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Abstract
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Introduction: Given that basic psychological needs, cognitive emotion regulation, attachment styles and
mental vitality are among the factors that play a protective role in the occurrence of high-risk behaviors;
therefore, predicting the underlying or eliminating factors of high-risk behaviors seems necessary.
Aim: This study was conducted to predicting high-risk behaviors based on satisfying basic psychological
needs, cognitive regulation of emotion and attachment styles mediated by mental vitality in female
adolescents.
Method: The statistical population of this descriptive-correlational study included all female students of
the second year of high school in Tabriz in the academic year 2018-2019, from which 282 people were
selected using multi-stage cluster sampling. Data were collected through Iranian Adolescents Risk-Taking
Scale (IARTS), Basic Psychological Needs Scale (BPNS), Adult Attachment Inventory (AAI), Cognitive
Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and Mental Vitality Questionnaire (MVQ). Data were
analyzed using path analysis method in SPSS-23 and Lisrel-8 software.
Results: There is a negative and significant relationship between high-risk behaviors with the satisfaction
of basic psychological needs (P=0.001, r=-0.230), and mental vitality (P=0.001, r=-0.313) and attachment
styles (P=0.001, r=0.247) there is a positive and significant relationship; while only the satisfaction of
basic psychological needs (P=0.004) can predict high-risk behaviors due to the mediating role of mental
vitality.
Conclusion: Satisfaction of basic psychological needs due to the mediating role of mental vitality has the
ability to predict high-risk behaviors; these findings can be helpful in effectively preventing high-risk
behaviors among female adolescents.
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مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال نهم ،شماره 1041 ،2
صفحات111-134 :

پیشبینیرفتارهایپرخطربراساسارضاینیازهایبنیادیروانشناختی،تنظیمشناختیهیجان

میانجیگرینشاطذهنیدرنوجواناندختر

وسبکهایدلبستگیبا

4

فائزه محمدی حسینی اصل ،1رعنا ساکن آذری ،2پرویز عبدالتاجدینی ،3علی نقی اقدسی
.1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی تربیتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.

 .2استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد سراب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سراب ،ایران (مولف مسئول) .ایمیلR.sakenazary@yahoo.com :
 .3استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد سراب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سراب ،ایران.
 .0استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1044/14/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1041/41/41 :

چکیده
مقدمه :با توجه به اینکه نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان ،سبکهای دلبستگی و نشاط ذهنی از جمله عواملی هستند
به نظر میرسد.
هدف :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی رفتارهای پرخطر براساس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و
سبکهای دلبستگی با میانجیگری نشاط ذهنی در نوجوانان دختر انجام شد.
روش :جامعه آماری این پژوهش توصیفی -همبستگی دربرگیرنده کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی شهر تبریز
در سال تحصیلی  1331-1331بود که از این میان تعداد  212نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
اطالعات به وسیله پرسشنامههای خطرپذیری نوجوانان ایرانی ( ،)IARTSنیازهای بنیادی روانشناختی ( ،)BPNSتنظیم شناختی هیجان
( ،)CERQدلبستگی بزرگسال ( )AAIو نشاط ذهنی ( )MVQگردآوری شد .دادهها با استفاده از روش تحلیل مسیر در
نرمافزار  SPSSنسخه  23و  Lisrelنسخه  1تحلیل شدند.
یافتهها :بین رفتارهای پرخطر با ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ( )r= -4/234 ،P=4/441و نشاط ذهنی ()r= -4/313 ،P=4/441
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که نقش محافظتکننده در بروز رفتارهای پرخطر دارند؛ لذا پیشبینی عوامل زمینهساز و یا محافظتکننده رفتارهای پرخطر ضروری

رابطه منفی و معنادار و با سبکهای دلبستگی ( )r=4/201 ،P=4/441رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ درحالیکه تنها ارضای
نیازهای بنیادی روانشناختی ( )P=4/440با توجه به نقش میانجی نشاط ذهنی توانایی پیشبینی رفتارهای پرخطر را دارد.

یافتهها میتواند در پیشگیری مؤثر از رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دختر کمک کننده باشد.
کلیدواژهها :رفتار پرخطر ،نیاز روانی ،تنظیم هیجان ،سبک دلبستگی ،نشاط ذهنی
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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نتیجهگیری :ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی با توجه به نقش میانجی نشاط ذهنی توانایی پیشبینی رفتارهای پرخطر را دارد؛ این

 113پیشبینی رفتارهای پرخطر براساس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و ...

تجربه موقعیتها و رفتارهای پرخطر رهنمون میسازد

خود آغازگری در انجام اعمال و تکالیف اشاره دارد؛

(استینبرگ ،ایسنوجل ،شولمن ،برینر ،چین و همکاران،1

شایستگی عبارت است از نیاز به مؤثر بودن در تعامل با

 .)2411رفتارهای پرخطر 2رفتارهایی هستند که سالمت و

محیﻂ و نشاندهنده میل به استفاده از استعدادها و

بهزیستی نوجوانان را تحت تأثیر خود قرار میدهد

مهارتها و دنبال کردن چالشها و تکالیف همسو با

(صمیمی ،حیرتی ،رامس و کردتمینی)1331 ،؛ رفتارهایی

تواناییها و تسلﻂ یافتن بر آنها است و نهایتاً نیاز به

شامل کشیدن قلیان ،سیگار ،مصرف مواد مخدر و الکل و

ارتباط ،به نیاز برای احساس اطمینان هنگام داشتن رابطه با

رابطه جنسی ،شایعترین رفتارهای پرخطر دوره نوجوانی

دیگران و نیاز به پذیرش فرد به عنوان فردی شایسته عشق

را تشکیل میدهند (رادمهر و حسینی خانزاده.)1331 ،

و احترام توسﻂ دیگران اشاره دارد (وناستینکیست،

عوامل ژنتیکی ،تأثیرات هورمونی و رویدادهای دوران

رایان و سواننز .)2424 ،3شواهد اخیر نشان دادهاند که در

بلوغ (اودوناهو ،بنوتو و تول ،)2413 ،3عوامل فردی و

صورتی که نیازهای بنیادی روانشناختی افراد به درستی

روانشناختی (علیزادگانی ،اخوان تفتی و خادمی،)1331 ،

ارضا شوند ،نقش محافظتکننده در مقابل بسیاری از

عوامل محیطی و اجتماعی نظیر خانواده ،ضعف حمایت

آسیبها و رفتارهای پرخطر را دارند (محمدی ،سرافراز و

والدین از نوجوانان و نقش همساالن (لیوازوویچ،0

قربانی)1331 ،؛ برای مثال ،لی ،ژانگ ،لی ،ژائو ،ژائو و

 ،)2411رویدادهای آسیبزا (واممقی ،سجادی و

وانگ )2411( 14نشان دادند وقایع تنیدگیزای زندگی با

قاعدامینی هارونی ،)1331 ،سبکهای دلبستگی ناایمن

رفتار پرخطر اعتیاد نوجوانان به اینترنت رابطه دارد و

(جوادی ،زابلی و اهللوردی1331 ،؛ رضائی ،حسنی و

ارضای نیازهای روانشناختی ،این ارتباط را تعدیل میکند.

نورمحمدی ،)1331 ،راهبردهای ناکارآمد تنظیم شناختی

عامل مؤثر دیگری که در بروز رفتارهای پرخطر هم نقش

هیجان (میرزائی فیضآبادی ،موالئی و طاهری )1333 ،و

محافظتکننده دارد و هم به عنوان یک عامل زمینهساز

همچنین ،عدم ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی

مطرح است ،تنظیم شناختی هیجان 11است (میرزائی فیض

(اسماعیلی شهنا ،شالچی و احمدی )1333 ،از جمله

آبادی و همکاران )1333 ،که به نحوه تفکر و تفسیر

عوامل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر هستند.

شناختی افراد پس از وقوع یک تجربه منفی و یا

نیازهای بنیادی روانشناختی 1که برای اولین بار توسﻂ

رویدادهای تنشزای زندگی اشاره دارد (گراس،12

دسی و رایان 1تحت عنوان نظریه خود تعیینگری 1مطرح

 .)2411گارنفسکی و کرایج )2411( 13مؤلفههای تنظیم

شد ،دربرگیرنده سه نیاز ذاتی روانشناختی خودمختاری،

شناختی هیجان را در دو طبقه راهبردهای انطباقی و غیر

- Steinberg L Icenogle G, Shulman EP, Breiner K, Chein & et al
- High-risk behaviors
3
-O'Donohue, Benuto & Tolle
4
- Livazovic
5
- Basic psychological needs
6
- Deci & Ryan
7
- Self- determinant theory
1
2

8

- Deci, Olafsen & Ryan
9
- Vansteenkiste, Ryan & Soenens
10
- Li, Zhang, Li, Zhou, Zhao & Wang
11
- Cognitive emotion regulation
12
- Gross
13
- Garnefski & Kraaij
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ویژگیهای نوجوانی به گونهای است که وی را به سمت

رایان .)2411 ،1خودمختاری به نیاز فرد به احساس انتخاب
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مقدمه

شایستگی و توانایی برقراری ارتباط بود (دسی ،اولفسن و

رعنا ساکن آذری و همکاران

124

سرزنشگری ،نشخوار فکر ،سرزنش دیگری و راهبردهای

سـبکهای دلبـستگی اضطرابی -دوسوگرا و اجتنابی با

انطباقی دربرگیرنده تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر

رفتارهای پرخطر رابطه مثبت دارنـد (محمدعلی پور و

برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش و دیدگاهگیری

همکاران.)1313 ،

میباشند .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد بین

از دیگر عوامل روانشناختی محافظتکننده مؤثر در عدم

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با رفتارهای پرخطر

گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر ،میزان برخورداری

نوجوانان ارتباط وجود دارد (محمدی ،تنها و رحمانی،

از نشاط ذهنی است (قنبری طلب و شیخ االسالمی،

)1330؛ برای مثال ،اردو بادی و محمدی سوره ()1331

 .)1330نشاط ذهنی 2عبارت است از تجارب درونی

نشان دادند که راهبردهای تمرکز مجدد بر برنامهریزی،

سرشار از انرژی و داشتن انرژی ذهنی و بدنی الزم برای

فاجعهانگاری ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش ،نشخوار

تجربه کردن حس شوق ،سر زندگی و انرژی که از

فکری و خود سرزنشگری توانایی پیشبینی رفتارهای

احساساتی نظیر آزادی ،داشتن حق استقالل و انگیزش

پرخطر را در بین دانشجویان دارد.

درونی سرچشمه میگیرد (رایان و دسی.)2441 ،

دیگر عامل مؤثر در بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان

چنانچه مالحظه میشود تحقیقاتی وجود دارد که نشان

داشتن سبکهای دلبستگی 1ناایمن است (محمدعلی پور،

میدهند سبکهای دلبستگی ناایمن (محمدعلی پور و

پور ،رستمی و قائممقامی )1313 ،دلبستگی به تجارب

همکاران ،)1313 ،راهبردهای ناکارآمد تنظیم شناختی

اولیه فرد با والدین و یا نوع والدین خود در دوران

هیجان (میرزائی فیضآبادی و همکاران )1333 ،و

کودکی اشاره دارد و به سه دسته دلبستگی ایمن ،ناایمن

همچنین عدم ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی

اجتنابی و ناایمن دوسوگرا تقسیم شده است (عزیزی و

(اسماعیلی شهنا و همکاران )1333 ،نقش تعیینکنندهای

بیرانوند .)1331 ،کودکان با دلبستگی ایمن از والدین به

در جلوگیری از گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر

عنوان پایگاه امنی برای اکتشاف محیﻂ استفاده میکنند و

دارند؛ بنابراین ،پیشبینی عواملی که نقش محافظتکننده

در اکثر موقعیتها احساس راحتی و امنیت میکنند.

در بروز رفتارهای پرخطر دارند ،از اهمیت باالیی

کودکان دوسوگرا به راحتی نمیتوانند به اکتشاف و

برخوردار است .به عالوه ،بررسی رفتارهای پرخطر در

دستکاری در محیﻂ بپردازند و همچنین آنها به لحاظ

نوجوانی از نظر پیامدهایی که برای زندگی ،سالمتی و

خلق در برابر تنیدگیها آسیبپذیرترند .کودکان ناایمن

رشد روانی اجتماعی آنان به همراه دارد .از جمله

اجتنابی در عواطف خود نسبت به مادر بیتفاوت هستند و

مشکالت روانشناختی مانند افسردگی ،مرگ زودرس،

به نظر میرسد اهمیت روابﻂ دلبستگی با مادر را انکار

بیماریهای جنسی ،انگیزه پایین تحصیلی و شکست

میکنند (بیرانوند ،عزیزی و دهقان منشادی .)1331 ،یک

تحصیلی و درگیری در جرائم گوناگون از دیگر

1

2

- Attachment styles
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- Mental vitality
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شناختی هیجان دربرگیرنده فاجعه انگاری ،خود

رفتارهـای پرخطـر رابطـه منفـی وجود دارد؛ در حالی که
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انطباقی تقسیمبندی کردند .راهبردهای غیر انطباقی تنظیم

بررسی نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن بـا

 121پیشبینی رفتارهای پرخطر براساس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و ...

ضرورتهای انجام این پژوهش به شمار میرود (واممقی

در نوجوانان دختر انجام شد .از اینرو ،در این پژوهش ما

و همکاران .)1331 ،همچنین ،به نظر میرسد در خصوص

چنین فرض کردیم که ارضای نیازهای بنیادی

تعیین ارتباط متغیرهای مذکور با توجه به نقش میانجی

روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و سبکهای دلبستگی

نشاط ذهنی پژوهشی در کشور ما صورت نگرفته است؛

با توجه به نقش میانجی نشاط ذهنی ،توانایی پیشبینی

لذا ،پژوهش حاضر با هدف پیشبینی رفتارهای پرخطر بر

رفتارهای پرخطر را دارد؛ لذا مدل مفهومی در نمودار 1

اساس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی

ارائه شد.

هیجان و سبکهای دلبستگی با میانجیگری نشاط ذهنی

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی با توجه به

)2421؛ لذا در این پژوهش تعداد  212دانشآموز با

ماهیت ،توصیفی -پیمایشی بود و با توجه به اینکه تعیین

استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای به

نقش متغیر میانجی مدنظر بود ،این پژوهش از نوع تحلیل

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .بدین ترتیب که از بین

مسیر بود .جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کلیه

نواحی پنجگانه آموزشوپرورش شهر تبریز تعداد  2ناحیه

دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال

به صورت تصادفی انتخاب و از هر ناحیه تعداد  2مدرسه

تحصیلی  1331-1331بود که در مدارس دولتی مشغول

به صورت تصادفی مشخص شدند و از هر پایه تحصیلی

به تحصیل بودند .ضمن اینکه اجرای پژوهش پیش از

هر مدرسه تعداد  1کالس به صورت تصادفی انتخاب شد.

اعالم رسمی شروع همهگیری کرونا در ایران بود .با توجه

معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :تحصیل در

به اینکه برای اعتبار روش همبستگی در مطالعات علوم

دوره دوم مقطع متوسطه ،جنسیت دختر (صرفنظر از

اجتماعی به ازای هر متغیر پیشبین میبایست حدود 11
- Gall, Borg & Gall
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مشارکتکننده وجود داشته باشد (گال ،بورگ و گال،1
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نمودار  1مدل مفهومی پژوهش
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برای شرکت در پژوهش و همچنین عدم تکمیل

رانندگی خطرناک 1تشکیل شده که در یک طیف

پرسشنامهها ،معیارهای خروج از پژوهش را تشکیل

لیکرت پنج درجهای (کامالً موافق= 0تا کامالً مخالف=)4

میدادند.

نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات پرسشنامه بین  4تا 112

بهمنظور انتخاب نمونه و اجرای پژوهش ،پس از صدور

قرار دارد .زاده محمدی و همکاران ( ،)1334پایایی خرده

مجوز از سوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و

مقیاسها را به وسیله ضریب آلفای کرونباخ برای خرده

موافقت مسئولین ذیربﻂ به آموزشوپرورش شهر تبریز

مقیاسهای گرایش به مواد مخدر  ،4/34گرایش به الکل

مراجعه شد .پس از مشخص کردن نواحی و مدارس

 ،4/3گرایش به سیگار  ،4/33گرایش به خشونت ،4/11

مربوط ،متناسب با حجم نمونه با دانشآموزانی که

گرایش به رابطه و رفتار جنسی  ،4/11گرایش به رابطه با

معیارهای ورود به پژوهش را داشتند ،هماهنگیهای الزم

جنس مخالف  4/13و گرایش به رانندگی خطرناک

به عمل آمد .سپس ،روش و چگونگی اجرای کار برای

 4/10بدست آوردند .در این پژوهش ،اعتبار پرسشنامه

تک تک شرکتکنندگان توضیح داده شد و رضایت

خطرپذیری نوجوانان ایرانی توسﻂ  0نفر از اساتید

آنها کسب گردید .به منظور رعایت اصول اخالقی ،فرم

دانشگاه تبریز در طی دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار

موافقت برای همکاری در پژوهش توسﻂ آنها تکمیل

گرفت و پایایی کل این پرسشنامه توسﻂ روش همبستگی

شد و پژوهشگر به آنها اطمینان داد که کلیه مطالب ارائه

درونی با محاسبه کرونباخ ضریب آلفای کرونباخ 4/13

شده در نتایج پرسشنامهها محرمانه خواهد بود .دادهها با

بدست آمد.

استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی در

مقیاس نیازهای بنیادی روانشناختی ( :)BPNSاین

نرمافزار  SPSSنسخه  23و  Lisrelنسخه  1مورد تجزیه

مقیاس توسﻂ گواردیا ،14دسی و رایان در سال 2444

و تحلیل قرار گرفتند.

جهت ارزیابی میزان احساس حمایت از سه نیاز اساسی
روانشناختی ساخته شد و از  21سؤال و سه خرده مقیاس

ابزار
1

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی ( :)IARTSاین
پرسشنامه توسﻂ زاده محمدی ،احمدآبادی و حیدری در
سال  1334به منظور سنجش رفتارهای پرخطر نوجوانان
طراحی شد و دارای  31سؤال است که از هفت خرده
به سیگار ،0گرایش به خشونت ،1گرایش به رابطه و رفتار

در یک طیف لیکرت  1درجهای (اصالً درست نیست=،1
بسیار درست است= )1اندازهگیری میشود .دامنه نمرات
پرسشنامه بین  21تا  101قرار دارد (گواردیا و همکاران،
 .)2444گواردیا و همکاران ( ،)2444ضرایب پایایی کل

6

- Tendency to relationship and sexual behavior
- Tendency to relationship with the opposite gender
8
- Tendency to dangerous driving
9
- Basic Psychological Needs Scale
10
- Guardia
11
- Autonomy
12
- Competence
13
- Communication
7

- Iranian Adolescents Risk-Taking Scale
- Tendency to drugs
3
- Tendency to alcohol
4
- Tendency to cigarettes
5
- Tendency to violence
1
2
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مقیاس گرایش به مواد مخدر ،2گرایش به الکل ،3گرایش

خودمختاری ،11شایستگی 12و ارتباط 13تشکیل یافته که
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رشته تحصیلی)؛ درحالیکه عدم موافقت دانشآموزان

جنسی ،1گرایش به رابطه با جنس مخالف 1و گرایش به

 123پیشبینی رفتارهای پرخطر براساس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و ...

مقیاس در اجرا بر روی مادر ،پدر ،شریک رمانتیک و

پرسشنامه دلبستگی بزرگسال توسﻂ  0نفر از اساتید

دوستان به ترتیب  4/33 ،4/32 ،4/32و  4/32محاسبه شد.

دانشگاه تبریز در طی دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار

جوکار ،فرهادی و دلفان ( ،)1331پایایی خرده

گرفت و پایایی کل این پرسشنامه توسﻂ روش همبستگی

مقیاسهای خودمختاری ،شایستگی و ارتباط را به وسیله

درونی با محاسبه کرونباخ ضریب آلفای کرونباخ 4/11

ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  4/13 ،4/11و 4/11

بدست آمد.

بدست آوردند .در این پژوهش اعتبار مقیاس نیازهای

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ) :(CERQاین پرسشنامه

بنیادی روانشناختی توسﻂ  0نفر از اساتید دانشگاه تبریز

پرسشنامه توسﻂ گارنفسکی ،کرایج و اسپینون 1در سال

در طی دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار گرفت و

 2441به منظور ارزیابی نحوه تفکر بعد از تجربه

پایایی کل این پرسشنامه توسﻂ روش همبستگی درونی با

رخدادهای تهدیدکننده یا تنیدگیزای زندگی تهیه شد.

محاسبه کرونباخ ضریب آلفای کرونباخ  4/12بدست

این پرسشنامه دارای  31سؤال و  0خرده مقیاس

آمد.

فاجعهانگاری ،1خود سرزنشگری ،3نشخوار فکر

پرسشنامه دلبستگی بزرگسال :)AAI( 1این پرسشنامه توسﻂ

سرزنش دیگری 11است که راهبردهای منفی را ارزیابی

توسﻂ بشارت در سال  1310با استفاده از مواد پرسشنامه

میکند .همچنین  1خرده مقیاس تمرکز مجدد مثبت،12

دلبستگی هازن و شیور 2با هدف بررسی میزان دلبستگی

تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،13ارزیابی مجدد مثبت،10

افراد ساخته شد و  11سؤال دارد که سه سبک دلبستگی

پذیرش 11و دیدگاهگیری ،راهبردهای مثبت را ارزیابی

ایمن ،3اجتنابی 0و دوسوگرا 1را در طیف  1درجهای

میکند .این پرسشنامه براساس یک طیف لیکرت پنج

لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسﻂ ،زیاد ،خیلی زیاد)

درجهای ( )1-1از هرگز تا همیشه نمرهگذاری میشود.

میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در خرده

دامنه نمرات بین  31تا  114میباشد و نمره باالتر

مقیاسهای آن به ترتیب  1و  21هست (بشارت.)1310 ،

نشاندهنده استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختی بود.

بشارت ( )1310ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای

پایایی این پرسشنامه در مطالعه گارنفسکی و همکاران

دلبستگی ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا برای کل آزمودنیها

( ،)2441با استفاده از روش آلفای کرونباخ در خرده

را به ترتیب  4/10 ،4/11و  4/11برآورد کرد که بیانگر

مقیاسها بین  4/12تا  4/14گزارش شد .به عالوه ،این

همسانی درونی مطلوب پرسشنامه است .ضرایب

پرسشنامه از اعتبار و پایایی مناسبی برای استفاده در

همبستگی در دو نوبت با فاصله چهار هفته برای سنجش

فرهنگ ایرانی برخوردار است و اعتبار و پایایی آن در

پایایی بازآزمایی برای خرده مقیاسهای دلبستگی ایمن،

جمعیتهای متعدد بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .برای

اجتنابی و دوسوگرا را نیز برای کل آزمودنیها به ترتیب

6

- Adult Attachment Inventory
- Hazen & Shaver
3
- Secure attachment
4
- Avoidance
5
- Ambivalent
2
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1

- Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
7
- Spinhoven
8
- Catastrophic
9
- Self-blame
10
- Ruminant thought
11
- Another blame
12
- Positive refocusing
13
- Refocus on planning
14
- Positive re-evaluation
15
- Reception
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مثال ،ساسانپور و عزیزی ( )1331ضریب پایایی کل

شرکت کردند که  143نفر ( )%31/0در پایه تحصیلی

پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ در

دهم 111 ،نفر ( )%33/0در پایه تحصیلی یازدهم و  11نفر

جمعیت زندانیان  4/13گزارش کردند .در این پژوهش،

( )%20/1در پایه تحصیلی دوازدهم در حال تحصیل

اعتبار پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسﻂ  0نفر از

بودند؛  11نفر ( )%30/0در رشته تجربی 11 ،نفر ()%11/1

اساتید دانشگاه تبریز در طی دو مرحله مورد مطالعه و

در رشته ریاضی و  111نفر ( )%11/1در رشته انسانی

تأیید قرار گرفت و پایایی کل این پرسشنامه توسﻂ روش

مشغول به تحصیل بودند 2 .نفر ( 11-11 )%4/1سال سن،

همبستگی درونی با محاسبه کرونباخ ضریب آلفای

 11نفر ( 11-11 )%21سال سن 111 ،نفر (11-11 )%11/1

کرونباخ  4/13بدست آمد.

سال سن و  13نفر ( )%1/1بیش از  11سال سن داشتند.

پرسشنامه نشاط ذهنی :(MVQ)1این پرسشنامه توسﻂ

آمارههای توصیفی متغیرهای رفتارهای پرخطر ،نیازهای

رایان و فردریک 2در سال  1331به منظور سنجش انرژی

بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و سبک

و نشاط کنونی افراد ساخته شد و دارای  1سؤال است که

دلبستگی و نشاط ذهنی در جدول  1ارائه شده است.

در یک طیف لیکرت  1درجهای (کامالً موافق= 1تا کامالً
مخالف= )1نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات این

جدول  1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

این پرسشنامه بیانگر نشاط ذهنی باال هست .رایان و

رفتارهای پرخطر

22/31

1/31

فردریک (1331؛ به نقل از خلیلی تجره و احمدیان،

ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی

31/12

11/01

تنظیم شناختی هیجان

141/01

11/31

سبک دلبستگی

33/01

1/42

نشاط ذهنی

32/11

1/31

 )1331پایایی کل این مقیاس را با استفاده از روش
ضریب آلفای کرونباخ  4/13گزارش کردند .خلیلی تجره
و احمدیان ( ،)1331نیز پایایی کل پرسشنامه را با استفاده
از همین روش  4/14برآورد کردند .در این پژوهش،
اعتبار پرسشنامه نشاط ذهنی توسﻂ  0نفر از اساتید
دانشگاه تبریز در طی دو مرحله مورد مطالعه و تأیید قرار
گرفت و پایایی کل این پرسشنامه توسﻂ روش همبستگی
درونی با محاسبه کرونباخ ضریب آلفای کرونباخ 4/14
بدست آمد.

معیار

چنانچه در جدول  1مالحظه میشود ،از میان متغیرهای
پژوهش بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب مربوط به
تنظیم شناختی هیجان و رفتارهای پرخطر میباشد .نتایج
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای رفتارهای پرخطر
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متغیر

میانگین

پرسشنامه بین  1تا  31قرار دارد و کسب نمرات باالتر در

انحراف

با ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی
هیجان ،سبکهای دلبستگی و نشاط ذهنی در جدول 2

یافتهها
در این پژوهش  212دانشآموزان دختر دبیرستانی
1

- Mental Vitality Questionnaire
- Ryan & Frederick

2
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ارائه شده است.

 121پیشبینی رفتارهای پرخطر براساس ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و ...
جدول  2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
معیار

1

.1ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی

1

 .2تنظیم شناختی هیجان

2

4/111
-4/331

4/441

**

 .4نشاط ذهنی

*

4/113

4/130

**

 .5رفتارهای پرخطر

3

1

**

 .3سبکهای دلبستگی

4

5

4/414

-4/234

1
**

-4/133

**

4/201

1
**

-4/313

1

پرخطر با متغیرهای ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی

که هیچ پسماند استانداردی بیشتر از  3/3و کمتر از -3/3

( )r= -4/234 ،P=4/441و نشاط ذهنی (،P=4/441

وجود نداشت؛ لذا داده پرتی در توزیع دادهها وجود

 )r= -4/313رابطه منفی و معنادار و بین رفتارهای پرخطر

نداشت .نرمال بودن توزیع نمرات نیز با استفاده از آزمون

با سبکهای دلبستگی ( )r= 4/201 ،P=4/441رابطه

کالموگروف -اسمیرنف برای متغیرها مورد بررسی قرار

مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین رفتارهای

گرفت؛ چنانچه ،آمارههای آزمون کالموگروف-

پرخطر با متغیر تنظیم شناختی هیجان (4/414 ،P=4/111

اسمیرنف برای رفتارهای پرخطر برابر با  ،4/111ارضای

= )rرابطهای وجود ندارد.

نیازهای بنیادی روانشناختی برابر با  ،4/431تنظیم شناختی

با توجه به قدر مطلق ضریب چولگی کمتر از  3و ضریب

هیجان برابر با  ،4/401سبکهای دلبستگی برابر با 4/411

کشیدگی کمتر از  ،14تمام متغیرهای پژوهش مفروضه

و نشاط ذهنی برابر با  4/111بود و در سطح  p>4/41غیر

بهنجاری را رعایت کردهاند .به عالوه ،مشخص شد پس

معنادار بود؛ لذا ،توزیع نمرات نرمال بود .نتایج حاصل از

ماندها ،توزیعی تقریباً مستطیلی شکل داشتند و دادههای

برازش پیشنهادی و نهایی مدل مفهومی پژوهش در جدول

پرت موجود در نمودار پراکندگی کمتر از آن است که

 3ارائه شده است.

جدول  3شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخصهای برازش

x2

df/x2

RMSEA

GFI

AGFI

RMR

NFI

الگوی پیشنهادی

1/101

1/04

4/141

4/111

4/104

4/411

4/111

الگوی نهایی

1/43

2/13

4/411

4/321

4/311

4/441

4/311

 ،2مقدار  df/x2بین  1تا  ،3مقدار  RMSEAکوچکتر

را مورد آزمون قرار داد .در این راستا ،جدول  0ضرایب

از  ،4/1مقدار  GFIباالی  ،4/3مقدار  AGFIباالی ،4/3

رگرسیونی متغیرها و سطوح معناداری مدل نهایی را نشان

مقدار  RMRنزدیک صفر و مقدار  4/41 NFIبزرگتر

میدهد.

از  4/3حاکی از برازش قابل پذیرش مدل میباشد.
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جدول  4ضرایب رگرسیونی و سطوح معنیداری مدل نهایی پژوهش
رابطه

ضریب

t

تأثیر

سطح

تأثیرگذاری

معناداری

ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی > رفتارهای پرخطر

-4/24

-2/11

4/441

مستقیم

تنظیم شناختی هیجان > رفتارهای پرخطر

4/41

4/21

4/101

مستقیم

سبکهای دلبستگی > رفتارهای پرخطر

4/10

2/12

4/441

مستقیم

ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی > نشاط ذهنی> رفتارهای پرخطر

4/11

3/31

4/440

غیرمستقیم

نتایج حاصل در جدول  0نشان میدهد که متغیر ارضای

مستقیم مثبت و معناداری دارد ( .)P=4/441همچنین

نیازهای بنیادی روانشناختی با متغیر رفتارهای پرخطر

متغیر ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی به طور

ارتباط مستقیم منفی و معناداری دارد ()P=4/441؛ در

غیرمستقیم و با میانجیگری نشاط ذهنی با رفتارهای

حالی که متغیر تنظیم شناختی هیجان هیچگونه ارتباط

پرخطر ارتباط مثبت و معنادار دارد ( .)P=4/440در

مستقیم معناداری با رفتارهای پرخطر ندارد ( )P=4/101و

نمودار  2مدل نهایی پژوهش به همراه ضرایب رگرسیونی

سبکهای دلبستگی با متغیر رفتارهای پرخطر ارتباط

آنها ارائه شده است.

تنظیم شناختی هیجان و سبکهای دلبستگی با میانجیگری نشاط ذهنی

این پژوهش با هدف پیشبینی رفتارهای پرخطر براساس

وجود دارد؛ بدین معنا که با افزایش و یا کاهش رفتارهای

ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان

پرخطر ،سبکهای دلبستگی نیز افزایش و یا کاهش

و سبکهای دلبستگی با میانجیگری نشاط ذهنی در

مییابد.

نوجوانان دختر انجام شد .مطابق با اولین بخش از

این یافته مطالعه حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین

یافتههای این پژوهش مشخص شد که بین رفتارهای

رفتارهای پرخطر با سبکهای دلبستگی با نتایج پژوهش
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دوسوگرا و اجتنابی با رفتارهای پرخطر رابطه مثبتی دارند؛

معنیداری دارند؛ بدین معنا که هرچه رفتارهای پرخطر

همچنین یافته مذکور پژوهش حاضر ،با نتایج مطالعات

افزایش یابد ،ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی و نشاط

رضائی و همکاران ( )1331مبنی بر ارتباط مثبت بین

ذهنی کاهش مییابد؛ در خصوص این یافتهها مطالعه

سبک دلبستگی ناایمن با رفتارهای پرخطر و همچنین

مشابهی مشاهده نشد؛ لذا ،ناگزیر محققان نتایج حاصل از

جوادی و همکاران ( )1331مبنی بر ارتباط مثبت بین

مطالعه خود را با تحقیقات مشابه مقایسه میکنند .برای

سبکهای دلبستگی ناایمن و دوسوگرا با رفتارهای

مثال ،همراستا با این یافته پژوهش حاضر لی و همکاران

پرخطر همسو است .نوجوانان دارای سبک دلبستگی

( )2411نشان دادند وقایع استرسزای زندگی با رفتار

دوسوگرا به دلیل آشفتگی در سبک دلبستگی خود ،نیاز

پرخطر اعتیاد نوجوانان به اینترنت رابطه دارد و ارضای

شدیدی به جنبههای عاطفی و صمیمت هیجانی دارند و

نیازهای روانشناختی این ارتباط را تعدیل میکند .مطابق با

ترس دائم از طرد شدن از سوی دیگران ،باعث میشود

نظر دسی و رایان ( )2441از بین عوامل فردی که در بروز

مکرراً شایستگی و توانایی انطباق عملکرد آنها تحت

و شکلگیری رفتارهای پرخطر افراد نقش دارند ،نیازهای

تأثیر قرار گیرد و رفتارهای پرخطر آنها افزایش یابد.

بنیادی روانی از مهمترین منابع درون فردی هستند که

نوجوانان با سبک دلبستگی اجتنابی نیز در برابر دیگران

اگر به نحو مطلوبی ارضا شوند نقش محافظتکننده در

به راحتی منقلب نمیشوند و احتیاط اندکی نشان میدهند

مقابل بسیاری از آسیبهای رفتاری دارند .این موضوع در

و در عواطف خود نسبت به دیگران بیتفاوتند و اهمیت

خصوص نشاط ذهنی نیز صادق است .چنانچه هرچه

روابﻂ دلبستگی را انکار میکنند که این ویژگیها باعث

احساس ذهنی سر زندگی و پرانرژی بودن که از

میشود رفتارهای پرخطر بیشتری انجام دهند؛ اما این

احساساتی چون آزادی ،داشتن حق استقالل و انگیزش

بخش از یافتههای مطالعه پژوهش محمدعلی پور و

درونی سرچشمه میگیرد ،افزایش یابد رفتارهای پرخطر

همکاران ( )1313مبنی بر وجود رابطه منفی بین سبک

کاهش مییابد.

دلبستگی ایمن با رفتارهای پرخطر با این یافته پژوهش

مطابق با دیگر یافته این پژوهش مشخص شد که بین

حاضر در تضاد است .در تبیین تضاد حاضر میتوان به این

تنظیم شناختی هیجان با رفتارهای پرخطر رابطهای وجود

نکته اشاره کرد که کودکان با دلبستگی ایمن از والدین به

ندارد .این یافته با بسیاری از نتایج تحقیقات پیشین در

عنوان پایگاه امنی برای اکتشاف محیﻂ استفاده میکنند و

تضاد است ،چرا که مطالعات میرزایی فیضآبادی و

در اکثر موقعیتها احساس راحتی و امنیت میکنند و

همکاران ()1331؛ محمدی و همکاران ( )1330و

تجسمی مثبت ،حمایتگر و پاسخدهنده از مادر خود

اردوبادی و محمدی سوره ( )1331نشان دادهاند که بین

دارند؛ لذا به همین دلیل درگیر رفتارهای پرخطر

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با رفتارهای پرخطر

نمیشوند.

نوجوانان ارتباط معنیداری وجود دارد .مطابق با نظر
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گارنفسکی و کرایج ( )2411راهبردهای مثبت تنظیم

ارضای مناسب نیازهای بنیادی روانشناختی به واسطه تغییر

هیجان نقش محافظتی و راهبردهای منفی نقش

نشاط ذهنی ،انتظار کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان را

تشدیدکنندهای در بروز اختالالت روانی را دارند .در

داشت.

حالی که رفتارهای پرخطر به عنوان اختالالت و مشکالت

میکنند .از قبیل سوءمصرف مواد ،وابستگی به الکل و

میانجی نشاط ذهنی توانایی پیشبینی رفتارهای پرخطر را

حاملگی زودرس ،ابتالء به بیماریهای مقاربتی ،ترک

دارد؛ لذا به نظر میرسد نتایج این پژوهش تلویحات

تحصیل ،فرار از مدرسه و انزوا (رادمهر و حسین خانزاده،

مهمی در زمینه روابﻂ علت و معلولی به همراه داشته باشد

 .)1331لذا ،این دسته از رفتارها بهخودیخود اختالل

و این یافتهها میتواند در پیشگیری مؤثر از رفتارهای

روانی شمرده نمیشوند و به همین جهت ارتباطی با

پرخطر در بین نوجوانان دختر کمککننده باشد .استفاده

رفتارهای پرخطر مطابق با یافتههای پژوهش حاضر

از

صورت

مشاهده نشد.

خودگزارشی ،عدم در نظر گرفتن سایر متغیرهای میانجی

براساس آخرین و مهمترین یافته این پژوهش مشخص شد

در رابطه بین ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی ،تنظیم

که از میان متغیرهای ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی،

شناختی هیجان و سبکهای دلبستگی با رفتارهای پرخطر

تنظیم شناختی هیجان و سبکهای دلبستگی ،صرفاً

محدودیتهایی این پژوهش را تشکیل میدادند؛ لذا،

ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی با توجه به نقش

پیشنهاد میشود سایر محققان عالقمند به این حوزه ،از

میانجی نشاط ذهنی ،توانایی پیشبینی رفتارهای پرخطر را

سایر روشهای گردآوری اطالعات (برای مثال

دارد .در خصوص این مطالعه به طور کلی پژوهش

مصاحبههای رفتاری) استفاده کنند و از متغیرهای میانجی

مشابهی یافت نشد؛ لذا پژوهشگران تنها به تبیین این

(به عنوان مثال ،بهزیستی روانشناختی) در بررسی روابﻂ

یافتهها بسنده میکنند .چنانچه بدان اشاره شد نیازهای

بین متغیرها بهره بگیرند .به عالوه ،به مراقبان حوزه

بنیادی روانشناختی ،به دالیل مختلف ،از جمله ثبات و

سالمت و بهداشت روانی پیشنهاد میشود احتمال وجود

استحکام آنها در طول زمان ،تأثیرات عمیق و اساسی

نقش میانجی نشاط ذهنی را در ارتباط بین ارضای نیازهای

آنها بر رفتار و شخصیت نوجوانان ،نقش بازدارندگی در

بنیادی روانشناختی ،تنظیم شناختی هیجان و سبکهای

مقابل رفتارهای پرخطر را دارند که این نقش به واسطه

دلبستگی با رفتارهای پرخطر در میان دانشآموزان دختر

نشاط ذهنی میانجیگری میشود؛ بدین معنا که هنگامی

دوم متوسطه در نظر بگیرند تا در کنار درمان مشکالت

که نشاط ذهنی تغییر یابد ،روابﻂ بین رفتارهای پرخطر نیز

ناشی از بروز رفتارهای پرخطر ،به نشاط ذهنی به عنوان

حداقل با یکی از خرده مقیاسهای ارضای نیازهای بنیادی

یک عامل مؤثر که رفتارهای پرخطر را میانجیگری

روانشناختی نیز تغییر خواهد کرد و حتی ممکن است با

میکند ،توجه نمایند.

ابزارهای
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