
 

 

  

 

 روانشناسی سلامتپژوهشی  علمی ـ فصلنامه

  5931 پاییز(، 51 )پیاپی سوم ، شمارهچهارمسال 
Health Psychology 
Vol. 4, No. 2, (Series 15), Autumn 2015 

 گریواسطه با پرخطر هایرفتار به نوجوانان گرایش در داریدین بینپیش نقش بررسی

 هیجانی بخشینظم
 9محمدی لهنورا، 2سیرافلاک دالعزیزعب، 5محمودصالحی حدیث*

 ایران. یراز. شیراز.دانشگاه ش ینی،بال یروانشناس ،ارشد یدانشجو کارشناس .5

 ایران. . شیراز.دانشگاه شیراز ،دانشکده روانشناسی ،استاد. 2

 ایران. . شیراز.دانشگاه شیراز ،دانشکده روانشناسی، استاد. 9

 (93/59/39رش: ـ تاریخ پذی 51/52/32)تاریخ وصول:  

The Predictive Role of Religiosity Mediated by Emotion Regulation 

in Tendency Toward High Risk Behaviors in Adolescent  
*Hadis Mahmood Salehi1, Abdolaziz Aflakseir2, Nourollah Mohammadi3 

1. M.A Student of Clinical Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran. 

2. Professor, Department of Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran. 

3. Professor, Department of Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran. 

(Received: Mar. 09, 2014 - Accepted: Dec. 30, 2014) 
 

 چکیده

گری داری با واسطهدین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مقدمه:

بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در بخشی هیجانات در پیشنظم

آموزان آماری این پژوهش، شامل دانش جامعه :روش نوجوانان بود.

آموزان گانه اصفهان بود که از بین دانشهای نواحی پنجدبیرستان

( دختر 707و  پسر 171نفر ) 989تعداد  1931ها در سال دبیرستان

ای تصادفی ای چندمرحلهگیری خوشهبا استفاده از روش نمونه

داری، های پژوهش با استفاده از پرسشنامه دینانتخاب شدند. داده

بخشی هیجانات و پرسشنامه خطرپذیری پرسشنامه دشواری در نظم

های آماری تحلیل مسیر نوجوانان ایرانی گردآوری و از طریق روش

نتایج نشان  ها:یافته بررسی قرار گرفت.و رگرسیون چندگانه مورد

داری و رفتار در رابطه میان دین بخشی هیجانیدشواری در نظم داد

ای واسطه شده است. همچنین، رابطه مستقل پرخطر تااندازه

 داری و رفتارهای پرخطر وجود داشت.معناداری بین دین

و تری دارند ی که اعتقادات مذهبی قوینوجوانان گیری:نتیجه

احتمال کمتر در کنند بهای مؤثر تنظیم میگونههیجاناتشان را به

 کنند.رفتارهای پرخطر شرکت می
 

 .پرخطر رفتارهای هیجانی، بخشینظم داری،دین واژگان کلیدی:

 

Abstract 

Objective: This research aimed at surveying the role of 

predicting religiosity on tendency toward high risk behaviors 

in adolescent mediated by emotion regulation. Method: The 

statistical population of this study comprised all the students 

of Esfahan five areas high schools. Among them in 1391, a 

total of 338 people (176 male, 207 female) who were 

selected using random multistage cluster sampling method. 

The subjects completed the following questionnaires: 

Religiosity scale, Difficulty in Emotional Regulation scale, 

Iranian Adolescent Risk-Taking scale. The data were 

analyzed with SPSS 16 and AMOS Graphics 21 (statistical 

software) through path way analyses and multiple regression 

method. Findings: Result showed that difficulty in emotion 

regulation mediated to some extent between religiosity and 

high risk behaviors. There was independent and significant 

association between religiosity and high risk behaviors. 

Conclusion:  Adolescent who have stronger religious beliefs 

and regulate their emotions effectively less likely to engage 

in risky behaviors. 

 

Keywords: Religiosity, Emotion Regulation, High Risk 

Behaviors. 
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 مقدمه

نوجوانی دورۀ تغییرات بزرگ است؛ تغییرات سریع 

 ،1گیتتلمن خنباخ وو اجتماعی )آ احساسی، فیزیکی

نفس، کنترل بر (. نوجوانی دوره اکتشاف، اتکابه7009

گیری مستقلانِ و دوره انتخاب خود، توانایی تصمیم

(. به دست آوردن 1330، 7است )فلدمن و الیوت

گیری در پذیری و تصمیمخودمختاری، مسئولیت

مورد سلامتی، خانواده، شغل و همسالان در این دوره 

(. این دوره زمانی 7000، 9رشتنبرگدهد )فرخ می

های جدید را ها و مسئولیتاست که نوجوان نقش

های اجتماعی را برای بر عهده پذیرد و مهارتمی

گیرد )هریس، دانکن و ها فرا میگرفتن آن نقش

(؛ ولی ازآنجاکه مدل و الگویی 7007، 4بویسجولی

جانبه در زمینه رفتار مناسب دقیق و روشن و همه

سنگین  ـ او تعریف نشده است، او به سبک برای

ها، اعلام تمایز از کردن رفتارها، آزمایش نقش

سالان و در برخی موارد به نادیده گرفتن قواعد بزرگ

( و سرانجام این رشد 7004 ،5زند )شفرزدست می

 شود.ها با انجام رفتارهای پرخطر همراه مینقش

پذیری ردوره نوجوانی و جوانی اغلب با خط

مترادف شده است. خطرپذیری به رفتارهایی اطلاق 

شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، می

شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد روان

؛ به نقل از سلیمانی، 7009، 1)کارگرگ و گروز

 عنوانبه عوامل از برخی که رسدمی نظر (. به1981

 عوامل عنوانبه دیگر برخیو  کنندهحمایت عوامل

                                                           
1. Aughinbaugh & Gittleman 

2  . Feldman & Elliot 

3. Furstenberg 

4  . Harris,Dunkan & Boisjoly 

5  . Shaeffer 

6. Carr Gregg &Grover 

مخدر و دیگر رفتارهای  مواد به ابتلا خطرآفرین،

 عواملِ  از دهند. یکیمی قرار تأثیر تحت پرخطر را

 از برخی در که است داریدین فرد، کنندهحمایت

 عنوانبه آن از (7009، 7ساندی و ویلز، ییر) مطالعات

 از یادکرده دین مقابل وابستگی به مواد در سپری

 نظم اخلاقی و تدارك یک اریبرقر طریق

 تهیه و هاشایستگی آوردن به دست برای هاییفرصت

 را آن از بهبودی و سوءمصرف مواد اجتماعی، قوانین

 ها(. پژوهش7009)اسمیت،  دهدمی قرار تأثیر تحت

 و دوستان گروه نقش رغمعلی دهندمی نشان

 عامل بزهکاری، مذهب سمت به گرایش در همسالان

 )چادویک و است بزهکاری از پیشگیری در مهمی

 هایفعالیت مذهب و به گرایش (. همچنین1339 ،8تاپ

 آن، به اقدام و خودکشی افکار کاهش در مذهبی

 و موعد پیش از جنسی رفتارهای مخدر، مواد مصرف

مک  وبور ؛ 1335، 3دارد )دوناهو مثبت بزهکاری اثر

 ،(7000) 11والدگرین دیویس و (. میلر،1334 ،10کال

 نوجوانانی که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در

 نوجوانانی که دین با مقایسه در نیستند داردین که

 مواد ها دارد. سوءمصرفنقش مهمی در زندگی آن

 طورکلی مطالعات مختلف نشانبه .دارند را بیشتری

اند که باورها و اعمال دینی مانند حضور در داده

ودن والدین و نیز های مذهبی و مذهبی بمکان

کاهش گرایش  های دینی در بین خانواده باعثبحث

 ،17ه است )ریچارددنوجوانان به رفتارهای پرخطر ش

                                                           
7  . Wills,Year & Sandy 

8  . Top & Chadwick 

9  . Danuhue 

10  . Burr & Mckall 

11. Miller, Davies & Greenwald 

12. Richard 
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(. از سوی دیگر 7001، ، سالازار و گاردنر؛ مریل7000

در این پژوهش به بررسی متغیرهایی که احتمال می

رود با این مقوله مرتبط باشند و بتواند سطح گرایش 

پرداخته بینی کند نیز به رفتار پرخطر را پیش نوجوانان

بخشی هیجانی است. شود. ازجمله این متغیرها نظممی

و « تقوا»چون  هاییدین با تقویت و نهادینه کردن آموزه

تواند از عهده تنظیم و کنترل خوبی میبه« خردگرایی»

ها برآید و باعث شود که فرد بتواند هیجان

ری در ل کند. دشواهای خویش را کنترتکانش

وسیعی از رفتارهای  هیجانی با دامنه بخشینظم

ناسازگانه ارتباط قوی دارد؛ که این رفتارها شامل 

، 1جانویک و زولنسکی مصرف مواد )میلر،سوء

؛ 7008(، خودآزاری عمدی )گراتز و روئمر، 7008

، 7(، میل به خودکشی )آنستیس7010تال،  گراتز و

(، رفتار پرخاشگرانه 0117 ،4، تال و جوینر9باگ

( 7011، 1، گود و برامر5؛ تاگر7003، روزنتال)گراتز و 

و جوینر،  8، وارد7و اختلال در خوردن است )سلبی

دهد که (. شواهدی وجود دارد که نشان می7010

سطوح بالایی از عاطفه منفی تعامل در رفتارهای 

پرخطر برای مثال رفتار پرخطر جنسی را افزایش 

، 10، لیث و بامیستر7001، 3کرپاز و مارکس) دهدمی

(. برخی از 7009و همکاران،  11؛ لوکنکو1331

 محققان معتقدند که رفتار پرخطر جنسی درنتیجه

بخشی هیجانات عملکرد پایین و ضعیف در نظم

                                                           
1  . Vujanovic & Zvolensky 

2  . Anestis 

3  . Bagge 

4  . Joiner 

5. Tager 

6  . Brammer 

7  . Selby 

8. Ward 

9  . Crepaz & Marks 

10  . Laith & Baumeister 

11  . Lucenko 

ی است که از طریق کاهش یا انحراف توجه از عاطفه

(. 7001)کرپاز و مارکس،  یردگمنفی صورت می

تنظیم هیجانات مشکلات بسیاری  که در زمینهافرادی 

خویش بر کنند در تنظیم هیجانات منفی را تجربه می

مثال، رفتار راهبردهای ناسازگارانه و تکانشی )برای 

کنند. نتایج پژوهشی که پرخطر جنسی( تکیه می

انجام  ،(7010) مور و همکارانشان توسط مسمان و

خشی هیجانی با بشد نشان داد که دشواری در نظم

رفتار پرخطر جنسی در نمونه غیر بالینی دختران 

دانشجو همبستگی مثبت و معناداری دارد. افرادی که 

وضوح هیجانی بالاتری بخصوص در رابطه با 

طورکلی در تنظیم شان دارند بههیجانات منفی

کنند )فلدمن و ای مؤثرتر عمل میگونههیجاناتشان به

حقیقات نشان داده است که (. همچنین ت7001گراس، 

عدم وضوح هیجانی با بسیاری از رفتارهای ناسازگارانه 

عنوان یکی از راهبردهای تنظیم ها را بهکه افراد آن

گیرند، از قبیل خودآزاری هیجاناتشان در نظر می

میلر ) (، سوءمصرف مواد7008)گراتز و روئمر،  یعمد

پژوهش  (، همبستگی مثبت دارد. لذا7008و همکاران، 

حاضر قصد دارد مدل فرضی را که بیانگر نقش 

داری در گرایش به رفتارهای پرخطر با بین دینپیش

بخشی هیجانات است، مورد آزمون گری نظمواسطه

دیگر، این پژوهش در پی پاسخ به عبارتقرار دهد. به

داری و رفتار این سؤال است که آیا در ارتباط میان دین

عنوان متغیر تواند بهجانات میبخشی هیپرخطر، نظم

 نقش داشته باشد؟ 17ایواسطه

 

 روش

آموزان جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه دانش

                                                           
12. Mediator variable 
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 31-37باشند که در سال تحصیلی دبیرستانی می

گیری مشغول به تحصیل بودند. بر اساس روش نمونه

با توجه به نواحی ای تصادفی، ای چندمرحلهخوشه

استان اصفهان از هر ناحیه دو دبیرستان یک  گانهپنج

صورت دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه به

تصادفی انتخاب شد سپس از هر مدرسه دو کلاس 

صورت تصادفی انتخاب شد. در هر مدرسه پس از به

هایی که توجیه مدیران آموزشی، با مراجعه به کلاس

ها امهشده بودند، پرسشنصورت تصادفی انتخاببه

پس از توضیح مختصری  آموزان توزیع شد.بین دانش

در مورد اهداف پژوهش و جلب مشارکت آزمودنی 

های ها خواسته شد به ترتیب پرسشنامهاز آن

(، مقیاس خطرپذیری 1988داری )خدایاری فرد، دین

( و مقیاس 1930 نوجوانان ایرانی )زاده محمدی،

 و روئمر،بخشی هیجانات )گراتز دشواری در نظم

نفر انتخاب  989( را تکمیل کنند. حجم نمونه 7001

 شد. در این مطالعه از ابزارهای زیر استفاده شد.

ای خود گویه 107یک مقیاس  داری:پرسشنامه دین

 ،(1988فرد )که توسط خدا یاری گزارشی است 

شده داری فرد مسلمان تهیهبرای سنجش میزان دین

داری را در سه نهای دیحیطهاست. ای مقیاس 

 -7باور دینی،  -1کند: گیری میمقیاس جداگانه اندازه

ها بر روی عمل و التزام دینی. گویه -9 عواطف دینی،

تا زیاد  1یک مقیاس لیکرتی از زیاد موافق هستم =

شود. ضریب آلفای کرونباخ پاسخ داده می 1مخالفم =

گسترده است.  30/0تا  87/0های آن از خرده مقیاس

است؛  31/0ریب آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز ض

منظور اجرای بنابراین این پرسشنامه از اعتبار مناسبی به

 داری فرد مسلمان است.ها در حیطه دینپژوهش

 بخشی هیجاناتپرسشنامه دشواری در نظم

(DERS): برای  ،(7004گراتز و روئمر ) توسط

شده است. بخشی هیجانی تهیهارزیابی دشواری در نظم

این پرسشنامه دارای شش خرده مقیاس عدم پذیرش 

های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، پاسخ

دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی 

بخشی هیجانی و دسترسی محدود به راهبردهای نظم

این مقیاس از همسانی  است.عدم وضوح هیجانی 

/ برخوردار 39ونباخ درونی بالایی با ضریب آلفای کر

آلفای کرونباخ  DERSاست. هر شش زیر مقیاس 

دارند. در ایران، ضریب پایایی این مقیاس  80/0بالای 

آمده است دستبه 37/0بر اساس آلفای کرونباخ 

ها علاوه، نتایج پژوهش(. به1983)عزیزی و همکاران، 

های این مقیاس با دهد که تمامی زیر مقیاسنشان می

ی به نیکوتین همبستگی مثبت و معنادار و با وابستگ

رابطه منفی و  1مقیاس تحمل آشفتگی هیجانی

دهنده روایی ملاکی و سازه این معناداری دارد؛ که نشان

 (.1983پرسشنامه است )عزیزی و همکاران، 

 :(IARS)مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی 

 یمقیاس خطرپذیری نوجوانان توسط زاده محمد

پذیری نوجوانان در برای سنجش آسیب( 1930)

دسته رفتارهای پرخطر خشونت، سیگار  1مقابل 

کشیدن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، رابطه و 

شده رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف تهیه

گویه است که پاسخگویان  98است. مقیاس شامل 

ها در یک موافقت یا مخالفت خود را با این گویه

( تا کاملًا موافق 1ای از کاملًا مخالف )درجه 5مقیاس 

ضریب آلفای کرونباخ خرده  کنند.( بیان می5)

 گسترده است. 39/0تا  74/0های آن از مقیاس

پژوهش حاضر ازلحاظ روش از نوع مطالعات 

                                                           
1  . Distress Tolerance Scale(DTS) 
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همبستگی است که با هدف بررسی نقش پیش 

آموزان داری بر رفتارهای پرخطر در دانشدین

گر گرفتن نقش متغیر واسطه دبیرستانی با در نظر

بخشی هیجانی انجام شد. روش دشواری در نظم

شده در این پژوهش، تحلیل پژوهش به کار گرفته

مسیر و تحلیل معادلات ساختاری است که با استفاده 

از آن روابط علی بین متغیرهای پژوهش بررسی 

داری، زاد در این پژوهش دینخواهد شد. متغیر برون

بخشی هیجانی و ای دشواری در نظممتغیر واسطه

ها نیز زاد رفتارهای پرخطر بود. تحلیل دادهمتغیر درون

 انجام شد. AMOSو  SPSSافزارهای توسط نرم

 

 هایافته

میانگین و انحراف معیار سنی گروه نمونه به ترتیب، 

درصد از افراد گروه نمونه،  41بود.  01/1و  17/17

گروه نمونه پژوهش از  درصد دختر بودند. 54پسر و 

آموزان سال اول و دوم و سوم دبیرستان بودند. دانش

 1های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول یافته

 .شده استارائه

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته .5جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 74/9 747 باور دینی

 48/78 15/111 التزام و عمل

 19/77 48/111 عواطف

 70/79 01/37 نپذیرفتن پاسخ هیجانی

 43/1 45/18 دشواری در انجام رفتار هدفمند

 37/9 47/15 دشواری در کنترل تکانه

 57/9 45/8 عدم وضوح هیجانی

 11/5 41/74 عدم آگاهی هیجانی

 84/4 43/19 راهبردهای محدود

 70/1 77/17 گرایش به مواد مخدر

 43/1 58/10 گرایش به الکل

 18/4 74/7 گرایش به سیگار

 15/5 14/11 گرایش به خشونت

 57/8 11/18 گرایش به رابطه و رفتار جنسی

 79/1 74/14 گرایش به رانندگی خطرناک

 

دهد از میان خرده نشان می 1نتایج جدول 

( و 747) یشترینداری، باور دینی بهای دینمقیاس

نگین را ( میا15/111التزام و عمل دینی کمترین )

های دشواری دارند. همچنین، از میان خرده مقیاس

بخشی هیجانی، نپذیرفتن پاسخ هیجانی در نظم

( بیشترین و عدم وضوح هیجانی 01/37بیشترین )

( میانگین را دارند؛ و درنهایت از 45/8کمترین )

های رفتارهای پرخطر بیشترین میان خرده مقیاس

به گرایش به و کمترین میانگین به ترتیب مربوط 

( و گرایش 11/18رفتار و رابطه با جنس مخالف )

( است. ضریب همبستگی بین 74/7به سیگار )

 .شده استارائه 7متغیرهای پژوهش در جدول 
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 1934(، پاییز 15روانشناسی سلامت، سال چهارم، شماره سوم )پیاپی  فصلنامه علمی ـ پژوهشی

  

 

01/0**P ‹05/0‹  P* 1- 7 ینیباور د- 

نپذیرفتن پاسخ  -4عواطف دینی  -9 ینیالتزام د

 -1دشواری در انجام رفتار هدفمند  -5 یجانیه

دشواری در کنترل تکانه  -7عدم وضوح هیجانی 

راهبردهای محدود  -3عدم آگاهی هیجانی  -8

گرایش به الکل -11گرایش به مواد مخدر  -10

 گرایش به خشونت-19 یگارگرایش به س-17

گرایش به -15 یگرایش به رابطه جنس-14

 .رانندگی خطرناك

شود رابطه دیده می 7 لطور که در جدوهمان

های رفتارهای پرخطر وجود معناداری میان مؤلفه

معنادار است. ارتباط  01/0دارد که در سطح 

بخشی هیجانی با های دشواری در نظممؤلفه

ست. معنادار ا 01/0داری در سطح های دینمؤلفه

بخشی های دشواری در نظمهمچنین، میان مؤلفه

های عدم استثنای مؤلفههیجانی و رفتار پرخطر به

آگاهی هیجانی و گرایش به مصرف سیگار در 

در همبستگی معنادار وجود دارد.  01/0سطح 

داری های دینبینی مؤلفهضرایب پیش 9جدول 

گام بهبرای متغیر ملاك به روش رگرسیون گام

بین مربوط به متغیر پیش ه شده استآورد

داری وارد تحلیل رگرسیون شدند. های دینمؤلفه

نتایج نشان داد که باور دینی، عمل و التزام دینی و 

، -45/0) یرعواطف دینی به ترتیب با ضریب تأث

طور به 05/0و  001/0( در سطح -14/0و  -95/0

و بینی رفتارهای پرخطر بودند معنادار قادر به پیش

از  41/0ها توانستند ترکیب خطی این مؤلفه

بینی کنند تغییرات رفتارهای پرخطر را پیش

 (.9)جدول 

 
 رداری بر رفتارهای پرخطهای دیننتایج تحلیل رگرسیون برای مؤلفه .9جدول 

 R 2R سطح معناداری β t متغیر

 001/0 -94/9 -45/0 باور دینی
 

18/0 

 

 

41/0 

 

 001/0 -50/5 -95/0 عمل و التزام دینی

 05/0 -08/7 -14/0 عواطف دینی

 

آمده است،  4طور که در جدول همان

بخشی هیجانی، های دشواری در نظممؤلفه

بین و رفتارهای پرخطر عنوان متغیر پیشبه

عنوان متغیر ملاك وارد تحلیل رگرسیون شدند. به

نتایج نشان داد که دشواری در انجام رفتار 

م وضوح هیجانی و عدم آگاهی هدفمند، عد

و  90/0، 71/0) یرهیجانی به ترتیب با ضریب تأث

طور معنادار به 05/0و  001/0( در سطح 10/0

بینی رفتارهای پرخطر بودند و ترکیب قادر به پیش

از تغییرات  44/0ها توانستند خطی این مؤلفه

 .(4)جدول   بینی کنند.رفتارهای پرخطر را پیش
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 بخشی هیجانی بر رفتارهای پرخطرهای دشواری در نظمنتایج تحلیل رگرسیون برای مؤلفه .1جدول 

 R 2R سطح معناداری β T متغیر

 17/0 41/0 07/0 نپذیرفتن پاسخ هیجانی

 

 

 

11/0 

 

 

 

44/0 

دشواری در انجام رفتار 

 هدفمند
71/0 30/9 001/0 

 001/0 00/5 90/0 عدم وضوح هیجانی

 19/0 5/1 11/0 ترل تکانهدشواری در کن

 07/0 99/7 10/0 عدم آگاهی هیجانی

 15/0 41/1 03/0 راهبردهای محدود

 

گری در این قسمت، به بررسی نقش واسطه

بخشی هیجانی با استفاده از دشواری در نظم

سازی معادلات ساختاری تحلیل مسیر و مدل

زی ساشده است؛ بنابراین، با توجه به مدلپرداخته

زاد عنوان متغیر برونداری بهبرای این فرضیه، دین

عنوان بخشی هیجانی بهیا مستقل، دشواری در نظم

متغیر وابسته میانی و گرایش به رفتار پرخطر 

زاد در عنوان متغیر وابسته نهایی یا متغیر برونبه

 .(1شده است )شکل نظر گرفته

 

 

 بخشی هیجانی بر رفتارهای پرخطرو دشواری بر نظم داریمدل فرضی چگونگی تأثیر دین .5شکل 

 

مشخص است،  1طور که در شکل همان

زا و دو متغیر دشواری عنوان متغیر برونداری بهدین

بخشی هیجانی و رفتارهای پرخطر در قالب در نظم

اند. همچنین برای دو زا عمل کردهمتغیرهای درون

 eه است که با زا خطاهایی مفروض گردیدمتغیر درون

داری به های رگرسیونی دینشده است. وزننشان داده

دار معنی >001/0P( در سطح -58/0رفتار پرخطر )

بخشی هیجانی به و وزن رگرسیونی دشواری در نظم

داری ( و وزن رگرسیونی دین41/0رفتارهای پرخطر )

( در سطح -17/0) یجانیبخشی هدشواری در نظمبه
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001/0P< است. دارمعنی 

داری برای تائید مسیرهای غیرمستقیم دین

بخشی هیجانی به رفتارهای پرخطر دشواری در نظمبه

های مجدد گیریوت استراپ با تعداد نمونهباز آزمون 

استفاده شد. نتایج نشان داد که  1000بوت استراپ 

دشواری در داری، بهفاصله اطمینان برای مسیر دین

رهای پرخطر با مقدار بوت بخشی هیجانی به رفتانظم

است که حاکی از قرار  83/0تا  03/0از  95/7استراپ 

 نگرفتن صفر در این فاصله است. این نتیجه به تائید

 در دشواریبه داریدین غیرمستقیم ریمس تنها

. انجامدمی پرخطری رفتارها بهی جانیه بخشینظم

 است. >05/0Pسطح اطمینان برای این فاصله 

ن کفایت برازش الگوی پیشنهادی با جهت تعیی 

های برازش پرداختیم. ها، به بررسی شاخصداده

طورکلی، نتایج نشان داد که مدل نهایی از برازش به

(. منابع موجود 5مطلوبی برخوردار است )جدول 

های )مانند مدل یابی معادلات ساختاری در پژوهش

( در زمینه 7003، اجتماعی کلانتری ـ اقتصادی

کنند که اگر سازی معادلات ساختاری پیشنهاد میمدل

 یبمقدار شاخص جذر میانگین مجذور خطای تقر

(RMSEA کمتر از )باشد، مدل از برازش  05/0

، ین(. همچن1988مطلوب برخوردار است )کلانتری، 

های نیکویی کنند که اگر شاخصاین منابع عنوان می

(، AGFI) یافته(، نیکویی برازش تعدیلGFIبرازش )

(، شاخص NFIشاخص برازندگی هنجار شده )

 یشی(، شاخص برازندگی افزاCFI) یقیبرازندگی تطب

(IFIو شاخص تولر ) یسلو ـ (TLI از مقدار )3/0 

بالاتر باشند، مدل از برازش مطلوبی برخوردار است؛ 

توان گفت ها میبنابراین، با توجه به مقادیر این شاخص

 .ی برخوردار استکه مدل حاضر از برازش مطلوب

 
 شدههای نیکویی برازش مدل اصلاحشاخص .1جدول 

 مقدار های برازندگیویژگی

 39/0 (GFI) برازششاخص نیکویی 

 37/0 (AGFIیافته )شاخص نیکویی برازش تعدیل

 31/0 (NFIشاخص برازندگی هنجار شده )

 38/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 38/0 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 34/0 (TLIلویس ) ـ شاخص توکر

 04/0 (RMSEAجذر میانگین مجذور خطای تقریب )

 

 بحثگیری و نتیجه

داری در گرایش بین دیندر این پژوهش نقش پیش

بخشی به رفتارهای پرخطر و نقش دشواری در نظم

ای بررسی شد. نتایج عنوان متغیر واسطههیجانی به

بخشی هیجانی در ظمنشان داد که دشواری در ن

داری در رفتارهای پرخطر بین دینبررسی نقش پیش

داری ای واسطه شده است، باوجوداین، دینتااندازه

تنهایی نیز رابطه منفی معناداری با رفتارهای پرخطر به

 های پرخطر ازجملهرفتار تواندمی نشان داد. مذهب

 طریق از را آن از بهبودی و مصرف مواد و الکل

مذهب  دهد قرار تأثیر تحت اخلاقی نظم یک اریبرقر

89 



 

 ... با پرخطر هایرفتار به نوجوانان گرایش در داریدین بینپیش نقش بررسی :همکاران ومحمودصالحی  حدیث

  

 

 کنترل منظوربه اخلاقی، خاص قواعد یا هاراهنمایی

 و الکل از استفاده از امتناع قبیل از عفت و خویشتن

 این بر علاوه .دهدمی قرار فرد در اختیار مواد، دیگر

 کند. تجربهمی کمک معنوی تجربه تسهیل به مذهب

 این که بخشد تحکیم را اخلاقیتعهدات  تواندمی معنوی

-می مواد دیگر و الکل مصرف از مانع خود نوبهبه نیز

 توانمی مذهبی به دستورات استناد با همچنین گردد.

 را مواد سایر و الکل مصرف که نمود وضع قوانینی

 مذهب (. همچنین7009کند )اسمیت،  اعلام ممنوع

 طی در دفر که هاییدانش و هامهارت طریق از تواندمی

 مواد پیشگیری مصرف از کندمی کسب خود زندگی

 شامل معنایی سیستم یک تواندمی مذهب کند. مثلاً

 مثبت و خودارزشمندی احساس زندگی، بودن دارهدف

 سیستم کند. این درست دانستن احترام شایسته را خود

 رفتار و خطرپذیری از مانع تواندمی معنایی

 احتمالبه منجر تواندمی یزن این که شود، خواهیهیجان

 شرکت گردد. همچنین فرد توسط مواد مصرف کاهش

 یک عنوانبه توانندمی مذهبی هایو گروه هافعالیت در

 را فرد که زندگی تنشگرهای برابر در ایمقابله مهارت

 کنند،می مواد از رفتارهای پرخطر از قبیل استفاده به وادار

 (.7009کند )اسمیت،  عمل

 روزانه زندگی در افراد که داشت توجه باید

 درباره که دیدگاهی و شخصی باورهای پایه بر خود

 جهان )مثلاً  هستم(، مثلًا )من شایسته خود دیگران،

 توانممی من )مثلاً  دو هر یا است( و عادلانه جهان

 و باورها این کنند.می رفتار دهم( دارند، تغییر را جهان

 دهند.می شکل معنایی تمسیس یک فرد برای هادیدگاه

 جهان که به دهدمی اجازه فرد به معنایی سیستم این

 به معنا دهی این اساس بر و دهد معنا خود اطراف

 اهداف بر مبتنی رفتار و عمل سپس و هدف انتخاب

 و عظیم منبع تواندمی مذهب بپردازد. شدهانتخاب

 در چراکه باشد فرد معنا دهی سیستم برای نظیریبی

 قرار شودمی ادراك چیزی مقدس چه اینکه زمرک

 مذهب از متأثر که معنا دهی سیستم هایمؤلفه دارد.

 اهداف انتظارات و ها،وابستگی باورها، شامل هستند

 عمل فرد اعمال و هیجانات مرکزی نقطه عنوانبه

 (.7005کنند )سیلبرمن، می

 تریافزون داریدین سطح دارای فرد چنانچه

 اطرافش جهان و به خود که معنایی آن بعتبه باشد

 .است هدفمندی و ارزشمندی بااحساس توأم دهدمی

 به اقداماتی که دارد وجود کمتری احتمال روازاین

 ارزشمند احساس به که زند دست مواد مصرف نظیر

 به رسیدن از مانع آنکه یا و برساند آسیب بودنش

 نقش هواسطبه مذهب دیگر،عبارتاهدافش گردد. به

 تواند رفتارهایمی روانی فشارهای برابر در ایمقابله

را  مواد سوءمصرف یا و پرخطر ازجمله وابستگی

 متدین افراد شناختی باورهای نماید. چراکه پیشگیری

 کمک انسان به هاسختی در خداوند اینکه به اعتقاد نظیر

 است آفریده آزاد را انسان خداوند اینکه به کند، اعتقادمی

 یا و است داده قرار خودش رفتار مسئول را او و

 واکنش بر نیایش، طریق از و آرامش اطمینان احساس

 گذارد.می تأثیر روانی فشار با مقابله در متدین فرد

خواهی بالایی افرادی که هیجاناز سوی دیگر 

مدیریت هیجانات خویش  دارند و مشکلاتی در زمینه

خطر های پررفتارتر تمایل به بیشکنند تجربه می

 افراد ظرفیت که اندداده نشان هاپژوهش دارند. نتایج

 شناختی،روان بر شادمانی هاهیجان مؤثر تنظیم در

؛ 1333گذارد )گروس، می تأثیر فردی بین و جسمانی

 پایین (. سطح1331، 7ل؛ ریف و سیگ1339، 1کلینگر

                                                           
1. Klinger 

2. Ryff & Siegle 
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 با مؤثر مقابله در ناتوانی از ناشی که هیجانی تنظیم

 مواد مصرف در شروع هاست،آن مدیریت و هاهیجان

 (.7008 همکاران، و پارکر ؛1335 دارد )گلمن، نقش

 سوی از مواد برای مصرف فرد کههنگامی

-هیجان مؤثر مدیریت گیرد،می قرار فشارتحت همسالان

 مدیریت توانایی دهد.می کاهش سوءمصرف را خطر ها

خطر  که هاییوقعیتم در فرد که شودمی باعث هاهیجان

 مناسب ایمقابله راهبردهای از بالاست، مواد مصرف

 در بالایی دارند، هیجانی تنظیم که کند. افرادی استفاده

دارند.  بیشتری توانایی دیگران هایخواسته بینیپیش

 هایهیجان و را درك همسالان ناخواسته فشارهای هاآن

 مصرف رابرب در درنتیجه و کنندمی مهار بهتر را خود

 و دهند )ترینیدادنشان می بیشتری مقاومت مواد

 هیجانی تنظیم که کسانی مقابل، (. در7007، 1جانسون

 خود، منفی هایهیجان مقابله با برای دارند، پایینی

مواد یا الکل و دیگر  مصرف سویبه عموماً

 کشیده راهبردهای منفی مقابله با هیجانات منفی

 (.7004وجانسون،  7آزن چو، ر،آنگ )ترینیداد، شوندمی

 نی که فعالیت مذهبی دارند، گرایشنوجوانا

کمتری به مصرف مواد مخدر، الکل و سیگار دارند. از 

بخشی هیجانی و کنترل سوی دیگر مشکل در نظم

تری در نوجوانان همراه های پرخطر بیشتکانه با رفتار

 هایها ممکن است در مقابل خیلى از هوساست. انسان

هاى سرکش، از پا درآیند؛ گسیخته و تکانشلجام

های دینى، که ممکن است ویژه افراد فاقد گرایشبه

های انسانى خود را زیر پا به طرز وحشتناکى ارزش

بگذارند. اینجاست که نقش یگانه دین در زمینه تنظیم 

شود. دین با ازپیش روشن میها، بیشو کنترل هیجان

و « تقوا»هایی چون ردن آموزهتقویت و نهادینه ک

                                                           
1. Trinidad & Janson 

2. Unger, Cho & Azen 

خوبی از عهده تنظیم و کنترل تواند به، می«خِردگِرایى»

که فرد هایی مانند اینها برآید؛ یعنى تواناییهیجان

هاى خود را کنترل کند، حالات روحى بتواند تکانش

خود را تنظیم نماید و نگذارد خشم و عصبانیت، به 

ازد )برایان لوك قدرت تفکّر و تعقل او خدشه وارد س

 .(1988 ؛ ترجمه مهدی قرچه داغی،سی وارد

های این پژوهش نشان داد که طورکلی یافتهبه

 بخشیداری با رفتارهای پرخطر و دشواری در نظمدین

هیجانی رابطه منفی معناداری دارد و دشواری در 

بخشی هیجانی رابطه مثبت معناداری با رفتارهای نظم

های این پژوهش یافتهدیگر پرخطر دارد. از سوی 

 هایتواند سبب گسترش پژوهش و تحقیق در حوزهمی

مختلف مسائل و نیازهای نوجوانان شود؛ بنابراین، 

توان نتیجه گرفت که مسئولین و متخصصین آگاه می

منظور کاهش به امور، نیازها و مسائل نوجوانان به

رفتارهای پرخطر در این سنین بحرانی، به تهیه و 

 فرزند هایسبک رویکرد با های آموزشیین برنامهتدو

 هایآموزش مهارت نیز و سالم زندگی مدل ـ پروری

 مسئله، حل :هایمهارت آموزش بالأخص زندگی

 و تفکر و اجتماعی، فردی ارتباطات گیری،تصمیم

 نامشروع هایخواسته برابر در مقاومت خلاقیت،

 یتتقو مهارت ابراز وجود، گفتن، نه و دیگران

 و مراقبت مهارت دینی، موضوعات و معنویت

 خویشتن و مهارت خودکنترلی جنسی، صیانت

 سازیغنی و زمان از مناسب استفاده مهارت نگهبانی،

 عوامل تقویت و فراغت، خودشناسی اوقات

 ایجاد و پرخطر رفتارهای نفی و کنندهمحافظت

 سیگار، از اعم مواد مصرف نسبت به منفی نگرش

 ویژه طبیعی و شیمیایی و صنعتی مواد ل،الک قلیان،

 سن، متغیرهای رعایت با آموزان و دانش والدین
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 با اجتماعی و و فرهنگی هایموقعیت جنسیت،

 ـ شناختی ابعاد مختلف در مخاطبان نیازسنجی

 در رفتارهای مثبت ایجاد هدف با مهارتی و نگرشی

 آموزی ازدانش اقشار سازیمصون ویژهنوجوانان به

 برشمرده، بپردازند. هایبآسی

ی تحقیق حاضر این است که محدودیت عمده

آموزان ای از دانشاین پژوهش بر روی نمونه

 شده،گانه اصفهان انجامهای نواحی پنجدبیرستان

بنابراین در تعمیم نتایج به سایر افراد باید جانب 

احتیاط را رعایت کرد که تکرار این پژوهش توسط 

تواند به مناطق دیگری از کشور میسایر محققان در 

 پذیری نتایج کمک کند.تعمیم

های آتی به طراحی شود در پژوهشپیشنهاد می

و آزمودن این مدل در گرایش به رفتارهای پرخطر در 

های مختلف پرداخته و نتایج آن با نتایج این نمونه

شود در بررسی و پژوهش مقایسه گردد. پیشنهاد می

د مدل پژوهش، به نقش سایر اعتبار سنجی مجد

متغیرهای دخیل در گرایش نوجوانان به رفتارهای 

پرخطر نیز توجه شود و مدل پیشنهادی بسط و 

 .گسترش داده شود
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