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 چکیده

گری تنظییم شیناختی هیجیان در های هویت و رفتارهای پرخطر با میانجیضر بررسی رابطه سبکهدف پژوهش حا     

بین دانشجویان بود. مطالعه از نوع بنیادین و به روش همبستگی صورت گرفتیه اسیت. درایین پیژوهش، هامعیه ،میاری، 

درصید  33درصید زن  و ) 77ان )نفیر از دانشیجوی 111دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی خیام بودند و حجم نمونه شیام  

هیای هیای میورد اسیتفاده شیام س پرسشینامه سیبکی در دسترس انتخاب شیدند. پرسشینامهمرد  بوده است که به شیوه

  و پرسشینامه 1111و اسییینااون،  گارنفسکی، کرایجهویی شناختی هیجان ) ، پرسشنامه نظم1991برزونسکی، هویت )

-منظور تجزییه و تحییی  داده . در این پژوهش بیه1391حمدی، احمد،بادی و حیدری، زاده مرفتارهای پرخطر ایرانی )

ها از روش تحیی  مسیر استفاده شده است. نتایج به دست ،مده نشان داد که مدل اولیه پژوهش، برازش خیوبی نداشیت 

ود، میدل بیا بیرازش و پس از اصیاح، مبنی بر حذف مسیر سبک هویت هنجاری به رفتارهای پرخطر که مسیر ضعیفی بی

 df2χ ،11/1 = RSMEA ،99/1GFI =  ،93/1AGFI = ،99/1 CFI/ = 67/1بسیار خوب مورد تأیید قیرار گرفیت )

های هوییت و رفتارهیای پرخطیر، راهبردهیای شیناختی تنظییم توان نتیجه گرفت که در رابطه سبک . در مجموع می=

 کنند.گرانه معناداری را ایفا میهیجان نقش میانجی

 .سبک هویت، تنظیم شناختی هیجان، رفتار پرخطرکلیدی:  گانواژه
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 مقدمه
و  نیترمهمدر نوجوانان و جوانان به یکی از  خصوصبه 1امروزه شیوع رفتارهای پرخطر     

-دهبسیاری که در  هایکوششعلیرغم های جوامع بشری تبدیل شده و نگرانیترین دلگسترده

رفتارها  ات ناشی از اینگاهی عمومی نسبت به آسیب و خطردر جهت افزایش آهای اخیر 

با افزایش روزافزون این رفتارها روبه رو هستند  همچناناما جوامع صورت گرفته است، 

شود که (. رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گفته می1931)میری، بهرامی احسان و بهرامی زاده، 

انداخته، و معمولا به علت تحریکات هیجانات و ایمنی و سلامت خود فرد و دیگران را به خطر 

توان ی این رفتارها می(. ازجمله2112، 2کند )دبوئر، پترس و کونینگاحساسات زیاد بروز می

رانندگی پرخطر،  ،، روابط جنسی ناایمنمخدر مواداعتیاد به مصرف الکل، مصرف دخانیات، به 

های ق تحقیقات انجام شده، ویژگی(. مطاب2112، 9اشاره نمود )جسور درگیری و خشونت

های های خانوادگی ازجمله فقر، خانوادهاقتصادی، ویژگی -زیستی و رشد، موقعیت اجتماعی

های قومیتی، تأثیر همسالان و رسانه ازجمله عواملی هستند ازهم گسسته و درآمد پایین، تفاوت

، صاحبدل و ابراهیم پور، که بر بروز رفتارهای پرخطر جوانان تأثیر بسزایی دارند )قیصری

ها و ها، انتظارات و عقاید(، رفتاری )ناهنجاریبراین، عوامل شخصیتی )ارزش(. علاوه1211

ها(، قراردادهای اجتماعی و هنجارها و عوامل محیطی نیز در گرایش افراد به بزهکاری

 (. 2112و همکاران،  2رفتارهای پرخطر تأثیرگذار هستند )فیشر، اک، کنس

 بنابرهستند.  5های هویتیکی از عوامل شخصیتی تأثیرگذار بر فتارهای پرخطر، سبک     

اجتماعی اریکسون، هویت ساختاری درونی و پویا، متشکل از اهداف، -نظریه تحول روانی

اجتماعی  -فرآیندهای شناختی براساس( و 1321، 6ها و باورهای شخصی است )مارسیاارزش

که  آیدمیشمار  از جمله متغیرهای مهمی به(. این مفهوم، 6213، 2گیرد )اریکسونشکل می
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واکر، میلت و -)پادیلا دنهای زندگی باشتواند مبنای شخصیت، اهداف، انتظارها و پیشرفتمی

گیری هویت پایدار، خطر ها حاکی ازآن است که عدم شکلپژوهش (.2121، 1الیسون-مموت

، 2ات تحصیلی و ارتباطی )برزونسکی و کاکمانند: مشکل بروز مشکلات شخصیتی و رفتاری

(، مشکلات شغلی و وابستگی به الکل 2111، 9(، اختلالات خوردن )ویلر، آدامز و کیتینگ2115

( و اختلال سلوک و بزهکاری )ویلر و همکاران، 2111، 2هاکسما و شوایزر-)آلدائو، نالن

 دهد.( را در جوانان افزایش می2111

عوامل شناختی و در تکوین  ( براساس2111) 5دوریز و سوننس برزونسکی، سیسویچ،     

-نمودند. سبک ارائه را اجتنابی -سردرگمو  هنجاری اطلاعاتی، هویت سبک سه مراحل هویتی،

 حل به تا گیرندمی بکار معمولاً افراد باشند کهمی اجتماعی -شناختی راهبردهای هویت، های

 افراد .کنند سازماندهی را هویت خود به مربوط اطلاعات و نمایند گیریتصمیم بپردازند، مسئله

های تعارض به مربوط اطلاعات ارزیابی و پردازش دنبال به آگاهانه اطلاعاتی، گیریجهت دارای

 دارند، تردید آن اعتبار و خود درباره شاندیدگاه به نسبت اند،هویت دادن شکل و هویتی

 و بازخوردهای اطلاعات با رویارویی درصورت و هستند جدید مطالب یادگیری به مندعلاقه

)برزونسکی و همکاران،  باشندمی خود هویتی ساختار اصلاح و ارزیابی خواستار ناهماهنگ،

اندازند و در کارهای خود را به عتویق می اجتنابی، -سردرگم هویتی سبک دارای (. افراد2111

کنند، در سائل شخصی تا حد ممکن تلاش میرو نشدن با مها تأخیر دارند، برای روبهانجام آن

 آن در که موقعیتی و شرایط براساس هستند و مردد هاتعارض حل و شخصی هایگیریتصمیم

 دارای افراد (.2112، 2بوش، سگرین و کوران ؛2112، 6)بوش و کارد کنندمی رفتار دارند، قرار

ی سازگاری اجتماعی و ازمهنیز تمایل به اجرای هنجارها به عنوان ل هنجاری گیریجهت

 خانواده مذهب، مانند جمعی اسنادهای قالب در را خود های مورد تأیید دیگران دارند، وارزش
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ها و باورها را به صورت خودکار و بدون خودارزیابی، ارزشهمچنین  کنند.می ملیت تعریف و

هیجانات از  (.1212، 1؛ زاریسکا، بارتچوک و ریبارسگی2112)بوش و کارد،  کنددرونی می

گیری و تداوم هویت و سازمان دادن رفتار عوامل مهمی هستند که نقش بسیار مهمی در شکل

( گزارش نمودند افراد با 2112) 2و توت دونالد فرد دارد. بطوری که در این راستا کاباج ، مک

 های بیشتری از مشکلات هیجانی نیز داشتند.مشکلات هویتی و عاطفی شکایت

است. افراد  9یکی دیگر از متغیرهایی که با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد، تنظیم هیجان     

های روانشناختی مختلفی ازجمله برای مقابله با رویدادهای مختلف زندگی به ابزار و ویژگی

ها آمیز آنهای فردی در برخورد با شرایط استرسهیجانات نیاز دارد تا در تعامل با دیگر ویژگی

ها را یک هیجان( 1939) 2(. ریو1932ه کار گیرند )اکبری، مشهدی، عظیمی و همکاران، را ب

تنظیم هیجان شامل فرایندی است و  .کنندداند که رفتار را نیرومند و هدایت مینوع انگیزه می

 ، دخیلکندکند و چگونه آن را بیان میکه فرد از طریق آن بر اینکه چه هیجاناتی را تجربه می

های هیجانی یکی از براین، بدتنظیمی( علاوه2112، 5اشد )سریگی، بوزنی و بازینسکابمی

کند )ویس، سالیوان و شناسی رفتارهای پرخطر ایفا میعواملی است که نقش مهمی در آسیب

جویی هیجانی مطلوب با های متعدد حاکی از آن است که نظم(. نتایج پژوهش2115، 6تول

ف شناختی و رفتاری که منجربه بهبود سازگاری و بهزیستی افراد در عملکرد مناسب در تکالی

زا شود، و همچنین در سازگاری با تغییرات زندگی و رویدادهای تنیدگیزندگی روزمره می

؛ بهرامی مشعوف، احمدی و رسولی، 2113و همکاران،  2ارتباط دارد )همیلتون، کرولی، گالاگر

دهد، جویی هیجان و عوامل شناختی نشان میبین نظم(. همچنین، پژوهشی در ارتباط 1932

گردد، از ها میکنند که باعث برانگیختن شدید هیجان آنمواقعی که افراد وقایعی را تجربه می
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نمایند که در اصطلاح، راهبردهای شناختی برای تنظیم و تغییر میزان شدت هیجان استفاده می

 (. 2112، 1شود )لیندنمی جویی شناختی هیجان نامیدهراهبردهای نظم

پردازش شناختی فرد در هنگام مواجهه  ینحوهشناختی تنظیم هیجان، منظور از راهبردهای      

زندگی، و راهبردهای آشکار و ضمنی که فرد در جهت ابراز زا ترسسبا وقایع ناگوار و ا

(. و به طور 2112، و گراس 9؛ برانشتاین، اوشنر2115، 2)گراس باشدمیبرد، عواطف به کار می

این ی عناصر اولیهرود. معمول در جهت شناسایی و کنار آمدن با عواطف ناسازگار به کار می

تصور بر این است فعالیت تنظیم هیجان اساسا عمدی و آگاهانه اتفاق  که ،هوشیار هستند مؤلفه

نالکیاشری، دهد )کهنسال رخ می های بعدی بدون آگاهی و هوشیاریافتد، اما در دفعهمی

توان گفت که این راهبردها با مفهوم مقابله نیز (. همچنین می1211اسدی مجره و اکبری، 

-(. و نقش مهمی در به2121و همکاران،  2ایادی-رابیاه، تمساه، ال-ارتباط تنگاتنگی دارد )ال

 5گرتززا زندگی، دارد )وجود آمدن مشکلات هیجانی و رفتاری بعد از مواجهه با وقایع تنیدگی

تنظیم شناختی  جمله راهبردهای (. از2119و همکاران،  6؛ ریو، اوردرو، پالازلو2111 ،و تول

 ارزیابی ،11سازیفاجعه ،3دیگران ملامت ،2، نشخوارگری2خود ملامت راهبرد به توانمی هیجان

 و کرایج اشاره نمود )گارنفسکی، ریزیبرنامه بر 19مجدد تمرکز و 12پذیرش ،11مجدد مثبت

 (.2111، 12نهاوناسپی

هیجان دو عامل مرتبط با رفتارهای پرخطر به  تنظیمهای هویت و بنابر آنچه گفته شد سبک     

هیجان نیز ارتباط  تنظیمهای هویت و رسد بین سبکروند. با این وجود بنظر میشمار می
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شناختی جذب و  -توان براساس فرآیندهای اجتماعیهای هویت را میوجود دارد. سبک

(. در فرایند جذب، فرد اطلاعات 2121، 1نطباق متمایز نمود )اولیسون، رامیرز و هرگنهانا

کند، در حالی که در انطباق، فرد اطلاعات قدیمی را تغییر جدید را در اطلاعات قدیمی وارد می

 را جدید اطلاعات اطلاعاتی، سبک دارای افراددهد تا با اطلاعات جدید هماهنگ باشد. می

 ادراک ،بیترت نیبد دهند.می جدید، تغییر اطلاعات بر اساس را خود هویت و نمایندمی جذب

 افراد شناختی، دیدگاه از یابد.می افزایش آنان سازگاری و داشت خواهند واقعیت از درستی

-می پی دیگران خود و رفتار بر هیجان تأثیر به واقعیت وارسی با اطلاعاتی، گیریجهت دارای

-متعهد می هدف به نسبت موجود هایگزینه وارسی بدون هنجاری، سبک اراید برند. افراد

 جهت خود هایهیجان از افراد این کنند.می استفاده جذب از عمده طوربه بنابراین گردند،

-می خود هایهیجان دفاعی کنترل یا تنظیم به درمقابل و کنندنمی استفاده به هویت دهیشکل

 پایدار و هویتی منسجم فاقد نیز سردرگم -اجتنابی (. افراد2111 ،2بیمانت و )سیتون پردازند

 از عمده طوربه رفتار پیامدهای گرفتن در نظر محیطی، بدون نیازهای به پاسخ در و باشندمی

 مدیریت مؤثر طوربه را خود هایهیجان نیستند افراد قادر این کنند.می استفاده انطباق فرآیند

 (.2112بیمانت،  و )سیتون نیستند آگاه عاطفی دیگران هایپاسخ بر خود اررفت تأثیر از و نمایند

گیری اطلاعاتی در رویارویی دهد افراد با جهتها نیز نشان میدراین راستا، نتایج پژوهش     

کنند، با تنیدگی و مدار استفاده میزای روزمره بیشتر از مقابله مسئلهبا رویدادهای تنیدگی

تری گردند، پرخاشگری کمکنند، کمتر دچار اختلالات اضطرابی میقابله میاضطراب بهتر م

و  ؛ بوش1932نمایند )موسوی، دهند و ارتباط عاطفی بهتری با دیگران برقرار مینشان می

دهد افراد با هویت ( نشان می2111(. همچنین مطالعه بیمانت و ستیون )2112، همکاران

گیرند. در ریزی بهره میذیرش، ارزیابی مجدد مثبت و برنامهاطلاعاتی بیشتر از راهبردهای پ

اجتنابی در رویارویی با تنیدگی، بیشتر از راهبردهای  -گیری سردرگممقابل، افراد با جهت

کنند و از خود ابرازگری هیجانی ناسازگارانه همچون اجتناب و ملامت خویش استفاده می

شوند، ارتباط عاطفی مناسبی با اختلالات اضطرابی می کمتری برخوردارند. این افراد بیشتر دچار

                                                           
1 Olson, M.H., Ramireze, J.J., & Hergenhahn, B. R 
2 Seaton C. L, & Beaumont S. L 
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خورد )بوش و وار نیز در این افراد بیشتر به چشم میهای افسردهدیگران ندارند و واکنش

اجتنابی با  -دهد سبک هویتی سردرگم(. همچنین مطالعات نشان می2112همکاران، 

گیری عاطفی و روانی و ، کنارهراهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان همچون انکار

مصرف مواد رابطه دارد گیری همچون به تعویق انداختن و سوءراهبردهای ناسازگارانه تصمیم

و  2هولست-؛ مانیاسی، پیکونه، وان2116، 1؛ تانگ، تانگ و پوسنر2111)بیمانت و ستین، 

 (.2112همکاران، 

ی پرخطر رابطه دارند و نیز به دلیل های هویت با رفتارهابراساس آنچه گفته شد، سبک     

مستقیم،  رسد علاوه بر رابطهنظر میهای هویت و تنظیم هیجان، بهی بین سبکوجود رابطه

های هویت به واسطه راهبردهای تنظیم هیجان نیز اثری غیرمستقیم بر رفتارهای پرخطر سبک

ویت و رفتارهای پرخطر با های هدارند. برهمین اساس در این پژوهش مدلی برای ارتباط سبک

ارائه شده  1تأکید بر نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم هیجان تدوین گردید که در شکل 

 . بوداست و هدف اصلی این پژوهش بررسی برازش این مدل 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 روش تحقیق

-رفته است. روشو به روش همبستگی صورت گ پژوهش حاضر از نوع مطالعات بنیادین     

شوند. و تحلیل مسیر تقسیم می ی همبستگی، رگرسیونهای پژوهش همبستگی به سه دسته

توان نقش کند و میای از روابط علی را ممکن میمدل تحلیل مسیر امکان بررسی شبکه

                                                           
1 Tang, Y. Y., Tang, R., & Posner, M. I 
2 Maniaci, G., Picone, F., & van Holst, R. J 
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گرها و متغیرهای مستقل مختلفی را بر متغیر معلول بررسی کند. در تحلیل مسیر فرض میانجی

که نمرات متغیرهای مشاهده شده دقیق است و خطایی ندارد. جامعه آماری، شامل  شودمی

نفر بود، از این جامعه به  2111غیرانتفاعی خیام مشهد با تعداد حدودی  دانشجویان دانشگاه

 نفری انتخاب شد. 211ای گیری در دسترس، نمونهشیوه نمونه

 

 ابزار پژوهش

( ساخته 1332این ابزار توسط برزونسکی ) (:16G-ISI) های هویتالف( پرسشنامه سبک     

 21( مورد تجدید نظر قرار گرفت. شامل 1332شد و پس از آن توسط وایت و همکارانش )

مغشوش گویه مربوط به سبک  11گویه آن مربوط به سبک اطلاعاتی،  11گویه است که 

تعلق دارد، که چهار سؤال  گویه به تعهد هویت 11گویه مربوط به سبک هنجاری و  3ی، اجتناب

شود. سؤالات روی یک مقیاس پنج گذاری میمعکوس نمره صورتبه( 21، 12، 11، 3آن )

در ( 1332گذاری شده است. برزونسکی )نمره "کاملاً مخالف"تا  "کاملًا موافق"ای از درجه

ی سبک نفری اجرا شد برا 612نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه که بر روی یک نمونه  نیآخر

هویت اطلاعاتِی، سبک هویت هنجاری و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی و همچنین تعهد، به 

گزارش نمود. در ایران نیز سلطانی،  21/1، 26/1، 62/1، 21/1ترتیب مقادیر آلفای کرونباخ 

های هویت اطلاعاتی، ( مقادیر آلفای کرونباخ را برای سبک1923فولادوند و فتحی آشتیانی )

 اند.گزارش کرده 39/1و برای کل پرسشنامه  21/1و  26/1، 26/1سردرگم  -و اجتنابیهنجاری 

شناختی  تنظیمپرسشنامه  :P-CERQ2ب( پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان )فرم کوتاه(      

ی چندبعد( تدوین گشته و یک پرسشنامه 2111و اسپینهاون ) هیجان توسط گارنفسکی، کرایج

هبردهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع منفی، مورداستفاده است که جهت شناسایی را

این پرسشنامه را تنظیم کرده است. فرم  ( نسخه فارسی فرم کوتاه1923گیرد. حسنی)قرار می

ای است که دامنه نمرات ماده 12شناختی هیجان یک ابزار خودگزارشی  تنظیمکوتاه پرسشنامه 

                                                           
1 The identity-style inventory 
2 Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

 

https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/social-and-behavioural-sciences/cognitive-emotion-regulation-questionnaire-cerq
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/social-and-behavioural-sciences/cognitive-emotion-regulation-questionnaire-cerq
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ماده است که  3باشد. این پرسشنامه دارای )تقریباً همیشه( می 5تا )تقریباً هرگز(  1هر ماده از 

-5(، نشخوارگری )سؤالات 2-9(، پذیرش )سؤالات 2-1عبارتنداز: ملامت خویش )سؤالات 

(، ارزیابی 11-3ریزی )سؤالات (، تمرکز مجدد بر برنامه2-2(، تمرکز مجدد مثبت )سؤالات 6

( 16-15سازی )سؤالات (، فاجعه12-19یری )سؤالات گ(، دیدگاه12-11مجدد مثبت )سؤالات 

ها دارای دو ماده هستند. نتایج ( هریک از این خرده مقیاس12-12و ملامت دیگران )سؤالات 

تا  1726 آلفا کرونباخهای این مقیاس از همسانی درونی )دامنه این پژوهش نشان داد ماده

بیانگر قابلیت  1722تا  1751زآزمایی ( خوبی برخوردار هستند، و ضرایب همبستگی با1736

های این پرسشنامه اعتماد مقیاس بود. همچنین الگوی ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس

و  فر، محمودیباشد )حسنی، شاهمرادیبیانگر درستی ملاکی همزمان مناسب مقیاس می

ی آزمون را سنجی آزمون، گارنفسکی و کرایج پایای(. در بررسی مشخصات روان1932گوهری، 

به دست آوردند. در فرهنگ  39/1، 22/1، 31/1با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ به ترتیب 

خرده مقیاس فرم کوتاه این  3( نشان داد که 22/1تا  62/1ایرانی، نتایج آلفا کرونباخ )با دامنه 

 (.1923باشند )حسنی، پرسشنامه دارای اعتبار مطلوبی می

این پرسشنامه توسط زاده محمدی، احمدآبادی و  رهای پرخطر ایرانی:ج( پرسشنامه رفتا     

باشد. هر ماده بر اساس مقیاس سؤال می 92( ساخته شده است، و دارای 1931حیدری )

 2شود. این مقیاس دارای ی میبنددرجهای )کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم( درجه 5لیکرت 

الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش  مؤلفه )گرایش به مواد مخدر، گرایش به

به رابطه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف و گرایش به رانندگی خطرناک( 

( در رابطه 1931سنجی در نسخه نرم شده توسط زاده محمدی و همکاران )است. ویژگی روان

ری پرسشنامه توسط رجبی ها امیدوار کننده است. روایی صوبا تشخیص تفاوت بین گروه

گزارش شده است. میزان آلفای کرونباخ  62/1گزارش شده است. ضریب آلفای کرونباخ  22/1

باشد. میزان اعتبار کلی و می 22/1و  39/1،  32/1ها به ترتیب در کل مقیاس و خرده مقیاس

س ها در سطح مطلوبی گزارش شده است. میزان ضریب آلفا کرونباخ مقیاخرده مقیاس

و گرایش به جنس مخالف  26/1ی رفتار جنس، رابطه و 39/1خطرپذیری برای مقیاس کلی 

 (.1931گزارش شده است )زاده محمدی و همکاران،  21/1
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 هایافته

به کنندگان پژوهش مرد بودند که میانگین و انحراف معیار سن آنان نفر از شرکت 66تعداد      

کنندگان پژوهش زن بودند که میانگین و نفر از شرکت 192بود. تعداد  12/3و  92/96 بیترت

کنندگان این پژوهش طور کلی شرکتبود. به 32/3و  26/92 بیبه ترتانحراف معیار سن آنان 

های توصیفی آماره 1بودند. در جدول  51/3با انحراف معیار  19/95دارای میانگین سنی 

 های متغیرهای پژوهش ارائه شده است:زیرمقیاس

 های متغیرهای پژوهشهای توصیفی زیرمقیاس. آماره1 جدول

انحراف  میانگین زیر مقیاس متغیر

 معیار

 کشیدگی کجی

 -91/1 29/1 32/2 22/23  هویت اطلاعاتی های هویتسبک

 -29/1 12/1 22/2 39/29 هویت هنجاری 

هویت سردرگم /  

 اجتنابی
69/21 26/6 13/1- 12/1- 

راهبردهای شناختی 

 یجانتنظیم ه

 21/11 35/23 راهبردهای سازگارانه
116/1- 93/1- 

راهبردهای  

 ناسازگارانه

22/22 21/2 
13/1- 92/1- 

 -52/1 -13/1 12/5 22/15 پرخطررانندگی  رفتارهای پرخطر

 -29/1 -12/1 12/2 95/12 خشونت  

 -21/1 -29/1 12/2 62/12 سیگار کشیدن 

 -59/1 11/1 23/6 13/21 مصرف مواد مخدر 

 -62/1 -12/1 99/5 99/15 مصرف الکل 

دوستی با جنس  

 مخالف
23/11 22/9 11/1- 22/1- 

 -21/1 -22/1 62/9 22/11 رابطه جنسی 

نمره کل رفتارهای  

 پرخطر
12/36 22/23 21/1 19/1- 
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 23/1تا  61/1های هویت با رفتارهای پرخطر بین ضرایب همبستگی پیرسون بین سبک     

تا  22/1این ضرایب بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رفتارهای پرخطر بین قرار داشت. 

تا  22/1های هویت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان بین قرار داشت و بین سبک 32/1

 قرار داشت. 22/1

در ادامه، برای پاسخ به سؤال پژوهش و بررسی نقش میانجی راهبردهای شناختی تنظیم      

الگویی طراحی شد و برای بررسی های هویت و رفتارهای پرخطر، رابطه بین سبکهیجان در 

های هویت )اطلاعاتی، برازش این الگو از روش تحلیل مسیر استفاده شد. در این الگو سبک

زا، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان عنوان متغیرهای برونهنجاری، سردرگم/ اجتنابی( به

زا عنوان متغیر درونعنوان متغیرهای میانجی و رفتارهای پرخطر به( به)سازگارانه و ناسازگارانه

-ها با استفاده از شاخصباشند. ابتدا، پیش از بررسی برازش مدل، مفروضه نرمال بودن دادهمی

و کشیدگی  22/1و  116/1ها بین های کجی و کشیدگی مورد بررسی قرار گرفت. کجی داده

خطی بین ها حکایت دارد. سپس، مفروضه نبود همنرمال بودن آنبود که از  21/1و  12/1بین 

ها در بررسی شد که مقادیر آن Toleranceو  VIFهای زا و میانجی با شاخصمتغیرهای برون

آماره دوربین واتسونِ بررسی شد و ی نرمال قرار داشت. مفروضه استقلال خطاها با محدوده

پس از برقراری  باشد.حاکی از برقراری این مفروضه میبه دست آمد، که  2مقادیر آن کمتر از 

های افزار لیزرل انجام شد که شاخصها، برازش مدل ساختاری با استفاده از نرممفروضه

، df2χ ،9/1 = RSMEA/ = 93/91)نیکویی برازش آن بدین ترتیب به دست آمد: 

32/1GFI= ،91/1AGFI= ،33/1CFI=های است که شاخصمنظور برازش الگو ضروری (. به

باشد، مقدار  9از  ترکوچک χ2/dfفوق استانداردهای لازم را داشته باشند. چنانچه شاخص 

RSMEA  های برازش باشد، و همچنین شاخص ترکینزدو به صفر  ترکوچک 1/1ازGFI ،

AGFI وCFI  تر باشند، بیانگر آن است که الگوی پیشنهادی تأیید شده است به یک نزدیک

های کلی آزمون الگوی (. بر این اساس، شاخص2119، 1انگل، موسبراگر و مولر-)شرمله

یکی از  2پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش این الگو داشت و علاوه بر آن بر اساس شکل 

 مسیرها در الگوی اولیه غیرمعنادار بود.

                                                           
1 Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H 
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 . الگوی برازش نایافته2شکل 

اصلاحاتی براساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت و  بنابراین، برای برازش بهتر الگو،     

با برازش بسیار خوب  9الگوی مندرج در شکل تیدرنهاحذف شد تا  2مسیر غیرمعنادار شکل 

شده استانداردهای موردنظر را دارند و ی کلی الگوی تصحیحهاشاخصمورد تأیید قرار گرفت. 

، df2χ ،11/1 = RSMEA/ = 56/1است )ها حاکی از برازش بسیار خوب این الگو مقادیر آن

33/1GFI =  ،39/1AGFI = ،33/1 CFI =.) 

 
 پژوهش در حالت ضرایب مسیر استاندارد شده نهاییمدل  .3شکل 

 زا بهمتغیرهای برون از علی ضریب مسیر برای هریک از مسیرهای مقادیر ،9در شکل      

زا نیز وجود دارد که قدرت به متغیر درونزا، و از متغیرهای میانجی متغیرهای میانجی و درون
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سبک هویت اطلاعاتی به ضریب مسیر ، 9دهد. با توجه به شکل نسبی هر مسیر را نشان می

 tبراساس آزمون آماری اما  ؛است ضعیفیو  منفیضریب مسیر  ،-13/1رفتارهای پرخطر 

اهبردهای سبک هویت اطلاعاتی به رضریب مسیر  (.=15/1p< ،26/5- tمعنادار است )

براساس  و است مثبت و متوسطیاست که ضریب مسیر  96/1سازگارانه تنظیم شناختی هیجان 

سبک هویت اطلاعاتی به  ضریب مسیر (.=p ،16/2t<15/1ست )امعنادار  tآزمون آماری 

 ضعیفیو  منفیاست که ضریب مسیر  -13/1 راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان

ضریب مسیر سبک  (.=15/1p< ،32/9-tمعنادار است ) tمون آماری براساس آزلی است و

است که ضریب مسیر  22/1 تنظیم شناختی هیجانهویت هنجاری به راهبردهای سازگارانه 

ضریب مسیر  (.=p ،22/6 t<15/1) آن معنادار است tمثبت و ضعیفی است اما آزمون آماری 

است که ضریب  -12/1 یم شناختی هیجانتنظسبک هویت هنجاری به راهبردهای ناسازگارانه 

 (.=p ،11/2- t<15/1) معنادار است tمسیر منفی و ضعیفی است اما براساس آزمون آماری 

 ضعیفیو  مثبتضریب مسیر  ،16/1سبک هویت سردرگم به رفتارهای پرخطر ضریب مسیر 

سبک  ضریب مسیر (.=15/1p< ،13/2 tمعنادار است ) tبراساس آزمون آماری اما  ؛است

است که ضریب مسیر  -92/1هویت سردرگم به راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان 

ضریب  (.=p ،96/2-t<15/1ست )امعنادار  tبراساس آزمون آماری  ، واست منفی و متوسطی

است که  53/1 سبک هویت سردرگم به راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مسیر

، >15/1pمعنادار است ) tبراساس آزمون آماری و است  یمثبت و قوضریب مسیر 

21/11t=.)  راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان به رفتارهای پرخطر ضریب مسیر

معنادار است  tبراساس آزمون آماری اما  ؛است منفی و متوسطیضریب مسیر  ،-93/1

(15/1p< ،29/3- t=.) ان به رفتارهای پرخطر دارای راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیج

 tبراساس آزمون آماری  ، ولیاست مثبت و ضعیفیاست که ضریب مسیر  22/1ضریب مسیر 

 (.=p ،52/2t<15/1ست )امعنادار 

زا یعنی رفتارهای های هویت، بر متغیر درونزا یعنی سبکدرنتیجه، هرسه متغیر برون     

و متغیر میانجی یعنی راهبردهای سازگارانه و پرخطر، اثر غیرمستقیم دارند که از طریق هرد

ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان صورت گرفته است. این درحالی است که فقط دو سبک 
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تأمل اینکه هویت اطلاعاتی و سردرگم/ اجتنابی اثر مستقیم بر رفتارهای پرخطر دارند. نکته قابل

بر رفتارهای پرخطر، بیشترین اثر را  زا، سبک هویت سردرگم/ اجتنابیاز بین متغیرهای برون

، و رفتارهای پرخطرهای هویت توان نتیجه گرفت در رابطه سبکداشته است. درمجموع می

 .اندکردهگرانه معناداری را ایفا راهبردهای شناختی تنظیم هیجان نقش میانجی

 

 گیریبحث و نتیجه

اختی تنظیم هیجان دررابطه هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی راهبردهای شن     

باشد. نخستین یافته حاصل از این پژوهش براساس های هویت و رفتارهای پرخطر میسبک

های هویت و رفتارهای پرخطر رابطه دهد بین سبکنتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می

ا وجود دارد که این ضرایب بین سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری ب 11/1معناداری در سطح 

همه رفتارهای پرخطر منفی و بین سبک هویت سردرگم / اجتنابی با همه رفتارهای پرخطر 

(؛ فرمانی و 1932چین گل، نادری فر و موسوی زاده )مثبت بود. نتایج با پژوهش اکبری، خوش

دهد ( هم راستاست. نتایج نشان می2115) 1من( و مک الوین، کرپمن و پیت1932صادقی )

رو شدن با کنند تا جایی که ممکن است از روبهک هویت سردرگم استفاده میافرادی که از سب

کنند و رفتارهایشان براساس عوامل موقعیتی و مسائل و تعارضات مربوط به هویت دوری می

شود. ازمنظر نظری، رفتارهای پرخطر عبارتنداز رفتارهایی که اثرات لذت طلبی تعیین می

تواند مانع موفقیت و رشد شود. این و سلامتی افراد دارد که این می جانبههمهنامطلوبی بر رشد 

صدمات فیزیکی شده و رفتارهایی که اثرات منفی فزاینده دارند را  منجر بهتوانند رفتارها می

برای فرد درگیر در  تنهانهگیرد که شامل گردد. رفتارهای پرخطر طیفی از رفتارهایی را در برمی

آورد، بلکه باعث صدمات هایی جدی به بار میمهم زندگی وی زیان این رفتار و افراد

(. 1932نیا، گردد )محمدزاده، رحیمی و خراسانیغیرعمدی به سایر اعضای جامعه نیز می

ای کند، و مسئلههویت، تدوینی از خویشتن است که نحوه رفتار و اندیشه فرد را تبیین می

ی مرتبط با سن خود را تجربه دگی بحران ویژهضروری است ک هر فرد در طول دوران زن

رسد. ی نوجوانی به اوج خود میکند. همچنین درگیری در رفتارهای پرخطر در طی دورهمی

                                                           
1 McElwain, A. D., Kerpelman, J. L., & Pittman, J. F 
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طور معناداری با ها نیز، رفتارهای پرخطر بهی مشاهده شده در نظریهدرنتیجه همسو با رابطه

 های هویت رابطه دارد.سبک

دهد بین راهبردهای انویه، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان میهای ثبراساس یافته     

وجود دارد که این  11/1شناختی تنظیم هیجان و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری در سطح 

ضرایب بین راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان با همه رفتارهای پرخطر منفی و بین 

فتارهای پرخطر مثبت بود. نتایج با پژوهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان با همه ر

 2( و باهنرت، کنریک و لیم2111) 1(، پارکر1211سیفی، جمشاد، نجفعلی زاده و همکاران )

( هم راستاست. این پژوهش نشان داد تنظیم هیجان ضعیف با رفتارهای پرخطر مثل 2003)

ه قادر به مدیریت خشونت، رفتارهای جنسی پرخطر و مصرف الکل ارتباط دارد. افرادی ک

هیجانی خود در حوادث روزمره زندگی نیستند، برای سرکوب حس ناخوشایند حاصل از آن 

 حسنی، میردورقیکنند. نتایج پژوهش صمیمی، نایافته را انتخاب میهیجان راهبردهای سازش

ر ( نشان داد راهبردهای سازگارانه )پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد ب1935) ذاکری و

ی، ارزیابی مثبت و توسعه دیدگاه( با برخی رفتارهای پرخطر )رانندگی خطرناک، زیربرنامه

خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد، مصرف الکل، دوستی با جنس مخالف( رابطه منفی 

آمیز( با رفتارهای دارد، همچنین دو راهبرد ناسازگارانه )سرزنش دیگران و دیدگاه فاجعه

ه مثبتی را نشان دادند. راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، فرایندهای هوشیار رابط ادشدهپرخطر ی

های هیجانی است و ناهوشیار تعدیل کیفیت، شدت و مدت بیان هیجانات، تجارب و موقعیت

کنند ( که افراد برای مقابله با رویدادهای منفی از آن استفاده می2112، 9)اشنل و هرپتز

(. افراد با تحمل پریشانی پایین، هیجان را غیرقابل تحمل 2121، 2ریآلوارز و -)اکسترما، سانچز

گیرند و تلاش فراوانی برای دانند، توانایی خود را برای مقابله با هیجانات دست کم میمی

تسکین فوری و جلوگیری از بروز هیجانات منفی دارند. درواقع استفاده از رفتارهای پرخطری 

های عمدی، مصرف سیگار و اربازی بیمارگون، خودجرحیمثل رفتارهای ضداجتماعی، قم

                                                           
1 Parker 
2 Bohnert, A. M., Crnic, K. A., & Lim, K. G 
3 Schnell K, & Herpertz S 
4 Extremera N, Sánchez-Álvarez N, & Rey L 
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های منفی ای غلط در این افراد برای رهایی فوری از هیجانعنوان یک راهکار مقابلهالکل، به

(. بنابراین توانایی مدیریت 2112، گرتز و همکاران، 1شود )هانت، بورنو والوواکار گرفته میبه

زا بالاست، از هایی که خطر بروز رفتارهای آسیبتشود فرد در موقعیها باعث میهیجان

ها ی مشاهده شده در نظریهای مناسب استفاده کند. درنتیجه همسو با رابطهراهبردهای مقابله

 طور معناداری با رفتارهای پرخطر رابطه دارد.جویی شناختی هیجان بهنیز، نظم

های هویت و راهبردهای شناختی کبین سبی پژوهش حاکی از این است که سومین یافته     

های ی که رابطه بین سبکطوربهوجود دارد.  11/1تنظیم هیجان رابطه معناداری در سطح 

هویت اطلاعاتی و هنجاری با راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مثبت و با 

اد رابطه بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان، منفی است. بعلاوه، نتایج نشان د

هویت سردرگم / اجتنابی با راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان منفی و با  سبک

راهبردهای ناسازگارانه شناختی تنظیم هیجان مثبت و معنادار است. نتایج این پژوهش همسو 

باشد. بنابر ( می1939) کلوری( و پورمحسنی 1932با نتایج پژوهش محمدی و فولادچنگ )

اجتماعی اریکسون، هویت ساختاری درونی و پویا و متشکل از اهداف،  -ه تحول روانینظری

 -( که بر اساس فرآیندهای شناختی1321باشد )مارسیا، ها و باورهای شخصی میارزش

-سبک»( بر این باور است که 2111(. برزونسکی )1362گیرد )اریکسون، اجتماعی شکل می

های پردازش اطلاعات هستند و به راهبردهای شناختی، یگیر، بازتابی از جهت«های هویت

ها ها و باورها از آناجتماعی که افراد هنگام ساختن هویت خود و متعهد شدن نسبت به ارزش

های پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات است ها، راهکنند، اشاره دارد. این سبکاستفاده می

( دراین بین تنظیم شناختی هیجان فرآیندی است که در 1211، 2)برمن، شوارتز، کارتینز و برمن

گیری هویت منسجم نقشی بسزا دارد و از طریق آن افراد جهت دستیابی به جریان شکل

 کنند.های خود را مدیریت میپیامدهای مطلوب، هیجان

های هویت، زا یعنی سبکیافته اصلی پژوهش بیانگر این امر است که هرسه متغیر برون     

زا یعنی رفتارهای پرخطر، اثر غیرمستقیم داشتند. این اثر غیرمستقیم ازطریق هردو برمتغیر درون

                                                           
1 Hunt ED, & Bornovalova MA 
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متغیر میانجی یعنی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم هیجان صورت گرفت. این 

درحالی بود که فقط دو سبک هویت اطلاعاتی و سردرگم/ اجتنابی اثر مستقیم بر رفتارهای 

زا، سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بر تأمل اینکه از بین متغیرهای برونشتند. نکته قابلپرخطر دا

ها دارند، و اگر هیجانات نقش مهمی در زندگی انسانرفتارهای پرخطر، بیشترین اثر را داشت. 

های تواند در کنترل میزان آسیبو آگاهانه باشد می شدهکنترل صورتبهی هیجانات بخشنظم

عنوان یکی از متغیرهای مهم پژوهشگران تنظیم هیجان را بهثربخش باشد. رفتاری ا

دانند )آلداو و ضروری می شناختیشناختی برای عملکرد اجتماعی و بهزیستی روانروان

(. به باور پژوهشگران، افراد دارای اختلالات هیجانی گوناگون در برخورد با 2111همکاران، 

، ویتولیت، ورتینگتن راستا پژوهش نیدراکنند. تفاوتی استفاده میم شرایط ناگوار از راهبردهای

های ناکارآمدی دهد افراد مبتلا به افسردگی اغلب از استراتژی( نشان می2112) 1پیترینی و میلر

طبق دیدگاه پژوهشگران، افرادی که از کنند. همچون نشخوارفکری و  فاجعه سازی استفاده می

کنند بیشتر از سایر افراد مستعد هیجان استفاده می تنظیمدر جهت راهبردهای ناسازگارانه 

ای برای رهایی از هیجانات منفی هستند. دستیابی استفاده از رفتارهای پرخطر به عنوان وسیله

ی احساس ی منجر به رشد و تجربهسالبزرگبه هویت به عنوان اولین تکلیف  زیآمتیموفق

های ذاتی خود حت تأثیر عوامل بین فردی همچون ظرفیتشود. هویت تصمیمیت در افراد می

ی جدا ماندن از های شخصیتی است. طبق مبانی نظری فرد در تجربهفرد و اکتساب ویژگی

گردد، از راهبردهای هایی که منجر به نقض هویت وی میدیگران و قرارگیری در موقعیت

احتمال بروز رفتارهای پرخطر  مراتبهبکند، که شناختی هیجان استفاده می تنظیمناسازگارانه 

پذیرند و نسبت به پذیرش های خود را نمیعبارتی این افراد هیجانیابد. بههم افزایش می

کنند. کنند به رفتار تبدیل میهیجانات خود احساس شرم دارند و هیجانی را که تجربه می

ای است که از هیجانات منفیدرنتیجه بروز رفتارهای پرخطر در این افراد راهی برای رهایی 

-ی زیر بنایی مدلی که در سؤال این پژوهش مطرح شد این است که سبککنند. ایدهتجربه می

جویی شناختی هیجان منجر به کاهش بروز و انتخاب راهبردهای نظم برهیتکهای هویت با 

-فرادی با سبکی این راهبردهای سازگارانه در اریکارگبه تیدرنهاشود، رفتارهای پرخطر می

                                                           
1 Worthington, E. L., Witvliet, C. V. O., Pietrini, P., & Miller, A. J 
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های هویت اطلاعاتی و سردرگم/اجتنابی احتمال روی آوردن فرد به رفتارهای پرخطر را 

 دهد.کاهش می

( نشان داد راهبردهای تنظیم هیجان، بین باورهای 1932نتایج پژوهش محمدخانی و همکاران )     

ی ارتباط معناداری بین کند، ولگری میهای دلبستگی و رفتارهای پرخطر میانجیفراشناختی و سبک

تنظیم هیجان با رفتارهای پرخطر یافت نشد. همچنین باورهای فراشناختی با  سازگارانهراهبردهای 

راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان، رابطه مستقیم و معناداری نداشتند. بااین حال ارتباط معنادار و 

پیدا شد. نتایج پژوهش موراوتز، موهر، مستقیمی بین باورهای فراشناختی با راهبردهای سازگارانه 

طور مؤثر دهند به( نشان داد تنظیم هیجان درزمینه هیجاناتی که اتفاقی رخ می2121) 1هیکرن و باد

( نشان داد 1939شود. پژوهش پورمحسنی کلوری )منجر به کاهش یافتن تجربه هیجانات منفی می

اجتنابی  -به گونه مثبت و هویت سردرگم شده ریزیهویت اطلاعاتی بر راهبرد تمرکز مجدد برنامه

صورت مستقیم اثر منفی دارد، بنابراین با توجه به نتایج به دست بر ملامت خویش و نشخوارگری به

های هویت و آمده، مدل نظری مبنی بر نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سبک

 شود.رفتارهای پرخطر، تأیید می

شود پژوهش مشابهی برای جامعه غیردانشجو انجام شود به این دلیل که یکی از پیشنهاد می     

ی خاصی است، و به دلیل متغیرهای پژوهش رفتارهای پرخطر بوده و جامعه دانشجویان جامعه

-هایی که برای دانشجو قائل است باعث هایی که در دانشگاه وجود دارد و محدودیتنظارت

های بالینی ی عادی و گروهانه عمل کنیم. اگر پژوهش بر جامعهدهی محتاطشود برای تعمیم

 تری به دست آید.های متفاوتاجرا شود ممکن است یافته
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 منابع
نظم هویی » . 1397احمد. ) ،پیچاکیاییراحیه؛ امیری  ،عباس نژادزینب؛  ،عظیمیعیی؛  ، ابراهیم؛اکبری  1

نیدگی ناشی از رویدادهای زندگی در مبتیایان به شناختی هیجان، تنیدگی، افسردگی، اضطراب، و ت

 .131-141 ؛ صصس 4) 31 ،دندانپزشکی  .«های پریودنتال و شاهدهای همسان شدهبیماری
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