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 Background and Purpose: It is important to identify factors that can reduce or prevent the risk 

taking of female adolescents; Therefore, the aim of this study was to determine the role of attachment 

styles, cognitive regulation of emotion and subjective vitality in predicting high-risk behaviors in 

female adolescents.  

Method: The statistical population of this descriptive-correlational study included all female students 

of the second year of high school in Tabriz in the academic year 2018-2019, from which 282 people 

were selected using multi-stage cluster sampling. Data were collected through Adult Attachment 

Inventory (Besharat, 2005), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski et al, 2001), 

Subjective Vitality Scale (Ryan & Frederick, 1997) and Iranian Adolescents Risk-Taking Scale 

(Zadeh Mohammadi et al, 2011). Data were analyzed using inferential statistics method (Pearson 

correlation coefficient and stepwise regression analysis) in SPSS. 23 software.  

Results: High-risk behaviors have a positive and significant relationship with avoidant attachment 

styles (p = 0.002, r = 0.184) and ambivalent (p = 0.001, r = 0.201) and a negative and significant 

relationship with subjective vitality also subjective vitality (p = 0.001, β = -0/313) and ambivalent 

attachment style (p = 0.011, β = 0.147) have the ability to explain changes in high-risk behaviors.  

Conclusion: Given that subjective vitality and ambivalent attachment style have the ability to explain 

changes in high-risk behaviors; therefore, intervention programs are suggested to improve subjective 

vitality and security of attachment to prevent the occurrence of risky behaviors in female adolescents.  
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Extended Abstract 

Introduction 
Adolescence is a stage of life marked by several changes, and 

its characteristics are such that it causes adolescents to engage 

in high-risk situations and actions (1 and 2), which pose 

dangers not only to themselves but also to others (4). Studies 

have identified a variety of reasons for adolescents' propensity 

to engage in high-risk behaviors. One of the most influential 

factors in adolescents' participation in high-risk behaviors is 

attachment styles (10), which refers to a stable emotional bond 

between two people, in which one of the parties strives to 

maintain closeness and intimacy with the object of attachment 

in order to continue the relationship (11). In addition, some 

research has implicated emotion in the creation of high-risk 

behavior (17). Emotion regulation refers to the tactics 

employed to decrease, strengthen, or increase emotion (15). 

Emotion regulation is associated with high-risk behaviors in 

adolescents, according to research (20-17). Subjective vitality 

is one of the effective components of mental health (21) and 

refers to a feeling of vigor, enthusiasm, and energy (22). This 

component is one of the psychological factors that safeguard 

dangerous conduct (23). The association between 

psychological well-being and high-risk behaviors (4), as well 

as the relationship between resilience and subjective vitality 

and addiction susceptibility, has been validated by research 

(23).  

Although a number of studies have demonstrated a correlation 

between high-risk behaviors and attachment styles (10 and 12) 

and cognitive emotion regulation strategies (17-20), the 

association between subjective vitality and high-risk behaviors 

has received less attention (23). Determining the significance 

of attachment patterns, emotion regulation, and subjective 

vitality in predicting high-risk behaviors in adolescent girls was 

the purpose of this study. 

Method 
The present study was descriptive-correlational, and its 

statistical population comprised all female students in the 

second year of middle school in Tabriz who attended public 

schools during the 2017-2018 academic year. This study's 

statistical sample consisted of 282 students who were selected 

as a statistical sample using the multi-stage cluster sampling 

method; after specifying the relevant districts and schools based 

on the sample size, arrangements were made with the students 

who met the criteria to participate in the study. Subsequently, 

each participant received instructions on the procedure and how 

to complete the task, and their consent was obtained. To 

accordance with ethical guidelines, they completed the consent 

form to participate in the study, and the researcher informed 

them that the questionnaire results would be kept confidential. 

The criteria for entry into the study were enrollment in the 

second year of high school and female gender. The criteria for 

exiting the study were students' refusal to participate and 

incomplete questionnaires. Data were collected through the 

Adult Attachment Inventory (26), the Cognitive Emotion 

Regulation Questionnaire (16), the Subjective Vitality Scale 

(29), and the Iranian Adolescent Risk-Taking Scale (32). At a 

significance level of 0.05, the data were analyzed using 

descriptive statistics (percentage, frequency, standard 

deviation, and mean) and inferential statistics (Pearson 

correlation coefficient and stepwise regression analysis) in 

SPSS23 software. 

Results 
Descriptive statistics of the variables of secure, avoidant and 

ambivalent attachment styles, positive and negative emotion 

regulation strategies, subjective vitality and high-risk behaviors 

are listed in Table (1).

 

Table 1. Descriptive indices and normality of research variables  

Variable M SD Min Max Skewness Kurtosis 

Secure 13.34 2.97 5 24 0.259 0.316 

avoidant 12.68 3,24 5 21 0.189 -0.344 

ambivalent 13.39 3.65 5 24 0.381 -0.128 

Positive emotion regulation strategies 46.84 7.64 25 67 -0.049 -0.183 

negative emotion regulation strategies 58.73 9.05 28 81 -0.152 0.107 

subjective vitality 32.86 8.36 7 35 -0.862 0.289 

High-risk behaviors 22.36 6.35 0 79 0.927 0.591 

According to Table 1's results, the absolute value of skewness 

and kurtosis indicates that all variables have a normal 

distribution. Stepwise regression assumptions were examined 

and confirmed; Pearson's correlation coefficient was used to 

examine the correlation between secure, avoidant, and 

ambivalent attachment styles, positive and negative emotional 

regulation strategies, and subjective vitality and high-risk 

behaviors. 

Positive and significant associations were found between 

avoidant (p = 0.002, r = 0.182) and ambivalent (p = 0.001, r = 

0.210) attachment styles and high-risk behaviors. Moreover, 

subjective vitality has a negative and statistically significant 

relationship with high-risk behavior (p = 0.001, r = 0.313), 

While there are no relationships between positive (p = 0.552, r 

= 0.035) and negative (p = 0.802, r = 0.015) emotional 

regulation strategies as well as secure attachment style (p = 

0.370, r = 0.054) and high-risk behaviors (p>0.001). 

Using stepwise multiple regression, the data were analyzed. 

In the first step, the subjective vitality variable and in the 

second step, the ambivalent attachment style were introduced 
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into the equation, and their significance was maintained 

throughout both steps. Because they had no effect on high-risk 

behavior, the variables of secure and avoidant attachment styles 

and positive and negative emotion regulation strategies were 

removed from the equation. 

Conclusion 
In explaining high-risk behaviors based on subjective vitality 

and ambivalent attachment style, the sum of predictor variables 

predicts a variance of R2=0.119 for the criterion variable. Also, 

the F-value observed for all research variables is significant at 

the 0.05 level, indicating that the above variables have a 

significant effect on high-risk behaviors, and the effect of 

subjective vitality (p = 0.001, = 0.313) on negative high-risk 

behaviors and ambivalent attachment style (p = 0.011, = 0.147) 

is positive and significant at the 0.05 level on high-risk 

behaviors. 

This study found a correlation between avoidant and 

ambivalent attachment styles and high-risk behavior. In this 

regard, studies 10 and 12 demonstrated a positive relationship 

between ambivalent and avoidant attachment styles and high-

risk behaviors: adolescents with an ambivalent attachment style 

engage in high-risk behaviors due to their constant fear of 

rejection by others, whereas adolescents with an avoidant 

attachment style engage in high-risk behaviors due to their 

denial of the significance of attachment relationships (10). This 

study discovered that subjective vitality has a negative 

relationship with high-risk behavior. As the adolescent's sense 

of vitality and energy increases, he or she acts competently in 

high-risk situations (21). 

Another finding of this study is that there is no correlation 

between emotional regulation techniques and high-risk 

behaviors, which is explicable by taking into account the 

personal, educational, and cultural circumstances (20) of the 

adolescent girls who were the subject of the study. 

Subjective vitality and ambivalent attachment are able to 

predict high-risk behaviors, according to the most significant 

finding of this study. Subjective vitality improves coping 

ability in high-risk situations (22), and it appears that 

ambivalent adolescents are more risk-taking because they view 

themselves as unacceptable and worthless (10). This study's 

most important limitation was that it examined only the 

relationship between the variables discussed and did not 

consider the role of mediating variables. Future research should 

focus on the mediating role of the subjective vitality variable in 

this regard, and programs to promote subjective vitality and the 

safety of attachment should be developed to prevent high-risk 

behaviors in adolescent girls. 
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 20/11/1399دریافت شده: 

 03/10/1401پذیرفته شده: 

 23/11/1401منتشر شده: 

ساش زمینه و هدف:  سکن یریشگیپکاهش دهد یا از بروز آن را نوجوانان دختر  یریخطرپذ زانیکه بتواند م یعوامل یینا  یضرور ارید، ب

پرخطر در  یرفتارها بینیدر پیش یو نشاط ذهن ،جانیشناختی ه تنظیم، یدلبستگ یهاسبک نقش نییپژوهش با هدف تع نیابنابراین، است؛ 

 نوجوانان دختر انجام شد. 

 در سال زیشهر تبرمدارس دولتی متوسطه  دومدختر دوره آموزان شامل تمامی دانش همبستگی-توصیفی پژوهش نیا یآمار جامعه: روش

صیلی ستفاده از روش  نفر با 282بود که از این میان تعداد  1397-98 تح شهگیری نمونها شدند. دادهچندمرحله ایخو های مورد ای انتخاب 

رایان ) ینشاط ذهن(، 2001و همکاران،  )گارنفسکی جانیشناختی ه تنظیم(، 1384)بشارت،  بزرگسال یدلبستگهای نامهنیاز به وسیله پرسش

های آماری روشها با اسددتفاده از ادهگردآوری شددد. د( 1390همکاران، و  ی )زاده محمدیرانینوجوانان ا یریخطرپذ( و 1997و فردریک، 

 . شدند لیتحل  PSS.23افزاردر نرم( گامبهگام ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضرتوصیفی و استنباطی )

رابطه مثبت و ( =001/0p= ،201/0 rو دوسدددوگرا )( =002/0p= ،184/0 r) یاجتناب یدلبسدددتگ یهاسدددبکبا پرخطر  یرفتارهاها: یافته

، =011/0p( و سددبک دلبسددتگی دوسددوگرا )=001/0p= ،313/0- βو نشدداط ذهنی ) دندار یداراو معن یرابطه منفنشدداط ذهنی  و با دارامعن

147/0 β=دندارتغییرات رفتارهای پرخطر را  تبیین ( توانایی . 

 را دارند؛ بنابراین ارائهپرخطر  یرفتارهاتوانایی تببین تغییرات دوسدددوگرا  یو سدددبک دلبسدددتگ ینشددداط ذهن نکهیتوجه به ابا  گیری:نتیجه

 شود. یم شنهادپی در نوجوانان دختر پرخطر یرفتارها ازیری گشیپ ای به منظور ارتقاء نشاط ذهنی و ایمنی دلبستگی برایهای مداخلهبرنامه
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 مقدمه

شناختی،دوره 1یوجوانن ست که با تغییرات  ستی  ای از زندگی آدمی ا زی

ای است که های نوجوانی به گونهویژگی (.1) شناختی همراه استو روان

 2) کندها و رفتارهای پرخطر رهنمون میوی را به سددمت تجربه مویعیت

ستی  2رفتارهای پرخطر(. 3و  سالمتی و بهزی ستند که  شامل رفتارهایی ه

ها برای فرد درگیر در  نه تن نان را در معرض خطر یرار می دهند و  نوجوا

بار محسدددوب این دسدددته از رفتارها، که برای سدددایرافراد جامعه نیز زیان

شان داده4) شوندمی سنین (. مطالعات ن اند که اغلب رفتارهای پرخطر در 

 و رفتارهایی شدددامل کشدددیدن یلیان، شدددوندسدددالگی آغاز می 18یبل از 

شایع گار،سی سی،  صرف مواد مخدر و الکل و رابطه جن ترین رفتارهای م

علل ها، پژوهش(. امروزه 5دهند )پرخطر دوره نوجوانی را تشدددکیل می

سایی کردهپرخطر  یبه رفتارهانوجوانان  مختلفی را برای گرایش اند؛ شنا

ی و تغییرات هورمون اتریتأثی، کیژنت توانند ناشدددی از عواملاین علل می

لل6دوره بلوغ ) نه (، ع ها )فردی، زمی یاز یا7ای، ن مل محیطی و  ( و  عوا

 ، ضدددعم حمایت والدین از نوجوانان و نقشخانوادهاجتماعی همچون 

( باشدددند. دیگر 9نیز مواجهه با خشدددونت در خانواده ) ( و8همسدددا)ن )

 ایمندلبسدددتگی نا یهاسدددبکشدددناختی مانند مطالعات نقش عوامل روان

سطوح10) ستی روان (،   یجاننظمی هیبی ( همچنین4شناختی )پایین بهزی

 گیری این رفتارها نشان دادند. ( را در شکل 3و 2)

تا، سدددبک مل مؤثر در  3های دلبسدددتگیدر همین راسددد یکی از عوا

 دلبسدددتگی پیوند (.10) اسدددت پرخطر یرفتارها مشدددارکت نوجوانان در

ستدو فرد  نیب داریپا یجانیه از دو طرف کوشش  یکیدراین ارتباط ، ا

را حفظ کرده و به  یبا موضدددول دلبسدددتگ صدددمیمیتو  یکینزد کندیم

(. پژوهشگران 11) یابدارتباط ادامه می عمل کند تا مطمئن شود که روشی

و  ،5یاجتناب منیناا ،4های دلبسددتگی را به صددورت دلبسددتگی ایمنسددبک

احساس  منیای با دلبستگکودکان  اند.کرده بندیمیتقس 6دوسوگرا منیناا

اجتنابی  منینااکودکان  خود دارند، ولی نیوالد طرفاز امنیت و حمایت

شان میعواطم  سبت بهدهند و کمی به مادر یا مرایب ن شت ن مادر  بازگ

                                                            
1. Adolescence 

2. High-risk behaviors 

3. Attachment styles 

4. Secure attachment 

5. Insecure avoidant attachment    

6. Insecure ambivalent attachment 

نیز اغلب از  کودکان دوسددوگرا .کنندیم از او دوری وند هسددت تفاوتیب

به با اینها دوری میغری ند و  مادر مضدددطرب کن عدم حضدددور  که از 

ابتدا به مادر نزدیک شددده و سددی  وی را  شددوند، ولی با بازگشددت اومی

گیری دلبستگی عاطفی شکل (. براساس نظریه دلبستگی،12زنند )پ  می

بین مادر و فرزند، اسدداس تحول عاطفی و اجتماعی سددالم در نوجوانی و 

کند و اسدداس اعتماد نسددبت به دیگران تجاربی ریزی میبزرگسددالی را پی

های (. پژوهش13کند )های اولیه زندگی کسب میاست که فرد طی سال

سبک شان دادند که از میان  شده ن ستگی، انجام    لبستگید سبکهای دلب

 هایبکدسبین  (، اما10دارد )ی ده منفدبطرا ردپرخط یادهرفتار ادب یمنا

ارد دوجود  مثبتی بطهرا پرخطر یهارفتار با جتنابیو ا اسوگردو ستگیدلبد

طه ویژگی12و  10) باره راب جام شدددده در عه ان طال با وجود این م های (. 

سبک ستگی با خطرشخصیتی و  شان داد از 13جویی جوانان )های دلب ( ن

کنندگی بینیبین، تنها جنسیت، سن و دلیذیری اثر پیشهای پیشبین متغیر

جویی دارد. به این ترتیب از طریق توجه به نول داری روی میزان خطرعنام

دلبسدددتگی و ایمنی موجود در رابطه فرزند و والدین و تأثیرآن بر رفتار و 

جانی می یت و تنظیم هی های پرخطر در شدددخصددد تار به رف توان گرایش 

 (. 10خانواده را بررسی کرد )

مل موثر دیگر در گرایش به توانایی تنظیم هیجان در نوجوانان از عوا

(. نحوه تفکر افراد پ  از یک 2رفتارهای پرخطر مطرح شدددده اسدددت )

های فرایند داد پرخطر و یا تنظیم هیجان با اسددتفاده ازروی تجربه منفی یا

ست )شناختی، تنظیم  هایی راهبرد تنظیم هیجان به (.14شناختی هیجان ا

و  روندیبه کار م جانیه شیزاو اف تیکاهش، تقو یکه برا کندمی اشاره

 هیژوبه  ،هیجانی یادهنشدکوا حالدصو ا ابیدیارز رت،ادربرگیرنده نظ

هسدددتند  افهدا به نسیدر رمنظو به هیجانی رگذو زود شدید یحالتها

را  جانیهشددناختی  میتنظ یهامؤلفه(، 16) و همکارانگارنفسددکی  (.15)

تمرکز مجدد ، 8مثبت تمرکز مجددشدددامل  7مثبت یراهبردها دو طبقه در

مه نا بت یابیارز، 9یزیربر بر یدگاه10مجدد مث و  12پذیرشو  11گیری، د

7. Positive strategies 

8. Positive refocusing  

9. Refocus on planning   

10. Positive reappraisal 

11. Putting in to perspective 

12. Acceptance 
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 4، سرزنش دیگری3، سرزنش خود2شامل نشخوار فکر 1های منفیراهبرد

تنظیم هیجان نقش  مثبت راهبردهایکردند.  ندیبطبقه 5انگاریو فاجعه

ندهدکاهش بروز عالئم ای در هنده و راهبردهای منفی نقش تشددددیدکن

های پژوهش(. 16) اختال)ت روانی مانند اضدددطراب و افسدددردگی دارند

باط راهبردهای  اخیر ناختی ه تنظیمارت تارها جانیشددد به  پرخطر یبا رف

رابطه بین تنظیم هیجانی و (، 17) واسدددطه حمایت اجتماعی درک شدددده

های پرخطر در دختران نوجوان ) تار با رف ناختی  نقش (، 18بازداری شددد

بینی خطرپذیری هیجان در پیش شددناختی و تنظیمزهای اسدداسددی رواننیا

هیجان در  ای راهبردهای تنظیم( و نقش واسدددطه19آموزان دختر )دانش

های پرخطر های دلبستگی با رفتارهای فراشناختی و سبک رابطه بین باور

نوجوانان ( را نشددان دادند. 20فرزندان نوجوان جانبازان اعصدداب و روان )

ه دلیل شدددراین سدددنی خود به سدددرعت به محرک های هیجانی پاسددد  ب

(؛ 18ها و مدیریت آنها ناتوان هسددتند )دهند و در مقابله مؤثر با هیجانمی

شدددناختی آنان ناشدددی از تعاملی دوطرفه بین در حالی که بهزیسدددتی روان

اسددتفاده از انوال خاصددی از راهبردهای تنظیم شددناختی هیجان و ارزیابی 

 (.17آور است )ز مویعیت تنشمناسب ا

شاط ذهنی سویی ن های از مؤلفهنیز از نظر مفهومی به عنوان یکی  6از 

به طور کلی افراد دارای (. 21شدددناختی اسدددت )مؤثر در بهزیسدددتی روان

اغلب دارای هیجانات مثبت هسدددتند و ارزیابی مثبتی از  بهزیسدددتی با)،

داشدددتن انرژی ذهنی و بدنی در وایع (. نشددداط ذهنی 4داد ها دارند )روی

)زم برای تجربه کردن ح  شدددوس، سدددرزندگی و انرژی اسدددت که از 

سرچشمه  ستقالل و انگیزش درونی  شتن حق ا ساتی نظیر آزادی، دا احسا

های مؤثر در (. همچنین نشددداط ذهنی به عنوان یکی از مؤلفه22گیرد )می

مل روان ناختی محافظتبهزیسدددتی از عوا نده در عدم گراشددد به کن یش 

(. در همین راسدددتا در پژوهشدددی رابطه منفی 23رفتارهای پرخطر اسدددت )

دست آمد. به عبارتی های پرخطر بهشناختی با رفتارمعنادار بهزیستی روان

تار پرخطر، سدددطس بهزیسدددتی  به انوال رف با)رفتن سدددطوح گرایش  با 

ناختی کاهش میروان ها از جمله موراون (. همچنین پژوهش4یابد )شددد

گری ( ارتباط بین نشددداط و اختالل رفتاری با واسدددطه2008) 7اسدددمنور

                                                            
1. Negative strategies 

2. Rumination 

3. Self-blame 

4. Blaming others 

قل از خود هارگری )ن تاب21م طه بین  با ( و راب آوری و نشدددداط ذهنی 

شجویان ) ستعداد اعتیاد دان شاط ذهنی 23ا ( و رابطه بین هوش هیجانی و ن

 ( را نشان دادند. 21آمدی )کاربا خود

عات، همبسدددت طال عدادی از م که ت با با این های پرخطر  تار گی بین رف

-17)  جانیشناختی ه تنظیم راهبردهای( و 12و  10های دلبستگی )سبک

اند، در زمینه بررسدددی ارتباط نشددداط ذهنی با رفتارهای ( را نشدددان داده19

شده است )  پرخطر یرفتارها یبررس(. 23پرخطر پژوهش چندانی انجام ن

ی روانتحول و  یسدددالمت ،یزندگ یکه برا ییهاامدیاز نظر پ یدر نوجوان

به دلیل اهمیت دوره  (.9، ضدددروری اسدددت )آنان به همراه دارد یاجتماع

پذیری و ضرورت پیشگیری در این دوره، شناسایی نوجوانی در بروز خطر

خطر، از اهمیت با)یی شدددناختی گرایش به رفتارهای پرعوامل مهم روان

ست ) سبک(. 19برخوردار ا شناخت نقش  ست  ستگی، بدیهی ا های دلب

های پرخطر در بینی رفتارتنظیم شدددناختی هیجان و نشددداط ذهنی در پیش

ای، های درمانی و مشددداورهتواند در بهبود مداخلهیالب یک پژوهش، می

با اسدددتناد به  خطر کمک کند. بدین ترتیبهای پردر جهت کاهش رفتار

 تعیین نقشبا هدف  پژوهششددواهد پژوهشددی موجود در این زمینه، این 

ستگ یهاسبک شاط ذهنی در پیش ،جانیشناختی ه تنظیمی، دلب بینی و ن

 انجام شد. دختر  در نوجوانانپرخطر  یرفتارها

   روش
-پژوهش حاضددر توصددیفیکنندگان: تالف( طرح پژوهش و شرررک

آموزان دانشتمامی  دربرگیرندهپژوهش ی آمار جامعههمبسدددتگی بود. 

بود که در  1397-98 تحصددیلی در سددال زیمتوسددطه شددهر تبر دومدوره 

اعتبار  یبرا نکهیبا توجه به ابودند.  لیمشدددغول به تحصددد یمدارس دولت

حدود  باید نیبشیپ ریهر متغ یبه ازا یمعاد)ت در مطالعات علوم اجتماع

بنابراین در این پژوهش تعداد (؛ 24داشته باشد )کننده وجود مشارکت 15

ستفاده از روش آموز دانش 282 ای به چندمرحله ایخوشهگیری نمونهبا ا

شدند. بدین ترتیب که از بین نواحی پنج گانه عنوان نمونه آماری انتخاب 

و  انتخاب یبه صورت تصادف هیناح 2آموزش و پرورش شهر تبریز تعداد 

شدند و از هر  2از هر ناحیه تعداد  شخص  صادفی م صورت ت سه به  مدر

5. Catastrophizing 

6. Subjective vitality 

7. Muraven and Russman 
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. کالس به صورت تصادفی انتخاب شد 1مدرسه تعداد هر  یلیتحص هیپا

مقطع  دومدوره تحصدددیل در پژوهش عبارت بودند از: ورود به  یارهایمع

در حالی که عدم  نظر از رشته تحصیلی(،جنسیت دختر )صرف متوسطه و

 لیعدم تکمبرای شدددرکت در پژوهش و همچنین  آموزاندانش موافقت

دادند. به طور را تشدددکیل می خروج از پژوهش یارهایمعها، نامهپرسدددش

دبیرسددتانی شددرکت کردند دختر آموزان دانش 282در این پژوهش کلی 

%( در پایه  4/39نفر ) 111%( در پایه تحصدددیلی دهم،  4/36نفر ) 103که

%( در پایه تحصددیلی دوازدهم در حال  1/24نفر ) 68تحصددیلی یازدهم و 

%( در  1/18نفر ) 51ر رشدددته تجربی، %( د 4/34نفر ) 66تحصدددیل بودند؛ 

%( در رشددته انسددانی مشددغول به تحصددیل  5/58نفر ) 165رشددته ریاضددی و 

سال سن،  17-16%(  27نفر ) 76سال سن،  16-15%(  7/0نفر ) 2بودند و 

سال سن  18%( بیش از  7/6نفر ) 19سال سن و  18-17%(  6/65نفر ) 185

 داشتند.

له پژوهش اطالعات در این ب( ابزار:  گردآوری  ابزارهای زیربه وسدددی

 شد:     

را سن، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی که : یشناختتیجمع یهایژگیو. 1

 توسن آن بررسی شد.  یبررس

نامه توسن بشارت در سال این پرسش: 1بزرگسالدلبستگی نامه پرسش. 2

با هدف  2هازن و شیوردلبستگی  نامهپرسش هایگویه از استفاده با 1384

های دانشجویی، شد و در مورد نمونه بررسی میزان دلبستگی افراد ساخته

شارت، به آموزی و جمعیت عمومی ایرانی هنجاردانش ست )ب شده ا یابی 

 دلبستگی سبک سه که است گویه 15دارای  نامه(. این پرسش25نقل از 

 لیکرت )خیلی کم، ایدرجه 5 در طیم را دوسدددوگرا و ایمن، اجتنابی،

یاد یاد، خیلی ز جدمی( کم، متوسدددن، ز یل. سدددن  نمره حداکثر و حدا

و  5ترتیب  ایمن، اجتنابی، و دوسدددوگرا به هایخرده مقیاس در آزمودنی

فت  و اسدددت 25 یا با)تر در در یاس نمره  مه پرسدددش نیاهر خرده مق نا

 آلفای ضددرایب (.26سددبک دلبسددتگی اسددت )آن  دارا بودندهنده نشددان

ستگی ایمن، اجتنابی، هایسمقیاخرده کرونباخ سوگرا و دلب در مورد  دو

                                                            
1. Adult Attachment Inventory 

2. Hazen & Shaver 
3. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)  

4. Catastrophizing 

5. Self-blame 

6 . Rumination 

 85/0 و 84/0، 85/0ترتیب  به هاآزمودنی کل یک نمونه دانشجویی برای

 است . ضرایب نامهپرسش مطلوب درونی بیانگر همسانی که برآورد شد

 با نوبت دو نفری از آزمودنی ها در 300های یک نمونه همبسدددتگی نمره

 هایمقیاسبازآزمایی برای خرده پایایی سددنجش برای هفته چهار فاصددله

ترتیب  به هاآزمودنی کل برای دوسدددوگرا و ایمن، اجتنابی، دلبسدددتگی

بخش شد که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت برآورد 84/0 و 83/0، 87/0

های ابزار اسددت. روایی محتوایی با سددنجش ضددرایب همبسددتگی بین نمره

اسی بررسی شد و ضرایب توافق کندال شنپانزده نفر از متخصصان روان

، 80/0های دلبسددتگی ایمن، اجتنابی، و دوسددوگرا به ترتیب برای سددبک

محاسبه شد. نتایج تحلیل عوامل نیز با تعیین سه عامل سبک  57/0و  61/0

دلبسدددتگی ایمن، اجتنابی و دوسدددوگرا، روایی سدددازه مقیاس دلبسدددتگی 

دهنده روایی ی همزمان نیز نشانبزرگسال را تأیید کرد. نتیجه بررسی روای

شارت،  ست )نقل از ب شی دیگر نیز برای تعیین 25کافی ابزار ا (. در پژوه

ستگی در دو نوبت با  ستفاده شد و ضریب همب اعتبار از روش بازآزمایی ا

دسدددت آمد، به 87/0روز برای سدددنجش پایایی بازآزمایی  7-10فاصدددله 

سه نفر از سن  ستادان روان همچنین روایی محتوایی آن تو سی تأیید ا شنا

بزرگسال  ینامه دلبستگپرسش روایی محتواییپژوهش  نیدر ا(. 11شد )

 مطالعه ردمو مرحلهدو  یدر ط زیتبرآزاد  هنشگاداتادان ساز ا نفر 4توسن 

 کرونباخ یآلفا بیضدددرنامه با اعتبار کل پرسدددشو  گرفت اریر تأییدو 

 دست آمد. به 71/0

سش نیا: 3جانیشناختی هتنظیمنامه پرسش .3 سن نامهپر سکی  تو گارنف

کاران به  یابیبه منظور ارز 2001در سددددال  وهم عد از تجر نحوه تفکر ب

 نامه. این پرسدددششدددد هیته یزندگ آورتنش ای دکنندهیتهد یرخدادها

، 4یانگارفاجعههای اسیمقخرده ومقیاس است خرده 9و  گویه 36 یدارا

راهبردهای منفی را  7یگریسددرزنش دو  6فکرنشددخوار ، 5سددرزنش خود

تمرکز  ،8مجدد مثبتتمرکز های مقیاسکند. همچنین خردهارزیابی می

مه نا گاه10مجددد مثبدت یابیدارز و 9یزیرمجددد بر بر ید و  11گیری، د

اسدداس  برنامه . این پرسددشکندیم یابیرا ارزمثبت راهبردهای  12پذیرش

7. Blaming others 

8. Positive refocusing  

9. Refocus on planning  

10. Positive reappraisal  

11. putting in to perspective  

12. Acceptance 
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گذاری نمره شدددهیهرگز تا هماز ( 5-1) یاپنج درجه یک طیم لیکرت

 نیدر ا نمره با)تر کسددب واسددت  180تا  36شددود. دامنه نمرات بین می

اسددت  یفرد از آن راهبرد شددناخت شددتریدهنده اسددتفاده بنامه نشددانپرسددش

نامه در مطالعه سددازندگان آن (. ضددریب آلفای کرونباخ این پرسددش16)

یاس( در خرده16) بت مق یاس، خرده89/0های مث و  82/0های منفی مق

شددد. همچنین نتایج تحلیل آنها نشددان گزارش 92/0نامه برای کل پرسددش

سبی دارد و نتایج آزمون و  شنامه روایی همگرا و واگرای منا س داد که پر

ماهه، ضدددریب پایایی مطلوب آن را بین  5بازآزمایی آن در یک فاصدددله 

سال به با)  12گزارشی از سن نشان داد. این پرسشنامه خود 59/0و  41/0

( نیزهمسددانی 27یابل اجر اسددت. عالوه بر این گارنفسددکی و همکاران )

گزارش کرده  80/0و  70/0مقیاس بین خرده 9درونی مطلوب ابزار را در 

 9-11نامه را در گروه سنی و روایی سازه وروایی عاملی و مالکی پرسش

عاملی این  آبادی و همکاران سددداختارامیننیز بررسدددی و تأیید کردند. 

را برای بررسی روایی سازه در فرهنگ ایرانی بررسی کردند.  نامهپرسش

بر این اسدداس سدداختار عاملی گزارش شددده، نزدیک به مقیاس اصددلی به 

های در جمعیت آن رواییاعتبار و  (. همچنین17دسدددت آمد )به نقل از 

سمتعدد  سان یبرر سا ست.  ( 28پور و عزیزی )و مورد تأیید یرار گرفته ا

و  83/0نامه را در جمعیت زندانیان آلفای کرونباخ کل پرسدددش بیرضددد

، 72/0های مثبت ( این ضدددریب را برای راهبرد17محمدی و همکاران )

نامه را در بین دانشدددجویان با و اعتبار کل پرسدددش 69/0راهبردهای منفی 

 روایی محتواییدر مطددالعدده حدداضدددر  گزارش کردنددد. 90/0این روش 

آزاد  هنشگاداتادان ساز ا نفر 4توسددن  جانیشددناختی هنامه تنظیمپرسددش

اعتبدار کدل  و گرفت اریر تأییدو  مطالعه ردمو مرحلهدو  یدر ط زیتبر

 . به دست آمد 73/0 کرونباخ یآلفا بیضر نامه به روشپرسش

در ریان و فردریک  توسددن نامهاین پرسددش :1ینشدداط ذهننامه پرسددش .4

گیری انرژی و نشداط کنونی افراد سداخته شدده منظور انازهبه  1997سدال 

)کامال  یادرجه 7اسددت که در یک طیم لیکرت  گویه 7( و دارای 29)

خالم تا 7=موافق نه نمرات این گذاری می( نمره1=کامال م شدددود. دام

 نامهپرسشیرار دارد و کسب نمرات با)تر در این  49تا  7نامه بین پرسش

                                                            
1. Subjective Vitality Scale (SVS)  

2. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale 

3. Gullone 

4. Tendency to drugs 

اعتبار و روایی ( 29) کیو فردر انیر(. 30)ی با) اسددت نشدداط ذهنبیانگر 

های آماری بزرگی بررسددی نامه نشدداط ذهنی را در نمونهمطلوب پرسددش

عه آنان در نمونه .وتأیید کردند باخ در مطال فای کرون ای از ضدددریب آل

عاملی آن را بود. تحلیل عاملی اکتشددافی سدداختار یک 84/0دانشددجویان 

دست آمد. در ایران تنهای گرا، واگرا و تفکیکی به همو روایی  نشان داد

سددنجی آن را در نمونه دانشددجویان های روانرشددوانلو و همکاران ویژگی

ایرانی بررسی کردند. اعتبار پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و دونیمه 

به ترتیب  دسدددت آمد. روایی عاملی اکتشدددافی، به 85/0و  88/0کردن 

شان داد که مقیاس،  گرا وتأییدی، هم شد. نتایج ن سی و تأیید  مالکی برر

درصددد دارد. روایی  47/59عاملی با واریان  تبیین شددده سدداختاری یک

همگرای آن در ارتباط با ابعاد و نمره کل پرسشنامه شادزیستی آکسفورد، 

ینبری طلب ( و  31خلیلی تجره و احمدیان )(. 30دسدددت آمد )مطلوب به

سالمی ) شی  ا) در نمونه ایرانی  ضریب آلفای کرونباخ آن رانیز ( 21و 

یل بر 80/0 عه اخیر برای تعیین روایی از روش تحل طال ند. در م آورد کرد

عامل با چرخش واریماک  اسدددتفاده شدددد که وجود یک عامل را تأیید 

سالمی و دفترچی ) شی  ا) سی روایی 1394کرد. درپژوهش  ( جهت برر

تا  57/0کل استفاده شد که دامنه ضرایب از از همبستگی هر گویه با نمره 

سطس  86/0 ضریب آلفای  0001/0بود که در  معنادار بود و اعتبار ابزار با 

 ییمحتوا ییروا(. در این پژوهش 21به دست آمد ) نقل از 89/0کرونباخ 

 یدر ط زیتبرآزاد  هنشگاداتادان ساز ا نفر 4توسن ی نامه نشاط ذهنپرسش

ضر گرفت اریر تأییدو  عهمطال ردمو مرحلهدو  کل  کرونباخ یآلفا بیو 

 به دست آمد.  70/0 نامهاین پرسش

توسددن زاده نامه پرسددشاین : 2یرانینوجوانان ا یرینامه خطرپذپرسددش. 5

به منظور سدددنجش رفتارهای پرخطر  1390محمدی وهمکاران در سدددال 

شنامه خطر س و همکاران،  3پذیری نوجوانان )گالونهنوجوانان با بهره از پر

نان )مراکز کنترل و پیش 2000 تار پرخطر جوا مایش رف گیری از ( و پی

هفت  که از است گویه 38 یدارا . این ابزارشد یطراح( 2003ها، بیماری

بدده  شی، گرا5بدده الکددل شی، گرا4بدده مواد مخدددر شیگرا اسیددمقخرده

شونت شی، گرا6گاریس سو  به رابطه شی، گرا7به خ  شی، گرا8یرفتار جن

5. Tendency to alcohol 

6. Tendency to smoking 

7. Tendency to violence 

8. Tendency to sexual relationship and behavior  
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شده  2خطرناک یبه رانندگ شیگرا و 1مخالم ن به رابطه با ج شکیل  ت

تددا کددامال  4=)کددامال موافق یادرجدده در یددک طیم لیکرت پنجکدده 

 152تا  0نامه بین شددود. دامنه نمرات پرسددشگذاری می( نمره0=مخالم

 یریدهنده خطرپذنشان نامهدر این پرسش نمره با)تردریافت و یرار دارد 

(، اعتبار این مقیاس را 32همکاران )و زاده محمدی (. 32است ) بیشتر فرد

 یهااسیمق خرده یبرا کرونباخبه روش همسانی درونی با ضریب آلفای 

 گاریبه سددد شی، گرا9/0 به الکل شی، گرا90/0 به مواد مخدر شیگرا

، 87/0ی به رابطه و رفتار جنسدد شی، گرا78/0 به خشددونت شی، گرا93/0

خطرناک  یبه رانندگ شیگرا و 83/0 مخالم ن به رابطه با ج شیگرا

ست ه ب 94/0و برای کل مقیاس  74/0 سازه آن آوردندد سی روایی  . برر

های های تحلیل عاملی اکتشدددافی با روش تحلیل مؤلفهبا اسدددتفاده از یافته

شان داد که ابزار  صلی ن ست و این پرسش 7ا  84/64تواند نامه میعاملی ا

یان  خطرپذیری را تبیین کند. روایی صوری نیز بر اساس نظر درصد وار

دست شناس و متخصص این حوزه بررسی و تأیید شد. نتایج بهشش روان

سب در  آمده از روایی و اعتبار پرسشنامه حاکی از این بود که ابزاری منا

نان ایرانی اسدددت. در پژوهش عطادخت و سدددنجش خطر پذیری نوجوا

و  95/0کل آزمون از طریق محاسددبه آلفای کرونباخ ( اعتبار 4همکاران )

ای دیگر به دسدددت آمد. در مطالعه 94/0تا  72/0ها بین مقیاسبرای خرده

باخ 19) فای کرون به روش آل یاس  کل مق بار  گزارش شددددد و 84/0( اعت

روایی صدددوری و محتوایی آن از طرف متخصدددصدددان تأیید شدددد. روایی 

تادان ساز انفر  4نامه خطر پذیری نوجوانان ایرانی توسن محتوایی پرسش

و گرفت ار تأیید یرو مطالعه رد مرحله موه آزاد تبریز در طی دو نشگادا

 به دست آمد. 73/0نامه با ضریب آلفای کرونباخ اعتبار کل این پرسش

پژوهش، پ  از صدددور  یمنظور انتخاب نمونه و اجرابه ج( روش اجرا:

به آموزش  ین دانشگاهمسئولو موافقت  زیتبرآزاد دانشگاه  یمجوز از سو

پ  از مشخص کردن نواحی و مدارس مراجعه شد.  زیشهر تبر و پرورش

آموزانی که معیارهای ورود به مربوط، متناسدددب با حجم نمونه با دانش

ند، هماهنگی به عمل آمدپژوهش را داشدددت و  روش . سدددی های )زم 

و داده شد  سیتوض کنندگانشرکتتک  تکاجرای کار برای  یچگونگ

 موافقت فرم، یاصددول اخالی تید. به منظور رعاشدد کسددب آنها تیرضددا

ها آن شددد و پژوهشددگر به لیتکم آنها برای همکاری در پژوهش توسددن

ها با دادهخواهد بود.  محرمانه هانامهپرسدددش جینتا تمامیکه داد  نانیاطم

معیار و انحراف درصددد، فراوانی، ) یفیآمار توصدد یهااسددتفاده از روش

 ونیرگرسدد لیو تحل رسددونیپ یهمبسددتگ بی)ضددر یاسددتنباطو میانگین( 

  تحلیل شدند. 05/0 یداراسطس معندر   SPSS.23افزاردر نرم( گامبهگام

 هاافتهی
 متغیرهای معیار و انحراف شود، میانگینمشاهده می 1که در جدول چنان

نابی و دوسدددوگرا، دلبسدددتگ یهاسدددبک  تنظیم یراهبردهای ایمن، اجت

ناختی ه بت و منفی،  جانیشددد ها و ی،نشدددداط ذهنمث تار  پرخطر یرف

 . است شده های کجی و کشیدگی درجوشاخص

 

 پرخطر یرفتارها و ینشاط ذهنمثبت و منفی،  جانیشناختی هتنظیمی راهبردها، ی ایمن، اجتنابی و دوسوگرادلبستگ یهاسبک یرهایمتغتوصیفی  های: آماره1جدول 

 کشیدگی کجی بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین ریمتغ

34/13 ایمن  97/2  5 24 259/0 316/0 

68/12 اجتنابی  24/3  5 21 189/0 344/0- 

39/13 دوسوگرا  65/3  5 24 381/0 128/0- 

 183/0 -049/0 67 25 64/7 84/46 راهبردهای مثبت تنظیم هیجان

 107/0 -152/0 81 28 05/9 73/58 راهبردهای منفی تنظیم هیجان

86/32 نشاط ذهنی  36/8  7 35 862/0- 289/0 

36/22 پرخطر یرفتارها  35/6  0 79 927/0 591/0 

 

                                                            
1. Tendency to have a relationship with the opposite sex 2. Tendency to drive dangerously 
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ندرج درجدول  تایج م با ن طابق  یدگی 1م یدر مطلق کجی و کشددد  ،

اسدددت که نشدددانگر نرمال بودن توزیع تمامی  1ها کمتر از تمامی متغیر

آن  یهافرضشیپگام بههاسددت. پیش از اسددتفاده از رگرسددیون گاممتغیر

( بررسی شد. رهایاستقالل متغخطی )بررسی شدند؛ ابتدا مفروضه چندهم

، در کندیمبین اشاره مبستگی با)ی بین متغیرهای پیشچندهم خطی به ه

باشد،  7/0بین بیشتر از صورتی که همبستگی دومتغیری بین دو متغیر پیش

نباید  گامبهگامفرض تخطی شده است، زیرا که در رگرسیون از این پیش

خطی عبارت مقادیر مربوط به چندهم. خطی وجود داشدددته باشددددچندهم

، که مقدار شددداخص 2و عامل تورم واریان  1تحملاسدددت از شددداخص 

باشدددد  10و مقدار عامل تورم واریان  کمتر از  1/0تحمل باید با)تر از 

و  1با)تر از  نیبشیپ یرهایهمه متغ تحملکه شاخص نیبا توجه به ا. (33)

قادیر  یان م مل تورم وار ها عا مامی متغیر نابرابود،  10کمتر از ت از  نیب

ضه چندهم ست  یتخط یخطمفرو شده ا در مطالعات علوم اجتماعی در ن

به ازای هر متغیر پیشمشدددارکت 15حدود  نده  یک کن جام  بین برای ان

در پژوهش حاضر با توجه به وجود شش  (.24معادله معتبر نیازمند است )

نه  بینمتغیر پیش عداد نمو فرض نفری، این پیش 282و درنظر گرفتن، ت

را با اسدددتفاده از نمودار  ی پرتهادادهفرض برآورد شدددده اسدددت. پیش

که  دشویمی پرت به مواردی اطالس هانشان داد. داده توانیم یپراکندگ

و کمتر از  3/3ماندهای اسدددتاندارد )در نمودار پراکندگی( بیشدددتر از پ 

ماندها، توزیعی مشخص شد پ  با توجه به اینکه (.34داشته باشد ) -3/3

ند و  باًیتقر کل داشدددت ی پرت موجود در نمودار هادادهمسدددتطیلی شددد

به عنوان تخطی از این پیش که  ندگی کمتر از آن اسددددت  فرض پراک

شتر از پ  چیهزیرا که محسوب شود،  ستانداردی بی و کمتر از  3/3ماند ا

 ها وجود نداشت. داده عیدر توز یداده پرت بنابراین ؛نداشتوجود  -3/3

ی ایمن، اجتنابی و دلبسدددتگهای سدددبک همبسدددتگی بررسدددی برای

با  ینشاط ذهن و جانیشناختی هتنظیممثبت و منفی  یراهبردهادوسوگرا، 

ستگی ضریب ازپرخطر  یرفتارها ستفاده پیرسون همب  مربوط نتایج. شد ا

 . است شده ارائه 2جدول  در تحلیل این به
 پژوهش: ماتریس همبستگی متغیرهای 2جدول 

 دلبستگی ایمن معیار
 یدلبستگ

 اجتنابی

 یدلبستگ

 دوسوگرا

راهبردهای منفی 

 تنظیم هیجان

راهبردهای مثبت 

 تنظیم هیجان
 نشاط ذهنی

رفتارهای 

 پرخطر

ی ایمندلبستگ  1       

ی اجتنابیدلبستگ  **330/0- 1      

ی دوسوگرادلبستگ  *125/0 **301/0 1     

    1 091/0 -088/0 013/0 راهبردهای منفی تنظیم هیجان

   1 726/0** 043/0 -110/0 066/0 راهبردهای مثبت تنظیم هیجان

  1 147/0* 127/0* -189/0** -248/0** 101/0 نشاط ذهنی

 1 -313/0** 035/0 -015/0 201/0** 184/0** 054/0 رفتارهای پرخطر

 

 یاجتناب یدلبسدددتگ یهاسدددبک، 2نتایج مندرج در جدول  مطابق با

(002/0p= ،184/0 r= )( 001/0و دوسددوگراp= ،201/0r= ) یرفتارهابا 

ن بت و مع طه مث با ، به عالوهوجود دارد.  یداراپرخطر راب نشدددداط ذهنی 

ها تار طه منف( =001/0p= ،313/0rپرخطر ) یرف ن یراب دارد؛  یداراو مع

حال ناختی ه تنظیم یراهبردهابین که  یدر  بت جانیشددد ، =552/0p) مث

035/0r= )( 802/0و منفیp= ،015/0-r=)  و همچنین سددبک دلبسددتگی

های پرخطر ( =370/0p= ،054/0rایمن ) تار طهبا رف ندارد راب ای وجود 

(001/0p> .) 

 یهدداسدددبددک یرهددایمتغ یپرخطر از رو یرفتددارهددا ینیبشیپ یبرا

                                                            
1. Tolerance 

 جانیه شددناختی تنظیم یو دوسددوگرا، راهبردها یاجتنابمن، یا یدلبسددتگ

گام بهچندگانه به صددورت گام ونیاز رگرسدد ینشدداط ذهن، یمثبت و منف

 یدلبستگ و در گام دوم سبک ینشاط ذهن ریمتغ یکماستفاده شد. در گام 

 دو گام حفظ نیا یخود را در ط یدوسددوگرا وارد معادله شددده و معنادار

ناب و منیا یدلبسدددتگ یهاسدددبک یرهای. متغکردند  یراهبردها ی واجت

ناختی هتنظیم بت و منف جانیشددد تأث یمث نادار ریچون  تارها یمع  یبر رف

ند نداشدددت له حذف شددددند. در  ،پرخطر  عاد تا 3جدول از م  لیتحل جین

 است.  گزارش شده ونیرگرس

2. Variance Inflation Factor (VIF)  
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مثبت  جانیشناختی هتنظیم یراهبردهاو دوسوگرا و اجتنابی ، ی ایمندلبستگ یهاسبکبین از روی متغیرهای پیشچندگانه مالک  ونیرگرس انسیوار لیتحل جینتا: 3 جدول

  یو نشاط ذهنو منفی 

 F P R 2R 2ΔR S. E میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مدل گام

1 
 560/15 095/0 098/0 313/0 001/0 447/30 481/7372 1 481/7372 رگرسیون

       138/242 280 626/67798 باییمانده

2 
 408/15 112/0 119/0 345/0 001/0 802/18 211/4464 2 421/8928 رگرسیون

       429/237 279 685/66242 باییمانده

 بین: نشاط ذهنیگام ا، متغیر پیش

 ی و سبک دلبستگی دوسوگرانشاط ذهنبین: ، متغیر پیش2گام 

 

توان نتیجه گرفت که در تبیین می 3نتایج مندرج در جدول براسدداس 

 دوسدددوگرا یسدددبک دلبسدددتگی و نشددداط ذهنرفتارهای پرخطر از روی 

از واریددان  متغیر مالک را  2R=119/0بین متغیرهددای پیش مجمول

مشددداهده شدددده برای کل متغیرهای  Fکند. همچنین میزان بینی میپیش

سطس  ست که 05/0پژوهش در  شان می معنادار ا دهد متغیرهای فوس بر ن

رفتارهای پرخطر 

 ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده و بررسی معناداری این ضرایب گزارش شده است.  4اثر معناداری دارد. در جدول 
 

  بیضرا نیا یمعنادار یاستاندارد شده و بررس ونیرگرس بیرا: ض4جدول 

 βeta t P خطای استاندارد B متغیرها

 001/0 740/5  559/5 912/31 عرض از مبدا

 001/0 -518/5 -313/0 111/0 -612/0 نشاط ذهنی

 011/0 560/2 147/0 256/0 656/0 سبک دلبستگی دوسوگرا

 

تایج مندرج در جدول  ، = 001/0pاثر نشددداط ذهنی ) 4با توجه به ن

313/0β =  )منفی و سدددبک دلبسدددتگی دوسدددوگرا پرخطر یبر رفتارها 

(011/0p = ،147/0 β = )05/0مثبت و در سدددطس پرخطر  یبر رفتارها 

 معنادار است. 

 گیریبحث و نتیجه
شدددناختی  تنظیمی، دلبسدددتگ یهاسدددبک تعیین نقش پژوهشهدف این 

دختر  در نوجوانانپرخطر  یرفتارهابینی و نشددداط ذهنی در پیش ،جانیه

مشددخص شددد که بین های این پژوهش بخش از یافتهبود. مطابق با اولین 

ستگ یهاسبک سوگرا  یاجتناب یدلب پرخطر رابطه مثبت  یرفتارهابا و دو

که بین سبک دلبستگی ایمن با رفتارهای در حالی، وجود دارد یداراو معن

طه تایج پرخطر راب با ن به دسدددت آمده  تایج  ندارد. بخش اول ن ای وجود 

(. در این راستا مطالعه 12و  10زمینه همسو است )مطالعات پیشین در این 

سددبک نشددان داد بین بر روی دانشددجویان  (10پور و همکاران )علیمحمد

د. داروجود  یپرخطر رابطه مثبت یبا رفتارها یدوسوگرا و اجتناب یدلبستگ

در پژوهشددی دیگر نیز همسددو با نتایج پژوهش حاضددر رابطه سددبک های 

سبک  یدارا(. افراد 12های پرخطر گزارش شد )دلبستگی ناایمن با رفتار

 ازیخود، ن یدر سددبک دلبسددتگ یآشددفتگ لیدوسددوگرا به دل یدلبسددتگ

دارند و ترس دائم از طرد  یجانیه متیو صم یعاطف یهابه جنبه یدیشد

پذیرش و بی ارزش شود خود را غیریابلباعث می، دیگران یشدن از سو

ها های پرخطر آن تار ند و رف یابی کن با  ارز بل افراد  قا بد؛ در م یا افزایش 

دهند به نزدیک شدن به دیگران نشان نمی سبک دلبستگی اجتنابی تمایلی

له فاصددد باری  به طور اج نان حفظ می و  کار خود را ازآ تا از اف ند  کن

روی کمک و حمایت دیگران حسدداب  و کننده در امان باشددندپریشددان

توان هددا میویژگی (. بنددابراین بر اسدددداس مجموعدده این10کننددد )نمی

نا بک دلبسدددتگی  نان دارای سددد تارهای پرخطر نوجوا نابی و رف ایمن اجت

 دوسوگرا را، تبیین کرد. 

ته یاف ما این بخش از  عه محمدعلیا با 10پور و همکاران )های مطال  )

 منیا یسبک دلبستگنتایج پژوهش حاضر از این نظر که نشان دادند بین 

وجود دارد؛ همسددو نیسددت. یکی از د)یل  یمنف پرخطر رابطه یبا رفتارها

تواند ناشدددی از جامعه آماری پژوهش باشدددد که متفاوت بودن نتایج می
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( 13مطالعه مذکور بر روی دانشجویان انجام شد. با این حال در پژوهش )

ضر به شابه پژوهش حا ست آمد. نیز نتایجی م  توانیم این یافته نییدر تبد

در افراد با سبک دلبستگی ایمن، محین گرم و  نکته اشاره کرد که نیبه ا

های اجتماعی مانع از بروز رفتارهای صدددمیمی خانواده و افزایش مهارت

شان می سالم والد و 10شود )پرخطر در فرزندان (. به عبارتی ارتباط اولیه 

شدددود فرد در روابن گیری دلبسدددتگی ایمن موجب میفرزند و شدددکل

یافتگی اجتماعی بهتر گیری وسازشمیمفردی، مهارت حل مسئله، تصبین

سویی  ستگعمل کند؛ از  سه با  یسبک دلب ایمن، اجتنابی و دوسوگرا هر 

 .ندردک نییرا تب رفتارهای پرخطر درصد 10تنها  مذکوردر مطالعه هم، 

 جانیشناختی هتنظیم یراهبردهادر این پژوهش مشخص شد که بین 

ای وجود ندارد. این یافته پژوهش رابطهو منفی با رفتارهای پرخطر مثبت 

عه ) تارهای 20با مطال با رف بت تنظیم هیجان  عاد مث ( از این نظر که بین اب

ست. با وجود این در مطالعه سو ا شد، هم  پرخطر ارتباط معناداری یافت ن

ناختی هیجان بر ( اثر مسدددتقیم راهبردهای منفی تنظیم17) تارهاشددد  یرف

نادار بین خرده( راب18و در پژوهشدددی دیگر )پرخطر  یاسطه مع های مق

دسددت آمد. این موردرا آموزان بهتنظیم هیجانی و رفتارهای پرخطر دانش

توان با توجه به شددراین جامعه آماری مورد بررسددی تبیین کرد که در می

تایج پژوهش دهد که تاریخچه فردی، آموزش، ها نشدددان میاین مورد ن

شددود و فرهنگی آن تجربه می های اولیه تحول، بافتی که هیجان درسددال

های تنظیم هیجان آنان تأثیر که نوجوان باید در آن فعالیت کند، بر راهبرد

های )زم برای رسد، نوجوانانی که فاید مهارت(. به نظر می20گذارد )می

که می گامی  ند، هن جانی خود هسدددت جارب هی با ت مدن  نارآ ند ک خواه

ت خود را سرکوب کرده و عواطم منفی خود رامدیریت کنند، احساسا

ها، مشدددکالت گیرند. عالوه بر این به دلیل درک کمتر هیجاننادیده می

کنند و منابع محدودی برای غلبه بر احسدداسددات خود را بیشددتر درونی می

 (. 17منفی خود دارند )

 یرفتارهانشدداط ذهنی با همچنین در این پژوهش مشددخص شددد که 

ها رابطه پژوهش ،همسددو با این نتایج. ددار یداراو معن یپرخطر رابطه منف

ستی  آوری و و رابطه تاب( 4شناختی بارفتارهای پرخطر )روانمنفی بهزی

(. هرچه نشاط 23نشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجویان را نشان دادند )

ساس ذهنی افزایش یابد، نوجوان  ضایت از تواناییاح کند های خود میر

عث می با ندی که  ندگی احسدددداس توانم شدددود در برابر مشدددکالت ز

دهد وکارآمدی با)یی داشددته و تالش بیشددتری برای مقابله مؤثر انجام می

(. در تبیین این یافته 21تواند مویعیت پرخطر را مدیریت کند )و بهتر می

بودن،  یو پرانرژ یسدددرزندگ یاحسددداس ذهنهرچه که توان گفت می

افزایش یابد، میزان  یدرون زشیداشتن حق استقالل و انگ، یاحساس آزاد

 یابد. مشارکت نوجوانان در رفتارهای پرخطر کاهش می

ساس مهم شد کهبرا شخص  از میان متغیرهای  ترین یافته این مطالعه م

 تواناییو نشددداط ذهنی  دوسدددوگرا یسدددبک دلبسدددتگاین پژوهش تنها 

دوسوگرا  یسبک دلبستگ با نوجوانان. دنداررفتارهای پرخطر را  ینیبشیپ

ترس دائم از طرد و یعاطفو  یجانیه متیصدددمدریافت به شددددیدی  ازین

ارتباط صدددمیمی با همسدددا)ن برای کسدددب هویت از  (.10دارند ) شددددن

ویژگی های شدداخص نوجوانی اسددت و از سددویی ارتباط یوی بین رفتار 

توان انجام بر این اساس می(، 8نوجوان و همسا)ن نشان داده شده است )

رفتارهای پرخطر نوجوانان دوسددوگرا را در صددورت تعامل با همسددا)ن 

اط ذهنی نیزکه دروایع داشدددتن انرژی درگیر این رفتارها تبیین کرد. نشددد

ذهنی و بدنی )زم برای تجربه کردن ح  شدددوس، سدددرزندگی و انرژی 

(، در تبیین تغییرات رفتارهای پرخطر نقش دارد. واضس است 22باشد )می

شکالت زندگی یرار می شارها و م گیرند اگر ویتی نوجوانان در معرض ف

ستگی، توانمندی و استقالل در خود احساس شایدارای نشاط ذهنی باشند 

شدددود و باعث پنداشدددت مثبت میگیری خودکنند که منجر به شدددکلمی

شکالت زندگی بتواند مویعیت را تحت اراده و کنترل می شود در برابر م

له انجام دهند ) (، در 22و  21خود یرار داده و تالش بیشدددتری برای مقاب

 یابد.هش میمیزان مشارکت آنها در رفتارهای پرخطر کا نتیجه

ستگی بین  مطالعه نیاترین محدودیت مهم صرف رابطه همب سی  برر

یانجی در این  های م حث و در نظر نگرفتن نقش متغیر های مورد ب متغیر

ها بر روی به عالوه این بررسدددی تن طه بود.   دومدختر آموزان دانش راب

 میتعم یدرت بنابراین. شددد انجامدر مدارس دولتی  زیمتوسددطه شددهر تبر

یابد. به عالوه، اسدددتفاده می کاهشها سدددایر نمونه به پژوهش یهاافتهی

صدددرف از ابزارهای خودگزارشدددی محدودیت دیگر این پژوهش بود. 

سایر پژوهشگران عالیمند به این حوزه، موضول  شودیم شنهادیپن یبنابرا

مورد بحث در این پژوهش را با در نظر گرفتن نقش میانجی نشدداط ذهنی 

ستگ یهاسبکدر تعیین نقش   ینیبشیدر پ جانیشناختی ه تنظیم ی ودلب

با اسددتفاده از سددایر ابزارهای گردآوری اطالعات مانند پرخطر  یرفتارها
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ری بر روی گروه های سددنی و جنسددی های رفتامصدداحبه و چک لیسددت

به اانجام دهند. دیگر   یو سدددبک دلبسدددتگ ینشددداط ذهن نکهیبا توجه 

نایی تبیین تغییرات  دوسدددوگرا هاتوا تار ند؛ پرخطر  یرف  جهیدر نترا دار

شاوران و مداخله هایبرنامهسازی با فراهمشود یم شنهادیپ سوی م ای از 

سان مدارس به منظور ارتقای روان ستگی ایمن برایشنا شاط ذهنی و دلب  ن

در شدددود.  نتدوی در نوجوانان دختر پرخطر یرفتارهابروز از یری گشدددیپ

 -پروری و افزایش رابطه والدهای فرزنداین مورد آشنایی والدین با روش

فرزند برای ایجاد محین خانوادگی امن وصدددمیمی باکودکان و نوجوانان 

 ضروری است.

 یمالحظات اخالق
 سددندهینو یدکترا نامهانیمقاله برگرفته از پا نیا پژوهش: قاز اصررول اخال یرویپ

اسددت که  IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.012به شددماره اخالس  نخسددت با کد

به  11/1397./6تبریزدر مورخه  واحداسالمی دانشگاه آزاد  تربیتی یشناسدر رشته روان

شماره  شهر تبریز با  سید. مجوز اجرای این مطالعه از اداره آموزش و پرورش  صویب ر ت

 یمالحظات کامل اخالی ریسدداصددادر شددد. 1397 /12./5مورخه 13 /87441/5/11نامه 

ضا صل رازدار تیافراد نمونه و رعا تیمانند ر  نیدر ا زیو محرمانه ماندن اطالعات ن یا

 مطالعه در نظر گرفته شده است.. 

سازمان و هیچ یمال تیمطالعه بدون حما نیا: یمال یحام شده  ایگونه  سه انجام  س مؤ

 است.

سنداز نو کینقش هر  ی، اصددل پردازدهیو ا حنخسددت به عنوان طرا سددندهینو :گانی

به عنوان اسدددتادان راهنما، مسدددئول برطرف کردن  یبدوم و سدددوم به ترت یهاسدددندهینو

و  یعلم راستاریچهارم به عنوان و سندهیو نوبودند ها داده یآورپژوهش و جمع ایرادات

 مقاله نقش داشتند.  نیدر ا مشاور

 وجود نداشته است.  سندگانیکدام از نوهیچ یمقاله تضاد منافع برا نیدر امنافع:  ضادت

 نیآموزان او دانش تبریزاز مسددئو)ن مدارس شددهر  لهیوسددنیبد: تشررکر و قدر دانی

 . پژوهش شرکت داشتند نیکه در ا شودیم یمدارس تشکر و یدردان
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