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 Background and Purpose: Identifying the factors that can prevent or reduce students' risk-taking 

behaviors is crucial; therefore, this study aimed to investigate the prediction of female students' risk-

taking beahaviors based on basic psychological needs and emotion regulation. 

Method: The present study was a descriptive correlational study. From the population that included 

females in first and second high school students in Saravan in the 2019-2020 academic year, 357 

people were selected by convenience sampling method. To collect information, the basic 

Psychological Needs Questionnaires (Deci & Ryan, 2000), Emotional rRgulation (Gross and John, 

2003), and Iranian Adolescents Risk-Taking Behaviors (Zadeh Mohammadi, Ahmadabadi & Heidari, 

2011) were used. Data were analyzed by using the SPSS-24 and Pearson correlation coefficient and 

simultaneous multiple regression tests at a significance level of 0.05. 

Results: The results showed a correlation between basic psychological needs (r = -0.590) and its 

components including autonomy (r = -0.442), competence (r = -0.552) and relationship (r = -0.330) 

with risk-taking behaviors was negative and significant (p<0.01). Also, the correlation between 

emotion regulation (r = -0.527) and its components including reassessment (r = -0.461), and 

repression (r = -0.443) with negative and significant risk (p <0.01) was significant. The results also 

showed that the variables of basic psychological needs and emotion regulation explain 54% of risk-

taking behaviors variances in the model (p <0.01). 

Conclusion: Based on the results of the research, the gratification of basic psychological needs and 

emotion regulation predict students' risk-taking; therefore, intervention programs are suggested by 

school counselors and psychologists to improve these variables. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Adolescence is a critical stage in the onset of risk-

taking/high-risk behaviors; due to the adolescent’s 

ego-centrism and integrated and correct 

understanding of the dangerous consequences of 

their behaviors (2). Various causes have been 

reported for the tendency to risk-taking and high-risk 

behaviors (8); in this regard, one of the effective 

personal factors that can play a role in risk-taking is 

the degree of the individuals’ gratification of basic 

psychological needs (9). Basic psychological needs 

are one of the most important internal sources of an 

individual that play a protective role against many 

injuries (10). Basic needs include the three needs of 

self-determination, acquisition, and communication 

(11). In studies on the relationship between basic 

psychological needs and tendency to risk-taking and 

high-risk behaviors (12), the direct effect of basic 

psychological needs on addiction susceptibility (13), 

the role of basic psychological needs in addiction 

(14), the role of basic psychological needs in 

addicted individuals (15), and the relationship 

between the gratification of basic psychological 

needs and risky suicidal behavior (16) have been 

confirmed.  

Another individual factor influencing people’s 

tendency to risk-taking behaviors is the capability for 

emotion regulation (17). Emotion regulation refers to 

the capacity to monitor, evaluate, understand, and 

adjust emotional reactions (18), which includes two 

strategies: re-appraisal and suppression (19). 

Research shows the role of emotion regulation 

strategies in the occurrence of risk-taking and high-

risk behaviors (21), the mediating role of emotion 

regulation with spiritual attitude and risky behavior 

(22), the relationship between emotion regulation 

and adolescents’ risk-taking and high-risk behaviors 

(23), the mediating role of emotion regulation 

strategies in the relationship between metacognitive 

beliefs and attachment styles with risk-taking and 

high-risk behaviors (24), the role of emotion 

regulation in predicting risk-taking and high-risk 

behaviors (25), a significant relationship between 

emotion regulation dimensions and risk-taking and 

high-risk behaviors of students (26). The issue of 

risk-taking and high-risk behaviors and their 

increasing prevalence in adolescents is still one of 

the main conflicts and concerns in the country (27). 

It is also important to address the issue of risk-taking 

behaviors because of resulting in personal, social, 

economic problems and possibly deaths due to 

accidents, violence, and crime (28). Therefore, 

further understanding of the relationship between 

basic psychological needs and emotion regulation in 

adolescent risk prediction can help improve the 

therapies used to reduce risk-taking behaviors. Thus, 

the present study was conducted to predicting female 

students' risk-taking and high-risk behaviors based 

on basic psychological needs and emotion 

regulation. 

Method   
The present study was a descriptive-correlational. Its 

statistical population included all female students of 

the first and second periods of high school in Saravan 

in 2019-2020 (5,000 people). Based on Morgan and 

Krejcie's table, 357 eligible individuals who 

volunteered to participate in the study were selected 

by convenience sampling method. Inclusion criteria 

included informed cooperation and consent to 

participate in the research, having normal 

intelligence, and having mental health based on 

counseling records. Exclusion criteria included 

incomplete questionnaires and parent dissatisfaction 

of the sample. According to the research results, 52 

people were in the seventh grade (14.6%), 56 people 

in the eighth grade (15.7%), 59 people in the ninth 

grade (16.5%), 63 people in the tenth grade (17.6%), 

57 people in the eleventh grade (16%) and 70 people 

were in the twelfth grade (19.6%). To collect data, 

Zadeh Mohammadi, Ahmadabadi, and Heidari’s 

Risk-taking Behaviors Scale (30), Deci and Ryan’s 

Basic Psychological Needs Scale (9), and the Gross 

and John’s Emotion Regulation Scale (32) were 

used. The data were analyzed with the Pearson 

correlation coefficient and multiple regression tests 

in the SPSS-24 software. 

Results 
The results of the correlation matrix showed that self-

determination (r= -0.449), acquisition (r= -0.552), 

communication (r= -0.330), and basic psychological 
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needs (r= -0.590) had a significant negative 

relationship with students’ risk behaviors (risk-

taking) at the level of 0.01. Also, re-appraisal (r= -

0.461), suppression (r= -0.443) and emotion 

regulation (r= -0.527) had a significant negative 

relationship with students’ risk-taking at the level of 

0.01. Multiple regression method was used 

simultaneously to predict students’ risk-taking based 

on basic psychological needs and emotion 

regulation. Given that in the present study it was 

assumed that all variables of basic psychological 

needs, emotion regulation could significantly predict 

students’ risk-taking, the use of simultaneous 

regression was preferable to stepwise regression. 

According to the results, the coefficient of multiple 

correlations among the components of basic 

psychological needs and emotion regulation with 

students’ risk-taking was 0.627. These five 

components (acquisition, communication, self-

determination, reappraisal, suppression) together 

predict 39.3% of changes in students’ risk-taking. 

According to the results, F= 45.134 is significant at 
the level of 0.001; Therefore, it can be concluded that 

predictor variables (components of basic psychological 

needs and emotion regulation) can predict the criterion 

variable, i.e., students’ risk-taking. Standardized and 

non-standardized regression coefficients have been 

reported in Table 1. 

 
Table 1. Non-standardized and standardized regression coefficients of the risk prediction model 

Model 5 

Non-standardized coefficients  Standardized coefficients 

T p 

Confidence interval of 95% 

B Standardized error  Beta 
Low 

limit 
High limit 

Constant a 131.258 4.030  - 35.572 0.001 123.332 139.183 

Acquisition -0.873 0.165  -0.287 -5.29 0.001 -1.197 -0.548 

Communication -0.4781 0.124  -0.170 -3.873 0.001 -0.725 -0.237 

Self-determination -0.389 0.163  -0.125 -2.384 0.018 -0.711 -0.068 

Reappraisal -0.482 0.159  -0.160 -3.030 0.003 -0.792 -0.169 

Suppression -0.379 0.161  -0.122 -2.354 0.019 -0.696 -0.062 

 

According to Table 1, the effects of acquisition 

(p<0.01, β= -0.287), communication (p<0.01, β= -

0.170), reappraisal (p<0.01, β= -0.160), self-

determination (p = 0.05, β= -0.125) and suppression 

(p<0.05, β = -0.212) on risk-taking are negative and 

significant; Therefore, the components of basic 

psychological needs and emotion regulation 

significantly predict students’ risk-taking. Given the 

negative coefficients obtained, it is concluded that 

the more the female adolescents have basic 

psychological needs and emotion regulation, the 

lower the risk-taking they have. 

Conclusion 

The present study aimed to predict female students' 

risk-taking and high-risk behaviors based on basic 

psychological needs and emotion regulation. The 

first finding of the present study indicated that there 

was a strong negative relationship between basic 

psychological needs and risk-taking in female 

students. This finding is consistent with the previous 

studies' results (12, 14 &16). In explaining the 

obtained result, it can be said that according to self-

determination theory, the need for acquisition, the 

need for self-determination, and the need for 

communication are the basis of behavior and are 

associated with different dimensions of motivation; 

so, fulfilling them leads to strengthening motivation. 

In other words, the mental health and well-being of 

the individuals can be improved by the environment 

or activities that lead to the gratification of basic 

needs. People will have a more positive appraisal in 

different areas of their lives when they have an 

acceptable self-efficacy in interacting with the 

physical and social world. If they have the power of 

choice, approval, and authority for the beginning, 

continuing, and completion of behavioral activities 

and a general sense of belonging (11), they can cope 

with their stressful states. It can be said that with the 

gratification of basic psychological needs, people 

will feel self-esteem, usefulness and mental vitality.  

Another finding showed that there was a strong 

negative relationship between emotion regulation 
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and risk-taking in female students. The obtained 

result is consistent with the results of previous 

studies in this field (21-26). In the reasoning of the 

above finding, it can be said that people who do not 

have the necessary skills to cope with their emotional 

experiences are more likely to engage in risk-taking 

and high-risk behaviors or to suppress and ignore 

their emotions when they want to manage their 

negative emotions (19). On the other hand, these 

people internalize their problems more by less 

understanding of their emotions.  

One of the limitations of the present study is that 

the research instruments are self-reported, and the 

results are limited to female high school students. It 

should be noted that caution should be exercised in 

generalizing the results to other groups. Therefore, 

we suggest that future studies will conduct among 

male students and the gender differences will be 

considered.  

Based on the research findings and identifying the 

role of basic psychological needs and emotion 

regulation in reducing risk-taking, we suggest that 

emotion regulation training be trained in a workshop. 

It is also suggested that future studies examine the 

role of mediating variables such as cognitive factors 

such as rumination in the form of structural 

equations. Overall, the present study revealed new 

and different dimensions of the role of risk factors, 

especially in female students. 
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 53/51/5311دریافت شده: 

 22/12/5411پذیرفته شده: 

 22/13/5411منتشر شده: 

ت؛ بنابراین ضروری اسآموزان پیشگیری کرده یا کاهش دهد، بسیار شناسایی عواملی که بتواند از میزان خطرپذیری دانش زمینه و هدف: 

 شناختی و تنظیم هیجان بود.آموزان دختر بر اساس نیازهای اساسی روانبینی میزان خطرپذیری دانشهدف از انجام این مطالعه، پیش

 آموزان دختر متوسطه یکم و دوم شهر سراوانآماری که شامل تمامی دانش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. از جامعهروش: 

های ها از پرسشنامهآوری دادهگیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمعنفر به روش نمونه 313بودند، تعداد  5312-5311در سال 

محمدی، ( و خطرپذیری نوجوانان ایرانی زاده2113(، تنظیم هیجانی گراس و جان )2111شناختی دسی و رایان )نیازهای اساسی روان

و از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  SPSSافزار نرم 24ها از نسخه ( استفاده شد. جهت تحلیل داده5311احمدآبادی و حیدری )

 زمان استفاده شد.رگرسیون چندگانه به شیوه هم

شایستگی  (،r= -421/1های آن شامل خودمختاری )( و مؤلفهr= -111/1شناختی )نتایج نشان داد همبستگی بین نیازهای اساسی روان ها:یافته

(142/1- =r( و ارتباط )331/1- =r( با خطرپذیری منفی و معنادار بود )15/1>P( همبستگی بین تنظیم هیجان .)123/1- =rو مؤلفه ) های آن

 (. همچنین نتایج نشان داد متغیرهایP<15/1( با خطرپذیری منفی و معنادار بود )r= -443/1( و سرکوبی )r= -465/1شامل ارزیابی مجدد )

 (.P<15/1کنند )درصد تغییرات خطرپذیری را تبیین می 14شناختی و تنظیم هیجان، نیازهای اساسی روان

کنند؛ بینی میآموزان را پیششناختی و تنظیم هیجان، خطرپذیری دانشبر اساس نتایج پژوهش، ارضای نیازهای اساسی روانگیری: نتیجه

 شود.منظور ارتقاء این متغیرها پیشنهاد میشناسان مدارس به سوی مشاوران و روانای از های مداخلهبنابراین ارائه برنامه
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 مقدمه
ود شااگذار از کودکی به بزرگسااالی تعریم می ، به عنوان دوره5نوجوانی

ترین زماان تعاامال باا والادین و بیشاااترین تعامل با کاه اللاب دارای کم

دوران نوجوانی به دلیل (. 5همسالان، همراه با نظارت کمتر والدین است )

خودمحوری و عاادم درک یکرااارچااه و صاااحیا نوجوان از عوا ااب 

آمیز رفتااارهااای خود، مرحلااه مهمی برای شاااروع خطرپااذیری/ مخاااهره

(. رفتارهای پرخطر گرایش به انجام 2رود )به شمار می 2رفتارهای پرخطر

و تی، شناخرفتارهایی است که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان

اجتماعی برای فرد را افزایش داده و پیامدهای منفی بساایاری برای فرد در 

ترین رفتارهای پرخطر به ترتیب مصااارف (. مهم3کند )آیناده ایجااد می

الکل، دخانیات، مواد، روابط جنساای ناایمن، درگیری و خشااونت اساات 

شااده در ایران نیز بیانگر شاایوع رفتارهای پرخطر  های انجامپژوهش(. 4)

 54-52مانند مصارف سیگار،  لیان، الکل، و مواد مخدر در بین نوجوانان 

دهند که میانگین رفتارهای (. نتایج مطالعات نشااان می6و  1سااال اساات )

رفتارهای پرخطر بنابراین (. 1-3پرخطر در پساران بیشتر از دختران است )

در پسااران بیشااترگزارش شااده اساات و همین موضااوع باع  شااده که 

 . دختر، کمتر مورد مطالعه  رار گیرند نوجوانان

شاااده امروزه علل مختلفی برای گرایش به رفتارهای پرخطر گزارش

 های والدگریتوانند ناشی از روابط خانوادگی و روشاست، این علل می

وجه از ت ثباتی رفتار والدین، فقدان حمایت روانی، عدموالدین شاااامل بی

وانین، یافتگی با  جانب والدین، تجارب یادگیری معیوب در زمینه سازش

شاااناختی فردی و هاای اخلاا ی، عوامال شاااناختی، روانمقررات، ارزش

 تواند به(. در همین راسااتا از عوامل فردی مؤثر که می2باشااند )اجتماعی 

 اسااینوعی در خطرپذیری نقش داشااته باشااد، میزان ارضااای نیازهای اساا

ترین شناختی از مهمنیازهای اسااسی روان (.1افراد اسات ) 3شاناختیروان

ای در دهکننمنابع درونی فردی هستند که اگر ارضا شوند، نقش محافظت

نیازهای بنیادی شاااامل ساااه نیاز  .(51ها دارند )مقابل بسااایاری از آسااایب

 1گییست)تجربه اراده و خودتأییدی رفتار از جانب فرد(، شا 4خودمختاری

)میل فرد برای تسااالط یافتن بر محیط و کساااب پیامدهای ارزشااامند( و 

                                                           
1. Adolescence 

2. High-risk behaviors 

3. Basic psychological needs 

4. Self determination 

5. Acquisition 

( هستند. در مطالعات انجام 55)احسااس مرتبط بودن با دیگران( ) 6ارتباط

شناختی با گرایش به رفتارهای پرخطر شاده، رابطه نیازهای اسااسای روان

(، 53) شاناختی در استعداد اعتیاد(، اثر مساتقیم نیازهای اسااسای روان52)

(، نقش 54شااانااختی در گرایش باه اعتیااد )نقش نیاازهاای بنیاادین روان

ارتباط بین و  (،51شاااناختی در اعتیاد افراد معتاد )نیاازهاای بنیاادین روان

شناختی )خودمختاری، شایستگی، و ارتباط( ارضای نیازهای اساسی روان

 (، تأیید شده است.56با رفتار خطرناک خودکشی )

عواماال فردی مؤثر در گرایش افراد بااه رفتااارهااای یکی دیگر از 

(. تنظیم هیجاان به ررفیت 53اسااات ) 3خطرپاذیر، تواناایی تنظیم هیجاان

های هیجانی اشااااره دارد؛ به نظاارت، ارزیابی، درک و اصااالاک واکنش

های (. یکی از مدل52یافته مفید اسااات )که برای عملکرد ساااازشنحوی

مقیاااس مهم تنظیم بااه دو خرده تنظیم هیجااان، نظریااه گراس هسااات کااه

( راهبردهایی که پیش از ایجاد هیجان و یا در آلاز 5هیجان اشااااره دارد: 

ند و کنشااوند و از بروز هیجانات شاادید پیشااگیری میبروز آن فعال می

تبط شوند؛ به نحوی که پاسخ هیجانی مرباع  تعبیر و تفسایر مو عیت می

 2اهبردهاا، فراینااد باااز ارزیاابیدهنااد. این رباا آن مو عیاات را کااهش می

( راهبردهایی که پس از پیدایی هیجان 2شوند. )ارزیابی مجدد( نامیده می

توانند از ایجاد هیجانات شاادید پیشااگیری فعال شااده )این راهبردها نمی

(. ررفیت 51شااوند ))ساارکوبی یا فرونشااانی( نامیده می 1کنند( و بازداری

دهد حتی در موارد مواجهه با ان را میتنظیم هیجاان موف  باه فرد این امک

هور مؤثر عمال کند. در مقابل، بدتنظیمی  تجاارب هیجاانی شااادیاد، باه

ساز برای تجربه و پاسخ به حالات های مشاکلکننده شایوههیجان منعکس

هیجاانی از جمله ناتوانی در فهم و پذیرش تجربیات هیجانی خود اسااات 

جویی هیجان در بروز رفتارهای هاا از نقش راهبردهای نظم(. پژوهش21)

تنظیم هیجااان در ارتباااط بااا  (، نقش میااانجی25آموزان )پرخطر دانش

گرایش معنوی و رفتاار پرخطر در نوجوانان دارای سااارپرسااات معتاد به 

(، رابطاه بین تنظیم هیجان با گرایش رفتارهای پرخطر 22مصااارف مواد )

ظیم هیجان در رابطه ای راهبردهای تن(، نقش واساااطه23نوجوانان دختر )

های دلبساااتگی با رفتارهای پرخطر بین بااورهای فراشاااناختی و ساااب 

6. Communication 

7. Emotion regulation 

8. Reapprasial 

9. Suppression 
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(، نقش تنظیم هیجان در 24فرزنادان نوجوان جانبازان اعصااااب و روان )

(، و رابطه معنادار بین 21بینی رفتارهای پرخطر کودکان و نوجوانان )پیش

 ( حکایت دارند.26ابعاد تنظیم هیجان با رفتارهای پرخطر دانشجویان )

رفتاارهاای خطرپاذیر و شااایوع روزافزون آن در نوجوانان،  مسااا لاه

های اساسی کشور است که ضمن ایجاد ها و دلدلههمچنان از کشااکش

پیامدهای خاص برای نوجوان، به تشدید پیامدهای خانوادگی و اجتماعی 

(. همچنین بااه 23انجااامااد )و درگیر نمودن نهااادهااای مرتبط دیگر نیز می

دلیل اهمیت دوره نوجوانی در بروز خطرپذیری و ضرورت پیشگیری در 

نه گوشناختی فردی و اجتماعی گرایش به ایناین دوره، عوامل مهم روان

ه عمل های لازم برفتارها باید شااناسااایی شااوند تا در این راسااتا پیشااگیری

خطر به دلیل منجر شااادن به های پرآیاد؛ زیرا پرداختن باه مسااا لاه رفتار

ومیر ناشاای از شااکلات شااخصاای، اجتماعی، ا تصااادی و احتمالا  مر م

(. بدین ترتیب 22حوادث، خشاااونات و جناایات، اهمیات زیاادی دارد )

جان شناختی و تنظیم هیشاناخت بیشاتر ارتباط میان نیازهای اسااسی روان

کار  های بهتواناد باه بهبود درماانبینی خطرپاذیری نوجواناان میدر پیش

ت کااهش رفتاارهای خطرآمیزکم  کند؛ بنابراین با برده شاااده در جها

توجاه خلأ پژوهشااای در زمینه ارتباط متغیرهای مذکور در جامعه هدف، 

موزان آبینی میزان خطرپذیری دانشمطالعه حاضار در راستای هدف پیش

شناختی و تنظیم هیجان انجام شد و به دنبال بر اساس نیازهای اساسی روان

 شااناختی و تنظیمکه آیا نیازهای اساااساای روانپاسااخ به این سااؤال اساات 

 بینی خطرپذیری نوجوانان نقش معناداری دارند؟هیجان، در پیش

 روش
 روش پژوهش حاضر، توصیفی: کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت

 آموزان دختر مقطعاز نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش

هزار نفر(.  1بودند ) 5312-5311یکم و دوم متوسطه شهر سراوان در سال 

نفر واجد شرایط که  313(، 21بر اساس جدول مورگان و کرجسی )

گیری در دسترس داوهلب مشارکت در پژوهش بودند، به روش نمونه

های ورود شامل برخورداری از هوش بهنجار، انتخاب شدند. ملاک

                                                           
1. Risk behaviors scale 

2. Smoking 

3. Alcohol 

4. Drugs 

5. Violence 

ری و رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، برخورداری از همکا

-آموز در مدرسه؛ و ملاکای دانشسلامت روانی بر اساس پرونده مشاوره

های مخدوش و نا ص و عدم های خروج نیز شامل وجود پرسشنامه

نفر از افراد نمونه در پایه  12رضایت والدین افراد نمونه بود. بدین ترتیب 

نفر در پایه  11درصد(،  3/51نفر در پایه هشتم ) 16صد(، در 6/54هفتم )

نفر در پایه  13درصد(،  6/53نفر در پایه دهم ) 63درصد(،  1/56نهم )

 درصد( بودند. 6/51نفر در پایه دوازدهم ) 31درصد(، و  56یازدهم )

 ب( ابزار

ای توساااط زاده محمدی، گویه 32این مقیااس  :5. مقیااس خطرپاذیری5

جهت ساانجش میزان خطرپذیری /  2155و حیدری در سااال احمدآبادی 

های آن روی رفتارهای پرخطرساااخته و هنجاریابی شااده اساات که گویه

(، هفت 1( تا کاملا  موافقم )5ای از کااملاا  مخالفم )درجاه 1هیم لیکرت 

 3(، مشاااروبات الکلی51-51های )گویه 2رفتاار پرخطر شاااامال سااایگار

های )گویه 1(، خشااونت2تا  5های )گویه 4(، مواد مخدر54-1های )گویه

(، رابطااه بااا جنس 22-21هااای )گویااه 6(، رابطااه و رفتااار جنسااای21-24

( و 32-33های )گویه  2(، رانندگی خطرناک32-21های )گویه 3مخاالم

 دهند، دامنه نمراتیا  حیطه کلی رفتار پرخطر را مورد ارزیابی  رار می

دهنده خطرپذیری بیشاااتر و شااااناسااات که نمرات بالا، ن 511تاا  32بین 

(. در پژوهش زادمحمدی 31نمرات پایین نشانگر خطرپذیری پایین است )

 24/64نامه و همکاران، تحلیل عاملی اکتشااافی نشااان داد که این پرسااش

کنااد. همچنین میزان آلفااای درصااااد واریااانس خطرپااذیری را تبیین می

ای آن در دامنه هاو برای خرده مقیااس 14/1کرونباا  برای کال مقیااس 

(. 31به دساات آمد که بیانگر اعتبار مطلوب مقیاس اساات ) 34/1تا  13/1

به  24/1در مطالعه حاضااار نیز اعتبار کل مقیاس به روش آلفای کرونبا  

دسات آمد و روایی صاوری و محتوایی آن نیز توسااط متخصااصان مورد 

 تأیید  رار گرفت.

ای توسط گویه 25مقیاس این  :1شناختی. مقیاس نیازهای اسااسای روان2

 شناختینیازهای اساسی روان ( جهت سنجش2111دسای و رایان در ساال )

هااای )گویااه  51سااااااخاتااه شاااااده کااه ساااااه ماؤلافااه خاودمااختاااری

6. Relationships and sexual behavior 

7. Relationships with opposite sex 

8. Dangerous Driving 

9. Psychological basic needs scale 

10. Self determination 
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( و 3،1،51،53،51،51هاای )گویااه 5(، شاااایساااتگی5،4،2،55،54،53،21

( را بر اسااااس هیم لیکرت 2،6،3،1،52،56،52،25های )گویاه 2ارتبااط

سااانجد و ( می5( تا کاملا  نادرسااات )1از کااملا  درسااات )ای درجاهپنج

گذاری به صاااورت معکوس نمره 3،4،3،55،51،56،52،51،21های گویه

دهنده اساات که نمرات بالاتر نشااان 511تا  25شااوند. دامنه نمرات بین می

شناختی بالاتر است و بالعکس. دسی و رایان، روایی نیازهای اسااسی روان

ین ابزار را تاأیید کردند و اعتبار آن به روش آلفای محتوایی و صاااوری ا

 های نیاز به خودمختاری، ارتباط، ومقیاسکرونباا  باه ترتیب برای خرده

آلفای کرونبا  این (. 1گزارش کردند ) 12/1و  12/1، 12/1شااایسااتگی 

های خودمختاری، شایستگی، پرسشنامه در پژوهش عرب زاده برای مؤلفه

به دسااات آمد.  25/1و  25/1، 63/1، 23/1به ترتیب ارتبااط، و نمره کال 

همچنین برای بررسای روایی این مقیاس، همبستگی نمره هر سؤال با نمره 

مقیاس آن محاسااابه شاااد و دامنه ضااارایب برای نیاز به خودفرمانی خرده

تا  41/1، و نیاز به ارتباط 25/1تا  33/1، نیاز به شاااایساااتگی 63/1تا  44/1

در  .(35معنادار بودند ) 11/1همه ضرایب در سطا  به دسات آمد و 61/1

به دست  32/1مطالعه حاضر اعتبار کل پرسشنامه به روش آلفای کرونبا  

 آمد.

ای توسط گراس و جان گویه 51نامه این پرسش :3. مقیاس تنظیم هیجان3

جهاات سااانجش تنظیم هیجااان تاادوین شااااده کااه دو  2113در سااااال 

 1( و سااارکوبی5،3،1،3،2،51هاای یاه)گو 4مقیااس ارزیاابی مجاددخرده

ای از بااه درجااه 3( را بر روی یاا  مقیاااس لیکرت 2،4،6،1هااای )گویااه

سااانجد؛ ( می3شااادت موافقم )با نمره ( تا به 5شااادت مخاالفم )باا نمره 

دهنده تنظیم اسات و نمرات پایین نشان 31تا  51بنابراین دامنه نمرات بین 

و  اسااات. گراس دهنده تنظیم هیجان بالاهیجان پائین و نمرات بالا نشاااان

، روایی محتوایی و صاااوری این ابزار را مطلوب گزارش کردنااد. جااان

و برای  31/1همچنین ضاااریااب آلفااای کرونبااا  برای ارزیااابی مجاادد 

 61/1و پایایی بازآزمایی بعد از سه ماه برای کل مقیاس را  33/1سرکوبی 

 اسم پور، اکبری، ایل بیگی  (. در پژوهش مشهدی،32به دسات آوردند )

ار مقیااس باه روش همساااانی درونی )با دامنه آلفای و حسااان زاده، اعتبا

( و روایی آن از هری  تحلیاال مؤلفااه اصااالی بااا 25/1تااا  61/1کرونبااا  

( r=53/1مقیاس )اساتفاده از چرخش واریماکس، همبستگی بین دو خرده

(. در مطالعه حاضر 33شده است )و تعیین روایی ملاکی، مطلوب گزارش 

اس مقیب آلفای کرونبا  برای خردهاعتباار پرساااشااانامه به روش ضاااری

 به دست آمد. 36/1و  35/1ارزیابی مجدد و سرکوبی به ترتیب نیز 

ها و کسااب مجوزهای لازم از پس از تنظیم پرسااشاانامهج( روش اجرا: 

های ها، پرسااشاانامهوپرورش و جلب رضااایت آزمودنیمساا ولان آموزش

ات لازم از آموزان  رار گرفت. سااارس توضااایحپژوهش در اختیار دانش

ساااوی پژوهشاااگر درباره نحوه تکمیل پرساااشااانامه به آنها ارائه شاااد. از 

شکلی ها با مها خواساته شاد که اگر در فرایند تکمیل پرساشنامهآزمودنی

مواجه شاادند از پژوهشااگر سااؤال کنند. لازم به تکر اساات که در تمامی 

ی دمراحل انجام پژوهش، ملاحظات اخلا ی رعایت شد. بدین ترتیب افرا

ند. امند و تمایل به شاارکت در مطالعه را داشااتند، انتخاب شاادهکه علا ه

خارج گونه مضرری برای فرد بود و هیچ ها ساده و فا د هرگونهپرسشنامه

که در کنندگان در برنداشت. همچنین درصورتیای برای شرکتو هزینه

انعتی مها، فرد تمایلی برای ادامه همکاری نداشت، مهی تکمیل پرسشنامه

ها در مدت ی  ماه آوری دادهآمد. جمعاز ساوی پژوهشگر به عمل نمی

ها توساط پژوهشگر در چهار هفته انجام شد و در پایان جهت تحلیل داده

و از ضااریب همبسااتگی پیرسااون و آزمون  SPSSافزار نرم 24از نسااخه 

 استفاده شد. 11/1زمان در سطا معناداری رگرسیون چندگانه به شیوه هم

 هایافته
میانگین و انحراف اسااتاندارد(، کمینه و اهلاعات توصاایفی ) 5در جدول 

های کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش بیشاینه نمرات به همراه شاخص

شده است. ارائه

 
 
 

 

                                                           
1. Acquisition 

2. Communication 

3. Emotion regulation scale 

4. Reapprasial 

5. Suppression 
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 های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای پژوهش: شاخص1جدول 

 کشیدگی کجی بیشینه کمینه حراف استانداردنا میانگین متغیرها

32/22 خودمختاری  166/3  54 34 552/1  356/1  

31/21 شایستگی  541/3  51 34 134/1-  641/1  

61/25 ارتباط  322/3  54 21 122/1  314/1-  

23/61 شناختینیازهای اساسی روان  153/3  11 11 316/1-  564/1  

25/22 ارزیابی مجدد  534/3  53 32 514/1-  124/1  

36/51 سرکوبی  135/3  1 26 352/1-  511/1  

13/45 تنظیم هیجان  313/1  21 12 521/1-  342/1  

15/32 خطرپذیری  162/1  44 521 113/1  636/1  

 

مقدار  در مطل  کجی و کشااایدگی برای  5باا توجه به نتایج جدول 

نیسااات، بنابراین بر اسااااس نظر  51و  3تر از هیچ کدام از متغیرها بزر 

 2توان گفت متغیرهای پژوهش نرمال هسااتند. در جدول (، می34کلاین )

شناختی، اهلاعات مربوط به همبساتگی پیرساون بین نیازهای اساسی روان

 های آنها با خطرپذیری گزارش شد.و زیرمقیاس انتنظیم هیج

 
 آموزان دخترهای آنها با خطرپذیری دانششناختی، تنظیم هیجان، و زیرمقیاس: ماتریس همبستگی پیرسون بین نیازهای اساسی روان3جدول 

 8 7 6 5 4 2 3 1 متغیرها

        5 . خودمختاری5

112/1 . شایستگی2 ** 5       

521/1 . ارتباط3 * 226/1 ** 5      

321/1 شناختی. نیازهای اساسی روان4 ** 216/1 ** 663/1 ** 5     

153/1 . ارزیابی مجدد1 ** 116/1 ** 511/1 ** 143/1 ** 5    

412/1 . سرکوبی6 ** 151/1 ** 213/1 ** 141/1 ** 435/1 ** 5   

166/1 تنظیم هیجان .3 ** 112/1 ** 265/1 ** 631/1 ** 263/1 ** 213/1 ** 5  

-421/1 . خطرپذیری2 ** 142/1- ** 331/1- ** 111/1- ** 465/1- ** 443/1- ** 123/1- ** 5 

 15/1داری در سطا معنا** 11/1داری در سطا معنا *

 

، خودمختاااری 2باا توجااه بااه نتاایج مااتریس همبساااتگی در جادول 

(421/1- =r شااایسااتگی ،)(142/1- =r( ارتباط ،)331/1- =r نیازهای ،)

آموزان رابطه (، با خطرپذیری دانشr= -111/1شااناختی )اساااساای روان

 -465/1دارند. همچنین ارزیابی مجدد ) 15/1منفی معنااداری در ساااطا 

=r) ساارکوبی ،(443/1- =r)  تنظیم هیجان و(123/1- =r با خطرپذیری )

 دارند. 15/1در سطا  آموزان رابطه منفی معناداریدانش

نیازهای اسااااسااای  آموزان از رویبینی خطرپذیری دانشبرای پیش

شاااناختی، تنظیم هیجان از روش رگرسااایون چندگانه به صاااورت روان

همزمان اساتفاده شد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر فر  شده است 

شاناختی، تنظیم هیجان به صورت تمامی متغیرهای نیازهای اسااسای روان

از  آموزان را دارند، اسااتفادهبینی خطرپذیری دانشمعناداری توانایی پیش

رگرساایون همزمان به رگرساایون گام به گام ارجحیت داده شااد. در ابتدا 

های مدل رگرسااایونی بررسااای شاااد. برای بررسااای اساااتقلال فر پیش

واتسااون اسااتفاده شااد که مقدار آن برابر با  -ها از آماره دوربینماندهبا ی

توان  رار دارد می 1/2تا  1/5به دسااات آمد که چون در فاصاااله  231/5

 ها رعایت شد. همچنین جهت بررسیماندهفر  اساتقلال با یگفت پیش

های عامل تورم واریانس خطی بین متغیرهای مساتقل از شاخصوجود هم

تورم  عاملو شااخص تحمل استفاده شد که با توجه اینکه مقادیر شاخص 

بوده، در نتیجه مشاااکل  15/1و شااااخص تحمل بیش از  51تر از کوچ 

خطی بین متغیرهای مسااتقل مشاااهده نشااد. همچنین به منظور بررساای هم



 انکارو هم شستان یزه یجنگ نینسر                                                                           شناختی و تنظیم هیجانآموزان بر اساس نیازهای روانبینی خطرپذیری دانشپیش 

511 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

2
، شماره 
5

، بهار 
5411

 

 

ها از نمودار پراکنش آماری استفاده شد ماندههای با یهمساانی واریانس

که پس از بررسای نمودار، روندی در نمودار حاصله که نشان از همسانی 

ای مدل باشااد، مشاااهده نشااده اساات؛ بنابراین همه هماندهواریانس با ی

توان برای بررساای فرضاایه از شاارایط مدل رگرساایونی بر رار بوده و می

خلاصاااه نتایج  3آزمون رگرسااایون چنادگانه اساااتفاده کرد. در جدول 

 رگرسیون گزارش شده است.

 
 شناختی و تنظیم هیجاننیازهای اساسی روان بینی خطرپذیری از روی: خلاصه نتایج مدل پیش2جدول 

 خطای استاندارد برآورد  تعدیل شده 2R  (2Rواریانس تبیین شده ) (Rهمبستگی چندگانه ) 

623/1 313/1 324/1 114/3 

 

های ضااریب همبسااتگی چندگانه بین مؤلفه 3با توجه به نتایج جدول 

موزان آشناختی و تنظیم هیجان با خطرپذیری دانشنیازهای اسااسی روان

درصااااد از تغییرات  3/31در مجموع  ( اساااات. این پنج مؤلفااه623/1)

نتایج تحلیل  4کنناد. در جدول بینی میآموزان را پیشخطرپاذیری دانش

 بینی متغیر خطرپذیری از رویبرای بررسااای توانایی پیش واریاانس مدل

 شناختی و تنظیم هیجان گزارشبین نیازهای اسااسای روانمتغیرهای پیش

 شده است.

 
 هیجانشناختی و تنظیم بین نیازهای اساسی روانپیش هاینتایج تحلیل واریانس رگرسیون چندمتغیری ملاک از روی متغیر :4جدول 

 داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 5مدل 

246/52326 رگرسیون  1 361/2113  453/41  115/1  

124/51366 با یمانده  315 354/16    

131/32112 کل  316    

 

دار معنی 115/1در ساااطا  F=453/41آمااره  4باا توجااه باه جاادول 

هااای هبین )مؤلفااتوان نتیجااه گرفاات متغیرهااای پیشاسااات؛ بنااابراین می

متغیر  بینیشاااناختی و تنظیم هیجان( توانایی پیشنیازهای اسااااسااای روان

ضااارایب  1آموزان را دارناد. در جادول ملااک یعنی خطرپاذیری دانش

 د.اناستاندارد شده و استاندارد نشده رگرسیون گزارش شده

 
 بینی خطرپذیریضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده مدل پیش :5جدول 

 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده 

t داریسطح معنا 
 درصد 55دامنه اطمینان 

 حد بالا حد پایین Beta خطای استاندارد B 5مدل 

a 212/535عدد ثابت   131/4  - 132/31  115/1  332/523  523/531  

-233/1 شایستگی  561/1  223/1-  211/1-  115/1  513/5-  142/1-  

-425/1 ارتباط  524/1  531/1-  233/3-  115/1  321/1-  233/1-  

-321/1 خودمختاری  563/1  521/1-  324/2-  152/1  355/1-  162/1-  

-422/1 ارزیابی مجدد  511/1  561/1-  131/3-  113/1  312/1-  561/1-  

-331/1 سرکوبی  565/1  522/1-  314/2-  151/1  616/1-  162/1-  

 

(، p ،223/1-=β<15/1اثر شاااایساااتگی ) 1باا توجه به نتایج جدول 

(، p ،561/1-=β<15/1(، ارزیاابی مجدد )p ،531/1-=β<15/1ارتبااط )

( p ،522/1-=β<11/1( و سرکوبی )p ،521/1-=β<11/1خودمختاری )

اسی های نیازهای اساادار اسات؛ بنابراین مؤلفهبر خطرپذیری منفی و معنی



 کارانو هم شستان یزه یجنگ نینسر                                                                           شناختی و تنظیم هیجانروانآموزان بر اساس نیازهای بینی خطرپذیری دانشپیش 

515 

ره 
دو
ک، 
ود
 ک
ان
رو
ت 
لام
 س
مه
لنا
ص
ف

2
ره 
ما
 ش
،

5
ار 
 به
،

54
11

 

  

ان آموزداری خطرپذیری دانششاااناختی و تنظیم هیجان به هور معناروان

 کنند. بینی میرا پیش

 گیریبحث و نتیجه
بر  آموزان دختربینی میزان خطرپذیری دانشمطالعه حاضااار با هدف پیش

 شاختی و تنظیم هیجان انجام شد. اولین یافتهناسااس نیازهای اسااسی روا

ناختی شپژوهش حاضار نشاان داد که همبستگی بین نیازهای اساسی روان

 دار بود. همچنین نتایج ضریبهای آن با خطرپذیری منفی و معنیو مؤلفه

ازهای داری بین نیرگرسایونی اساتاندارد شده نشان داد، رابطه منفی و معنا

آموزان دختر وجود دارد؛ ی با خطرپذیری در دانششااناختاساااساای روان

شااناختی در بین افراد در سااطا بنابراین هر اندازه نیازهای اساااساای روان

آمده دستبالاتری باشد، احتمال کاهش خطرپذیری بیشتر است. نتیجه به 

(. در این راستا، 52-54با نتایج مطالعات پیشاین در این زمینه همسو است )

 آموزان نشاان داد که از بیشترین عللو ربیعی بر روی دانشمطالعه زمانی 

شااناختی )شاااایساااتگی و رفتار پرخطر نوجوانان، نیازهای اساااسااای روان

از ای دیگر نشاااان داده شاااد که (. در مطاالعه52خودمختااری( اسااات )

شاااناختی، نیاز به خودمختاری و نیاز به هاای نیاازهای بنیادین روانمؤلفاه

(. همچنین 54داری دارند )اعتیاد، رابطه منفی و معنا ارتبااط باا گرایش باه

( دریافتند، بزرگسااالان جوانی 56در پژوهشاای دیگر برایتون و همکاران )

 شود، کمتر دچار افکارشناختی آنها برآورده میکه نیازهای اسااسی روان

 زنند. شوند و کمتر به رفتارهای خودکشی دست میخودکشی می

توان گفات کاه نیازهای بنیادین ت آماده میدر تبیین نتیجاه باه دسااا

و همه افراد به دنبال انجام  اسااتهای تاتی افراد شااناختی از ویژگیروان

هایی هساااتند که فرصااات مناساااب برای ارضاااای نیازهای بنیادین فعالیت

دهد. زمانی که این نیازها از هری  شااناختی را در اختیار آنها  رار میروان

ه صحیا برآورده شده باشند، افراد به احساس های مناسب به شیوفرصات

نی که یابند، اما زماخودمختاری، شایستگی، و ارتباط با دیگران دست می

این نیازها از هری  مناسااب برآورده نشااده باشااد، افراد هب  نیاز تاتی به 

های ها و راهشااانااختی باه دنباال فعالیتارضاااای نیاازهاای بنیاادین روان

ساااااس خودمختاااری، ارتباااط بااا دیگران، و جااایگزین برای کسااااب اح

گردند که یکی از این راهکارهای جایگزین ممکن اساات شااایسااتگی می

گرایش به رفتارهای پرخطر یا خطرپذیری باشاااد. در وا ع زمانی که افراد 

ا هشاناختی با مشکل مواجه شوند، آرماندر ارضاای نیازهای بنیادین روان

یابی به ارضاااای نیازهای رای دساااتو راهکارهای بیرونی را جایگزینی ب

 بینند. خود می

باید توجه داشااات که نیاز به شاااایساااتگی، خودمختاری، و ارتباط، 

زیربناای رفتاار اسااات و باا ابعاد مختلم انگیزش مرتبط اسااات؛ بنابراین 

یط شااود. به عبارتی، محبرآورده ساااختن آنها به تقویت انگیزش منجر می

هنی انجامند، بهزیسااتی تازهای بنیادی میهایی که به ارضااای نییا فعالیت

بخشاند. در نتیجه و تی فرد احساس اثرمند بودن در تعامل فرد را ارتقا می

بااا دنیااای فیزیکی و اجتماااعی، برخورداری از  اادرت انتخاااب، تااأییااد و 

های رفتاری و ی  حس کلی تعل  اختیاار در آلااز، ادامه و اتمام فعالیت

در  تری از زندگی خود،  طعا  ارزیابی مثبتو وابسااته بودن داشااته باشااد

 توان گفت کهدیگر می عبارتی (. به55های مختلم خواهد داشت )حوزه

ود، خ شناختی، فرد احساس حرمتبا برآورده شادن نیازهای بنیادی روان

مفید بودن، و نشااط تهنی خواهد داشات. و تی نیاز به خودمختاری ارضا 

ونی او به تجربه حس اراده و نیز مالکیت بر شاااود، در وا ع تماایال درمی

شاااود. و تی نیااز او باه ارتبااط و تعل  یاافتن با رفتاارهاایش برآورده می

شود، در وا ع حس صمیمیت و نزدیکی با دیگران در او دیگران ارضا می

شااود، نهایت، و تی نیاز به شااایسااتگی برآورده می شااود و درتقویت می

(. 53ندگی و  درت اداره آن ارضا شده است )دروا ع تمایل به تسلط بر ز

رساد تجربه حس اراده، صمیمیت و تسلط بر محیط نتیجه اینکه به نظر می

ت، شناختی در آنها استوسط افراد که برآیند ارضای نیازهای بنیادی روان

 (.51ارتقای سلامت و در نتیجه کاهش خطرپذیری را به دنبال دارد )

د کاه همبساااتگی بین تنظیم هیجاان و دیگر یاافتاه پژوهش نشاااان دا

هاای آن یعنی ارزیاابی مجادد و سااارکوبی باا خطرپذیری منفی و مؤلفاه

معنادار بود. همچنین نتایج ضاریب رگرسایونی اساتاندارد شده نشان داد، 

موزان آداری بین تنظیم هیجان با خطرپذیری در دانشرابطاه منفی و معناا

نظیم هیجان در بین افراد در ساااطا دختر وجود دارد؛ بنابراین هر اندازه ت

آمده دست بالاتری باشاد، احتمال کاهش خطرپذیری بیشتر است. یافته به

(. پژوهش 25-26با نتایج مطالعات پیشاااین در این زمینه همساااو اسااات )

های زیساااتی شاااخصااایت و راهبردهای از نقش پاایه خلجی و حسااانی

(. در 25کند )جویی هیجاان در بروز رفتاارهاای پرخطر حماایات مینظم
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ای دیگر نشان داده شد که بین ابعاد تنظیم هیجان با همین راستا در مطالعه

 (.  26رفتارهای پرخطر کودک رابطه معناداری وجود دارد )

لازم  هایتوان گفات افرادی کاه فاا د مهارتدر تبیین این یاافتاه می

برای کنار آمدن با تجارب هیجانی خود هساااتند، زمان مدیریت عواهم 

یا  شاااونادمنفی خود باا احتماال بیشاااتری، درگیر رفتاارهاای پرخطر می

(. از سوی دیگر 51گیرند )احسااسات خود را سرکوب کرده و نادیده می

این افراد با درک کمتری که از هیجانات خود دارند، مشاااکلات خود را 

کنند. همچنین افرادی که با هیجانات خود انطباق ندارند بیشااتر درونی می

ی برای ابراز آن نادارناد، احتماالاا  مناابع محادودتری برای للبه بر یاا راه

احسااسات منفی خود دارند و برای تسکین هیجانات شدید خود، ا دام به 

توان گفت که دیگر میعبارتی (. به 23کنند )انجاام رفتاارهای پرخطر می

 های هیجانی و زیستی مثبت به محرک برانگیزانندهارزیابی مجدد به پاسخ

های شاااود و در مقاابال، فرونشاااانی در  االاب پااساااخهیجاان منجر می

های گوناگون، از عوامل خطرآفرین انجام رفتارهای نایافته به تنشسازش

 (.25آیند )نایافته )سوءمصرف مواد و ...( به حساب میسازش

توان به خودگزارشی بودن ابزار های پژوهش حاضر میاز محدودیت

آموزان دختر دبیرستانی اشاره کرد نتایج به دانشپژوهش و محدود بودن 

ای هآموزی و یا گروههای دانشکاه باایاد در تعمیم نتاایج به دیگر گروه

 شااود مطالعات آینده رویبالینی احتیاط شااود. بر این اساااس پیشاانهاد می

 های جنسیتی نیز مورد بررسی  رار گیرند.انجام شاود و تفاوت نیز پساران

نقش متغیرهای میانجی مانند عوامل شناختی از شاود میهمچنین پیشانهاد 

اس بر اس .جمله نشاخوار فکری در  الب معادلات سااختاری بررسای شود

 شناختی ونقش نیازهای اساسی روانهای پژوهش و مشاخص شادن یافته

شاااود که به آموزش تنظیم هیجاان در کاهش خطرپذیری، پیشااانهاد می

عه درمجموع مطال کان پرداخته شاااود.تنظیم هیجان از سااانین پایه به کود

ویژه در حاضر ابعاد تازه و متفاوتی از نقش عوامل مؤثر در خطرپذیری به 

 آموز را آشکار کرد.دختران دانش

 ملاحظات اخلاقی
این پژوهش برگرفته از رسااااله دکترای خانم : پیروی از اصووول اخلاپ پژوهش

شاناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد زاهدان با نسارین جنگی زهی شاساتان در رشاته روان

به تصاویب رسایده است. مجوز اجرای  22/11/5312بوده که در تاریخ  2251/1شاماره 

وپرورش شهر سراوان با شماره نامه اداره آموزشاین مطالعه بر روی افراد نمونه از سوی 

ات صاااادر شاااده اسااات. همچنین دیگر ملاحظ 14/15/5311مور   641/21252/4145

اخلا ی مانند رضااایت کامل افراد نمونه در انجام این پژوهش به هور کامل رعایت شااده 

 است.

 .شده استپژوهش حاضر با هزینه شخصی نویسنده نخست انجامحامی مالی: 

نویسانده نخسات این مقاله به عنوان هراک و نویسنده نقش هر یک از نویسوندگان: 

رتیب به عنوان استادان راهنما و مشاور در این متن اصالی، و نویساندگان دوم و سوم به ت

 اند.مطالعه، نقش داشته

 گونه تضاد منافعی نداشته است. این مطالعه برای نویسندگان هیچتضاد منافع: 

نویساندگان از تمامی کسانی که در اجرای این پژوهش همکاری تشوکر و قدردانی: 

کنند.می اند، تشکر و  دردانیداشته
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