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The purpose of the present study was to structurally model risky behavior according 

to cerebral-behavioral systems and the dark triad of personality with the teaching of 

control thinking skills in secondary high school students. The research was applied 

and the research method was correlational through structural equation modeling and 

the research population consisted of all high school students in Shahin Shahr in the 

academic year 2020-2021, of which 505 individuals (262 boys and 243 girls) were 

selected through the available sampling method. The research instruments included 

Brain Behavioral Systems Questionnaire (BBSQ), High Risk Behaviors 

Questionnaire (HRBQ), Dark Trail of Personality Questionnaire (DTPQ) and Control 

Thought Ability Questionnaire (CTAQ). Data analysis was conducted using 

structural equation modeling via SPSS and Amos-23. The results showed that the 

scores of behavioral activation and inhibition systems, the dark triad of personality 

(narcissism, Machiavellianism, and antisocialism) had a significant direct influence 

on students’ ability to control their thoughts and risky behaviors (p <0.001). 

moreover, the results showed that mind control ability not only has a direct effect on 

students’ high-risk behaviors, but also plays a significant mediating role in the 

relationship between brain-behavior systems and the dark triad of personality and 

risk behaviors of high school students. Given the significant mediating role of mind 

control skills, it is suggested that by influencing the cerebral-behavioral systems and 

the dark aspects of behavior through the teaching of mind control techniques, we can 

attempt to reduce the occurrence of risk behaviors. 
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Model Evaluation of Risky Behaviors According to Cerebral-Behavioral Systems and 

the Dark Triad of Personality with the Mediation of Thought Control Ability in 

Secondary High School Students 

Extended Abstract 

Aim 

Adolescence is a dynamic period in everyone’s life, and the fact is that most of a person’s personality is formed 

during childhood and adolescence. The importance of adolescence is not hidden from anyone. As is common in 

the developmental cycle, people may face behavioral, cognitive, emotional, and psychological problems during 

adolescence. These problems can affect other teen life processes, such as social and health processes. Although 

the prevailing opinion is that most people complete the developmental cycle of adolescence with a stable 

psychological and emotional state and mental health, the results of recent research show that many adolescents 

face behavioral and psychological injuries. One of the phenomena that can cause serious harm to adolescents’ 

psychological, emotional, and social health is the tendency to engage in risky behavior. Therefore, the aim of the 

present study was to structurally model risky behavior according to cerebral-behavioral systems and the dark 

triad of personality with the teaching of control thought ability in secondary high school students. 

Methodology 

The research was applied and the research method was correlational through structural equation modeling and 

the research population consisted of all high school students in Shahin Shahr in the academic year 2020-2021, of 

which 505 individuals (262 boys and 243 girls) were selected through the available sampling method. The 

research instruments included Brain Behavioral Systems Questionnaire (BBSQ), High Risk Behaviors 

Questionnaire (HRBQ), Dark Trail of Personality Questionnaire (DTPQ) and Control Thought Ability 

Questionnaire (CTAQ). Data analysis was conducted using structural equation modeling with SPSS and Amos 

version 23. 

Findings 

The results showed that the scores of behavioral activation and inhibition systems, the dark triad of personality 

(narcissism, Machiavellianism, and antisocialism) had a significant direct influence on students’ ability to 

control their thoughts and risky behaviors (p <0.001). Moreover, the results showed that mind control ability not 

only has a direct effect on students’ risky behaviors, but also plays a significant mediating role in the relationship 

between brain-behavior systems and the dark triad of personality with high school students’ risk behaviors. 

Conclusion 

Given the significant mediating role of mind control ability, it is suggested that by influencing the cerebral-

behavioral systems and the dark aspects of behavior through the teaching of mind control techniques, we can 

attempt to reduce the occurrence of risk behaviors. It can be said that people with the ability to control thoughts 

are able to consciously and selectively replace inefficient cognitive and intellectual processes with positive 

thoughts in order to free themselves from the tendency to engage in destructive and risky behaviors. Therefore, 

by creating the necessary skills for students to control their thoughts and consciously choose constructive and 

normal thoughts and behaviors, the ability to control thoughts will lead them to turn to constructive approaches 

when faced with challenges in the environment instead of choosing risky behaviors, and in this way behaviors 

will show themselves to be more constructive. 

Keywords: Cerebral-Behavioral System, Dark Aspects of the Personality, Thought Control Ability, Risky 

Behavior. 
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2676-4504: شاپا الكترونيكي  

با   تیشخص کیو ابعاد تار یرفتار-یمغز یهاستم یپرخطر براساس س  ی مدل رفتارها یابیارز

دوم متوسطه ۀآموزان دورکنترل فکر در دانش ییاتوان یگریانجیم  

 يسییزهره ر ،*2ق یحقا دعباسیس،  1زاده نی مهرنوش عابد
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 کیاو ابعااد اار  یرفتار-یمغز  یهاستمیپرخطر براساس س  یرفتارها  یساختار  یبایالگو  ،رهدف پژوهش حاض
و   یدوم متوسطه بود. پژوهش از نوع کاربرد  ۀآموزان دورکنترل فکر در دانش  ییاوانا  یگریانجیبا م  تیشخص

ان آماوزنشاد  یۀاز کل   تشکلپژوهش م  ۀمعادالت ساختار بود. جامع   یابیمدل  ۀویبه ش  یروش پژوهش همبستگ
 243پسار و    262نفر )  505آنان    نیبود که از ب  1399-1400  یل یدر سال احص  شهرنیشاه   ۀدوم متوسط  ۀدور

 یمغاز  ساتمیس  یهاپژوهش شاامل پرسشانامه  یدردسترس انتخاب شدند. ابزارها  یریگنمونه  ۀویدختر( به ش
( CTAQ) ل فکارکنتار ییانا( و اواDTPQ) کیاار تی(، شخصHRBQپرخطر )  ی(، رفتارهاBBSQ)  یرفتار

 Amosو  SPSSافازار نرم ۀل یوسابه  ،یمعاادالت سااختار  یها با استفاده از مدلسازداده  لیو احل   هیبودند. اجز
 تیشخصا کیاابعااد اار ،یرفتار یو بازدار یسازفعال یهاستمینشان داد س  جیصورت گرفت. نتا  23  شیرایو

اثار   یآماوزان داراپرخطار دانش  یکر و رفتارهارل فکنت  ییانا( بر اویزیستو جامعه  سمیاولیماک  ،یفتگی)خودش

بار   میکنترل فکر عالوه بار اثار مساتق  ییاوانا  ج،یمطابق نتا  نی(. همچنp<0/ 001معنادار بوده است )  میمستق
 یباا رفتارهاا  تیشخصا  کیاو ابعااد اار  یرفتاار-یمغز  یهاستمیس  ۀآموزان، در رابطپرخطر دانش  یرفتارها

 ییمعنادار اواناا  یانجیمعنادار دارد. با اوجه به نقش م  یانجینقش م  زیدوم متوسطه ن  ۀن دورازآمودانش  رخطرپ
بار   ریآماوزان و اا ثکنتارل فکار باه دانش  ییاواناا  یهااکیاا باا آماوزش اکن  شودیم  شنهادیکنترل فکر، پ

 ود.سته شکا  نآنا  انیدر م  رپرخط  یاز بروز رفتارها  ت،یشخص  کیو ابعاد اار  یرفتار  یمغز  یهاستمیس

 کلیدواژه:
 سیستم مغزی رفتاری،

 ابعاد ااریک شخصیت، 

 اوانایی کنترل فکر، 

 رفتار پرخطر. 

گری ا میااانجیرفتاری و ابعاد ااریک شخصیت ب-های مغزی(. ارزیابی مدل رفتارهای پرخطر براساس سیستم1401ییسی, زهره. )س.، و رسیدعبا   ،حقایق  .،مهرنوش  ،عابدین زاده:  استناد

  doi: 10.22059/japr.2023.328357.643937،1-17(،4)13,های کاربردی روانشناختینامه پژوهشفصل. آموزان دورۀ دوم متوسطهفکر در دانش نترلانایی کوا
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 مقدمه
دوره کودکی و نوجوانی    شخصایت آدمی در  ۀ عماد  بخاش  کاه  اسات  آن  واقعیات  و  است  انسانی  هر  زندگی  پویایی  ۀ دور  نوجوانی
به شکل معمول  .  نیست  پوشیده   کسی  هیچ  بر  ینوجوان  نیسن  اهمیت.  (1399گنجه، نامور، آقایوسفی و نوابخش،  شود ) یم  ساخته

شوند )ماالرکی   مواجه  شناختیمشاکالت رفتاری، شناختی، هیجانی و روان   با  است  ممکن  نوجوانی  ۀ دور در  افراد  احولی،   ۀ در چرخ
آسیب   تیبهداشا  و  اجتمااعی  هایزندگی نوجوانان مانند حوزه   هاییگر فرایند د  به  است  ممکن  مشکالت   این.  (2021و همکاران،  

 ( دهقاااجبرساند  صالحنآبادی،  و  آیندبه  نوجوانانامروزه  .  (1399زاده،  ی  در  که  مهمی  نقش  ب   ۀ ادار  ۀ دلیل  خواهند رکشور  عهده 
 ۀ آیند  ۀ مدیران اصلی در ادار  نوجواناناست که  آیند و اهمیت این نقش در این  حساب میداشت، یکی از قشرهای مهم جامعه به 

. (1399پورسلمان و اصغرنژاد فرید،  ند )رومیشمار  به سمت کمال و اهداف کشور  شار جامعه در سیر بهاق  ان سایرماکشور و پیشگ
اندیش با وضعیت روان  ۀهرچند  افراد  بیشتر  بر آن است که  پایدار و سالمت روانیغالب   ۀ احولی دور  ۀچرخ  ، شناختی و هیجانی 

روز بر اعداد نوجوانانی که  روزبه  که  اخیر انجام شده بیانگر آن است  ۀدهدر    هایی کهش د، نتایج پژوهرسانننوجوانی را به اامام می
افزوده میدارشناسی رفتاری یا هیجانی  های آسیب نشانه  )ند،  از  2019و همکاران،    ؛ رایس2019،  و همکاران  ارنتشود  (. یکی 
کهایپدیده  میی  روانه  سالمت  به  هیجااواند  و  اجتماعی  شناختی  و  رفتارهای    آسیبجوانان  وننی  به  گرایش  کند،  وارد  جدی 

دوم متوسطه    ۀ آموزان دوردانش   (.2020؛ وایانی، عبداهلل، زالکیفلی و مالونگی،  1399زاده،  آبادی، دهقانی و صالحااج است )  1پرخطر 
دوربه در  قرارگیری  پرخاشگفتر  ، نوجوانی  ۀ دلیل  مدرسه،  از  گریز  مانند  پرخطر  اابمشرو  مصرف  ری، ارهای  عصلکی  ت  و و  یان 

افت احصیلی شدید و ارک    ۀآموزان با مدارس، زمیندانش   ۀ دهند که این روند با آسیب به اعامالت سازند سرکشی را نشان می
 (.1396 خادمی،  افتی و  اخوان علیزادگانی، سازد )احصیل را مهیا می

افراد  خطر رفتارهارفتارهای پر بالقوه مخربی هستند که  ارادی  به ی  ا  ایطور  نامطلوب احتمالی مراکب   طالعبدون  از عواقب 
را با آسیب جدی مواجه سازد )پورسعید اصفهانی، شریفی و   آنان اواند مسیر زندگی فردی، اجتماعی و احصیلی  د که مینشومی

خشرایج   (.1400اکرمی،   شامل  پرخطر  رفتارهای  موادمخدر، ارین  مصرف  کشیدن،  سیگار  الک  ونت،  جنسیمصرف  رفتار   ، ل، 
میباریبندوبی اقسیم  مهم  بخش  دو  به  خود  رفتارها  این  است.  مدرسه  از  گریز  و  پرخاشگری  قماربازی،  اول   :شوند،  بخش 

ش دوم شامل رفتارهایی اندازد و بخها سالمت روان و جسمانی خود فرد را به مخاطره میشود که بروز آن رفتارهایی را شامل می
  زیادی   (. دالیل1398زاده،  کند )ملکی، محققی و نبیجامعه را اهدید می   فراددیگر ا   ینجسمانی و هیجااست که سالمت روانی،  

شده است. از جمله دالیل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر آن است که   ارائه  نوجوانانمیان  گرایش به رفتار پرخطر در    برای
  به  نسبت   را  خود   اوانایی  د و در عوضننزمی  مینخا   حد  از  رکمت  را  پرخطر  هایاز موقعیت   برخای  در  موجاود   خطار  واًلمامع  آنان

می   ناگوار  پیامدهای برآورد  استقالل،   برای  جوانان  و  نوجوانان  همچنین.  کنندبیش    ا یید   کسب  قدرت،   منابع  از  سرپیچی  ابراز 
)سوادکوهی، می  پرخطر  رفتار  باه  دسات  ، جاوییاحریک   به  نیاز  ارضای  و  همساالن شکری  زنند  و  های  الگو(.  1399  ، شریفی 

از این دوره آغاز    ، اوانند بر سراسر زندگی فرد ا ثیر بگذارند، مانند مصرف مواد و الگوهای رفتار نادرست جنسیرفتاری مهم که می
)چیاه، می کی،      شوند  و  جامعه  2019لیم  خانواده،  با  نوجوانان  اغلب  فشار  (.  است  ممکن  و  هستند  چالش  دچار  بستگان  این  و 

 در   سنی  هایگروه   سایر  از  بیش  نوجوانان  هرحالبهسمت رفتارهای پرخطر بکشاند.  گیری به اصمیم   ۀدر مرحلوان را  جون  ، مشکالت
 (.2020 ، تیف ؛ دالستروم، پاریزک و دا2020 ، بانستوال، اوگینو و اینو)  دارند قرار پرخطر رفتارهای به شی گرا معرض

یی رفتارهای پرخطر نقش دارند. یکی از عوامل شخصیتی دیدآ فی در پلتیزیولوژیکی مخعوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و ف
،  نیاخراسانی   و  رحیمی پردنجانی  ، محمدزاده ابراهیمیاست )  2رفتاری-های مغزیسیستم و زیستی مؤثر در بروز رفتارهای پرخطر،  

پژوهش چنان  ؛( 1394 نتایج  دمیرکه  صدری  و   ، (1398)  زاده یقل  و  ریرامیبص  بگلو،   هنرمندقوجهچی،  های  رمضانی  ایموری، 
)یزدان  الزر،  1398پناه  و  پرین ی(  ) اتشاورگنسن،  لیندکوییست  و  نقش  2020ین  و  رابطه  نشانگر  مغزیسیستم (  با    رفتاری-های 

 
1. high-risk behaviors 

2. brain-behavioral system 
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پرخطر است. دو دارد.  اصلی  رفتاری -مغزی  سیستم  رفتارهای    و   1رفتاری   سازیفعال   سیستم  :از  اندعبارت   یستمدو س  این  وجود 
و    اقویت  رویدادهای   به  پاسخ  در  فردی  هایافاوت   و  هیجانی  هایواکنش   پایه و مبنای  ها. این سیستم2ری رفتا  یرا دباز  سیستم
رفتاری    زداریاب  سیستم  نوروآنااومی  های(. پایه2006، نامان و بارااسک،  ت)هوینگ، هاگمان، سیفر  محیطی هستند  ۀ کننداحریک 

در  رفتاری  سازیفعال   سیستم  نوروآنااومی  هایپایه.  دارد  قرار  5ایقاعده   هایهسته   و  4ل آمیگدا  ، 3فرونتال پره   قشر  در  قشر   نیز 
  به   نسبت  را  فرد  ، رفتاری  بازداری   (. سیستم 2018اچ،  ر)لرنر، هاااک و    دارد  قرار  پاپز  مدار  و  7سپتوهیپوکمپی  دستگاه   ، 6اربیتوفرونتال 

  به  رفتاری  سازیفعال   سیستم  کهدرحالی  شود؛می  یاجتناب  رارفت   سبب اسهیلو    داردمی  نگه  و آسیب هشیار  خطر  وقوع  التماح
سبب  رفتاری  بازداری  سیستم  فعالیت  طورکلیبه.  کندمی  گرایشی  رفتارهای  درگیر  را  فرد  و   است  حساس  پاداش   هاینشانه 

کند    بررسی  خوبیبه  را  موقعیت  در  موجود  هاینشانه   بتواند  فرد  اا  ر پی داردد  را  فعلی  د و اوقف فعالیتوشمی  اضطراب   احساس
 به   دستیابی  موجب  که  عملی  سویبه   را  فرد  و  انجامدمی  ایاکانه  رفتار  به  رفتاری  سازیفعال   سیستم  (. فعالیت2020)وینسکوس،  

 ، ماستر، استو )ایبانز، ماراینز  آگاهی داشته باشد  آن  منفی  پیامدهای  از  فرد  آنکه  بدون  انگیزاند، برمی  و  دهدمیشود، سوق  می  پاداش
 (. 2019و جنسن، 

پیش  شخصیتی  عامل  پرخطر،    ۀ کنندبینیدیگر  رفتارهای  شخصیت   ۀگانسهبروز  پژوهش  که  طوری به  ؛است  8ااریک  نتایج 
مانیرو،   (، 1396ی )آبادصرت هاشمی ن  و  نظری، دودکانلوی میالن، الخطیب  ، (1399)  محمدیانگل   و  رشیدی اصل ، عباسی  ، کوکلی

اند.  شخصیتی را با رفتارهای پرخطر نشان داده   خصوصیات  اراباط(  2021)همکاران    و  یو مورل(  2020)   ین و ودرناواس، جل، کاار 
به  11ماکیاولیسم  و   10ستیزجامعه  ، 9خودشیفته  هایشخصیت  حاوی  که  شخصیت  ااریک  ۀگانسه  صفات  ابعاد  داشتن  دلیلاست، 

نگاین، )  (خوداغراقی   و  پرخاشگری  ی، هیجان  دیرس  دورویی، )  ریفریبکا  و  خودمحوری  نامطلوب  اجتماعی  ماهیت  دمانن  مشترکی
بورایرو،  و  و2021  پاسکارت    قرار   مفهومی  ۀخوش  یک  در  (2014  ویسر،   و   جونز)  خود  هایاوانایی  در  اغراق  با  کردنبرجسته   ( 

 ان فقد  قی، ال غیراخ  و  ایانهگرعمل   جوینده، عیب  گریزانه، انسان   سرد،   ایباوره  :از   اندعبارت   ماکیاولیسم  شخصیت  ویژگی.  گرفتند
 هایگرایش   و   دورویی  استثمارگری،   فریبکاری،   شخصی،   اهداف   کردندنبال   و  سودجویانه  هایانگیزه   همدلی،   و  عاطفه

وسلطه  ضداجتماعی،    به  منفی   هایویژگی   اسناد  ، (2010  استایلیانو،   و  والترک  بارلو، )  گراییکمال  نفوذناپذیری،   بدگمانی،   جویی 
 این .  است  خودشیفتگی   ااریک،   ۀگانسه  شخصیتی  صفت  . دیگر(2014  بریور،   و  آبل)  ضعیف  دلیمه  و  اجتماعی  تکفای  دیگران و

شود  می  مشخص  خویشتن  به  عشق   و  بینیخودبزرگ  خودخواهی،   اکبر،   با  که  دارد   اشاره   پایدار  نسبتاً   فردی  هایافاوت   به  ویژگی
  رغم علی   احسین  دریافت به  شدید  نیاز  پیشرفت،   ردمودر  یدازرپخیال   انگاری، خودمهم  براین، عالوه .  (2020گوزا و سیسیچ،  )براد، رو 

  رفتار  زنی، الف  ، (2013  بست،   و  الرنمک )  همدلی   نداشتن  و   دیگران  استثمار  مناسب،   فردیبین   و  اجتماعی  کارکرد  فقدان
 صفت(.  2014  ت، هار  و  نوابور  فلورل،   ز، است )آدام  شده   مطرح  پایین   مطلوبیت  و  هیجانی  ثباایبدزبانی، بی  دیگران  با  پرخاشگرانه

 نقص  دارای  شخصیت  این،  اولیه  شکل  در.  است  ثانویه  و  اولیه  شکل  دو  دارای  ستیزجامعه  شخصیت.  است  ستیزیجامعه  سوم، 
  مشخص  دیگران  استثمار  و  ستمگری   صی، شخبین   ۀعاطف  نبود  رحمی، بی  خودخواهی،   مانند  هاییویژگی  با  و  است  ارثی  عاطفی

  خصوصیاای   با   که  است  عاطفی  آشفتگی  دچار  فرد   است،   والدین  بدرفتاری  یا  طرد  مانند   عواملی  ۀ نتیج  که   ثانویه  شکل   در.  شودمی
د  ااریک شخصیت مانن  ۀگانهای سه (. ویژگی2021)آلپر، بایراک و ییلماز،    است  همراه   خصومت  و  ستیزجامعه  زندگی  سبک  مانند

 فریبکاری،  سودجویانه،   هایانگیزه   همدلی،   و  عاطفه  نبود  قی، غیراخال   و  گرایانهعمل   جوینده، عیب  گریزانه، انسان   سرد،   باورهای

 
1. Behavioral Activation System (BAS) 

2. Behavioral Inhibition System (BIS) 

3. prefrontal cortex 
4. amygdala 

5. basal nuclei 
6. orbitofrontal cortex 

7. Septohippocampal System 

8. dark triad of personality 

9. Narcissim 

10. anti-socialism 

11. Machiavellianism 
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ااریک    ۀگانهای سهشود اا فرد با داشتن رگه بدگمانی سبب می  جویی وسلطه  ضداجتماعی،   هایگرایش   و  دورویی  استثمارگری، 
 ، کوکلیخود نشان دهد )  ا ازبیشتری ر  فتارهای پرخطراساس رو براین   داشته باشدرا  خود و دیگران  زنی به  آسیب   ۀشخصیتی، زمین

 (.1399 ، محمدیانگل  و رشیدی اصل ، عباسی
عنوان میانجی مطرح  اوانند بروز رفتارهای پرخطر را کاهش دهند. یکی از متغیرهایی که بهمتغیرهای مختلفی هستند که می

مؤثری  شود  می نقش  رفتاو  کاهش  کنتردر  اوانایی  دارد،  پرخطر  فکر رهای  نتن انچ  ؛است  1ل  پکه  یوسفی  ایج  و  سلیمی  ژوهش 
دی  ، (1397) و  هالینگ  ، (2020)شونگ  ایتاس  اسمیت،  وینگاتااکر،  و  کول  واسکونکلوس،   و  (2017)  روث،  هادوک،  هارالی، 

مخرب و   های شناختیاواند با کاهش اثرات پردازش می   ( بیانگر آن بوده است که اوانایی کنترل فکر2015)  فامسلی و باروکال 
بمآناکار از  پیشگیری  روز  د،  خودکشی  همانند  پرخطر  فکرکندرفتارهای  کنترل  اوانایی  را   ایمقابله  هایروش  از  ایمجموعه   ، . 

  فشار   بر  غلبه  ردها راهب  این  هدف  ۀ عمد.  شودمی  برانگیخته و فعال  ناخوشایند  هایهیجان   ۀاجرب  به  پاسخ  در  که  شودشامل می
خود    شناختی  نظام  هایفعالیت  کنترل  برای  افراد  که  هستند  هاییپاسخ   ردهاراهب  این  .آمده استپیش های منفی  هیجان   از  حاصل
از این طریق بتوانند پاسخ   کنندمیارائه   ارائه  اا  از اوانایی کنترل    (. منظور2021)ویلیامز، جلسما و وارنر،    دهندهای کارآمدی را 

 یک فکر،   سرکوب  در  فرایند  نخستین   (.2021،  ورالمازهیا و یاک،  واینوز)  استخاص    فکر  یک  درمورد  نیندیشیدن  برای   االش  ر، فک
  که  بار  هر.  است  هوشیاری  در   جایگزین  ۀ شدانتخاب   فکر  حفظ  و  هدف  فکر  یا  نشده سرکوب   افکار  هوشیار  و  عمدی  وجویجست 

سولر  -)فلیاد  کن  منحرف  کننده ناراحت  متغیر  از   را  او  حواس  که  باشد  عاملی  دنبال  هب  فرد  شودمی  موجب  آید، می  ذهن  به  هدف  فکر
  به  اندیشیدن  مانند)  درونی  محرک   یا(  دیگران  با  صحبت  )مثل  خارجی  محرکی  است   ممکن  کننده منحرف   این.  (2019و همکاران،  

 نظارت  نوعی  نیازمند  سرکوب  ، آن  طی  که  شود می  نامیده   هدف  خودکار  وجویجست   فرایند،   دومین.  باشد(  خلق   با   هماهنگ  افکار
 در   (.1394براای و عریضی،  )  افتد  کاربه   و  شود  وجوجست   کننده منحرف   فرایند  این  ناکامی،   صورت  رد  اا  است  هدف  فکر  حضور  بر

فکر،   فرایند کنترل  افکار  اصلی،   هدف  اوانایی    و   دارند  یون در  ۀریش  عموماً  ناخوانده   افکار.  است   کننده ناراحت  و  مزاحم  سرکوب 
 (. 2009 اسچوویگر،  و آبرامووایز)  شوندمی اعریف  ناخوشایند و قبول غیرقابل  ، رارشونده کا منفی هاینه اکا یا اصاویر افکار،  عنوانبه

  ؛ شود  کاراای مناسب و  های مداخله ی روشری کارگبه  موجباواند  می  نوجوانان  گرایش به رفتارهای پرخطرشناسایی عوامل  
هکارهای بنیادین در امر پیشگیری  را  از  شخصیت  و ابعاد ااریکرفتاری  -های مغزیسیستم عواملی همچون    اساییکه شنطوریبه

است پرخطر  رفتارهای  بروز  که  ؛از  آن می  ۀ بهترین شیو  چرا  پدیدآیی  علل  بر  امرکز  را  بروز یک مشکل  از  که پیشگیری  دانند 
یت و صخابعاد ااریک شرفتاری،  -های مغزیسیستم با کشف روابط بین    کهطوریبه   ؛های خطرزا را دارا هستندبیشترین ویژگی 

های الزم را ارائه داد. اوان با ادوین مدلی کاربردی، به آنان آموزش می  نوجواناندر    با بروز رفتارهای پرخطری کنترل فکر  انایاو
آموزان نیز پرداخت.  نش دگی و احصیلی دااجتماعی، خانوا  ۀ به نقش مخرب رفتارهای پرخطر در آیند  بایداین در حالی است که  

آموزان  دانش شود اا  مدل درمانی مناسب سبب می  نشدنو در پی آن ادوین  کننده ینیبش یپو  نده  دآورپدی  لعوام  نشدنایی شناس
ف  که این روند خطرات مضاع  کنند و با بروز افت احصیلی، ارک احصیل    دهندخود را با محیط احصیلی از دست    ۀ اراباط سازند

رفتاری و  -های مغزیسیستم   براساستارهای پرخطر  مدل رف  ارزیابی  ، لی پژوهش حاضراص  ۀمسئلبنابراین    ؛ متعاقب را در پی دارد
 های پژوهش به شرح زیر هستند: فرضیه .استگری اوانایی کنترل فکر ابعاد ااریک شخصیت با میانجی

 ؛ار است عنادمستقیم م  زان دارای اثرآموکنترل فکر و رفتارهای پرخطر دانش اناییبر او سازی و بازداری رفتاریهای فعالسیستماول:  ۀفرضی

شخصیت    ۀفرضی ااریک  ابعاد  جامعهدوم:  و  ماکیاولیسم  پرخطر   ستیزی()خودشیفتگی،  رفتارهای  و  فکر  کنترل  اوانایی  بر 
 ؛ آموزان دارای اثر مستقیم معنادار استدانش 

رف  ۀفرضی بر  فکر  کنترل  اوانایی  دانش سوم:  پرخطر  داراتارهای  مستقیمآموزان  اثر  رابط  و  استمعنادار    ی  های  سیستم  ۀدر 
 نقش میانجی معنادار دارد.  دوم متوسطه ۀ آموزان دوردانش میان رفتاری و ابعاد ااریک شخصیت با رفتارهای پرخطر در -مغزی

 
1. Thought control 
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 روش 

 آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش   ۀجامع

پژوهش متشکل    ۀ. جامعتاس  ت ساختارییابی معادال مدل   ۀ همبستگی به شیو-وهش اوصیفیپژوهش از نوع کاربردی و روش پژ
گیری دردسترس از بین نمونه   ۀ به شیو  است.  1399-1400شهر در سال احصیلی  شاهین   ۀدوم متوسط  ۀ آموزان دوردانش   ۀاز کلی
که  صورت بود  انتخاب نمونه بدین   ۀ سخ دهند. شیوها پاها درخواست شد به سؤاالت پرسشنامه آموز انتخاب و از آندانش   505آنان  

های پژوهش را در اختیار  شهر حضور یافت و پرسشنامهین شاهشهرستان  دوم    ۀر مدارس متوسطری دورت حضو صپژوهشگر به 
.  نددش آوری  جمع ها  ها حضور یافت و پرسشنامهپس از یک هفته به شکل مجدد در این آموزشگاه   .آموزان داوطلب قرار داددانش 

پژوهش به  ورود  دامن آموزان  دانش   ، معیارهای  دا18-15سنی    ۀبا  دورنش ،  و   ۀ آموز  روانی  سالمت  داشتن  و  بودن  دوم  متوسط 
آموزان در مدارس( بود. معیار خروج نیز پاسخگویی ناقص و مخدوش و  ای دانش سالمت و مشاوره   ۀ جسمانی )با اوجه به پروند

  پژوهش رکت در  برای ش  نا آموزدانش ایت  رضرعایت اخالق در پژوهش،    برای  ها بود.امه پاسخگویی به پرسشن  ۀانصراف از ادام
به این افراد اطمینان داده شد که اطالعات آنها به   ، براینعالوه   ند.د ش  آگاه   انجام پژوهشمراحل    ۀاز کلی  داوطلبان  و  شد  کسب

 واهد شد. نام منتشر خصورت بی و نتایج پژوهش به  شکل محرمانه باقی خواهد ماند

 سنجش هایابزار

 (BBSQ)  1رفتاری -مغزی هایسیستم ۀپرسشنام

  20خودگزارشی    ابزار  یک  ادوین شده است. این پرسشنامه، (  1994)  وایت  و  کارور   اوسط  رفتاری-مغزی  هایسیستم  ۀسشنامرپ
است رفتاری   عامل.  سؤالی  بازداری  فعال   عامل   و  آیتم  هفت  با  2سیستم  رفتاری سیستم  . شودمی  ارزیابی  آیتم  ده سیز  با  3سازی 
  به   پاسخ  زیرمقیاس.  شوندمی  سنجیده   هاآیتم   از  اعدادی  وسیلۀبه  هرکدام  که  است  سزیرمقیا  هس  دارای   فتاریسازی رسیستم فعال 

 طبق   هاآیتم  از  هرکدام.  شوندمشخص می  آیتم  چهار   با  6شادی  و  خوشی  جویوجست  و  آیتم،   چهاربا    5سائق   آیتم،   پنج  با  4پاداش 
  کمی»   3  ۀ نمر  «، مخالفم  کمی»   معنی  به  2  ۀ نمر  «، فمالمخ  ماًلاک»   معنی  به  1  ۀ نمر  شوند، می  گذارینمره   4  اا  1  از  لیکرت  سمقیا

ایمرمان، )است    « موافقم  کاماًل»   معنی  به  4  ۀ نمر  و  « موافقم و  کانتر  میسترس،    هر  در  بیشتر  نمرات  مجموع(.  2005  موریس، 
پاسخ   سائق، های  اس یقزیرم  7درونی   یهمسان(  1994)   وایت  و  کارور .  است  سیستم  آن  رد   فرد  حساسیت بیشتر  دهنده نشان   سیستم، 

آنان میزان روایی محتوایی   براینعالوه   اند.گزارش کرده   66و    76/0،  73/0ارایب  جوی شادی و خوشی را بهوبه پاداش و جست
پایایی سیستم بازداری رفتاری  (  2008)  رنسال   و  فرگوسن  . همچنین هیم، کردندگزارش    88/0میزان  این شاخص را مطلوب و به

(  1391)  پور و محمودعلیلومجارشین، بخشی  عبدالهی که  نیز  ایمطالعه   در.  نشان دادند  75/0فای کرونباخ  لآ  ضریب  زاا با استفاده  ر
رفتاری  برای  ضریب  این   ند، داد  انجام  ابریز  دانشگاه   دانشجویان  از  نفر  326  روی بازداری    برای   و  (α=62/0)  سیستم 

رفتاریسیستم فعال   هایزیرمقیاس   آیتم   چهار  با  سائق   ، (α=68/0)آیتم    پنج  با  پاداش  به  پاسخ  سزیرمقیا  یبرا  ارایب به  سازی 
(74 /0 =α  )آیتم  چهار   با  خوشی  و  شادی  جویوجست  و  (65/0 =α  )ۀ زمان، همبستگی پرسشنام بررسی روایی هم   منظوربه.  شد  بیان  

پرسشنام با  آیزن  ۀحاضر  عاشخصیت  مقیاس  پرسشنام  ۀطفک،  و  منفی  و  بررسی  افس  ۀ مثبت   همبستگی میزان    و  شدردگی 
این پرسشنامه-سیستم مغزی  ۀپرسشنام با  به رفتاری  زمان روایی هم   ۀ دهنددست آمد که نشان به   0/ 41و    33/0،  31/0ارایب  ها 

پرسشنامه   این  بخشی  )عبدالهی  استمناسب  محمودعلیلو،  مجارشین،  و  در1391پور  پایایی   (.  میزان  نیز  حاضر  پژوهش 

 
1. Brain- Behavioral Systems Questionnaire (BBSQ) 

2. Behavioral Inhibition System  

3. Behavioral Activation System 

4. Respond to rewards 

5. the driver 

6. search for happiness 

7. internal similarity 
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  سیستم بازداری رفتاری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخو    خوشی  و  شادی  جوی وجست  سائق،   ، شپادا  به  پاسخ  هایزیرمقیاس 
 محاسبه شد.  76/0و  74/0، 75/0، 79/0ارایب به

 (HRBQ)  1رفتارهای پرخطر  ۀپرسشنام

پرس   ۀپرسشنام از  اقتباس  با  پرخطر  پرخطر   ۀشنام رفتارهای  رفتارهای  از  پیشگیری  همکارانای)  2مرکز  و  ا2008  ، تون  وسط ( 
مصرف سیگار و قلیان، مصرف  سؤال و هفت زیرمقیاس    42( طراحی و انظیم شده است. این پرسشنامه دارای  1386دخانی )محم

د. کنبا جنس مخالف را ارزیابی می  باطارارار و  فگردان، رفتار پرخاشگرانه، فکر و اقدام به خودکشی،  مشروبات الکلی، مصرف روان 
این پر  ۀدامن باالار نوجوان است.    ۀ دهنداست. کسب نمرات بیشتر نشان   210اا    42ن  نامه بیشس نمرات  روایی رفتارهای پرخطر 

( میزان پایایی 1386گزارش شده است. محمدخانی )  87/0( بررسی و به میزان  1386محتوایی این پرسشنامه اوسط محمدخانی )
،  77/0،  85/0،  0/ 83،  81/0،  79/0،  85/0ارایب  ها را به یاسی زیرمقیاو پای  83/0اخ  کل پرسشنامه را نیز با روش آلفای کرونب  ۀ مرن

(  1395)  حسینی  و  لو، محمدخانی، امیری، فخارشاه جهانگزارش کرد. ضریب همسانی درونی این پرسشنامه در پژوهش    75/0و  
کرونباخ   آلفای  آمد.سدبه   87/0براساس  زی  در  ت  پایایی  میزان  نیز  قلیانسیگار    فر مصهای  رمقیاسپژوهش حاضر  ، مصرف و 

، 78/0ارایب  به   اراباط با جنس مخالفرار و  فگردان، رفتار پرخاشگرانه، فکر و اقدام به خودکشی،  مشروبات الکلی، مصرف روان
 محاسبه شد. 77/0و   78/0، 79/0، 82/0، 0/ 79، 80/0

 (DTPQ) 3ریک شخصیت ابعاد تا ۀپرسشنام

منظور سنجش صفات ااریک شخصیت ادوین شده است. این ( به 2010ر ) و ویست  نواوسط جانس  صیتابعاد ااریک شخ  ۀپرسشنام
  5ستیزی ، ماکیاولیسم و جامعه4زیرمقیاس خودشیفتگی  سه  همچنین  ای است.نقطهپنج صورت طیف  به  وسؤال    12پرسشنامه دارای 

این پرسشنامه    4اا    1  التسؤاود.  شویه سنجیده میگ  چهار  وسیلۀبه از سه صفت ااریک شخصیت  دام  هرک  ، . در این مقیاسدارد
ماکیاول  و    8اا    5  سؤاالتگرا،  شخصیت  خودشیفته  میستیزی  جامعهشخصیت    12اا    9  سؤاالتشخصیت  اندازه  گیرند. را 

  ۀ دهند که نمر )کاماًل موافقم( پاسخ می   9اًل مخالفم( اا  )کام  1ای از  درجه نه این آزمون در مقیاس لیکرت    سؤاالتها به  آزمودنی 
فرد    ۀ ددهننشانال  اب در  صفت  این  خرده استبیشتربودن  از  هریک  ابزارمقیاس.  این  با    ، های  خوبی    ۀپرسشنامهمبستگی 

  6ستیزیس جامعه( و مقیا0/ 54( ) 1970کریستی و گیس،  )  5گرایی ۀ ماکیاولپرسشنام(،  46/0( )1988)راسکین و اری،    6خودشیفته 

هاری و  همفیل  )2010،  )پاولهاس،  دا 59/0(  ضریب  د ر(  آن  پای  و  بازآزمایی  نمر   89/0ایی  پرسشنامه،    ۀ برای  برای   86/0کل 
(. این پرسشنامه 2010برای خودشیفتگی گزارش شده است )جانسون و وبستر،    87/0ستیزی و  برای جامعه   76/0گرایی،  ماکیاول 

ایران اوسط بشرپور و ش ، سه عامل را آشکار مقیاساین    تال اسؤلی اکتشافی  عام( اعتباریابی شده است. احلیل 1394فیعی )در 
که   کل    54/ 61  درمجموعکرد  واریانس  می  سؤاالتدرصد  ابیین  همچنین  کند.  را  و  مقیاس  کل  برای  بازآزمایی  ضریب 
) زیرمقیاس  پیری  و  یوسفی  پژوهش  در  دامنه 1395ها  در  از  (  است.    دسته ب  87/0اا    76/0ای  پایایی آمده  مطالعه،  این  در 

  69/0و    68/0،  75/0  بیارابه ستیزی با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ  ی، خودشیفتگی و جامعهایگریاول کاهای ممقیاسه خرد
 محاسبه شد. 

 
1. High Risk Behaviors Questionnaire (HRBQ) 

2 . Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

3. Dark Trail of Personality Questionnaire (DTPQ) 

4. narcissism 
5. antisocial 
6. Narcissist Questionnaire 
5. Machiavellianism Questionnaire 
6. Psychopathy scale (SRP-III) 
7. Control Thought Ability Questionnaire (CTAQ) 
8. Shapiro-  wilk test 
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 (CTAQ) 7پرسشنامۀ توانایی کنترل فکر

ل  اؤس  23مه دارای  ( ادوین شده است. این پرسشنا2005ماراینز )  اوانایی کنترل فکر اوسط لوچیانو، آلگارابل، اوامس و  ۀپرسشنام
به معنای   5مخالف و    تشدبه به معنای    1پردازد )ای لیکرت به سنجش اوانایی کنترل فکر می گزینه اساس طیف پنجه براست ک

یشتر است. روایی نترل فکر باوانایی ک  ۀاست. کسب نمرات باالار نشان  155اا    23نمرات این پرسشنامه    ۀموافق(. دامن  تشد به
گزارش شده است. ضریب پایایی آلفای کرونباخ   88/0( به میزان  2005مکاران )و ه  لوچیانو  ششنامه در پژوه محتوایی این پرس

اولی در سنجش  فاصل   92/0  هآن  به  بازآزمایی که  پایایی  )لوچیانو و همکاران،   دستبه   88/0هشت هفته    ۀو ضریب  است  آمده 
ای2005 در   .)( عریضی  و  براای  اوسط  پرسشنامه  این  هنجاریابی  1394ران  بدش(  است.  نته  احلیل راساس  ساختار  ایج  عاملی، 

ا یید  اک  پرسشنامه  این  پرسشنامشدعاملی  با  پرسشنامه  این  همبستگی  میزان  بروکویچ،   ۀ.  و  متزگر  میلر،  )مایر،  حالت   نگرانی 
ی ایایمیزان پ  .کنترل فکر بوداوانایی    ۀزمان مناسب پرسشنامروایی هم  ۀ نددهدست آمد که نشانو منفی به  59/0( به میزان  1990

در  گزارش شده است.    89/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان    نیز  ( 1394این پرسشنامه در پژوهش براای و عریضی )
 .محاسبه شد 89/0باخ ضریب آلفای کرون از اوانایی کنترل فکر با استفاده  ۀاین مطالعه، پایایی پرسشنام

 عاتروش تجزیه و تحلیل اطال
و   یاحااجزیه  )مدلسازی ه تفلیل  استنباطی  آمار  و  مااریس همبستگی(  و  معیار  انحراف  )میانگین،  اوصیفی  آمار  بخش  دو  در  ها 

 . گرفتصورت  23ویرایش  Amosو  SPSSافزار  ها با استفاده از نرممعادالت ساختاری( انجام شد. فرایند اجزیه و احلیل داده 

 ها یافته
ش  ۀنمون حاضر  ب  505امل  پژوهش  )  نفر  262که    دونفر  و    51/ 88پسر  )  243درصد(  دختر  همچنین    19/48نفر  بودند.  درصد( 

دانش  سنی  پژوهش  میانگین  در  حاضر  بود.  25/16آموزان  ارائ  سال  از  پیرسون،   ۀ قبل  همبستگی  آزمون  احلیل  نتایج 
آزمون فرض پیش  پارامترهای  نتایهای  قرار گرفت. بر همین اساس  آزمون شاپیریک مورد سنجش  بود که یا ب  8ویلک  وج  نگر آن 
رفتاری، ابعاد ااریک شخصیت و -های مغزیرفتارهای پرخطر، سیستم ها در متغیرهای  ای داده بودن اوزیع نمونه فرض نرمال پیش 

  و ر نبود  که نتایج آن معنادا  سنجش شدآزمون لوین    با   فرض همگنی واریانس نیز(. پیش >05/0pبرقرار است )  اوانایی کنترل فکر
رفتاری، ابعاد ااریک شخصیت و  -های مغزیرفتارهای پرخطر، سیستمها در متغیرهای  رض همگنی واریانس فیش اد پدمی  نشان

 شود.های اوصیفی پرداخته میبه یافته  مهاد(. در ا>05/0pرعایت شده است ) اوانایی کنترل فکر

داري رفتاري(، ابعاد تاریک شخصیت باز ساز ول اعرفتاري )ف-غزيهاي مرفتارهاي پرخطر، سیستم اي توصیفي هته یاف .1جدول 

 آموزان در دانش  ستیزي( و توانایي کنترل فکر)خودشیفتگي، ماکیاولیسم و جامعه 

 انحراف معیار  میانگین  متغیر 
 36/3 23/14 ساز رفتاری سیستم فعال 

 44/4 33/25 سیستم بازداری رفتاری 
 72/4 17/20 خودشیفتگی 

 17/3 32/17 سم ماکیاولی
 11/3 21/14 تیزی سجامعه 

 25/9 44/97 اوانایی کنترل فکر 
 88/17 39/156 رفتارهای پرخطر 

 شود.نتایج جدول استنباطی پرداخته می ۀهای اوصیفی متغیرها به ارائپس از یافته 



 سیزدهم  ، سال 4پژوهشي، شماره  -شناختي، علميروان  رديکارب هايپژوهش  نامهفصل     10

 

اریک اد ت ي(، ابعراو بازداري رفتساز رفتاري )فعال -هاي مغزي، سیستم ي پرخطررفتارهاماتریس همبستگي پیرسون بین  .2جدول 

 آموزاندر دانش  ستیزي( و توانایي کنترل فکر شخصیت )خودشیفتگي، ماکیاولیسم و جامعه 

  متغیرها 
ساز  سیستم فعال

 رفتاري

سیستم بازداري  

 رفتاري
 ماکیاولیسم خودشیفتگي

 جامعه

 يز یست

توانایي  

 کنترل فکر

تارهاي فر

 پرخطر

 ساز رفتاری سیستم فعال
       1 تگیهمبس

       - معناداری 

 سیستم بازداری رفتاری 
      1 ** -62/0 همبستگی

      - 0001/0 معناداری 

 خودشیفتگی 
     1 ** -28/0 ** 26/0 همبستگی

     - 001/0 001/0 معناداری 

 ماکیاولیسم 
    1 ** 54/0 ** -46/0 ** 36/0 همبستگی

    - 0001/0 001/0 0001/0 معناداری 

 ستیزی معهجا
   1 ** 41/0 ** 46/0 ** -56/0 ** 43/0 یگتسهمب

   - 0001/0 0001/0 001/0 0001/0 معناداری 

 اوانایی کنترل فکر 
  1 ** -55/0 ** -50/0 ** -49/0 ** 59/0 ** -54/0 همبستگی

  - 001/0 0001/0 0001/0 001/0 0001/0 معناداری 

 رخطر های پرفتار
 1 ** -54/0 ** 64/0 ** 53/0 ** 49/0 ** -52/0 ** 59/0 همبستگی

 - 0001/0 001/0 0001/0 0001/0 001/0 0001/0 معناداری 

حال پس  معنادار وجود دارد.  ۀرابط دودوبه صورتبه بین متغیرهای پژوهش  ، 2جدول با اوجه به ضریب همبستگی پیرسون در 
معادالت یرهای مدل  د مساستاندار  یراستاندارد و ضرایب رگرسیونی غبه بررسی جدول    هامؤلفه ن  از اطمینان از وجود همبستگی بی 

براساس سیستم ساختاری   پرخطر  مغزیرفتارهای  میانجی-های  با  ااریک شخصیت  ابعاد  و  در  رفتاری  فکر  کنترل  اوانایی  گری 
 شود.پرداخته میدوم متوسطه  ۀ آموزان دوردانش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتاري و ابعاد تاریک -مغزي  ازداري رفتاريو ب سازيال عف براساس سیستم رفتارهاي پرخطر  مدل وي ساختاري نهایي  . الگ1شکل 

 دوم متوسطه  ۀآموزان دورگري توانایي کنترل فکر در دانش ستیزي( با میانجي شخصیت )خودشیفتگي، ماکیاولیسم و جامعه 

سازی سیستم فعال

 رفتار 

 سائق

e

1 

e3 e

2 

 رفتارهای پرخطر

 مخالف جنس 

 مصرف سیگار 

 مصرف الکل 

 مصرف مواد 

 پرخاشگری

 خودکشی 

 فرار 

e10 

e

4 

e

5 
e

6 
e

7 
e

8 

e

9 

56 /

0 

58 /

0 

51

/0  

47

/0  

48 /

0 

49 /

0 62

/0  

z2 

 شادی پاداش

 سیستم بازداری رفتار 

z

1 

 خودشیفتگی 

 ماکیاولیسم 

 ستیزیجامعه

58 /

0-  

22 /

0 

31 /

0 

34 /

0 

29 /

0-  

49 /

0-  

0.5

0 

46 /

0 

48 /

0 

52 /

0-  

576

/0  

544 /

0 
511

/0-  

504 /

0-  

477 /

0 

483 /0

- 

514

/0  

63

7/0  

532 /

0-  

951 /

0-  

512 /

0-  

 توانایی کنترل فکر 

55 /

0-  

49 /

0 
55

/0  
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ري رفتاري ازدا ازي و بسهاي فعال یستم رفتارهاي پرخطر براساس سمسیرهاي مدل ندارد  . ضرایب رگرسیوني غیراستاندارد و استا3جدول 

آموزان دورۀ گري توانایي کنترل فکر در دانش ستیزي( با میانجيرفتاري و ابعاد تاریک شخصیت )خودشیفتگي، ماکیاولیسم و جامعه-مغزي 

 دوم متوسطه 

ضرایب   مسیرهاي مدل 
 غیراستاندارد 

خطاي  
 استاندارد 

مقدار  
 ( t) بحراني 

ضرایب  
 استاندارد 

مقدار  
 ناداري مع

ضریب  
 ین یعت

 262/0 0001/0 -512/0 -73/5 11/0 -63/0 اوانایی کنترل فکر ←سازی رفتارفعال تم سیس
 331/0 0001/0 576/0 14/7 09/0 642/0 رفتارهای پرخطر  ←سازی رفتارسیستم فعال 

 295/0 0001/0 544/0 38/6 11/0 701/0 اوانایی کنترل فکر ←سیستم بازداری رفتار 
 261/0 0001/0 -511/0 -72/5 13/0 -743/0 پرخطر تارهای فر ←  داری رفتار سیستم باز

 254/0 0001/0 -504/0 -61/5 21/0 -178/1 اوانایی کنترل فکر  ← خودشیفتگی
 227/0 0001/0 477/0 68/4 17/0 795/0 رفتارهای پرخطر  ← خودشیفتگی
 233/0 0001/0 -483/0 -79/4 10/0 -479/0 فکر  ی کنترلاوانای ←ماکیاولیسم 

 264/0 0001/0 514/0 77/5 19/0 10/1 رفتارهای پرخطر  ←  لیسم وایماک
 283/0 0001/0 -532/0 -14/6 14/0 -096/1 اوانایی کنترل فکر  ←ستیزیجامعه 
 405/0 0001/0 637/0 19/8 17/0 392/1 رفتارهای پرخطر  ←  ستیزیجامعه 
 269/0 0001/0 -519/0 -86/5 08/0 -468/0 رفتارهای پرخطر  ← فکر کنترل  اوانایی

جدول  طور  همان در  می  3که  فعال مشاهده  سیستم  )شود،  فکر  کنترل  اوانایی  بر  رفتاری  و  (  0p<  ،512 /0-  =β/ 05سازی 
درصد از    33/ 1و    2/26ایب  ارته به و اوانس  استآموزان دارای اثر مستقیم معنادار  دانش (  05/0p<  ،576/0  =βرفتارهای پرخطر )

بازداری رفتاری بر اوانایی کنترل فکر ) د. هابیین کن   ین متغیرها راواریانس ا و رفتارهای  (  05/0p<  ،544/0  =βمچنین سیستم 
غیرها را درصد از واریانس این مت  1/26و    29/ 5ارایب  و به   داردآموزان اثر مستقیم معنادار  دانش (  05/0p<  ،511/0-  =βپرخطر )

(  05/0p<  ،477/0  =βو رفتارهای پرخطر )(  05/0p<  ،504/0-  =β)رل فکر  تنبر اوانایی ک  کند. در ادامه خودشیفتگیمیابیین  
معنادار  دانش  اثر مستقیم  دارای  به   استآموزان  اوانسته  از    22/ 7و    4/25ارایب  و  کند.  ابیین  را  متغیرها  این  واریانس  از  درصد 

ماکیاولیسم   )طرفی  فکر  کنترل  اوانایی  رفتارهای  (  05/0p<  ،483/0-  =βبر  )رپو  اثر  دانش (  05/0p<  ،514/0  =βخطر  آموزان 
ستیزی بر  در ادامه جامعه  براینعالوه .  کندمیدرصد از واریانس این متغیرها را ابیین    4/26و    23/ 3ارایب  و به   داردمستقیم معنادار  

( ) (  05/0p<  ،532/0-  =βاوانایی کنترل فکر  رفتارهای پرخطر  اث   آموزاندانش (  05/0p<  ،637/0  =βو  معنادار  ر مسدارای  تقیم 
به  است اوانسته  رفتارهای   5/40و    3/28ارایب  و  بر  کنترل فکر  اوانایی  درنهایت  کند.  ابیین  را  متغیرها  این  واریانس  از  درصد 

ای  ربکند.  مییین  درصد از واریانس این متغیر را اب  9/26و    ردداآموزان اثر مستقیم معنادار  دانش (  05/0p<  ،519/0-  =βپرخطر ) 
ارائه شده است.   3های برازندگی استفاده شد که نتایج آن در جدول  رازندگی مدل پیشنهادی، ارکیبی از شاخصکفایت ب  اعیین

ارائ از  جدول    ۀپیش  به  مربوط  کلی  3اوضیحات  نظر  از  است.  ضروری  نکته  چند  به  الگوی    ، اشاره  از  یک  لحاظ  مناسب 
خشاخص  دارای  باید  برازش  غیرمعنادیهای  نسبت  ر ادو  درجدخی،  به  از    ۀو  کمتر  برازش3آزادی  نیکویی  شاخص   ،1  (GFI) ، 

اطبیقی  برازش  هنجارشد  (CFI)  2شاخص  برازندگی  شاخص  برازش    ، 95/0از    یشترب(  NFI)   3ۀ و  نیکویی   4ۀ یافتیل اعدشاخص 
(AGFI  از باالار  از  PCFI)  5مقتصد  دگی اطبیقیشاخص برازن   ، 90/0(  باالار  اف  ، 50/0(  برازش  از  بزرگ  (FII)  6یشیازشاخص  ار 
ارین  مهمذکر این نکته بسیار ضروری است که    باشد.  09/0ار از  کوچک   (AMSE)  7میانگین مجذورات خطا   ۀو اقریب ریش  9/0

از اعداد حجم   ؛است  (RMSEA)  میانگین مجذورات خطا  ۀاقریب ریش فاکتور قضاوت برازش مدل، اوجه به   این عامل  چرا که 
 . درپذییر نمی ا ثنمونه  

 
1. Goodness of fit index 
2. comparative fit index 
3. normalized fitness index 
4. adjusted goodness of fit index 
5. parsimonious comparative fitness index 
6. incremental fit index 
7. approximation of root mean squared error 
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 هاي برازندگي مدل پیشنهادي در پژوهششاخص  .4جدول 
CMIN df CMIN/df p GFI AGFI IFI TLI CFI PCFI NFI AMSEA 

84/290  216 34/1  13/0  952/0  922/0  952/0  955/0  96/0  712/0  963/0  077/0  

نتایج مندرج در   به  اوجه  ز  هاآزمودنی   ۀن در مدل پیشنهادی احقیق برای کل نمو  ، 4جدول  با  به مقادیر  آمده است:دسیر    ت 
بر درج با  CMIN/df)  1آزادی   ۀشاخص نسبت مجذور خی  برابر  برازش    ، (3از    ارکوچک )مقدار مطلوب    49/2(  نیکویی  شاخص 

(GFI  با برابر  از    952/0(  باالار  برازش    ، (95/0)مقدار مطلوب  نیکویی  ) یل اعدشاخص  برابر  AGFIیافته  وب  )مقدار مطل  0/ 922( 
( برابر با  TLIشاخص اوکرلویس )  ، (95/0)مقدار مطلوب باالار از    0/ 952( برابر با  IFIبرازندگی فزاینده )خص  شا  ، (90/0باالار از  

از    955/0 باالار  )  ، (95/0)مقدار مطلوب  برازندگی اطبیقی  با  CFIشاخص  برابر  باال   96/0(  از  )مقدار مطلوب  شاخص   ، (95/0ار 
مقتصد   اطبیقی  برابر  PCFI)برازندگی  از    712/0  اب(  باالار  مطلوب  )  ، (50/0)مقدار  هنجارشده  برازندگی  با NFIشاخص  برابر   )

)مقدار مطلوب    0/ 077( برابر با  RMSEA( و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای اقریب )95/0)مقدار مطلوب باالار از    963/0
گری متغیر اوانایی کنترل  نجیبررسی نقش میا  ی ابرنهادی است.  ها نشانگر برازش مناسب مدل پیشته (. این یاف0/ 09از    ارکوچک 

از آزمون    ، دوم متوسطه  ۀ آموزان دوررفتاری و ابعاد ااریک شخصیت با رفتارهای پرخطر در دانش -های مغزیسیستم   ۀ فکر در رابط
 استفاده شد.  3و سوبل  2بوت استراپ 

 نتایج آزمون بوت استراپ براي بررسي مسیرهاي غیرمستقیم  .5ل جدو

 آثار غیرمستقیم  فاصلۀ اطمینان  حد بال  حد پایین  متغیر مالک  متغیر میانجي  ن بیش یپ متغیر 
 242/0 95/0 -115/0 -107/0 رفتارهای پرخطر  اوانایی کنترل فکر  سازی رفتاری سیستم فعال 

ر ل فکاوانایی کنتر سیستم بازداری رفتار   231/0 95/0 -245/0 -119/0 رفتارهای پرخطر  
ل فکر کنتر یاوانای خودشیفتگی   198/0 95/0 -04/0 -09/0 رفتارهای پرخطر  
 216/0 95/0 -215/0 -178/0 رفتارهای پرخطر  اوانایی کنترل فکر  ماکیاولیسم 

 233/0 95/0 -02/0 -08/0 رفتارهای پرخطر  اوانایی کنترل فکر  ستیزی جامعه 

گری نمرات قرار نگرفته است، نقش میانجیایین  پ  باال و  ۀ درنظرگرفتن اینکه صفر در محدودبا  و    5به نتایج جدول    اوجهبا  
با رفتارهای پرخطر در دانش -های مغزیسیستم   ۀاوانایی کنترل فکر در رابط ااریک شخصیت  ابعاد  دوم    ۀ آموزان دوررفتاری و 

  ۀ کر در رابطف   گری اوانایی کنترلبررسی نقش میانجی برای    تایج آزمون سوبل نیزکه نشود. این در حالی است  ا یید می  متوسطه
، 42/3،  31/3  ارایبدوم متوسطه به   ۀ آموزان دوررفتاری و ابعاد ااریک شخصیت با رفتارهای پرخطر در دانش -های مغزیسیستم 

 . ودندنتایج آزمون بوت استراپ ب  ۀ دست آمد که ا ییدکنندبه  94/2و  3/ 36، 18/2

 گیریبحث و نتیجه
حاضر پژوهش  رفتارها  ، هدف  ساختاری  سیستم   یالگویابی  براساس  با -مغزیهای  پرخطر  شخصیت  ااریک  ابعاد  و  رفتاری 

اوانایی کنترل فکر در دانش میانجی بود  ۀ آموزان دورگری  داد    ۀیافت.  دوم متوسطه  نشان  فعال سیستم اول  بازداری  های  و  سازی 
اوانایی ک  رفتاری رفتارهای پرخطر دانش   نترلبر  اثر مستقیم معنادار  فکر و  نتایج پژوهش  این  ده است.  و بآموزان دارای  با  یافته 

 ، شده ادراک   یاجتماع  تیحما  یهامؤلفه   نقشبراساس    پرخطر  یرفتارها  ینیبش یپ( مبنی بر  1398صدری دمیرچی و همکاران )
ی  ، معتادان  در  یرفتار  یمغز  ی هاستمیس  ی، جان یه  یابرازگر یزدان  ۀافتبا  و  رمضانی  )ایموری،  بر  1398پناه  مبنی   ۀرابط( 
پرخطرهسیستم  جنسی  رفتارهای  با  اکانشگری  و  رفتاری  مغزی  گزارش  ، ای  ابراهیمیهای  با  پردنجانی  ، محمدزاده   و  رحیمی 

  نتایج پژوهش الزر   و با  آموزانبینی رفتارهای پرخطر دانش رفتاری در پیش -های مغزینقش سیستم ( مبنی بر  1394)  نیاخراسانی 
حاضر باید    ۀ. در ابیین یافتاست و عصبی در بروز رفتارهای پرخطر همسو    یز های مغ( مبنی بر نقش سیستم 2020)  و همکاران

نتایج رفتارهای مخرب    ازشود اا افراد  رفتاری، سبب می  بازداری  سیستمسازی  با فعال رفتاری  -های مغزیسیستم اشاره کرد که  
 

1. chi-square ratio index/ degree of freedom 

2. Bootstrap 
3. Sobel test 
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(.  2020نند )وینسکوس،  کپرخطر اجتناب    یو با کسب هشیاری نسبت به عواقب آن، از گرایش به انجام رفتارها   بندخود آگاهی یا
آموزان نسبت به بروز رفتار  شود اا دانش رفتاری سبب می  بازداری  سیستم  کارگیریبا به  رفتاری-های مغزیسیستم  ، براینعالوه 
کر و پردازش ف  کارگیری اوانایی کنترلبا آگاهی از پیامدهای منفی آن و با به  نند؛ کای که پاداش فوری در پی دارد، ا مل  اکانه 

کوااه  و  فوری  اقویت  و  پاداش  به  نسبت  خود،  بی شناختی  شمدت  بدینون اوجه  و  گرایش  د  پرخطر  رفتارهای  انجام  به  صورت 
باید   دیگر  ابیینی  در  دهند.  نشان  خود  از  ه  بازداری  سیستم   گفتکمتری  در  و   نگامرفتاری  مخرب  رفتارهای  به  گرایش 

احساس رسان، آسیب  ایجاد  و  وشیم  اضطراب  سبب  فعالیتمی  موجبد  فرد  متوقف    فعلی  شود  نشانه   کندرا    در   موجود  هایاا 
 این روند نیز با کاهش بروز رفتارهای پرخطر همراه است. .کند بررسی خوبیبه را موقعیت و عواقب احتمالی عمل

بر اوانایی کنترل فکر و    (یز ستی)خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ان داد ابعاد ااریک شخصیت  ر نشدوم پژوهش حاض  ۀیافت
مبنی بر (  2020)  همکاران  و  مانیرویافته با نتایج پژوهش  این  دارای اثر مستقیم معنادار بوده است.    ، آموزانرفتارهای پرخطر دانش 

و    رفتارهای  و  شخصیت  ااریک  صفات  بین  ۀرابط یپرخطر  بر  (2020)همکاران    و  مورلی  ۀ افتبا    خصوصیات   بین  اراباط  مبنی 
از سه   که  شخصیت   ااریک  ۀ گانسه   صفاتاثر    گفت  حاضر باید  ۀدر ابیین یافت  .استرفتارهای جنسی سایبری همسو    و  یتشخصی

اشکیل شده   و  ستیزجامعه   خودشیفته،   بعد شخصیتی دانش   ، است  ماکیاولیسم  پرخطر  رفتارهای  بروز  . شودمشاهده می  وزانآمبر 
شخصیتی بدین  بعد  که  م  ماکیاولیسم  صورت  شکل  ویژگی معبه  دارای  وعیب  گریزانه، انسان   عقاید   مانندهایی  ول    جوینده 

 ضداجتماعی،   هایگرایش   و  دورویی  استثمارگری،   فریبکاری،   سودجویانه،   هایانگیزه   همدلی،   و  عاطفه  نبود   غیراخالقی، 
وسلطه است    جویی  براین(2010  استایلیانو،   و  والترک  ، ارلوب)بدگمانی  ویژگی .  وجود  بعداساس  سبب  ش  های  ماکیاولیسم  خصیتی 

زدن و با فریبکاری و گرایش به رفتارهای ضداجتماعی، از آسیب   باشندی برخوردار  ضعیفآموزان از عواطف و همدلی  شود دانش می
باشند.   نداشته  ابایی  دیگران  بر    ارایببدین به  بعد  این  اوجیه   بروزاثر  پرخطر  ااریک رفتارهای  بعد شخصیتی  دیگر  است.  پذیر 

  استثمار   پرخاشگرانه،   رفتار  انگاری، خودمهم  بینی، خودبزرگ   خودخواهی،   اکبر،   نظیرهایی  خودشیفتگی است که با ویژگی  ، شخصیت
بی   نداشتن   دیگران،  و  می   ثباایهمدلی  مشخص  و  (.2013  بست،   و  الرنمک)   شودهیجانی  این  در یژگی وجود  منفی  های 

 اندکی در  و سبب شود افراد اوانایی   دهدرفتارهای پرخطر سوق    مانندخاشگرایانه  رپاواند آنان را به بروز رفتارهای  آموزان میدانش 
ی اندکهمدلی    انثباای هیجانی، نسبت به دیگرو با بی  رندپندامیافراد خودشیفته فقط خود را مهم    ؛ زیراکنترل فکر داشته باشند

سه دارن شخصیتی  بعد  دیگر  شخصیت،   ۀگاند.  که    ستیزیجامعه  ااریک   ۀ عاطف   نداشتن  رحمی، بی   مانند  هاییویژگی   ا باست 
ییلماز،  می  مشخص   دیگران  استثمار  و  ستمگری  شخصی، بین و  بایراک  )آلپر،  این   ؛( 2021شود  که  است  گونه  بنابراین مشخص 

ارد و  به خود و دیگران آسیب جدی  ، رسان و مخرببا بروز رفتارهای آسیبو    دیستناهمیتی قائل ن  دیگران  افراد، برای جامعه و
 ابیین است.سازند. بر همین اساس نقش آنان در بروز رفتارهای پرخطر قابل می

رفتارهای پرخطر دانش   ۀیافت بر  اوانایی کنترل فکر  داد  نشان  پژوهش حاضر  معنادار  سوم  اثر مستقیم  دارای  و   استآموزان 
کند.    9/26  اوانسته ابیین  را  متغیر  این  واریانس  از  مطابعالوه درصد  رابط  ، نتایج   ق براین،  در  فکر  کنترل  های سیستم   ۀاوانایی 
دانش -مغزی در  پرخطر  رفتارهای  با  ااریک شخصیت  ابعاد  و  دوررفتاری  متوسطه  ۀ آموزان  دارد.    دوم  معنادار  میانجی  این  نقش 

 ( یوسفی  و  پژوهش سلیمی  نتایج  با  بر    (1397یافته    عالئم   اب  تی شخص  اختالالت  عالئم  و  فکر  کنترل   یراهبردها  رابطۀمبنی 
یافت  ، ارسناک  یاهایرؤ  دی   ۀبا  و  رابط  (2020)شونگ  ایتاس  بر  فکر  ۀمبنی  کنترل    خطر   و  مرزی  شخصیت  اختالل  با  اوانایی 

گزارش   ، خودکشی با  همکارانو  و  ااکر  نقش    (2017)  های  بر  کنت  هایراهبردمبنی  فاوانایی  کاهش  کررل  خودکشی    افکار  بر 
را در اختیار فرد قرار    ایمقابله  هایروش   از  ایمجموعه   ، اوان گفت اوانایی کنترل فکریحاضر م  ۀ. در ابیین یافتراستا استهم 
 را   فرادا   نداوانمی  راهبردها  که اینچنان   ؛مناسبی از خود نشان دهند  واکنشبتوانند    ناخوشایند  هایهیجان  با  اا در مواجهه  دهدمی

بنابراین اوانایی کنترل سبب   ؛ (2021ار دهند )ویلیامز، جلسما و وارنر، رقدر موقعیت مناسبی  شناختی نظام هایفعالیت  کنترل برای
دانش می یاپردازش   ازآموزان  شود  آگاهی  خود  ناکارآمد  و  کارآمد  هیجانی  و  شناختی  بهره   بندهای  با  در  و  خود  مهارت  از  گیری 

ند. در ابیینی دیگر ورزام رفتارهای پرخطر اجتناب  جنااز  د و  ننها، راهبردهای سازگارانه و مناسب را برگزی ن پردازش ر ایاثرگذاری ب 
پردازش   گفت  اوانمی جایگزین  را  کارا  و  مثبت  افکار  انتخابی،  و  آگاهانه  به شکل  قادرند  فکر  کنترل  اوانایی  دارای  های  افراد 
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ناکارآمد   فکری  و  ازا  کنندشناختی  پرخطر  ا  و  رفتارهای مخرب  بروز  به  گرایش  دام  از  را    ارایب بدین رهانند.  ب  این طریق خود 
افکار و رفتارهای سازنده و   ۀ آموزان بر افکار خود و انتخاب آگاهاناوانایی کنترل فکر با ایجاد مهارت الزم در جهت اسلط دانش 

د  ن آورروی  به رویکردهای سازنده    ، ی انتخاب رفتارهای پرخطرجاههای محیطی، بشود آنان به هنگام بروز چالش بهنجار سبب می 
 اری از خود نشان دهند.رهای سازنده اتو رف

 تینشده، مانند وضعکنترل   یرهایمتغ  یو وجود برخشهر  شاهین  ۀدوم متوسط  ۀ آموزان دوردانش به    ق یاحق  ۀبودن دامن محدود
ز ا  شده کارگرفته هبهای فرزندپروری  شیوه   ، هاآن  یاجتماع  تیموقع  ، هاه خانواد  یمال   تیآموزان حاضر در پژوهش، وضعدانش   یهوش

قدرت    ش یافزا  یبرا  شودیم  شنهاد ی پ  .پژوهش بود  نیا  یهاتی از محدود آموزان  ها و کیفیت اعامل والدین با دانش طرف خانواده 
کنترل با و   یلیاحص یهاهیپا  گریت، دتفاوم یهافرهنگ  یشهرها و مناطق و جوامع دارا ریپژوهش در سا نیا ج، ی نتا یریپذم یماع

اجرا شود.   پیشنهاد می  ابعوامل ذکرشده  اوانایی کنترل فکر،  به نقش میانجی معنادار  با آموزش اکنیک اوجه  اوانایی شود  های 
د آنان  ر نزاز بروز رفتارهای پرخطر د   ، های مغزی رفتاری و ابعاد ااریک شخصیتسیستم ا ثیر بر    و  آموزانکنترل فکر به دانش 

 . کاسته شود

 منابع
)ح   ،یضی عر  و  ،.ه   ،یبراا   در   پژوهش  و  دانش .  همکاران  و   انویلوچ  فکر  کنترل  ییاوانا  ۀ پرسشنام  یابیاعتبار  و   ییایپا  یبررس(.  1394. 

 .33-41 (،1)16 .یکاربرد  شناسیروان
روانویژگی  (.1394)  م.  ،شفیعی  و  ،.س  ،بشرپور نسخهای  مق   ۀ سنجی  کوااه  فرم  دانشجویانیاس  فارسی  در  ااریک شخصیت  .  سه صفت 

 .1-11 (،1)9 .شناختیروانپژوهش در سالمت 
اصفهانی شریفی.م  ،پورسعید  پرخطر  پیش  (.1400)  ن.  ،اکرمی  و  ، .ح   ، ،  رفتار  بین  خود  امایزیافتگی  براساسبینی  مشکالت  در و  فردی 

 .55-64 ،(3)10 .شناسیروانرویش   .دانشجویان دختر
درمانی خانواده   .آوری نوجوانانیریت خشم و اابد مهای زندگی بر  اثربخشی آموزش مهارت(.  1399ا. )  رنژاد فرید، ع. اصغ  پورسلمان، س.، و 

 . 105-124، (2)1 .کاربردی 
 .زدهر یپرخطر نوجوانان ش  یرفتارها  بینییشانداز زمانی و طرد همساالن در پنقش چشم(.  1399زاده، م. )آبادی، ز.، دهقانی، ف.، و صالحااج 

 .129-141 (،2)8 .آموزش بهداشت و اراقای سالمت ایران
یزدان  ،یایمور و  رمضانی، ف.،  پرخطرسیستم  ۀرابط(.  1398پناه، ف. )س.،  رفتارهای جنسی  با  اکانشگری  و  رفتاری  مغزی  رویش    .های 

 .36-45 (،43)10 .شناسیروان
تماعی  جافردی، خانوادگی و  ۀکنندعوامل خطرساز و محافظت(. 1395ی، س. )حسین .،فخار، آ .، و امیری، ح  .،محمدخانی، ش .، لو، مشاه جهان

 .127-137 (،2)3 .سالمت اجتماعیگرایش به مصرف مواد در دانشجویان. 
 ۀ مجل.  ارسناک  یاهایرؤ  عالئم  با  تیشخص  اختالالت  عالئم   و  فکر  کنترل  یراهبردها  نی ب  ۀ چندگان  روابط(.  1397. )ز  ،یوسفو ی  ،.ن  ،یمیسل

 .298-309 ،(3)24 .(رفتار و شه یاند) رانیا ینیبال یشناسروان و یپزشکروان
  ۀآموزان متوسط ( دانشنیپرخطر برخط )آنال یبر رفتارها یو اجتماع یعاطف یسازگار ری(. ا ث1399ا. ) ، یشکرو م.،   ،یفیع.، شر  ،یسوادکوه
 . 64-74 (،2)21 .یکاربرد ی شناسدانش و پژوهش در روان .اول

)ب  زاده،ی قل  و  ،.س  ر،یرامیبص  ،.پ  بگلو،  هنرمندقوجه   ،.ا   ،یچریدم  یصدر  یهامؤلفه   نقشبراساس    پرخطر  یرفتارها  ینیبش یپ(.  1398. 
 .282-297 ،(4)25 .دانش افق. معتادان در یرفتار یمغز یهاستمیس ی،جانیه ی ابرازگر ، شده ادراک  یاجتماع تیحما

بخشی ر.،  مجارشین،  محعبدالهی  و  ع.،  )مودعپور،  م.  نظام1391لیلو،  روایی  و  پایایی  فعال(.  و  بازداری  جمعیت   یسازهای  در  رفتاری 
 .123-139 (،28)7 .شناختیهای نوین روانپژوهش ۀفصلنام .دانشجویی دانشگاه ابریز

. اهران  شهر  دبیرستانی  رپس  نآموزادانش   در  پرخطر  رفتارهای  به   گرایش  علل  بررسی(.  1396. )م  و خادمی،  ،.م  افتی،  اخوان  ،.ف  علیزادگانی،
 .103-128 ،(2)9 .اجتماعی انتظام

عباسی.م  ،کوکلی اصل.م  ،،  رشیدی  نقش    (.1399)  س.  ،محمدیانگلو  ،  .ح   ،،  بالاکلیفی،    ۀ گانسه اعیین  احمل  عدم  شخصیت،  ااریک 
 . 187-200 (،8)9 . شناسیوانررویش  .رفتارهای پرخطر جنسی نوجوانان بزهکار بینیپیشابرازگری هیجان و اجتناب اجربی در 



 15           و دیگران زاده نیمهرنوش عابد / ...پرخطر براساس  یتارهارف دلم  يابیارز

 

س. ع.،   گنجه،  آقایوسفی،  ه.،  نامور،  )  و  ع.،  م.  و  (.  1399نوابخش،  جوانان  و  نوجوانان  در  فراغت  اوقات  کارکردهای  عوامل    ا ثیراعیین 
 .430-445 (،4)7 .سالمت اجتماعی .بر آن  شناختیروان

 ( ش.  م(.  1386محمدخانی،  در  نوجوانان  در  مواد  مصرف  ساختاری  و عرض  مدل  فردی  عوامل  غیرمستقیم  و  مستقیم  اثر  ارزیابی  خطر: 
 .5-17 (،2)1 .شناختیپژوهش در سالمت روان ۀ ناملصفاجتماعی. 

رفتارهای پرخطر    بینیپیش رفتاری در  -های مغزینقش سیستم  (.1394)  پ.  .ا  ،نیاخراسانی و  ،  .ط  ،، رحیمی پردنجانی.ع  ،محمدزاده ابراهیمی
 .175-188، (1)7 .دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  ۀ مجل .هر بجنوردش ۀطآموزان مقطع متوسدانش 

 و   شه یاند.  جانی ه  یابرازگر   و  خشم  نشخوار  براساس  پرخطر  یرفتارها  به   شیگرا  ینیبشیپ(.  1398. )ص  زاده،ینب  و  ،.ح   ، یمحقق  ،.م  ،یملک
 . 7-16 ، (52)13 .(رفتار و  شه یاند) ینیبال یشناسروان در رفتار
ا دوران کودکی و رفتارهای پرخطر:    هاییباجارب آس.  (1396. )، تیآبادهاشمی نصرت و    .،الخطیب، ع  .،ودکانلوی میالن، ح د  .،نظری، 

 . 1396آبان ماه  26 .محل برگزاری اهران .شناسی ایرانششمین کنگرۀ انجمن روان .ااریک شخصیت ۀ گاننقش میانجی سه 
بالینی  ناو رو  پزشکیروان  ۀ مجل.  دوجین کثیف  ۀ فارسی پرسشنام  ۀ سنجی نسخن روا  هایویژگی  (.1395)  ف.  ،پیری  و  ،.ر  ،یوسفی شناسی 

 .67-76 ،(1)22 .ایران
Abell, L., & Brewer, G. (2014). Machiavellianism, self-monitoring, self-promotion and relational 

aggression on Facebook. Journal Computers in Human Behavior, 36(Jul), 258–262. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.076  

Abramowitz, J. S., & Schweigwer, A. (2009). Unwanted intrusive and worrisome in adults with 

attention deficit strategies and beliefs as predicted by the meta cognitive model. Personality and 

Individual Differences, 40(?), 111-122. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2008.06.004   

Adams, J. M., Florell, D., Burton, K. A., & Hart, W. (2014).Why do narcissists disregard 

socialetiquette norms? A test of two explanations for why narcissism relates to offensive-language 

use. Journal Personality and Individual Differences, 58(9), 26–30. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.09.027    

Alper, S., Bayrak, F., & Yilmaz, O. (2021). Inferring political and religious attitudes from composite 

faces perceived to be related to the dark triad personality traits. Personality and Individual 

Differences, 182(Nov), Article 111070. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111070   

Banstola, R. S., Ogino, T., & Inoue, S. (2020). Self-esteem, perceived social support, social capital, 

and risk-behavior among urban high school adolescents in Nepal. SSM - Population Health, 

11(Aug), 100570. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100570   

Barlow, A., Qualter, P., & Stylianou, M. (2010). Relationship between Machiavellianism, emotional 

intelligence and theory of mind in children. Journal Personality and Individual Differences, 48(1), 

78–82. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.08.021   

Brud, P. P., Rogoza, R., & Cieciuch, J. (2020). Personality underpinnings of dark personalities: An 

example of Dark Triad and deadly sins. Personality and Individual Differences, 163(Sep), Article 

110085 .  https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110085  

Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective 

responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scales. Journal of Personality and 

Social Psychology, 67(2), 319-323. https://doi.org/10.1037/0022-3514.67.2.319  

Cheah, Y. K., Lim, H. K., & Kee, C. C. (2019). Personal and family factors associated with high-risk 

behaviours among adolescents in Malaysia. Journal of Pediatric Nursing, 48(Sep), 92-97. 

https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.07.012     

Christie, R., & Geis, F. L.(1970). Studies in Machiavellianism. New York: Academic Press. 

Dalstrom, M., Parizek, K., & Doughty, A. (2020). Nurse practitioners and adolescents: productive 

discussions about high-risk behaviors. The Journal for Nurse Practitioners, 16(2), 143-145. 

https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2019.11.021 

Eaton, D. K., Kann, L., Kinchen, S., Shanklin, S., Ross, J., Hawkins, J., Harris, W. A., Lowry, R., 

McManus, T., Chyen, D., Lim, C., Brener, N. D., Wechsler, H., & Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) (2008). Youth risk behavior surveillance--United States, 2007. Morbidity and 

mortality weekly report. Surveillance summaries (Washington, D.C. : 2002), 57(4), 1–131. 

Feliu-Soler, A., Pérez-Aranda, A., Montero-Marín, J., Herrera-Mercadal, P., Andrés-Rodríguez, L., 

Angarita-Osorio, N., Williams, A. D., & Luciano, J. V. (2019). Fifteen years controlling unwanted 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.03.076
https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.09.027
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886921004475#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886921004475#aep-article-footnote-id1
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2021.111070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319304562#!
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100570
https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.08.021
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920302749#!
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2020.110085
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.67.2.319
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0882596319302313#!
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.07.012
https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2019.11.021


 سیزدهم  ، سال 4پژوهشي، شماره  -شناختي، علميروان  رديکارب هايپژوهش  نامهفصل     16

 

thoughts: a systematic review of the thought control ability questionnaire (TCAQ). Frontiers in 

psychology, 10(Jun), 1446. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01446   

Hartley, S., Haddock, G., Vasconcelos, D., Emsley, R., & Barrowclough, C. (2015). The influence of 

thought control on the experience of persecutory delusions and auditory hallucinations in daily life. 

Behaviour Research and Therapy, 65(Feb), 1-4. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.12.002  

Hewig, J., Hagemann, D., Seifert, J., Naumann, E., & Bartussek, D. (2006). The relation of cortical 

activity and BIS/BAS on the trait level. Biology Psychology, 71(4), 42–53. 

https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2005.01.006   

Heym, N., Ferguson, E., & Lawrence, C. (2008). An evaluation of the relationship between Gray’s 

revised  RST and Eysenck’s PEN: Distinguishing BIS and FFFS in Carver and White’s BIS/BAS 

scales. Personality and Individual Differences, 45(8), 709-715. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.07.013   

Ibanez, E. R. S., Martinez, A. E. L., Maestre, C. R., Esteve, R., & Jensen, M. P. (2019). The 

behavioral inhibition and activation systems and function in patients with chronic pain. Personality 

and Individual Differences, 138(2), 56-62. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.09.02   

Inozu, M., Kahya, Y., & Yorulmaz, O. (2020). Neuroticism and religiosity: the role of obsessive 

beliefs, thought-control strategies and guilt in scrupulosity and obsessive–compulsive symptoms 

among muslim undergraduates. Journal of Religion and Health, 59(3), 1144–1160. 

https://doi.org/10.1007/s10943-018-0603-5  

Jonason, P. K., & Webster, G. D. (2010). The dirty dozen: a concise measure of the dark triad. 

Psychological Assessment, 22(2), 420–432. https://doi.org/10.1037/a0019265 

Jones, D. N., & Wisser, D. (2014). Differential infidelity patterns among the Dark Triad? Journal of 

Personality and Individual Difference, 57(Jan), 20–24. https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.09.007  

Lerner, D., Hatak, I., & Rauch, A. (2018). Deep roots? Behavioral Inhibition and Behavioral 

Activation System (BIS/BAS) sensitivity and entrepreneurship. Journal of Business Venturing 

Insights, 9(Jun), 107-115. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2018.02.005  

Luciano, J. V., Algarabel, S., Tomás, J. M., & Martínez, J. L. (2005). Development and validation of 

the Thought Control Ability Questionnaire. Personality and Individual Differences, 38(5), 997-

1008. https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.06.020   

MacLaren, V. V., & Best, L. A. (2013). Disagreeable narcissism mediates an effect of BAS on 

addictive behaviors. Journal of Personality and Individual Difference, 55(2), 101–105. 

 https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.02.004 

Maneiro, L., Navas, M.P., Geel, M. V., Cutrín, O., Vedder, P. (2020) Dark triad traits and risky 

behaviours: identifying from a Person-Centred approach. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 17(17), 6194. https://doi.org/10.3390/ijerph17176194    

Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of 

the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 28(6), 487–495. 

 https://doi.org/10.1016/0005-7967(90)90135-6 

Morelli, M., Urbini, F., Bianchi, D., Baiocco, R., Cattelino, E., Laghi, F., Sorokowski, P., Misiak, M., 

Dziekan, M., Hudson, H., Marshall, A., Nguyen, T. T. T., Mark, L., Kopecky, K., Szotkowski, R., 

Toplu Demirtaş, E., Van Ouytsel, J., Ponnet, K., Walrave, M., Zhu, T., … Chirumbolo, A. (2021). 

The Relationship between Dark Triad Personality Traits and Sexting Behaviors among Adolescents 

and Young Adults across 11 Countries. International journal of environmental research and public 

health, 18(5), 2526. https://doi.org/10.3390/ijerph18052526  

Mullarkey, M. C., Marchetti, I., Bluth, K., Carlson, C. L., Shumake, J., & Beevers, C. G. (2021). 

Symptom centrality and infrequency of endorsement identify adolescent depression symptoms 

more strongly associated with life satisfaction. Journal of Affective Disorders, 289(Jun), 90-97. 

 https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.02.064 

Muris, P., Meesters, C., de Kanter, E., & Timmerman, P. E. (2005). Behavioural inhibition and 

behavioural activation system scales for children: relationships with Eysenck’s personality traits 

and  psychopathological symptoms. Personality and Individual Differences, 38(4), 831-841. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.06.007  

Nguyen, N., Pascart, S., & Borteyrou, X. (2021). The dark triad personality traits and work behaviors: 

A person-centered approach. Personality and Individual Differences, 170(Feb), 110432. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00057967
https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.12.002
https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.07.013
https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.09.021
https://link.springer.com/journal/10943
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10943-018-0603-5
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0019265
https://doi.org/10.1016/j.paid.2013.09.007
https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2018.02.005
https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.06.020
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2013.02.004
https://doi.org/10.3390/ijerph17176194
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0005-7967(90)90135-6
https://doi.org/10.3390/ijerph18052526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.06.007
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869


 17           و دیگران زاده نیمهرنوش عابد / ...پرخطر براساس  یتارهارف دلم  يابیارز

 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110432    

Paulhas, A., Hemphill, G., & Hari, B. (2010). Manual for the Self-Report Psychopathy scale (SRP-

III),Toronto. Canada: Multi Health Systems. 

Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-components analysis of the Narcissistic Personality 

Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of personality and social 

psychology, 54(5), 890–902. https://doi.org/10.1037//0022-3514.54.5.890 

Rice, F., Riglin, L., Lomax, T., Souter, E., Potter, R., Smith, D. J., Thapar, A. K., & Thapar, A. 

(2019). Adolescent and adult differences in major depression symptom profiles. Journal of 

Affective Disorders, 243(Jan), 175-181. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.09.015  

Telzer, E. H., Jorgensen, N. A., Prinstein, M. J., & Lindquist, K. A. (2020). Neurobiological 

sensitivity to social rewards and punishments moderates link between peer norms and adolescent 

risk taking. Child Development, 92(2), 731-745. https://doi.org/10.1111/cdev.13466   

Titus, C. E., & DeShong, H. L. (2020). Thought control strategies as predictors of borderline 

personality disorder and suicide risk. Journal of Affective Disorder, 266(Apr), 349-355. 

https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.01.163 

Trent, E. S., Viana, A. G.,  Raines, E. M., Woodward, E. C., Storch, E. A., & Zvolensky, M. J. (2019). 

Parental threats and adolescent depression: The role of emotion dysregulation. Psychiatry 

Research, 276(Jun), 18-24. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.04.009  

Tucker, R. P., Smith, C. E., Hollingsworth, D. W., Cole, A. B., & Wingate, R. R. (2017). Do thought 

control strategies applied to thoughts of suicide influence suicide ideation and suicide risk? 

Personality and Individual Differences, 112(Jul), 37–41. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.019 

Voineskos, A. N. (2020). Mapping Effects of Childhood Trauma Onto Brain Systems and Behavior. 

Biological Psychiatry, 88(11), 810-815. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.08.009  

Wahyuni, M., Abdullah, T., Zulkifli, A., Mallongi, A. (2020). Determinants of adolescents high-risk 

sexual behavior in SMK 8 and MegaRezky health vocational school Makassar. Enfermería Clínica, 

30(4), 273-277. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.082  

Williams, A. C., Jelsma, E., & Varner, F. (2021). The role of perceived thought control ability in the 

psychological functioning of Black American mothers. American Journal of Orthopsychiatry, 

91(2), 246–257. https://doi.org/10.1037/ort0000540   

 

 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110432
https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.5.890
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01650327
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178119304068#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01651781
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01651781
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.psychres.2019.04.009
https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.01.019
https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.10.082

