1.62؛ گریز عاطفي 1.65و برای همآمیختگي بیا دیگیران 1.61بیه دسیت آمیده
است .رسولي و همکاران ( )1925پایایي کیل ایین ابیزار را بیه روش آلفیا  1.74محاسیبه کردنید .در
پژوها حاضر نیز آلفای کرونباخ این ابزار  1/72به دست آمد.
د) پرسشنامه ابرازوتود :2پرسشنامه ابراز وجود بر اساس آزمون ابراز وجود توسط گمبرییل
ریچي ( ،1275به نقل از عبادناصری )1987 ،تهیه شده است و دارای  41ماده اصیلي میيباشید .هیر
ماده آزمون یا موقعیتي را که مستلزم رفتار جرأتورزی است را نشان ميدهید از آزمیودني خواسیته
ميشود که برای پاس دادن به سؤاالت بر حسب یا مقیاس درجه بندی  5گزینیهای عمیل نمایید.
1. Self-differentiation questionnaire
2. John, Cusky & Hooper
3. Existential Questionnaire
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این آزمون دارای چند رشته سؤال است :الف) رد کردن تقاضا ب) بیان کردن محدودیتهای شخصي
ج) پیا قدم شدن در آعاز یا برخورد اجتماعي و بیان احساسات مثبت ج) کنار آمدن و قبول انتقیاد
چ) قبول تفاوت داشتن با یکدیگر ح) ابراز وجود در موقعیتهایي که بایید کمیا کیرد خ) پسیخوراند
منفي .این پرسشنامه بر خال سایر پرسشنامههای جرأتورزی برای افراد خاصي ساخته نشده اسیت
و سؤاالت آن محدوده وسیعي از موقعیتهای مختلف را در بر ميگیرد .مادههای این مقیاس دارای 5
گزینه است -1 :بسیار زیاد ناراحت ميشوم )9زیاد ناراحت ميشوم )9به طیور متوسیط ناراحیت میي-
شوم )4کمي ناراحت ميشوم  )5اصالً ناراحت نميشوم .آزمودنيها یکي از این گزینیههیا را انتخیاب
ميکند و عالمت ميزند و نمرهای بین  41تا  911کسب ميکند.
از نظر میزان پایایي ،همبستگي باالیي بین مادههای آزمون با یکدیگر قرار دارد .بار عاملي میاده-
های مختلف آزمون بین  92تا  71درصد گزارش شده است .ضریب پایایي توسط گمبرییل و ریچیي
 1/81گزارش شده است .پس از حذ  18ماده و هماهنگي با فرهنگ ایراني ضیریب پاییایي توسیط
شهره آملي ( ،1979به نقل از عبادناصری )1987 ،در انستیتو روانپژشکي تهران بر روی  41داناآموز
دختر راهنمایي با فاصله زماني  95روز 1/89 ،تعیین شد .پایایي پرسشینامه بیا روش آلفیای کرونبیاخ
مورد محاسبه قرار گرفت که میزان آن  1/81برآورد گردیده است .روایي صوری این پرسشنامه توسط
استادان دانشگاه مورد تأیید واقع گردیده و روایي عاملي میادههیای ایین آزمیون بیین  1/92تیا 1/75
گزارش شده است (بهرامي .)1975 ،آلفای کرونباخ این ابزار در پژوها حاضر  1/89به دست آمد.
یافتهها
از لحام توصیفي ،جامعه آماری این پژوها شامل کلّیه نوجوانان دختر بودند که میانگین سیني آنیان
بین  16تا  18سال بود که با رضایت آگاهانه در پژوها شرکت کرده و پرسشنامه را تکمییل کردنید.
یافتههای پژوها حاضر ،در دو قسمت اطالعات توصیفي و یافتههیای حاصیل از تحلییل رگرسییون
گزارش شده است .همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیههیا از روش آمیاری همبسیتگي پیرسیون و
رگرسیون و برای تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخهی 99استفاده شده است.جدول  1میانگین،
انحرا معیار ،حداقل و حداکثرنمرههیای آزمیودنيهیا را در متغیرهیای رفتارهیای پرخ یر ،بیدنظمي
هیجاني ،تمایزیافتگي و ابراز وجود نشان ميدهد.
جدول  .0میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمرههای مربوط به متغیرهای پژوهش برای
کل آزمودنیها
متغیر
رفتارهای پرخ ر
بدنظمي هیجاني
تمایزیافتگي
ابراز وجود

میانگین
25/26
27/66
69/19
61/78

انحراف معیار
94/68
91/84
12/29
91/42
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45
45
99
97

بیشترین ناره
182
178
25
28
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همان طور که در جدول 1مشاهده ميشود .میانگین و انحرا معیار متغیرهای پژوها به ترتیب
در متغیرهیییای رفتارهیییای پرخ یییر  25/26و  ،94/68و بیییدنظمي هیجیییاني  27/66و ،91/84
تمایزیافتگي 69/19و  12/29و ابراز وجود  61/78و  91/42ميباشد.
جدول .3ماتریس همبستگی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر
 -1رفتارهای پرخ ر
 -9بدنظمي هیجاني
 -9تمایزیافتگي
 -4ابراز وجود

3

1
1
*-1/97
*1/91
**1/44

1
1/155
*-1/97

2

7

1
1
**1/18
P* ≤1/11, ** P≤ 1/11

همانطور که نتایج مندرج در جدول  9نشان ميدهد ،ضریب همبستگي بین بدنظمي هیجیاني و
رفتارهای پرخ ر  R= -1/97به دسیت آمیده اسیت کیه در سی  P>1/15معنیيدار است.ضیریب
همبستگي بین تمایزیافتگي و رفتارهای پرخ ر  R=1/91به دست آمده است که در سی P>1/11
معنيدار است و ضریب همبستگي بین ابراز وجود و رفتارهای پرخ ر R=1/44به دست آمیده اسیت
که در س  P>1/11معنيدار است.
جدول 9نتایج تحلیل رگرسیون چندگانۀ بدنظمي هیجاني ،تمایزیافتگي و ابراز وجود با رفتارهیای
پرخ ر را به روش ورود همزمان نشان ميدهد.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی رفتارهای پرخطر بر اساس متغیرهای
پژوهش
متغیر پیشبین
ابراز وجود
تمایزیافتگي
بدنظمي هیجاني

R

R3

1/59

1/971

B
-1/58
-1/41
-1/18

β
-1/96
-1/99
1/16

Sig
1/114
1/14
1/17

همانطور که نتایج مندرج در جدول  9نشان ميدهد ،از بین متغیرهای پیابین ،دو متغییر ابیراز
وجود ( )P>1/11 ،β=-1/96و تمایزیافتگي ( β =-1/99و  )P<1/15توانستند رفتارهیای پرخ یر را
پیابیني و در مجموع  %97/1از واریانس آن را تبیین کنند.
بحث و نتیجهگیری
پژوها حاضر با پیا بیني رفتارهای پرخ ر بر اساس بیدنظمي هیجیاني ،خودمتمایزسیازی و ابیراز
وجود در نوجوانان دختر انجام شد .در ادامه نتایج به دست آمده با توجه به مبیاني نظیری و پژوهشیي
مورد بحث و بررسي قرار ميگیرند.
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یافتههای این پژوها نشان داد که بین بد نظمي هیجاني با گرایا به رفتارهای پرخ ر ارتبیاط
معنيداری وجود دارد .نتایج این فرضیه با پژوهاهای عقیقي ،عباسي ،پیراني و رضایيفیرد (،)1924
قنادی فرنیود ( ،)1924میکیائیلي ( )1929و ریید و همکیاران ( )9114همسیو میيباشید .اوربیا 1و
همکاران ( ،9117به نقل از به نقل از عقیقي و همکاران )1924 ،معتقدند افرادی که س وح باالیي از
نقایص تنظیم هیجان را بروز ميدهند .بیا از دیگیران احتمیال دارد در رفتارهیای پرخ یری کیه
متعاقباً به افسردگي یا اض راب منجر ميشود ،درگیر شوند .طبق نظر این پژوهشگران افیرادی کیه
راهبردهای تنظیم هیجان ضعیف را فراگرفتهاند ممکن اسیت بییا از دیگیران مسیتعد اسیتفاده از
رفتارهای پرخ ر به عنوان ابزاری برای تسکین هیجان منفي باشند .بدتنظیمي هیجیاني عیاملي در
افزایا احتمال رو آوردن افراد به رفتارهای پرخ ر از جمله مصر میواد اسیت (خانتزییان،1227 ،9
سوو 9و همکاران ،9118 ،به نقل از عقیقي و همکاران .)1924 ،در تبیین این یافته نیز ميتوان گفیت
گرایا به انجام رفتارهای پرخ ر ميتوانند راهي برای کاها هیجانهای ناخوشایند باشند و چون
فرد ،راهبردهای بسنده و سازگارانه در اختیار ندارد به ناچار از روشهای آسیبزا استفاده ميکنید کیه
در کوتاه مدّت مؤثر امّا در بلندمدّت عوارض نام لوبي به دنبال دارد .در حقیقت ،در چنیین موقعییت-
هایي رفتارهای پرخ ر تبدیل به نوعي راهبرد تنظیم هیجاني ميشود که به فرد در فرار از موقعییت
دشوار یا فراموش کردن و تعدیل حالت دروني ناخوشایند کما مي کند .از اینرو ،وقتي فرد نتواند از
راهبردهای مناسب و مسأله محور برای مقابله با هیجانهای آزاردهنده خود استفاده نمایید ییا در
درستي از هیجانهای خود نداشته باشد ،به ناچار به رفتارها و اعمالي با پیامدهای نام لوب متوسیل
ميشود تا آنها را تعدیل نموده و تغییر دهد.
یافتههای این پژوها نشان داد که بین خودمتمایزسازی با گرایا به رفتارهای پرخ یر ارتبیاط
معنيداری وجود دارد .نتایج این فرضیه با پژوهاهای اکبری ،محتشمي نیا و سیاالری فیرد (،)1926
افارل و وبیچلر ( ،9111به نقل از توربر و لیورس )9117 ،4و لتي ( )9116همسیو اسیت .در تبییین
این یافته ميتوان گفت بر اساس نظریه بوئن تمایز خود ،جدایي رواني عقل و هیجان و استقالل خود
از دیگران را شامل ميشود (صحت ،1986 ،به نقل از علیکي و نظری )1987 ،افراد در جرییان تفیرد
در هویت خویا را کسب ميکنند .این تمایز از خانواده اصلي آنها را قیادر میيسیازد تیا مسیؤلیت
افکار ،احساسات ،ادرا ها و اعمال خود را بپذیرند (کری ،1985 ،به نقل از علیکي و نظیری.)1987 ،
فرد تمایزیافته در برخورد با مسائل و مشکالت زندگي توانایي برخورد من قیي و عقالنیي را داشیته و
ميتواند از برخورد با مسائل به صورت احساسي جلوگیری کند .بنابراین این افراد توانایي حل مسیائل
را به صورت مسالمتآمیز دارند .افرادی که سی تمایزییافتگي پیاییني دارنید ،رفتارهیای پرخ یر و
آمیختگي بیشتری بین عقل و احساساتشان دارند و در روابط با دیگران دچار تناهای عیاطفي میي-
شوند .با توجه به نظریه بوئن ميتوان گفت داناآموزاني که سی تمیایز ییافتگي پیاییني دارنید در
1. Orbek
2. Khanetziyan
3. Sove
4. Thorberg & Lyvers
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برخورد با مسائل و مشکالت زندگي توانایي تصمیم گیری عقالني کمتری دارند که این خیود باعیث
افزایا درگیریها و مشکالت رفتاری در زندگي آنها ميگردد.
یافتههای این پژوها نشان داد که بین ابراز وجود با گرایا افراد به رفتارهیای پرخ یر ارتبیاط
معنيداری وجود دارد .نتایج این فرضیه با پژوهاهیای حیاجي حسیني ،شیی آبیادی ،پییر سیاقي و
بشیرپور ( ،)1921مکتبیي ،سیل اني ،بواسیحاقي و نوکیاریزی ( )1929و بیارتون -آرود ،میورو ،لین و
جولیوت ( )9115همسو است .نتیجه دیگر پژوها این بود که بین ابیراز وجیود و گیرایا رفتارهیای
پرخ ر راب ه معکوس وجود دارد .بدین معني که افرادی که قدرت ابراز وجود بیشتری دارند کمتیر در
معرض گرایا به رفتارهای پرخ ر ميباشند .نتیایج ایین فرضییه بیا پیژوهاهیای حیاجيحسیني،
شی آبادی ،پیرساقي و بشیرپور ( ،)1921مکتبي ،سل اني ،بواسحاقي و نوکیاریزی ( )1929و بیارتون-
آرود ،مورو ،لن و جولیوت ( )9115همسو است ،همچنین این یافته ،با نتیایج تحقییق لورییا 1و لیوین9
( ،9115به نقل از ارجي و حیدری ،)1982 ،ثابتي و شهني ( )1977مبني بر اینکه بیین ابیراز وجیود و
آمادگي به اعتیاد راب ه وجود دارد ،همسو اسیت .و همچنیین بیا پیژوهاهیای صیادقي و همکیاران
( )1972و توزنده جاني ( )1972مبني بر ارتباط ابراز وجود با کاها پرخاشیگری دانیاآمیوزان میؤثر
بوده است ،همسو است .در تبیین این یافته شاید بتوان گفت که افرادی که ابراز وجود کمتری دارند از
عزت نفس و خودپنداره ضعیف تری برخوردارنید و بیه واسی ه همیین خودپنیداره ضیعیف توانیایي رد
درخواستهای نامعقول دیگران را ندارند حاجيحسیني و همکاران ( .)1921و در تبیین دیگری بیرای
این یافته ميتوان از مدل سازگاری الکساندر ،1221( 9به نقل از حیاجي حسییني و همکیاران)1921 ،
نیز کما گرفت .بر اساس این مدل ،بياختیاری به مواد و تالش برای رویارویي با شکست ناشیي از
همبستگي است .یعني شکست در دستیابي به انواع تأیید اجتمیاعي ،شایسیتگي ،اعتمیاد بیه نفیس و
استقالل شخصي که حداقل انتظارات افراد و جامعه است .به نظر الکساندر افرادی کیه در همیاهنگي
با دیگران و ساختار اجتماعي موفقاند و اعتماد به نفس بیشتری دارند ،در معرض خ ر وابسیتگي بیه
مواد مخدر قرار نميگیرند .همانطور که نتایج مندرج در جدول  9نشان میيدهید ،از بیین متغیرهیای
مستقل ،متغیرهای ابراز وجود و خودمتمایزسازی پیابین گرایا به رفتارهای پرخ ر میيباشیند .بیه
عبارتي  %97/1از واریانس مربوط به گرایا به رفتارهای پرخ ر به وسیلۀ متغیرهیای میذکور تبییین
ميشود.
افرادی که س تمایزیافتگي پاییني دارند ،رفتارهای پرخ ر و آمیختگیي بیشیتری بیین عقیل و
احساساتشان دارند و در روابط با دیگران دچار تناهای عاطفي ميشوند .با توجه به نظریه بوئن مي-
توان گفت داناآموزاني که س تمایزیافتگي پاییني دارند در برخورد با مسائل و مشیکالت زنیدگي
توانایي تصمیمگیری عقالني کمتری دارند که این خود باعث افزایا درگیریها و مشکالت رفتیاری
در زندگي آنها ميگردد و همچنین افرادی که ابراز وجود کمتری دارنید از عیزت نفیس و خودپنیداره

1. Lvrya
2. Levin
3. Alleksander
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ضعیفتری برخوردارند و به واس ه همیین خودپنیداره ضیعیف توانیایي رد درخواسیتهیای نیامعقول
دیگران را ندارند (حاجي حسیني و همکاران.)1921 ،
انجام این پژوها با محدودیتهایي همراه بود :نتایج این پژها درباره نوجوانیان دختیر شییراز
ميباشد ،تعمیم آن به نوجوانان پسر باید با احتیاط صورت گیرد .با توجه به اینکه جمعآوری اطالعیات
در بخا کمي پژوها به استفاده از پرسشینامه محیدود بیوده کیه ییا ابیزار خودگزارشیي اسیت،
اطالعات بدست آمده از این ابزار ممکن است توصیف کامالً دقیقي از واقعیت نباشد .این مسیأله بایید
در تفسیر یافتهها مورد توجه قرار گیرد .پژوها حاضر از نوع مق عي بود ،با توجه به این مسأله که در
چنین پژوهاهایي امکان اظهار نظر دقیق درباره راب ه علي بین متغیرهیای پیژوها وجیود نیدارد،
الزم است م العات طولي انجام پذیرد تا روابط بین متغیرها روشنتر شود .همچنین از آنجیا کیه ایین
پژوها روی نوجوانان دختر انجام گرفته اسیت ،پیشینهاد میيشیود در پیژوهاهیای آینیده نقیا
متغیرهای سن و جنسیت نیز مورد بررسي قرار گیرد.
در این جا به چند پیشنهاد مهم برای بهینه شدن پژوها اشاره ميشود :با توجیه بیه نتیایج ایین
پژوها ،پیشنهاد ميشود که کارگاههای آموزشیي جهیت آمیوزش راهبردهیای مقابلیهای میؤثر بیه
داناآموزان برای مواجهه بیا موقعییتهیا و روییدادهای تینازا صیورت گییرد ایین امیر میيتوانید
داناآموزان را با شیوه مقابله موثر با موقعیتهای استرسزا آشنا کند .قابیل زکیر اسیت کیه والیدین
نقا مهمي را در تربیت فرزندان خود دارند .آنها ميتوانند با پذیرش فرزندان و فراهم آوردن محی ي
آرام به دور از هرگونه خشونت ،تعامل دوستانه ،تقویت عزتنفس ،خودکارآمدی ،گرایا به رفتارهیای
پرخ ر را در فرزندان خود کاها دهند.
تشکر و قدردانی :این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني دانشیگاه
آزاد اسالمي شیراز است .بدینوسیله از تمیام شیرکتکننیدگان و افیرادی کیه در پیژوها همکیاری
داشتهاند تشکر و قدرداني ميشود.
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