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به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس  شیگرا یمدل عِلّ یبررس
افکار  گریبا ميانجی تیهو یهاو سبک یفراشناخت یباورها
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 ،یتیو علوم ترب یو مشاوره، دانشکده روانشناس تیگروه ترب اریاستاد

 .رانی، اتهران ،یمرکز تهران واحداسالمی دانشگاه آزاد 
 

  چکیده
کننده سالمت است؛ بنابراین، هدف از این شیوع رفتارهای پرخطر در جوامع یکی از موارد جدی تهدید

های هویت پژوهش بررسی مدل عِلّی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی و سبک

جامعه همبستگی است.  آوری بود. روش پژوهش کمی و از نوعبا میانجیگری افکار منفی تکرارشونده و تاب

 1398-1399آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی آماری این پژوهش کلیه دانش

شدند.  گیری دسترس انتخاب( و به شیوه نمونه2016افراد بر اساس دیدگاه کالین ) نفر از این 360. بودند

(، 1390آبادی و حیدری )اده محمدی، احمدهای خطرپذیری نوجوانان ایرانیِ زنمونه پژوهش به مقیاس

(، افکار 2013های هویتِ برزونسکی و همکاران )(، سبک1997هاتون و ولز )-باورهای فراشناختیِ کارترایت

های ( پاسخ دادند. داده2003آوریِ کانر و دیویدسون )( و تاب2014اوی، مولدز و ماهونی )تکرارشونده مک

و با استفاده از روش همبستگی پیرسون  24نسخه  AMOSو  SPSSافزارهای آماری پژوهش به کمک نرم
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باورهای فراشناختی و سبک هویت هنجاری، یابی معادالت ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین و مدل

رابطه مثبت و وجوانان اجتنابی و افکار منفی تکرارشونده با گرایش به رفتار پرخطر ن-هویت سردرگم

آوری هویت اطالعاتی، تعهد هویت، تابها نشان داد که بین (. همچنین یافتهP<01/0معناداری وجود دارد )

(. افزون بر این، نتایج P<01/0رابطه منفی و معناداری وجود دارد )با گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان 

طور مستقیم و های هویت بهورهای فراشناختی و سبکیابی علّی معادالت ساختاری نشان داد که بامدل

آوری با گرایش به رفتار پرخطر رابطه دارند. بر اساس غیرمستقیم با میانجیگری افکار منفی تکرارشونده و تاب

توانند در رابطه بین باورهای فراشناختی و آوری میهای پژوهش افکار منفی تکرارشونده و تابیافته

شده از برازندگی مطلوبی نقش میانجی داشته باشند. مدل ارزیابیگرایش به رفتار پرخطر های هویت با سبک

 برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان است.

افکار منفی تکرارشونده،  ت،یهو یهاسبک ،یفراشناخت یرفتار پرخطر، باورها :هاواژهکلید

   .آوریتاب
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  همقدم
زاترین مراحل زندگی در ترین و آسیبحال پراسترسترین و درعیندوره نوجوانی از مهم

ورود به دوره نوجوانی (. 2020، 1پوپووا پتروسیان، کوالنتایول و باالسوندارامنوجوانان است )

اجتماعی همراه است که موجب به هم با تحوالت بسیار عمیقی از نظر زیستی، روانی و 

عنوان دوران بحران یاد شده شود و بهشناختی آنان میخوردن تعادل و توازن جسمانی و روان

های بارز دوران نوجوانی، تمایل برای یکی از ویژگی(. 1397گوزلو، است )عطادخت و قره

ی برای نوجوان، است؛ که پیامدهای سوئ 2کسب تجارب جدید و آزمودن رفتارهای پرخطر

(. اصطالح خطر 1398خانواده و جامعه در پی دارد )علیزادگانی، اخوان تفتی و کداخدایی، 

ی متنوعی از رفتارهای بالقوه به معنی احتمال زوال و اصطالح خطرپذیری، شامل گستره

(. 1399محمدی و حیدری، است )مظفری، باقریان، زاده 3رسانمخرب و خودآسیب

شناختی و شود که سالمت و بهزیستی جسمی، روانر به رفتارهایی گفته میرفتارهای پرخط

پذیرترین افراد اندازد و در این میان نوجوانان آسیباجتماعی افراد و جامعه را به خطر می

شناختی نوجوانی که با تغییرات جسمانی، روان جامعه در برابر رفتارهای پرخطر هستند. دوره

اه است، به دلیل خودمحوری و عدم درك مناسب نوجوانان از و اجتماعی گسترده همر

شود. گرایش رفتارهای خود، مرحله مهمی برای شروع رفتارهای پرخطر محسوب می

ترین منابع نگرانی در جامعه است زیرا نوجوانان به انواع رفتارهای پرخطر یکی از اصلی

شرفت تحصیلی کمتری دارند، نوجوانانی که گرایش بیشتری به رفتارهای پرخطر دارند پی

های مرتبط با ومیر و ابتال به بیماریگرایش بیشتری به خودکشی دارند و احتمال مرگ

 (.1395نیا و همکاران، ها بیشتر است )ادیبرفتارهای پرخطر در آن

های ها و مهارتنظریه استرس اجتماعی جان رودز تعامل و رابطه بین استرس، دلبستگی

عنوان رفتاری پرخطر موردبحث منابع مشخص خطر برای مصرف مواد مخدر بهسازگاری و 

عنوان رفتاری دهد. با توجه به این مدل، احتمال مصرف مواد مخدر بهو بررسی قرار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Popova-Petrosyan, E. V., Kulanthaivel, S., & Balasundaram, K. 

2. high-risk behaviors 

3. self-harm 
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وسیله این سه متغیر در عنوان تابعی از سطح استرس نابرابر بهپرخطر توسط یک فرد جوان، به

اجتماعی، -(. از طرفی بر اساس نظریه یادگیری1396مکاران، شود )نیازی و هنظر گرفته می

بندورا معتقد است که رفتار در نتیجه کنش متقابل بین شناخت شخص و عوامل محیطی به 

گیرد و تفسیری که از آن آید؛ یعنی رفتار توسط محیطی که فرد در آن قرار میوجود می

کنندگی متقابل نامید )ریگر و ابل )تعیینشود. بندورا این شرایط را جبر متقمی دارد تعیین

های توان به یادگیری ناشی از تصورهایی که توسط رسانهطور مثال می(. به2020، 1ساویک

شود افرادی که به رفتارهای شود، اشاره کرد. این نوع یادگیری باعث میگروهی منتقل می

های اجتماعی را که تپرخطر گرایش دارند تا حدی، تصوراتشان از آن دسته از واقعی

های تلویزیون که پر از اند، از طریق صحنهها نداشتهگونه تماس مستقیمی با آنهیچ

های فاسد و فاقد اصول اخالقی است بیاموزند و این رفتارها را طبیعی بپندارند. شخصیت

ترتیب این دید تحریف آمیز از واقعیت ممکن است به رفتارهای پرخطر منجر شود اینبه

 (.1389)سامانی و بهمنش، 

های گرایش به رفتارهای پرخطر، نظریه دلبستگی بالبی است، کنندهیکی دیگر از تبیین

اه است بر اساس نظریه بالبی، سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با کاهش عزت نفس همر

 شودنفس یکی از عواملی است که باعث گرایش به رفتارهای پرخطر میو پایین بودن عزت

یل روابط بین فردی ی ناایمن به دلاز طرفی نیز چون افراد دلبسته(. 1395نیا و همکاران، ادیب)

ای تسکین کنند، ممکن است برناکارآمد و نیز عدم احساس توانمندی تنش بیشتری تجربه می

مل کمتری در خود به مصرف مواد مخدر و الکل و سیگار روی بیاورند زیرا این افر اد از تح

 (.1389هه با تنش و فشار موقعیت برخوردارند )محمدعلی پور و همکاران، مواج

با توجه به ادبیات نظری، عوامل مؤثری بر بروز گرایش به رفتارهای پرخطر ازجمله 

صورت شناختی دخیل هستند. این رفتارها به-عوامل تحولی دوران کودکی و عوامل محیطی

(، 2020، 2خودزنی )کوآرشی، واترمن و هوسه مستقیم و غیرمستقیم و با قصد مشخص مانند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Regier, P., & Savic, M. 

2. Quarshie, E. N., Waterman, M. G., & House, A. O. 
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 2(، رفتارهای جنسی پرخطر )اوریهوال2020، 1سوءمصرف مواد مخدر )سدیبه و هندریکس

( و مصرف 2020و همکاران،  3(، رانندگی پرمخاطره و مصرف الکل )واکا2020و همکاران، 

و  5شود )الونن( و بزهکاری نشان داده می2020و همکاران،  4سیگار و دخانیات )وگل

(. با توجه به چنین مشکالتی که در سنین نوجوانی آنچه بیش از هر چیز 2020همکاران، 

ضرورت دارد، شناسایی علل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر است )علیزادگانی، اخوان 

تواند (. یکی از علل بروز رفتارهای پرخطر در سنین نوجوانی می1398تفتی و کداخدایی، 

بر اساس مدل کارکرد اجرایی خود ( 2020و همکاران،  7باشد )هامونیره 6های فراشناختیباور

عوامل فراشناختی بر راهبردهای غیرمفید کنترل که باعث حفظ  9ولز و متیوس 8نظم بخش

شوند، تأثیر بسزایی دارد. مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش بیانگر آن هیجانات منفی می

گونه که مرکز اختالالت اختی )یعنی باورهایی در مورد تفکر( هماناست که باورهای فراشن

هیجانی هستند، به مشارکت غیر منعطف در راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان )مانند 

شود )ولز و های هیجانی مینشخوار و نگرانی( کمک کرده و باعث تشدید و حفظ تنش

عنوان دانش )باورها( و فراشناخت به(. 2019، 10؛ به نقل از فرگوس و باردن1996متیوس، 

است )فایجا، رئوس، هئل  فرآیندهای شناختی درگیر در تنظیم و ارزیابی تفکر تعریف شده

باورهای فراشناختی را  12(. بر اساس مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش2020، 11و ولز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sedibe, M., & Hendricks, G. 

2. Orihuela, C. A., 

3. Vaca, F. E., 

4. delinquency 

5. Ellonen, N., 

6. metacognitive beliefs  

7. Hamonniere, T., 

8. self-regulatory executive function (S-REF) 

9. Wells, A. & Matthews, G., 

10. Fergus, T. A., & Bardeen, J. R. ( 

11. Faija, C. L., Reeves, D., Heal, C., & Wells, A. 

12. self-regulatory executive function (S-REF) 
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رف، موروسان، بندی کرد )الچات شاکشهافت، لستوان به دو دسته مثبت و منفی دستهمی

و  3، نگرانی2نشخوار ذهنی(. باورهای مثبت فراشناختی بر مزایا و منافع 2020، 1بادود و دبانه

تمرکز دارد، در حالی که باورهای منفی فراشناختی  4پایش تهدید )پردازش پس از رویداد(

(. بر 2019کنترل و خطرناك هستند توجه دارد )ولز، بر مفهوم نگرانی/نشخوار که غیرقابل

باورهای فراشناختی در رابطه بین افکار منفی تکرارشونده اساس پیشینه پژوهش آمده است 

 (.2020ارند )هامونیره و همکاران، با گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی د

های باورهای فراشناختی و اند که بین تمام مؤلفههای دیگر نشان دادههمچنین پژوهش

های باورهای که از بین مؤلفهطوریدار وجود دارد، بهانواع رفتار پرخطر رابطه منفی و معنی

فتارهای پرخطر دارا ری را برای بینفراشناختی، مؤلفه نیاز به کنترل افکار باالترین قدرت پیش

ختی اینکه چطور این باورهای فراشنا (.1394باشد )یاریاری، کشاورزی و رسولی، می

مختل  توان گفت که باورهای فراشناختیتواند باعث بروز رفتارهای پرخطر شوند میمی

ی شود که این وانای غیرسودمند در مواقع فشار رتوانند باعث استفاده از راهبردهای مقابلهمی

های غیر مؤثر( راهبردها در نتیجه تعامالت شناختی )باورهای ناسازگارانه( و رفتاری )رفتار

کند ا فراهم میرگیرد و زمینه گرایش به سمت رفتارهای پرخطر ها شکل میویژه در آن

 (.1398)شفیعی و همکاران، 

فکار منفی در پاسخ به تصور بر این است که این باورهای فراشناختی منجر به تداوم ا

کنند که خودتنظیمی ای دچار سوگیری میگونهها به کنترل ذهنی را بهاسترس شده، زیرا آن

(. بر اساس نتایج یک پژوهش، فرآیندهای 2019سازد )ولز، مؤثر در فرد را دچار آسیب می

الکی در عنوان عوامل خطر برای سوءمصرف به مشروبات توانند بهفراشناختی ناکارآمد می

(. افزون بر باورهای 2020، 5های نوجوانی است )القی، پومپیلی، لونیگرو و بایوسوطول سال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lachat Shakeshaft, Y., Lecerf, T., Morosan, L., Badoud, D. M., & Debbané, M. 

2. ruminative response 

3. worry 

4. psot-event precessing 

5. Laghi, F., Bianchi, D., Pompili, S., Lonigro, A., & Baiocco, R. 
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گیری و تداوم رفتارهای پرخطر دارد، یکی دیگر از فراشناختی که نقش مهمی در شکل

های هویت است )محسنی، عوامل مهم در بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان، سبک

(. بر اساس پیشینه پژوهش بین 1396ینی سرحدی، ثناگو و کهکی، میرشکاری، آهویی، حس

داری وجود دارد آموزان رابطه مثبت و معنیگیری هویت دانشباورهای فراشناختی با شکل

 (.1397)مؤمنی مهمویی و رفیعی نژاد، 

های هویت (، سبک2013اجتماعیِ برزونسکی و همکاران )-بر اساس نظریه شناختی

، ترجیح نسبی افراد 4و تعهد هویت 3، سردرگم یا اجتنابی2، هنجاری1عاتیشامل هویت اطال

های خاص حل مسائل هویتی و پردازش اطالعات مربوط به خود کارگیری شیوهبرای به

(. بر اساس این نظریه پردازش اطالعات هویتی بر اساس 2019، 5است )برزونسکی و کینی

 9هویتی را از طریق تعویق 8هایو بحران 7تبوده و افراد تعارضا 6ارجاعی-چهارچوب خود

ها را ارزیابی )تمایل به تعویق انداختن در مورد رویدادهای اطراف تا زمانی که بتواند آن

کند(، تحلیل هنجاری )همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه مرجع( و اجتناب 

کنند )بزرونسکی، گیری( طی میهای تعارض انگیز و تصمیم)تأخیر انداختن در موقعیت

نوجوانی دوره رشد مهمی است که با  (.2018، 10؛ به نقل از یانگ، هولدن و کارتر2011

گیری هویت، خطرجویی است گیری هویت همراه است و قسمتی از فرایند شکلفرایند شکل

فرار از که ممکن است به شکل رفتارهای جنسی ناسالم، مصرف الکل، سیگار و سایر مواد، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. information-oriented 

2. normative 

3. diffuse-avoidant identity styles  

4. commitment 

5. Berzonsky, M. D., & Kinney, A. 

6. self-referent 

7. conflicts 

8. crises  

9. procrastination 

10. Yang, C. C., Holden, S. M., & Carter, M. D. 
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آمیز بروز کند )محمدخانی، حسنی، اکبری و یزدان پناه، خانه و مدرسه و رفتارهای خشونت

1398.) 

های هویت نقش مهمی آنچه مشخص است آن است که باورهای فراشناختی و سبک

؛ 2020وسو، در بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان دارند )القی، پومپیلی، لونیگرو و بای

تواند ی که می(. در این میان یکی از متغیرهای1398ی، اکبری و یزدان پناه، محمدخانی، حسن

تغیر نیز بر ( تأثیر پذیرد و خود آن م2020هامونیره و همکاران، از باورهای فراشناختی )

، محققی گرایش به رفتارهای پرخطر تأثیرگذار است، افکار منفی تکرارشونده است )ملکی

 (.1398زاده، و نبی

تواند متغیر میانجی مناسبی در رابطه بین باورهای فکار منفی تکرارشونده میلذا ا 

های هویت با گرایش به رفتارهای پرخطر باشد که خود یک سازه فراشناختی و سبک

عنوان پاسخی ناسازگارانه به سوگ، ( و به2020و همکاران،  2بوده )الورنس 1فراتشخیصی

لش اساسی برای فرد است که مانع تالش برای غم و ناراحتی تعریف شده است و یک چا

(. 2019و همکاران،  3استالی-شود )لیدونتر به غم و اندوه میهای سازگارانهایجاد پاسخ

افکار تکرارشونده منفی سبکی از فکر کردن درباره مشکالت و تجربیات منفی است که سه 

و  4آن دارد )بالیسیوویژگی کلیدی شامل تکرارشونده، مزاحم و دشواری در رهایی از 

(. بر اساس پیشینه پژوهش، افکار منفی تکرارشونده نقش مهمی در بروز 2020همکاران، 

(، 2020هامونیره و همکاران، رفتارهای پرخطری همچون سوءمصرف الکل دارند )

که هرچه افکار منفی تکرارشونده در افراد بیشتر باشد احتمال بروز رفتارهای پرخطر طوریبه

آوری (. افزون بر این مفهوم تاب2019، 5د بیشتر است )دوینک، روسئائو و رومودر فر

، 6بینی کننده رفتارهای پرخطر )گلدستین، بنتون و بارتعنوان یکی دیگر از عوامل پیشبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. transdiagnostic  

2. Lawrence, A. V., 

3. Lydon-Staley, D. M., 

4. Ballesio, A., 

5. Devynck, F., Rousseau, A., & Romo, L. 

6. Goldstein, E., Benton, S. F., & Barrett, B. ( 
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های هویت تواند متغیر میانجی مناسبی در رابطه بین باورهای فراشناختی و سبک( می2020

پرخطر باشد، چرا که باورهای فراشناختی )متیوز، پانگانیبان، ولز، با گرایش به رفتارهای 

آوری توانند با تأثیرگذاری بر تابهای هویت می( و سبک2019، 1جونز-وهلبر و رینرمن

میری پاکدهی، زا توانمند و یا ضعیف کنند )افراد آنان را در برابر شرایط ناگوار و استرس

 .(1394حیدری، محمدی و سلم آبادی، 

آوری نقش مهمی در مقابله و رویارویی با مصائب و مشکالت افراد در زندگی تاب

عنوان یک فرایند، توانایی ( و به2020، 2روزمره دارد )آالرکون، سروزوریال هویال و باالنکا

زا تعریف شده است آمیز با شرایط تهدیدکننده و آسیبیا پتانسیل سازگاری موفقیت

عنوان یک منبع شخصیتی و آوری بهتاب (.2019، 3ر و اولجارویک)هوانگ، آرنولد، ترولو

صورت سپر محافظتی عمل درونی در برابر گرایش نوجوانان به سمت رفتارهای پرخطر به

که ازآنجاییزا مراقبت کند. تواند از نوجوانان در برابر رفتارهای آسیبکنند و میمی

اندازد، شناخت عوامل مؤثر بر را به خطر میرفتارهای پرخطر سالمت و بهزیستی نوجوانان 

آن اهمیت فراوانی دارد. بر این اساس، پژوهشی که گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر 

های هویت با میانجیگری افکار منفی تکرارشونده و اساس باورهای فراشناختی و سبک

باشد، کمتر  آنان را با همدیگر در قالب یک مدل موردبررسی قرار داده آوریتاب

موردمطالعه قرار گرفته است، لذا در راستای پاسخگویی به این خأل تحقیقاتی، سؤال پژوهش 

اساس باورهای در رابطه بین  آوریافکار منفی تکرارشونده و تابآیا حاضر این بود که 

 دارای نقش میانجی است؟گرایش به رفتار پرخطر با های هویت فراشناختی و سبک

 روش پژوهش
آموزان جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود. رو

 نفر از این 360. حجم نمونه بودند 1398-1399دختر دوره دوم دبیرستان شهر کرج در سال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Matthews, G., Panganiban, A. R., Wells, A., Wohleber, R. W., & Reinerman-

Jones, L. E. 
2. Alarcón, R., Cerezo, M. V., Hevilla, S., & Blanca, M. J. 

3. Hwang, Y. I., Arnold, S., Trollor, J., & Uljarević, M. 
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در دسترس  غیرتصادفیگیری ( و به شیوه نمونه2016آموزان بر اساس دیدگاه کالین )دانش

مالك  صورت مجازی پاسخ دادند.ها بهشدند و به سؤاالت پرسشنامه )اجرای آنالین( انتخاب

ورود به پژوهش عبارت بودند از: تحصیل در دوره دوم متوسطه و رضایت آگاهانه در 

های خروج عبارت بودند از: ناقص بودن پاسخنامه سؤاالت و پاسخگویی به سؤاالت. مالك

های اسخگویی به سؤاالت در حین انجام پژوهش. الزم به ذکر است که یافتهانصراف از پ

 16درصد(،  3/40نفر ) 145ساله،  15درصد(  2/9نفر ) 33جمعیت شناختی نشان داد که 

ساله بودند. میانگین و  18درصد(  1/11نفر ) 40ساله و  17درصد(  4/39نفر ) 142ساله، 

بود. همچنین در انجام این پژوهش  810/0و  53/16تیب انحراف معیار سن افراد نمونه به تر

طور اجمال به آن پرداخته منظور رعایت حریم و محدوده انسانی نکاتی لحاظ گردید که بهبه

شود. نخست در انتخاب گروه نمونه افرادی انتخاب شدند که مایل و راضی به شرکت در می

در پژوهش اطمینان کافی داده شد که کننده پژوهش بودند در مرحله بعد به اعضاء شرکت

صورت فردی وجه بههیچاطالعات حاصل از این پژوهش جنبه شخصی و محرمانه داشته و به

صورت آماری و در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت. بلکه نتایج حاصل از پژوهش به

ارند که در ها اختیار کامل دصورت فردی منتشر خواهد شد و آنگیری کلی و نه بهنتیجه

کنندگان این پژوهش اصرار داشتند یا مایل بودند پژوهش شرکت نکنند. هرجا که شرکت

شده در اختیار که از نتایج این پژوهش اطالع حاصل کنند، به زبان ساده اطالعات حاصل

ها در سطح توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و وتحلیل دادهجهت تجزیهآنان قرار گرفت. 

( استفاده شد. همچنین 1یابی معادالت ساختاری)ضریب همبستگی پیرسون و مدل استنباطی

بود. در ادامه به توضیح  24نسخه  AMOSو  SPSSها برنامه افزار تحلیل دادهنرم

هایی که در این پژوهش برای گردآوری اطالعات استفاده شده است پرداخته شده پرسشنامه

 است.

 ابزار پژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. structural equation model (SEM) 
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 (IARS) 1نوجوانان ایرانيمقیاس خطرپذیري 
سؤال  38( تهیه شده است و 1390آبادی و حیدری )این مقیاس توسط زاده محمدی، احمد

گالونه، مور، موس و بوید،  2دارد که برای تهیه آن از دو پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان

عنوان منبع به 4هامراکز کنترل و پیشگیری از بیماری 3( و پیمایش رفتار پرخطر جوانان2000

، 4، 3، 2، 1خرده مقیاس شامل گرایش به مواد مخدر با سؤاالت  7بهره گرفته شده است و 

؛ گرایش به سیگار با 14و  13، 12، 11، 10، 9؛ گرایش به الکل با سؤاالت 8و  7، 6، 5

؛ گرایش 24و  23، 22، 21، 20؛ گرایش به خشونت با سؤاالت 19و  18، 17، 16، 15سؤاالت 

؛ گرایش به رابطه با جنس مخالف با 29و  28، 27، 26رابطه و رفتار جنسی با سؤاالت  به

 38و  37، 36، 35، 34، 25؛ گرایش به رانندگی پرخطر با سؤاالت 33و  32، 31، 30سؤاالت 

باشد، به این ای میدرجه 5گذاری سؤاالت در طیف لیکرت کند. نمرهگیری میرا اندازه

نمره و کامالً  4نمره، موافقم  3دانم نمره، نمی 2نمره، مخالفم  1الفم صورت که کامالً مخ

(. سازندگان 1397گیرد )سلیمانی نسب، غالمرضایی و ویسکرمی، نمره تعلق می 5موافقم 

تا  74/0اند که ضرایب در دامنه مقیاس برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده کرده

(. در یک پژوهش 1390ه محمدی، احمد آبادی و حیدری، اند )زادبه دست آورده 90/0

(. آلفای 1396آمده است )رضایی و حاجی علیزاده، دستبه 78/0دیگر آلفای کرونباخ 

 آمده است.دستبه 94/0کرونباخ در پژوهش حاضر 

 (MCQ) 5پرسشنامه باورهاي فراشناختي
بر  2004( تهیه شده است و در سال 1997) 6هاتون و ولز-این پرسشنامه توسط کارترایت

(. این پرسشنامه 2004هاتون و همکاران، -یابی شده است )کارترایتروی نوجوانان انطباق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (IARS) 

2. adolescents risk-taking questionnaire 

3. youth risk behavior survey 

4. ccenters for disease control and prevention 

5. Meta-Cognitions Questionnaire (MCQ) 

6. Cartwright-Hatton, S., & Wells, A. 
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؛ باورهای 29و  26، 24، 17، 14، 8مؤلفه شامل تضاد شناختی با سؤاالت  5سؤال و  30شامل 

، 16، 12، 5، 3گاهی شناختی ؛ خودآ28و  23، 19، 10، 7، 1مثبت درباره نگرانی با سؤاالت 

؛ نیاز 21و  15، 11، 9، 4، 2؛ باورهای منفی: کنترل ناپذیری و خطر افکار با سؤاالت 30و  18

و همکاران،  1کند )فیشرگیری میرا اندازه 27و  25، 22، 20، 13، 6به کنترل افکار با سؤاالت 

د، به این صورت که برای باشای میدرجه 4گذاری پرسشنامه در طیف لیکرت نمره (.2019

نمره تعلق  1نمره و موافق نیستم  2نمره، تقریباً موافقم  3نمره، کمی موافقم  4کامالً موافقم 

و پایایی بازآزمایی بعد از یک ماه  93/0گیرد. در داخل ایران آلفای کرونباخ پرسشنامه می

گزارش  86/0ضریب (. 1395)غیورکاظمی، سپهری شاملو، مشهدی، غنائی و پاساالر، 78/0

(. در خارج از کشور پایایی کرونباخ 1397شده است )اورکی، بیات، نجفی و نورمحمدی، 

( و ضرایب در 2019و همکاران  2)آندرسون89/0و کل سؤاالت  89/0تا  68/0در دامنه بین 

(. آلفای 2019، 3آمده است )نورداهل و ولزدستبه 89/0تا  78/0پژوهشی دیگر در دامنه بین 

 آمده است.دستبه 81/0کرونباخ در پژوهش حاضر 

 (RISI) 4هاي هویتسیاهه سبک
سؤال دارد که چهار  40تهیه شده است و  (2013و همکاران ) این سیاهه توسط برزونسکی

؛ هویت 37و  35، 33، 30، 26، 25، 18، 16، 6، 5، 2با سؤاالت  5مؤلفه هویت اطالعاتی

با  7؛ هویت سردرگم یا اجتنابی40و  34، 32، 28، 23، 21، 19، 10، 4با سؤاالت  6هنجاری

، 11، 9، 7، 1با سؤاالت  8؛ تعهد هویت38و  36، 31، 29، 27، 24، 17، 13، 8، 3سؤاالت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fisher, P. L., 

2. Anderson, R., 

3. Nordahl, H., & Wells, A. 

4. Revised Identity Style Inventory (RISI) 

5. information 

6. normative 

7. diffuse-avoidant identity styles  

8. commitment 
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ای درجهکند. سؤاالت بر اساس یک طیف پنجگیری میرا اندازه 39و  22، 20، 15، 14، 12

نمره تا  2نمره، مخالفم  1وند. به این صورت که کامالً مخالفم شگذاری میلیکرت نمره

، 12، 9گیرد. سؤاالت نمره تعلق می 5نمره و کامالً موافقم  4نمره، موافقم  3حدودی موافقم 

شود. در داخل ایران برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای گذاری میمعکوس نمره 39، 15

آمده است )پور دستبه 73/0تا  67/0در دامنه  کرونباخ استفاده شده است که ضرایب

های دیگر جهت بررسی اعتبار (. همچنین در پژوهش1390کنش، ابراهیم، حیدری و خوش

( و 1398فر و موسی زاده،  )اکبری، خوش چین گل، نادری85/0سیاهه آلفای کرونباخ 

(. روایی 1399راد، آمده است )قناعتی کاشانی، شکرگزار و همتیدستبه 73/0ضریب 

همگرایی توسط سازندگان بررسی و نشان داده شده است که ضریب همبستگی با مقیاس 

تا  30/0بررسی و ضرایب همبستگی در دامنه بین  (1989) 1( روزنبرگRSEsعزت نفس )

آمده که نشان دهنده روایی همگرا و واگرای سیاهه دستبه 05/0و معنادار در سطح  38/0

(. همچنین در یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای 2013همکاران، است )برزونسکی و 

محاسبه شده است )کائور  82/0تا  71/0ها در دامنه و مؤلفه 72/0کرونباخ برای کل سؤاالت 

 آمده است.دستبه 70/0آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  (.2019، 2و تونگ

 (RTQ-10) 3پرسشنامه افکار تکرارشونده
یک ابزار  تهیه شده است و (2014) 4اوی، مولدز و ماهونیمکاین پرسشنامه توسط 

باشد. سؤال می 10سؤالی آن اقتباس شده است و اکنون شامل  27فراتشخیصی بوده از نسخه 

نمره،  1باشد به این صورت که کامالً غلط ای میدرجه 5گذاری آن در طیف لیکرت نمره

گیرد نمره تعلق می 5ره و کامالً صحیح نم 4نمره، صحیح  3نمره تا حدودی صحیح  2غلط 

(. این پرسشنامه سه مؤلفه نشخوار 2020و همکاران،  5است )هان 50تا  10و دامنه نمرات بین 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSEs) 

2. Kaur, M., & Tung, S. 

3. Repetitive Thinking Questionnaire-10 (RTQ-10) 

4. McEvoy, P., Moulds, M., & Mahoney, A. 

5. Han, J., 
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؛ پایش تهدید )پردازش پس از 9و  8، 6، 5با سؤاالت  2؛ نگرانی10و  3، 1با سؤاالت  1ذهنی

ررسی پایایی آن با روش بازآزمایی کند. بگیری میرا اندازه 7و  4، 2با سؤاالت  3رویداد(

(. سازندگان 1396آمده است )اکبری، دستبه 91/0و با روش همسانی درونی ضریب  76/0

اند )مکاوی، مولدز و ماهونی، گزارش کرده 89/0پرسشنامه آلفای کرونباخ پرسشنامه را 

 آمده است.دستبه 86/0آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  (.2014

 (RISC) 4آوريمقیاس تاب
خرده مقیاس  5سؤال دارد و  25( تهیه شده و 200) 5این مقیاس توسط کانر و دیویدسون

؛ تحمل عاطفه 25و  24، 23، 17، 16، 12، 11، 10با سؤاالت  6تصور از شایستگی فردی

و  5، 4، 2، 1با سؤاالت  8؛ پذیرش مثبت تغییر20و  18، 19، 15، 14، 7، 6با سؤاالت  7منفی

کند گیری میرا اندازه 8و  3با سؤاالت  10؛ تأثیرات معنوی22و  21، 13با سؤاالت  9کنترل؛ 8

صورت گذاری مقیاس به(. نمره1398نژاد و ثناگو، )خدابخشی کوالیی، متین، فلسفی

، 1، مخالفم نمره 0باشد به این صورت که برای کامالً مخالفم نمره ای لیکرت میدرجهپنج

در نظر گرفته شده است )مرادی و  4، کامالً موافقم نمره 3، موافقم نمره 2 نظری ندارم نمره

باشد. نقطه برش این می 100(. حداقل نمره صفر و حداکثر نمره 1399قدرتی میرکوهی، 

آوری خواهد نشانگر افراد دارای تاب 50که نمره باالتر از طوریباشد. بهمی 50مقیاس نمره 

ی بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب بود. در داخل ایران برا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ruminative response 

2. worry 

3. psot-event precessing 

4. Resilience Scale (RS) 

5. Conner, K.M., & Davidson, J, R. 

6. personal competence 

7. tolerance of negative affects  

8. positive acceptanceof change 

9. control 

10. spirituality 
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(. 1397آبادی، آمده است )پورحسین، خرسندی یامچی و فیروزکوهی برنجدستبه 84/0

( 2004) 2مک کری و کاستا 1ضریب همبستگی بین مقیاس با سیاهه پنج عاملی شده شخصیت

آمده است که نشان دستبه 01/0ر سطح دار دو معنی 28/0تا  18/0ضرایب در دامنه بین 

(. سازنده 1397دهنده روایی همگرایی مقیاس است )جنادله، بساك نژاد، یونسی و سعادتمند، 

های خارج از ( و در دیگر پژوهش2003)کانر و دیویدسون، 87/0پرسشنامه آلفای کرونباخ 

کرونباخ در پژوهش آلفای  (.2020، 3آمده است )لی، یو و کیمدستبه 94/0کشور ضریب 

 آمده است.دستبه 90/0حاضر 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI) 

2. McCrae, R. R., & Costa, P. T. 

3. Lee, D., Yu, E. S., & Kim, N. H. 
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 هایافته

. نمرات توصیفي کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار در متغیرهاي گرایش به رفتار 1جدول 

 آوريهاي هویتي، افکار منفي تکرارشونده و تابپرخطر، باورهاي فراشناختي، سبک

 کشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين بيشينه کمينه متغيرهای پژوهش

 -136/1 514/0 01/18 76/57 99 38 گرایش به رفتار پرخطر

 288/1 171/1 78/3 71/10 24 6 تضاد شناختی

 144/0 977/0 35/4 62/10 24 6 باورهای مثبت در درباره نگرانی

 -432/1 493/0 71/5 42/12 24 6 خودآگاهی شناختی

 -552/0 763/0 98/4 82/11 24 6 کنترل ناپذیری و خطر افکار

 -640/0 639/0 14/4 27/11 23 6 نیاز به کنترل افکار

 -271/1 446/0 38/19 84/56 99 34 نمره کل باورهای فراشناختی

 -674/1 199/0 69/11 79/25 45 11 هویت اطالعاتی

 -852/1 120/0 62/11 23/23 42 10 هویت هنجاری

 806/18 268/0 58/11 04/22 41 10 اجتنابی-هویت سردرگم

 -552/1 364/0 55/11 32/24 45 11 تعهد هویت

 -190/1 428/0 17/8 06/27 43 12 افکار منفی تکرارشونده

 -775/1 -232/0 90/4 78/17 24 10 شایستگی فردی

 -563/1 059/0 69/4 73/14 24 7 تحمل عاطفه منفی

 056/0 -504/0 29/2 54/9 14 4 پذیرش مثبت تغییر

 -319/1 041/0 59/2 04/7 12 3 کنترل

 -730/0 552/0 04/2 85/3 8 1 تأثیرات معنوی

 -681/1 -228/0 40/14 94/52 71 29 آورینمره کل تاب

تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار گرایش به رفتار پرخطر، باورهای  1جدول 

های آن را نشان آوری و مؤلفهو تابهای هویت، افکار منفی تکرارشونده فراشناختی، سبک

نتیجه آزمون چولگی و  1نفر بودند. همچنین جدول  360ها دهد. تعداد آزمودنیمی

دهد که مقدار چولگی و کشیدگی کشیدگی برای نرمال بودن توزیع نمرات را نشان می

پژوهش نرمال  ( قرار دارد؛ بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای2تا  -2متغیرهای پژوهش در بازه )
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های معادالت ساختاری، وجود همبستگی بین که یکی از مفروضهاست. ازآنجایی

متغیرهاست در ادامه به بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش پرداخته شده است 

 آمده است. 2که نتایج آن در جدول 

 . ماتریس همبستگي بین متغیرهاي پژوهش2جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرهای پژوهش

        1 گرایش به رفتار پرخطر-1

       1 775/0** باورهای فراشناختی-2

      1 -776/0** -736/0** هویت اطالعاتی-3

     1 -759/0** 789/0** 764/0** هویت هنجاری-4

-هویت سردرگم-5

 اجتنابی
**801/0 **833/0 **770/0- **864/0 1    

   1 -734/0** -712/0** 852/0** -708/0** -679/0** تعهد هویت-6

  1 -643/0** 736/0** 631/0** -626/0** 768/0** 748/0** افکار منفی تکرارشونده-7

 1 -552/0** 592/0** -598/0** -446/0** 595/0** -550/0** -526/0** آوریتاب-8

 (01/0)معنادار در سطح 

دهد. بین باورهای فراشناختی را نشان میماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش  2جدول 

(01/0>p ،775/0=r( هویت هنجاری ،)01/0>p ،764/0=rهویت سردرگم ،)- اجتنابی

(01/0>p ،801/0=r( و افکار منفی تکرارشونده )01/0>p ،748/0=r با گرایش به رفتار )

دارد. بین درصد اطمینان رابطه مثبت و معناداری وجود  99خطا و  01/0پرخطر در سطح 

آوری ( و تابp ،679/0- =r<01/0(، تعهد هویت )p ،736/0- =r<01/0هویت اطالعاتی )

(01/0>p ،526/0- =r با گرایش به رفتار پرخطر در سطح )درصد اطمینان  99خطا و  01/0

نشان داده شد، همبستگی بین  3طور که در جدول همانرابطه منفی و معناداری وجود دارد. 

رو، امکان بررسی مدل پژوهش فراهم گردید که نتایج ضرایب ادار است ازاینمتغیرها معن

 مستقیم، غیرمستقیم و برازش مدل در ادامه آمده است.

  



 1400 پاییز|  47شمارة  | سال دوازدهم | یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 178

 . ضرایب مسیر اثرات مستقیم متغیرهاي پژوهش3جدول 

 مسيرهای مستقيم
ضریب 

𝛃)) 

خطای 

 (S.Eمعيار )

نسبت بحرانی 

(C.R). 
 معناداری

 001/0 396/13 665/0 719/0 گرایش به رفتار پرخطر ←باور فراشناختی 

 001/0 -760/5 071/0 -265/0 گرایش به رفتار پرخطر ←هویت اطالعاتی 

 020/0 335/2 077/0 116/0 گرایش به رفتار پرخطر ←هویت هنجاری 

 001/0 258/4 095/0 261/0 گرایش به رفتار پرخطر ←هویت سردرگم 

 668/0 -429/0 069/0 -217/0 گرایش به رفتار پرخطر ←تعهد هویت 

 001/0 914/4 108/0 241/0 گرایش به رفتار پرخطر ←افکار منفی

 001/0 -323/3 282/0 -260/0 گرایش به رفتار پرخطر ←آوریتاب

شود ضرایب مسیرهای مستقیم باورهای فراشناختی مشاهده می 3طور که در جدول همان

(719/0=β 001/0 و=sig( هویت اطالعاتی ،)265/0- =β 001/0 و=sig هنجاری ،)

(116/0=β 020/0 و=sigسردرگم ،)-( 261/0اجتنابی=β 001/0 و=sig افکار منفی ،)

( بر گرایش sig=001/0 و β= -260/0آوری )(، تابsig=001/0 و β=241/0تکرارشونده )

شده معنادار نبود عنوان مسیر حذفیت بهبه رفتار پرخطر نوجوانان معنادار بودند؛ اما تعهد هو

شده نیز حذف شد. در ادامه جهت بررسی رابطه غیرمستقیم مدل پیشنهادی و از مدل اصالح

( استفاده شده است. نتایج 2004) 1از روش بوت استروپ در دستور کامپیوتری پریچر و هیز

 ارائه شده است. 4ل ای غیرمستقیم در جدوروش بوت استروپ برای بررسی مسیرهای واسطه

 . نتایج روش بوت استراپ مسیرهاي غیرمستقیم پژوهش در الگوي پیشنهادي4جدول 

 مسيرهای غيرمستقيم
 95/0سطح اطمينان 

 حد باال حد پایين

 -165/0 -388/0 رخطرگرایش به رفتار پ←افکار منفی تکرارشونده ←باورهای فراشناختی

 125/0 251/0 به رفتار پرخطرگرایش ←آوریتاب ←باورهای فراشناختی

 -025/0 -133/0 رگرایش به رفتار پرخط←افکار منفی تکرارشونده ←هویت اطالعاتی 

 100/0 004/0 گرایش به رفتار پرخطر←افکار منفی تکرارشونده ←هویت هنجاری 

 029/0 094/0 گرایش به رفتار پرخطر←افکار منفی تکرارشونده ←هویت سردرگم 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Preacher, K. J., & Hayes, A. F 
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 مسيرهای غيرمستقيم
 95/0سطح اطمينان 

 حد باال حد پایين

 -084/0 -004/0 گرایش به رفتار پرخطر←افکار منفی تکرارشونده ←تعهد هویت 

 032/0 125/0 گرایش به رفتار پرخطر←آوریتاب ←هویت اطالعاتی 

 -106/0 -132/0 گرایش به رفتار پرخطر←آوری تاب ←هویت هنجاری 

 -111/0 -084/0 گرایش به رفتار پرخطر←آوری تاب ←هویت سردرگم 

 095/0 120/0 گرایش به رفتار پرخطر←آوریتاب ←تعهد هویت 

چنانچه حد باال و پایین این آزمون هر دو مثبت یا هر دو منفی باشند و  4بر اساس جدول 

دار خواهد بود صفر مابین این دو حد قرار نگیرد در آن صورت مسیر علّی غیرمستقیم معنی

آوری در رابطه بین تابتوان گفت که افکار منفی تکرارشونده و که بر این اساس می

بر های هویت با گرایش به رفتار پرخطر نقش میانجی دارد. باورهای فراشناختی و سبک

های برازش مدل پیشنهادی برازش مناسب نداشت و برای این کار مدل پیشنهاد اساس شاخص

اصالح و مسیرهای غیرمعنادار از مدل حذف شدند. بر اساس نتایج مدل اصالح شده، 

ی مجذور میانگین تقریب ای برازش همگی مطلوب بودند و شاخص خطای ریشههشاخص

(RMSEA کمتر از )دهنده برازش مدل است )شرمله انگل، موسبراگر و بود که نشان 08/0

 (PCLOSE(. در این پژوهش مقدار معناداری برای شاخص تقریب برازندگی )2003، 1مولر

دهنده ( نشان2016) 2که مطابق مدل کالین باشدمی 035/0برابر  RMSEAو شاخص  0/001

 برازش مدل است.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. 

2. Kline, R. B. 



 1400 پاییز|  47شمارة  | سال دوازدهم | یدرمانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 180

 
 شده پژوهشمدل اصالح .1نمودار 

 گيریبحث و نتيجه

گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس باورهای  هدف از این پژوهش بررسی مدل عِلّی

آوری بود. نتایج های هویت با میانجیگری افکار منفی تکرارشونده و تابفراشناختی و سبک

رابطه مستقیم وجود باورهای فراشناختی با گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان نشان داد که بین 

القی، (، 2020تواند با نتایج تحقیقات هامونیره و همکاران )آمده میدستدارد. این نتیجه به

( و 1398) پناهمحمدخانی، حسنی، اکبری و یزدان(، 2020پومپیلی، لونیگرو و بایوسو )

آمده دستهمسویی داشته باشد. در تبیین این رابطه به (1394یاریاری، کشاورزی و رسولی )

های تفکر بر پایه نظریه فراشناختی، عوامل فراشناختی در تعیین سبکتوان گفت که می

شناختی که منجر به تداوم هیجانات منفی شده در اختالالت روانناسازگارانه مشاهده

(. بر اساس نظریه 1398پناه، نقش بنیادی دارند )محمدخانی، حسنی، اکبری و یزدانشوند، می
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، شامل نوعی سبک 1توجهی ناسازگار-کارکرد اجرایی خود نظم بخش ولز سندرم شناختی

ای صورت نگرانی و نشخوار فکری متمرکز بر تهدید و رفتارهای مقابلهتفکر تکرارشونده، به

افکار، اجتناب، رفتارهای پرخطر( است. این سبک پیامدهایی  ناسازگارانه )مانند سرکوب

شود )ولز، های منفی و بروز رفتارهای پرخطر منجر میدارد که به حفظ و تداوم هیجان

( باورهای فراشناختی 2011(. لذا بر اساس نظریه کارکرد اجرایی خود نظم بخش ولز )2011

های ناکارآمد )موسوم به سندرم شناختی ناکارآمد از طریق فعال کردن راهبردهای مقابله

شوند که همین ساز میتوجهی ناسازگار( منجر به بروز و تداوم رفتارها و هیجانات مشکل

ساز زمینه را برای بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان فراهم رفتارها و هیجانات مشکل

رایش به رفتارهای پرخطر کنند. لذا منطقی است که گفته شود بین باورهای فراشناختی و گمی

 نوجوانان رابطه مستقیم وجود دارد.

های هویت و گرایش به رفتار پرخطر در افزون بر این نتایج نشان داد که بین سبک

های هویت با آمده مبنی بر رابطه مستقیم سبکدستنوجوانان رابطه وجود دارد. این نتیجه به

تحقیقات محسنی، میرشکاری، آهویی، حسینی  تواند با نتایجگرایش به رفتارهای پرخطر می

توان آمده میدست( همسویی داشته. در تبیین این رابطه به1396سرحدی، ثناگو و کهکی )

های هویت اطالعاتی های هویت برزونسکی، افراد دارای سبکطبق نظریه سبک گفت که

کوش، دارای سختپردازند. این افراد طور فعال به جستجوی اطالعات میآگاهانه و به

حرمت خود باال و منبع کنترل درونی، دارای قدرت حل مسئله باال هستند. به همین دلیل این 

کنند افراد به علت حرمت خود باالیی که دارند روابط بیشتری با دیگران برقرار می

شود که آنان ( و این شبکه گسترده روابط اجتماعی باعث می2013)برزونسکی و همکاران، 

دارای سبک هویت هنجاری در  ارهای پرخطر کمتری را تجربه کنند. همچنین افرادرفت

ها، با انتظارات و توقعات افراد مهم و گیریمواجه و رویارویی با موضوعات هویت و تصمیم

ها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه ها ارزشکنند؛ آنهای مرجع همنوایی و تقلید میگروه

های جدید و مبهم دارند کنند و تحمل کمی برای رویارویی با موقعیتمی پذیرند و درونیمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. maladaptive cognitive attentional syndrome (CAS) 
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(. به همین دلیل این افراد به دلیل پایین بودن سطح 1396پور، عظیمی، ثناکو و مبصری، )قاسم

کنند و دست به های جدید و مبهم ماجراجویی میها در رویارویی با موقعیتتحمل آن

مچنین در تبیین رابطه بین هویت سردرگم و اجتنابی با هزنند. رفتارهای پرخطرتری می

توان گفت که طبق دیدگاه برزونسکی افراد دارای این سبک گرایش به رفتارهای پرخطر می

هویت سردرگم اجتنابی تمایل دارند که روبرو شدن با تعارضات و مسائل هویتی را به تعویق 

تخاب هستند رفتارشان تحت تأثیر الزامات هایی که مجبور به انبیاندازند. آنان در موقعیت

(. لذا نوجوانانی که از 2013گیرد )برزونسکی و همکاران، ای شکل میبیرونی آنی و لحظه

کنند تا جایی که ممکن است از مواجهه با مسائل سبک هویت سردرگم/اجتنابی استفاده می

امل موقعیت و لذت کنند و رفتارشان بر اساس عوو تعارضات مربوط به هویت دوری می

شود. بر همین اساس افرادی که لذت طلب هستند بیشتر به سمت رفتارهای طلبی تعیین می

پرخطری همچون رابطه جنسی بدون محافظت، رانندگی مخاطره آمیز، سوء مصرف مواد 

های هویت و روند. لذا منطقی است که گفته شود بین سبکمخدر و سیگار در نوجوانی می

 تارهای پرخطر نوجوانان رابطه مستقیم وجود دارد.گرایش به رف

عالوه بر این نتایج نشان داد که افکار منفی تکرارشونده در رابطه بین باورهای 

تواند با آمده میدستفراشناختی و گرایش به رفتار پرخطر نقش میانجی دارد. این نتیجه به

( همسویی 2019ئائو و رومو )( و دوینک، روس2020نتایج تحقیقات هامونیره و همکاران )

توان گفت که بر اساس مدل باورهای آمده میدستداشته باشد. در تبیین این رابطه به

فراشناختی ولز، این باورها یکی از متغیرهای فراتشخیصی مرتبط با افکار تکرارشونده منفی 

فراشناختی مثبت (. باورهای 2020، 1دایماند، هوگس، مولگرو، کارتر و الو -است )کانیس

انجامد. برای مثال، درباره افکار تکرارشونده منفی به تداوم تجربه افکار تکرارشونده منفی می

کند و انگیزه افراد را هایی برای مشکالت کمک میحلافکار تکرارشونده منفی به یافتن راه

ها و یجانبینی وقایع ناخوشایند، هدهند؛ پیشها افزایش میبرای انجام دادن فعالیت

های منفی مانند ناامیدی، غمگینی و یا احساس گناهی را که ممکن است در هنگام واکنش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kannis-Dymand, L., Hughes, E., Mulgrew, K., Carter, J. D., & Love, S. 
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دهد و مرور وقایع گذشته مانع از وقوع مجدد آن وقوع این اتفاقات رخ دهد، کاهش می

شود. فعال شدن باورهای فراشناختی مثبت و پیرو آن، افزایش افکار تکرارشونده منفی می

شود، این افزایش برانگیختگی، باورهای های هیجانی میر به افزایش نشانهسرعت منجبه

ناپذیر بودن و خطرناك بودن افکار تکرارشونده منفی را فراشناختی منفی مرتبط با کنترل

کند و درنهایت این باورها منجر به تفسیر منفی از افکار تکرارشونده منفی و افزایش فعال می

نتایج یک پژوهش نیز نشان که طوریشوند. بهشناختی در افراد میمشکالت رفتاری و روان

توانند گرایش شده است که باورهای فراشناختی در تعامل با افکار منفی تکرارشونده میداده

عنوان یک رفتار پرخطر در نوجوانان تأثیرگذار باشند )هامونیره و به مصرف الکل به

کار منفی تکرارشونده در رابطه بین باورهای اف(. لذا منطقی است که 2020همکاران، 

 فراشناختی و گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی داشته باشد.

های هویت و گرایش به رفتار افزون بر این افکار منفی تکرارشونده در رابطه بین سبک

ت رهبریان، تواند با نتایج تحقیقاآمده میدستپرخطر نقش میانجی دارد. این نتیجه به

( همسویی داشته 1396( و محسنی و همکاران )1399صالحی، غریب دوست و محمودی )

توان گفت که افراد دارای سبک پردازش هویت آمده میدستباشد. در تبیین این رابطه به

کنند که از مواجهه با مسائل فردی، تعارضات و سردرگم/ اجتنابی همواره تالش می

افراد با سبک هویت اطالعاتی در برخورد با موضوعات مربوط به  تصمیمات اجتناب کنند.

دهند. افراد با سبک هویت هویت، سنجیده عمل کرده و تالش ذهنی زیادی نیز نشان می

ها و باورهای دیگران و به دلیل عدم استفاده از هنجاری با درونی کردن ارزش

شوند صورت خودکار مواجه میهای سنجیده، با موضوعات مربوط به هویت بهخودارزیابی

(. همچنین تعهدات مرتبط با برای افراد احساس هدفمندی و 2013)برزونسکی و همکاران، 

گردد. گیری به همراه داشته که در محدوده آن رفتار و بازخورد، ارزیابی و تنظیم میجهت

شود که می یابی مانند هویت اطالعاتی و تعهد هویت باعثهای سازگارانه هویتاین ویژگی

شود که افکار منفی تکرارشونده منفی کمتری را تجربه کنند. ازجمله این نوجوانان باعث می

افکار نگرانی و نشخوار فکری است که در سنین نوجوانی احتمال دارد فرد نوجوان نگرانی 
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و نشخوار بیشتری داشته باشد اما به دلیل اتخاذ سبک هویت اطالعاتی و تعهد هویت آنان 

گردد که آنان با موضوعات مربوط به هویت، سنجیده عمل کرده و نگرانی و ب میسب

نشخوار فکری کمتری مربوط به مسائل نوجوانی داشته باشند. وقتی یک فرد نوجوانی از 

میزان کمتری از افکار تکرارشونده منفی برخوردار باشد، خطرپذیری کمتری در این سنین 

(. چراکه وقتی فرد 1399حی، غریب دوست و محمودی، دهد )رهبریان، صالاز وی رخ می

از میزان کمتری از افکار تکرارشونده منفی برخوردار است اشتغال دائمی به یک اندیشه یا 

یافته در وی شود و در نتیجه به موضوع و تفکر درباره آن ندارد که مانع حل مسئله سازش

ت ممکن است به ایجاد کاهش خلق شود و این وضعیت در نهایکاهش افکار منفی منجر می

افسرده در فرد ختم شود و در نتیجه باعث شود فرد نوجوان گرایشی به انجام رفتارهای پرخطر 

های هویت و افکار منفی تکرارشونده در رابطه بین سبکلذا منطقی است که نداشته باشد. 

 گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی داشته باشد.

آوری در رابطه بین باورهای فراشناختی دیگر از نتایج نشان داده شد که تاب در بخشی

تواند با نتایج آمده میدستو گرایش به رفتار پرخطر نقش میانجی دارد. این نتیجه به

( همسویی داشته 2019( و دوینک، روسئائو و رومو )2020تحقیقات هامونیره و همکاران )

باورهای فراشناخت به بخشی از توان گفت که آمده میدستباشد. در تبیین این رابطه به

های شناختی گردد که باورهای شخص را درباره شناخت و تجربهدانش فراشناخت اطالق می

(. باورهای فراشناخت در دو حیطه مثبت و منفی قرار 2011سازد )ولز، و هیجانی مرتبط می

پذیری و خطرناك بودن افکار و تجارب نایرند. باورهای فراشناختی منفی به کنترلمیگ

شود و باورهای فراشناختی مثبت، از نگرانی، اندیشناك بودن، تهدید و شناختی مربوط می

های های درگیر شدن در فعالیتراهبردهای مشابه برداشتی مثبت دارد و فواید و سودمندی

شناختی توجهی کنند. سندرم توجهی را مشخص می -دهنده سندرم شناختیشناختی تشکیل

صورت نگرانی و نشخوار فکری متمرکز بر شامل نوعی سبک تفکر تکرارشونده است که به

شود و ای ناسازگار مانند سرکوب فکر و اجتناب نشان داده میتهدید و رفتارهای مقابله

(. 1395کند )اصولی، شریعتمدار و کالنتر هرمزی، خودتنظیمی فرد را دچار سوگیری می
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رهای فراشناختی منفی از وقایع شناختی مانند افکار و باورهای معمول، برداشتی همچنین باو

(. 2011منفی دارد و مختل شدن کنترل افکار و تفسیر منفی از وقایع را به همراه دارد )ولز، 

ویژه از نوع منفی باعث مختل شدن کنترل افکار فرد نوجوان شده لذا باورهای فراشناختی به

های از وقایع را برای وی به همراه دارد. وقتی یک فرد نوجوان با چالش و تفسیر منفی وی

شود وقتی برداشتی منفی از آن شناختی مواجه میدوره نوجوانی و تغییرات جسمانی و روان

شناختی پایین آوری وی در برابر این مشکالت و تغییرات جسمانی و روانداشته باشد تاب

ها و مشکالت نوجوانی کنار آیند؛ بنابراین ی مناسب با این چالشاتواند به شیوهآید و نمیمی

راحتی به سمت رفتارهای پرخطر مانند آوری مناسبی نداشته باشد بهوقتی فرد نوجوان تاب

مصرف سیگار، مواد مخدر و رابطه جنسی محافظت نشده با همساالن جنس مخالف خود 

رابطه بین باورهای فراشناختی و گرایش به آوری در تابروی آورد. لذا منطقی است که 

 رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی داشته باشد.

های هویت و گرایش به رفتار آوری در رابطه بین سبکهمچنین نشان داده شد که تاب

تواند با نتایج تحقیقات محسنی، آمده میدستپرخطر نقش میانجی دارد. این نتیجه به

( همسویی داشته باشد. در تبیین 1396حسینی سرحدی، ثناگو و کهکی )میرشکاری، آهویی، 

سبک هویت اطالعاتی و تعهد هویت،  توان گفت کهآمده میدستاین رابطه به

ها هویت باشد و در واقع این نوع سبکیابی در افراد میهویت هایترین سبکیافتهسازش

های روزانه است. آمدن برای اداره موقعیت باشد و یا مکانسیم کناریک راهبرد حل مسئله می

های روزانه از یک اکتشاف فعال هستند و به فرد در اداره موقعیت های هویتاین نوع سبک

های کند. لذا وقتی نوجوانان از این سبکرسانی مییک مکانیسم سنجیده و منطقی کمک

و مشکالت دوره نوجوانی  کنند توانایی رویارویی با مسائلسازنده و کارآمد استفاده می

واسطه همین راحتی این مشکالت را تحمل کنند و بهتوانند بهبیشتری برخوردار هستند و می

ها کمتر درگیر رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی شوند. لذا منطقی است که توانمندی

 های هویت و گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقشآوری در رابطه بین سبکتاب

 میانجی داشته باشد.
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آموزان دختر بود. های این پژوهش انجام آن بر روی دانشترین محدودیتیکی از مهم

صورت آنالین بوده است که همچنین اجرای میدانی آن در دوران شیوع کرونا ویروس و به

کرده است که این امر تنها افرادی را قادر به شرکت در پژوهش و پاسخگویی به سؤاالت می

شده است و اند. در این پژوهش از پرسشنامه خودسنجی استفادهبه اینترنت دسترسی داشته

آوری اطالعات خطایی رخ داده باشد که این خطا ممکن است است در روند جمع ممکن

تر و یا پاسخگویی غلط و با سوگیری باشد و در ناشی از پاسخگویی با صرف زمان اندك

تواند خارج از اختیار ها میالعه شود که البته این محدودیتنهایت موجب انحراف نتایج مط

پژوهشگر محسوب شوند. در این مطالعه به علت کمبود وقت و همچنین مالحظات اخالقی 

ای اتکا شد و از سایر منابع اطالعاتی همچون مصاحبه یا های پرسشنامهو قانونی صرفاً به داده

توانست مفید باشد استفاده نشد. محدودیت دیگر آموزان که میهای انضباطی دانشپرونده

های مستقیم درمورد رفتارهای پرخطری مثل مصرف مواد یا رفتار جنسی بود وجود پرسش

شوند و در نتیجه میزان دهنده میکه این سؤاالت موجب مقاومت و عدم صداقت پاسخ

ها نیز یتیابد که این محدودآوری اطالعات کاهش میهای صحیح و دقت جمعپاسخ

 تواند خارج از اختیار پژوهشگر محسوب شوند.می

های آتی شود که در پژوهشآمده از این مطالعه، پیشنهاد میدستبر مبنای نتایج به

های شخصیتی، بدتنظیمی هیجانی و غیره، در نقش میانجی متغیرهایی دیگر مانند ویژگی

رایش به رفتار پرخطر مورد بررسی های هویت با گرابطه بین باورهای فرانشناختی و سبک

شود در که این پژوهش محدود به رفتار پرخطر خاصی نبود پیشنهاد میقرار گیرند. ازآنجایی

های بعد صرفاً محدود به یک رفتار پرخطر شود و عوامل مؤثر بر آن با بررسی نقش پژوهش

رابطه بین باورهای آوری در متغیرهای میانجی همچون افکار منفی تکرارشونده و تاب

های یافتههای هویتی با آن رفتارهای پرخطر موردبررسی قرار گیرد. فراشناختی و سبک

اند و استنباط علّی از آمدهدستپژوهش حاضر، در یک طرح توصیفی از نوع همبستگی به

به های گرایش ها در بهترین حالت، همبستهبینی کنندهپذیر نیست؛ در واقع پیشها امکانآن

های تحقیق رفتارهای پرخطر هستند نه علّت آن. استفاده از مطالعات طولی و سایر روش
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تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این )ترکیبی شامل کیفی و کمی( می

گردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش صورت که پیشنهاد می

 طر در دختران نوجوان پرداخته شود.به رفتارهای پرخ

توان دستاوردها این پژوهش را مدر در سطح عملی آمده میدستبر اساس نتایج به

ها و توان در جهت تدوین برنامههای این پژوهش میمطرح کرد. به این صورت که از یافته

مشاوره و  ربط مانند مراکزهای ذیمداخالت درمانی مانند درمان فراشناختی در سازمان

شناختی برای بهبود و کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر کمک شود. همچنین خدمات روان

های خود در سازمان شود در غربالگریبه مشاوران و روانشناسان بالینی پیشنهاد می

ها استفاده وپرورش برای شناسایی دختران با و بدون رفتارهای پرخطر از این یافتهآموزش

های های باورهای فراشناختی، سبکتوان با اجرای پرسشنامهصورت که می کنند. به این

آموزان مستعد گرایش به آوری در شناسایی دانشهویت، افکار منفی تکرارشونده و تاب

 رفتارهای پرخطر استفاده کرد.
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 منابع
گرایش به مروری بر علل (. 1395نیا، فائزه؛ احمدی، عبدالجواد؛ و موسوی، سیدمحمدعلی. )ادیب

 .11-36(، 9)3. فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد، رفتارهای پرخطر در نوجوانان

ی باورهای بررسی رابطه(. 1395اصولی، اعظم؛ شریعتمدار، آسیه؛ و کالنتر هرمزی، آتوسا. )
فرهنگ  . نشریه علمیفراشناخت باخودتنظیمی تحصیلی و تعارض دانش آموزان و والدین

 .83-104(، 27)7مانی، درمشاوره و روان

مقایسه تنظیم (. 1398فر، نسرین؛ و موسی زاده، نصیبه. )اکبری، بهمن؛ خوش چین گل، نورا؛ نادری
مجله سالمت  های هویتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار.شناختی هیجانی و سبک

 .227-235(، 2) 6اجتماعی، 

سؤالی پرسشنامه افکار تکرارشونده در  10نسخه اعتباریابی و پایایی سنجی (. 1396اکبری، مهدی. )

 .59-73(، 2)9شناسی بالینی، مجله روان نمونه غیربالینی: یک ابزار فراتشخیصی.

بطه باورهای ار(. 1397اورکی، محمد؛ بیات، شهره؛ نجفی، محمدتقی؛ و نورمحمدی، احمد. )
در بیماران کلیوی تحت  فراشناخت، امید به زندگی و کیفیت زندگی با افسردگی بیمارستانی

 .87-100(، 2)6. مجله علوم پزشکی صدرا، همودیالیز شهر کرج

های فرزندپروری با رابطه شیوه(. 1390کنش، ابوالقاسم. )پورابراهیم، تقی؛ حیدری، جعفر؛ و خوش
فصلنامه علمی و پژوهشی مشاوره  یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان.های هویتسبک

 .11-24(، 8) 3ی، شغلی و سازمان

ی حساسیت رابطه(. 1397جنادله، جالد؛ بساك نژاد، سودابه؛ یونسی، عیدان؛ و سعادتمند، خدیجه. )
. مجله علمی و آموزانآوری با اضطراب امتحان در دانشاضطرابی، اجتناب تجربی و تاب

 .71-78(، 1)10شناسی بالینی، پژوهشی روان

های ارتباطی و مقایسه رفتارهای پرخطر، مهارت(. 1396رضایی، الهام؛ و حاجی علیزاده، کبری. )
 های جایگزین و عادی شهر بندرعباس.خودکارآمدی در نوجوانان پرورشگاهی، خانواده

 .54-61(، 5)6نشریه آموزش پرستاری، 

نقش نشخوار (. 1399) رهبریان، اعظم؛ صالحی، حامد؛ غریب دوست، مجید؛ و محمودی، حسین.
فصلنامه سالمت  آموزان.بینی خطرپذیری دانششناختی در پیشفکری و سرسختی روان

 .31-40(، 2)7روان کودك، 
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اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی )با تأکید (. 1399رهنمائی، سمیه؛ و آقایی، اصغر. )

فرهنگ مشاوره و  علمی. نشریه آوریبر سوگ ناشی از فقدان معنا( بر شادی و تاب

 .235-252(، 44)11درمانی، روان

های تدوین و بررسی ویژگی(. 1390محمدی، علی؛ احمدآبادی، زهره؛ حیدری، محمود. )زاده

شناسی بالینی پزشکی و روانمجله روان سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی.روان

 .218-225(، 3)17ایران، 

های خانواده در نوجوانان عادی مقایسه فرایندها و کنش(. 1389سامانی، سیامک؛ و بهمنش، زهرا )

 .43-68(، 1)23فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی،  و بزهکار.

تدوین و اعتباریابی (. 1397علی. )نسب، فریده؛ غالمرضایی، سیمین؛ و ویسکرمی، حسنسلیمانی

آموزان نوجوان ایرانی در راستای خطرپذیری در دانش پرسشنامه سنجش میزان گرایش به

 .59-84(، 3)3مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی،  تحقق اهداف تربیت دینی.

نقش عواطف و باورهای فراشناختی در (. 1398شفیعی، سهیال؛ صیادی، معصومه؛ شریفی، پریسا. )

-129(، 7)8شناسی، نشریه علمی رویش روان رسان جوانان.بینی رفتارهای خودآسیبپیش

119. 

آموزان پسر نقش افسردگی، اضطراب و استرس دانش(. 1397عطادخت، اکبر؛ و قره گوزلو، نادیا. )

-130(، 2) 7شناسی مدرسه، مجله روان ها به بزهکاری.بینی نگرش مثبت و منفی آندر پیش

115. 

شناسایی علل  (.1398کداخدایی، محبوبه السادات. )علیزادگانی، فاطمه؛ اخوان تفتی، مهناز؛ و 

مجله  های جنسیتی: یک مطالعه کیفی.گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر و بررسی تفاوت

 .86-97(، 1)8تحقیقات کیفی در علوم سالمت، 

(. 1395غیورکاظمی، فاطمه؛ سپهری شاملو، زهره؛ مشهدی، علی؛ غنائی، علی؛ و پاساالر، فروزان. )

قایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر بهبود باورهای فراشناختی و م
 عالئم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختالل اضطراب اجتماعی )تک آزمودنی(.

 .19-30(، 2و  1)4شناسی شناختی، مجله روان
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بررسی رابطه بین (. 1396قاسمپور، فاطمه؛ عظیمی، مریم؛ ثناگو، اکرم؛ و مبصری، علی اکبر. )

مجله  آموزان دوره متوسطه شهرستان ساری.های هویت و انگیزه پیشرفت در دانشسبک

 .46-52(، 2)16علمی پژوهان، 

های نقش ممیزی سبک(. 1399قناعتی کاشانی، جمیله؛ شکرگزار، علیرضا؛ و همتی راد، گیتی. )

 آموزان؛ تحلیل تابع تشخیصی.زا از اینترنت در دانش هویت در تشخیص استفاده آسیب

 .11-20(، 42)5های نوین در علوم رفتاری، مجله پیشرفت

محسنی، سحر؛ میرشکاری، لیال؛ آهویی، مهشید؛ حسینی سرحدی، فاطمه؛ ثناگو، اکرم؛ و کهکی، 

های هویت با رفتارهای پرخطر نوجوانان خواهی و سبک رابطه بین هیجان (.1396فاطمه. )
 .47-56(، 1)8توسعه پرستاری در سالمت،  احمر زاهدان(.)کانون هالل 

های دلبستگی رابطه سبک(. 1389محمدعلی پور، زینب؛ رستمی، محمد؛ و میرقائم مقامی، مریم. )

 .82-90(، 15)4فصلنامه اعتیاد پژوهی،  و رفتارهای پرخطر.

بینی آوری در پیشبمقایسه نقش امید و تا(. 1399مرادی، شهرزاد؛ و قدرتی میرکوهی، مهدی. )

 .71-81(، 1)5نشریه سالمندشناسی،  رضایت از زندگی سالمندان.

شناسایی چیستی و (. 1399محمدی، علی؛ و حیدری، محمود. )مظفری، نظیر؛ باقریان، فاطمه؛ زاده
ی چگونگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر: یک مطالعه

 .119-224(، 56)14ی اعتیادپژوهی، فصلنامه علم پدیدارشناسانه.

بینی گرایش به رفتارهای پرخطر پیش(. 1398زادهف صفدر. )ملکی، مصطفی؛ محققی، حسین؛ نبی
شناسی بالینی، فصلنامه اندیشه و رفتار در روان بر اساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان.

14(52 ،)16-7. 

گیری رابطه باورهای فراشناختی و جهت(. 1397مؤمنی مهمویی، حسین؛ و رفیعی نژاد، خجسته. )

دومین کنفرانس  گیری هویت در دانش آموزان دختر پایه پنجم شهر مشهد.مذهبی با شکل

 شناسی.المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانبین

بررسی (. 1394و محمدی، حمید؛ و سلم آبادی، مجتبی. ) میری پاکدهی، حوری؛ حیدری، مرتضی؛

اولین همایش علمی پژوهشی  آموزان.آوری دانشهای هویت با تابارتباط سبک

 شناسی جامع.شناسی، علوم تربیتی و آسیبروان
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ساخت و روایی یابی مقیاس رفتارهای (. 1396نیازی، محسن؛ عباس زاده، محمد؛ و سعادتی، موسی. )

فصلنامه  سال شهر تبریز(. 15-34)موردمطالعه جوانان  Smart-PLSافزار پرخطر با کاربرد نرم

 .31-50(، 43)11اعتیادپژوهی، 

نقش باورهای فراشناختی و نگرش (. 1394یاریاری، فریدون؛ کشاورزی، فاطمه؛ و رسولی، علی. )

فصلنامه پژوهش در سالمت  بینی رفتارهای پرخطر نوجوانان.پیشبه روابط قبل از ازدواج در 
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