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چکيده

Abstract
Introduction: Risky behaviors are one of the most

 رفتارهاي پرخطر يکی از دلايل مهم مرگومیر در دوره نوجوانی:مقدمه

important causes of mortality in adolescents. The purpose of
this study was to investigate the pattern of structural
relationships between brain-behavioral systems activity,
process emotion regulation strategies and risky behaviors.
Method: 410 students (210 females and 200 males) were

 هدف پژوهش حاضر بررسی الگوي روابط ساختاري فعالیت.است

selected from the students of Karaj using multistage cluster
sampling and assessed by adolescents’ risky behaviors
questionnaire, Jackson Factor Scale, and emotional ordering
questionnaire. After collecting data, Lisrel software and
SPSS software were used for data analysis. Findings: The
findings show that BAS, BAS and FFFS components have a
direct effect on risky behaviors. Additionally, the reappraisal
of emotional experiences by reducing the effect of the
activity of brain-behavioral systems in the risky behaviors of
adolescents has a mediator role, while the suppression of
emotional experiences by mediating the activity of brainbehavioral systems in high-risk behaviors of adolescents has
a direct mediator role. Conclusion: In general, the findings
of this study support the role of physiological bases of
personality and emotion regulation strategies in the
incidence of risky behaviors.
KeyWord: Risky Behaviors, Emotional Regulation,
Personality, Brain-Behavioral Systems.

 راهبردهاي فرايندي نظمجويی هیجان و،سیستمهاي مغزي رفتاري
 نفر پسر) از011  دختر و061(  نفر461 : روش.رفتارهاي پرخطر بود
دانشآموزان شهر کرج با استفاده از نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي
 مقیاس پنج،انتخاب شدند و توسط پرسشنامه رفتارهاي پرخطر نوجوانان
.عاملی جکسون و پرسشنامه نظمجويی هیجان مورد ارزيابی قرار گرفتند
 براي تحلیل دادههاSPSS  وLisrel پس از گردآوري دادهها نرمافزارهاي
،)BIS(  يافتهها نشان که سیستم بازداري رفتاري: يافتهها.استفاده شد
انجماد/گريز/) و مؤلفههاي سیستم ستیزBAS( سیستم فعالساز رفتاري
 ارزيابی، علاوه بر اين.) تأثیر مستقیم بر رفتارهاي پرخطر داردFFFS(
مجدد تجارب هیجانی با تعديل اثر فعالیت سیستمهاي مغزي رفتاري در
 درحالیکه،رفتارهاي پرخطر نوجوانان نقش میانجیگر کاهشی دارد
فرونشانی تجارب هیجانی با تعديل فعالیت سیستمهاي مغزي رفتاري در
: نتيجهگيري.رفتارهاي پرخطر نوجوانان نقش میانجیگر مستقیم دارد
بهطور کلی يافتههاي پژوهش حاضر از نقش پايههاي زيستی شخصیت و
.راهبردهاي نظمجويی هیجان در بروز رفتارهاي پرخطر حمايت میکند
 سیستمهاي، شخصیت، نظمجويی هیجان، رفتارهاي پرخطر:واژگان کليدي
.مغزي رفتاري

.*پژوهش حاضر با حمايت مالی دانشگاه خوارزمی از محل اعتبار پژوهشی اساتید انجام شده است
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مقدمه
رفتارهاي پرخطر رفتارهاي مخربی هستند که افراد

مهمی در رفتارهاي پرخطر ايفا میکنند (بنلند،5

بهطور عمدي يا بدون اطلاع از پیامدهاي نامطلوب

سیلبوم 1و جانسون0164 ،7؛ استارکی 8و ايسلر،9

احتمالی آن مرتکب میشوند (هسلر 6و کاتز0161 ،0؛

0161؛ بردولت ،61واواسوري 66و ساستري0169 ،60؛

هدلی .)0110 ،9يافتههاي پژوهشی نشان دادهاند که

پار ،69روز ،64مکمنوس ،65بیشاپ ،61ويتیگ

بخش عمدهاي از رفتارهاي پرخطر ازجمله مصرف

استاورينوس0161 ،68؛ تابمن /بن/اري ،69کاپلان،01

سیگار ،الکل ،مواد مخدر و رفتارهاي جنسی ناايمن

لوتان

و پراتو .)0161 ،00يکی از نظريههاي

در دوران نوجوانی و جوانی شروع میشود (هدلی،

شخصیتی که میتواند در تبیین رفتارهاي پرخطر

 .)0110درمجموع ،رايجترين رفتارهاي پرخطر

نقش اساسی داشته باشد ،نظريه حساسیت به تقويت

عبارتاند از خشونت ،مصرف سیگار ،مصرف مواد

( 09)RSTگري )6971( 04است .گري در نظريه اولیه

مخدر ،مصرف الکل ،رابطه جنسی نامشروع و گرايش

خود سه سیستم مغزي رفتاري را معرفی میکند که

به جنس مخالف (بوير )0111 ،4رفتارهاي پرخطر

زيربناي تفاوتهاي فردي در سطح شخصیت است:

علاوه بر ايجاد مشکلات وسیع براي خود فرد و افراد

 )6سیستم فعالساز رفتاري ( 05)BASکه نسبت به

مهم زندگی وي ،میتواند مضرات مختلف اجتماعی

محرکهاي شرطی خوشايند حساس است و در

و بهداشتی مانند نابودي دارايیهاي شخصی،

برابر محرکهاي مرتبط با پاداش يا فقدان تنبیه فعال

خشونت ،ايدز ،بزهکاري ،بیکاري ،افزايش

میشود .فعالیت اين سیستم با سازه تکانشگري

06

67

و

اختلالهاي روانی و افکار خودکشی را در پی داشته
باشد؛ بنابراين ،شناخت همبستههاي مختلف
رفتارهاي پرخطر میتواند در فرايند توانمندسازي
مبتنی بر پیشگیري از رفتارهاي پرخطر و طراحی
مداخلات نقش محوري ايفا نمايد.
در گستره متون روانشناختی ديدگاهها و
رويکردهاي مختلفی به منظر تبیین آسیبشناسی
روانی تدوين شده است .در اين راستا يافتههاي
پژوهشی نشان میدهند که رگههاي شخصیت نقش

1. Hessler
2. Katz
3. Headley
4. Boyer
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5. Beanland
6. Sellbom
7. Johnson
8. Starkey
9. Isler
10. Berdoulat
11. Vavassori
12. Sastre
13. Parr
14. Ross
15. McManus
16. Bishop
17. Wittig
18. Stavrinos
19. Taubman–Ben-Ari
20. Kaplan
21. Lotan
22. Prato
)23. Reinforcement Sensitivity Theory (RST
24. Gray
)25. Behavioral Activaition System (BAS
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مرتبط است (کور0114 ،6؛ )0118؛  )0سیستم

خطرپذيري و رفتارهاي اعتیادي مرتبط است (کور،

بازداري رفتاري ( 0)BISکه نسبت به محرکهاي

 .)0161 ،0118زيربناي نوروپسیکولوژي اين سیستم،

ناخوشايند شرطی حساس است .فعالیت اين سیستم

مسیرهاي دوپامینرژيک مزولیمبیک است که از

با سازه اضطراب مرتبط است (کور0118 ،؛  )0166و

کلاهک شکمی تا هسته اکامبنس و استرياتوم گسترده

 )9سیستم جنگ /گريز ( 9)FFSکه در برابر

شده است (گري .)6996 ،در نظريه تجديدنظر شده،

محرکهاي آزارنده و ناخوشايند غیرشرطی حساس

سیستم بازداري رفتاري ( )BISمسئول حل تعارض

است و با سايکوزگرايی ارتباط دارد (کور .)0114 ،در

مبتنی بر تهديد است (گري و مکناقتون.)0119 ،

سالهاي اخیر ،بازنگريهايی در نظريه حساسیت به

گري و مکناقتون ( )0111ارتباط بین سیستم

تقويت ايجاد شده است (گري و مکناقتون.)0111 ،4

سپتوهیپوکامپ و آمیگدال را ازجمله مهمترين

در ديدگاه تجديدنظر شده ،سیستم جنگ /گريز با

مسیرهاي عصبی مربوط به  BISو اضطراب میدانند.

اضافه شدن يک مؤلفه رفتاري تحت عنوان انجماد به

بر اساس نظريه حساسیت به تقويت ،آسیب-

سیستم جنگ /گريز /انجماد ( 5)FFFSتغییر يافته

شناسی روانی پیامد بد کارکردي سیستمهاي مغزي

است (گري و مکناقتون .)0119 ،بر اساس ديدگاه

رفتاري يا تسلط يک سیستم بر ساير سیستمها است.

تجديدنظر شده ،اين سیستم مسئول پاسخدهی به تمام

در اين راستا يافتههاي پژوهشی حساسیت و فعالیت

محرکهاي ناخوشايند (شرطی ،غیرشرطی يا درونی)

بیشتر  BISدر اضطراب (کیمبرل0118 ،1؛ کمبريل،

است و پیامد فعالیت آن ،رفتارهاي اجتنابی و گريز از

میشل 7و نلسون/گري0161،8؛ کمبريل ،نلسون/گري

خطرهاي فوري و ترسها است (کور0118 ،؛ کور و

و میشل ،)0160 ،نمرات پايین  BISو نمرات بالاي

مکناقتون .)0160 ،مبانی نوروپسیکولوژي اين

 BASدر سوءمصرف الکل (ديساباندارا ،9لاکستون،61

سیستم در هیپوتالاموس میانی ،آمیگدال ،کمربند

دياس ،66داگلیش 60و استادلین )0160 ،69و تعامل

قدامی و جريان شکمی پیشپیشانی قرار دارد (مک-

 BISو  BASدر اعتیاد به اينترنت (میرکرک 64و وان

ناقتون و کور0114 ،؛  .)0118در ديدگاه تجديدنظر

دن ايجندن )0169 ،65را نشان دادهاند .با اين وجود،

شده ،سیستم فعالساز رفتاري ( )BASمسئول

مطالعات اندکی به بررسی مستقیم رابطه  RSTو

پاسخدهی و پردازش تمام محرکهاي خوشايند
(شرطی و غیرشرطی) است و با برخی ويژگیهاي
شخصیتی

مانند

مثبتانديشی،

تکانشگري،

1. Corr
))2. Behavioral Inhibition System (BIS
)3. Fight Flight System (FFS
4. McNaughton
)5. Fight Flight Freeze System (FFFS

6. Kimbrel
7. Mitchell
8. Nelson-Gray
9. Dissabandara
10. Loxton
11. Dias
12. Daglish
13. Stadlin
14. Meerkerk
15. van den Eijnden
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و گروس0165 ،؛ شپس ،اسکیب ،8سوري ،رادو،9

رفتارهاي پرخطر پرداختهاند.
علاوه بر شخصیت ،راهبردهاي نظمجويی

بلیچرت

61

و گروس .)0164 ،در ديدگاه گروس،

هیجان نیز میتوانند در شروع و نگهداشت رفتارهاي

ارزيابی مجدد يکی از اشکال مهم راهبردهاي متمرکز

پرخطر نقش داشته باشند .نظمجويی هیجان طیف

بر پیشايند است و فرونشانی شکلی از راهبردهاي

گستردهاي از فرايندهاي زيستی ،اجتماعی ،رفتاري و

متمرکز بر پاسخ است (گروس و جزايري.)0164 ،66

فرايندهاي شناختی هشیار و ناهشیار است

يافتههاي پژوهشی نشان میدهند که بینظمی در

(گارنفسکی ،6کرايج 0و اسپینهاون )0116 ،9که باعث

راهبردهاي نظمجويی هیجان زمینهساز آشفتگیهاي

کاهش ،افزايش يا نگهداشت تجارب هیجانی می

روانشناختی است (تمیر ،60میشل و گروس.)0118 ،

شوند (گروس .)0165 ،4در گستره متون روانشناختی

علاوه بر اين ،نتايج پژوهشها نشان میدهد که بد

نظريههاي مختلفی به بررسی نظمجويی هیجان

کارکردي در فرايندهاي نظمجويی هیجان با الگوهاي

پرداختهاند ،يکی از جديدترين و جامعترين آنها،

آسیبشناسی روانی آمیختگی کامل دارد (منین 69و

الگوي فرايندي نظمجويی هیجان گروس ()0118

فاراچ0117 ،64؛ آلدائو ،65نولن/هوکسما

است .بر اساس اين مدل ،در فرايند نظمجويی هیجان

شوايزر )0161 ،67تا حدي که نظمجويی مشکلدار

پنج راهبرد انتخاب موقعیت ،تعديل موقعیت ،آرايش

هیجان در اشکال مختلف آسیبشناسی روانی نظیر

توجه ،تغییر شناختی و تعديل پاسخ میتوان متمايز

اختلال شخصیت مرزي (لینچ ،68تروست،69

نمود (گروس0118 ،؛  )0165در اين الگو ،راهبرد-

سالسمن

و لینهان )0117 ،06اختلال افسردگی

هاي انتخاب موقعیت ،تعديل موقعیت ،آرايش توجه

اساسی (روتنبرگ ،گروس و گاتلیب ،)0115 ،اختلال

و تغییر شناختی در قالب راهبردهاي متمرکز بر

دو قطبی (جانسون )0115 ،و اختلالهاي مرتبط

پیشايند و تعديل پاسخ تحت عنوان راهبردهاي

با مصرف مواد (فوکس ،00اکسلرود ،09پالیوال،04

01

61

و

متمرکز بر پاسخ دستهبندي شده است (جان 5و
گروس .)0117 ،يافتههاي پژوهشی نشان میدهند که
راهبردهاي نظمجويی هیجان متمرکز بر پیشايند در
مقايسه با راهبردهاي نظمجويی هیجان متمرکز بر
پاسخ داراي پیامدهاي بهتري هستند (شپس ،1سوري

7

1. Garnefski
2. Kraaij
3. Spinhoven
4. Gross
5. John
6. Sheppes
7. Suri
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8. Scheibe
9. Radu
10. Blechert
11. Jazaieri
12. Tamir,
13. Scheibe
14. Suri
15. Aldao
16. Nolen-Hoeksema
17. Schweizer
18. Lynch
19. Trost
20. Salsman
21. Linehan
22. Fox
23. Axelrod
24. Paliwal
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اسلیپر 6و سینها )0117 ،0مشاهده میشود.

انتخاب شد .حجم نمونهي انتخاب شده  461نفر

بر اساس آنچه ذکر شد ،فعالیت سیستمهاي

( 061دختر و  011پسر) بود .میانگین و انحراف

مغزي /رفتاري را میتوان از همبستههاي اصلی

استاندارد سن شرکتکنندهها به ترتیب برابر با 65/61

رفتارهاي پرخطر در نظر گرفت .از سوي ديگر،

و  0/55بود .پژوهشگران پس از کسب رضايت و

راهبردهاي نظمجويی هیجان علاوه بر تأثیر مستقیم در

توضیح فرآيند پژوهش به شرکتکنندهها ،ابزارها را

رفتارهاي پرخطر میتوانند تأثیر الگوهاي شخصیت را

(بر اساس متوازنسازي متقابل) بین آنها توزيع

تعديل نمايد .بر همین اساس ،پژوهش حاضر در پی

نمودند .در طول مدت پاسخدهی شرکتکنندهها،

بررسی آثار مستقیم و متعامل فعالیت سیستمهاي

پژوهشگران حضور فعال داشتند تا از بروز پاسخهاي

مغزي/رفتاري و راهبردهاي نظمجويی فرايندي

تصادفی (پاسخدهی سريع و بدون تمرکز ،اتمام زودتر

هیجان در رفتارهاي پرخطر برآمده است.

از موعد مقرر) جلوگیري نمايند و در صورت لزوم
به سؤالها پاسخ دهند .پس از جمعآوري اطلاعات،

روش

دادهها توسط برنامههاي  SPSS-16و LISREL

پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنیادي است و با توجه

( 8.54جورسکوگ و سوربوم )0119 ،مورد تجزيه و

به عدم دستکاري متغیرها به طرحهاي همبستگی

تحلیل قرار گرفت .ابزارهاي پژوهش عبارتاند از:

تعلق دارد .جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش-

الف) پرسشنامه پنج عاملی جکسون :اين مقیاس

آموزان دختر و پسر پايههاي اول ،دوم و سوم مقطع

توسط جکسون ( )0119براي اندازهگیري سیستمهاي

تحصیلی متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی -95

نظريه تجديدنظر شده حساسیت به تقويت طراحی

 6994بودند .براي انتخاب نمونه معرف و دقیق از

شده است .اين ابزار  91گويه دارد که پاسخدهنده بايد

روش نمونهبرداري تصادفی خوشه چندمرحلهاي

میزان موافقت خود با هر گويه را روي يک مقیاس

استفاده شد .بدين ترتیب که ابتدا به شیوه تصادفی از

لیکرت  5درجهاي از ( 6کاملاً مخالفم) تا ( 5کامل ًا

بین نواحی آموزشوپرورش شهر کرج دو ناحیه

موافقم) مشخص نمايد .حساسیت فرد در هر سیستم

بهصورت تصادفی انتخاب شد .در مرحله بعد از هر

مغزي/رفتاري بر اساس جمع نمرات وي در آن

ناحیه انتخاب شده ،شش دبیرستان (سه دبیرستان

مقیاس محاسبه میشود (جکسون .)0119 ،حسنی،

دخترانه و سه دبیرستان پسرانه) انتخاب گرديد .در

صالحی و رسولیآزاد ( )6996اعتبار و روايی نسخه

مرحله سوم ،از بین مدارس انتخاب شده به شیوه

ايرانی اين مقیاس را از منظر همسانی درونی،

تصادفی  9کلاس (از هر پايه تحصیلی يک کلاس)

همبستگی مجموعه مادهها ،بازآزمايی ،تحلیل عاملی،
همبستگی میان خرده مقیاسها و روايی ملاکی

1. Sleeper
2. Sinha

مطلوب گزارش نمودهاند.
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ب) مقياس خطرپذيري نوجوانان ايرانی :مقیاس

خودگزارشی  61مادهاي است که توسط گروس و

خطرپذيري نوجوانان ايرانی توسط زاده محمدي،

جان ( )0119بر اساس الگوي فرايندي نظمجويی

احمدآبادي و حیدري ( )6991تدوين شده است .اين

هیجان طراحی شده است .اين مقیاس دو راهبرد

پرسشنامه  98ماده دارد که بر اساس يک مقیاس

ارزيابی مجدد و فرونشانی را مورد اندازهگیري قرار

پنجدرجهاي از نوع لیکرت (کامل ًا موافق =  ،5تا کاملاً

میدهد .مقیاس ارزيابی مجدد شناختی گرايشها فرد

مخالف =  )6سنجیده میشود .اين پرسشنامه 7

را براي نظمجويی هیجان با تغییر دادن افکار می-

زيرمقیاس خشونت ،سیگار کشیدن ،مصرف مواد

سنجد .در حالی که مقیاس فرونشانی ،فقدان بیان

مخدر ،مصرف الکل ،رابطه و رفتار جنسی و گرايش

هیجانات منفی و مثبت را میسنجد .حسنی ()0164

به جنس مخالف را شامل میشود .زاده محمدي و

اعتبار و روايی مناسبی را براي نسخه فارسی اين

همکاران ( )6991اعتبار اين مقیاس را به روش

مقیاس گزارش نموده است.

همسازي درونی و با کمک آلفاي کرونباخ و روايی
سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مطلوب

يافتهها

گزارش دادهاند.

در جدول  6مشخصههاي توصیفی متغیرهاي

ج) پرسشنامه نظمجويی هيجان :يک پرسشنامه

موجود در پژوهش درج شده است.

جدول  .1شاخصهاي توصیفی متغیرهاي مورد پژوهش
متغير

تعداد

ميانگين

ميانه

انحراف استاندارد

چولگی

کشيدگی

BAS

461

06/19

06/11

9/61

-1/85

-1/55

BIS

461

00/59

09/11

9/84

6/67

-1/98

Fight

461

61/77

67/11

9/88

-1/90

1/87

Flight

461

67/19

67/11

4/11

6/15

6/44

Freeze

461

61/94

67/11

9/91

6/60

-1/47

ارزيابی مجدد

461

60/99

61/11

61/94

-1/59

1/91

فرونشانی

461

41/64

97/11

06/44

-6/19

1/98

رفتارهاي پرخطر

461

08/06

08/11

61/57

1/89

-1/59

قبل از بررسی برازش مدل ،ابتدا دادههاي پرت

چندمتغیري نرمال از مفروضههاي بنیادي است .براي

کنار گذاشته شد و پیشفرضهاي نرمال بودن توزيع

بررسی نرمال بودن تک متغیري توزيع دادهها ،قدر

و همسانی واريانس حاصل شد .در مدليابی

مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نبايد از

معادلات ساختاري ،توزيع تک متغیري و

 9و  61بیشتر باشد (کلاين .)0165 ،همانطور که در
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جدول  6مشاهده میشود توزيع تک متغیري دادهها

دست آمد که کمتر از عدد  81است .بنابراين توزيع

نرمال است .براي بررسی نرمال بودن چندمتغیري از

چندمتغیري دادهها نیز نرمال است (تئو و نويس،

ضريب کشیدگی استاندارد شده مرديا استفاده شد.

 .)0164لازم به ذکر است که شاخصهاي متعددي

براي اينکه توزيع چندمتغیري دادهها نرمال باشد،

براي سنجش برازش مدلها وجود دارد .از آنجا که

بايد ضريب مرديا کمتر از عدد حاصل از فرمول

بر سر اعتبار اين شاخصها توافق نظر وجود ندارد،

) p(p+2باشد که در اين فرمول  pمساوي با تعداد

پارهاي از پرکاربردترين آنها براي ارزيابی برازش

متغیرهاي مشاهده شده است .تعداد متغیرهاي

الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر استفاده شد .در

پژوهش  8است .بنابراين عدد حاصل از فرمول 81

جدول  0اين شاخصها و ملاک لازم براي برازش

است .ضريب مرديا نیز در پژوهش حاضر  61/65به

مناسب الگو با دادهها را نشان داده شده است.

جدول  .2شاخصها ،ملاک برازش هر شاخص و شاخص محاسبه شده در پژوهش حاضر
χ2

شاخص
ملاک برازش
آماره پژوهش حاضر

عدم معناداري

χ2

10/11
()P=1/60

RMSR

RMSEA

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

*≤1/15

*≤1/61

*≥1/91

*≥1/91

*≥1/91

*≥1/91

*≥1/91

1/14

1/19

1/91

1/99

1/91

1/97

1/91

* :شاخصی که از مدل حاصل میشود.

با توجه دادههاي جدول  0تمام شاخصها
بیانگر برازش مناسب مدل با دادههاي موجود هستند

و میتوان نتیجه گرفت که مدل پیشنهادي از برازش
مطلوبی برخوردار است (نگاه کنید به شکل .)6

BAS

/11
-0/11
رفتارهاي
پرخطر

/21
0
/22
0
-0/21

ارزيابی مجدد

0/10
-

0/23
فرونشانی

/21
0/220

0
0/21
-

0

0/22

-0/20
-0

/23

BIS

-0/22

Fight

/11
-0/011

/11

Flight

Freeze

0
شکل  .1الگوي پژوهشی مورد ارزيابی و ضرايب ساختاري مسیرها
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در جدول  9آثار مستقیم متغیرهاي برونزاد

درج شده است.

بر متغیرهاي درونزاد و آماره  Tبراي هر مسیر
جدول  .0ضريب مسیرهاي مستقیم متغیرهاي برونزاد به متغیرهاي درونزاد و آماره  Tمربوط به هر مسیر
از

به

ضريب مسیر ()β

آماره T

BAS

رفتارهاي پرخطر

1/46

7/16

BAS

ارزيابی مجدد

-1/06

-4/61

BAS

فرونشانی

1/09

4/61

BIS

رفتارهاي پرخطر

1/98

5/40

BIS

ارزيابی مجدد

-1/41

-1/59

BIS

فرونشانی

1/05

4/99

Fight

رفتارهاي پرخطر

1/04

4/18

Fight

ارزيابی مجدد

-1/01

-4/60

Fight

فرونشانی

1/61

9/09

Flight

رفتارهاي پرخطر

1/94

5/60

Flight

ارزيابی مجدد

-1/61

-4/15

Flight

فرونشانی

1/08

5/91

Freeze

رفتارهاي پرخطر

1/06

4/55

Freeze

ارزيابی مجدد

-1/07

-4/96

Freeze

فرونشانی

1/46

8/59

نتيجهگيري و بحث
يافتههاي پژوهش حاضر بیانگر نقش مستقیم

زمینهساز بروز رفتارهاي مرضی شود (نگاه کنید به

فعالیت سیستمهاي مغزي رفتاري در رفتارهاي

هانت ،6نلسون/گري ،کمبريل ،میشل و کاپیل،0

پرخطر نوجوانان بود .اين يافتهها با اصول کلی

 .)0117علاوه بر اين ،يافتههاي پژوهشی نشان

نظريه حساسیت به تقويت و نقش فعالیت

میدهند که در رفتارهاي پرخطر نظیر مصرف

سیستمهاي مغزي/رفتاري در طیف وسیعی از

مواد ،سیگار و الکل  BASنقش بارزتري ايفا

رفتارهاي مرضی و بهنجار هماهنگی دارد .در اين

میکند (بهعنوان ديساباندرا و همکاران0160 ،؛

راستا میتوان گفت که سیستمهاي مغزي /رفتاري

بالکونی ،9فینوچیارو 4و کاناوسیو0164 ،5؛ تاپر،1

بهعنوان مبانی عصبشناختی شخصیت در خیلی
از پديدههاي آسیبشناختی نقش دارند و بیش-
فعالی يا فعالیت کم هر يک از سیستمها میتواند
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1. Hundt
2. Kwapil
3. Balconi
4. Finocchiaro
5. Canavesio
6. Tapper
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باکر ،6جیگا/بوي ،0هادوک 9و مايو )0165 ،4اين

علاوه بر اين ،دامنه وسیعی از پیشینه نظري و

نکته با توجه به همبستگی بالاتر  BASدر مقايسه

پژوهشی بر اين امر صحه میگذارند که

با ساير سیستمها در مطالعه حاضر مشهود است.

راهبردهاي سازشيافته نظمجويی هیجان سد

علاوه بر اين ،نتايج پژوهش حاضر بیانگر

محکمی در برابر توسعه الگوهاي آسیبشناختی

نقش مستقیم و واسط راهبردهاي ارزيابی مجدد و

است ولی راهبردهاي سازش نايافته نظمجويی

فرونشانی در رفتارهاي پرخطر با حضور سیستم-

هیجان عامل راهانداز پديدههاي مرضی است

هاي مغزي رفتاري بود .در اين راستا بايد توجه

(آلدائو و همکاران0161 ،؛ روتنبرگ و گروس،

داشت که در راهبردهاي نظمجويی فرايندي

 .)0117بنابراين میتوان گفت که يکی از شیوه-

هیجان فرصتی براي فرد فراهم میشود که بدون

هاي کاهش رفتارهاي پرخطر بهرهگیري مناسب از

تغییر دادن واقعی محیط ،هیجانها مورد بازبینی

راهبردهاي نظمجويی هیجان است.

قرا بگیرند (جان و گروس0114 ،؛  .)0117مطابق

از سوي ديگر میتوان اذعان داشت که

با يافتههاي پژوهش حاضر در زمینه نقش مستقیم

 BASبا عواطف مثبت و  BISبا عواطف منفی،

راهبردهاي نظمجويی هیجان در رفتارهاي

مرتبط است و تفاوتهاي موجود در پاسخدهی

پرخطر ،در ديدگاه فرايندي نظمجويی هیجان،

اين دو سیستم به محرکهاي مرتبط پايهگذار بیان

راهبرد ارزيابی مجدد باعث کاهش احساسات

واکنشهاي مغزي براي انواع گوناگون آسیبشناسی

منفی و افزايش احساسات مثبت و رفتار سازش

روانی است .بهعنوان مثال ،بینظمی  BASزمینهساز

يافته میشود ،درحالیکه فرونشانی تأثیر معکوس

رفتارهايی مانند مصرف الکل ،سیگار و رفتارهاي

دارد (مراجعه شود به گروس0118 ،؛ .)0165

قمارگون است (اوکونر ،5استیوارت 1و وات،7

همچنین ،از ديدگاه گروس ( )6998ارزيابی مجدد

 .)0119علاوه بر اين ،فعالیت نامنظم  BISموجب

منجر به پاسخهاي هیجانی و زيستی مثبت به

اختلال در رفتار فعلی ،خلق منفی ،سوگیري توجه

محرک برانگیزاننده هیجان میشود .در مقابل،

به سمت منابع تعارض و افزايش برانگیختگی

فرونشانی در قالب پاسخهاي سازش نايافته به

میشود .اين پیامدها موجب میشود تا فرد با

استرسهاي گوناگون ،عوامل خطري براي

اجتناب از منبع تهديد ،تعارض خويش را حل

رفتارهاي ناسازگار (سوءمصرف مواد و اختلالات

کند .همچنین حساسیت نسبت به محرکهاي

خوردن) میباشند (آلداو و همکاران.)0161 ،

آزارنده بهعنوان يک عامل خطرساز آسیبشناسی
روانی مخصوص ًا اضطراب ،مفهومسازي شده است

1. Baker
2. Jiga-Boy
3. Haddock
4. Maio

5. O’Connor
6. Stewart
7. Watt
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(کمبريل و همکاران .)0160 ،علاوه براين ،مؤلفه

حاضر میتوان گفت که فعالیت سیستمهاي مغز

 Fightبا پرخاشگري تدافعی مرتبط است

رفتاري بهتنهايی و با میانجیگري راهبردهاي

(جکسون )0119 ،و میتوان استدلال نمود که

نظمجويی هیجان قابلیت تبیین رفتارهاي پرخطر

افراد داراي پرخاشگري دفاعی بالاتر ،رفتارهاي

را دارد .بايد توجه داشت که مقطعی بودن مطالعه،

پرخطر بیشتري خواهند داشت .به اعتقاد جکسون

استفاده صرف از ابزارهاي خودگزارشی ،انتخاب

( )0119مؤلفههاي  Flightو  Freezeبا اجتناب

آزمودنیها از جمعیت غیربالینی و بررسی

مرتبط هستند که پیامد آن میتواند افزايش خشم

رفتارهاي پرخطر بهصورت کلی از محدوديتهاي

سرکوب شده و پرخاشگري انفعالی و تدافعی

مطالعه حاضر محسوب میشود؛ بنابراين ،بهره-

باشد .با اين توصیف ،نقش تعديل کنندگی

گیري از طرحهاي پژوهشی طولی ،استفاده از

کاهشی ارزيابی مجدد و افزايشی فرونشانی در

ساير ابزارهاي ارزيابی عصبشناختی ،انتخاب

رابطه بین فعالیت سیستمهاي مغزي رفتاري و

نمونه از جمعیت بالینی و بررسی نقش ساير

رفتارهاي پرخطر منطقی به نظر میرسد.

متغیرها مانند مکانیسمهاي دفاعی و کارکردهاي

درمجموع ،بر اساس يافتههاي پژوهش

اجرايی میتواند به يافتههاي جالب منتهی شود.
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