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ارتباط سبک رفتار خانوادگی با رفتارهای پرخطر: با درنظرگرفتن 
نقش میانجی عاطفه منفی و دشواری در تنظیم هیجان

مقد   مه:رفتارپرخطر،بهمجموعهایازرفتارهااطالقمیشودكهسالمت

روانوجسمافرادرابهخطرمیاندازد.شیوعاینگونهرفتارهادردانشجویان
ایرانیافزایشپیداكردهاستكهآسیبهایجبرانناپذیریرابهدنبالدارد.
هدفاصلیاینپژوهشبررسیارتباطسبكرفتارخانوادگیورفتارهای
پرخطرازطریقمیانجیگریعاطفهمنفیودشواریدرتنظیمهیجاناست.

روش: اینپژوهشیكمطالعهتوصیفی-همبستگیبود.شركتكنندگان

صورت به كه بودند تهران دانشگاههای دانشجویان از نفر 366 شامل
نمونهگیریدردسترسانتخابشدندوبهپرسشنامههایسبكخانوادگی،
عاطفهمنفیومثبت،دشواریدرتنظیمهیجانورفتارپرخطرپاسخدادند.
ازضریبهمبستگیپیرسونومدلیابیمعادالتساختاریبهوسیلهنرمافزار

SPSS-22وAmos-21برایتحلیلدادههااستفادهشد.

یافته ها:بینسبكرفتارخانوادگی،دشواریدرتنظیمهیجانورفتارهای

پرخطرارتباطمعناداروجوددارد.همچنین،اینمدلازبرازشمناسبیبرخوردار
است.بهطوریكهتنظیمهیجانبینسبكرفتارخانوادگیوخردهمقیاسهای

رفتارهایپرخطرشاملخشونت،تغذیهوموادنقشمیانجیدارد.
و درک انسجام، از كه خانوادههایی در گفت میتوان بهطوركلی بحث:

ابرازگریكافیبرخوردارنیستند،افرادازراهبردهایناكارآمدتنظیمهیجان
مانندرفتارهایپرخطراستفادهمیكنند.بههمیندلیل،توجهوارزیابیبه
مؤثر آسیبپذیر افراد در رفتارها این از پیشگیری در میتواند عوامل این

واقعشود.
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Introduction: Risky behavior refers to a set of behav-
iors that endanger one’s mental and physical health. The 
prevalence of these behaviors among Iranian students 
has increased; however, less attention has been paid to 
such factors. Accordingly, the major aim of this study 
is to investigate the relationship between family rela-
tionships and risky behaviors with the mediating role of 
negative affect and emotion regulation difficulties.
Method: This research is a descriptive- correlational study. 
Participants include 366 university students studying in dif-
ferent universities in Tehran. They were selected by conve-
nience sampling and were asked to respond to the Family 
Relationship Index, Negative Affect, Emotion Regulation 
Difficulties, and Risky Behaviors questionnaires. Pearson 
correlation coefficient and structural equation modeling 
evaluated by using SPSS-22 and Amos-21 software.
Findings: The result of correlation shows there is a signif-
icant positive relationship between family relationship 
index, difficulty in emotion regulation, and risky behav-
iors. Also, the fit indices of the proposed model show 
that this model is fit (CFI=0.96 IFI=0.96 RMESA=0.07). 
The emotion regulation difficulty was found to play a 
mediating role between family relationships and risky 
behaviors, especially violence, eating behaviors, and 
substance use. 
Discussion: It can be said, in families with a lack of coher-
ency, understanding, and expressiveness, individuals use 
ineffective emotional strategies, such as risky behaviors. 
Accordingly, attention and evaluation to the role of them 
in vulnerable populations can prevent such behaviors. 
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Extended Abstract
Introduction: Risky behavior refers to a set of behaviors that threaten one’s 
health and well-being or make them vulnerable to serious injuries such as danger-
ous illnesses and even early death. According to a report in the US, substance use, 
alcohol  abuse, and high-risk sexual behaviors were found to respectively account 
for 0.02, 0.07, and 0.04 early illness and death. Also, the consequences of such 
behaviors are likely to hurt others in a wider range.
The prevalence of risky behavior such as smoking has increased compared to 
previous studies (13.4% to 39.9% among men, 0.07% to 25.5% among women). 
Therefore, the effective factors impacting this issue should be to investigated.
Several related studies suggest that disruptive family relationships, which include 
interconnectedness, inflexibility, and lack of cohesion, predict risky decisions and 
behaviors. Furthermore, conflict resolution styles in family relationships are as-
sociated with the lack of awareness and psychological skills. Negative affect and 
emotion regulation difficulties are the common examples.
Negative affect refers to a state of unpleasant internal discomfort. High scores on 
this scale correlated with impulsive behaviors, sexual high-risk behaviors, and the 
intensity of other high-risk behaviors 
Besides, the emotion regulation difficulties refer to the inability to adjust to neg-
ative emotions and it leads to the use of ineffective coping strategies. Emotion 
regulation difficulties have also played a mediating role in childhood painful ex-
periences with substance use, violence, and high-risk sexual behaviors, but these 
studies are generally limited to drug abuse or sexual abuse.
Research in the field of family relationships has focused more on traumatic ex-
periences and less research has been conducted on the effect of family relation-
ships, such as conflict, emotional expression, and family cohesion. Therefore, the 
purpose of the present study is to investigate the relationship between family re-
lationships style and high-risk behaviors through negative affect and emotional 
regulation. 
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Figure1: The assumed model

Method:

Participants
Participants include 366 university students studying in different universities in 
Tehran. They were selected by convenience sampling and were asked to respond 
to family relationship index, positive and negative Effects, difficulties in emotion 
regulation, and risky behavior questionnaires. They were analyzed by Spss-22 and 
Amos-21 software.

Measures

Family relationship index (FRI):
This questionnaire contains 27 items designed to measure the overall quality of 
the family environment. The questionnaire consists of three subscales: family co-
hesion, emotional expression, and family conflict. Cronbach’s alpha for Iranian 
items were 0.93.  

Difficulties in emotion regulation scale (DERS): 
The Difficulties in Emotion Regulation Scale consist of 36 items. It was formu-
lated to evaluate the difficulty in emotional regulation. The factor analysis results 
confirm the existence of six factors: rejection of emotional responses, difficulty 
in purposeful behavior, impulse control difficulty, lack of emotional awareness, 
limited access to emotion regulation strategies, and lack of emotional clarity. All 
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the six subscales of this questionnaire have a Cronbach’s alpha value above 0.80. 
Based on the validation study in Iran, Cronbach’s alpha was 0.92. 

Positive and negative affect scale (PANAS):
The scale is a 20-item self-assessment scale designed to measure two affective 
dimensions of negative and positive affect; the reliability of test-retest was 0.68. 
Iranian validation showed that the questionnaire has good fit indexes and high 
internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.87).

Risky Behaviors Questionnaire (RBQ):
This questionnaire was developed to assess six sets of high-risk behaviors and 
consist of 61 items. Its Cronbach’s alpha was 0.81. The subscales of this question-
naire include addiction and substance abuse, AIDS, tobacco use, violence, alcohol 
abuse, and unhealthy eating patterns. 

Results:
Pearson correlation test results showed that there are significant correlations be-
tween Family Relationships with negative affect, emotional regulation difficulties, 
and high-risk behaviors. In other words, the more the people’s level of misunder-
standing, the less the cohesion and dependency relationship in a family, the more 
they are likely to experience emotion regulation difficulties and risky behaviors.

Table 1: Correlation between Family relationships, Negative affect and Emotion 
regulation

variablesFamily relationshipsNegative affectEmotion regulation

Family relations1
Negative affect0.16**1

Emotion regulation0.35**0.36**1

Risky behaviors0.42**0.10**0.35**

**p>0.001        *p>0.01
To investigate the model, Amos-21 was performed using the maximum likelihood 
analysis method. family relationships, Negative Affect and Emotion Regulation 
Difficulties were considered unobserved variables.  .
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 Table 2: Conceptual model fit indices
P-valueRMSEA*IFI*CFI*  χ2/dfDf     χ2   Model

0.0010.070.960.962.9239113.881

Model fit indices show that the proposed model has a good fit. Family relationship 
directly and significantly predicts difficulty in emotion regulation (Beta = 0.45 p 
<0.001). In other words, people with a lack of coherence and higher conflicts in 
families are more likely to experience difficulty in emotion regulation, and vice 
versa. The results of the conceptual model also showed that family-style direct-
ly and significantly predicts high-risk behaviors of substance use (beta = 0.13, p 
<0.001) and violence (beta = 0.42, p <0.001). This means that people living in 
conflicted families are more likely to engage in risky substance abuse and violent 
behaviors in the future. 
Also, the results of the conceptual analysis of the structural model showed that 
family styles can predict high-risk behaviors such as substance abuse, eating be-
haviors, and violence through difficulty in emotion regulation. In other words, 
difficulty in emotion regulation has a mediating role between family relationship 
variables with substance use, eating behavior, and violence. 
A part of the results of the analysis of the proposed conceptual model showed that 
negative emotions could not mediate between family relationships and high-risk 
behaviors. Therefore, difficulties in emotion regulation were only mediated by 
family relationship, and three subscales of high-risk behaviors and other subscales 
were not predicted by family relationship and emotion regulation difficulties.
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Figure 2: The model

Discussion: 
The major aim of the study was to investigate the mediating role of negative affect 
and difficulty in emotion regulation concerning family relationships and high-risk 
behaviors. 
The results of the correlation analysis showed that family relationship has a signif-
icant positive relationship with difficulty in emotion regulation, high-risk behav-
ior, and negative affect. As shown by the results family relationship predicts sub-
scales of high-risk behavior including violence, drugs, and eating behaviors. Both 
directly and through difficulty in emotion regulation. The results of the study are 
in line with Lansing’s (2019) study on the relationship between difficulties in emo-
tion regulation with high-risk behaviors. Another study by Mandavia et al. (2016) 
showed that exposure to childhood abuse is linked to substance use in adulthood 
through difficulty in emotion regulation.  Consistent with these studies, Ebrahimi’s 
(2017) study showed that family-style predicts risky decisions and behaviors.
People with less understanding, cohesion, and dependency in the family, may be 
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deprived of primary emotional education and support that caregivers can provide 
them with. They internalized early experiences of problem-solving and dealing 
with negative emotions in the family. It can be implied that problems are unsolv-
able and the only way to deal with emotions is to evacuate by non-adaptive strate-
gies. 
Also, in the present study, despite the negative emotion research hypothesis, there 
was no mediating role between family relationship style and high-risk behaviors. 
Some people may experience more negative emotions, but may recognize, toler-
ate, or otherwise exhibit symptoms, such as depression and anxiety. As a result, 
problems in the family environment predict difficulty in emotion regulation and 
risky behaviors. Accordingly, attention, and evaluation of the role of the vulner-
able populations can prevent such behaviors. 

Ethical considerations of the authors:
The authors are thankful to all those people who took part in this study. There are 
no competing financial interests that might create a conflict of interest. 
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مقد مه
رفتارمخاطرهآمیزبهمجموعهایازرفتارهااطالقمیشودكهسالمتیوبهزیستیفرد
راتهدیدكردهویااورانسبتبهصدماتجدیمانندبیماریهایخطرناکوحتیمرگ

زودهنگامآسیبپذیرمیكند)شریفیوهمكاران،2016(.بهطوریكهبراساسگزارشیدر
آمریكامصرفمواد،الكل،رفتارهایپرخطرجنسیبهترتیبعامل0/07،0/02و0/04از

بیماریهاومرگهایزودهنگامبودهاند)دگوزمانوبوش،2007(.
مطالعهفراتحلیلیدرایراندرموردشیوعمصرفموادبیانمیكندكه13/4الی39/9
درصدمردان،0/07الی25/5درصدزنانو19/8درصددانشجویاندخانیاتمصرفمیكنند
)حقدوستوموسیزاده،2013(.اینمیزاندرمقایسهبامطالعاتقبلیدرموردمصرف
افزایشیافتهاست)عباسیقهرمانلووهمكاران،2015؛حیدرآبادیو سیگاروآمفتامینها

همكاران،2015(.
ایندرحالیاستكهتبعاتوآسیبهایاینگونهرفتارهاتنهامتوجهفردنمیشود،بلكه

میتوانددرشعاعگستردهتریبهدیگرانهمصدمهبزند)تامپسونوهمكاران،2017(.
رشدنرخاینرفتارها،مزیدبرآسیبهایجبرانناپذیرآن)گوروهمكاران،2011(،توجه
بهبررسیعواملمؤثردرشكلدهیوگسترشآنراضروریمیكند.پژوهشهانشانداده
استكهازجملهعواملمؤثرروانشناختیبربروزرفتارهایپرخطر،تجاربوآموختههای

اولیهدرروابطخانوادگیاست)حقدوستوهمكاران،2014(.
مطالعهایكهدرسال1396درایرانانجامشدمطرحمیكندكهسبكرفتارهایخانوادگی
آشفتهكهشاملگسست،درهمتنیدگی،عدمانعطافوانسجاماست،تصمیماتورفتارهای
پرخطرراپیشبینیمیكند)ابراهیمی،2017(؛وازطرفیدیگرمشكالتخانوادگی)بحر،
فقدان )2017 همكاران، و )تامپسون غفلت و بدرفتاری تجربه ،)2005 یانگ، و هافمن
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حمایت،آرامشوراهبردهایحلمسئله)ریو،كارورولی،2011(بهطورمشخصیاحتمال
رفتارپرخطریمانندمصرفموادورفتارهایپرخطرجنسیدرنوجوانانوبزرگساالنرا
پیشبینیمیكند.ازطرفی،سبكحلتعارضومشكالتدرروابطخانوادگیباعدمآگاهی

ومهارتهایروانشناختیارتباطدارد)اوبینگر،هندالوماسورا،2013؛ویلوكسوهمكاران،
2014(.ازجملهآن،عاطفهمنفیوبدتنظیمیهیجانبهعنواندوعاملمرتبطباانواعیاز

رفتارهایپرخطرمعرفیمیشوند.
شامل كه دارد اشاره ناخوشایند اشتغال و درونی ناراحتی از حالتی به منفی عاطفه
دژكام، و )بخشیپور است وعصبیت ترس گناه، بیزاری، نفرت، مانندخشم، احساساتی
2006(.عاطفهمنفیمنعكسكنندهآناستكهفردتاچهاندازهاحساسدرماندگی،خشم،
تحریكپذیریوروانآزردگیمیكند)بخشیپورودژكام،2006(.نمرهباالدراینمقیاس
بارفتارهایتكانشی،رفتارهایپرخطرجنسیوشدترفتارهایپرخطردیگرهمبستگی

معناداریدارد)ژاردینوهمكاران،2017(.
تنظیمهیجانینیزبهراهبردهاییاطالقمیشودكهبهمنظورتعدیلیكعاطفهمنفیبه
كارگرفتهمیشود.بدتنظیمیهیجانیبهناتوانیدرتنظیمهیجانمنفیناشیازوجودافكار
وباورهایمنفیدربارهنگرانیواستفادهازشیوههایناكارآمدمقابلهایاست)گراتزورومر،
2004(.تواناییتنظیمهیجانبابروزرفتارهایپرخطرمرتبطاست.اینارتباطدربینكسانی
كهازمشكالتسالمتروانرنجمیبرند،بیشترگزارششدهاست.بههمیندلیلدرمانهای
مبتنیبرتنظیمهیجانبركاهشاینرفتارهامؤثراست)لنسینگوهمكاران،2019(.درواقع
سبكهایناكارآمدحلتعارضوتجربیاتهیجاناتمنفیدروالدین،پیشبینیكنندهتجربه
هیجانیمنفیبیشتردرفرزندانوراهبردهایناكارآمددرمقابلآناست)تورپینوچاپلین،
تجربیات ارتباط بین میانجی نقش بهعنوان را هیجانی تنظیمی بد دیگر مطالعات .)2016
كودكیورفتارهایپرخطرمعرفیكردهاند.همچنینبدتنظیمیهیجانینقشمیانجیبین
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تجربیاتدردناکكودكیبامصرفمواد،خشونتورفتارهایپرخطرجنسیداشتهاست
این اما همكاران،2016(؛ مانداویاو و همكاران،2017 داچرو همكاران،2020؛ )دیازو
مطالعاتعمومًارویرفتارهاییمانندمصرفموادویاروابطپرخطرجنسیمحدودشده

اینكه باشد.ضمن داشته متفاوتی اهمیت و نرخ مختلف، فرهنگهای در میتواند كه است
پژوهشهاییكهدرحوزهروابطخانوادگیانجامشدهاست،بیشتربرتجربههایتروماتیك
برویژگیهای یا مانندسوءاستفادههایجنسی،هیجانیوغفلت)دیازوهمكاران،2020(

حمایتگریخانوادهمتمركزبودهاست)كویوهمكاران،2019(
انسجام و هیجانی بروز تعارض، نحوه مانند خانوادگی روابط سبك اثر به كمتر و
است؛ شده پرداخته میانجی عوامل نقش یا و آسیبرسان رفتارهای مورد در خانوادگی
بنابراینهدفازپژوهشحاضربررسیارتباطسبكروابطخانوادگیورفتارهایپرخطر

ازطریقعاطفهمنفیوبدتنظیمیهیجانیاست.
شکل )1( مد ل نظری تحقیق
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روشطرحپژوهشحاضرتوصیفی-همبستگیاست.جامعهآماریافرادساكنتهرانبودند.
براساسخردهمقیاسپرسشنامهها تعیینحجمنمونهو نمونهپژوهشبرحسبروشهای
366نفرانتخابشدند)مولمنوبیلیت2009،1(.بهشركتكنندگاندراینپژوهشدرمورد

نحوهپاسخگوییبهسؤاالتتوضیحدادهشدودرصورتتمایلپسازكسبرضایت
آگاهانهپرسشنامهسبكرفتارخانوادگی،عاطفهمنفی،دشواریدرتنظیمهیجانورفتارهای
پرخطرراكهتوسطپژوهشگرانتهیهشدهبود،تكمیلكردندسپسدادههایجمعآوریشده
بهوسیلهنرمافزارهایSPSSوAmosتجزیهوتحلیلشدند.ابزارهایتحقیقعبارتبودنداز:
توسط كه است آیتم 27 دارای پرسشنامه این :)IFR( خانوادگی روابط شاخص -1
)موس است شده طراحی خانوادگی محیط كیفیت كلی شاخص سنجش هدف موس2با
خانوادگی، انسجام است: خردهمقیاس سه شامل حاضر پرسشنامه .)1974 همكاران، و
ابرازگریهیجانوتعارضاتخانوادگیاست)فوک3وهمكاران،2014(.آلفایكرونباخ
در بازآزمون آزمون پایایی و 0/62 ابرازگری برای و 0/71 تعارض ،0/79 انسجام برای
بازه0/77تا0/85محاسبهشدهاست)آنتاس4وهمكاران،2011(.درمقیاسایرانیآلفای
كرونباخ0/93برایكلآیتمهاوبرایخردهمقیاسهابهترتیب0/75،0/92و0/71برای
آیتمها0/78برآوردهشد.همچنین پایایی-بازآماییبرایكل نتیجه سهعاملگزارششد.
آزمونهایتحلیلعاملاكتشافیوتأییدینشاندادكهاینپرسشنامهازرواییسازهمناسبی

برخورداراست)تركاشوند،2016(.
2-پرسشنامهتنظیمهیجان)DERS(:مقیاسدشواریدرتنظیمهیجانیكابزارسنج
خودگزارشدهیشامل36آیتماستكهبهمنظورارزیابیدشواریدرتنظیمهیجانازلحاظ
بالینیتدوینشد.گسترهپاسخآندریكطیفدفعاتتكرار1تا5قرارمیگیرد:1=هرگز

1. Meuleman and Billiet  2. Moos
3. Fok    4. Untas
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2=بهندرت3=گاهیاوقات4=اكثراوقات5=تقریبًاهمیشه.نتایجتحلیلعاملیوجودشش
عاملراتأییدمیكند:نپذیرفتنپاسخهایهیجانی،دشواریدرانجامرفتارهدفمند،دشواری
و هیجانی تنظیم راهبردهای به محدود دسترسی هیجانی، آگاهی فقدان تكانه، كنترل در

عدمشفافیتهیجانی.هرششزیرمقیاساینپرسشنامهآلفایكرونباخباالی0/80دارند
)گراتزورومر،2004(كهبراساسمطالعهاعتبارسنجیدرایرانآلفایكرونباخآن0/92
برخوردار مناسبی اعتبار از پرسشنامه این كه داد نشان عاملی تحلیل نتایج و برآوردشد
است)شمس،عزیزیومیرزایی،2010(.3-پرسشنامهعاطفهمنفیومثبت)Panas(:این
مقیاس،یكابزارخودسنجی20آیتمیاستكهبرایاندازهگیریدوبعدخلقییعنیعاطفه
یك روی آیتمها دارد. آیتم 10 هرخردهمقیاس است. طراحیشده مثبت عاطفه و منفی
مقیاسلیكرت5درجهایتنظیمشدهاند)1=بسیاركم،بههیچوجهتا5=بسیارزیاد(.دامنه
نمراتبرایهرخردهمقیاس10تا50است.آلفایكرونباخبرایخردهمقیاسعاطفهمثبت
برای آزمون-بازآمون پایایی همچنین است. منفی0/87 عاطفه برایخردهمقیاس و 0/88
عاطفهمثبت0/68وبرایخردهمقیاسعاطفهمنفی0/71گزارششدهاست)واتسون1و
همكاران،1988(.دژكاموهمكاراندراعتبارسنجیایرانیبااستفادهازروشتحلیلعاملی
تأییدیوالگویابیمعادالتساختاری،نشاندادندكهاینپرسشنامهازشاخصهاینكویی
برازشمناسبوهمسانیدرونیباالیی)آلفایكرونباخ=0/87(برخورداراست)دژكامو
بخشیپور،2006(.4-پرسشنامهروابطپرخطر)RBQ(:اینپرسشنامهدرسال1390توسط
شفیعیورجاییبهمنظورسنجشششمجموعهازرفتارهایپرخطرساختهشدكهشامل
و معموالً=4 گاهی=3، بهندرت=2 )هرگز=1، تكرار دفعات طیف در و است سؤال 61
همیشه=5(نمرهگذاریمیشود.آلفایكرونباخآن0/81بهدستآمدهاست.خردهمقیاسهای
اینپرسشنامهشاملاعتیادوسوءمصرفمواد،ایدز،دخانیات،خشونت،مشروباتالكیو

1. Watson
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الگویناسالمتغذیهمعرفیشدهاست)رجائی،2012(.یافتهها
پاسخگویانپژوهشحاضرشامل78/1درصدزنو21/9درصدمردوهمچنین78/4
درصدمجردو21/6درصدمتأهلبودند.12/6درصدازشركتكنندگاندارایتحصیالت

دیپلموزیردیپلم،1/4درصدكاردانی،44درصدكارشناسی،34/7درصدكارشناسیارشد
و7/4درصددكتریتخصصییادكترایحرفهایبودند.عالوهبراینپاسخگویانپژوهش
حاضرازجهتسطحاقتصادیبررسیشدند.نتایجنشاندادكه4/9درصدازافرادسطح
عالی درصد 1/9 و خوب درصد 33/3 متوسط، درصد 59/8 ضعیف، را خود اقتصادی

گزارشكردند.
جد ول )1( اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان

مرد ان 
)n=80(

زنان 
)n=286(

کل 
)n=366(

)M)SD:سن
وضعیتتأهل

مجرد23/16776/922078/4287
متأهل16/31383/86621/679

تحصیالت
دیپلموزیردیپلم16/31311/53312/646
كاردانی2/52131/45
لیسانس46/33743/412444161

فوقلیسانس30243610334/7127
دكتری548237/427

سطحاقتصادی
ضعیف8/873/8114/918
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مرد ان 
)n=80(

زنان 
)n=286(

کل 
)n=366(

متوسط655258/416759/8219
خوب26/32135/310133/3122
عالی002/471/97

باجدول)2(نشانداد متغیرهایپژوهشمطابق بین پیرسون نتایجآزمونهمبستگی
كهسبكرفتارهایخانوادگیباعاطفهمنفی،تنظیمهیجانیورفتارهایپرخطرهمبستگی
معناداردارد.بهعبارتدیگر،هرچهافراددرمحیطخانواده،عدمدرک،انسجامووابستگی
بیشتریتجربهكردهباشند،بااحتمالبیشتریدشواریدرتنظیمهیجانورفتارهایپرخطر

راتجربهخواهندكرد.

جد ول )2( همبستگی بین متغیرهای سبک روابط خانواد گی با عاطفه منفی، تنظیم هیجانی و 

رفتارهای پرخطر د ر افراد 
تنظیم هیجانعاطفه منفیروابط خانواد گیمتغیر

1روابطخانوادگی
1**0/16عاطفهمنفی
1**0/36**0/35تنظیمهیجان

**0/35*0/10**0/42رفتارهایپرخطر

p>0.001**p>0.01*

از استفاده با و 21 نسخه Amos نرمافزار از پژوهش در ارائهشده مدل بررسی برای
اینپژوهشسبكخانوادگی،عاطفه در انجامگرفت. روشحداكثردرستنماییتحلیل

نمای )1( شكل شدند. گرفته نظر در مكنون متغیرهای هیجان تنظیم در دشواری منفی،
كلیمسیرهایفرضشدهدرمدلپیشنهادیعلیسبكخانوادگیورفتارهایپرخطربا
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میانجیگریعاطفیمنفیودشواریدرتنظیمهیجانرانشانمیدهد.دراینبرازشبهمنظور
محاسبهضرایبمدلازروشدرستنماییبیشینهاستفادهشد.بهعبارتدیگر،تالششد
تاباارزیابیهمزمانهمهمسیرها،پارامترهامدلبابیشتریناحتماالتبهدادههایواقعی

منجرشود.برایارزیابیبرازشمدلازشاخصكایاسكوئر،شاخصنسبتكایاسكوئربه
درجهآزادی،ریشهمیانگینمربعاتخطایبرآورد)RMSEA(،شاخصبرازشمقایسهای
)CFI(،شاخصبرازشهنجارشده)NFI(وشاخصبرازندگیفزاینده)IFI(استفادهشد.

جد ول )3( شاخصهای برازش مد ل مفهومی
P-valueRMSEA*IFI*CFI* χ2/dfDf χ2Model

0/0010/070/960/962/9239113/881

همانطوركهدرجدول)3(شاخصهایبرازشمدلنشانمیدهدمدلارائهشدهازبرازش
خانوادگی روابط سبك كه داد نشان مفهومی مدل تحلیل نتایج است. برخوردار مناسبی
.)p>0.001،=0/45(بهطورمستقیمومعناداریدشواریدرتنظیمهیجانراپیشبینیمیكند
بهعبارتدیگرافرادیكهدارایخانوادههاییباعدمانسجامودارایتعارضباالتریهستند
بااحتمالبیشتریدشواریدرتنظیمهیجانبیشتریراتجربهمیكنندوبرعكس.همچنین
نتایجبهدستآمدهازمدلمفهومینشاندادكهسبكرفتارخانواده،رفتارهایپرخطرمصرف
معناداری و مستقیم بهطور را )p>0.001 ،=0/42( خشونت و )p>0.001 ،=0/13( مواد
پیشبینیمیكند.اینبدانمعناستكهافرادیكهدرخانوادههایآشفتهزندگیمیكنندبا
احتمالبیشتریدرآیندهوبزرگسالیبهرفتارهایپرخطرمصرفموادوخشونتدرست
رفتارهای كهسبك داد نشان ساختاری مدل مفهومی تحلیل نتایج این بر میزنند.عالوه
مانندمصرف پرخطری رفتارهای میتوانند هیجان تنظیم در دشواری ازطریق خانوادگی
مواد،رفتارهایخوردنوخشونتراپیشبینیكنند.بهعبارتدیگردشواریدرتنظیمهیجان
نقشمیانجیبینمتغیرهایسبكرفتارخانوادگیبامصرفمواد،رفتارخوردنوخشونت
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رادارد.
نتایجمربوطبهآزمونمدلنظرینشاندادكهعاطفهمنفینمیتواندنقش بخشیاز
میانجیبینسبكرفتارهایخانوادگیورفتارهایپرخطرراداشتهباشد،همچنیندشواری

از خردهمقیاس سه و خانوادگی رفتارهای سبك بین میانجی نقش تنها هیجان تنظیم در
رفتارهایپرخطرراداشتوسایرخردهمقیاسهاتوسطسبكهایروابطخانوادگیودشواری
درتنظیمهیجانپیشبینینمیشدند.پسازحذفمواردگفتهشدهازمدلنظری،مدلیكه

ازبرازشخوبیبرخورداربوددرشكل)2(نشاندادهشدهاست.
شکل )2( آزمون مد ل نظری تحقیق

بحث
در تنظیمهیجان در منفیودشواری میانجیعاطفه نقش بررسی باهدف مطالعه این
رابطهسبكرفتارهایخانوادگیورفتارهایپرخطرانجامشد.شركتكنندگاناینپژوهش
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366نفرازافرادساكنتهرانبودندكهباروشنمونهگیریدردسترسانتخابشدند.نتایج
تحلیلهمبستگینشاندادكهسبكروابطخانوادگیبادشواریدرتنظیمهیجانورفتار
پرخطروعاطفهمنفیارتباطمعناداردارد.بهطوراختصاصیپسازتجزیهوتحلیلمدلنظری

نتایجنشاندادكهسبكخانوادگی،خردهمقیاسهاییازرفتارپرخطرشاملخشونت،موادو
تغذیهراهمبهطورمستقیموهمازطریقدشواریدرتنظیمهیجانپیشبینیمیكند.نتایج
حاضربامطالعهلنسینگ1درسال2019باعنوانبررسیرابطهدشواریدرتنظیمهیجان
بارفتارهایپرخطربهویژهدرافراددارایمشكالتروانشناختیوهمچنینبررسینقش
آموزشراهبردهایتنظیمهیجاندرپیشگیریازرفتارهایتهدیدكنندهپرخطرهمسواست
)لنسینگوهمكاران،2019(.مطالعهدیگرتوسطماندوا2وهمكاراندرسال2016نشان
دادكهمواجههباسوءاستفادههایكودكیبامصرفمواددربزرگسالیازطریقدشواریدر

تنظیمهیجانارتباطدارد)ماندواوهمكاران،2016(.
همانطوركهنتایجبرازشمدلنشاندادكهدشواریدرتنظیمهیجاندرارتباطسبك
روابطخانوادگیورفتارهایپرخطرنقشمیانجیدارد.بهنظرمیرسدكهمحیطخانواده
بهطورمستقیموغیرمستقیممیتواندبرتنظیمهیجانورفتارهایپرخطراثربگذارد.برای
یادگیریرفتارهایپرخطر،فقدانراهكارهایمناسببرایتنظیمهیجان، مثالمشاهدهو
برای یادگیری منبع اولین ...خانواده و وصمیمیت فقدانحمایت و فردی بین مشكالت
رفتارهاوهیجاناتاست.برایمثالدرخانوادهایكهمصرفموادوخشونتبهطورمكرر
اتفاقمیافتد،احتمالآنكهفردآنهاراتكراركندبهمیزانزیادیبیشترمیشود.چراكهافراد
آنراتوسطفرآیندهاییادگیریمیآموزند.ایننتایجهمسوبامطالعهایدرسال2016است
باشد. ازسبكهیجانیورفتاریوالدین بیانكردكهرفتارهایپرخطرمیتواندمتأثر كه

1. lansing
2. Mandova
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اینارتباطازطریقمیانجیگریتجربههیجاناتوابرازگریهیجانیبود.درواقعسبكهای
ناكارآمدحلتعارضوتجربیاتهیجاناتمنفیدروالدین،پیشبینیكنندهتجربههیجانی
منفیبیشتروراهبردهایناكارآمددرمقابلآنشدهبود)تورپینوچاپلین،2016(.همسوبا

اینمطالعات،پژوهشابراهیمیدرسال1396بیانكردكهسبكرفتارهایخانوادگیشامل
آشفتگی انعطافو تنیدگی،عدم انعطافپذیری،گسست،درهم انسجام، خردهمقیاسهای
مدیریت زندگیشامل متغیرسبك كه پیشبینیمیكند را پرخطر رفتارهای و تصمیمات
استرس،روابطبینفردیو...رابهعنوانمتغیرمیانجیمعرفیكردهاند)ابراهیمی،2017(.

ممكناستزمانیكهافراددرخانوادهایهستندكهدرک،هماهنگیووابستگیكمتری
وجوددارد،الگوهایدرستیازتنظیمهیجانوحلمسئلهرادرونینكنند؛بنابراینزمانی
كهباهیجاناتمنفیواحساساتدردناکروبهرومیشوند،آگاهیالزمدرموردراهبردهای
مقابلهایمناسبیباآنرانداشتهباشند،آنرانشناسند،سركوبكنندوگرایشداشتهباشند
كهازراهبردهایغیرانطباقیاستفادهكنندونتیجتانسبتبهگروهعادیهیجاناتمنفیرا
دردفعاتبیشتروشدتبیشتریتجربهكنندوبرایرهاییازآن،دستبهرفتارهایتخلیه
منتقل افراد به پیامضمنی این واقع در بزنند. پرخطر رفتارهای ازجمله ناكارآمد هیجانی

میشودكهتنهاراهبرخوردباهیجانات،تخلیهكردنآن...است
ازطرفی،زمانیكهتعارضاتبیناعضایخانوادهوجوددارد،منجربهمخدوششدن
یكدیگر ازسمت وحمایت انسجام رفتن دست از و فرزندان با والدین ارتباطی فضای
میشود.دراینفضا،افرادازمراقباناولیهایكهبتوانندبرایآنانآموزشوحمایتعاطفی
فراهمكنند،محرومهستندكهممكناستاحتماالرویآوردنافرادبهرفتارهایپرخطررا
بهعنوانیكپناهگاهعاطفیباالترببرند.نتایجدرموردفرضیهدومپژوهشبیانكردكهعاطفه
منفینقشمیانجیبینسبكرفتارروابطخانوادگیورفتارهایپرخطرنداشت.ممكناست
بعضیازافرادهیجاناتمنفیبیشتریراتجربهكنند،اماآنرابشناسند،تحملكنندیابه
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شكلهایدیگریمانندنشانههایافسردگیواضطرابنشاندهند؛بنابراینلزوماعاطفهمنفی
نمیتواناختصاصارفتارپرخطرراپیشبینیكند.

نتیجه گیری
تنظیم استنباطمیشودكهدشواریدر ازمدلمفهومی، بهدستآمده نتایج به باتوجه
هیجانمیتواندنقشمیانجیارتباطسبكخانوادگیورفتارپرخطرداشتهباشد.بهطوریكه
هستند. پرخطر رفتارهای انجام مستعد میكنند، زندگی َآشفته خانوادههای در كه افرادی
به آموزش بر عالوه پرخطر رفتارهای افزایش از پیشگیری برای میتوان دلیل، همین به
خانوادههابهافرادمستعدوآسیبپذیرآموزشهاییدرراستایشناساییهیجانهاونحوهتنظیم
هیجاندادهشود.همچنیننقشمسائلخانوادگیمیتوانددرتشخیصودرمانرفتارهای

پرخطرموردتوجهقراربگیرد.

مالحظات اخالقی

نویسندگانازتمامیشركتكنندههایدراینپژوهشتشكربهعملمیآورد.الزمبه
ذكراستكهاینپژوهشهیچگونهمنفعتمالیوغیرهبراینویسندگاننداشتهاست.
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