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و مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شد .نتایج نشان داد که بین باورهای فراشناختی و سبک هویت هنجاری،
هویت سردرگم -اجتنابی و افکار منفی تکرارشونده با گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد ( .)P >0/01همچنین یافتهها نشان داد که بین هویت اطالعاتی ،تعهد هویت ،تابآوری
با گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان رابطه منفی و معناداری وجود دارد ( .)P >0/01افزون بر این ،نتایج
مدلیابی علّی معادالت ساختاری نشان داد که با ورهای فراشناختی و سبکهای هویت بهطور مستقیم و
غیرمستقیم با میانجیگری افکار منفی تکرارشونده و تاب آوری با گرایش به رفتار پرخطر رابطه دارند .بر اساس
یافتههای پژوهش افکار منفی تکرارشونده و تاب آوری می توانند در رابطه بین باورهای فراشناختی و
سبکهای هویت با گرایش به رفتار پرخطر نقش میانجی داشته باشند .مدل ارزیابیشده از برازندگی مطلوبی
برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان است.

کلیدواژهها :رفتار پرخطر ،باورهای فراشناختی  ،سبکهای هویت ،افکار منفی تکرارشونده،
تابآوری.
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مقدمه
دوره نوجوانی از مهم ترین و درعینحال پراسترس ترین و آسیبزاترین مراحل زندگی در
نوجوانان است (پوپووا پتروسیان ،کوالنتایول و باالسوندارام .)2020 1،ورود به دوره نوجوانی
با تحوالت بسیار عمیقی از نظر زیستی ،روانی و اجتماعی همراه است که موجب به هم
خوردن تعادل و توازن جسمانی و روانشناختی آنان میشود و بهعنوان دوران بحران یاد شده
است (عطادخت و قرهگوزلو .)1397 ،یکی از ویژگیهای بارز دوران نوجوانی ،تمایل برای
کسب تجارب جدید و آزمودن رفتارهای پرخطر 2است؛ که پیامدهای سوئی برای نوجوان،
خانواده و جامعه در پی دارد (علیزادگانی ،اخوان تفتی و کداخدایی .)1398 ،اصطالح خطر
به معنی احتمال زوال و اصطالح خطرپذیری ،شامل گستره ی متنوعی از رفتارهای بالقوه
مخرب و خودآسیبرسان  3است (مظفری ،باقریان ،زادهمحمدی و حیدری.)1399 ،
رفتارهای پرخط ر به رفتارهایی گفته می شود که سالمت و بهزیستی جسمی ،روانشناختی و
اجتماعی افراد و جامعه را به خطر می اندازد و در این میان نوجوانان آسیبپذیرترین افراد
جامعه در برابر رفتارهای پرخطر هستند .دوره نوجوانی که با تغییرات جسمانی ،روانشناختی
و اجتماعی گسترده همر اه است ،به دلیل خودمحوری و عدم درك مناسب نوجوانان از
رفتارهای خود ،مرحله مهمی برای شروع رفتارهای پرخطر محسوب میشود .گرایش
نوجوانان به انواع رفتارهای پرخطر یکی از اصلی ترین منابع نگرانی در جامعه است زیرا
نوجوانانی که گرایش بیشتری به رفتارهای پرخطر دارند پیشرفت تحصیلی کمتری دارند،
گرایش بیشتری به خودکشی دارند و احتمال مرگ ومیر و ابتال به بیماریهای مرتبط با
رفتارهای پرخطر در آنها بیشتر است (ادیبنیا و همکاران.)1395 ،
نظریه استرس اجتماعی جان رودز تعامل و رابطه بین استرس ،دلبستگیها و مهارتهای
سازگاری و منابع مشخص خطر برای مصرف مواد مخدر بهعنوان رفتاری پرخطر موردبحث
و بررسی قرار میدهد .با توجه به این مدل ،احتمال مصرف مواد مخدر بهعنوان رفتاری
1. Popova-Petrosyan, E. V., Kulanthaivel, S., & Balasundaram, K.
2. high-risk behaviors
3. self-harm
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پرخطر توسط یک فرد جوان ،بهعنوان تابعی از سطح استرس نابرابر به وسیله این سه متغیر در
نظر گرفته میشود (نیازی و همکاران .) 1396 ،از طرفی بر اساس نظریه یادگیری-اجتماعی،
بندورا معتقد است که رفتار در نتیجه کنش متقابل بین شناخت شخص و عوامل محیطی به
وجود می آید؛ یعنی رفتار توسط محیطی که فرد در آن قرار میگیرد و تفسیری که از آن
دارد تعیین می شود .بندورا این شرایط را جبر متقابل (تعیین کنندگی متقابل نامید (ریگر و
ساویک .)2020 1،بهطور مثال می توان به یادگیری ناشی از تصورهایی که توسط رسانههای
گروهی منتقل می شود ،اشاره کرد .این نوع یادگیری باعث می شود افرادی که به رفتارهای
پرخطر گرایش دارند تا حدی ،تصوراتشان از آن دسته از واقعیتهای اجتماعی را که
هیچگونه تماس مستقیمی با آنها نداشتهاند ،از طریق صحنههای تلویزیون که پر از
شخصیت های فاسد و فاقد اصول اخالقی است بیاموزند و این رفتارها را طبیعی بپندارند.
بهاین ترتیب این دید تحریف آمیز از واقعیت ممکن است به رفتارهای پرخطر منجر شود
(سامانی و بهمنش.)1389 ،
یکی دیگر از تبیینکننده های گرایش به رفتارهای پرخطر ،نظریه دلبستگی بالبی است،
بر اساس نظریه بالبی ،سبک دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی با کاهش عزت نفس همراه است
و پایین بودن عزتنفس یکی از عواملی است که باعث گرایش به رفتارهای پرخطر میشود
(ادیبنیا و همکاران .)1395 ،از طرفی نیز چون افراد دلبستهی ناایمن به دل یل روابط بین فردی
ناکارآمد و نیز عدم احساس توانمندی تنش بیشتری تجربه میکنند ،ممکن است برای تسکین
خود به مصرف مواد مخدر و الکل و سیگار روی بیاورند زیرا این افر اد از تحمل کمتری در
مواج هه با تنش و فشار موقعیت برخوردارند (محمدعلی پور و همکاران.)1389 ،
با توجه به ادبیات نظری ،عوامل مؤثری بر بروز گرایش به رفتارهای پرخطر ازجمله
عوامل تحولی دوران کودکی و عوامل محیطی -شناختی دخیل هستند .این رفتارها بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم و با قصد مشخص مانند خودزنی (کوآرشی ،واترمن و هوسه،)2020 2،

1. Regier, P., & Savic, M.
2. Quarshie, E. N., Waterman, M. G., & House, A. O.
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سوءمصرف مواد مخدر (سدیبه و هندریکس ،) 2020 1،رفتارهای جنسی پرخطر (اوریهوال

2

و همکاران ،) 2020 ،رانندگی پرمخاطره و مصرف الکل (واکا 3و همکاران )2020 ،و مصرف
سیگار و دخانیات (وگل  4و همکاران ) 2020 ،و بزهکاری نشان داده میشود (الونن 5و
همکاران .) 2020 ،با توجه به چنین مشکالتی که در سنین نوجوانی آنچه بیش از هر چیز
ضرورت دارد ،شناسایی علل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر است (علیزادگانی ،اخوان
تفتی و کداخدایی .) 1398 ،یکی از علل بروز رفتارهای پرخطر در سنین نوجوانی می تواند
باورهای فراشناختی 6باشد (هامونیره 7و همکاران )2020 ،بر اساس مدل کارکرد اجرایی خود
نظم بخش 8ولز و متیوس 9عوامل فراشناختی بر راهبردهای غیرمفید کنترل که باعث حفظ
هیجانات منفی می شوند ،تأثیر بسزایی دارد .مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش بیانگر آن
است که باورهای فراشناختی (یعنی باورهایی در مورد تفکر) همانگونه که مرکز اختالالت
هیجانی هستند ،به مشارکت غیر منعطف در راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان (مانند
نشخوار و نگرانی) کمک کرده و باعث تشدید و حفظ تنشهای هیجانی میشود (ولز و
متیوس1996 ،؛ به نقل از فرگوس و باردن .)201910،فراشناخت بهعنوان دانش (باورها) و
فرآیندهای شناختی درگیر در تنظیم و ارزیابی تفکر تعریف شده است (فایجا ،رئوس ،هئل
و ولز .) 202011،بر اساس مدل کارکرد اجرایی خود نظم بخش 12باورهای فراشناختی را
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.,
( . Fergus, T. A., & Bardeen, J. R.
10
. Faija, C. L., Reeves, D., Heal, C., & Wells, A.
11
). self-regulatory executive function (S-REF
12
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می توان به دو دسته مثبت و منفی دستهبندی کرد (الچات شاکشهافت ،لسرف ،موروسان،
بادود و دبانه .) 2020 1،باورهای مثبت فراشناختی بر مزایا و منافع نشخوار ذهنی 2،نگرانی 3و
پایش تهدید (پردازش پس از رویداد) 4تمرکز دارد ،در حالی که باورهای منفی فراشناختی
بر مفهوم نگرانی/نشخوار که غیرقابل کنترل و خطرناك هستند توجه دارد (ولز .)2019 ،بر
اساس پیشینه پژوهش آمده است باورهای فراشناختی در رابطه بین افکار منفی تکرارشونده
با گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی دارند (هامونیره و همکاران.)2020 ،
همچنین پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که بین تمام مؤلفههای باورهای فراشناختی و
انواع رفتار پرخطر رابطه منفی و معنیدار وجود دارد ،بهطوریکه از بین مؤلفههای باورهای
فراشناختی ،مؤلفه نیاز به کنترل افکار باالترین قدرت پیشبینی را برای ر فتارهای پرخطر دارا
میباشد (یاریاری ،کشاورزی و رسولی .)1394 ،اینکه چطور این باورهای فراشناختی
می تواند باعث بروز رفتارهای پرخطر شوند می توان گفت که باورهای فراشناختی مختل
می توانند باعث استفاده از راهبردهای مقابله ای غیرسودمند در مواقع فشار روانی شود که این
راهبردها در نتیجه تعامالت شناختی (باورهای ناسازگارانه) و رفتاری (رفتارهای غیر مؤثر)
ویژه در آنها شکل می گیرد و زمینه گرایش به سمت رفتارهای پرخطر را فراهم میکند
(شفیعی و همکاران.)1398 ،
تصور بر این است که این باورهای فراشناختی منجر به تداوم ا فکار منفی در پاسخ به
استرس شده ،زیرا آنها به کنترل ذهنی را بهگونه ای دچار سوگیری میکنند که خودتنظیمی
مؤثر در فرد را دچار آسیب میسازد (ولز .) 2019 ،بر اساس نتایج یک پژوهش ،فرآیندهای
فراشناختی ناکارآمد می توانند بهعنوان عوامل خطر برای سوءمصرف به مشروبات الکی در
طول سال های نوجوانی است (القی ،پومپیلی ،لونیگرو و بایوسو .)2020 5،افزون بر باورهای
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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فراشناختی که نقش مهمی در شکل گیری و تداوم رفتارهای پرخطر دارد ،یکی دیگر از
عوامل مهم در بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان ،سبکهای هویت است (محسنی،
میرشکاری ،آهویی ،حس ینی سرحدی ،ثناگو و کهکی .) 1396 ،بر اساس پیشینه پژوهش بین
باورهای فراشناختی با شکلگیری هویت دانشآموزان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد
(مؤمنی مهمویی و رفیعی نژاد.)1397 ،
بر اساس نظریه شناختی -اجتماعیِ برزونسکی و همکاران ( ،)2013سبکهای هویت
شامل هویت اطالعاتی 1،هنجاری 2،سردرگم یا اجتنابی 3و تعهد هویت 4،ترجیح نسبی افراد
برای بهکارگیری شیوه های خاص حل مسائل هویتی و پردازش اطالعات مربوط به خود
است (برزونسکی و کینی .) 2019 5،بر اساس این نظریه پردازش اطالعات هویتی بر اساس
چهارچوب خود-ارجاعی  6بوده و افراد تعارضات  7و بحرانهای 8هویتی را از طریق تعویق

9

(تمایل به تعویق انداختن در مورد رویدادهای اطراف تا زمانی که بتواند آنها را ارزیابی
کند) ،تحلیل هنجاری (همنوایی با انتظارات و دستورهای افراد مهم و گروه مرجع) و اجتناب
(تأخیر انداختن در موقعیتهای تعارض انگیز و تصمیمگیری) طی میکنند (بزرونسکی،
2011؛ به نقل از یانگ ،هولدن و کارتر .)201810،نوجوانی دوره رشد مهمی است که با
فرایند شکل گیری هویت همراه است و قسمتی از فرایند شکلگیری هویت ،خطرجویی است
که ممکن است به شکل رفتارهای جنسی ناسالم ،مصرف الکل ،سیگار و سایر مواد ،فرار از
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
. Yang, C. C., Holden, S. M., & Carter, M. D.
10
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خانه و مدرسه و رفتارهای خشونت آمیز بروز کند (محمدخانی ،حسنی ،اکبری و یزدان پناه،
.)1398
آنچه مشخص است آن است که باورهای فراشناختی و سبکهای هویت نقش مهمی
در بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان دارند (القی ،پومپیلی ،لونیگرو و بایوسو2020 ،؛
محمدخانی ،حسنی ،اکبری و یزدان پناه .) 1398 ،در این میان یکی از متغیرهایی که می تواند
از باورهای فراشناختی (هامونیره و همکاران ) 2020 ،تأثیر پذیرد و خود آن م تغیر نیز بر
گرایش به رفتارهای پرخطر تأثیرگذار است ،افکار منفی تکرارشونده است (ملکی ،محققی
و نبیزاده.)1398 ،
لذا ا فکار منفی تکرارشونده می تواند متغیر میانجی مناسبی در رابطه بین باورهای
فراشناختی و سبک های هویت با گرایش به رفتارهای پرخطر باشد که خود یک سازه
فراتشخیصی 1بوده (الورنس  2و همکاران )2020 ،و بهعنوان پاسخی ناسازگارانه به سوگ،
غم و ناراحتی تعریف شده است و یک چا لش اساسی برای فرد است که مانع تالش برای
ایجاد پاسخهای سازگارانه تر به غم و اندوه میشود (لیدون-استالی 3و همکاران.)2019 ،
افکار تکرارشونده منفی سبکی از فکر کردن درباره مشکالت و تجربیات منفی است که سه
ویژگی کلیدی شامل تکرارشونده ،مزاحم و دشواری در رهایی از آن دارد (بالیسیو 4و
همکاران .) 2020 ،بر اساس پیشینه پژوهش ،افکار منفی تکرارشونده نقش مهمی در بروز
رفتارهای پرخطری همچون سوءمصرف الکل دارند (هامونیره و همکاران،)2020 ،
بهطوری که هرچه افکار منفی تکرارشونده در افراد بیشتر باشد احتمال بروز رفتارهای پرخطر
در فرد بیشتر است (دوینک ،روسئائو و رومو .) 2019 5،افزون بر این مفهوم تابآوری
6

بهعنوان یکی دیگر از عوامل پیشبینی کننده رفتارهای پرخطر (گلدستین ،بنتون و بارت ،

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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 )2020می تواند متغیر میانجی مناسبی در رابطه بین باورهای فراشناختی و سبکهای هویت
با گرایش به رفتارهای پرخطر باشد ،چرا که باورهای فراشناختی (متیوز ،پانگانیبان ،ولز،
وهلبر و رینرمن-جونز )2019 1،و سبکهای هویت می توانند با تأثیرگذاری بر تابآوری
افراد آنان را در برابر شرایط ناگوار و استرسزا توانمند و یا ضعیف کنند (میری پاکدهی،
حیدری ،محمدی و سلم آبادی.)1394 ،
تاب آوری نقش مهمی در مقابله و رویارویی با مصائب و مشکالت افراد در زندگی
روزمره دارد (آالرکون ،سروزوریال هویال و باالنکا )2020 2،و بهعنوان یک فرایند ،توانایی
یا پتانسیل سازگاری موفقیتآمیز با شرایط تهدیدکننده و آسیبزا تعریف شده است
(هوانگ ،آرنولد ،ترولور و اولجارویک .)2019 3،تابآوری بهعنوان یک منبع شخصیتی و
درونی در برابر گرایش نوجوانان به سمت رفتارهای پرخطر بهصورت سپر محافظتی عمل
میکنند و می تواند از نوجوانان در برابر رفتارهای آسیبزا مراقبت کند .ازآنجاییکه
رفتارهای پرخطر سالمت و بهزیستی نوجوانان را به خطر می اندازد ،شناخت عوامل مؤثر بر
آن اهمیت فراوانی دارد .بر این اساس ،پژوهشی که گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر
اساس باورهای فراشناختی و سبک های هویت با میانجیگری افکار منفی تکرارشونده و
تابآوری آنان را با همدیگر در قالب یک مدل موردبررسی قرار داده باشد ،کمتر
موردمطالعه قرار گرفته است ،لذا در راستای پاسخگویی به این خأل تحقیقاتی ،سؤال پژوهش
حاضر این بود که آیا افکار منفی تکرارشونده و تابآوری در رابطه بین اساس باورهای
فراشناختی و سبکهای هویت با گرایش به رفتار پرخطر دارای نقش میانجی است؟

روش پژوهش
روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان
دختر دوره دوم دبیرستان شهر کرج در سال  1398-1399بودند .حجم نمونه  360نفر از این
1. Matthews, G., Panganiban, A. R., Wells, A., Wohleber, R. W., & ReinermanJones, 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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دانشآموزان بر اساس دیدگاه کالین ( )2016و به شیوه نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس
(اجرای آنالین) انتخاب شدند و به سؤاالت پرسشنامهها بهصورت مجازی پاسخ دادند .مالك
ورود به پژوهش عبارت بودند از :تحصیل در دوره دوم متوسطه و رضایت آگاهانه در
پاسخگویی به سؤاالت .مالك های خروج عبارت بودند از :ناقص بودن پاسخنامه سؤاالت و
انصراف از پ اسخگویی به سؤاالت در حین انجام پژوهش .الزم به ذکر است که یافتههای
جمعیت شناختی نشان داد که  33نفر ( 9/2درصد)  15ساله 145 ،نفر ( 40/3درصد)16 ،
ساله 142 ،نفر ( 39/4درصد)  17ساله و  40نفر ( 11/1درصد)  18ساله بودند .میانگین و
انحراف معیار سن افراد نمونه به تر تیب  16/53و  0/810بود .همچنین در انجام این پژوهش
به منظور رعایت حریم و محدوده انسانی نکاتی لحاظ گردید که بهطور اجمال به آن پرداخته
می شود .نخست در انتخاب گروه نمونه افرادی انتخاب شدند که مایل و راضی به شرکت در
پژوهش بودند در مرحله بعد به اعضاء شرکتکننده در پژوهش اطمینان کافی داده شد که
اطالعات حاصل از این پژوهش جنبه شخصی و محرمانه داشته و بههیچوجه بهصورت فردی
در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت .بلکه نتایج حاصل از پژوهش بهصورت آماری و
نتیجهگیری کلی و نه بهصورت فردی منتشر خواهد شد و آنها اختیار کامل دارند که در
پژوهش شرکت نکنند .هرجا که شرکت کنندگان این پژوهش اصرار داشتند یا مایل بودند
که از نتایج این پژوهش اطالع حاصل کنند ،به زبان ساده اطالعات حاصلشده در اختیار
آنان قرار گرفت .جهت تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و
استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادالت ساختاری ) 1استفاده شد .همچنین
نرمافزار تحلیل دادهها برنامه  SPSSو  AMOSنسخه  24بود .در ادامه به توضیح
پرسشنامه هایی که در این پژوهش برای گردآوری اطالعات استفاده شده است پرداخته شده
است.

ابزار پژوهش
)1. structural equation model (SEM
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مقیاس خطرپذیري نوجوانان ایراني )IARS(1
این مقیاس توسط زاده محمدی ،احمدآبادی و حیدری ( )1390تهیه شده است و  38سؤال
دارد که برای تهیه آن از دو پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان  2گالونه ،مور ،موس و بوید،
 ) 2000و پیمایش رفتار پرخطر جوانان  3مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها 4بهعنوان منبع
بهره گرفته شده است و  7خرده مقیاس شامل گرایش به مواد مخدر با سؤاالت ،4 ،3 ،2 ،1
 7 ،6 ،5و 8؛ گرایش به الکل با سؤاالت  13 ،12 ،11 ،10 ،9و 14؛ گرایش به سیگار با
سؤاالت  18 ،17 ،16 ،15و 19؛ گرایش به خشونت با سؤاالت  23 ،22 ،21 ،20و 24؛ گرایش
به رابطه و رفتار جنسی با سؤاالت  28 ،27 ،26و 29؛ گرایش به رابطه با جنس مخالف با
سؤاالت  32 ،31 ،30و 33؛ گرایش به رانندگی پرخطر با سؤاالت  37 ،36 ،35 ،34 ،25و 38
را اندازهگیری میکند .نمرهگذاری سؤاالت در طیف لیکرت  5درجهای میباشد ،به این
صورت که کامالً مخالفم  1نمره ،مخالفم  2نمره ،نمیدانم  3نمره ،موافقم  4نمره و کامالً
موافقم  5نمره تعلق می گیرد (سلیمانی نسب ،غالمرضایی و ویسکرمی .)1397 ،سازندگان
مقیاس برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده کرده اند که ضرایب در دامنه  0/74تا
 0/90به دست آوردهاند (زاده محمدی ،احمد آبادی و حیدری .)1390 ،در یک پژوهش
دیگر آلفای کرونباخ  0/78بهدستآمده است (رضایی و حاجی علیزاده .)1396 ،آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر  0/94بهدستآمده است.

پرسشنامه باورهاي فراشناختي )MCQ(5
این پرسشنامه توسط کارترایت-هاتون و ولز  ) 1997(6تهیه شده است و در سال  2004بر
روی نوجوانان انطباق یابی شده است (کارترایت-هاتون و همکاران .)2004 ،این پرسشنامه
)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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شامل  30سؤال و  5مؤلفه شامل تضاد شناختی با سؤاالت  26 ،24 ،17 ،14 ،8و 29؛ باورهای
مثبت درباره نگرانی با سؤاالت  23 ،19 ،10 ،7 ،1و 28؛ خودآگاهی شناختی ،16 ،12 ،5 ،3
 18و  30؛ باورهای منفی :کنترل ناپذیری و خطر افکار با سؤاالت  15 ،11 ،9 ،4 ،2و 21؛ نیاز
به کنترل افکار با سؤاالت  25 ،22 ،20 ،13 ،6و  27را اندازهگیری میکند (فیشر 1و همکاران،
 .)2019نمرهگذاری پرسشنامه در طیف لیکرت  4درجهای میباشد ،به این صورت که برای
کامالً موافقم  4نمره ،کمی موافقم  3نمره ،تقریباً موافقم  2نمره و موافق نیستم  1نمره تعلق
می گیرد .در داخل ایران آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/93و پایایی بازآزمایی بعد از یک ماه
( 0/78غیورکاظمی ،سپهری شاملو ،مشهدی ،غنائی و پاساالر .)1395 ،ضریب  0/86گزارش
شده است (اورکی ،بیات ،نجفی و نورمحمدی .) 1397 ،در خارج از کشور پایایی کرونباخ
در دامنه بین  0/68تا  0/89و کل سؤاالت (0/89آندرسون  2و همکاران  )2019و ضرایب در
پژوهشی دیگر در دامنه بین  0/78تا  0/89بهدستآمده است (نورداهل و ولز .)2019 3،آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر  0/81بهدستآمده است.

سیاهه سبکهاي هویت )RISI(4
این سیاهه توسط برزونسکی و همکاران ( )2013تهیه شده است و  40سؤال دارد که چهار
مؤلفه هویت اطالعاتی  5با سؤاالت  35 ،33 ،30 ،26 ،25 ،18 ،16 ،6 ،5 ،2و 37؛ هویت
هنجاری 6با سؤاالت  34 ،32 ،28 ،23 ،21 ،19 ،10 ،4و 40؛ هویت سردرگم یا اجتنابی 7با
سؤاالت  36 ،31 ،29 ،27 ،24 ،17 ،13 ،8 ،3و 38؛ تعهد هویت 8با سؤاالت ،11 ،9 ،7 ،1
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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 22 ،20 ،15 ،14 ،12و  39را اندازهگیری می کند .سؤاالت بر اساس یک طیف پنجدرجهای
لیکرت نمرهگذاری میشوند .به این صورت که کامالً مخالفم  1نمره ،مخالفم  2نمره تا
حدودی موافقم  3نمره ،موافقم  4نمره و کامالً موافقم  5نمره تعلق میگیرد .سؤاالت ،12 ،9
 39 ،15معکوس نمرهگذاری می شود .در داخل ایران برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای
کرونباخ استفاده شده است که ضرایب در دامنه  0/67تا  0/73بهدستآمده است (پور
ابراهیم ،حیدری و خوشکنش .)1390 ،همچنین در پژوهشهای دیگر جهت بررسی اعتبار
سیاهه آلفای کرونباخ ( 0/85اکبری ،خوش چین گل ،نادری فر و موسی زاده )1398 ،و
ضریب  0/73بهدستآمده است (قناعتی کاشانی ،شکرگزار و همتیراد .)1399 ،روایی
همگرایی توسط سازندگان بررسی و نشان داده شده است که ضریب همبستگی با مقیاس
عزت نفس ( )RSEsروزنبرگ  )1989(1بررسی و ضرایب همبستگی در دامنه بین  0/30تا
 0/38و معنادار در سطح  0/05بهدستآمده که نشان دهنده روایی همگرا و واگرای سیاهه
است (برزونسکی و همکاران .) 2013 ،همچنین در یک پژوهش دیگر ضرایب آلفای
کرونباخ برای کل سؤاالت  0/72و مؤلفهها در دامنه  0/71تا  0/82محاسبه شده است (کائور
و تونگ .)2019 2،آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  0/70بهدستآمده است.

پرسشنامه افکار تکرارشونده )RTQ-10(3
این پرسشنامه توسط مکاوی ،مولدز و ماهونی  )2014( 4تهیه شده است و یک ابزار
فراتشخیصی بوده از نسخه  27سؤالی آن اقتباس شده است و اکنون شامل  10سؤال میباشد.
نمرهگذاری آن در طیف لیکرت  5درجهای میباشد به این صورت که کامالً غلط  1نمره،
غلط  2نمره تا حدودی صحیح  3نمره ،صحیح  4نم ره و کامالً صحیح  5نمره تعلق میگیرد
و دامنه نمرات بین  10تا  50است (هان 5و همکاران .) 2020 ،این پرسشنامه سه مؤلفه نشخوار
)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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ذهنی 1با سؤاالت  3 ،1و 10؛ نگرانی 2با سؤاالت  8 ،6 ،5و 9؛ پایش تهدید (پردازش پس از
رویداد) 3با سؤاالت  4 ،2و  7را اندازهگیری میکند .ب ررسی پایایی آن با روش بازآزمایی
 0/76و با روش همسانی درونی ضریب  0/91بهدستآمده است (اکبری .)1396 ،سازندگان
پرسشنامه آلفای کرونباخ پرسشنامه را  0/89گزارش کرده اند (مکاوی ،مولدز و ماهونی،
 .)2014آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  0/86بهدستآمده است.

مقیاس تاب آوري )RISC(4
این مقیاس توسط کانر و دیویدسون  )200(5تهیه شده و  25سؤال دارد و  5خرده مقیاس
تصور از شایستگی فردی 6با سؤاالت  24 ،23 ،17 ،16 ،12 ،11 ،10و 25؛ تحمل عاطفه
منفی 7با سؤاالت  18 ،19 ،15 ،14 ،7 ،6و 20؛ پذیرش مثبت تغییر 8با سؤاالت  5 ،4 ،2 ،1و
8؛ کنترل 9با سؤاالت  21 ،13و 22؛ تأثیرات معنوی با 10سؤاالت  3و  8را اندازهگیری میکند
(خدابخشی کوالیی ،متین ،فلسفینژاد و ثناگو .)1398 ،نمرهگذاری مقیاس بهصورت
پنجدرجهای لیکرت میباشد به این صورت که برای کامالً مخالفم نمره  ،0مخالفم نمره ،1
نظری ندارم نمره  ،2موافقم نمره  ،3کامالً موافقم نمره  4در نظر گرفته شده است (مرادی و
قدرتی میرکوهی .) 1399 ،حداقل نمره صفر و حداکثر نمره  100میباشد .نقطه برش این
مقیاس نمره  50میباشد .بهطوریکه نمره باالتر از  50نشانگر افراد دارای تابآوری خواهد
بود .در داخل ایران برا ی بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده است و ضریب
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
. spirituality
10
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 0/84بهدست آمده است (پورحسین ،خرسندی یامچی و فیروزکوهی برنجآبادی.)1397 ،
ضریب همبستگی بین مقیاس با سیاهه پنج عاملی شده شخصیت 1مک کری و کاستا )2004(2
ضرایب در دامنه بین  0/18تا  0/28و معنیدار در سطح  0/01بهدستآمده است که نشان
دهنده روایی همگرایی مقیاس است (جنادله ،بساك نژاد ،یونسی و سعادتمند .)1397 ،سازنده
پرسشنامه آلفای کرونباخ (0/87کانر و دیویدسون )2003 ،و در دیگر پژوهشهای خارج از
کشور ضریب  0/94بهدستآمده است (لی ،یو و کیم .)2020 3،آلفای کرونباخ در پژوهش
حاضر  0/90بهدستآمده است.

)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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یافته ها
جدول  . 1نمرات توصیفي کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار در متغیرهاي گرایش به رفتار
پرخطر ،باورهاي فراشناختي ،سبک هاي هویتي ،افکار منفي تکرارشونده و تابآوري
انحراف معيار

چولگی

کشيدگی

بيشينه ميانگين

متغيرهای پژوهش

کمينه

57/76

18/01

0/514

-1/136

گرایش به رفتار پرخطر

38

99

3/78

1/171

1/288

تضاد شناختی

6

24

10/71

0/977

0/144

باورهای مثبت در درباره نگرانی

6

24

10/62

4/35

-1/432

خودآگاهی شناختی

6

24

12/42

5/71

0/493

کنترل ناپذیری و خطر افکار

6

24

11/82

4/98

0/763

-0/552

نیاز به کنترل افکار

6

23

11/27

4/14

0/639

-0/640

نمره کل باورهای فراشناختی

34

99

56/84

19/38

0/446

-1/271

هویت اطالعاتی

11

45

25/79

11/69

0/199

-1/674

هویت هنجاری

10

42

23/23

11/62

0/120

-1/852

هویت سردرگم-اجتنابی

10

41

22/04

11/58

0/268

18/806

تعهد هویت

11

45

24/32

11/55

0/364

-1/552

افکار منفی تکرارشونده

12

43

27/06

8/17

0/428

-1/190

شایستگی فردی

10

24

17/78

4/90

-0/232

-1/775

تحمل عاطفه منفی

7

24

14/73

4/69

0/059

-1/563

پذیرش مثبت تغییر

4

14

9/54

2/29

-0/504

0/056

کنترل

3

12

7/04

2/59

0/041

-1/319

تأثیرات معنوی

1

8

3/85

2/04

0/552

-0/730

نمره کل تابآوری

29

71

52/94

14/40

-0/228

-1/681

جدول  1تعداد ،کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار گرایش به رفتار پرخطر ،باورهای
فراشناختی ،سبکهای هویت ،افکار منفی تکرارشونده و تابآوری و مؤلفههای آن را نشان
میدهد .تعداد آزمودنیها  360نفر بودند .همچنین جدول  1نتیجه آزمون چولگی و
کشیدگی برای نرمال بودن توزیع نمرات را نشان میدهد که مقدار چولگی و کشیدگی
متغیرهای پژوهش در بازه ( -2تا  ) 2قرار دارد؛ بنابراین ،توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال
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است .ازآنجاییکه یکی از مفروضههای معادالت ساختاری ،وجود همبستگی بین
متغیرهاست در ادامه به بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش پرداخته شده است
که نتایج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2ماتریس همبستگي بین متغیرهاي پژوهش
متغيرهای پژوهش

1

-1گرایش به رفتار پرخطر

1

2

3

-2باورهای فراشناختی

**0/775

1

 -3هویت اطالعاتی

**-0/736

**-0/776

-4هویت هنجاری

**-0/759** 0/789** 0/764

-5هویت سردرگم-
اجتنابی
-6تعهد هویت

4

6

1
1

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

1

**-0/734** -0/712** 0/852** -0/708** -0/679

-7افکار منفی تکرارشونده **0/631** -0/626** 0/768** 0/748
-8تابآوری

5

7

8

1

**-0/643** 0/736

1

**1 -0/552** 0/592** -0/598** -0/446** 0/595** -0/550** -0/526
( معنادار در سطح )0/01

جدول  2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .بین باورهای فراشناختی
( ،)775/0=r ،p>0/01هویت هنجاری ( ،)764/0=r ،p>0/01هویت سردرگم-اجتنابی
( ) 801/0=r ،p>0/01و افکار منفی تکرارشونده ( )748/0=r ،p>0/01با گرایش به رفتار
پرخطر در سطح  0/01خطا و  99درصد اطمینان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بین
هویت اطالعاتی ( ،)736/0- =r ،p>0/01تعهد هویت ( )679/0- =r ،p>0/01و تابآوری
( ) 526/0- =r ،p>0/01با گرایش به رفتار پرخطر در سطح  0/01خطا و  99درصد اطمینان
رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همانطور که در جدول  3نشان داده شد ،همبستگی بین
متغیرها معنادار است ازاین رو ،امکان بررسی مدل پژوهش فراهم گردید که نتایج ضرایب
مستقیم ،غیرمستقیم و برازش مدل در ادامه آمده است.
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جدول  .3ضرایب مسیر اثرات مستقیم متغیرهاي پژوهش
ضریب

خطای

نسبت بحرانی

)𝛃)

معيار ()S.E

().C.R

باور فراشناختی ← گرایش به رفتار پرخطر

0/719

0/665

13/396

0/001

هویت اطالعاتی ← گرایش به رفتار پرخطر

-0/265

0/071

-5/760

0/001

هویت هنجاری ← گرایش به رفتار پرخطر

0/116

0/077

2/335

0/020

هویت سردرگم ← گرایش به رفتار پرخطر

0/261

0/095

4/258

0/001

تعهد هویت ← گرایش به رفتار پرخطر

-0/217

0/069

-0/429

0/668

افکار منفی← گرایش به رفتار پرخطر

0/241

0/108

4/914

0/001

تابآوری← گرایش به رفتار پرخطر

-0/260

0/282

-3/323

0/001

مسيرهای مستقيم

معناداری

همانطور که در جدول  3مشاهده می شود ضرایب مسیرهای مستقیم باورهای فراشناختی
( β=0/719و  ،)sig=0/001هویت اطالعاتی ( β= -0/265و  ،)sig=0/001هنجاری
( β=0/116و  ،)sig=0/020سردرگم-اجتنابی ( β=0/261و  ،)sig=0/001افکار منفی
تکرارشونده ( β=0/241و  ،)sig=0/001تابآوری ( β= -0/260و  )sig=0/001بر گرایش
به رفتار پرخطر نوجوانان معنادار بودند؛ اما تعهد هویت بهعنوان مسیر حذفشده معنادار نبود
و از مدل اصالح شده نیز حذف شد .در ادامه جهت بررسی رابطه غیرمستقیم مدل پیشنهادی
از روش بوت استروپ در دستور کامپیوتری پریچر و هیز  ) 2004(1استفاده شده است .نتایج
روش بوت استروپ برای بررسی مسیرهای واسطه ای غیرمستقیم در جدول  4ارائه شده است.
جدول  . 4نتایج روش بوت استراپ مسیرهاي غیرمستقیم پژوهش در الگوي پیشنهادي
سطح اطمينان 0/ 95

مسيرهای غيرمستقيم

حد پایين

حد باال

باورهای فراشناختی← افکار منفی تکرارشونده←گرایش به رفتار پرخطر

-0/388

-0/165

باورهای فراشناختی← تابآوری←گرایش به رفتار پرخطر

0/251

0/125

هویت اطالعاتی ← افکار منفی تکرارشونده←گرایش به رفتار پرخطر

-0/133

-0/025

هویت هنجاری ← افکار منفی تکرارشونده←گرایش به رفتار پرخطر

0/004

0/100

هویت سردرگم ← افکار منفی تکرارشونده←گرایش به رفتار پرخطر

0/094

0/029

1. Preacher, K. J., & Hayes, A. F
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مسيرهای غيرمستقيم

سطح اطمينان 0/ 95
حد پایين

حد باال

تعهد هویت ← افکار منفی تکرارشونده←گرایش به رفتار پرخطر

-0/004

-0/084

هویت اطالعاتی ← تابآوری←گرایش به رفتار پرخطر

0/125

0/032

هویت هنجاری ← تابآوری ←گرایش به رفتار پرخطر

-0/132

-0/106

هویت سردرگم ← تابآوری ←گرایش به رفتار پرخطر

-0/084

-0/111

تعهد هویت ← تابآوری←گرایش به رفتار پرخطر

0/120

0/095

بر اساس جدول  4چنانچه حد باال و پایین این آزمون هر دو مثبت یا هر دو منفی باشند و
صفر مابین این دو حد قرار نگیرد در آن صورت مسیر علّی غیرمستقیم معنیدار خواهد بود
که بر این اساس می توان گفت که افکار منفی تکرارشونده و تابآوری در رابطه بین
باورهای فراشناختی و سبک های هویت با گرایش به رفتار پرخطر نقش میانجی دارد .بر
اساس شاخص های برازش مدل پیشنهادی برازش مناسب نداشت و برای این کار مدل پیشنهاد
اصالح و مسیرهای غیرمعنادار از مدل حذف شدند .بر اساس نتایج مدل اصالح شده،
شاخصه ای برازش همگی مطلوب بودند و شاخص خطای ریشه ی مجذور میانگین تقریب
( )RMSEAکمتر از  0/08بود که نشاندهنده برازش مدل است (شرمله انگل ،موسبراگر و
مولر .) 2003 1،در این پژوهش مقدار معناداری برای شاخص تقریب برازندگی ( )PCLOSE

 001/0و شاخص  RMSEAبرابر  0/035میباشد که مطابق مدل کالین  )2016(2نشاندهنده
برازش مدل است.

1. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H.
2. Kline, R. B.
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نمودار  .1مدل اصالحشده پژوهش

بحث و نتيجهگيری
هدف از این پژوهش بررسی مدل عِلّی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس باورهای
فراشناختی و سبک های هویت با میانجیگری افکار منفی تکرارشونده و تابآوری بود .نتایج
نشان داد که بین باورهای فراشناختی با گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان رابطه مستقیم وجود
دارد .این نتیجه بهدستآمده می تواند با نتایج تحقیقات هامونیره و همکاران ( ،)2020القی،
پومپیلی ،لونیگرو و بایوسو ( ،)2020محمدخانی ،حسنی ،اکبری و یزدانپناه ( )1398و
یاریاری ،کشاورزی و رسولی ( )1394همسویی داشته باشد .در تبیین این رابطه بهدستآمده
می توان گفت که بر پایه نظریه فراشناختی ،عوامل فراشناختی در تعیین سبکهای تفکر
ناسازگارانه مشاهده شده در اختالالت روان شناختی که منجر به تداوم هیجانات منفی
میشوند ،نقش بنیادی دارند (محمدخانی ،حسنی ،اکبری و یزدانپناه .)1398 ،بر اساس نظریه
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کارکرد اجرایی خود نظم بخش ولز سندرم شناختی -توجهی ناسازگار 1،شامل نوعی سبک
تفکر تکرارشونده ،بهصورت نگرانی و نشخوار فکری متمرکز بر تهدید و رفتارهای مقابلهای
ناسازگارانه (مانند سرکوب افکار ،اجتناب ،رفتارهای پرخطر) است .این سبک پیامدهایی
دارد که به حفظ و تداوم هیجانهای منفی و بروز رفتارهای پرخطر منجر میشود (ولز،
 .) 2011لذا بر اساس نظریه کارکرد اجرایی خود نظم بخش ولز ( ) 2011باورهای فراشناختی
ناکارآمد از طریق فعال کردن راهبردهای مقابلههای ناکارآمد (موسوم به سندرم شناختی
توجهی ناسازگار) منجر به بروز و تداوم رفتارها و هیجانات مشکلساز میشوند که همین
رفتارها و هیجانات مشکل ساز زمینه را برای بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان فراهم
می کنند .لذا منطقی است که گفته شود بین باورهای فراشناختی و گ رایش به رفتارهای پرخطر
نوجوانان رابطه مستقیم وجود دارد.
افزون بر این نتایج نشان داد که بین سبکهای هویت و گرایش به رفتار پرخطر در
نوجوانان رابطه وجود دارد .این نتیجه بهدستآمده مبنی بر رابطه مستقیم سبکهای هویت با
گرایش به رفتارهای پرخطر می تواند با نتایج تحقیقات محسنی ،میرشکاری ،آهویی ،حسینی
سرحدی ،ثناگو و کهکی ( ) 1396همسویی داشته .در تبیین این رابطه بهدستآمده می توان
گفت که طبق نظریه سبکهای هویت برزونسکی ،افراد دارای سبکهای هویت اطالعاتی
آگاهانه و بهطور فعال به جستجوی اطالعات میپردازند .این افراد سختکوش ،دارای
حرمت خود باال و منبع کنترل درونی ،دارای قدرت حل مسئله باال هستند .به همین دلیل این
افراد به علت حرمت خود باالیی که دارند روابط بیشتری با دیگران برقرار میکنند
(برزونسکی و همکاران ) 2013 ،و این شبکه گسترده روابط اجتماعی باعث میشود که آنان
رفت ارهای پرخطر کمتری را تجربه کنند .همچنین افراد دارای سبک هویت هنجاری در
مواجه و رویارویی با موضوعات هویت و تصمیمگیریها ،با انتظارات و توقعات افراد مهم و
گروههای مرجع همنوایی و تقلید میکنند؛ آنها ارزشها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه
میپذیرند و درونی می کنند و تحمل کمی برای رویارویی با موقعیتهای جدید و مبهم دارند
)1. maladaptive cognitive attentional syndrome (CAS
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(قاسمپور ،عظیمی ،ثناکو و مبصری .) 1396 ،به همین دلیل این افراد به دلیل پایین بودن سطح
تحمل آنها در رویارویی با موقعیتهای جدید و مبهم ماجراجویی میکنند و دست به
رفتارهای پرخطرتری میزنند .ه مچنین در تبیین رابطه بین هویت سردرگم و اجتنابی با
گرایش به رفتارهای پرخطر می توان گفت که طبق دیدگاه برزونسکی افراد دارای این سبک
هویت سردرگم اجتنابی تمایل دارند که روبرو شدن با تعارضات و مسائل هویتی را به تعویق
بیاندازند .آنان در موقعیتهایی که مجبور به ان تخاب هستند رفتارشان تحت تأثیر الزامات
بیرونی آنی و لحظهای شکل میگیرد (برزونسکی و همکاران .) 2013 ،لذا نوجوانانی که از
سبک هویت سردرگم/اجتنابی استفاده می کنند تا جایی که ممکن است از مواجهه با مسائل
و تعارضات مربوط به هویت دوری می کنند و رفتارشان بر اساس عو امل موقعیت و لذت
طلبی تعیین می شود .بر همین اساس افرادی که لذت طلب هستند بیشتر به سمت رفتارهای
پرخطری همچون رابطه جنسی بدون محافظت ،رانندگی مخاطره آمیز ،سوء مصرف مواد
مخدر و سیگار در نوجوانی میروند .لذا منطقی است که گفته شود بین سبکهای هویت و
گرایش به رف تارهای پرخطر نوجوانان رابطه مستقیم وجود دارد.
عالوه بر این نتایج نشان داد که افکار منفی تکرارشونده در رابطه بین باورهای
فراشناختی و گرایش به رفتار پرخطر نقش میانجی دارد .این نتیجه بهدستآمده می تواند با
نتایج تحقیقات هامونیره و همکاران ( )2020و دوینک ،روس ئائو و رومو ( )2019همسویی
داشته باشد .در تبیین این رابطه بهدستآمده می توان گفت که بر اساس مدل باورهای
فراشناختی ولز ،این باورها یکی از متغیرهای فراتشخیصی مرتبط با افکار تکرارشونده منفی
است (کانیس -دایماند ،هوگس ،مولگرو ،کارتر و الو .)2020 1،باورهای فراشناختی مثبت
درباره افکار تکرارشونده منفی به تداوم تجربه افکار تکرارشونده منفی میانجامد .برای مثال،
افکار تکرارشونده منفی به یافتن راهحلهایی برای مشکالت کمک میکند و انگیزه افراد را
برای انجام دادن فعالیتها افزایش میدهند؛ پیشبینی وقایع ناخوشایند ،هیجانها و
واکنش های منفی مانند ناامیدی ،غمگینی و یا احساس گناهی را که ممکن است در هنگام
1. Kannis-Dymand, L., Hughes, E., Mulgrew, K., Carter, J. D., & Love, S.
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وقوع این اتفاقات رخ دهد ،کاهش میدهد و مرور وقایع گذشته مانع از وقوع مجدد آن
می شود .فعال شدن باورهای فراشناختی مثبت و پیرو آن ،افزایش افکار تکرارشونده منفی
بهسرعت منج ر به افزایش نشانههای هیجانی می شود ،این افزایش برانگیختگی ،باورهای
فراشناختی منفی مرتبط با کنترلناپذیر بودن و خطرناك بودن افکار تکرارشونده منفی را
فعال می کند و درنهایت این باورها منجر به تفسیر منفی از افکار تکرارشونده منفی و افزایش
مشکالت رفتاری و روان شناختی در افراد میشوند .بهطوریکه نتایج یک پژوهش نیز نشان
داده شده است که باورهای فراشناختی در تعامل با افکار منفی تکرارشونده می توانند گرایش
به مصرف الکل بهعنوان یک رفتار پرخطر در نوجوانان تأثیرگذار باشند (هامونیره و
همکاران .) 2020 ،لذا منطقی است که اف کار منفی تکرارشونده در رابطه بین باورهای
فراشناختی و گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی داشته باشد.
افزون بر این افکار منفی تکرارشونده در رابطه بین سبکهای هویت و گرایش به رفتار
پرخطر نقش میانجی دارد .این نتیجه بهدستآمده می تواند با نتایج تحقیقات رهبریان،
صالحی ،غریب دوست و محمودی ( ) 1399و محسنی و همکاران ( )1396همسویی داشته
باشد .در تبیین این رابطه بهدستآمده می توان گفت که افراد دارای سبک پردازش هویت
سردرگم /اجتنابی همواره تالش می کنند که از مواجهه با مسائل فردی ،تعارضات و
تصمیمات اجتناب کنند .افراد با سبک هویت اطالعاتی در برخورد با موضوعات مربوط به
هویت ،سنجیده عمل کرده و تالش ذهنی زیادی نیز نشان میدهند .افراد با سبک هویت
هنجاری با درونی کردن ارزش ها و باورهای دیگران و به دلیل عدم استفاده از
خودارزیابیهای سنجیده ،با موضوعات مربوط به هویت بهصورت خودکار مواجه میشوند
(برزونسکی و همکاران .) 2013 ،همچنین تعهدات مرتبط با برای افراد احساس هدفمندی و
جهت گیری به همراه داشته که در محدوده آن رفتار و بازخورد ،ارزیابی و تنظیم میگردد.
این ویژگیهای سازگارانه هویت یابی مانند هویت اطالعاتی و تعهد هویت باعث میشود که
نوجوانان باعث می شود که افکار منفی تکرارشونده منفی کمتری را تجربه کنند .ازجمله این
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
سبب می گردد که آنان با موضوعات مربوط به هویت ،سنجیده عمل کرده و نگرانی و
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
از وی رخ میدهد (رهبریان ،صال حی ،غریب دوست و محمودی .) 1399 ،چراکه وقتی فرد
از میزان کمتری از افکار تکرارشونده منفی برخوردار است اشتغال دائمی به یک اندیشه یا
موضوع و تفکر درباره آن ندارد که مانع حل مسئله سازش یافته در وی شود و در نتیجه به
کاهش افکار منفی منجر می شود و این وضعیت در نهای ت ممکن است به ایجاد کاهش خلق
افسرده در فرد ختم شود و در نتیجه باعث شود فرد نوجوان گرایشی به انجام رفتارهای پرخطر
نداشته باشد .لذا منطقی است که افکار منفی تکرارشونده در رابطه بین سبکهای هویت و
گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی داشته باشد.
در بخشی دیگر از نتایج نشان داده شد که تابآوری در رابطه بین باورهای فراشناختی
و گرایش به رفتار پرخطر نقش میانجی دارد .این نتیجه بهدستآمده می تواند با نتایج
تحقیقات هامونیره و همکاران ( ) 2020و دوینک ،روسئائو و رومو ( )2019همسویی داشته
باشد .در تبیین این رابطه بهدستآمده می توان گفت که باورهای فراشناخت به بخشی از
دانش فراشناخت اطالق میگردد که باورهای شخص را درباره شناخت و تجربههای شناختی
و هیجانی مرتبط میسازد (ولز .) 2011 ،باورهای فراشناخت در دو حیطه مثبت و منفی قرار
میگ یرند .باورهای فراشناختی منفی به کنترلناپذیری و خطرناك بودن افکار و تجارب
شناختی مربوط می شود و باورهای فراشناختی مثبت ،از نگرانی ،اندیشناك بودن ،تهدید و
راهبردهای مشابه برداشتی مثبت دارد و فواید و سودمندیهای درگیر شدن در فعالیتهای
شناختی تشکیلدهنده سندرم شناختی -توجهی را مشخص میکنند .سندرم شناختی توجهی
شامل نوعی سبک تفکر تکرارشونده است که بهصورت نگرانی و نشخوار فکری متمرکز بر
تهدید و رفتارهای مقابله ای ناسازگار مانند سرکوب فکر و اجتناب نشان داده میشود و
خودتنظیمی فرد را دچار سوگیری می کند (اصولی ،شریعتمدار و کالنتر هرمزی.)1395 ،
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همچنین باو رهای فراشناختی منفی از وقایع شناختی مانند افکار و باورهای معمول ،برداشتی
منفی دارد و مختل شدن کنترل افکار و تفسیر منفی از وقایع را به همراه دارد (ولز.)2011 ،
لذا باورهای فراشناختی به ویژه از نوع منفی باعث مختل شدن کنترل افکار فرد نوجوان شده
و تفسیر منفی وی از وقایع را برای وی به همراه دارد .وقتی یک فرد نوجوان با چالشهای
دوره نوجوانی و تغییرات جسمانی و روان شناختی مواجه می شود وقتی برداشتی منفی از آن
داشته باشد تاب آوری وی در برابر این مشکالت و تغییرات جسمانی و روانشناختی پایین
میآید و نمی تواند به شیوهای مناسب با این چالشها و مشکالت نوجوانی کنار آیند؛ بنابراین
وقتی فرد نوجوان تابآوری مناسبی نداشته باشد بهراحتی به سمت رفتارهای پرخطر مانند
مصرف سیگار ،مواد مخدر و رابطه جنسی محافظت نشده با همساالن جنس مخالف خود
روی آورد .لذا منطقی است که تابآوری در رابطه بین باورهای فراشناختی و گرایش به
رفتار پرخطر در نوجوانان نقش میانجی داشته باشد.
همچنین نشان داده شد که تابآوری در رابطه بین سبکهای هویت و گرایش به رفتار
پرخطر نقش میانجی دارد .این نتیجه بهدستآمده می تواند با نتایج تحقیقات محسنی،
میرشکاری ،آهویی ،حسینی سرحدی ،ثناگو و کهکی ( ) 1396همسویی داشته باشد .در تبیین
این رابطه بهدستآمده می توان گفت که سبک هویت اطالعاتی و تعهد هویت،
سازشیافته ترین سبکهای هویت یابی در افراد میباشد و در واقع این نوع سبکها هویت
یک راهبرد حل مسئله میباشد و یا مکانسیم کنار آمدن برای اداره موقعیتهای روزانه است.
این نوع سبکهای هویت یک اکتشاف فعال هستند و به فرد در اداره موقعیتهای روزانه از
یک مکانیسم سنجیده و منطقی کمکرسانی می کند .لذا وقتی نوجوانان از این سبکهای
سازنده و کارآمد استفاده می کنند توانایی رویارویی با مسائل و مشکالت دوره نوجوانی
بیشتری برخوردار هستند و می توانند بهراحتی این مشکالت را تحمل کنند و به واسطه همین
توانمندی ها کمتر درگیر رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی شوند .لذا منطقی است که
تابآوری در رابطه بین سبکهای هویت و گرایش به رفتار پرخطر در نوجوانان نقش
میانجی داشته باشد.
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یکی از مهم ترین محدودیتهای این پژوهش انجام آن بر روی دانشآموزان دختر بود.
همچنین اجرای میدانی آن در دوران شیوع کرونا ویروس و بهصورت آنالین بوده است که
این امر تنها افرادی را قادر به شرکت در پژوهش و پاسخگویی به سؤاالت میکرده است که
به اینترنت دسترسی داشته اند .در این پژوهش از پرسشنامه خودسنجی استفادهشده است و
ممکن است در روند جمع آوری اطالعات خطایی رخ داده باشد که این خطا ممکن است
ناشی از پاسخگویی با صرف زمان اندك تر و یا پاسخگویی غلط و با سوگیری باشد و در
نهایت موجب انحراف نتایج مطالعه شود که البته این محدودیتها می تواند خارج از اختیار
پژوهشگر محسوب شوند .در این مطالعه به علت کمبود وقت و همچنین مالحظات اخالقی
و قانونی صرفاً به دادههای پرسشنامه ای اتکا شد و از سایر منابع اطالعاتی همچون مصاحبه یا
پروندههای انضباطی دانشآموزان که می توانست مفید باشد استفاده نشد .محدودیت دیگر
وجود پرسش های مستقیم درمورد رفتارهای پرخطری مثل مصرف مواد یا رفتار جنسی بود
که این سؤاالت موجب مقاومت و عدم صداقت پاسخدهنده می شوند و در نتیجه میزان
پاسخهای صحیح و دقت جمعآوری اطالعات کاهش می یابد که این محدودیتها نیز
می تواند خارج از اختیار پژوهشگر محسوب شوند.
بر مبنای نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی
نقش میانجی متغیرهایی دیگر مانند ویژگیهای شخصیتی ،بدتنظیمی هیجانی و غیره ،در
رابطه بین باورهای فرانشناختی و سبکهای هویت با گ رایش به رفتار پرخطر مورد بررسی
قرار گیرند .ازآنجایی که این پژوهش محدود به رفتار پرخطر خاصی نبود پیشنهاد میشود در
پژوهش های بعد صرفاً محدود به یک رفتار پرخطر شود و عوامل مؤثر بر آن با بررسی نقش
متغیرهای میانجی همچون افکار منفی تکرارشونده و تابآوری در رابطه بین باورهای
فراشناختی و سبک های هویتی با آن رفتارهای پرخطر موردبررسی قرار گیرد .یافتههای
پژوهش حاضر ،در یک طرح توصیفی از نوع همبستگی بهدستآمده اند و استنباط علّی از
آنها امکانپذیر نیست؛ در واقع پیشبینی کنندهها در بهترین حالت ،همبستههای گرایش به
رفتارهای پرخطر هستند نه علّت آن .استفاده از مطالعات طولی و سایر روشهای تحقیق
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(ترکیبی شامل کیفی و کمی) می تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد .به این
صورت که پیشنهاد می گردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش
به رفتارهای پرخ طر در دختران نوجوان پرداخته شود.
بر اساس نتایج بهدستآمده می توان دستاوردها این پژوهش را مدر در سطح عملی
مطرح کرد .به این صورت که از یافتههای این پژوهش می توان در جهت تدوین برنامهها و
مداخالت درمانی مانند درمان فراشناختی در سازمانهای ذیربط مانند مراکز مشاوره و
خدمات روان شناختی برای بهبود و کاهش گرایش به رفتارهای پرخطر کمک شود .همچنین
به مشاوران و روانشناسان بالینی پیشنهاد میشود در غربالگریهای خود در سازمان
آموزش وپرورش برای شناسایی دختران با و بدون رفتارهای پرخطر از این یافتهها استفاده
کنند .به این صورت که می توان با اجرای پرسشنامههای باورهای فراشناختی ،سبکهای
هویت ،افکار منفی تکرارشونده و تابآوری در شناسایی دانشآموزان مستعد گرایش به
رفتارهای پرخطر استفاده کرد.
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