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 موزان آدر دانش خطرپذيري و توانايی خودمهارگري در تبيين رفتارهاي پرنقش هيجان
 

 4، آرزو مجرد3، محبوبه طاهر2*خانزادهحسين، عباسعلی 1کبري داللتگر لنگرودي

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت، ايران دانشکده علوم انسانی، شناسی عمومی، . کارشناسی ارشد روان1

 دانشگاه گيالن، رشت، ايرانانسانی،  دانشکده علومشناسی، دانشيار گروه روان .5

   دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شاهرود، شاهرود، ايران دانشکده علوم انسانی، شناسی،استاديار گروه روان .9

  دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، ايران شناسی، تربيتی و روان دانشکده علومکارشناسی ارشد مشاوره خانواده،  .4

 96/16/30تاريخ پذيرش:    12/60/30تاريخ دريافت: 

 چکيده

 مهم افراد و خطرپر هايرفتار داراي فرد براي تنهانه که گيردمیبر در را هارفتار از ايدامنه خطر،پر رفتار گسترده مفهوم زمينه و هدف:

بررسیی  هدف با حاضر پژوهش. شودمی نيز ديگر گناهبی افراد به عمديغير صدمه باعث که آورد،می بار به جدي هايزيان وي زندگی

 انجام شد.  آموزانهاي پرخطر در دانشگري در تبيين رفتارتوانايی خودمهارپذيري و نقش هيجان

دختر دبيرستانی مشیوو  بیه تحصیيل در میدار   آموزانجامعه شامل تمامی دانش از نوع همبستگی بود. طرح پژوهش توصيفی، روش:

انتخیا   در دسیتر گيیري بیا روش نمونیههیا نفر از آن 526که  ندبود 1934-32آموزش و پرورش شهر رشت در سا  تحصيلی  5ناحيه 

    ، و(5664)تیانجی، باميسیتر و بیون،  گیري(، خودمهیار1311، زاکیرمن) خیواهیهيجیان هیايها از پرسشنامهآوري داده. براي جمعندشد

رگرسیيون نندگانیه انجیام ها با استفاده از روش همبسیتگی و تحليل داده( استفاده شد. 1936 ،زادمحمدي و همکاران)هاي پرخطر رفتار

 شد.

نتیايج (. p<61/6) رابطه وجود داردهاي پرخطر با رفتار پذيريو هيجان گرينشان داد که بين خودمهار نتايج آزمون همبستگی ها:يافته

  (.p<6661/6)بينی کنند هاي پرخطر را پيشرفتار درصد از  15 دنتوانگري میپذيري و خودمهارنشان داد هيجانتحليل رگرسيون 

امیا شوند رفتارهاي پرخطر میساز بروز توانند زمينهبنابراين میشوند آشکار میتر از منطق و شناخت ها خيلی سريعهيجان گيري:نتيجه

 اي مناسب و تعديل آنها در کاهش رفتارهاي پرخطر نقش دارد. ها به شيوهخودمهارگري با کمک به تنظيم هيجان

 آموزان، رفتارهاي پرخطر، دانشگريپذيري، خودمهارهيجان :هاکليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 1331بهار  ،1شماره  ،پنجم دوره -کودک  سالمت روان فصلنامه

 مقاله پژوهشی

 

 .دانشگاه گيالن، رشت، ايرانانسانی،  دانشکده علومشناسی، دانشيار گروه روان ،خانزادهحسين عباسعلی *نويسنده مسئول:

 619-99306514تلفن:               Abbaskhanzade@gmail.comايميل: 

52 



 کبري داللتگر لنگرودي و همکاران                                                                                آموزان پذيري و توانايی خودمهارگري دانشنقش هيجان

50 

صلنامه
ف

 
ت
سالم

 
روان
 

ک، دوره
کود

 2
، 

شماره
 1

، 
بهار 

1931
 

 مقدمه
به مجموعه رفتارهايی مانند استعما  سیيگار،  1رفتارهاي پرخطر

مصییرف الکییل، مصییرف مییواد مخییدر، داشییتن رابطییه جنسییی، 

شییود کییه عمومییان در سیینين خشییونت گفتییه میییو خودکشییی، 

خطیر کند. درگيري نوجوانان در رفتارهاي پرنوجوانی بروز می

که حتیی بیر د دهرا کاهش می تنها کيفيت زندگی حا  آننهانه

        بزرگسییالی و سییالمندي نيییز تیی  ير در کيفيییت زنییدگی آنهییا

تنها براي فرد بلکه براي . همچنين رفتارهاي پرخطر نهگذاردمی

خانواده او و همچنين جامعه نيز پيامیدهاي منفیی بسیياري دارد. 

وميییر در دوره نوجییوانی، ابییتال بییه ايییدز و افییزايش نییرگ مییر 

هیاي ناشیی از مقاربت جنسی، بيماري هاي عفونی ناشیبيماري

هیاي پیيش از ازدوا ، از مصرف سيگار و مواد مخدر، بارداري

ع رفتارهیاي کاهش کيفيت زندگی و ... از جمله پيامدهاي شيو

بيشیتر جیا کیه (. از آن1ن اسیت )آمیوزاپرخطر در ميیان دانیش

کننید، بیروز زمان زيادي را در مدرسه سپري میی آموزاندانش

هاي اصلی میدار  آن يکی از دغدغهه مهار رفتارها و نحواين 

هیاي توجه به پژوهشبا  آيد.و آموزش و پرورش به حسا  می

 .شده، بروز رفتارهاي پرخطر در ايران رو به افزايش اسیتانجام

( بییر افییزايش 9پییور )نییژاد و سییاواالن( و قاضییی5محمییدخانی )

 د.انت کيد کردهر ميان نوجوانان و جوانان مصرف مواد مخدر د

 آمیوزانها شيوع رفتارهاي پرخطر در ميان دانشبرخی پژوهش

هیاي پیژوهشهمچنیين  .(4) انیددرصد گزارش کیرده 1/44را 

 هیم بیا پرخطیر رفتارهاي از بسياري کهاست  داده نشانبسياري 

رابطیه  خشیونت بیا الکیل مصرف مثا عنوانبه دارند یهمبستگ

 شیروع و میواد مصیرف با خشونت معرض در بودن و (2) دارد

در بررسیی . (0)همبسته اسیت  جنسی برقراري رابطه زودهنگام

شیناختی هاي زيسیتی و روانعلل بروز رفتارهاي پرخطر، مؤلفه

کیه يکیی از ايین  انیدبسياري مورد بررسی و آزمون قرار گرفته

 (.1) است 5پذيريها هيجانمؤلفه

                                                            
1. Risky behaviors 
2. Emotionality 

 شیناختیروان هیايويژگی ترينشايع از يکی پذيريهيجان

 و ،اجتمیاعی فیردي، زنیدگی کهاست  نوجوانان سنی گروه در

 داده قیرار توييیر دستخوش را آنها شولی آينده حتی و تحصيلی

 و تحیو  خیويش ذاتیی اسیتعداد بیا متناسب فرد است ممکن و

 بیه را افیراد روانی سالمت تواندمی بنابراين گاهی نيابد پرورش

 بیه نياز اسا  بر که است صفتی پذيريهيجان (.1)اندازد  خطر

 تمايیل همچنين و ،شديد پيچيده، متنوع، يهاتجربه و هاهيجان

 ،قیانونی اجتمیاعی، جسمانی،آميز مخاطره رفتارهاي انجام براي

 نوجوانیانی اندداده نشان هاپژوهش (.8) شودمی تعريف مالی و

 رفتارهیاي دنبیا  بیه بيشیتر هسیتند پیذيرهيجان و طلبتنوع که

     تیرجي  را یهیايفعاليیت خیواههيجیان افیراد رونید.میی پرخطر

     انتخیا  ماننید: باشید زيیاد شیانتحريیک مقیدار کیه دهنیدمی

 ؛غيیره و پیروابیی راننیدگی مواد، از سؤاستفاده مهيج، هايشول

 داراي کیه کننیدمیی انتخیا  را هايیفعاليت نتيجه اين افراد در

 پذيريهيجان با خطرجويی .باشد خطرناک و زياد برانگيختگی

 آيدنمی حسا به رفتار در ذاتی انگيزه عنوان به اما است مرتبط

فيدلر، کیري و  ،(3فراهانی، خدابخشی کواليی و تقوايی )(. 8)

کاينییاک و همکییاران  ،(11سییيو و همکییاران ) ،(16کییري )

و میااارو ، نیرنيم و  (14سان )استيون ،(19اسمورتی ) ،(15)

      نیید کییهاهخییود نشییان داد هییاينيییز در پییژوهش (12نلییيم )

گیرايش بیه مصیرف  ازجملهخواهی با رفتارهاي پرخطر هيجان

خیواهی فیرد و به عبارتی هر نه ميیزان هيجیان مواد رابطه دارد

احتما  ابتالي فرد به رفتارهاي پرخطر بيشتر خواهد  باالتر باشد

 بود.

رسد نقش مهمی متويرهاي مهم که به نظر می ديگر ازيکی 

 9خودمهیارگري داردآمیوزان در تبيين رفتارهاي پرخطر دانیش

 را خودمهیارگري( 1336) 4هيرشی و گاتفردسون اگرنه است.

 شناسییايی شناسیییجییرم هییايپییژوهش در اصییلی موضییوع يییک

 حییوزه در شییديد نظییري عاليییق حییا  ايیین بییا انیید،کییرده

 خودمهیارگري. گرددبرمی 1326 دهه از قبل به خودمهارگري،

                                                            
3. Self-control 

4. Gottfredson & Hirschi 
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 معرفیی نيیز هیاهيجیان صحي  کاربرد عنوان تحت 1سالووي را

 افزايش موجب هاهيجان نظيمت قدرت که ددار اعتقاد و دکنمی

 کییردن درک خییود، دادن تسییکين بییراي شخصییی ظرفيییت

. شیودمیی متداو  هايحوصلگیبی يا هاافسردگی ها،اضطرا 

 احسیا  بیا دائمیان انید،ضعيف خودمهارگرياز نظر  که افرادي

 گريباننید، به دست فعاليت به عالقگیبی و افسردگی، نااميدي،

 بيشیتر سیرعت بیا زمينیه اين در مهارت زياد با افراد کهدرحالی

 از ناسیبیم ميیزان و گذاشیته سیر پشیت را ناماليمات توانندمی

 را انديشیه درسیت و مسیيرکیرده  همیراه تفکیر با را هااحسا 

 منزلیه بیه خودمهیارگري اندداده نشان هاپژوهش (.10) بپيمايند

 را موفقيیت ميیزان توانیدمی اجتماعی هايمهارت انواع از يکی

 روابیط روانیی، سالمت با خودمهارگري. کند تعيين زندگی در

 عملکییردبهبییود  و ،تکییاليف در پيشییرفت ،مناسییب فییرديبییين

  توسیط کیه پژوهشیی  (.11) دارد معنیادار مثبت رابطه تحصيلی

 افیراد کیه داد نشیان  اسیت، شده انجام( 18)به نقل از   5روبرتز

( اسیت شناسییوظيفه هايمؤلفه از خودمهارگري) شنا وظيفه

 الکیل، و میواد کمتیر مصیرف بیدنی، فعاليت از باالتري سطوح

 بیا در مقايسیه را تیرايمین راننیدگی و ،تیرسالم ايتوذيه عادات

 مهیار فیرد يعنیی خودمهیارگري. دارند شنا وظيفه کمتر افراد

 بیراي برانگيختگی وجود با را خود غرايز و ،هااحسا  رفتارها،

 بیاال خودمهارگري با نوجوان يا کودک يک. باشد داشته عمل

 احتمیالی نتايج و هاانتخا  به کردن فکر صرف را زمانیمدت 

همچنين  (.18) دهدمی انجام را انتخا  بهترين سپس و کندمی

بالنينییو و  ،(56هنییدن ) ،(13نییو، کییيم و ووپییارک )يونییو

و  ،مقدم، نوري، خدادادي، احمیديموسويو   (51پرزيپورکا )

داري بییين رابطییه معنییی خییود( نيییز در پییژوهش 55قياسییی )

 خودمهارگري و رفتارهاي پرخطر نشان دادند.

 ارتکیا  در میؤ ر عامیل عنیوان به خودمهارگري طرفی از

 بیر و اسیت شیده شناسیايی انحرافیی رفتارهاي و جنايت و جرم

 جییويیلییذت و انحرافییی رفتارهییاي ماننیید رفتارهییا از ايدامنییه

                                                            
1. Sulloway 

2. Roberts 

 ، نيکو  و نيونونيونو  (.59به نقل از ) است مؤ ر درنگيده

و احمدي و معينی  ،(50االين و جامی ) ،(52مون )و  ورا ،(54)

در پژوهش خود نشان دادند که خودمهارگري پايين با  نيز (51)

 رفتارهاي پرخطر رابطه دارد.

 مییواد سوءمصییرف نظيیر نآمییوزادانیش رفتییاري مشیکالت

 تیرک و افیت ،اجتماعی و اخالقی هايانحراف ،و الکل مخدر

 و خشییونت اعمییا  و ،نوجییوانی دوره هییايحییاملگی تحصییيلی،

 کیل در بلکیه خیانوادگی و فیردي ابعیاد در تنهانه پرخاشگري،

 و ،بهداشییتی اجتمییاعی، پيامییدهاي و بییوده آورهزينییه جامعییه

 ضییرورتدر نتيجییه  .بییه دنبییا  دارد را منفییی بسییيار اقتصییادي

 و پرخطییییر، مییییديريت هيجییییانی، رفتارهییییاي از پيشییییگيري

شیود. بیا در دورة نوجیوانی کیامال احسیا  میی خودمهارگري

هیاي سازهباره شناخت توجه به کمبود پيشينه پژوهشی کافی در

 درصیدد پیژوهش اين، شناختی مرتبط با رفتارهاي پرخطرروان

 خودمهارگري و پذيريهيجان که است مسئله اين به دهیپاسخ

 دارد.  پرخطر رفتارهاينه ارتباطی با 

 روش
طیرح پیژوهش  کننردگان:الف( طرر  پرهوهش و شررکت

توانیايی پیذيري و متوير هيجان توصيفی از نوع همبستگی است.

بیين و رفتارهیاي پرخطیر متويیر خودمهارگري متويرهیاي پیيش

 دختیر آمیوزاندانیش تمیامیجامعه آماري شامل  مالک است.

 آمیوزش 5 ناحيه دولتی مدار  در تحصيل به شاغل دبيرستانی

 بیود )تعیداد 1934-32 تحصیيلی سا  در رشت شهر پرورش و

      526اي بییه حجییم بییين آنهییا نمونییه کییه از (نفییر 4952کییل: 

مورگیان بیه روش  -با مراجعه بیه جیدو  کرجسیی آموزدانش

شدند. شرايط ورود به پیژوهش  انتخا  در دستر گيري نمونه

پزشیکی معنیادار و رضیايت کامیل بیراي نداشتن اخیتال  روان

 بود. الزم به يادآوري اسیت کیه تعیداد شرکت در پژوهش بود

رسشینامه پ 526نفر در ابتدا انتخیا  شیدند کیه در نهايیت  521

آوري اطالعیات از وارد تحليیل شید. بیراي جمیع و کامل شده

 .ابزارهاي زير استفاده شد
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 ب( ابزار

 توسییطايیین مقيییا  : 1خییواهی زاکییرمنپرسشیینامه هيجییان  .1

اى گزينیه 5سیوا   46است و شامل  تهيه شده (1311زاکرمن )

هاي فردي براي که به عنوان مقيا  تفاوت استصحي  و غلط 

سنجش سط  مطلو  تحريک و برانگيختگی طراحیی شیده و 

-مییال  طلبییی، مییاجراجوئی،تجربییه مقيییا خییردهداراي نهییار 

نمره هر فرد در  بيشترين(. 58) است پذيري، و گريز از بازداري

است کیه هیر نیه نمیره آزمیودنی بیاالتر باشید،  46 اين مقيا 

لعییه سییاختار عییاملی ا(. مط53خییواهی نيییز بییاالتر اسییت )هيجییان

هیاي امه از طريق تحليل عاملی اکتشیافی بیه روش مؤلفیهپرسشن

نامه بازآزمايی براي کل پرسیش اعتبارضريب . شداصلی انجام 

 08/6کردن ضیريب دو نيمیهو ، 04/6، آلفیاي کرونبیاگ 13/6

دست آمد. تحليل عاملی اکتشافی با نرخش واريماکس پنج به

ز استخرا  نمود که به ترتيب عبارت انامه عامل را براي پرسش

خواهی تکانشیی، فعاليیت، ، هيجانگرايیآزردهاضطرا ، روان

. روايیی همزمیان بیود پرخاشیگري و خصیومت و آميزي،مردم

آمییده بییا دسییتهییاي بههمبسییتگینامه از طريییق تحليییل پرسییش

فت. در بحث مورد بررسی قرار گر نامه شخصيتی آيزنکپرسش

بیه  جیز عامیل هیاي آن )پرسشینامه و عامیل روايی افتراقی هیم

گروهیی از افیراد کیه بیين  است اليت( به بهترين نحو توانستهفع

نمرات بااليی و گروهی از افراد که نمرات پايينی کسب کیرده 

 (.96) ل شودئبودند، تمايز قا

: ايیین آزمییون توسییط تییانجنی، 5مهییارگريخود پرسشیینامه .5 

ه است. ايین گوي 90( تهيه شده و داراي 5664) 9و بون ،باميستر

آزمون با الهام از ابزارهاي قبلی و براي برطرف کیردن نیواق  

ساخته شده بود،  مهارگريکه براي سنجش خودهايی پرسشنامه

     2هییاي ايیین مقيییا  در يییک طيییف ليکییرت تهيییه شیید. پاسییخ

 (2( تیا شیباهت خيلیی زيیاد )1رد )اي از اصالن شباهت ندادرجه

. نمیره کیل افیراد در آزمیون در کمتیرين شیودبندي مییدرجه

روايیی آزمیون خواهید بیود.  186و بيشیترين حالیت  90حالت 

                                                            
1. Zuckerman's trait sensation-seeking scale 

2. Self-control questionnaire 

3. Tangney, Baumeister & Boone 

خیانزاده و شده است. براي مثا  حسیينتوسط متخصصان ت ييد 

 88/6( در پیژوهش خیود روايیی ايین آزمیون را 91همکاران )

ن باال آزمو اعتباردر برآورد همسانی درونی،  اند.گزارش کرده

در دو نمونیه ي کرونبیاگ آلفا گونه کهگزارش شده است بدين

. همچنیين هیادي، (95) بیود 83/6  همکیاران تانجی و پژوهش

و فرخی  آلفیاي کرونبیاگ بیراي  ،اسکندري، سهرابی، معتمدي

 (. 99) اندگزارش کرده 89/6اين آزمون را 

ايیین پرسشیینامه توسییط  :4پرسشیینامه رفتارهییاي پرخطییر    .9

( به منظور تعيين ميیزان شیيوع و 1936)زادمحمدي و همکاران 

شناسايی عوامل محافظ و مشوق رفتارهاي پرخطر سیاخته شیده 

 2 کیرتيل ا يیبیر اسیا  مق کیه است گويه 98است و داراي 

بیه ارزيیابی نظیر کامالن مخالفم تیا کیامالن میوافقم( از ) يادرجه

گیرايش بیه مؤلفیه  1 يادار ا يیمق ني. اپردازدپاسخگويان می

گیرايش بیه  ،گرايش به خشونت، الکل گرايش به  ،مواد مخدر

و  ،گیرايش بیه رابطیه بیا جینس مخیالف ،رابطه و رفتار جنسیی

در  یسینجروان یژگیي. واسیت گرايش به رانندگی خطرنیاک

هیا گیروه نيتفیاوت بی  يشده در رابطیه بیا تشیخهنجارنسخه 

روايی صوري و محتوايی پرسشنامه توسیط  است. کنندهدواريام

ضییريب آلفییاي  ومتخصصییان مییورد تاييیید قییرار گرفتییه اسییت 

گزارش شده است. اعتبیار مقيیا  خطرپیذيري  01/6 کرونباگ

نوجوانان ايرانی به روش همسیازي درونیی و بیا کمیک آلفیاي 

کرونباگ و روايی سازه آن با استفاده از تحليل عیاملی اکتشیافی 

هیاي اصیلی میورد بررسیی قیرار گرفیت. و روش تحليل مؤلفیه

هاي آن در سیط  مناسیب و مقيا خرده ميزان اعتبار آزمون و

ي که ميیزان اعتبیار آلفیاي کرونبیاگ بیراي طوربهمطلوبی بود، 

مصییرف مییواد  ،391/6ن ، سییيگار کشییيد398/6مقيییا  کلییی 

رابطییه و رفتییار جنسییی  ،361/6مصییرف الکییل  ،360/6مخییدر 

 . (94) به دست آمد 863/6و گرايش به جنس مخالف  ،820/6

                                                            
4. High-risk behaviors questionnaire 
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 هايافته
 از اعیم پیژوهش متويرهیاي توصیيفی هايشاخ  1 جدو  در

 گیزارش پیژوهش نمونیه کل براي استانداردانحراف و ميانگين

 بیاالي هیاينمونیه در است باور اين بر( 91)  کالين. است شده

 دارمعنی معموالن اسميرنف -کالموگروف آزمون نتايج نفر 166

 متويرهیا بیودن نرمیا  بررسی براي آزمون اين بنابراين شود،می

 مناسیب بیود، نفیر 526 آن نمونیه تعیداد که حاضر پژوهش در

 166 بیاالي نمونیه حجم وقتی که است اين وي پيشنهاد. نيست

 نرمیا  بررسیی بیراي کشیيدگی و نولگی شاخ  از است نفر

 مطلق قدر اگر که کندمی  بيان( 92) کالين. شود استفاده بودن

 باشید، کمتیر 16و 9 از ترتيیب بیه متويرهیا کشيدگی و نولگی

 جیدو  در. است نرما  متويرها توزيع که گرفت نتيجه توانمی

 نرمیا  بررسیی بیراي کشیيدگی و نولگی هايشاخ  نتايج 1

 .است شده گزارش متويرها توزيع بودن

 
 (333 تعداد=) هاگروه کيتفک به پهوهش يرهايمتغ یفيتوص يهاشاخص :1جدول 

 کشيدگی چولگی انحراف استاندارد ميانگين متغير

 خودمهارگري

 خواهی شديدهيجان

 خواهیتجربه

 عدم بازداري

 حساسيت به کسالت

 هيجان خواهی کل

 گرايش به مواد مخدر

 گرايش به الکل

 گرايش به سيگار

 گرايش به خشونت

 گرايش به رابطه و رفتار جنسی

 گرايش به رابطه با جنس مخالف

 گرايش به رانندگی خطرناک

 رفتارهاي پر خطر

95/35 

02/4 

42/2 

18/9 

43/4 

98/18 

64/54 

36/18 

90/10 

62/10 

26/15 

40/11 

51/18 

23/111 

10/10 

81/1 

01/1 

02/1 

25/1 

32/4 

90/2 

25/4 

23/9 

01/9 

03/5 

13/9 

83/4 

96/51 

41/6 

43/6- 

63/1- 

41/6 

96/6- 

51/1- 

09/6 

95/6 

42/6 

00/6- 

11/6- 

42/6 

94/6 

81/6 

08/6- 

03/6- 

14/1 

11/6- 

95/6 

02/1 

51/6 

51/6 

61/6 

38/6 

59/1 

54/6- 

19/6- 

92/6 

 

، قدر مطلق آماره نولگی بیراي تمیامی 1با توجه به جدو  

کمتیر از و قدر مطلق کشیيدگی متويرهیا نيیز  9متويرها کمتر از 

گرفت که توزيع متويرها نرما   توان نتيجهبنابراين می است، 16

هییاي پارامتريییک ماننیید ضییريب تییوان از آزمییونو مییی اسییت

. در کییرداسییتفاده مبسییتگی پيرسییون و رگرسییيون نندگانییه ه

دمهارگري بیا رفتارهیاي ماتريس همبستگی رابطه خو 5جدو  

 ست.ا شده گزارشآموزان پرخطر دانش

 

 ماتريس همبستگی رابطه توانايی خودمهارگري و رفتارهاي پر خطر :2جدول 

 3 8 1 6 5 4 3 2 1 متغير شماره

1 

5 

9 

4 

2 

0 

 خودمهارگري

 گرايش به مواد مخدر

 گرايش به الکل

 گرايش به سيگار

 گرايش به خشونت

 گرايش به رابطه و رفتار جنسی

1 
**50/6- 
**53/6- 
**59/6- 
**54/6- 
**59/6- 

 

1 
**04/6 
**04/6 
**94/6 
**93/6 

 

 

1 
**24/6 
**54/6 
**51/6 

 

 

 

1 
**92/6 
**49/6 

 

 

 

 

1 
**01/6 

 

 

 

 

 

1 
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1 

8 

3 

 گرايش به رابطه با جنس مخالف

 رانندگی خطرناکگرايش به 

 رفتارهاي پر خطر

**54/6- 
**55/6- 
**99/6- 

**23/6 
**02/6 
**84/6 

**22/6 
**20/6 
**12/6 

**28/6 
**23/6 
**18/6 

**41/6 
**95/6 
**23/6 

**20/6 
**93/6 
**02/6 

1 
**05/6 
**86/6 

1 
**81/6 

 

1 

62/6>p*              61/6>p** 

 

، رابطه خودمهارگري با گرايش به مواد 5با توجه به جدو  

(، گیرايش بیه سیيگار -53/6الکل )(، گرايش به -50/6مخدر )

(، گیرايش بیه رابطیه و -54/6(، گرايش بیه خشیونت )-59/6)

(، گییرايش بییه رابطییه بییا جیینس مخییالف -59/6رفتییار جنسییی )

و رفتارهیاي  ،(-55/6(، گرايش به رانندگی خطرناک )-54/6)

اسییت دار معنییی 61/6( منفییی و درسییط  -95/6) پرخطییر کییل

آموزان ميزان رفتارهیاي خودمهارگري دانشبا افزايش بنابراين 

يعنییی گییرايش بییه مییواد مخییدر، الکییل، سییيگار،  هییاپرخطییر آن

و  ،خشییونت، رابطییه و رفتییار جنسییی، رابطییه بییا جیینس مخییالف

مییاتريس  يابیید.رايش بییه راننییدگی خطرنییاک کییاهش میییگیی

 9خطر در جیدو  و رفتارهاي پرپذيري همبستگی رابطه هيجان

   گزارش شده است.

 خطرپذيري و رفتارهاي پرماتريس همبستگی رابطه هيجان :3جدول 

 متغير
گرايش به 

 مواد مخدر

گرايش 

 به الکل

گرايش 

 به سيگار

گرايش به 

 خشونت

گرايش به 

رابطه و رفتار 

 جنسی

گرايش به 

رابطه با جنس 

 مخالف

گرايش به 

رانندگی 

 خطرناک

رفتارهاي 

 پر خطر

 خواهی شديدهيجان

 تجربه خواهی

 عدم بازداري

 حساسيت به کسالت

 خواهی کلهيجان

**52/6 
*14/6 
*19/6 
**18/6 
**54/6 

**50/6 
**55/6 
**13/6 
**50/6 
**91/6 

**90/6 
**56/6 
**59/6 
**96/6 
**91/6 

**46/6 
**45/6 
**50/6 
**46/6 
**26/6 

**95/6 
**95/6 
**18/6 
**96/6 
**98/6 

**58/6 
**56/6 
**12/6 
**59/6 
**53/6 

**92/6 
**52/6 
**56/6 
**52/6 
**90/6 

**41/6 
**91/6 
**52/6 
**92/6 
**42/6 

62/6>p*              61/6>p** 

خیواهی و توان گفت که بين هيجان، می9با توجه به جدو 

 خیواهی، عیدمخواهی شديد، تجربیههاي آن يعنی هيجانؤلفهم

هاي و مؤلفه به کسالت با رفتارهاي پرخطر حساسيتبازداري و 

داري وجییود دارد. رابطییه مثبییت و معنیییآمییوزان دانییشآن در 

 آماري هايمشخصه و ، تحليل واريانسرگرسيوننتيجه آزمون 

در  نيبیشيپی يرهیايمتو بیر گرايش بیه میواد مخیدر رگرسيون

 ارائه شده است. 4جدو  

 نيب شيپ يرهايمتغ بر گرايش به مواد مخدر رگرسيون آماري هاي مشخصه و واريانس تحليل رگرسيون، مدل خالصه :4جدول 

 مدل گام
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
 F p R 2R 2RΔ آماره

 61/6 61/6 50/6 661/6 18/55 35/232 1 35/232 رگرسيون 1

 

5 

 باقيمانده

 رگرسيون

 باقيمانده

26/8660 

32/1616 

48/1291 

538 

5 

531 

80/50 

41/292 

92/52 

 

11/51 

 

661/6 

 

92/6 

 

15/6 

 

62/6 

 

تیوان نتيجیه گرفیت در تبيیين میی 4بر اسا  نتايج جیدو  

بیين، مجمیوع ه میواد مخیدر از روي متويرهیاي پیيشگرايش ب

يعنیی از واريیانس متويیر میالک درصید  15بين متويرهاي پيش

کننیید. بينییی میییرا تبيییين و پییيشگییرايش بییه مییواد مخییدر 
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درصیید از  2خییواهی شییديد و هيجییان درصیید 1خودمهییارگري 

 Fنید. ميیزان کنبينی مییييرات گرايش به مواد مخدر را پيشتو

معنیادار  6661/6بين در سط  شده براي متويرهاي پيش مشاهده

        بیه صیورتهید کیه ايین دو متويیر داست. اين يافتیه نشیان میی

 بينی گرايش به مواد مخدر هستند.داري قادر به پيشمعنی

 گيريبحث و نتيجه
پییذيري و پییژوهش حاضییر بییا هییدف بررسییی رابطییه هيجییان

که  نشان داد خودمهارگري با رفتارهاي پرخطر انجام شد. نتايج

آمیوزان دانیش مهارگري بیا رفتارهیاي پرخطیربين توانايی خود

ديگر با افزايش  به عبارت ؛داري وجود داردرابطه منفی و معنی

يعنی  هاميزان رفتارهاي پرخطر آن ،آموزانخودمهارگري دانش

کل، سيگار، خشیونت، رابطیه و رفتیار گرايش به مواد مخدر، ال

گرايش به رانندگی خطرناک و ، جنسی، رابطه با جنس مخالف

م و نو، کييونو هاينتايج پژوهش اين يافته با. يابدکاهش می

 ،(51بالنينیییو و پرزيپورکیییا ) ،(56هنیییدن ) ،(13ووپیییارک )

 ،(55مقییدم، نییوري، خییدادادي، احمییدي و قياسییی )موسییوي

فیرد، مصیيري، شیفيعی محمیدي ،(90) نيا و همکارانعليوردي

 (54) نيونییو، نيکییو  و نيونییو  و (11داوري و بشییارت )

   .استهمسو 

نوجیوانی دوره مهمیی  که گفتتوان میيافته در تبيين اين 

  زيیرا نوجیوانی يکیی از، اسیتبراي شیروع رفتارهیاي پرخطیر 

ر ايین مرحلیه فیرد زنیدگی فیرد اسیت کیه د مراحیلترين مهم

خصیاي   ازجملیه د.شومی بسياريت و تحوال ستخوش توييرد

 هايآيد احسا هايی که در دوران بلوغ به وجود میو ويژگی

جیويی رض و سیتيزهتعیا منیزوي بیودن، احسا  خستگی، تند،

کیودک  اعتماد به خود و انیواع نگرانیی اسیت. عدم اجتماعی،

کیه  شیودمیشنو و ديگرپيرو قبلی حاال تبديل بیه فیردي حرف

در ايیین دوره  نظییر و سییليقه خییود را مطییرح کنیید. دوسییت دارد

دريافیت صیحيحی از درک و  بينیی،ميیاننوجوان به دليیل خود

کند مثال يیک يیا ننید بیار و تصور می رفتارهاي پرخطر ندارد

 شیودمصرف مواد مخدر موجب وابستگی به مواد و اعتياد نمیی

کند قوانين حاکم بر نظام طبيعیت در ، يا فکر می(90به نقل از )

مورد سايرين مصداق دارد و خودش مستثنی است بنابراين اگیر 

آيید با سرعت زياد راننیدگی کنید بیرايش مشیکلی پیيش نمیی

هیاي جديید و موقعيت و تجربه يل به کشفنوجوانان تما (.91)

احتمیا  زنیدگی کوتیاه و میر   کارو اين  آميز دارندمخاطره

برخیییورداري از  .دهیییدمییییافیییزايش  هیییازودهنگیییام را در آن

احتمییا   شییناختیروانخودمهییارگري بییه عنییوان يییک ظرفيییت 

 دهید.گرايش به رفتارهاي پرخطر را در نوجوانیان کیاهش میی

     هیاي اجتمیاعیيکیی از انیواع مهیارت خودمهارگري بیه منزلیه

البتیه  توانید ميیزان موفقيیت فیرد را در زنیدگی تبيیين کنید.می

 ادعیا  خورنید غالبیانافرادى که در خودمهیارگرى شکسیت می 

 پژوهشیگرانها نيست. با اين حیا ، آن مهارکنند رفتار تحت م 

ماسیت؛  مهیارش تحیت بي ها کم ومعتقدند که بسيارى از تکانه

اگر يک اسلحه بر سر فرد گذاشته شیده و تهديید بیه  مثالن يعن 

شليک شود، آن وقت فرد قادر خواهد بود از وسوسیه خیوردن 

ن سیيگار و ، و يیا از کشیيدکیرده يک کيک شکالت  اجتنیا 

تربيیت  طیور کلییبیه .(90) مشاجره بیا همسیر خیودداري کنید

نییه و مدرسییه خودمهییارگري وي را خاو نوجییوان در کییودک 

عمل فرد را  ،شيوه تربيتیبدين معنا که  دهد ير قرار می ت تحت

 دهد. ير قرار می ت براي شرکت در رفتارهاي پرخطر تحت

           خییواهی و بییين هيجییانديگییر پییژوهش نشییان داد  يافتییه

 خیواهی، عیدمخواهی شديد، تجربیههاي آن يعنی هيجانلفهؤم

        پرخطیییرو حساسیییيت بیییه کسیییالت بیییا رفتارهیییاي بیییازداري، 

داري وجیود آموزان دختر دبيرستانی رابطه مثبت و معنییدانش

آمیوزان خیواهی دانیشبه عبارت ديگر با افزايش هيجیان ؛دارد

يعنی گرايش به مواد مخدر، الکل،  نهاميزان رفتارهاي پرخطر آ

 ،سيگار، خشونت، رابطه و رفتار جنسی، رابطه با جنس مخیالف

يابید کیه بیا نتیايج فزايش مییاک او گرايش به رانندگی خطرن

فراهییانی،  ،(14)سییان اسییتيون ،(19)اسییمورتی  هییايپییژوهش

 ،(16و کیري ) ،فيدلر، کري (،3و تقوايی ) ،خدابخشی کواليی

مبنیی بیر ( 11سيو و همکیاران )و  ،(15کايناک و همکاران )

 .استهمسو ي و رفتارهاي پرخطر پذيرارتباط بين هيجان
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در حید  به عنوان بخشی از زندگی هر انسیان، پذيريهيجان

در  مخصوصیان شیوديافتیه تلقیی مییمتعاد  آن به عنوان سیازش

 دوران نوجوانی که يکی از خصوصيات اصلی آن هيجان است.

سیا   18تا  15شود ولی نوجوانان هيجان در همه افراد ديده می

     پییذيري قییرار  ير ايیین هيجییان تیی ر از ديگییران تحییتبسییيار بيشییت

اي انگيخته بوده به گونهن بلوغ زودنوجوانان در دورا .گيرندمی

و شیديدتر از کودکیان  ل غالبیانئهیا در برابیر مسیاکه واکنش آن

ست بیه کارهیاي  ير هيجان د ت گاه تحتها آنتر است.پرهيجان

هاي مرضی کیه زنند و هيجانالعاده میعجيب و غريب و خارق

اسیتفاده کرده و  درمانده فرد را باشندجنبه مزمن و مداوم داشته 

هیا را کیه هیا و ظرفيیتتوانمنیدياي از خش عمیدهصحي  از ب

ل در نوجیوانی بیه او  خیود ئايین مسیاکه همه دهد کاهش می

 انسیان شیامل فکیر، شیناختیناورسد. در مجموع حیاالت رمی

 کننید.میی تعيينرفتار را ها، گاهی هيجان و هيجان است. ،رفتار

تیوانيم هيجیان و رفتیار را میديريت هيجان را نشناسيم نمییاگر 

نشناختن رفتار  دهيم بيشتر به دليلرفتارهايی که انجام می کنيم.

و به نوعی احسا  درمانیدگی  دهديک احسا  بالتکليفی می

فتارهیاي پرخطیر سیوق شود و انسان را به سیمت رآن مینتيجه 

                 رفطییاز يییک  آمییوزان،خییواهی دانییشمییی دهیید. هيجییان

آمیوزان افیزايش پذيري در جهت کسب لذت را در دانشخطر

هیا در جهیت کسیب لیذت و رفیع اي که آنبه گونه خواهد داد

سییاير و يییا  کننییدمییی کنییواختی مشییرو  و يییا مییواد مصییرفي

و از سییوي ديگییر آنهییا  دهنییدرفتارهییاي پرخطییر را انجییام مییی

گونه رفتارهیا را بیراي خطرات و پيامدهاي منفی گرايش به اين

-بیهمصرف گاها وجود ها بآن مثالن شمارند؛ود کم و نانيز میخ

مشیرو  و يیا میواد مخیدر يیا درگيیر شیدن در رفتارهیاي گاه 

پيامییدها و خطییرات آن را بییراي خییود نییانيز  پرخطییر جنسییی،

بیا مصیرف تفريحیی » قلمداد کرده و با افکاري غيرمنطقی نظير

« شیودمیال مصرف کینم تیا بعید نیه حا»يا « شومکه معتاد نمی

نتیايج  نید.داناين خطرات قیوي و مصیون مییمقابل  درخود را 

افیراد  نشیان داد( نيیز 12و نلیيم ) ،پژوهش میااارو ، نیرنيم

انجیام بیه  و تیري دارنیدخواه رفتار جنسی بيشتر و متنیوعهيجان

آزاد و پیرش در ارتفیاع آفرين از  قبيل سیقوطهاي خطرورزش

         و ،خلبیییانی نتربیییازي، موتورسیییواري، کوهنیییوردي، بلنییید،

 .  رانی بيشتر عالقه دارنداتومبيل

توان رفتارهاي پرخطیر ديگر پژوهش نشان داد که می يافته

داري یمعنیی طوربییهپییذيري و خودمهییارگري از روي هيجییانرا 

توان گفت که با هاي پژوهش میبا توجه به يافتهبينی کرد. پيش

      خطیییر رگري ميیییزان رفتارهیییاي پرميیییزان خودمهیییاافیییزايش 

خیواهی زان هيجانيابد اما با افزايش ميآموزان کاهش میدانش

اسيت بیه کسیالت ميیزان رفتارهیاي خواهی و حسشديد، تجربه

هیاي ايین يافتیه بیا يافتیه يابید.آموزان افزايش مییخطر دانشپر

بالنينیو  ،(56هنیدن ) ،(13نو، کيم و وپارک )يونو پژوهش

مقدم، نوري، خیدادادي، احمیدي و موسوي ،(51و پرزيپورکا )

فيدلر،  ،(3کواليی و تقوايی ) ،فراهانی، خدابخشی ،(55قياسی )

نيییا و عليییوردي ،(11سییيو و همکییاران ) ،(16کیري و کییري )

 ( همسو است.19و اسمورتی ) (90همکاران )

خواهی ميزان شيوع توان گفت هيجاندر تبيين اين يافته می

منجر به اختال  در گاه بااليی در بين نوجوانان و جوانان دارد و 

 د.شیوو زنیدگی خیانوادگی میی ،اجتمیاعی عملکرد تحصيلی،

در دوران کیودکی عامیل خطیر مهمیی بیا آغیاز خواهی هيجان

عییاطفی و رفتییاري شییامل اضییطرا   هییايبییراي سییاير اخییتال 

و  ،افسیردگی و خیوردن، اختال  توذيیه نوجوانی و بزرگسالی،

 (.98رفتارهاي پرخطر است )

کننییده بينیییخییواهی در دوران کییودکی پییيشهيجییان    

پزشیکی و رفتارهیاي پرخطیر روانهاي  قدرتمندي براي اختال

آنقیدرها  هاي دوران کودکی،نگرانی در دوران نوجوانی است.

          کودکییان خطییر نيسییت.شیید گییذرا يییا بیییتصییور مییی کییه قییبالن

توانند به خیوبی سیاير کودکیان از عهیده خواه نون نمیهيجان

 خودبهشوند و اين حالت بر اعتمادنگران می کارهايشان برآيند،

دين نخسیتين کسیانی هسیتند وال گذارد.می بلندمدتی ير  آنها ت

ئل بسياري از مسا آورند.پديد می فرزندخواهی را در که هيجان

از تصیوير  هنو شدن با محيط،ن در همافرزنداهاي و گرفتاري

تصییوير ذهنییی  يییرد.گاز وجودشییان سرنشییمه مییی هییاذهنییی آن
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شیود و در رفتیار و خیواهی افراطیی میینادرست سیبب هيجیان

خیواهی هيجیان .گیذارد ير بسيار نامطلوبی میی ت هاشخصيت آن

کننیده بينیتواند پيشمهارگري پايين باشد میاگر همراه با خود

وان گیردد زيیرا ارهاي پرخطر توسط نوجیخوبی براي انجام رفت

يییافتگی تییري دارنیید سییازشگري پییايينافییرادي کییه خودمهییار

و عملکیرد  ،فیردي نامناسیبروابط بين نامطلو ، شناختیروان

رادي کییه افیی (.52) بسییيار پییايينی در تکییاليف خییود دارنیید

تري دارند ميل به انجیام رفتارهیاي پرخطیر گري پايينخودمهار

دارند و رفتارهاي ناسالم زيیادي را از خیود  مانند مصرف الکل

ارهاي پرخطیر يک کودک يا نوجوان داراي رفت دهند.بروز می

نگرفتیه اسیت  را ياد نامطلو از رفتار  مطلو يا تشخي  رفتار 

کیافی را کسیب  مهارهاي د گرفته اما شيوهيا اين تشخي  را يا

نکرده است تا رفتارهاي پرخطر خود را تحیت تشیخي  خیود 

   داره کند.ا

  هییايهيجییان مهییارنی بهتییرين زمییان بییراي دوران نوجییوا

میديريت و تمیرين خودمهیارگري اسیت زيیرا  و رسیانآسیيب

تنظیيم مجموعیه از میواردي اسیت کیه در زير هیاهيجیانتنظيم 

 شیود.بنیدي مییسالگی طبقیه 11-18در سن  خصوصان رفتارها،

اي از سییاختارهاي قشییري و در ايیین سیین مجموعییه نراکییه

در  (.93) و رفتارها نقش دارنید هاهيجانمهار قشري موز در زير

هیايی نيیز همیراه بیوده هر صورت پزوهش حاضر با محدوديت

هیاي پییژوهش حاضییر بییا توجییه بیه اينکییه از محییدوديتاسیت. 

آوري اطالعات فقیط گيري در دستر  و جمعاستفاده از نمونه

شیود در پيشینهاد میی بنیابراينبود  با استفاده از روش پرسشنامه

گيیري تصیادفی و سیاير هاي نمونیههاي بعدي از روشپژوهش

ابزارهاي سنجش هم استفاده شود. همچنیين از آنجیايی کیه بیه 

پیذيري، خودمهیارگري، و رسد ميزان و شیدت هيجیاننظر می

هیاي جنسیيتی ت  ير تفاوت رفتارهاي پرخطر در دو جنس تحت

شود به بررسی رابطه اد میپيشنه شناختی متفاوت استو زيست

پيشنهاد  همچنين اين متويرها در نوجوانان پسر هم پرداخته شود.

آموزشیی میدار  متوسیطه و درسیی و هاي شود در برنامیهمی

 ،و مهیارت خودمهیارگري هیاهيجیان مديرتهاي جلس روش

در  نوجوانان بهبار موادمخدر و ساير رفتارهاي پرخطر آ ار زيان

 آموزش داده شود.  درسی تلفيقی،برنامه قالب 

ن پییژوهش بییا مجییوز صییادره از اداره ايیی تشررکر و ررردردانی:

در  15402/24ش و پیرورش شهرسیتان رشیت بیا شیماره موزآ

        وسییيله از تمییامی اجییرا شیید. بییدين 1934-32سییا  تحصییيلی 

اندرکاران آموزش و پرورش، مديران و مربيان مدار  و دست

         ه در پییژوهش تشییکر و قییدردانی کننییدتمییامی افییراد شییرکت

 شود.می

انجام اين پیژوهش بیراي نويسیندگان هیين گونیه تضاد منافع: 

 تعارض منافع را به دنبا  نداشته است.
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Abstract 

Background and Purpose: The broad concept of risk behavior is including a series of behaviors 

which brought serious losses not only for involved person and important people in his life, but is 

caused inadvertent damage to innocent people. The most common risky behaviors are including 

risky driving, running away from home, substance abuse, risky sexual behaviors, alcohol and 

drugs, smoking, unhealthy dietary habits and lack of physical activity. Generally according to 

importance of prevention of risky behavior in adolescents, present research aims to investigate 

the role of emotionality and self-control ability in explaining risky behavior in female high school 

students. 

Method: The design of this study was descriptive with correlational method and the research 

population included all female high school students in Rasht in the academic year 2015-2016, 

250 of whom were selected by convenient sampling method. Zuckerman's trait sensation-seeking 

scale (1971), self-control questionnaire (Tanji & Bamister (1994), and risky behavior 

questionnaire (Zadeh Mohammadi, Ahmad Abadi & Heydari, 2010) were used as a research 

tools. Data analysis was performed using correlation and multiple regression. 

Results: Analysis of present research indicate there is a significant relationship between self-

control and emotionality with risky behaviors (p<0/01). The results indicate emotionality and 

self-control can predict 12% of risky behaviors (p<0/0001).  

Conclusion: Emotions are revealed much faster than logic and cognition, so they can lead to 

high-risk behaviors, but self-control by helping to regulate emotions in an appropriate manner 

and modifying them reduces risky behaviors. 
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