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 Background and Purpose: Whereas high-risk behaviors result in serious individual and social 

damages, identifying these behaviors and factors influencing them is highly important. In this regard, 

during the recent years, thinking patterns of the way these behaviors shape and persist has been 

investigated by the psychologists and clinicians. Therefore, the present study was conducted to 

investigate the role of rumination and psychological hardiness in predicting high-risk behaviors of 

adolescents.   

Method: The present research was a descriptive correlational study. The study population included 

all the male students studying at the first cycle of secondary school at Sarayan city in the academic 

year of 2019-2020, among which 205 students were selected as the sample group through 

convenience sampling. Ruminative Responses Scale (Nolen-Hoeksema& Morrow, 1991), 

Psychological Hardiness Questionnaire (Kiamarie et al., 1998) and Risky Behavior Questionnaire 

(Mohammadi et al., 2011) were used to gather the required data. Data were analyzed by the statistical 

methods of mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, and simultaneous multiple 

regression.  

Results: Results showed that there was a significant positive relationship between rumination and 

high-risk behaviors (P <0.001), while psychological hardiness and its components had a significant 

negative relationship with high-risk behaviors (P <0.001). Additionally, rumination and 

psychological hardiness explained 26.6% of adolescent high-risk behaviors variance (P <0.01). 

Conclusion: Based on the results of this research, it can be concluded that reducing the subjective 

interpretations and modifying the psychological indicators like resilience can reduce the adolescent 

risky behaviors.  
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 32/13/29دریافت شده: 

 21/32/22پذیرفته شده: 

 12/30/22منتشر شده: 

 فتارها ور شناسایی این گونهشود، های جدی به فرد و جامعه میبا توجه به اینکه انجام رفتارهای پرخطر باعث ایجاد آسیب زمینه و هدف: 

این  ایجاد و تداوم در تفکـر الگوهـای بررسـی اخیر یهاسال است. در همین راستا دراز اهمیت بسیار زیادی برخوردار آنها  برمؤثر  عوامل

شناختی روان ختیسرس و فکری نشخوار نقش هدف باحاضر  مطالعهشناسان و متخصصان قرار گرفته است. بدین ترتیب رفتار مورد توجه روان

 نوجوانان انجام شد. خطرپذیری بینییشپ در

 سال رسرایان دشهر اول  متوسطه مقطع پسر آموزاندانش تمامی آماری شامل جامعهبود.  همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش روش:

وری آبرای جمعانتخاب شدند.  دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه، در گیرینمونهبه روش نفر از آنها  332 بودند که 1229-1222 تحصیلی

کیامرئی و همکاران  شناختیروان سرسختی (، مقیاس1221مارو )هوکسما و  -نشخوار فکری نالن نامهپرسش از های لازم در این پژوهشداده

ی آماری میانگین، هاروشنیز با استفاده از  تحلیل دادهشد.  ( استفاده1223) محمدی و همکارانرفتارهای پرخطر زاده نامهپرسش( و 1211)

 انجام شد. زمانهمبه شیوه  چندگانه رگرسیون و ن،پیرسو انحراف استاندارد، ضریب همبستگی

 هایمؤلفه و شناختیروان؛ اما بین سرسختی (P < 331/3) ادارمعنخطرپذیری، رابطه مثبت و  با نشخوار فکری بین داد نشان نتایج :هایافته 

 توانستند در مجموع شناختیروانسرسختی   و نشخوار فکری . همچنین(P < 331/3) رددا وجود ادارمعنمنفی و  رابطه خطرپذیری، آن با

 کنند. تبیین نوجوانان را خطرپذیری واریانس از( P<31/3)درصد  0/30

شناختی مانند وانر هایبا اصلاح تفسیرهای ذهنی و بهبود شاخص گیری کرد کهتوان نتیجهپژوهش می بر اساس نتایج این گیری:نتیجه

 نوجوانان را کاهش داد.   رفتارهایآوری، می توان میزان خطرپذیری تاب
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 مقدمه
ــازمانطبق تعریف  ــلامت جهانی س ــالگی 13 از نوجوانی دوره 1س  که س

 که سالگی 33 تا است پسران و دختران جنسی و جسمی بلوغ سن متوسط

 فرد ویته یریگشکل و ییخودکفا استقلال، به یابیدسـت متوسـط سـن

 الگوی یک نوجوان، که براییی. ازآنجا(1شود )یم گرفته نظر در است،

 به او اســت، نشــده یفتعر مناســب رفتار برایجانبه همه و روشــن دقیق،

 یبرخ در و ،بزرگســالان از تمایز ابراز ،هانقش آزمایش وارســی رفتارها،

 به نوجوانان طرفی، از(. 3) زندیم دســت قواعد گرفتن نادیده به موارد

موضــوع، ریســک و این  و دارند تمایل یزآممخاطره هاییتموقع کشــف

ــتن ــتبرده  بالا مرگ را در آنها حتی و طولانی زندگی احتمال نداش  اس

ــتر در نوجوانی دوره بنابراین(؛ 2)  رفتهگمعنا هم یریخطرپذ با موارد بیش

شامل  را رفتارها از یامجموعه ،3پرخطر خطرپذیری یا رفتارهای شود.یم

 یزندگ مهم افراد و رفتارها این انجام دهنده فرد برایتنها  نه که شــودمی

 ردیگ افراد به یرعمدیغ صــدمه بلکه آورد،یم بار به جدی هاییانز وی

 شیدن،ک مانند سیگار رفتارهایی به پرخطر رفتارهای. (4) شودیم وارد نیز

ـــی فعالیت و خطرناک، رانندگی الکل، مخـدر و مواد مصـــرف  جنس

ـــودیم گفته زودهنگـام ـــمی، مخرب و منفی نتایج احتمال که ش  جس

 یهاپژوهش(. 2) دهدیم افزایش فرد برای را اجتماعی و ،شــناختیروان

 مصـــرف مانند پرخطر رفتارهای شـــیوع بیانگر نیز ایران شــده در انجام

اســت  ســال 14-19 نوجوانان بین در مخدر و مواد الکل، قلیان، ســیگار،

(0.) 

شــده  گزارش پرخطر رفتارهای به گرایش برای مختلفی علل امروزه

 والدگری یهاروش و خانوادگی روابط از ناشی توانندیم علل این است؛

 از وجهت عدم و روانی حمایت فقدان والدین، رفتار ثباتییب شامل والدین

ـــازش زمینه در معیوب یادگیری تجارب والدین، جانب  و قوانین با س

جمله  شـناختی ازروانشـناختی و  عوامل و اخلاقی، یهاارزش و مقررات

 پرخطر رفتارهای شناسایی همچنان اما (؛1باشند ) متوسـط از کمتر هوش

 ایمدت کوتاه در توانندیم که عواملی همچنین وآنها  برمؤثر  عوامـل و

ــوند،آنها  کاهش باعث بلندمدت (. 9) کندیم جامعه به زیادی کمک ش

 تاخـتلالا در تفکـر الگوهــای بررســی اخیر یهاسال دردر همین راستا 

                                                           
1. World health organization 

2. High-risk behaviors 

3. Rumination 

 اختلالات دوام در آن نقــش و ناخواســته افکــار بررســـی و هیجــــانی

یکی از عوامل  ،(2) اســـت قرارگرفته پژوهشـــگران مورد توجه هیجانی

 2یفکرشــود، نشخوار یمشـناختی که در پژوهش حاضـر به آن پرداخته 

 ریکرات جنبه که هستند ایمنفعلانه افکار مجموعه فکری، نشخوار است.

 شده تهیافسازش مسئله حل مانع و متمرکزند، علائم نتایج و علل بر دارند،

ـــخوار فکری(13) انجامندیم منفی افکار افزایش بـه و  روش یک . نش

 یک بهتجر به پاســ  در افراد که اســت نابهنجار هیجانی شــناختی تنظیم

 فکری نشخوار تأثیر از هاپژوهش(. 11) دهندیم نشان خود از منفی خلق

ــروع کنندۀ بینییشعنوان پ به ــو  اختلالات ش ــد و موادمصــرف  س  تش

 به یابتلا با نشخواری پاسـ  سـبک ارتباط ،(13)اختلال  این علائم گرفتن

ـــکلـات  دار بینمعنا مثبت (، رابطه12)اعتیاد  به آورییرو و روانی مش

ــخوار ــیب خود رفتارهای و فکری نش ــان )آس ــطراب،14رس  (، نقش اض

 اعتیاد بر فکری نشخوار و قلدری همسالان، با روابط در مشـکلات غفلت،

(، 10) نوجوانی سنین در مواد مصرف با نشخوار (، رابطه انواع12پذیری )

 و ننوشــید مهم کنندهبینیپیش یک و همچنین نقش نشــخوار به عنوان

 (، حکایت دارند. 11الکل) به مبتلایان در الکل مصرف میزان

 مترک رفتارهای پرخطر با رابطه در که شـخصیتی هاییژگیو از یکی

 ســرســختیاســت.  4شــناختیروان ســرســختی ،توجه قرارگرفته مورد

 لح به قادر آن، واجد فرد که اســت شــخصــیتی ویژگی ،شــناختیروان

 وادثح رویارویی با در و بوده فردیبین یهاتنیدگی و مشکلاتکارآمد 

 (.19) کندیم استفاده محافظ سپری همانند و مقاومت منبععنوان  به آن از

 قابلیت) 2مهارگری شامل اساسی مؤلفه سه دارایشناختی روان سـرسختی

ــدن درگیر به تمایل) تعهد ،(زندگی متنوع هاییتموقع مهار  افبرخل ش

ــدن دور ــاکش و( کاری دادن انجام از ش  اینکه درک قابلیت) گریکش

ـــوع در تغییرات ـــت (طبیعی زندگی به عنوان یک موض  افراد (.12) اس

 و تنوع با همراه ودرک  طور قابل به را زندگی حوادث ســـرســـخت،

 دارند، ینیپای سرسختی که افرادی مقابل، در. گیرندیم نظر در گوناگونی

 و وندشــیم تهدید و ناتوانی، بیگانگی، احســاس دچار حوادث به نســبت

 وشناختی روان سرسختی . وجود(33) دارندآنها  روی کمتری مهارگری

 مناســب 0کنار آمدن راهکارهای از اســتفاده به را شــخص های آن،مؤلفه

4. Psychological hardiness 

5. Control  

6. Coping  
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 رویدادهای با افراد این. دهدیم سوق شد، مسـئله خواهد حل به منجر که

 کاران مانند روندهراهکارهای کنار آمدن واپس از استفاده یجا به زندگی

 به شــوند،یم دیده الکل و موادمصـرف  سـو  درکه  چنان آن اجتناب، و

 چوبچیان (. در همین راستا مطالعه31) پردازندیآنها م با رویارویی مستقیم

 به گرایش با شـناختیروان ســرسـختی که داد نشـانبخش زر و لنگرودی

 ی دیگر نشـــان داده شـــد کهامطالعهدر (. 33) دارد معنادار رابطه اعتیاد،

 دارد وجود یآورتاب و پرخطر رفتارهای بین معناداری و منفی رابطه

(32.) 

ـــی  برای که پیامدهایینظر  از نوجوانی در پرخطر رفتـارهای بررس

 دارای دارد، همراه به نوجوان اجتماعی و تحول روانی و سلامتی، زندگی،

 شناختیروان مشـکلات از:اند عبارت پیامدها این از برخی. اسـت اهمیت

 ایینپ جنسی، انگیزه هاییماریب و زودرس، ایدز افسـردگی، مرگ مانند

ــکســت و تحصــیلی ــارکت در انجام تحصــیلی، ش  ،گوناگونجرائم  مش

 جنسی. این رفتارهای پرخطر، رفتارهای و خشونت، مخدر، مواد مصـرف

 است یبزرگسـال اوایل و نوجوانی سـن یرهایم و مرگ از بسـیاری عامل

 جواناننو ینکها و کشورمان جوان سنی ساختار به توجه (. از سویی با34)

 دهند،یم لتشکی را پرخطر رفتارهای برابر در جامعه قشر پذیرترینیبآس

 و روانی سلامت جسمی و در نارسایی و ضـایعههرگونه  که اسـت بدیهی

یر غ یاگونه بهتواند می گروه از افراد جامعه این توانایی کاهش یجهنت در

ــدتاثیر جامعه پیشــرفت در اجتنابقابل  ــ همچنین عدم .گذار باش  لامتس

 مدتبلند در است روانی این گروه سـنی از افراد جامعه ممکن و جسـمی

 بررســـی بنابراین (؛32) بگذارد منفی اثر جامعه افراد ســـلامت دیگر بر

 روریض یشگیرانهپ یهابرنامه تدوینمنظور  به نوجوانان پرخطر رفتارهای

 ،نوجوانان در پرخطر رفتارهای اهمیت به توجه با. در این ارتباط اســـت

ــی ــده درباره  درمؤثر  عوامل بررس آن، و محدود بودن مطالعات انجام ش

 پرخطر، رفتارهای باشناختی روانسرسختی  و فکری نشـخوار ارتباط بین

 العهمطشود. در نتیجه یمپژوهشی در این حیطه در کشورمان احساس  خلأ

 تعیین نقش هدف باو  خلأحاضـــر در راســـتای پر کردن بخشـــی از این 

 یخطرپذیر بینییشپ درشـــناختی روان ســـرســـختی و فکری نشـــخوار

است که تا چه اندازه  سـؤالبه دنبال پاسـ  به این  ؛ وشـد انجام نوجوانان

                                                           
1. Rumination scale 

وانان را نوج تواند خطرپذیریمی شناختیروان سرسختی و فکری نشخوار

 بینی کند. پیش

 روش
ش حاضــر توصــیفی از پژوهکنندگان: الف( طرح پژوهش و شرررکت

ـــتگی   تمــامی آمــاری این پژوهش شــــامــل جــامعــهاســــت. نوع همبس

 1229-1222سـرایان در سال تحصیلی  متوسـطه شـهر پسـر آموزاندانش

 به نفر 332 تعداد جســی و مورگان جدول اســاس بر که نفر( 423) بودند

های مختلف تحصـــیلی و موقعیت از پایه در دســـترس گیرینمونه روش

 بدین ترتیب از بین مدارس شهر انتخاب شـدند. جغرافیایی متفاوت،های 

سرایان، چهار آموزشگاه دوره اول از چهار موقعیت جغرافیایی به صورت 

در دسـترس انتخاب شـدند و افراد نمونه بر حسب شرایط ورود و خرو  

ـــترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ملاک ـــورت در دس  هایاز مطالعه به ص

 آگاهانه رضایت و همکاری اول متوسـطه، دوره در ورحضـ شـامل ورود

 پرونده اســاس روانی بر ســلامت و داشــتن پژوهش، در شــرکت برای

افراد نمونه  خرو  هایی موجود در مدرسه بود. همچنین ملاکامشـاوره

 مخدوش یهاپرسشنامه وجود و همکاری کامل عدم در این مطالعه شامل

 ش،پژوه در افراد نمونه حاضر میان از لازم به ذکر است که بود. ناقص و

 22 و ،(درصد 24) هشتم پایه در نفر 13،(درصد 43) هفتم پایه در نفر 93

 .بودند( درصد 30) نهم پایه نفر در

 ب( ابزار 

در  مترو و هوکســما -این مقیاس توســط نولن :1یفکر. مقیاس نشـخوار 1

های این گویه اســت. گویه 33تدوین شــده اســت که دارای  1221ســال 

( 4( تا همیشه )1هرگز ) ازای گزینه چهارمقیاس بر اسـاس طیف لیکرت 

و نمرات  هست 99تا  33شوند، در نتیجه دامنه نمرات بین یمی گذارنمره

 -(. نولن30بالعکس )نشـــخوار فکری بالاتر اســـت و  دهندهنشـــانبالاتر، 

 کردند وارزیابی  مطلوب را مقیاس این روایی محتوایی مارو، و هاکســما

گزارش کردند. همچنین  3/ 93 تا 49/3 از آزماییباز شیوه را به آنپایایی 

(. 30به دست آرودند ) 23/3کرونباخ  آلفای روش به را آن ضریب اعتبار

ـــری أیید وتو همکـاران روایی این مقیاس را  نیـالطفی در ایران نیز  بض

ــجو نفر 24 بر اجرا با را آن پایایی ــله  با دانش ــه یزمانفاص  93/3 هفته، س
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(. در مطالعه حاضــر نیز ضــریب اعتبار این مقیاس با 31اند )کرده محاســبه

 به دست آمد.  92/3، کرونباخاستفاده از روش آلفای 

ــختی . مقیاس3 ــرس ــناختیروان س ــنامهاین  :1ش ــش ــط کیامرئی،  پرس توس

گویه  33تدوین شده است که دارای  1211زاد در سال نجاریان و مهرابی

ـــت و ـــه اس  (،13و  9، 0، 3، 1های یی )گویهجومبـارزهمقیـاس خرده س

تا  12و  11های ( و تعهد )گویه13و  2، 1، 2، 4، 2های مهـارگری )گویه

های این پرســشــنامه بر اســاس طیف گذاری گویهســنجد. نمره( را می33

( انجام 2یشتر اوقات )نمره ب( تا 3ای شامل هرگز )نمره ینهچهارگزلیکرت 

ـــود، امـا گویـهمی ـــورت بـه 0، 1، 13، 12، 11، 31هـای ش  بالعکس ص

اســت و  03تا  33شــود. دامنه نمرات این پرســشــنامه بین یمی گذارنمره

ــاننمرات بالا،  ــت دهندهنش ــختی بالاتر اس ــرس ــازندگان این ابزار،  س . س

ـــرای  برتیه تب کرونباخیی و آلفای آزمابازه دو روش باعتبار آن را  بض

ـــ 10/3و  94/3 ه روش روایی بــه کردنــد. روایی این آزمون نیز بــمحــاس

عمومی، پرسـشـنامه افسردگی، و  با سـه ملاک مقیاس اضـطراب زمانهم

، 02/3 به ترتیب آمده دست به به شده و ضرایبخودشکوفایی مزلو محاس

. در مطالعه حاضـــر ضـــریب اعتبار این (39) گزارش شـــد 03/3و  01/3

 به دست آمد.  12/3 کرونباخآزمون به روش آلفای 

ــط مقیاس این :3پرخطر. مقیاس رفتارهای 2 محمدی، احد آبادی زاد توس

ــال   29شــده اســت که دارای  هنجاریابی و تدوین 1223و حیدری در س

ــت. گویه ــاس طیفگویه اس ــنامه بر اس ــش  املاًک از لیکرت های این پرس

ــوند و یمی گذار( نمره2) موافقم کاملاً تا( 1) مخالفم  رفتار به گرایشش

ــیگار هفت حوزه در را پرخطر ــروبات (،12-12های گویه) س  الکلی مش

ــونت (،9تا  1 هایگویه) مخدر مواد (،14-2های گویه) های گویه) خش

 مخالف جنس با رابطه (،39-32های گویه) جنسی رفتار و رابطه (،33-34

 یک (، و29-22های )گویه خطرنـاک راننـدگی (،23-32هـای گویـه)

 29سـنجند. دامنه نمرات این پرسشنامه بین را می پرخطر رفتار کلی حیطه

در  (.32) خطرپذیری بیشـتر است دهندهنشـانبالا،  و نمراتاسـت  123تا 

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این  محمدی و همکارانپژوهش زاده

کند. میزان درصـــد واریانس خطرپذیری را تبیین می 94/04نامه پرســـش

های آن در یاسمقخردهو برای  24/3 فای کرونباخ نیز برای کل مقیاسآل

دســـت آمد که بیانگر ضـــرایب اعتبار مطلوب این  به 14/3تا  22/3دامنه 

(. در مطالعه حاضر نیز ضریب اعتبار به روش آلفای 32است )پرسـشـنامه 

 به دست آمد.  90/3 کرونباخ

ـــگر: ج( روش اجرا ـــب مجوز از اداره  در مرحلــه اجرا، پژوهش بــا کس

شـهر سرایان به مدارس مورد نظر مراجعه کرد نمود و  پرورش و آموزش

کرد. جهت اجرای  برقرار ارتباط مدارس و والدین آنها آموزانبا دانش

این مطالعه از کادر اداری و آموزشی مدارس نیز مجوزهای لازم اخذ شد. 

 این پژوهش انجام از هدف و انجام ها، دلایلقبل از توزیع پرســـشـــنامه

 این در ضمناًها به صورت انفرادی اجرا شد. شد و پرسشنامه داده توضیح

 کاشناسی آمریمرتبط با قوانین انجمن روان اخلاقی اصول تمامی پژوهش

 در کنندگانشرکت آگاهانه رضایت ،هاپرسشنامه بودن محرمانهجمله  از

 جهت .است شـده یترعا پژوهش و نظایر آن، از خرو  اختیار پژوهش،

 پیرسون همبستگی و از ضریب SPSS افزارنرم 33 نسخه از هاداده تحلیل

 .شد زمان استفادههم شیوه به چندگانه آزمون رگرسیون و

 هایافته
ـــاخص1در جـدول  ـــیفی متغیرهای پژوهش مانند انحراف ، ش های توص

شده است. استاندارد، میانگین، و ضرایب همبستگی بین متغیرها، گزارش 

 : انحراف استاندارد، میانگین، و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول 

 خطرپذیری سرسختی تعهد مهار جوییمبارزه نشخوار میانگین انحراف استاندارد متغیرها

      1 44/9 22/43 نشخوار فکری

-312/3 11/2 13/2 جوییمبارزه ** 1     

-311/3 23/2 31/11 مهارگری ** 221/3- ** 1    

-233/3 29/4 49/11 تعهد ** 332/3- ** 231/3- ** 1   

-292/3 21/1 91/21 سرسختی ** 030/3- ** 203/3- ** 012/3- ** 1  

211/3 30/13 32/04 خطرپذیری ** 219/3- ** 492/3- ** 211/3- ** 293/3- ** 1 

 31/3داری در سطح معنی**        32/3داری در سطح معنی *

                                                           
1. Psychological hardiness scale 2. Risk behaviors scale 
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، ضریب همبستگی بین نشخوار فکری با 1های جدول بر اسـاس داده

( و ضـریب همبستگی بین سرسختی 211/3دار )خطرپذیری، مثبت و معنا

 ( است. -293/3دار )شناختی با خطرپذیری، منفی و معناروان

ـــخوار فکری و یشپبرای  ـــاس نش بینی خطرپــذیری نوجوانــان بر اس

فاده است زمانهمیوه ششـناختی از رگرسـیون چندگانه به سـرسـختی روان

 است. شده گزارش 3شد که خلاصه نتایج آن در جدول 

 

 شناختیبینی خطرپذیری نوجوانان از روی نشخوار فکری و سرسختی روانخلاصه نتایج مدل پیش :2جدول 

 برآوردخطای استاندارد  شده( تعدیل2R) (2Rواریانس تبیین شده ) (Rهمبستگی چندگانه )

210/3 300/3 342/3 1114/32 

 

ـــتگی چندگانه متغیرهای ، 3بـا توجه به نتایج جدول  ـــریب همبس ض

اســت.  210/3شــناختی با خطرپذیری، نشــخوار فکری و ســرســختی روان

 وعمجم درشــناختی همچنین دو متغیر نشــخوار فکری و ســرســختی روان

ـــد از تغییرات خطرپـذیری نوجوانان را  0/30 د. در کننیمبینی یشپدرص

بینی متغیر یشپنتایج تحلیل واریانس مدل برای بررسی توانایی ، 2جدول 

ـــختی یشپخطرپــذیری از روی دو متغیر  ـــرس ـــخوار فکری و س بین نش

 است. شده گزارششناختی روان

 
 : نتایج آزمون تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری 3جدول 

 داریامعنسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 31/3 222/41 912/3223 4 323/2232 رگرسیون

 320/20 333 101/11331 باقیمانده
  

 334 433/33223 کل
   

 

ـــت به F، مقدار 2بـا توجـه به نتایج جدول   222/41برابر با  آمدهدس

توان نتیجه گرفت که یمدار است؛ بنابراین امعن 31/3که در سطح  هسـت

انایی شــناختی(، توبین )نشــخوار فکری و ســرســختی روانمتغیرهای پیش

ـــرایب 4. در جدول دارند رابینی متغیر ملاک یعنی خطرپذیری یشپ ، ض

 است.  شده گزارشو استاندارد نشده رگرسیون  استانداردشده

 
 بینی خطرپذیریضرایب استاندارد شده و استاندارد نشده مدل پیش :4جدول 

 
 (Pداری )سطح معنا t ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

B خطای استاندارد Beta   

 921/9 - 432/4 221/29 ثابت
331/3 

 021/4 232/3 113/3 121/3 نشخوار فکری
331/3 

 -331/0 -211/3 191/3 -122/1 تعهد
331/3 

 -333/4 -323/3 192/3 -121/3 جوییمبارزه
331/3 

 -311/2 -193/3 102/3 -223/3 گریمهار
331/3 
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( 232/3اثر نشخوار فکری بر خطرپذیری )، 4با توجه به نتایج جدول 

ـــطح  ـــتدار امعنمثبت و  331/3در س ـــختی هامؤلفهو اثر  هس ـــرس ی س

ــناختی یعنی تعهد )روان ( و مهارگری -323/3یی )جومبارزه(، -211/3ش

بنابراین نشخوار فکری ؛ هستدار امعنمنفی و  331/3( در سطح -193/3)

ـــورت بــه کنــد؛ یعنی هر چقــدر یمبینی یشپمثبــت، خطرپــذیری را  ص

نوجوانان بیشـتر دچار نشخوار فکری شوند، خطرپذیری بیشتری را تجربه 

منفی  صورت بهی سرسختی نیز خطرپذیری را هامؤلفهکنند. همچنین یم

ــته یمبینی یشپ ــتری داش ــختی بیش ــرس کنند، یعنی هر چقدر نوجوانان س

 باشد، خطرپذیری کمتری دارند.

 گیری یجهنتبحث و 
 در شناختیروان سرسختی و فکری نشخوار نقش هدف باپژوهش حاضر 

 نشخوار نیانجام شـد. نتایج نشان داد که ب نوجوانان خطرپذیری بینییشپ

وجود دارد. همچنین  اداریمعنــو  مثبــت رابطــه خطرپــذیری بــا فکری

ند. از این کیمبینی یشپمثبت، خطرپذیری را  صورت بهنشـخوار فکری 

ـــت کرد که یمیـافتـه   در ربالات نمرات دارای افرادتوان این گونه برداش

 آمدهدست هبنتیجه  .بالعکسو  دارند بیشتری خطرپذیری ،نشخوار فکری

در مطالعه  مثال عنوان بهبا نتایج مطالعات پیشین در این زمینه همسو است؛ 

 شـــروع هکنند بینییشعنوان پ به فکری نشـــخوار تأثیرهوکســـما  -نالن

 داختلال، تأیید ش این علائم گرفتن شدت و موادمصـرف  سـو  اختلالات

 یزندگ مشــکلات با مواجهه در که افرادی معتقدند آبلا و همکاران (.13)

 تعدمســ کنند،یم اســتفاده نشــخواری پاســ  ســبک تنیدگی ازازجمله  و

(. مطالعه 12) هســـتند اعتیاد به آورییرو و روانی مشـــکلات به یابتلا

 رسانخودآسیب رفتارهای و فکری نشخوار بین نیز نشـان داد کهی خدمت

ـــخوار و دارد وجود معناداری مثبـت رابطـه  و مثبت طوربه  فکری نش

در همین  .(14کند )می بینیپیش را رسانخودآسـیب رفتارهای معناداری

 غفلت، اضــطراب، که داد نشــان( 12) ســجادیان و رابطه پژوهش چمنی

 ذیریپاعتیاد بر فکری نشخوار و قلدری، همسالان، با روابط در مشـکلات

 که دریافتند ویلم و همکاران پژوهشی، در همچنین. معناداری دارند تأثیر

ــخوار ــن نوجوانیف نقش معناداری دارد  انواع نش ــرف مواد در س در مص

که نشــخوار، یک نشــان داد  (. بالاخره نتایج پژوهش براو و همکاران10)

نوشــیدن و میزان مصــرف الکل در مبتلایان به الکل  مهمبینی کننده پیش

(. بدین ترتیب نتایج مطالعات ذکر شــده در راســتا و همســو با 11اســت )

 نتایج پژوهش حاضر است.

اخوشی نکه نشخوار فکری از طریق توان گفت یمدر تبیین یافته فوق 

ـــم و ترس  ـــومـت، خش بر گرایش به اعتیاد هیجـانی، تلخی، نفرت، خص

 رجستهبنشخوار فکری اثرات خلق منفی را  آموزان تأثیرگذار است.دانش

ــد و مـی ــل مینـت درکـن ـــود )یجــه تمرکز و عملکرد فرد مخت  (.11ش

پس از وقوع اشـتباه، نشخوارهای فکری نمایان  آنهای که در آموزاندانش

ـــود؛ یم ـــفتگش ـــترش ترکیبیموخفردی های بینیآش  تر بوده و بر گس

ه است، صدمه زد آنهات منفی نسبت به کسی که به ای از احسـاسایچیدهپ

شوند یمشود. این قبیل نشخوارهای فکری به طور پیوسته تکرار منجر می

 ترگپررنند را هستو احسـاسـات منفی که همراه کننده رفتارهای پرخطر 

ـــته، و تکراری  واقع درکنند. یم ـــخوار فکری افکار منفعلانه، ناخواس نش

ار یافته شده و به افزایش افکسازش طور بهل مسئله که مانع ح (13هستند )

ی خود بر ناکارآمدی مسائل عاطف نوبه بهشـود که این نیز یممنفی منتهی 

ـــخوار فکری موجــب یممنجر  ـــود. نتیجــه اینکــه نش ـــود کــه یمش ش

ه ب آنهاآموزان در بیان مسائل و عواطف خود محدود شوند و تمایل دانش

 خطرپذیری و انجام رفتارهای پرخطر، افزایش یابد. 

 وقتی فــرد در نــشخوار فکــری غـرق گفتتوان یمر تبیینی دیگر د

ــودیم ــاس مش ــده که  مهاری یر قابلکه دچار وضــعیت غ کندی، احس ش

ـــری به وجود  ؛خطرناک است یعنی باورهای منفی در مورد نشخوار فکـ

ـــتلالات  ینو ا شـودیفرد مو منجر به افسـرده شـدن  آیدیم مسـئله بر اخـ

(، نشخوار فکری 11اثرگذار هست ) ،هیجـــانی و دوام اختلالات هیجانی

تفکر  اندیشه یا موضوع و یکعنوان اشتغال دائمی به  چنانچه گفته شد به

که بر علل و نتایج علائم متمرکز هست و مانع  شودیدرباره آن شـناخته م

ـــئله ـــازش حل مس ـــده س جر نبه افزایش افکار منفی مدر نتیجه و یافته ش

 خلق افسردهایجاد به  . این وضـعیت در نهایت ممکن است(13)شـود می

ـــودختم  در فرد در نتیجـه گرایش به انجام رفتارهای پرخطر در فرد  و ش

 یابد. افزایش می

 تی باشــناخروان ســرســختی دیگر یافته این پژوهش نشــان داد که بین

ــختی  وجود داریامعنفی و من ارتباط خطرپذیری، ــرس دارد و همچنین س

صـــورت  به یی(جومبارزهتعهد، مهارگری، و آن )و ابعاد  شـــناختیروان

گونه ین اتوان یماز این یـافتـه کننـد. یم بینییشپ را خطرپـذیری منفی،
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شـد، نوجوانان بیشـتر با شـناختیرواناسـتنباط کرد که هر چه سـرسـختی 

 چیانچوب آمده دســت بهیابد. همســو با یافته یمرفتارهای پرخطر کاهش 

 ناختیشروان در مطالعه خود دریافتند که سـرسختی بخشزر و لنگرودی

ـــر، 33) دارد معنادار رابطه اعتیاد، به گرایش با ( که با نتایج مطاله حاض

طه گیلب مبنی بر راب-همچنین نتایج پژوهش بلک و فورد .همخوانی دارد

ـــو با این 32)آوری رفتارهای پرخطر و تاب منفی و معنـاداری بین ( همس

  پژوهش است.

، شناختیروانتوان گفت که وجود سـرسـختی یمدر تبیین یافته فوق 

ــتفاده از راهکارهای  ــئلهامقابلهفرد را به اس  ی تبدیلی که منجر به حل مس

 هبدهد و این افراد در برخورد با رویدادهای زندگی یمخواهد شد، سوق 

ـــتفـاده از راهکـارهـای جـا رونده مانند انکار و ی      واپسامقـابلـهی اس

ــتقیم با  مواجهه بهاجتناب،  این ویژگی در افراد  (.31پردازند )یم آنهامس

آورد که شـــیوه رویارویی با مســـائل مختلف را یم به وجودنگرشـــی را 

شـــناختی بالا، حوادث دهد. افراد با ســـرســـختی روانیمیر قرار تأثتحت 

و همراه بــا تنوع و گونــاگونی در نظر  درکقــابــل طور بــهزنــدگی را 

شـــناختی پایینی دارند، گیرند. در مقابل افرادی که ســـرســـختی روانیم

ــاس بیگانگی، ناتوانی و تهدید  ــبت به حوادث دچار احس ــویمنس و ند ش

ـــاس می (. در نتیجه افراد با 33) کننـدتوانـایی مهـارگری کمتری را احس

 ورند. آمی یروبالا، کمتر به رفتارهای پرخطر  شناختیروانسرسختی 

ختی ویژگی ســـرســـ از نظرافرادی که توان گفت یمدر تبیینی دیگر 

، ثباتیب، غیرفعالدر ســطح پایینی قرار دارند معمولاً تنبل، شــناختی روان

ــتند مزا دمی دم و بین،پیشغیرقابل ــانهایفعالیتوقتی در . آنها هس به  ش

ـــکلی  ـــاس ل، خیخورندمی برمش ـــت نایافتگی کامی زود احس ـــکس و ش

 اصیخ سرسختیو هیچ پافشاری و  دارند،بر می، دسـت از تلاش کنندمی

ـــیدن به اهداف خود  (. نتیجه اینکه این افراد 33)دهند انجام نمیبرای رس

ـــت ـــکس هـای خود بـه رفتارهای پرخطر روی در نهـایـت برای جبران ش

 آورند.می

 هایهیافت کنار در تواند می مطالعه این فت نتایجدر مجموع باید گ

ب مدل تبیینی و یا درمانی مناس یا نظریه یک به شده انجام مطالعات دیگر

عه با شود، ولی این مطال تبدیل برای پیشـگیری و درمان رفتارهای پرخطر

های پژوهش از جمله محدودیتهایی نیز رو به رو بوده است.  محدودیت

ـــر می های خاص و بودن جـامعـه آمـاری بـه پایه محـدودتوان بـه حـاض

ـــاره کرد. در نتیجه جهت تعمیم و خود ـــی بودن ابزار پژوهش اش گزارش

ــتی ــنهاد میراس ــی نقش دیگر آزمایی نتایج این مطالعه یش ــود به بررس ش

ند، و تأثیر قرار دهشـناختی که ممکن است نتایج را تحت متغیرهای روان

ای هجنســیتی، و مقایســه نتایج در ســنین و پایه یهاتفاوتهمچنین نقش 

های این بر اســاس یافته .تحصــیلی مختلف در مطالعات بعدی توجه شــود

شـــناختی در کاهش نقش ســـرســـختی روانپژوهش و مشـــخص شـــدن 

ر های این سازه دشود که به آموزش مؤلفهرفتارهای پرخطر، پیشـنهاد می

آموزان والدین یا معلمان دانش های آموزشی برایها یا دورهقالب کارگاه

ی ی شناختهادورهشود یمدوره متوسـطه پرداخته شـود. همچنین پیشنهاد 

نفی م کارآمدی ناهامؤلفهکاهش نشخوار فکری و دیگر  هدف بارفتاری 

  برای نوجوانان برگزار شود.

 مجوز و اســتشــده  اجرا مســتقلصــورت  به مطالعه این :قدردانی و تشررکر

 شهرستان سرایان پرورش و آموزشاداره  سوی از نمونه افراد روی بر آن اجرای

 از وســیلهین . بدشــد صــادر 30/31/1222 تاری  در 29104/43 مجوز شــماره با

 یقدردان و تشــکر داشــتند مشــارکت پژوهش این اجرای در کســانی که تمامی

 کنیم.یم

ـــنـدگان اعلام نوتضرراد منراف :  ـــاد یچهدارند که یمیس ین منافعی بگونه تض

 نویسندگان وجود ندارد.
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