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Abstract 
Introduction: Management of high-risk behaviors requires identifying influential and predictive factors. 
This study aimed to predict the role of emotional repression, anger dimensions, and interpersonal problems 
in high-risk behaviors of Tabriz University students. 
Methods: This study is a descriptive-correlation study. After the initial interview, 270 Tabriz University 
students who had at least one high-risk behavioral experience were selected through available sampling. 
Participants included the "Spielberger's State-Trait Anger Expression Inventory-2" (STAXI-2), the 
"Weinberger's Adjustment Inventory," the "Interpersonal Problem Log" (IIP-32: Inventory of They 
completed the Interpersonal Problems -32) and the High-Risk Behavior Questionnaire. The validity of the 
questionnaires was confirmed in previous studies, and reliability was measured and confirmed using 
Cronbach's alpha. Data were analyzed by SPSS 22 software. 
Results: Among the components of research, the components of consideration of others (β = - 0.35), 
aggression (β = 0.46) and support and participation (β = - 0.33), anger suppression and aggression (β = 
0.49). Tendency to physical anger (β = 0.42) and anger expression- in (β = 0.29) were able to predict high-
risk behaviors. Based on the coefficient of determination, it can be said that in general, the criterion variables 
in the model can explain 16% (R2 = 0.16) of the variance in the risk behaviors variable. 
Conclusions: Emotional repression, dimensions of anger, and interpersonal problems are essential 
determinants of high-risk behaviors. Therefore, it is suggested that programs such as emotion management 
and interpersonal problem-solving skills be included in high-risk behavior programs. 
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 مقاله پژوهشی           نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 یفتارهادر ر یفرد نیخشم و مشکالت ب ،یجانیه یسرکوبگر نیبشینقش پ یبررس

 زیدانشگاه تبر انیپرخطر دانشجو
 

 3 یکهتر الی، ل،*2ی ریپور نفرج دهی، سپ1 یرسول حشمت
 

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان ار،یدانش ۱
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان ،ینیبال یشناسارشد روان یکارشناس ۲
 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان ،ینیبال یشناسروان یدکتر یدانشجو ۳
. رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب ،یشناسگروه روان ،یریپور نفرج دهیسپ: نویسنده مسئول *

 sepidfarajpour@gmail.com: لیمی، ا09۱445۳۲768تلفن: 
 

 0۱/۱۲/۱۳98 مقاله: تاریخ پذیرش   ۱۲/۱0/۱۳97 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
 نیبشیها است. مطالعه حاضر با هدف نقش پکننده آن ینیبشیو پ رگذاریپرخطر مستلزم شناخت عوامل تأث یرفتارها تیریمد مقدمه:

 انجام شد. زیدانشگاه تبر انیپرخطر دانشجو یدر رفتارها یفرد نیابعاد خشم و مشکالت ب ،یجانیه یسرکوبگر
که حداقل  زیدانشگاه تبر انینفر از دانشجو ۲70 ه،یاست. پس از مصاحبه اول یهمبستگ-یفیحاضر از نوع توصمطالعه  روش کار:

خشم  انیصفت ب -حالت اههیس"کنندگان در دسترس انتخاب شدند. شرکت یریگاند، به روش نمونهتجربه رفتار پرخطر داشته بارکی
" (Spielberger's State-Trait Anger Expression Inventory-2 ،)"نبرگریوا یسازگار اههیس" ((WAI: 

Weinberger's Adjustment Inventory،)"یفرد نیمشکالت ب اههیس" (IIP-32: Inventory of Interpersonal 

Problems -32پرخطر یپرسشنامه رفتارها"( و" (High-risk Behaviors Questionnaireرا تکم )ییکردند. روا لی 
اس  یاس پ افزارها با نرمشد. داده دیو تائ یریگکرونباخ اندازه یبا استفاده از آلفا ییایشده و پا دیتائ یمطالعات قبلدر  هاپرسشنامه
 شد. لیتحل ۲۲اس نسخه 

و مشارکت  یتگری( و حماβ=  46/0) ی(، پرخاشگرβ=  - ۳5/0) گرانیدر نظر گرفتن د یهاپژوهش، مؤلفه یهامؤلفه نیاز ب ها:یافته
(۳۳/0 -  =βسرکوب خشم و پرخاشگر ،)ی (49/0  =βتما ،)یکیزیبه بروز ف لی ( 4۲/0خشم  =βو بروز خشم درون )ی (۲9/0  =β قادر )

مالک موجود در مدل قادر  یرهایمتغ یطورکلگفت که به توانیم نییتع بیپرخطر بودند. بر اساس شاخص ضر یرفتارها ینیبشیبه پ
 پرخطر است. یرفتارها ریموجود در متغ انسی( از وار۲R=  ۱6/0د )درص ۱6 نییبه تب

 نیاپرخطر است؛ بنابر یمهم در بروز رفتارها یهاکنندهنییتع یفرد نیابعاد خشم و مشکالت ب ،یجانیه یسرکوبگر نتیجه گیری:
گنجانده  یفرد نیو حل مسائل ب جانیه تیریمد یهاهمچون مهارت یپرخطر موارد یمقابله با رفتارها یهادر برنامه شودیم شنهادیپ

 شود.

 انیدانشجو ،یفرد نیخشم، مشکالت ب ،یجانیه یرفتار پرخطر، سرکوبگر ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 یمستقل یهاهستند که فرد انتخاب یاز زندگ یادوره یو جوان ینوجوان

دوراز همساالن خود و به یهادارد و با ورود به گروه اشیدر مورد زندگ

 ریسرعت تحت تأثو به کندیاجتماع حرکت م یسوخانواده، به طیمح

 یو غن کنندهتیکه حما یطی. فرد در مح[۱] ردیگیقرار م انشیاطراف

 یهااما در خانواده کند،یم یسالمت طرا به یرشد ریمس د،باش

 تیتثب یجانوجوان به ،یو روان یجسمان ،یدار ازنظر اجتماعمشکل

 دگاهی. از د[۲] کندیم دایپ شیپرخطر گرا یبه رفتارها تیهو

عوامل  نیتراز مهم یکیپرخطر  یرفتارها ،یمتخصصان بهداشت

فرد و جامعه  یو اجتماع یناختشروان ،یسالمت جسمان دکنندهیتهد

پرخطر ازجمله  یاز رفتارها یا. بخش عمده[۳] شوندیمحسوب م

در دوران  من،یناا یجنس یالکل و رفتارها گار،یمصرف مواد مخدر، س

پرخطر خشونت،  یرفتارها نیترجی. راشودیشروع م یو جوان ینوجوان

 جنس به شینامشروع و گرا یرابطه جنس گار،یمصرف مواد، مصرف س

 و گاریمصرف الکل، س نیسن اول ،یرانی. در جامعه ا[4]مخالف هستند 

سال،  ۱۳به  گاریمصرف س نیسن اول کهیطوراست، به افتهیمواد کاهش

شده است سال گزارش ۱5 اکیسال و کمتر و تر ۱4به  یمشروبات الکل
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از  یعیوس فیهمچون مصرف مواد، منجر به ط یپرخطر ی. رفتارها[5]

ها و پرداختن به آن گرددیخود فرد، خانواده و جامعه م یبرا تمشکال

به  توانیپرخطر م ی. ازجمله عواقب رفتارهاشودیم یتلق یامر مهم

و افکار  یروان یهااختالل شیافزا ،یکاریب ،یبزهکار دز،یخشونت، ا

و  یشناخت. لذا شناخت عوامل روان[6, ۱]اشاره کرد  یخودکش

و  یریشگیدر پ یگام مهم توانیگونه رفتارها منیمرتبط با ا یاجتماع

 .پرخطر باشد یمقابله با عواقب ناگوار رفتارها

 بارکیرصد از نوجوانان حداقل د 8/۱8، [5] یمطالعه محمدخان طبق

 یکیسال گذشته،  کیدرصد از نوجوانان در  ۲/۱۱در طول عمر خود و 

 اک،یهمچون تر یرقانونیموارد غ ریسا ای گاریاز مواد شامل الکل، س

ر اند. درا مصرف کرده نییو کوکا شهیش ،یاکستاز ش،یحش ن،ییهرو

درصد از پسران  8/۲9شده که گزارش زین یتیجنس یهاخصوص تفاوت

نوع ماده را در طول عمر خود  کیدرصد از دختران  5/7در مقابل 

 شیافزا زیمصرف مواد ن زانیسن، م شیموازات افزااند. بهمصرف کرده

مواد  ریو سا گاریو س یمصرف مشروبات الکل زانی. مکندیم دایپ

 یهاوع مواد در خانوادهن نیا مصرفکه سابقه  یافراد انیدر م یرقانونیغ

 .بوده است شتریب یطور معنادارها وجود داشت، بهآن

 ن،ییبه حرمت نفس پا توانیبه مواد م یوابستگ یعلل درون ازجمله

)همچون تنش، اضطراب و خلق افسرده(،  یروان یهایوجود آشفتگ

 یدفاع یهااستفاده از سبک ،ییارویدر مقابله و رو فیضع یهامهارت

همچون ضعف  یاجتماع فیضع یهامهارت ؛یتوجهیانکار، اجتناب و ب

با  یناسازگار ،ییپروایب ازاندازه،شیب سارتج ایدر قاطع بودن و 

 یجامدت بهو ارزش نهادن بر اهداف کوتاه یحسمشکل در هم گران،ید

و هوش  جانی. ه[7]اهداف بلندمدت مرتبط با خانواده اشاره کرد 

ت شناخ لگریافراد و تسه یاز عوامل مؤثر در سالمت روان یکی یجانیه

. افراد [8]روابط مؤثر هستند  یبرقرارها و فرد از خود، مقابله با تنش

 یجانیه یگرسرکوب احساسات تفاوت دارند. سرکوب ایازنظر بروز 

یدر افراد م یجانیاست که باعث کمتر شدن درد ه یسبک دفاع ینوع

 یکمک کند و صرفاً اجتناب یوفصل مسئله واقعبه حل تواندیاما نم شود

 . طبق مطالعه[9]است  ندیو ناخوشا دکنندهیاطالعات تهداز 

Blanchard  دو هفته  یدر ط یجانی، سرکوب ه[۱0]و همکاران

اختالل سو مصرف الکل در  یهاالکل و مالک دنینوش زانیگذشته، م

 .کندیم ینیبشیپ یطور منفنان( را بهمردان )و نه ز

 ییراگ ینو تداع یاست. طبق الگو یجانیه یهااز جلوه گرید یکی خشم

یهمچون ناکام یآزاردهنده مختلف یدادهای، روBerkowitz یشناخت

منجر به  ،یشناختروان یهایوجود ناراحت ای یترس، درد جسمان ها،

به  تیو درنها گرددیهمچون خشم م یآمدن عواطف منف دیپد

 نییپا تیفیکبا دیخشم شد ،یطورکل. به[۱۱] انجامدیم یپرخاشگر

استعمال مواد مخدر، سو مصرف  لیپرخطر از قب یو بروز رفتارها یزندگ

 یبه رفتارها یخشم با آمادگ یزیرو درون یزیربرون نیالکل و همچن

. [۱۲]دارند  یپرخطر مخصوصاً استعمال مواد مخدر رابطه معنادار

فرد اشاره  یدرون حساساتخشم به سرکوب ابراز خشم و ا یزیردرون

 یریگطور چشمخشم به یزیرو دو مؤلفه خشم حالت و درون [۱۳]دارد 

به مواد  ادیشدت اعت نی. همچن[۱4]مرتبط هستند  ادیبه اعت یبا آمادگ

 ینرویو خشم ب ینرخ خشم حالت، خشم درون شیساالن با افزادر بزرگ

 ن،یبنابرا کند؛یم دایپ شیبودن نرخ کنترل خشم، افزا نییپا نیو همچن

 یبروز رفتارها یبرا یشده عامل خطرسرکوبخشم ابراز نشده و 

 .[۱5] شودیپرخطر محسوب م

همچون نحوه تعامل و ارتباط فرد  یرونیعوامل ب ،یبر عوامل درون عالوه

 ینقش مهم زین یفرد نیبا همساالن، همکاران و دوستان و مشکالت ب

از  یاجتماع تیپرخطر دارند. حما یفرد به رفتارها یریپذبیدر آس

)ارتباط با دوستان و  گرانیارتباط فرد با د ای یاجتماع یهاشبکه

( یابزار تیمختلف )مانند مصاحبت و حما یهاچارچوب( و نیوالد

فشار  قیاز طر ماًیمستق تواندیم یاجتماع تی. حماردیگینشات م

 گریتوسط عوامل د ایآن و  هیته لیمصرف مواد و تسه یهمساالن برا

در  یو شناخت اجتماع یکیولوژیزیف یریپذبیآس ،یمانند فشار روان

 ی. طبق مطالعه مرور[۱]باشد  ؤثرم یاجتماع شرفتیعدم پ ای شرفتیپ

ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف الکل  [۱6]و همکاران  Wagenaar منظم

هستند. خانواده  انیخانواده، دوستان و اطراف ،یپرخطر جنس یو رفتارها

 تیحما زانیدارد و دوستان با م شیکه بر فرد و باورها یریتأث قیاز طر

پرخطرشان  یو رفتارها لکلمصرف ا زانیو م یریپذشده، نقشادراک

 .اندبوده رگذاریتأث

، نوجوانان و جوانان نکهیجوان کشور و نظر به ا یتوجه به ساختار سن با

یم لیپرخطر را تشک یقشر جامعه در برابر رفتارها نیرتریپذبیآس

و  یدر بهداشت جسم ییو نارسا عهیاست که هرگونه ضا یهیبد دهند،

 شرفتیو عدم پ یکندقشر، به نیا یهاییکاهش توانا جهیو درنت یروان

نوع  نیکه ا یادهیاز مشکالت عد یریجلوگ یانجامد. برایجامعه ب

روش  نیبهتر یریشگیکه پ رسدیجامعه دارند. به نظر م یرفتارها برا

جوانان و نوجوانان است. طبق  نیپرخطر در ب یکاهش رفتارها یبرا

 نیخشم، سرکوب کردن احساسات و نقص در روابط ب ،یپژوهش نهیشیپ

 ل،حانیپرخطر داشته باشد. باا یرفتارهادر  ینقش مهم تواندیم یفرد

روشن نشده است. لذا  یعوامل در مطالعات قبل نیسهم هرکدام از ا

ابعاد  ،یجانیه یسرکوبگر نیبشینقش پ نییپژوهش حاضر با هدف تع

 دانشگاه انیپرخطر دانشجو یدر رفتارها یفرد نیخشم و مشکالت ب

 .انجام شد زیتبر

 کارروش

 هیشامل کل یو جامعه آمار یهمبستگ-یفیحاضر از نوع توص پژوهش

حداقل  ۱۳95-۱۳96 یهابود که در سال زیدانشگاه تبر انیدانشجو

امر از  نیا یدر معرض رفتار پرخطر قرارگرفته بودند. برا بارکی

 حیاستفاده شد. پس از ارائه توض "پرخطر یپرسشنامه رفتارها"

 اریها در اختپرسشنامه ،یموارد اخالق تیدر مورد هدف و رعا یمقدمات

مانند  یکننده، تجربه مواردمشارکت کهیافراد قرار گرفت. درصورت

 احساس ،یگردان، پرخاشگرمواد روان ،یمشروبات الکل گار،یمصرف س

فرار از منزل و مدرسه و ارتباط با  ،یفکر و اقدام به خودکش ،ینیگغم

 دیپرخطر وجود دارد را تائ یجنس مخالف که در پرسشنامه رفتارها

نفر با استفاده  ۲70. گرفتیقرار م لیآن فرد مورد تحل یهاداده کرد،یم

در دسترس بود.  یریگاز فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه

-لبرگریخشم اسپ انیصفت ب -خشم حالت اههیس" یا ابزارهاها بداده

۲" Spielberger's State-Trait Anger Expression Inventory-

2”"، (STAXI-2)" " ،نبرگریوا یسازگار اههیس (WAI)" 

Weinberger's Adjustment Inventory ،"نیمشکالت ب اههیس 

و  Inventory of Interpersonal Problems) (" (IIP-32) یفرد



 و همکاران یحشمت

6۲ 

 High-risk Behaviors)"پرخطر یپرسشنامه رفتارها"

Questionnaire)  شد یآورجمع. 

عبارت  57 یدارا "لبرگریخشم اسپ انیصفت ب -خشم حالت اههیس"

و همکاران، در سه بخش و پنج خرده  Spielberger است که توسط

عبارت  ۱5است. بخش اول  شدهمیساله تنظ 6۳-۱6د افرا یو برا اسیمق

 لیتما نانه،یاحساس خشمگ یهااسیدارد و خشم حالت را با خرده مق

. بخش سنجدیخشم م یکیزیبه بروز ف لیاخشم و تم یبه بروز کالم

و واکنش  نانهیخشمگ یوخوخلق اسیعبارت و با دو خرده مق ۱0دوم با 

 نیا یانی. قسمت پاکندیم یریگخشم صفت را اندازه نانه،یخشمگ

بروز خشم  ،یرونیبروز خشم ب اسیعبارت دارد و در چهار مق ۳۲ اههیس

نش واک یابیبه ارز یونو کنترل خشم در یرونیکنترل خشم ب ،یدرون

ابراز و کنترل خشم  یچگونگ طورنیو هم تیفرد هنگام خشم و عصبان

هرگز نمره  باًیربوده و عبارت تق کرتیل اسی. عبارات در مقپردازدیم

 57محدوده نمرات در . [۱7] ردیگینمره چهار م شهیو عبارت هم کی

اس نشانگر باالتر یقرار دارد و باالتر بودن نمرات در هر خرده مق ۲۲8تا 

و همکاران  Spielberger .است نهیواکنش فرد در آن زم زانیبودن م

فرد دچار  ۲76فرد بهنجار و  ۱644نفر ) ۱900 یبه بررس [۱8]

کرونباخ(  ی)آلفا یدرون یهمسان بی( پرداختند. ضرایاختالالت روان

 انیصفت ب -خشم حالت اههیس" یهااسیو خرده مق هااسیتمام مق

بوده است.  7۳/0باالتر از  ایزنان برابر در مردان و  "لبرگریپخشم اس

 746متشکل از  [۱9]و همکاران  Lievaart در پژوهش نیهمچن

ر د اههیس ییایدر هلند، پا ینیفرد بال ۲۲6و  یفرد عاد ۱۲۱۱دانشجو، 

 دارینسبتاً پا زین ییبوده و در بازآزما 70/0 یکرونباخ باال یروش آلفا

دانشگاه  انینفر از دانشجو ۱۱40در  [۱7]فرد  یاریبوده است. خدا

 57/0) فیتنص بی(، ضر9۳/0تا  60/0) یدرون یهمسان بیتهران، ضرا

 ی( را برا9۳/0تا  7۲/0به فاصله دو هفته ) ییبازآزما بی( و ضر89/0تا 

 ییروا ادشدهیگزارش کرده است. در پژوهش  اههیس یهااسیخرده مق

-MAI: Multi) "یخشم چندبعد اههیس"با استفاده از  یمالک

dimensional Anger Inventory)اههیس"واگرا با  یی، روا 

، (OHI: Oxford Happiness Inventory) "آکسفورد یشادکام

نج پ تیشخص اههیس"و  یعامل لیسازه با استفاده از روش تحل ییروا

شدند و  یبررس (NEO- AC Personality Inventory) "نئو یعامل

 بیباال بوده است. قدر مطلق ضرا ییاز روا یاز برخوردار یحاک جینتا

همگرا در  یی(، روا68/0تا  ۲۲/0در محدوده ) یمالک ییمعنادار روا

( و 54/0/. تا ۲7واگرا در محدوده ) یی(، روا۳4/0تا  ۲۱/0محدوده )

 نیشده است. همچن( گزارش۳5/0تا  ۲۳/0سازه در محدوده ) ییروا

شده  لیدر سه بخش تحل یعامل لیاز تحل تفادهسازه با اس ییروا جینتا

جام و ان یاصل یهامؤلفه لیتحل وهیبخش اول و دوم به ش لیاست. تحل

انجام شده  یاصل یهاو بخش سوم با روش مؤلفه ماکسیچرخش وار

درصد از  5۱/48و  4۳/64، 66 بیبه ترتسه بخش  نیا جیاست. نتا

 .کردیم نییهر بخش را تب راتییتغ انسیوار

نفر از  570متشکل از  یابا نمونه [۲0]مقدم و همکاران  یاصغر

خشم  انیصفت ب -خشم حالت اههیس"در اهواز،  انیدانشجو

 اههیس" قیهمزمان از طر ییکردند. روا یابیرا اعتبار "۲-لبرگریاسپ

و خرده  (AAI: Ahvaz Aggression Inventory) "اهواز یپرخاشگر

و  شدهیبررس یتوزنهیو ک لجاجت ن،یخشم، تهاجم، توه یهااسیمق

 اههیس" یهااسیمق نیب یهمبستگ بیشده است. ضرا دیتائ

خشم  انیصفت ب -خشم حالت اههیس"با  "اهواز یپرخاشگر

 اسیا مق( ب۳5/0تا  ۲0/0آن در دامنه ) یهااسیو خرده مق"لبرگریاسپ

خشمناک و  یخو یاستثناآن )به اسیصفت خشم و دو خرده مق

خشم به طرف  انی( و با ب65/0تا  ۳5/0( در دامنه )یتوزنهیلجاجت و ک

ابزار با روش  ییایشده است. پا( گزارش۳4/0تا  ۱4/0درون در دامنه )

ه س یآزمودن بافاصله زمان نیکرونباخ و همچن یآلفا یدرون یهمسان

شد. در  یتهران بررس انینفر از دانشجو 50متشکل از  یاهفته بر نمونه

قرار داشتند. در  84/0تا  5۲/0در دامنه  یمبستگه بیروش اول ضرا

 .اندبوده 70/0برابر با  ایباالتر  زیکرونباخ ن یآلفا بیضرا زیروش دوم ن

در سال  Weinberge عبارت توسط 84، "نبرگریوا یسیاهه سازگار

شامل سه مؤلفه است که  اههیس نی. ا[۲۱]شده است ساخته ۱97۱

عبارت( و  ۳0) یدارشتنیعبارت(، خو ۲9) یشانیاند از: پرعبارت

سنجش اعتبار  یعبارت برا ۳ ن،یعبارت(. همچن ۲۲بودن ) یتدافع

 یسنجش سرکوبگر یبرا یپژوهش اتیاست. در ادب شدهیها طراحپاسخ

 اههیس نیبودن ا یو تدافع یدارشتنیاز دو مؤلفه خو یجانیه

 سنجش یدو مؤلفه برا نیاز ا زیشده است. در مطالعه حاضر ناستفاده

 کرتیل یادرجه 5 فیها در طاستفاده شد. عبارت یجانیه یسرکوبگر

و  84کسب کند  تواندیفرد م کیکه  یانمره نی. کمتراندشدهمیتنظ

ست. باال یجانیه یسرکوبگر انگریاست و نمرات باال ب 4۲0آن  نیباالتر

 ۳۳6متشکل از  یابا نمونه [۲۱]و همکاران  Weinberger در پژوهش

و  9۱/0کرونباخ  یآلفا سکو،یفرانسدختر نوجوان در سان ۳49پسر و 

و  Paget .شده استمحاسبه 76/0در فاصله هفت ماه  ییبازآزما ییایپا

نفر از افراد بهنجار  ۱59در  اههیس نیا ییروا یبه بررس [۲۲]همکاران 

 یایمیتایپرسشنامه الکس" قیاز طر یافتراق ییپرداختند. روا یفرانسو

 Bermond-Vorst Alexithymia)" وست-برموند

Questionnaire)  یو افسردگ ینگران اسیمق" نیو همچن 

 یبررس (Hospital Anxiety and Depression Scale)"مارستانیب

پرسشنامه بود. رابطه  یباال یافتراق ییدهنده رواشد و شواهد نشان

-برموند یایمیتایپرسشنامه الکس" یسبک سرکوبگرانه با بعد عاطف

و رابطه سبک  ۲۲/0 یهمبستگ بیو با ضر میطور مستقبه "توس

 "وست-برموند یایمیتایپرسشنامه الکس" یسرکوبگرانه با بعد شناخت

 ییایشده است. پاگزارش -۲۲/0 یهمبستگ بیطور معکوس و با ضربه

 کرونباخ در دامنه یآلفا بیضر زین [۲۲]و همکاران  Paget پژوهش

 یسازگار اههیس" ییایو همکاران پا یقرار داشت. حشمت 9۳/0تا  80/0

 مارستانیمبتالبه سرطان ب مارانینفر از ب ۱۲0را در نمونه "نبرگریوا

و در  [۲۳] 77/0کرونباخ را  یآلفا بیو با استفاده از ضر زیتبر عصریول

 8۱/0 زیدانشگاه تبر انینفر از دانشجو ۲4۱با نمونه  گرید یپژوهش

 دیرا تائ ادشدهیدر دو پژوهش  اههیس یمحتوا ییگزارش کرده و روا

 .[۲4] اندکرده

 یسؤال است و به مشکالت ۳۲ یدارا "یفرد نیپرسشنامه مشکالت ب"

رو هستند خود با آن روبه یفرد نیطورمعمول در روابط بکه افراد به

 است که توسط یسؤال ۱۲7پرسشنامه کوتاه شده نسخه  نی. اپردازدیم

Barkham  [۲5]است  شدهیطراح ۱996و همکاران و در سال .

از صفر  یادرجهپنج کرتیل اسیمق کیپرسشنامه در  نیسؤاالت ا

 نیا یها. مؤلفهشوندیم یگذارشدت( نمره( تا پنج )بهوجهچیه)به

ن در نظر گرفت ،یگشودگ ،یزیآمز: صراحت و مردماند اپرسشنامه عبارت

. محدوده نمرات یو مشارکت وابستگ یتگریحما ،یپرخاشگر گران،ید
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 انگریکه نمرات باالتر نما صورت نیقرار دارد. به ا ۱60در بازه صفرتا 

 کرونباخ پژوهش یآلفا بیشده است. ضر یریگشدت باالتر موارد اندازه

Barkham  7/0و بهنجار انگلستان در دامنه  ینینمونه بالو همکاران در 

. [۲5]شده است گزارش 7۱/0 ییبازآزما بیبوده است و ضر 8/0تا 

در پژوهش متشکل از  خکرونبا یآلفا [۲6]و همکاران  Coco نیهمچن

 76/0 ،ایتالیا یکنندگان به مرکز مراقبت سالمت رواناز مراجعهنفر  ۲۲4

و  ییضمن ترجمه، روا [۲7]شده است. فتح و همکاران گزارش 86/0تا 

 ۳84پژوهش متشکل از  نیاند. اکرده دیرا تائ یرانیدر جامعه ا آن ییایپا

 همگرا با استفاده از ییبود. روا رازیدختر دانشگاه ش انینفر از دانشجو

 (Toronto Alexithymia Scale) "تورنتو یایمیتایالکس اسیمق"

از  یریگبا بهره ییایپا یبررس ،ینمرات کل یقرار گرفت. برا دیمورد تائ

 8۳/0و  8۲/0 بیبه ترت زین فیو تنص یدرون یهمسان دو روش

زن متأهل  رنفر پرستا ۲۳4با نمونه  گرید یشده است. در پژوهشگزارش

و خرده  79/0کل پرسشنامه را  یکرونباخ برا یآلفا بیدر کرمان، ضر

 گران،یدر نظر گرفتن د ،یگشودگ ،یزیآمصراحت و مردم یهااسیمق

، 60/0، 75/0 بیرا به ترت یو مشارکت وابستگ یتگریحما ،یپرخاشگر

 .[۲8] شده استگزارش 65/0و  70/0، 7۳/0، 60/0

و  یو همکاران طراح یتوسط محمدخان "پرخطر یپرسشنامه رفتارها"

 یاو رفتاره یشناخت تیابزار شامل دو بخش جمع نیاست. ا شدهمیتنظ

 گار،یپرخطر مانند مصرف س یرفتارها وعیش زانیپرخطر است که م

ر و فک ،ینیاحساس غمگ ،یگردان، پرخاشگرمواد روان ،یمشروبات الکل

از منزل و مدرسه و ارتباط با جنس مخالف را  رارف ،یاقدام به خودکش

ر پرخط یرفتارها وعیش یپرسشنامه سه نوع الگو نی. اکندیم یابیارز

 لیتما زیو ن ریماه اخ کیماه گذشته و  ۱۲در طول عمر،  وعیرا شامل ش

افراد  یابیافراد ارز یو برا کندیم یابیرا ارز ندهیبه مصرف مواد در آ

سؤال است  ۱05. پرسشنامه شامل شودیم فادههجده سال است یباال

 یانهیگز 6تا  4صورت . جواب بهاندشدهیبنددسته کرتیل فیکه در ط

تا  5 نیمعادل صفر است. دامنه نمرات ب چ،یه نهیها گزاست و در آن

 نشانگر شدت باالتر آن رفتار شتریدر هر رفتار پرخطر است و نمره ب ۲4

نفر از نوجوانان  480 نیدر ب شدهحاسبهکرونباخ م یآلفا بیاست. ضر

. در مطالعه با [5]است  87/0سال اول متوسطه در استان تهران 

شده بود، در زنجان انجام ینفر از افراد زندان ۳40متشکل از  یانمونه

 ییکرده و روا یپرسشنامه را بررس یشناسپنج نفر از مدرسان روان

شده در پژوهش گزارش یآلفا بیکردند. ضر دیآن را تائ ییمحتوا

 .[۲9] شده استگزارش 79/0 ادشدهی

دانشگاه  انیاز دانشجو نفر ۲70متشکل از  یاپژوهش حاضر با نمونه در

با  ییایمطالعات اکتفا شده و پا ریسا ییو محتوا یصور ییبه روا ز،یتبر

باخ به کرون یآلفا بیشد. ضرا یکرونباخ بررس یآلفا بیاستفاده از ضر

 "، "۲-لبرگریخشم اسپ انیصفت ب -خشم حالت اههیس"در  بیترت

ر و د "یفرد نیپرسشنامه مشکالت ب"، "نبرگریوا یزگارسا اههیس

 8۳/0و  79/0، 8۱/0، 85/0تا  70/0 نیب "پرخطر یپرسشنامه رفتارها"

 .برآورد شدند

 (missing data) هاسؤاالت ناقص پرسشنامه ل،یاز تحل قبل

شدند.  نیگزیجا تمیلگار EM روش قیقرارگرفته و از طر یموردبررس

آمار  یهاز روشاطالعات ا صیپژوهش و تلخ یرهایمتغ فیتوص یبرا

 یو انحراف استاندارد و جهت بررس نیانگیدرصد، م ،یفراوان یفیتوص

 ونرسیپ یگشتاور یاز همبستگ ژوهشپ یاصل یرهایمتغ نیروابط ب

خشم  ابعاد ،یجانیه یسرکوبگر نیبشینقش پ ن،یاستفاده شد. همچن

رار ق یموردبررس رهیچند متغ ونیبا روش رگرس یفرد نیو مشکالت ب

 رهیچند متغ ونیرگرس یهاروش، مفروضه نیگرفت. قبل از استفاده از ا

بودن  یو خط هاماندهیباق انسیوار یها، همگننرمال بودن داده یعنی

در  ماندهیباق یها، نمودار ارزشK-S یهاچندگانه با استفاده از آزمون

 5/۲تا  5/۱ نی)ارزش ب Durbin-Watson آماره شده،ینیبشیبرابر پ

عنوان به( VIF<  5)انسیقبول( و عامل تورم وارعنوان دامنه قابلبه

 .شدند دیو تائ دهیگرد یبررس قبولارزش قابل

 

 مورداستفاده در پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص. 1 جدول

 انحراف استاندارد نیانگیم حداکثر نمره حداقل نمره یفراوان 

 5۲/4 09/۲۳ 76 ۱5 ۱55 پرخطر رفتار

 90/8 ۳/۲9 ۳5 ۱۳ ۱59 یزیآمو مردم صراحت

 6۳/5 5۱/۲6 ۱9 4 ۱56 یگشودگ

 0۳/۳ 7۲/۱۱ ۲5 5 ۱5۳ گرانینظر گرفتن د در

 8۲/۳ ۳۲/۱6 ۲0 4 ۱54 یپرخاشگر

 74/۳ 68/9 ۳5 ۱۲ ۱5۳ و مشارکت یتگریحما

 ۱۳/5 ۱5/۲7 ۲4 5 ۱56 یوابستگ

 ۳6/4 56/۱4 47 ۲0 ۱55 سرکوبگرانه دفاع

 45/5 96/۳۱ 44 ۱5 ۱55 یشانیاضطراب و پر انکار

 56/5 54/۲8 ۳5 9 ۱58 یخشم و پرخاشگر سرکوب

 56/5 5۳/۲۱ ۳۳ ۱4 ۱6۱ تکانه کنترل

 85/۳ ۲5/۲4 ۳۳ ۱5 ۱60 گرانید مالحظه

 46/۳ 84/۲4 ۳6 ۱4 ۱59 تیمسئول احساس

 ۱۳/4 ۲6/8 ۲8 5 ۱6۱ نانهیخشمگ احساس

 96/۳ 59/7 ۲۳ ۲ ۱57 خشم یبه بروز کالم لیتما

 ۱6/۳ 50/6 ۲0 ۳ ۱58 خشم یکیزیبه بروز ف لیتما

 8۳/۲ ۱7/7 ۱6 4 ۱57 نانهیخشمگ یوخوخلق

 8۳/۳ ۱۲ ۲4 6 ۱57 نانهیخشمگ واکنش

 8۳/۲ ۲7/۱۳ ۲۳ 6 ۱58 یرونیخشم ب بروز

 0۲/4 5۱/۱9 ۳0 8 ۱55 یخشم درون بروز

 ۲8/5 ۲۱ ۳۲ ۱0 ۱59 یرونیخشم ب کنترل

 ۳۲/5 09/۲۱ ۳۲ 8 ۱56 یخشم درون کنترل
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دختر و پسر دانشگاه  انینفر از دانشجو ۲70پژوهش حاضر تعداد  در

سال و  ۳9 انیسن دانشجو زانیم نیشتریمشارکت داشتند. ب زیتبر

( و 7۳/۲۳دختران ) یسن نیانگیسال بود. م ۱7سن  زانیم نیکمتر

و انحراف  ۲۳/۲۳ هایکل آزمودن یسن نیانگی( بود و م۱7/۲۳پسران )

ه مربوط ب یلیرشته تحص یفراوان نیشتریاست. ب ۱9/4استاندارد آن 

رشته علوم  یفراوان نیدرصد( و کمتر 4۳-نفر ۱۱7) یمهندس یرشته فن

وط بمر یلیمقطع تحص یفراوان نیشتریدرصد( است. ب 9-نفر ۲5) هیپا

 5) یآن مربوط به دکتر نیدرصد( و کمتر 44-نفر ۱۱9) یبه کارشناس

درصد )هفت نفر( فرزند  6/۲ هایآزمودن نیدرصد( است. از ب ۲-نفر

 یاقتصاد ینفر( متأهل بودند. ازنظر طبقه اجتماع 9درصد ) ۳/۳طالق و 

 -نفر ۲۲4متوسط ) یاقتصاد یمربوط به طبقه اجتماع یفراوان نیشتریب

 7-نفر ۱9مربوط به طبقه باال و مرفه ) یفراوان نید( و کمتردرص 85

.شده استدرصد( گزارش

 

 پژوهش یرهایمتغ نیب یهمبستگ سیماتر .2جدول 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

2 

رفتار پر 

 خطر

۱                      

صراحت و 

مردم 

 یزیآم

0 ۱                     

*۳0/0 0۳/0 یگشودگ
* 

۱                    

نظر  در

گرفتن 

 گرانید

07/0 

- 

۳۳/0 -

** 

۱۱/

0 - 

۱                   

۲0/0 یپرخاشگر

* 

۲8/0 -

* 

۱/0 

- 

۱۳/0 

-** 

۱                  

 تیحما

و  یگر

 مشارکت

۲0/0 
-* 

۳9/0 
** 

۲5/
0 

** 

۱4/0 
- 

۳0/0 
-** 

۱                 

- 6۲/0 05/0 یوابستگ

** 

۱/0 

- 

50/0 

** 

۳7/0 

** 

۳9/

0 -
** 

                

 دفاع

سرکوب 

 انهیگرا

۱۱/0 

- 

۲9/0 

** 

08/

0 

08/0 

- 

۱4/0 

- 

۲4/

0 

** 

۱۲/

0 - 

۱               

 انکار

اظطراب و 

 یشانیپر

08/0 

- 

46/0 

** 

۱8/

0 * 

۲0/0 

* 

09/0 

- 

08/

0 

۳8/

0 -

** 

46/0 

** 

۱              

 سکوب

خشم و 

 یپرخاشگر

09/0 

- 

06/0 ۲4/

0 

** 

۲4/0 

** 

۳5/0 

-** 

۱8/

0 * 

0۳/

0 - 

۲9/

0 

** 

۱7/

0 

** 

۱             

 کنترل

 تکانه

۱9/0 

-* 

۱۲/0 ۱7/

0 * 

۱/0 ۱9/0 

-* 

۱۳/

0 

00/

0 

۲9/

0 

** 

۲6/0 

** 

5۲/

0 

** 

۱            

 مالحظه

 گرانید

00۱/0 ۱9/0 * 06/0 
- 

۲0/0 
* 

04/0 
- 

۱۱/
0 

۱7/
0 * 

۲4/
0 -

* 

۲9/
0 -

** 

۱4/
0 - 

۲۲/
0 * 

۱           

 احساس

 تیمسئول

۲4/0 

-* 

08/0 05/

0 - 

۱/0 ۱۱/0 

- 

۱7/

0 * 

05/

0 

44/

0 
** 

۲9/

0 
** 

5۳/

0 
** 

6۲/0 

** 

۲0/

0 * 

۱          

 احساس

نانیخشمگ

 ه

۱8/0 

* 

۱8/0 * ۱۲/

0 -* 

۱۱/0 40/0 

** 

4/0 ۲5/

0 

** 

۱7/

0 -

* 

۲۳/

0 -

** 

۲0/

0 -

* 

۱۳/

0 - 

۱۱/

0 

۱۱/

0 - 

۱         

به  لیتما

بروز خشم 

 یکالم

0۱/0 ۲6/0 - ۲0/

0 - 

09/0 ۳6/0- 

** 

07/

0 - 

۲9/

0 

** 

۲۲/

0 

** 

۲7/

0 -

** 

۲5/

0 -

** 

۱8/

0 * 

۱۳/

0 

۱۲/

0 - 

69/0 

** 

۱        

به  لیتما

بروز 

 یکیزیف

 خشم

۲۳/0 

** 

۱۱/0 - ۲۲/

0 -

** 

004/

0 - 

۳4/0 

** 

07/

0 - 

۱6/0 

** 

۱7/

0 -

** 

۱4/

0 - 

۳0/

0 -

** 

۱9/

0 -

* 

05/

0 

۱4/

0 - 

67/0 

** 

7۲/

0 

** 

۱       

و  خلق

 یخو

نانیخشمگ

 ه

07/0 ۳0/0 - 
** 

۱4/
0 - 

۱۳/0 67/0 
-** 

۲4/
0 -

** 

۳4/
0 

** 

۲5/
0 -

** 

۲۲/
0 -

** 

۲9/
0 -

** 

۲9/
0 -

** 

08/
0 -

** 

۱9/
0 -

* 

5۳/
0 

** 

5۲/
0 

** 

47/
0 

** 

۱      

 واکنش

نانیخشمگ

 ه

09/0 ۲5/0 -
** 

۱۱/
0 - 

۱8/0 
* 

5۳/0 
** 

۲7/
0 -

** 

5۱/
0 

** 

۱5/
0 

۲۲/
0 -

** 

۲۱/
0 

** 

06/0 
- 

0۱/
0 

08/
0 

۳9/
0 

** 

49/
0 

** 

48/
0 

** 

60/0 
** 

۱     

خشم  بروز

 یرونیب

09/0 0۱/0 04/

0 - 

0۱/0 

- 

4۱/0 

** 

07/

0 - 

۱۲/

0 

04/

0 

0۱/

0 - 

۲8/

0 -
** 

0۳/

0 - 

۱6/0 

- 

0۲/

0 - 

۲7/

0 
** 

۲5/

0 
** 

۲8/

0 
** 

۲7/

0 
** 

۲8/

0 
** 

۱    

خشم  بروز

 یدرون

0۳/0 

- 

۱7/0 -

* 

۱9/

0 -* 

۲۳/0 

** 

05/0 

- 

۱۱/

0 

0۳/

0 

0۲/

0 - 

۱8/

0 

*- 

06/0 08/

0 - 

۱۲/

0 

55/

0 - 

۱4/

0 

۲۲/

0 

** 

۱/0 06/0 0۳/

0 - 

85/

0 

۱   

 کنترل

خشم 

 یرونیب

۱۲/0 

- 

۱۲/0 0۳/

0 

09/0 460/

0 -

** 

۲4/

0 

** 

۱9/

0 -

* 

۱۳/

0 

۱/0 40/

0 

** 

۲۲/

0 

** 

09/

0 

۲۲/

0 

** 

۱7/

0 -

** 

۱9/

0 

** 

۲۲/

0 -

** 

5۱/

0 -

** 

۳۱/

0 -

** 

۳5/

0 

** 

۳۱/

0 

** 

۱  

 کنترل

خشم 

 یدرون

0۲/0 

- 

۱9/0 * 08/

0 

0۲/0 4۲/0 

* 

۱6/0 

* 

۲۲/

0 -

** 

05/

0 

۱۱/

0 

۳7/

0 

** 

۲۱/

0 

** 

04/

0 

۲۱/

0 * 

۱4/

0 

۲۱/

0 -

** 

۲0/

0 -

* 

44/

0 -

** 

۳۳/

0 -

** 

۲0/

0 -

* 

۲4/

0 

** 

8۳/

0 

** 

۱ 

 *05/0  >P ** ،0۱/0 > P 
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 ،یازجمله فراوان رهایمتغ یفیتوص یهادهنده شاخصه، نشان۱ جدول

 نیو انحراف استاندارد است. باالتر نیانگیحداقل و حداکثر نمرات، م

 نیترنییو پا یشانی( مربوط به انکار اضطراب و پر96/۳۱) نیانگیم

 .خشم است یکیزیبه بروز ف لی( مربوط به مؤلفه تما50/6) نیانگیم

آمده  ۲جدول پژوهش در  یرهایمتغ نیمربوط به روابط ب یهاافتهی

رخطر پ یرفتارها نیرابطه ب یفرد نیمشکالت ب یهامؤلفه نیاست. در ب

خشم،  یهامؤلفه نیو از ب( P ،۲0۱/0 = r<  05/0) یبا مؤلفه پرخاشگر

، P<  05/0) نانهیپرخطر با مؤلفه احساس خشمگ یرفتارها نیرابطه ب

۱8۱/0 = r) 05/0) خشم یکیزیبه بروز ف لیتما نیو همچن  >P ،

۲۳0/0 = r) که با  دهدینشان م افتهی نیاست. ا داریمثبت و معن

 به بروز لیو تما نانهیاحساس خشمگ ،یپرخاشگر یهامؤلفه شیافزا

و برعکس.  شودیپرخطر کاسته م یرفتارها زانیخشم از م یکیزیف

 یرفتارها نیرابطه ب یفرد نیمشکالت ب یهامؤلفه نیدر ب نیهمچن

و از  (P ،۲0۱/0 - = r<  05/0) و مشارکت یتگریپرخطر با مؤلفه حما

و  (P ،۱86/0 - = r<  05/0) کنترل تکانه یسرکوبگر یهامؤلفه نیب

یو معن یمنف (P ،۲۳7/0 - = r<  05/0) تیاحساس مسئول نیهمچن

نه و مشارکت، کنترل تکا یتگریحما یهامؤلفه شیبا افزا یعنیاست  دار

 نی. بشودیپرخطر کاسته م یرفتارها زانیاز م ت،یئولو احساس مس

 .مشاهده نشد یداریپرخطر رابطه معن یابعاد و رفتارها ریسا

مشکالت  یهاؤلفهم نیاز ب ونیرگرس یالگو یبر مبنا ۳جدول  طبق

 ینیبشیقادر به پ( β = - ۳5/0) گرانیمؤلفه در نظر گرفتن د ،یفرد نیب

 کی شیگفت که با افزا توانیاساس، م نیپرخطر است. بر ا یرفتارها

 ۳5/0پرخطر به  ینمره رفتارها گران،یواحد در مؤلفه در نظر گرفتن د

 یهااز مؤلفه گریمؤلفه، دو مؤلفه د نیعالوه بر ا ابد،ییواحد کاهش م

و  یتگریو حما (β = 46/0) یپرخاشگر یعنی یفرد نیمشکالت ب

پرخطر هستند که  یرفتارها ینیبشیقادر به پ (β = - ۳۳/0) مشارکت

 یواحد در مؤلفه پرخاشگر کی شیگفت با افزا توانیاساس م نیبر ا

 شیبا افزا نیو همچن ابدییم شیفزاواحد ا 46/0پرخطر  ینمره رفتارها

 ۳۳/0پرخطر  یو مشارکت نمره رفتارها یتگریواحد در مؤلفه حما کی

 .ابدییواحد کاهش م

تنها مؤلفه سرکوب خشم و  یسرکوبگر یهامؤلفه نیاز ب ن،یهمچن

 ینیبشیقادر به پ میبه شکل مثبت و مستق (β = 49/0) یپرخاشگر

واحد در سرکوب  کی شیمعنا که با افزا نیپرخطر است. بد یرفتارها

 شیواحد افزا 49/0پرخطر به  یرفتارها زانیم ،یخشم و پرخاشگر

( β = 4۲/0) خشم یکیزیبه بروز ف لیتما زیابعاد خشم ن نیب از .ابدییم

یپرخطر م یرفتارها ینیبشیقادر به پ (β = ۲9/0) یو بروز خشم درون

مؤلفه واحد در  کی شیگفت که با افزا توانیاساس م نی. بر اباشند

واحد و با  4۲/0پرخطر  یرفتارها زانیخشم م یکیزیبه بروز ف لیتما

پرخطر  یرفتارها زانیم یبروز خشم درون مؤلفهواحد در  کی شیافزا

 یارهارفت ینیبشیها قادر به پمؤلفه ری. ساابندییم شیواحد افزا ۲9/0

گفت که  توانیم نییتع بی. بر اساس شاخص ضرباشندیپرخطر نم

 ۱6 نییمالک موجود در مدل قادر به تب یرهایتمام متغ یطورکلبه

یپرخطر م یرفتارها ریمتغ درموجود  انسیاز وار( ۲R = ۱6/0) درصد

 .باشند

 

 

 مالک پژوهش یرهایروابط رفتار پرخطر با متغ یبررس یبرا رهیچند متغ ونیرگرس یالگو جینتا .3 جدول

 B SE β Β T P-value رهایمتغ

 074/0 8۱/۱ ۲6/0 ۲۳/0 4۱/0 یزیآمو مردم صراحت

 ۳۳/0 96/0 ۱۲/0 ۳9/0 ۳8/0 یگشودگ

 009/0 -66/۲ - ۳5/0 ۳۳/0 - 88/0 گرانینظر گرفتن د در

 005/0 86/۲ 46/0 40/0 ۱5/۱ یپرخاشگر

 006/0 -8۲/۲ - ۳۳/0 ۲۱/0 - 6۱/0 و مشارکت یتگریحما

 ۳4/0 94/0 ۱4/0 ۳۳/0 ۳۱/0 یوابستگ

 ۳5/0 -9۲/0 - ۱۱/0 ۲4/0 ۲۲/0 سرکوبگرانه دفاع

 76/0 -۲9/0 - 04/0 ۲۳/0 - 069/0 یشانیاضطراب و پر انکار

 00۱/0 ۳۳/۳ 49/0 ۲5/0 85/0 یخشم و پرخاشگر سرکوب

 ۲7/0 -09/۱ - ۱4/0 ۳۲/0 0-/ ۳5 تکانه کنترل

 ۲۳/0 ۲0/۱ ۱4/0 ۳۳/0 40/0 گرانید مالحظه

 ۱5/0 -45/۱ - ۲0/0 ۳۳/0 - 48/0 تیمسئول احساس

 5۲/0 64/0 09/0 ۳0/0 ۱9/0 نانهیخشمگ احساس

 ۱4/0 -47/۱ - ۲۳/0 ۳7/0 - 55/0 خشم یبه بروز کالم لیتما

 004/0 94/۲ 4۲/0 44/0 ۳۱/۱ خشم یکیزیبه بروز ف لیتما

 45/0 -75/0 - ۱5/0 75/0 - 56/0 نانهیخشمگ یوخوخلق

 ۱6/0 -۳9/۱ - ۱9/0 ۳8/0 - 5۲/0 نانهیخشمگ واکنش

 4۲/0 -80/0 - 09/0 40/0 - ۳۲/0 یرونیخشم ب بروز

 ۲7/0 ۲5/۲ ۲9/0 ۳0/0 67/0 یخشم درون بروز

 ۳7/0 -89/0 - ۱9/0 40/0 - ۳6/0 یرونیخشم ب کنترل

 67/0 4۲/0 08/0 ۳6/0 ۱5/0 یخشم درون کنترل
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 بحث

م ابعاد خش ،یجانیه یسرکوبگر نیبشیحاضر با هدف نقش پ مطالعه

 زیدانشگاه تبر انیپرخطر دانشجو یدر رفتارها یفرد نیو مشکالت ب

احساس  ،یپژوهش نشان داد که پرخاشگر یهاافتهیانجام شد. 

 یهانیبشیخشم و کنترل تکانه پ یکیزیبه بروز ف لیو تما نانهیخشمگ

 [۱5, ۱۳, ۱۲, ۱0] یهاافتهیبا  جینتا نی. ادمثبت رفتار پرخطر هستن

 ادیبه سمت رفتار پرخطر و اعت شتریپرخاشگر ب انیهمسو است. دانشجو

 شیدر افزا زیامر ن نیا یمساعد برا یهاطیدارند و مح شیبه مواد گرا

تنها از مواد در جهت کسب گر نهمؤثر هستند. افراد پرخاش شیگرا نیا

خود  یو درون یو غلبه بر مشکالت شخص یلذت بلکه در جهت فرونشان

 شانیهاکنترل تکانه یبرا یاندک یی. معموالً تواناکنندیاستفاده م زین

دهنده سوق تواندیم زیدوستان ن یطرد شدن از سو ن،یبنیدارند و درا

 جی. نتا[۳0]باشد  ادیمنحرف و اعت یهاگروه یوسوآنان به سمت

 سو مصرف الکل و رفتار نیب بطهنشان داده که را زین یگرید یپژوهش

دارند احساسات  لیاست که تما تریقو یافراد انیدر م زیآمخشونت

که  یرابطه در گروه نیا کهیخود را سرکوب کنند، درحال تیعصبان

 .[۳۱] شده استگزارش ترفیبه سرکوب خشم نداشتند ضع یلیتما

همچون  یرفتار پرخطر Khantzian ،[6] دگاهیامر از د نیا نییتب در

یفرد، کمک م یها در ساختار رواندفاع ییجاسو مصرف مواد با جابه

ندگان کنمصرف. دیایکنار ب بیو آس ییکه فرد باخشم، شرم، تنها کند

 لیکه به دل یاو اختالل کنترل تکانه یمواد به خاطر عدم توازن عاطف

منزله دفاع را به نیا یدر عذاب هستند. و کنند،یکسب لذت اعمال م

. دانستیم یمن در مراقبت از خود و خود نظم ده یهاوجود نقص

و  یکه افراد در برطرف کردن عواطف منف شودیمن باعث م صینقا

اضطراب ناتوان باشد و سو مصرف  ایهمچون گناه، خشم و  یناکدرد

از  گرید یکیحاالت باشد.  نیا نیتسک یبرا یراه تواندیمواد م

 تیو تثب کنندههیسوءمصرف مواد، وجود فراخود تنب یهاکنندهنییتب

 ،ییاز حس تنها ییافراد سطوح باال نیاست. ا یشدن در مرحله دهان

 یپرخطر یدارند و رفتارها یحوصلگیو ب یریپذکیبودن، تحر یخجالت

حس  تیتقو نیمچناضطراب و ه زانیکاهش م یبرا یافراد راه نیدر ا

 میباال راهبرد تنظ یسرکوبگر نی. همچن[6]نفس هستند قدرت و عزت

. شودیم یدگیتن زانیم شیاست که منجر به افزا یاناسازگارانه یجانیه

رد مداوم در ف یبا تجربه خلق منف یدگیتن افتهیشینرخ افزا نیمتقابالً ا

 .[۳۲] همراه است

و تجربه و ابراز خشم با هم رابطه دارند. استفاده از  یدفاع یهاسبک

د خو یهاتجربه احساس ییمنجر به توانا افتهیرشد  یدفاع یهاسبک

 یها. در مقابل، استفاده از سبکشودیازجمله خشم و مهار بهتر آن م

و روان آزرده با اجتناب از تجربه احساسات همراه  افتهیرشد نا یاعدف

ه بلکه ب ستیرفتن آن احساس ن نیاز ب یبه معنا تیوضع نیااست. 

استفاده از  گر،ید ی. از سو[۳۳]گرفته شدن آن اشاره دارد  دهیناد

 شتریکه فرد ب گرددیو روان رنجور باعث م افتهیرشدن یدفاع یهاسبک

 یاهها روشسبک نیکنند، چراکه ا دایپ شیبه استعمال مواد مخدر گرا

 یرافرد ب نیبنابرا ستند؛یفرد ن یدرون یهاتنش شکاه یبرا یکارآمد

به مصرف  یرونیو ب یدرون یدهایاز تهد یروبرو شدن با اضطراب ناش

 .[۳4] آوردیم یمواد رو

و مشارکت، احساس  یتگریپژوهش نشان داد که حما افتهی نیدوم

خطر رفتار پر یمنف یهانیبشیپ گران،یو در نظر گرفتن د تیمسئول

نشان  [۳5]و همکاران  Andersen مطالعه افته،ی نیهستند. همسو با ا

 یاحتمال کمتربه کنند،یم افتیدر یعاطف تیکه حما یداده که زنان

اند. در نقطه مقابل، به مواد را گزارش کرده ادیماهه، اعت ۱۲ یریگیدر پ

 و تیبا حما ییهامواد دارند، خانواده که سو استفاده یاز افراد یاریبس

خانواده متأثر از  یاند، اعضاداشته یجانیدر روابط ه نییپا یهمکار

فرزندانشان  یازهاینسبت به ن نیاند و والدبوده یروان یهایماریب

و  تیمیو عدم صمباال  یها. وجود تعارض[۳6]اند حساس نبوده

 ییهاخانواده نیکه فرزندان چن شودیدر خانواده موجب م یوستگیپ

 نادرست یرهایها به مسدهنده آنکه سوق ابندیب یخود دوستان یبرا

در فرد وابسته  گویبر عدم تعادل ا Zinberg امر، نیا نیی. در تب[۲]باشد 

صورت  نی. به اکندیم دیتأک گویاستقالل و ا فظاو در ح یبه مواد و ناتوان

 ط،یمح یکیتحر هیکه افراد وابسته به مواد، با از دست دادن منابع تغذ

مختل  نیریروابطشان با خانواده و سا شوند،یمواجه م گویبا بازگشت ا

قرار  یمنف ریتحت تأث زین یرونیب طیاطالعات از مح افتیو در شودیم

در دختران و پسران با خشم  یشناسفهیوظ ن،ی. همچن[۲] ردیگیم

ارد. د میرابطه مستق یرونیو ب یرابطه معکوس و با کنترل خشم درون

 میرابطه مستق یو درون یرونیموافق بودن فقط در پسران با کنترل ب

و  [۱7]نشده است  افتی یارابطه نیدر گروه دختران چن یدارد، ول

 .[۳4] کمتر است تادبودن و وجدان در افراد مع رایپذ زانیم

است  یمنبع یاجتماع تی، حما[۳7]و همکاران  Colvin مطالعه طبق

را  یو حس اعتماد شوندیرودررو م هایبا سخت قیکه افراد از آن طر

 هیپاحس اعتماد،  نی. اکندیم جادیا تیحما نیا رندهیدهنده و گ نیب

 نیریبه سا یاست که در قالب تعهد اخالق یقو یاجتماع وندیو اساس پ

خشم  زانیبه م یاجتماع تی. حماشودیم یمتجل یو به مؤسسات قانون

ه ب یقو یو تعهد اجتماع شتریشده ب یدرون یکمتر، حس خودکنترل

 Prosocial) اریبه رفتار جامعه  یصفات نی. جمع چنانجامدیم نیریسا

behavior) [۳7] شودیمنجر م ییاز تخلفات جنا ینییو سطوح پا .

تبع و به یجانیه یابرازگر نهیزم تواندیم یاجتماع تیحما ن،یهمچن

 [۳9, ۳8] را فراهم کند یخلق ییآن کاهش ناگو

 یریگجهینت

گرفت که سرکوب کردن  جهینت توانیحاصل م یهاافتهیاساس  بر

 یفرد نیاحساسات، تجربه ابعاد گوناگون خشم و مشکالت ب

 نیپرخطر هستند و احتمال انجام ا یمهم در بروز رفتارها یگرهانییتع

 دهند؛یم شیافزا انیرفتارها مثل مصرف مواد مخدر را در دانشجو

 یرفتارها یو درمان یدر مداخالت آموزش هک شودیم شنهادیپ ن،یبنابرا

 یردف نیابعاد خشم و مشکالت ب ،یجانیه یپرخطر به نقش سرکوبگر

ذکر کرد  توانیمطالعه م یهاتیداده شود. از محدود یاژهیو تیاهم

 میدانشجو تعم ریغ یهابه نمونه توانیمطالعه را نم نیا یهاافتهیکه 

رت صو اطیبا احت دیبا زیشهرها ن ریسا انیآن به دانشجو میداد و تعم

 .ردیگ

 یسپاسگزار

ا و ب یدکتر رسول حشمت ییباراهنما یمقاله حاصل طرح پژوهش نیا

که  دانندیاست. پژوهشگران بر خود الزم م 5/5/۱8/96/۱۲۳۲کد طرح 

 . ندینما یکنندگان در پژوهش تشکر و قدردانشرکت هیکل یاز همکار
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