Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

Vol 19. No. 3 (Continuous No. 73)- Fall 2018

)73  (پیاپی،1397  پاییز،3  شمارۀ،سال نوزدهم
140-139 صص

PP: 131-139

The predictive roles of emotional schemas
and difficulties in emotion regulation in
high-risk behaviors among female
university students

نقش پیشبینیکنندگی طرحوارههای هیجانی و
دشواری در نظمجویی هیجان در رفتارهای پرخطر
دانشجویان دختر
*اصغری

Arezou Asghari Ph.D.
Humanities Department, Kosar University of Bojnord,
North Khorasan, Iran.

آرزو

. ایران، خراسان شمالی،استادیار دانشگاه کوثر بجنورد

هانیه میانآبادی

Hanien Mianabadi M.A
Psychology, Islamic Azad University of Gorgan, Golestan,
Iran.

. ایران، گلستان، دانشگاه آزاد واحد گرگان،کارشناس ارشد روانشناسی

Abstract
The aim of this study was to investigate the
predictive role of emotional schemas and
difficulties in emotion regulation in high-risk
behaviors among university students. The
research
method
was
descriptive
and
correlational, and statistical population included
all students from Kosar University of Bojnord.
The Sample of 325 (female) students were
selected by random cluster sampling. Research
tools were the Young’s Risk Behavior Scale
(YRBS; Brener et al, 1995), Emotional Schemas
Scale (LESS; Leahy, 2002) and Difficulties in
Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz &
Roemer, 2004). To analyze the data, methods of
descriptive statistics, Pearson’s correlation and
multiple regression were employed. Findings
indicated that some components of Emotional
Schemas like, Emotional Self-awareness,
Consensus, and Acceptance of feelings were
negatively and Comprehensibility, Rumination,
Guilt, and blame were positively associated with
high-risk behaviors. In addition, some factors of
difficulties in emotion regulation such as,
Difficulties Engaging in Goal-Directed Behavior,
Impulse Control Difficulties, Lack of Emotional
Awareness, Limited Access to Emotion
Regulation Strategies, and Lack of Emotional
Clarity were predicted high-risk behaviors.
Findings of present study showed that failure in
the perception and dysregulation of emotions
may susceptible a person to experience emotional
distress which probably high risk behaviors was
chosen as a mean to relieve negative emotions.
Keywords: emotional schemas, difficulties in
emotion regulation, high-risk behaviors, female
university students

چکیده
 تعیین نقش پیشبینی کننیدی طیح وارههیی،هدف این پژوهش
هیجییین و وا ی ار ور نظ ی ج ی ی هیجییی ور رفتیرهییی پحر ییح
 طح پژوهش ت صیف و از ن ع همبستگ و جیمعة.وانشج یی ب و
 نم نی اییمل.آمیر متشکل از همة وانشج یی وانشگیه کی رح بی و
 وانشییج ورتییح ب ی و ک ی بییی ا ییتفیوه از رو نم ن ی ییییح325
 ابزار نجش ایمل پح شنیمة.ر ا ا چندمححل ا انتخیب ادند
 طح وارههیی هیجیین،)1995 ، رفتیرهی پحر ح (بحنح و همکیرا
،) و وا ار ور نظ ج ی هیجین (یحاتیز و روممیح2002 ، (لیه
 بحا تجزیی وتحلییل واوههیی از ریح یی چنیدمتریح.) ب و2004
 نتیییین نشییی واو کیی از میییی مؤلفیی هییی. ا ییتفیوه اییده ا یی
 ت افییی،)p=0/0001(  ر وآیییییه، طیییح وارههیییی هیجیییین
) ت انیی پیشبین منفیp=/075( ) و پذیح احسی یتp=0/013(
) و قیبیلp≤0/001( و معنیوار رفتیرهی پحر ح وانشج یی را وارنید
 ایح و ینییه،)p=0/018(  نشخ ار ذهنی،)p=0/001( ورک ب و
) ت انیییی پیییشبین ی مثب ی وp=0/0001( ) و ییحزنشp=0/029(
 همچنیین.)p≤0/001( معنیوار رفتیرهی پحر ح وانشج یی را وارند
 وای ار ور انجیی رفتییر، از میی مؤلف هیی نظی جی ی هیجیین
 فقیدا،)p=0/017(  وا ار ور کنتحل تکینی،)p=0/001( هدفمند
 و تحس محدوو ب راهبحوهیی تنظیی،)p=0/001( آییه هیجین
) ت انییییp=0/001( ) و عیید وح ی هیجییینp=0/032( هیجییی
پیشبینی مثبی و معنییوار رفتیرهیی پحر یح وانشیج یی را وارنید
 بح ا یس ییفت هی نیت ان ور اوراک هیجی هی و نیز عید.)p≤0/001(
مدیحی صحیح آ هی م جب بیحوز تنییدی و مشیکهت هیجیین
.اده و زمین را بحا بحوز رفتیرهی پحر ح فحاه م کند
 وا ار ور نظ جی ی،  طح وارههی هیجین:واژههای کلیدی
 وانشج یی ورتح، رفتیرهی پحر ح، هیجی
azasghari@gmail.com : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
امروزه رفتارهای پرخطر در دانشجویان بهصورت یک مسئلهه

روان اداختی (پداهی ،محمیی ،پشت محمیی ،زادهمحمیی و
احمی،بادی2012 ،؛ محمیی ،تدها و رحمئانی )1394 ،اائاره
کرد .برخی از پووه ها هیجان را بهعدوان یک عام کهیئیی

جهانی مورد توجه قرار گرفته است و این رفتارها کئه ائام
عادت های ناسالم ،اختالالت خئوردن ،راندئیگی خطرنئا و

در انواع رفتارهای ،سیباداختی و ناسازگارانه ذکر مئیکددئی

تصادفات ،مصرف تدباکو ،الک و مواد دیگر و خشونت عهیئه

(گرتز و تیول2010 ،12؛ هو

و همکاران .)2016 ،13درواقع،

خود و دیگران است ،از ایوع باالیی برخوردار است (مارتیدز

هدگامیکه افراد هیجانات مدفی و اییی را تجربه میکددی ،بئا

و همکئئاران2012 ،1؛ وارال-مئئاتو ،کدسئئال، ،یئئان ،مئئارتین و

احتمال بیشتری از رفتارهای پرخطئر بئرای تسئکین خئود و
فراموش کردن تجارب ناخواایدی هیجانی استفاده مئی کددئی؛

مولیدا2013 ،2؛ فاریا ،گدیولفی و مئورا .)2014 ،3پئووه هئا
ورود بئئه دانشئئگاه را دورانئئی مئئیداندئئی کئئه مصئئرف الکئ ،

بدابراین ،رفتارهای پرخطر به عدوان یک ابزار تقویتی فوری به

رفتارهای خودکشی و افسردگی ناای از مصرف مواد افزای

افراد کمک میکددی تا خود را از ،افتگیهای هیجانی برهاندی

پییا میکدی (وایت ،انیرسون ،ری و مون2016 ،4؛ کدی ،ابئار،

(ویا ،سولیوان و تیول.)2015 ،14
در همین راستا میل ائداختی طئر واره هئای هیجئانی15

ابرین ،کالر و البریه .)2016 ،5ورود به دانشئگاه الهئب بئا
جیایی از والیین و کاه حمایت های خانواده کئه یکئی از

بیانگر این نکته است که افراد طر وارههای متفاوتی در مورد

عوام محافظتکددیه در برابر رفتارهای پرخطر است ،همئراه

هیجاناتشان دارنی .این طر وارهها مدعکاکددئیة ائیوههئایی

مئئیائئود (مئئارتیدز، ،یئئرز ،کئئولیا و بئئراون2015 ،6؛ فئئورد،

هستدی که افراد هیجانات را تجربه میکددی و باورهایی اسئت

گراسئئو ،لئئوین و تئئدن .)2017 ،7از سئئوی دیگئئر ،اگرچئئه

که ،نها به هدگا برانگیختئه ائین هیجانئات ناخوائایدی در
مورد طر مداسئب بئرای اقئیا (چگئونگی عمئ کئردن در

به طورکهی ایوع همه رفتارهای پرخطئر در مئردان بیشئتر از
زنان است ،اما این فاصهه بسئیار نزدیئک اسئت ،بئهویئوه در

هدگا برانگیخته این هیجانات ناخوائایدی) در ذهئن دارنئی

مصرف تدباکو ،بهطوریکه پووه هئا نشئان دادنئی در میئان

(لیهی .)2002 ،16بسیاری از پئووه هئا نشئان مئیدهئی کئه

نوجوانان  15ساله ایوع رفتارهای سیگار کشئیین در هئر دو

طئئر وارههئئای هیجئئانی ناکار،مئئی بئئا بسئئیاری از مشئئکالت
رواناداختی ازجمهئه ،اضئطراب ،افسئردگی ،ائو پئا از

جدا دختئر و پسئر 19درصئی بئود (پوسئیکا و همکئاران،8
 .)2015عئئالوه بئئر ایئئن ،احتمئئال ائئیوع رفتارهئئایی ماندئئی

حادثئئه ،)PTSD( 17سوءمصئئرف الکئئ  ،ناسئئازگاریهئئای

خودکشئئی و دیگئئر رفتارهئئای خئئود،-سئئیبرسئئان (ابئئرا و

زنااویی ،اختالالت اخصئیت (لیهئی و کئاپالن )2004 ،18و

همکاران2008 ،9؛ هچر ،کیدگ ،نوردبرگ ،بریانت و وولئن،10

سوءمصرف موارد در ارتباط است (معصومی نومدیان ،حسدی

 )2018و اخئئتالالت خئئوردن (مونئئ  ،هوگئئیال ،مئئونتیال و

و حاتمی1393 ،؛ قائیی نیای جهرمی ،حسدی ،فرمانی اهرضا
و زارعئئی .)1395 ،همچدئئین بئئه نظئئر مئیرسئئی هئئر یئئک از

بیرجگارد )2015 ،11در زنان بیشتر از مردان وجود دارد.
پئئووه هئئای مختهئئد دالیئئ گونئئاگونی را در بئئروز

اختالالت هیجانی می توانی دارای نیمرخی از طئر واره هئای

رفتارهای پرخطر ارائه کرده انی که از ،ن جمهئه مئیتئوان بئه

هیجانی باادی.

حمایتی از فرزنیان ،عوام اجتماعی و

عالوه بر طر وارههئای هیجئانی ،متییئر دیگئری کئه بئا

خانواده و فقیان نق

بروز ناامدی در محیطهای اجتماعی ،دوستان ،عوام ژنتیکئی،
تئأثیئرات هئورمئونئی و نقئ بهئئوغ و عئوامئ فئئردی و

رفتارهای پرخطر ارتباط دارد ،ایوه تدظئیم هیجانئات یئا بئه
عبارتی نظمجئویی هیجانات است .تدظیم هیجئان پاسخهئای

2. Varela-Mato, Cancela, Ayan, Martín & Molina
4. White, Anderson, Ray & Mun
6. Martinez, Ayers, Kulis & Brown
8. Poscia et al
10. Hatcher, Nordberg, Bryant & Woolen
12. Gratz & Tull
14. Weiss, Sullivan & Tull
16. Leahy
18. Kaplan

1. Martínez et al
3. Faria, Gandolfii & Moura
5. Kenney, Abar, O’Brien, Clark & LaBrie
7. Ford, Grasso, Levine & Tennen
9. Abram et al
11. Monell, Hogdahl, Mantilla & Birgegard
13. Houck, Hadley, Barker, Brown, Hancock & Almy
15. Emotional schemas
17. PTSD
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ائئداختی هشئئیار یئئا ناهشئئیاری هسئئتدی کئئه هدگئئا بئئروز

استفاده از رفتارهای پرخطر بئهعدئوان ابئزاری بئرای تسئکین

روییادهای هیجانی بهمدظور تعیی ائیت تجئارب هیجئانی
افراد به کار میرونی (روتدبرگ و گراس .)2007 ،1مفهو کهی

هیجان مدفی باادی (،ورباچ، ،بال و ریدگو2007 ،10؛ صئمیمی
و همکاران1395 ،؛ زیمرمن .)2010 ،11با توجه به موارد ذکئر

تدظیم اداختی هیجان داللت بر ائیوه ائداختی دسئتکئاری

ایه ،به نظر میرسی یکئی از دالیئ عمئیة بئروز رفتارهئای

ورود اطالعات فراخوانیه هیجانی دارد .در مقابئ  ،دائواری

پرخطر ،طر وارههای هیجئانی ناکار،مئی و نقئر در تدظئیم

در نظم جویی هیجان یک سازه چدیوجهی اسئت کئه ائام

هیجان باای .با توجه به اینکئه ممکئن اسئت پئووه هئای

ایوههای ناسازگارانه پاسخ به هیجانات ماندی فقئیان ،گئاهی،
ادرا و پذیرش هیجانات ،ناتوانی در کدترل رفتار هدگامیکه

انیکی به بررسی این متییرها در دانشئجویان دختئر پرداختئه
باادی ،این پووه با هیف بررسی نق پئی بیدئیکددئیگی

تدییگی هیجانی تجربه میاود ،فقیان دسترسی به راهبردهای

طر وارههای هیجانی و دائواری در نظئمجئویی هیجئان در

مداسب برای تدظیم مئیت و یئا ائیت پاسئخهئای هیجئانی

رفتارهای پرخطر در دانشجویان دختر انجا ای و فرضیههای

بهمدظور رسیین افراد به اهیاف و تقاضاهای محیطئی و عئی
تمای به تجربه ،افتگی های هیجانی است (گرتئز و رومئر،2

پووه عبارت بودنی از:
 .1مؤلفه های طر واره هئای هیجئانی رفتارهئای پرخطئر

2004؛ گرتز و تیول .)2010 ،پووه ها نشئان مئیدهئی کئه

دانشجویان دختر را پی بیدی میکدی.

راهبردهای سازگارانه نظمجویی هیجان با رفتارهئای پرخطئر
رابطة مدفی معدئادار و راهبردهئای ناسئازگارانه بئا رفتارهئای
پرخطئئر رابطئئه ممبئئت معدئئاداری نشئئان مئیدهئئی (حسئئدی و
میر،قئئایی1391 ،؛ صئئمیمی ،میرذورقئئی ،حسئئدی و ذاکئئری،
1395؛ ویا و همکاران .)2015 ،درواقئع دائواری در نظئم

 .2مؤلفههای داواری در نظم جویی هیجئانی رفتارهئای
پرخطر دانشجویان دختر را پی بیدی میکدی.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پئووه

از نئوع

جویی هیجانی میتوانی با مشکالت هیجانی و رفتئاری ماندئی

توصئئیفی-همبسئئتگی بئئود و جامعئئة ،مئئاری ائئام همئئة

فعالیئئتهئئای جدسئئی در نوجوانئئان (هی ئئول ،کدئئان ،لئئوبر و
باتیسئئتا )2010 ،3و نیئئز رفتارهئئای پرخطئئر جدسئئی در ،نهئئا

دانشئئجویان دانشئئگاه کئئوثر بجدئئورد در نیمسئئال اول سئئال
تحصیهی  1395 -1396بودنی .تعیاد کئ دانشئجویان 2000

هدگئئامیکئئه بئئه سئئدین بزرگسئئالی مئئیرسئئدی ،همئئراه باائئی

نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیاد  322دانشئجوی
دختر انتخاب اینی .با استفاده از روش نمونهگیری خواهای

 .)2016عالوه بر این ،داواری در نظمجویی هیجانی بهطئور

چدیمرحههای از میان دانشکیهها ،دانشکیههای عهئو پایئه و

ممبتی با سوءمصئرف مئواد (ویههدئا -چرچیئ و گیسئتاین،5
 ،)2014رفتارهای پرخطر جدسی (تول ،ویا، ،دامز و گرتز،6

عهو انسانی انتخاب و سئ ا تعئیاد  20کئالس بئهصئورت

(الکیدگتون ،بائورمیستر و زیمرمن2010 ،4؛ هو و همکاران،

 ،)2012رفتارهای خود،-سیبرسئان عمئیی (گرتئز و تئول،

تصادفی انتخاب اینی .الز به ذکر است ،با در نظئر گئرفتن
احتمال ریزش نمونه ،تعیاد  350پرسشدامه بئین دانشئجویان

2010؛ هچر ،کیدئگ ،نئوردبرگ ،بریانئت و وولئن،)2018 ،7

توزیع ای که در انتها پا از حذف پرسشئدامههئای نئاقر،

رفتارهئئای خشئئونت،میئئز (کئئوهن ،جیکوپئئا  ،سئئیبرت،

 325پرسشدامه مورد تحهی قرار گرفت.

هیهیبرنت و زیچدر )8،2010و اخئتالالت خئوردن (لونئیر و
انیرسئئون2010 ،9؛ مون ئ و همکئئاران )2015 ،ارتبئئاط دارد؛
بدابراین ،افرادی کئه از راهبردهئای ناسئازگارانه نظئم جئویی
هیجان استفاده میکددی ،ممکن است بی

از دیگئران مستعئی

2. Grats & Roemer
4. Elkington, Bauermeister & Zimmerman
6. Tull, Weiss, Adams & Gratz
8. Cohn, Jakupcakm, Seibert, Hildebrandt & Zeichner
10. Auerbach, Abela & Ringo
12. Young’s risk behavior scale

ابزار سنجش
برای جمع،وری دادهها از ابزار زیر استفاده ایه است:
مقیاس سنجش رفتارهـای پرخطـر :(YRBSS)12بئرای
1. Rottenberg & Gross
3. Hipwell, Keenan, Loeber & Battista
5. Vilhena-Churchill & Goldstein
7. Hatcher, King, Nordberg, Bryant & Woolen
9. Lavender & Anderson
11. zimmermann
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سئئدج

رفتارهئئای پرخطئئر از مقیئئاس سئئدج

رفتارهئئای

عام با طر وارههای هیجانی لیهی هماهدگ هستدی که اام

پرخطر استفاده ائی .مبدئای نظئری کئه برنئر 1و همکئاران
( ) 1995دربئاره ایئن پرسشئدامه بیئان داائتهانئی ،مجموعئه

نشخوار ذهدی ،3احساس گداه ،4ابراز احساسئات ،5کدتئرل،6
تأیییطهبی ،7قاب در بودن ،8سرزن  ،9تالش برای مدطقی

رفتارهای میایر با سالمت جسمانی است که خطر بیماری و

بئودن ،10دیئیگاه سئادهانگارانئه نسئبت بئه هیجئانهئا،11

مشئئکالت اجتمئئاعی را افئئزای

داده و بئئه میئئزان زیئئادی

ارزش های

واالتر،12

پذیرش

احساسات13

و

توافق.14

از میان

مرگ ومیر در نوجوانان و بزرگساالن را سبب مئی ائود .بئر

عام ها 3 ،عام به خاطر بارگذاری تدها یک گویئه حئذف

این اساس ،این پرسشدامه ارزیابی رفتارهئای پرخطئر را در
حیطه های راندیگی ،خشونت ،اسئتعمال دخانیئات ،مصئرف

هیجئانی 15بئه

اینی و یک عام جییی به نئا خود،گئاهی
مقیاس اضافه ای .این مطالعه نشان داد که اعتبار این مقیاس

مشروبات الکهی ،مواد مخیر و داروهای روانگردان ،تیذیئه

از طریئق روش باز،زمئایی در فاصئهه دو هفتئه بئرای کئ

جسمانی و دوستان نابئاب بئه صئورت فراوانئی و

مقیاس  0/78و برای زیرمقیئاسهئا در دامدئة بئین  0/56تئا

و تحر

ائئیت در دورههئئای ماهانئئه و سئئاالنه در قالئئب  72گویئئه
بررسی میکدی .از گویه های این پرسشدامه میتوان به (،یا از

 0/71است .همچدین ضریب همسئانی درونئی مقیئاس بئا
استفاده از روش ،لفای کرونباخ بئرای کئ مقیئاس  0/82و

 12ماه گذاته تاکدون با دیگران درگیری لفظی دااته ایی) از

برای زیرمقیاسها در دامدهای  0/59تا  0/73به دسئت ،مئی

مؤلفه رفتارهای خشونت و (در یک ماه گذاته تاکدون چدی

(خانزاده و همکاران .)1392 ،ضرایب ،لفای کرونباخ در این

بار سیگار کشییه یا حتی به ،ن یک پئک زدهایئی) از مؤلفئه

پووه

برای خرده مقیاس ها در دامدئة بئین  0/70تئا 0/74

رفتارهای مربوط به سیگار کشیین و سایر مواد اااره کئرد.
در این پووه از فر  31گوی های این پرسشدامه اسئتفاده

است ( .اگر دیگران تیییر کددی ،احساس بهتری پییا میکئدم)
از خرده مقیاس سرزن و (وقتی احساس ناراحتی میکئدم،

ایه است .برنر و همکاران ( )2002پایایی این پرسشدامه را

سعی میکدم به موضوعات مهئم تئر زنئیگی و ،نچئه بئرایم

با روش ،زمئون، -زمئون مجئید بئه فاصئهه دو هفتئه و بئا

ارزامدی است فکر کدم) از خرده مقیاس ارزش های واالتر،

محاسبه ضریب کاپا برای همه ،یتم ها بئین  23/6درصئی تئا
 90/5درصئئی بئئه دسئئت ،وردنئئی (بخشئئانی ،لشئئکریپئئور،

از نمونه گویه های این پرسشدامه هستدی.
مقیاس مشکالت در نظـمجـویی هیجـانی (:)DERS

بخشانی و حسینبر .)1386 ،ضریب ،لفای کرونباخ در ایئن

این مقیاس توسط گراتئز و روئمئر )2004( 16تئیوین ائیه

پووه

برای ک پرسشدامه  0/81است.
هیجــانی2

است .نمره گذاری گویه هئا در ایئن مقیئاس از طریئق یئک
( :)LESSایئئن

درجهبدیی لیکرت  5درجهای صئورت مئیگیئرد .گراتئز و

پرسشدامه توسط لیهی ( )2002بر مبدای میل طئر واره هئای
هیجانی خود ،در بهصورت یئک مقیئاس خودگزارائی تهیئه

روئمئر ( )2004در پووهشئی بئر روی دو نمونئه مجئزا بئه
بررسی ساختار عامهی و روایی این مقیئاس پرداختدئی .ایئن

ایه است .این مقیاس دارای  50گویه است که با اسئتفاده از

پووهشگران با توجه نتایج تحهی عامهی و همبسئتگی درون

یک مقیاس  5درجهای لیکئرت از کئامال مخئالفم (صئفر) تئا

گویه ها ،یک گویه را به خاطر همبسئتگی پئایین ،ن بئا کئ

کامال موافقم (چهار) نمرهگذاری میاود .نسخة فارسئی ایئن
مقیئاس توسئط خئانزاده ،ادریسئی ،محمئیخانی و سئعیییان

مقیاس و  4گویه را به خاطر بئار عئامهی پئایین یئا دوگانئه
روی دو عام حذف کردنی؛ بدابراین ،به دنبال تحهی عامئ

( )1392تهیه ایه است، .نها از طریق تحهی عام اکتشئافی

مجموعا  5گویه از مقیاس اولیئه حئذف گردیئی و مجمئوع

نشان دادنی که از  16عام استخراج ایه از ایئن مقیاس12 ،

پرس های ک مقیاس به  36گویه رسیی.

پرسشــنامة طــرحوارههــای

2. Leahy emotional schemas scale
4. Guilt
6. Control
8. Comprehensibility
10. Demands for rationality
12. Higher values
14. Consensus
16. Gratz & Roemer

1. Brener
3. Rumination
5. Expression
7. Validation by others
9. Blame
11. Simplistic view of emotions
13. Acceptance of feelings
15. Emotional self-awareness
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تحهی عامهی وجئود  6عامئ عئی پئذیرش پاسئخهئای

اطالعات نیز توسط نر افئزار  SPSS23و بئا اسئتفاده از روش

هیجانی ،1دائواری در انجئا رفتئار هیفمدئی ،2دائواری در
کدترل تکانه ،3فقیان ،گاهی هیجئانی ،4دسترسئی محئیود بئه

رگرسیون چدی متییری انجا ای.

راهبردهای نظمبخشی هیجانی 5و عی وضئو هیجئانی 6را

یافتهها
بئئهمدظئئور بررسئئی نقئئ

تأییی نمود.

پئئی بیدئئی کددئئیگی مؤلفئئههئئای

این مقیاس از همسانی درونی بئاالیی برخئوردار اسئت و

طر وارههای هیجانی و داواری در نظئم جئویی هیجئانی در

ضرایب ،لفای کرونبئاخ بئرای تمئامی مؤلفئههئا بئاالی 0/80
گئئزارش ائئیه اسئئت (خئئانزاده ،سئئعیییان ،حسئئیدچاری و

رفتارهای پرخطر از تحهی رگرسیون چدی متییری استفاده ای.

نیئز

فرضیههای پژوهش
فرضیة اول :مؤلفههای طرح وارههـای هیجـانی رفتارهـای

ادریسی .)1391 ،ضرایب ،لفای کرونباخ در این پووه

برای مؤلفههای این پرسشدامه در دامدة  0/77تئا  0/84اسئت.
نمونههایی از عبارات استفاده ایه در پرسشدامه عبارتانی از:
(من نمیدانم چگونه احساسی دار ) از خرده مقیاس وضئو

پرخطر را پیشبینی میکند.
نتایج تحهی رگرسیون نشان داد میزان  Fبهدسئت،مئیه از

هیجانی و (وقتی ،افته میاو  ،معتقی که احساسئاتم قابئ

رابطه بین پی بیدئی رفتارهئای پرخطئر دانشئجویان از روی

اطمیدان و مهم هستدی) از خئرده مقیئاس دائواری در انجئا

مؤلفه های طر واره های هیجئانی معدئادار اسئت (,p≤0/001
 )F= 5/987که نشان میدهی مؤلفههای طر وارههای هیجانی

رفتار هیفمدی.

میتواندی بخشئی از تیییئرات مربئوط بئه رفتارهئای پرخطئر
روش اجرا و تحلیل دادهها
پا از انتخاب نمونه از بئین دانشئجویان دانشئگاه کئوثر ،بئا

طئئر وارههئئای هیجئئانی بئئا رفتارهئئای پرخطئئر دانشئئجویان

اطمیدان به پاسخ دهدیگان دربئاره محرمانئه مانئین اطالعئات

همبسئئتگی معدئئاداری وجئئود دارد ( )R=0/447و درمجمئئوع

،نهئئا ،از ،نهئئا خواسئئته ائئی کئئه در صئئورت تمایئئ

 0/20از تیییرات مربوط به رفتارهای پرخطئر دانشئجویان را

پرسشئئدامههئئای پئئووه

را تکمی ئ کددئئی .تجزیئئهوتحهی ئ

دانشئئجویان را تبیئئین نمایدئئی؛ بدئئابراین بئئین مؤلفئئههئئای

تبیین میکددی (.)R2 =0/200

جدول  .1محاسبه ضرایب رگرسیون ارتباط میان طرحوارههای هیجانی با رفتارهای پرخطر دانشجویان
مدل

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معناداری

قاب کدترل بودن
تالش برای مدطقی بودن
خود،گاهی
قاب در بودن
نشخوار ذهدی
توافق
پذیرش احساسات
تأییی طهبی
ارزشهای واالتر
سادهانییشی هیجانات
ار و گداه
ابراز احساسات و
هیجانات
سرزن

0/528
0/133
-0/870
0/825
0/514
-0/743
-0/512
0/457
0/378
0/315
0/578

0/250
0/218
0/223
0/249
0/217
0/297
0/286
0/389
0/302
0/397
0/267

0/128
0/035
-0/256
0/207
0/143
-0/138
-0/107
0/069
0/082
0/052
0/122

2/109
0/611
-0/908
3/312
2/374
-0/502
-0/787
1/173
1/252
0/794
2/199

0/66
0/542
0/0001
0/001
0/018
0/013
0/075
0/242
0/212
0/428
0/029

0/491

0/335

0/085

1/464

0/144

1/646

0/380

0/255

4/325

0/0001

2. Difficulties engaging in goal-directed behaviour
4. Lack of emotional awareness
6. Lack of emotional clarity

1. nonacceptance of emotional responses
3. Impulse control difficulties
5. Limited access to emotion regulation strategies
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مطئئابق بئئا جئئیول  1ضئئرایب رگرسئئیونی نشئئان داد کئئه
مؤلفئئههئئای خود،گئئاهی ( ،)p=0/0001توافئئق ( )p=0/013و
پذیرش احساسئات ( )p=0/075توانئایی پئی بیدئی مدفئی و
معدادار رفتارهای پرخطر دانشجویان را دارنی ( )p0≤0/001و

فرضیة دوم :مؤلفههای دشواری در نظم جویی هیجانی
رفتارهای پرخطر را پیشبینی میکند.
بر اساس نتایج تحهی رگرسیون ،میزان  Fبه دست ،مئیه
از رابطه بین پی بیدی رفتارهای پرخطر دانشجویان از روی

مؤلفئئههئئای قاب ئ در بئئودن ( ،)p=0/001نشئئخوار ذهدئئی

مؤلفه های داواری در نظم جئویی هیجئانی معدئادار اسئت

( ،)p=0/018ائئئئئر و گدئئئئئاه ( )p=0/029و سئئئئئرزن

( )F= 6/601 ,p≤0/001کئئه نشئئان مئئیدهئئی مؤلفئئههئئای

( )p=0/0001توانایی پئی بیدئی ممبئت و معدئادار رفتارهئای
پرخطر دانشئجویان را دارنئی ( .)p≤0/001مؤلفئه هئای قابئ

داواری در نظمجویی هیجانی میتواندی بخشی از تیییئرات
مربوط به رفتارهئای پرخطئر دانشئجویان را تبیئین نمایدئی؛

کدترل بودن ( ،)p=0/66تالش برای مدطقی بودن (،)p=0/542

بدابراین بین مؤلفه های داواری در نظم جئویی هیجئانی بئا

تأییئئئی طهبئئئی ( ،)p=0/24ارزشهئئئای واالتئئئر (،)p=0/21

رفتارهای پرخطر دانشجویان همبستگی و معدئاداری وجئود

سئئادهانییشئئی هیجانئئات ( )p=0/42و ابئئراز احساسئئات و
هیجانات ( )p=0/14نیز تئوان پئی بیدئی معدئادار رفتارهئای

دارد ( )R=0/333و درمجموع  0/11از تیییرات مربئوط بئه

پرخطر در دانشجویان را نیاائتدی .لئذا فئر

اول پئووه

رفتارهئئای پرخطئئر در دانشئئجویان را تبیئئین مئئیکددئئی
(.)R2 =0/111

مبدی بر اینکه مؤلفههای طئر وارههئای هیجئانی رفتارهئای
پرخطر را پی بیدی میکدی تأییی میاود.
جدول  .2محاسبه ضرایب رگرسیون ارتباط میان دشواری در نظم جویی هیجانی با رفتارهای پرخطر دانشجویان
مدل

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معناداری

عی پذیرش پاسخهای هیجانی

0/099

0/171

0/046

0/578

0/564

داواری در انجا رفتار هیفمدی
داواری در کدترل تکانه
فقیان ،گاهی هیجانی
دسترسی محیود به راهبردهای تدظیم هیجان

0/876
0/417
0/504
0/256

0/256
0/174
0/152
0/119

0/267
0/138
0/187
0/148

3/417
2/397
3/318
2/152

0/001
0/017
0/001
0/032

عی وضو هیجانی

0/870

0/253

/260

3/442

0/001

مطئئابق بئئا جئئیول  ،2ضئئرایب رگرسئئیونی نشئئان داد کئئه
مؤلفئئههئئای دائئواری در انجئئا رفتئئار هیفمدئئی (،)p=0/001

بحث و نتیجهگیری
هئئیف ایئئن پئئووه بررسئئی نقئئ

پئئی بیدئئی کددئئیگی

داواری در کدترل تکانه ( ،)p=0/017فقئیان ،گئاهی هیجئانی

طر وارههای هیجانی و داواری در نظئم جئویی هیجئان در

( ،)p=0/001دسترسی محئیود بئه راهبردهئای تدظئیم هیجئان
( )p=0/032و عئئی وضئئو هیجئئانی ( )p=0/001توانئئایی

رفتارهای پرخطر دانشجویان دختر بود .بر اساس فرضئیه اول

پی بیدی ممبت و معدادار رفتارهای پرخطر دانشجویان را دارنئی

این پووه مشخر ای مؤلفههای طئر وارههئای هیجئانی
میتواندی بخشئی از تیییئرات مربئوط بئه رفتارهئای پرخطئر

()p≤0/001؛ اما مؤلفه عی پذیرش پاسخهای هیجانی نتوانست

دانشئئجویان را پئئی بیدئئی نمایدئئی کئئه ایئئن یافتئئه بئئا مئئیل

رفتارهای پرخطر را پی بیدی کدئی ()p=0/56؛ بدئابراین فئر
دو پووه که بیان میدارد مؤلفههای داواری در نظم جویی

طر وارههای هیجانی (لیهی2002 ،؛ لیهی و کاپالن )2006 ،و

هیجان رفتارهای پرخطر را پی بیدی میکدی تأییی میاود.

یافتئئههئئای نتئئایج معصئئومی نومدئئیان و همکئئاران (،)1393
قائئئیینی ئای جهرمئئی و همکئئاران ( ،)1395یئئاووز ،یئئاووز،
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اواوسوی و اوزجئن )2016( 1و ریئورز و همکئاران ()2013

طر واره درمانی هیجانی نیز به افراد کمک میکددی تئا رابطئه

نشان داد که طر وارههئای
بودن ،نشخوار ذهدی ،ائر

بهتری با تجارب هیجانی خود برقئرار کددئی (لیهئی ،تئری و
ناپولیتدو2011 ،2؛ تری  ،لیهی ،سیهبرستین و مهوانی.)2012 ،3

میتوانی مدجر به تجربه رفتارهئای پرخطئر

مشئخر ائی کئه

همخوان است .نتایج این پووه
هیجانی مدفی ماندی لیرقاب در
و گداه و سرزن

بر اسئاس فرضئیة دو ایئن پئووه

اود و طر وارههای هیجانی ممبت ماندی خود،گاهی ،توافق و

مؤلفههای داواری در نظمجویی هیجانی میتواندی بخشئی از

ریسئک رفتارهئای پرخطئر را بئه

تیییرات مربوط بئه رفتارهئای پرخطئر دانشئجویان را تبیئین

همراه دااته باای .بهطور ویئوه ،طئر وارههئای ائداختی بئه
برنامهها ،مفاهیم و راهبردهایی اطالق میائود کئه بئهمدظئور

نمایدی .این نتایج با یافتههئای صئمیمی و همکئاران (،)1395
حسدی و میر،قایی ( ،)1391هو و همکاران ( ،)2016ویئا

پاسخ به یک هیجان به کئار گرفتئه مئیائود (لیهئی.)2002 ،

و همکئئاران ( ،)2015هچئئر و همکئئاران ( )2018و تئئول و

لیهی بر این نکته تأکیی دارد که روای که یئک فئرد بئه یئک

همکاران ( )2012همخوانی دارد .بر اسئاس نتئایج مئیتئوان

تجربه هیجانی پاسخ میدهی ،خواه طبیعی بئه نظئر برسئی یئا
ناسازگارانه و نابهدجار ،ادرا او از هیجان را اک میدهی و

گفت تیییرات اگرفی کئه در دوران دانشئجویی بئرای فئرد
اتفاق میافتی ،در برخئی مئوارد مئیتوانئی بئه افئزای در

اطالعات موردنیاز جهت تعامالت بعیی فرد را در اختیار وی

تدییگی ،تجربههای هیجانی مدفی و حتئی بئیثبئاتی هیجئانی

میگذارد (مک الگهین و همکاران .)2011 ،میتوان اینگونئه

مدجر اود (مک الگهین و همکئاران .)2011 ،تجربئه مسئتق

تبیین کرد که طر وارههئای هیجئانی نئوعی مفهئو پئردازی،

این نیز که در دوران دانشجویی اتفاق میافتی ،میتوانی برای

ارزیابی و ایوه تفسیری اسئت کئه فئرد در برابئر مشئکالت
هیجئئانی از خئئود نشئئان م ئیدهئئی و بئئر تجربئئه هیجئئانی او

یک دانشجو هیجان ،ور یئا پریشئان کددئیه باائی .از ایئنرو،
اداخت و تدظیم هیجانئات مئیتوانئی نقئ مهمئی در مهئار

تأثیرگذار است؛ و با توجه به معدئا و تفسئیری کئه هئر فئرد

رفتارهای پرخطر دااته باای و هدگامیکه هیجانئات بئهطئور

می توانی از تجارب هیجانی خود دااته باای ،پاسئخ وی نیئز

مؤثری ادرا  ،تفسیر و مهار ائود ،مئی توانئی سئازش یافتئه

می توانی متفاوت باای .لیهی و کاپالن ( )2004معتقی هسئتدی
طئئر وارههئئای هیجئئانی ناسئئازگار بئئا بسئئیاری از مشئئکالت

باادی .همچدین مهارتهئای هیجئانی مئیتوانئی بئه افئزای
رفتارهای مدطقی و رای یافتئه ،ارتباطئات اجتمئاعی سئالم و

رواناداختی ماندی اضطراب ،افسئردگی ،سوءمصئرف الکئ ،

موفقیتهای تحصیهی مدجر اود؛ بدابراین مهئارتهئای نظئم

ائئو پئئا از حادثئئه ،ناسئئازگاری زناائئویی و اخئئتالالت

جویی هیجان اگر سازش یافته و ممبت باادی بهطور ممبتی بئا

اخصیت همراه است .از اینرو باورها و نگرشهای مدفئی و

کد هئای بهدجئار فئردی و اجتمئاعی و موفقیئت تحصئیهی

ناکار،می افراد نسبت به تجارب هیجانی خود می توانی باعئ
استفاده از سازوکارهای مقابههای سازش نیافته برای رویارویی

ارتباط پییا میکدی .تحقیقات نشان دادهانی هدگئامیکئه افئراد
سطو باالیی از هیجانان مدفی را تجربئه مئیکددئی ،بئهطئور

با ،افتگیها و داواریهای هیجانی اود .از سوی دیگر ،اگر

تکانشی تالش میکددی تا از روش های کوتاهمیت بئرای ،را

باورهای زیربدایی که طر واره های هیجئانی را در یئک فئرد

کردن خود استفاده کددی که درواقع میتوانی ناسالم نیئز باائی

اک میدهئی ،سئالم باائدی (ماندئی ،خود،گئاهی و پئذیرش

(هو و همکاران .)2016 ،افزون بر این ،عی در هیجانها

احساسات) ،وی میتوانی بئا اسئتفاده از ائیوههئای مئؤثر بئا

و ناتوانی در مییریت ،نها احتمال تالش فرد بئرای اجتدئاب

تجئارب هیجئانی ناخوائئایدی مقابهئه کدئئی؛ بدئابراین ،داائئتن

از ،نها را افزای

میدهی و درنتیجه مدابع خود-نظئمجئویی

باورهای بدیادین هیجانی سالم در ذهن در هدگا رویارویی با

برای مهار تکانه ها و وسوسه هئای درگیرائین در رفتارهئای

تجارب هیجانی ناخواایدی ،میتوانی به افراد کمک نمایئی تئا

پرخطر ،هدگامیکه سئرنخهئای ،ن وجئود دارد بسئیار انئی

از ظرفیتهای هیجانی بهدجار خود برای بهبود سالمت روانی
و جسمئانی خئود استفئاده کددی .در ایئن خصئوص ،درمئان

می اود (ویا و همکاران .)2015 ،درمجموع می توان گفت،
افرادی که از مهارتهای مطهوب مقئابهه با تجئارب هیجئانی

2. Leahy, Tirch & Napolitano

1. Yavuz, Yavuz, Ulusoy & Ozgen
3. Tirch, Leahy, Silberstein & Melwani

پذیرش احساسات کئاه
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برخئئوردار نیسئئتدی ،احتمئئال بیشئئتری دارد در مواجهئئه بئئا

نظم جویی هیجانات برگزار اود که ،گاهیهای الز را بئرای

هیجانات مدفی درگیر رفتارهای پرخطر ایه و یا واکد های
ناسازگارانه را انتخاب کددی (لیکن و همکاران2006 ،؛ گرتز و

دانشئئجویان فئئراهم کدئئی .همچدئئین بئئا ،مئئوزش راهبردهئئای
نظم جویی هیجانی ،راهبردهای خود-کدترلی و خود-مراقبتئی

تیول.)2010 ،

به دانشجویان می توان گا های پیشگیرانه برای کدترل و مهئار

در تبیین این یافته میتوان گفت که مهارتهئای هیجئانی

رفتارهای پرخطر و ،سیبهئای اجتمئاعی برداائت .ازجمهئه

سالم میتواندئی بئهعدئوان یئک سئ ر و ضئربهگیئر در مقابئ

محیودیتهای این مطالعه میتوان به این نکئات اائاره کئرد

رفتارهای پرخطر عم کددی و به دانشجویان کمئک کددئی تئا
خود را با زنیگی دانشئجویی و همچدئین محئیطهئای دیگئر

که این پووه در اهر بجدورد و صرفا بر روی دانشئجویان
دختر انجا گرفته است؛ بدابراین انجا این پووه در نقئاط

سازگار نمایدی .ریورز و همکئاران ( )2013تأکیئی دارنئی کئه

دیگر کشور و در نظئر گئرفتن نقئ

جدسئیت در مطالعئات

بسئئیاری از رفتارهئئای پرخطئئر ماندئئی ،سوءمصئئرف مئئواد،

بعیی بهعدوان یک متییر تعیی گر ضروری به نظر میرسی.

بزهکاری ،رفتارهای پرخااگرانه و رفتارهای جدسی پرخطئر
میتوانی نتیجه تصمیماتی باای که افراد تحت ارایط مواجهه
با تدییگی و مشکالت هیجانی میگیرنئی .ویئا و همکئاران

سپاسگزاری
نویسدیة مقالئه از طئرف دانشئگاه کئوثر بجدئورد ،بئا ائماره

( )2015نیز بیان دااته انی ،تجربه هیجانات ناخواایدی باعئ

قرارداد طر پووهشی ( )9505011662حمایت ائیه اسئت.

میاود افئراد از رفتارهئای پرخطئر بئهعدئوان ابئزاری بئرای

از مسلولین و دانشجویان محتر دانشگاه کئوثر کئه در انجئا

فراموای و خود،-را سازی موقتی اسئتفاده کددئی .افئزون بئر
این ،رفتارهای پرخطر مئیتوانئی نتیجئه دائواری در مهئار و

این پووه

کمک اایانی کردهانی تشکر و قیردانی میاود.

مییریت رفتارها در مواجهئه بئا تدیئیگیهئا و ،ائفتگیهئای

منابع

هیجانی باای تا پیامی کاه

بسامی یک رفتار بهصورت کهی.

در تبیین کهی یافتئه هئا ،مئی تئوان گفئت طئر وارههئای
هیجانی و نظمجویی هیجان نقئ برجسئتهای در ارتبئاط بئا
ایوع و بروز رفتارهای پرخطر دارنی .نظریهپئردازان بئر ایئن
باورنی ،افرادی که قادر بئه مئییریت صئحیح هیجاناتشئان در
برابر روییادهای روزمره نیستدی ،بیشتر نشانههئای تشخیصئی
مشکالت رواناداختی ،رفتارهای سوءمصرف مواد و بسیاری
از ،سیبهای روانی را نشان مئیدهدئی؛ بدئابراین ،اسئتفاده از
راهبردهای ناسازگارانه نظم جئویی هیجئان مئیتوانئی نقئ

بخشانی ،ن .؛ لشکری پئور،

؛ بخشئانی ،س؛ و حسئین بئر. ،

( .)1386ایوع رفتارهای پرخطر مرتبط با ،سیبهای عمیی و
لیرعمیی در دان ،موزان دبیرسئتانی سیسئتان و بهوچسئتان.
مجهة دانشگاه عهو پزاکی زاهیان.15-9 ،)2( 9 ،
حسدی ،جعفر؛ و میر،قایی ،عهیمحمی ( .)1391رابطئة راهبردهئای
تدظیم هیجان با اییهپردازی خودکشی .روانشداسئی معاصئر7 ،
(.72-61 ،)1
خانزاده ،؛ ادریسی ،ف؛ محمیخانی ،ش؛ و سئعیییان.)1392( . ،
بررسئئی سئئاختار عئئامهی و مشخصئئات روانسئئدجی مقیئئاس

معداداری در بروز مشکالت سالمت و بهزیسئتی فئرد داائته

طر وارههای هیجانی بر روی دانشجویان ،فصهدامة روانشداسی
بالیدی.119-91 ،)3(11 ،

باای .ناتوانی در اداخت ،بیان ،تدظیم و ادرا هیجانها و نیز

خانزاده ،؛ سعیییان ،؛ حسین چاری ،؛ و ادریئا ،ف.)1391( .

عی مییریت صحیح ،نها فرد را دچار ،افتگیهای هیجئانی

ساختار عامهی و ویوگیهای روانسدجی مقیئاس دائواری در
نظمبخشی هیجانی .مجهه عهو رفتاری.96-87 ،)1( 6 ،

مواجهه با فشارهای روانی سازگاری پایین نشان داده ،نیاز بئه

صمیمی ،ز؛ میرذورقی ،ف؛ حسدی ،جعفر؛ و ذاکری.)1395( . . ،
نق راهبردهای نظم جویی اداختی هیجان و تحم پریشئانی

و ائئداختی مئیسئئازد .درنتیجئئه ،افئئراد در مواقئئع تدیئئیگی و
مفری برای رهایی از تدیئیگیهئا و مشئکالت هیجئانی پیئیا
میکددی و به رفتارهای پرخطر روی می،ورنی .درمجمئوع ،بئا
توجه به نق پراهمیت هیجئانهئا بئر سئالمت دانشئجویان،
میتوان پیشدهاد کرد کارگاههئایی بئا هئیف ائداخت ،نحئوه
مییریت صحیح و همچدئین ،مئوزش راهبردهئای سئازگارانه

در رفتارهای پرخطر دانشجویان .مجهة تحقیقات عهو رفتاری،
.92-102 ،)1(14
قائینیای جهرمی ،ع؛ حسدی ،ج؛ فرمانی اهرضا ،ش؛ و زراعی ،ف.
( .)1395بررسی راهبردهئای نظئم جئویی ائداختی هیجئان و
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،طر واره های هیجانی در مردان مبئتال بئه سوءمصئرف مئواد
،)4( 3، مجهئه سئالمت اجتمئاعی.تر کرده و افئراد بهدجئار
.307-318
 رابطئئئه بئئئین.)1394( . س، ز؛ و رحمئئئانی، ل؛ تدهئئئا،محمئئئیی
راهبردهای تدظیم اداختی هیجان و رفتارهای پرخطر بهواسطه
 فصئهدامة پئووه هئای نئوین.حمایت اجتماعی ادرا ائیه
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