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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the mediating role of corona 

anxiety in the relationship between family communication patterns and 

deficits in executive functioning with tendency to high-risk behaviors. The 

research method was correlation of the type structural equation modeling. 

The population of this study included all Undergraduate students Poldokhtar 

Higher Education Center who were studying in the academic year 2021-

2022. The statistical sample size was determined based on the rules of thumb 

Kline equal to 225 people, which was done by available sampling method 

and online questionnaire. The instruments used in this study were Corona 

Disease Anxiety Scale, Iranian Adolescents Risk Taking Scale, Barkley 

Deficits in Executive Functioning Scale and Family Communication 

Patterns. Data analysis was performed using by the SPSS-22, and AMOS-24 

software. The results showed that the deficits in executive functioning has a 

direct relationship on the tendency to high-risk behaviors and an indirect 

effect on the tendency to high-risk behaviors due to corona anxiety. 

Conversation orientation had no direct effect on tendency to high-risk 

behaviors, but had an indirect effect on tendency to high-risk behaviors due 

to corona anxiety. Conformity orientation had no direct or indirect effect 

through anxiety on the tendency to high-risk behaviors. In addition, corona 

anxiety had a direct effect on the tendency to high-risk behaviors. In general, 

increased deficits in executive functioning and conversation orientation 
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increases corona anxiety, which leads people to use drugs, cigarettes and 

alcohol to deal with the negative effects of this epidemic and the resulting 

anxiety. 

Keywords: Family Communication Patterns, Deficits in Executive 

Functioning, Corona Anxiety, Tendency to High-Risk Behaviors. 
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ییخانوادهونارسایارتباطیالگوهایساختاریابیمدل

پرخطر)مصرفیبهرفتارهاشیباگراییاجرایهاکنش

ومصرفالکل(:نقشدنیکشگاریموادمخدر،س

اضطرابکرونایاواسطه

  هوشنگ گراوند 
دانشگاه لرستان،  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یگروه روانشناس ار،یاستاد

 رانیآباد، ا خرم


 چکیده
 و خانواده ارتباطی ای اضطراب کرونا در رابطه میان الگوهای هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه

سازی  مدل بود. روش پژوهش، همبستگی از نوع پرخطر رفتارهای به گرایش با اجرایی های کنش نارسایی

 عالی آموزش مرکز کارشناسی مقطع دانشجویان تمامی شامل پژوهش این ةجامع معادالت ساختاری بود.

 222 برابر کالین سرانگشتی قاعده اساس بر آماری نمونه حجم. بود 4100-104 تحصیلی سال در دختر پل

 در مورداستفاده ابزارهای. شد انجام آنالین پرسشنامه با و دسترس در گیری نمونه روش به که شد تعیین نفر

 ایرانی نوجوانان خطرپذیری مقیاس ،(CDAS) ویروس کرونا بیماری اضطراب مقیاس پژوهش این

(IARS) ،یبار کلهای اجرایی  مقیاس نارسایی کنش (BDEFSو پرسش )  نامه الگوهای ارتباطی خانواده

(FCPبود ) یبسته آمارافزارهای  سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم به روش مدل ها لیتحل. تمام 

نارسایی نتایج نشان داد . انجام شدند -AMOS 21 آموس افزار نرمو  -SPSS 22برای علوم اجتماعی 

گرایش به بر  اضطراب کرونا ةواسط بهرابطه مستقیم و  گرایش به رفتارهای پرخطربر  های اجرایی کنش

 مستقیم اثر گرایش به رفتارهای پرخطربر  وشنود گیری گفت جهتغیرمستقیم دارد.  تأثیر ای پرخطررفتاره

گیری  جهت .اثر غیرمستقیم داشت گرایش به رفتارهای پرخطربر  اضطراب کرونا واسطه به اما، نداشت

. عالوه خطر نداشتهمنوایی اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم از طریق اضطراب کرونا بر گرایش به رفتارهای پر

، افزایش نارسایی طورکلی به. بودمستقیم  دارای اثر گرایش به رفتارهای پرخطربر  اضطراب کرونابر این، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 نویسنده مسئول :garavand.h@lu.ac.ir 

https://www.orcid.org/0000-0001-5228-5413


 0610 تابستان | 64شماره | دوازدهم سال |ینیبال یمطالعات روان شناس  | 44

گردد که این امر موجب  وشنود باعث افزایش اضطراب کرونا می گیری گفت های اجرایی و جهت کنش

اب ناشی از آن به مصرف مواد مخدر، سیگار گیری و اضطر شود افراد برای مقابله با اثرات منفی این همه می

 .آورند یروو مشروبات الکلی 

به  شیاضطراب کرونا، گرا ،ییاجرا یها کنش ییخانواده، نارسا یارتباط یالگوها :ها واژهکلید

 .پرخطر یرفتارها



 44 |  گراوند ...؛  یها کنش ییخانواده و نارسا یارتباط یالگوها یساختار یابی مدل

 مقدمه
 ترین مهم از یکی 4از دیدگاه متخصصان بهداشتی و مسائل اجتماعی، رفتارهای پرخطر

به  جامعه و فرد اجتماعی و شناختی روان جسمانی، سالمت برای تهدیدکننده مشکالت

(. 2042 و همکاران، 2برادلی، موهانتی، کروس، آلین-ترند، چوکاس اکس) رود می شمار

در پژوهش حاضر از بین رفتارهای پرخطر، گرایش به مصرف مواد، سیگار کشیدن و 

. سازمان بهداشت جهانی مسئله مواد اند فتهقرارگر یموردبررسمصرف مشروبات الکلی 

مخدر اعم از تولید، توزیع و مصرف را کنار سه مسئله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت 

مسائل اساسی  ازجمله، فقر و شکاف طبقاتی، زیست محیط، آلودگی کشتارجمعیسالح 

اسی در عرصه شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سی

، 3مهان گانون، استرانگ و میک دهد )مک جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می

های انسانی جوان در سطح جهان  (. مصرف مواد مخدر موجب از دست دادن سرمایه2020

( و تغییرات اساسی در شناخت و 4311راد،  بجستانی و مردانی )کامکار، فرخی، سلیمی

اخیر نشان داده  ةدههای دو  (. پژوهش2042، 1گردد )قنبری و سامنر فرآیند عاطفی افراد می

آید که با کارکرد مغز مرتبط است )معینی، ملیحی  می حساب بهکه اعتیاد نوعی بیماری 

(. با توجه به کاهش سن اعتیاد و رواج آن در 4312الذاکرینی، اسدی و خواجوند خوشلی، 

شود )امانی،  اندیشی بیشتر احساس می بین جوانان بخصوص دانشجویان، ضرورت چاره

گیرشناسی نشان از روند رو به افزایش مصرف سیگار،  های همه بررسی چراکه(، 4312

 (.4311الکل و سایر مواد در بین دانشجویان دارد )کامکار و همکاران، 

کنند تا بر اساس نیازهای  مواد اعتیادآور از هر فرصتی استفاده می کنندگان توزیع

اندازی کنند و فروش خوبی داشته باشند )قربانی و شرافت،  را راه موردنظرجامعه تبلیغات 

کرونا ویروس در دنیا شایع شده است و مردم به دنبال راهی برای درمان  که اکنون( و 4312
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گردان و مشروبات الکلی اقدام به تبلیغ  د مخدر، روانفروشندگان موا بازهمآن هستند، 

گسترش این بیماری کنند.  برای مصرف آن و تأثیر مثبت آن بر روی درمان این ویروس می

ترین تهدید سالمت عمومی افراد  بزرگ عنوان بهچنان پرسرعت بود که  در سطح جهانی آن

شناسی، شایعات  گسترده شیوع (. دامنه2020، 4گوگان شناخته شد )وو، مک 2020در سال 

های مختلف و قدرت انتقال زیاد  و اطالعات غلط درباره منشأ بیماری، شکست در درمان

 2041حول کرونا ویروس  ای مالحظه قابلاین بیماری باعث شده است استرس و اضطراب 

 (.2020و همکاران،  2در افراد سالم به وجود آید )پری، شریسدا، رحمان، زکی، تان

به عفونت، دورکاری، نگرانی در  ابتالشت از ماهیت ناشناخته بیماری، ترس از وح

شدیدی را برای  مشکالتمورد کسب درآمد و ترس از دست دادن شغل، بیکاری ناگهانی 

مانند کارگران فصلی و مهاجر، صاحبان مشاغل روزانه و  درآمد کمهای  افراد گروه

به دلیل عدم  ها آننظیری در میان  بیخاص ایجاد و موجب پریشانی  وکارهای کسب

اطمینان از آینده شده است که ممکن است فرد پریشان را به مصرف مواد اعتیادآور 

 ازحد بیشمصرف ( و 2020و همکاران،  3)مارسدن، دارکی، هال، هیکمان، هولمیس

راد و  دهد )عاملی، شکوهیدوز شدن سوق  مواد مخدر و اور سوءمصرفسیگار، الکل و 

شرایط قرنطینه و  چراکه(؛ 2020، 1؛ روگرس، شفرد، گاری و زوالینسکی4311انی، قرب

های سالم مانند روابط اجتماعی،  گذاری اجتماعی سبب شده است استفاده از روش فاصله

های ورزشی به همراه دوستان برای مقابله با ترس و استرس  های فیزیکی و فعالیت فعالیت

تعدیل سروتونین توسط مسیرهای دوپامین ری کاهش یابد. ناشی از قرنطینه و شیوع بیما

شود و  افسردگی می مبتالبهمنجر به کاهش فعالیت مدار پاداش مزولیمبیک مغز در افراد 

شوند که لذت  مواد اعتیادآور مثل الکل و دیگر مواد، باعث فعالیت پربار سیستم پاداش می

های الکلی زمانی که برای مدت  نوشیدنی بر این، عالوهبه همراه دارد.  ها آنموقتی برای 

شوند  شوند منجر به سازگاری نورونی در مسیرهای استرس و پاداش می استفاده می طوالنی
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و  (ریز های متقابل بین دستگاه عصبی و غدد درون کنش) های نورواندوکرین و پاسخ

زا  خود زمانی که یک وضعیت استرس نوبه بهکه  کنند واکنش استرس را فعال می

های  پژوهش (.4311)عاملی و همکاران،  کنند ، تمایل به الکل را تشدید میرسد فرامی

مهر،  (، بگداچ، کین2041و همکاران ) 4، نیمویر، فیلبرون، سادیکووا، کسلرویلسینت

( به نقش مؤثر 4311(، مهدوی و میرزاوند )2041) 2سابونچی، مارسوزلک و دولما

( در پژوهش خود 4312گوزلو ) اره دارند. عطادخت و قرهاضطراب در گرایش به اعتیاد اش

 .تأکیددارندگرایش به اعتیاد  ازجملهبینی انواع بزهکاری  به نقش اضطراب در پیش

ای است که از  زا میزان حمایت و توجه یکی از منابع مهم سازگاری در شرایط تنش

شود. ضعف حمایت خانوادگی به سطح پایین بهزیستی  سوی نزدیکان دریافت می

؛ فان 2020، 3)اضطراب و افسردگی( مرتبط است )ویسلسون، ویس و شوک شناختی روان

های مهم  یکی از زمینه عنوان بهانواده توان از محیط خ (. بر این اساس می2020، 1و لو

گیری و بروز پدیده اضطراب نام برد. الگوهای ارتباطی خانواده نخستین بار توسط  شکل

بر این بود که الگوهای ارتباطی،  ها آنمعرفی شد. اعتقاد  4122در سال  2مک لئود و چفی

یک ویژگی  که ینابیشتر حاصل تجارب ناشی از تعامالت بین اعضای خانواده است؛ تا 

توسط مک لئود و چفی دو  شده مطرحها بعد ریچی با بازبینی مفاهیم  شخصیتی باشد. سال

گیری همنوایی به میزان  وشنود را معرفی کرد. جهت گیری همنوایی و گفت جهت

ها و باورها در بین اعضای خانواده اشاره دارد  ها، ارزش سازگاری و توافق در نگرش

کند که هر یک از  وشنود به این موضوع اشاره می گیری گفت ت(. جه4114، 6)ریچی

وگوی  شود و گفت اعضای خانواده تا چه حد بر بیان افکار و احساسات خود تشویق می

(. 2002، 2آزاد و حمایتی چقدر در بین اعضای خانواده جریان دارد )کوئرنر و فیتزپاتریک
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رکرد خانواده و نحوه تعامل افراد آن در که کا این باوجودوجود این شواهد نظری و  رغم به

، 4برخی از پژوهشگران بوده است )پوتواین، وودز، سیمز موردتوجهبینی اضطراب  پیش

گیری  اند که جهت نشان داده شده انجام( و مطالعات تجربی 2041، 2؛ ساها2040

؛ به نقل از رحیمی و 2002، 3؛ ناکایاما4326صورت منفی )رحیمی و خیر،  به وشنود گفت

( اضطراب 4326مثبت )رحیمی و خیر،  صورت بهگیری همنوایی  ( و جهت4326خیر، 

کنند اما پژوهشی که رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با  بینی می عمومی را پیش

کرده باشد مشاهده نشد و پرداختن به این رابطه یکی از اهداف  اضطراب کرونا را بررسی

 ش حاضر است.پژوه

یکی از مواردی  گرفته انجامعالوه بر الگوهای ارتباطی خانواده، بر اساس مطالعات 

ست )الرسون، یودر، که ممکن است با اضطراب ارتباط داشته باشد، کارکردهای اجرایی ا

مدار  کارکردهای اجرایی فرایندهای هدف(. 2040و همکاران،  1، سونگجانسون، رهامی

 شناختی روانکه مسئول کنترل و هماهنگی رفتار بوده و با فرایندهای  شناختی هستند عصب

، کارکردهای 2مسئول کنترل هوشیاری، تفکر و عمل ارتباط دارند. در الگوی بارکلی

: اعمال خودفرمان که برای خودگردانی به کار گرفته اند شده تعریفاجرایی بدین گونه 

توان گفت؛ اصطالح کارکردهای اجرایی یک  (. در این راستا می2044شوند )بارکلی،  می

های  عبارت کلی است که دربرگیرنده گستره وسیعی از فرایندهای شناختی و توانایی

ریزی، حافظه فعال،  ، برنامهدهی سازمانرفتاری نظیر توانایی حل مسئله، توجه، استدالل، 

اده است که اختالل کنترل بازدارنده، کنترل تکانه و بازداری پاسخ است. مطالعات نشان د

های روزمره  های کارکردهای اجرایی ممکن است باعث آثار مخربی بر فعالیت در مؤلفه

های ارزیابی، عملکرد مستقل و  افراد نظیر توانایی کار کردن و توجه در مدرسه و موقعیت

عاطفی و هیجانی  آزادانه در خانه، گسترش و حفظ روابط اجتماعی و ایجاد رفتارهای
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، فر، محرری و همکاران ، سلطانیآباد چمنزاده ملکی، مشهدی، غنایی  شود )حسینمناسب 

کند و  های تازه را تسهیل می بهتر، استفاده از ارزیابی شناختی روان(. عملکرد عصب 4312

نماید که به تنظیم بهتر  منبع شناختی بیشتری را برای کمک به توجه پایدار فراهم می

باک، نجاری،  شود )بی ی اضطراب در بیماران منجر میشناختی و کاهش اضطراب ناش

-میر، رئال رویز دی-جوارزلوپز،  -کریوان، کوستا -الویگنی ؛4311جباری و سنگانی، 

-فرناندز، جوارز-سوریا، رئال -ناوارو ؛2024و همکاران،  4مونز دی لیئون -فرناندز، سانچز

از طرفی اختالالت خلقی، عاطفی،  (.2024و همکاران،  2لوپز، سانچز-میر، کاستا رویز دی

گذارند )میکو، هنین، بیدیرمان،  هیجانی و رفتاری نیز بر کارکردهای اجرایی تأثیر منفی می

 (.2001و همکاران،  3روزنباوم، پتی

یک عالمت خانوادگی  عنوان بهتوان گرایش به رفتارهای پرخطر را  از منظر دیگر می

توان گفت اختالفات  در بروز آن سهیم باشد. می در نظر گرفت که نوع عملکرد خانواده

خانوادگی و وجود مشکل و تعارض در روابط خانوادگی و اشکال در کارکردهای 

پناه، مهدیان و  تواند باعث بروز رفتارهای نابهنجار در فرزندان شود )اسالم خانواده می

( در پژوهشی 4100(. استاد رحیمی و فتحی )2042؛ مراشیان و صفرزاده، 4312جاجرمی، 

 به گرایش و وشنود گفت گیری جهت ارتباطی الگوی به این نتیجه دست یافتند که بین

 مثبت رابطه اعتیاد به گرایش و همنوایی گیری جهت بین و معنادار منفی رابطه اعتیاد

( در پژوهشی به این نتیجه 4100شریفی، سهرابی و برجعلی ) مام .دارد وجود معناداری

 طور بهگیری همنوایی ) منفی( و جهت طور بهوشنود ) گیری گفت دست یافتند که جهت

رسد جوانان  مثبت( تأثیرات غیرمستقیم و معناداری بر آمادگی به اعتیاد داشتند. به نظر می

یی با علّت یادگیری همنوایی و پذیرش هایی با الگوهای ارتباطی همنوا در خانواده

وچرای عقاید اطرافیان بدون تفکر و تأمل )آموختن نوعی تقلید کورکورانه( و  چون بی

پذیرند  بیشتری از دوستان بزهکار تأثیر می احتمال بهپایین،  نفس اعتمادبههمچنین سطح 
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( نشان دادند 4316نصیر ) (. ذهبیون و حسینی سلطان4316نصیر،  )ذهبیون و حسینی سلطان

 وشنود و بعد همنوایی با آمادگی به اعتیاد ارتباط دارند. که بعد گفت

های اجرایی،  یکی از ابعاد مهمی که با رفتارهای پرخطر مرتبط شده، نارسایی کنش

های اجرایی مانند کنترل بازداری و تمایل به پاسخ سریع،  یعنی ناتوانی در انجام برخی کنش

و همکاران،  4باشد )کارول، همینگوی، باور، آشام، هاتون نتیجه می ارهدرببدون فکر کردن 

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند نوجوانان بزهکار 4314لو و مشهدی ) (. حمزه2006

های  تری در بازداری داشتند. همچنین پژوهش نسبت به نوجوانان عادی عملکرد ضعیف

(، لورنس، لوتی، باگدان، 2040و همکاران ) 2ویلیامز، فوکس، لیجوز، رینولدز، هندرسون

دهد نارسایی در  ( نشان می2002) 1( و گورفین و مک لئود2001) 3ساهاکیان و کالرک

های مرتبط با مواد و وابستگی به الکل مرتبط  بالقوه با اختالل طور بهبازداری شناختی 

 هستند.

 42030ون نفر که در میلی 23مطالعات اطالعات پرونده الکترونیکی سالمت حدود 

( 2020) 2بود، توسط ونگ، کالبر، ژو و ولکوو شده دادهتشخیص  41-کووید ها آننفر از 

و نوع بیمه  دهد، با در نظر گرفتن عواملی مثل سن، جنسیت، نژاد در آمریکا نشان می

در افراد دارای اختالالت سوءمصرف مواد  41-درمانی نسبت شانس برای ابتال به کووید

مواد اپیوئیدی نسبت به افراد فاقد این اختالالت بیشتر است. همچنین عوارض  ویژه بهمخدر 

تر است. زائو، مینگ، کومر،  در افراد دارای اختالل مصرف مواد اپیودی قوی 41-کووید

 آگهی پیش( نشان دادند استعمال دخانیات یک شاخص 2020و همکاران ) 6وو، هوانگ

( 2020) 2مچنین کای، بوسی، ژیاو، خردمند و آموساست. ه 41-نامطلوب برای کووید

ریوی در میان  -گزارش نمودند جدا از خطرات ناشی از استعمال دخانیات بر سالمت قلبی
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و عوارض ناشی از آن را افزایش  41-خاص خطر ابتال به کووید طور بهافراد سیگاری 

ک عامل خطر مستقل دهد. هنوز مشخص نشده است که آیا استعمال دخانیات واقعاً ی می

همراه و مرتبط  یها یماریباست و یا عواملی چون سن، جنس، قومیت و  41-برای کووید

و  4با استعمال دخانیات دخیل هستند )روساتو، روسو، مازوکوت، دی وینچنزو، فیورتو

از تأثیر نامطلوب مصرف دخانیات بر ابتال  شده گزارش(. در بین تحقیقات 2020همکاران، 

نیز از ارتباط منفی بین استعمال دخانیات و  کننده گیجهای  ، برخی گزارش41-به کووید

اند ممکن است نیکوتین دارای اثر  خورد که بیان نموده به چشم می 41-کووید

 3ها یتوکینسیستم ایمنی بدن( برای کند کردن طوفان س کننده تعدیل) 2ایمونومدوالتوری

 دیکوودرمان در برابر سارس  عنوان بهباشد، این نتایج عالقه جدیدی به استفاده از نیکوتین 

(. نتایج 2020، 1در بین پژوهشگران به وجود آورده است )فارسالینوس، باربونی و نیارا 2

و  مواد مخدرتواند مانند  دهد مصرف الکل نیز می ( نشان می2020) 2تحقیقات تستینیو

های متناقض مطالعات  بنابراین یافته؛ را تهدید کند 41 دیکووگار سالمتی مبتالیان به سی

، در شرایط کننده گمراههای نادرست یا  مختلف باید با دقت بیشتری بررسی شود تا پیام

کنونی بر اقدامات سالمت عمومی در کاهش استعمال دخانیات و مواد مخدر تأثیری 

 نداشته باشد.

ینکه این روزها جهان درگیر بیماری کرونا است و به دنبال شیوع این با توجه به ا

، اقتصادی و بسیاری از مشکالت دیگر در حال شناختی روانبیماری مشکالت جسمی، 

شود.  افزایش است، لزوم کار پژوهشی روی انواع پیامدهای ناشی از کرونا دیده می

ترین مشکالت است که مشکالت  ای ها نشان داده است که اضطراب یکی از هسته پژوهش

بنابراین، این پژوهش بر آن است که نقش میانجی اضطراب ؛ دیگر را به دنبال خود دارد

های اجرایی با گرایش به  کرونا را در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و نارسایی کنش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Rossato, Russo, Mazzocut, Di Vincenzo & Fioretto 

2. Immunomodulators 

3. Cytokines 

4. Farsalinos, Barbouni & Niaura 

5. Testino 



 0610 تابستان | 64شماره | دوازدهم سال |ینیبال یمطالعات روان شناس  | 46

ا با بررسی کند ت (الکل مصرف کشیدن و سیگار مخدر، مواد مصرف)رفتارهای پرخطر 

شدن  تر گستردههای مداخالت مرتبط با آن، از  استفاده از نتایج آن و طراحی برنامه

پژوهش حاضر در پی  شده مطرحمشکالت پیشگیری به عمل آورد. با توجه به مطالب 

گویی به این سؤال است که آیا اضطراب کرونا در رابطه بین الگوهای ارتباطی  پاسخ

مخدر،  مواد مصرف)رایی با گرایش به رفتارهای پرخطر های اج خانواده و نارسایی کنش

 کند یا خیر؟ ای ایفا می نقش واسطه (الکل مصرف کشیدن و سیگار

 0روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش
از نوع  ها افتهیاطالعات و  یگردآور برحسبو  یبر اساس هدف کاربردپژوهش،  روش

مدل معادالت اطالعات، از روش  وتحلیل تجزیه یاست و برا یهمبستگ -یفیتوص

 آموزش مرکز دانشجویان کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه. است شده استفاده ساختاری

 تحصیل به مشغول 4100-104 تحصیلی سال در که باشد می( پسران ویژه) دختر پل عالی

 قرار پژوهش این اختیار در دختر پل عالی آموزش مرکز طریق از که آماری طبق. بودند

 روانشناسی، تحصیلی های رشته در کارشناسی مقطع در پسر دانشجوی 124 تعداد گرفت،

در  یوترکامپ رشته و کشاورزی مهندسی ورزشی، علوم انگلیسی، زبان آموزش حسابداری،

 .هستند تحصیل به مشغول مرکز این

توان  هر مسیر می یازا( به 2042) 2کالینبا توجه به اینکه بر اساس قاعده سرانگشتی 

مسیر )هفت مسیر  40نفر را انتخاب کرد و پژوهش حاضر دارای  20و حداکثر  40حداقل 

 یریجلوگ ی)برا نفر تعیین گردید. 222مستقیم و سه مسیر غیرمستقیم( بود حجم نمونه برابر 

گیری با توجه به  روش نمونه (.یدگرد یعپرسشنامه توز 210حجم نمونه تعداد  یزشاز ر

غیر احتمالی و پرسشنامه  صورت بهودیت تردد هنگام جدی شدن خطر کرونا در ایران محد
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های واتساپی که دانشجویان در ایام  در گروه 4از طریق واتساپ ها نامه پرسشآنالین بود. 

مکمل سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی برای هر درس  عنوان بهآموزش مجازی 

های  ها و حذف نمونه ه شد. پس از پاالیش اولیه دادهگذاشتاشتراک بودند، به  دادهتشکیل 

 های مالک شد. وتحلیل تجزیهنفر  222 درنهایتهای مفقودی،  مخدوش و ناقض شامل داده

 داشتن تمایل ، جنسیت پسر ودختر پلمرکز آموزش عالی  در تحصیل شامل مطالعه به ورود

 صورت به ها پرسشنامه کمیلت مطالعه از خروج های مالک و پژوهش در مشارکت جهت

 .بود نامعتبر یا ناقص

 ر سنجشابزا

 :2(CDASیروس )ومقیاس اضطراب کرونا 
پور،  این ابزار جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران توسط علی

شده است. نسخه نهایی این ابزار  یابیاعتبار ( تهیه و 4312) و همکاران پور یعلقدمی، 

 ،0ی لیکرت )هرگز=ا درجه 1عامل( است. این ابزار در طیف مؤلفه ) 2گویه و  42دارای 

ین بیشترین و بنابرا شود؛ یمی گذار نمره( 3و همیشه= 2یشتر اوقات=ب ،4ی اوقات=گاه

 است. 21ا ت 0کنند بین  یمدر این پرسشنامه کسب  دهنده پاسخی که افراد ا نمرهکمترین 

یایی این پا دهنده سطح باالتری از اضطراب در افراد است. باال در این پرسشنامه نشان نمرات

و برای کل  26/0 ، عامل دوم22/0ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل اول 

جهت بررسی روایی وابسته همبستگی به مالک این پرسشنامه  به دست آمد. 12/0پرسشنامه 

استفاده شد که نتایج  یها یگو 22ز همبسته کردن این ابزار با پرسشنامه سالمت عمومی ا

اضطراب، مؤلفه نشان داد پرسشنامه اضطراب کرونا با نمره کل پرسشنامه سالمت عمومی و 

، 24/0، 12/0های جسمانی، اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر  نشانه

دار بودند. همچنین با  معنی 04/0کلیه این ضرایب در سطح آلفای است و  22/0و  12/0

 باشد یمدارای دو عامل  پرسشنامهاستفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند که ساختار 
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کل  یکرونباخ برا یآلفا یبپژوهش حاضر ضر درها دارند.  که برازش قابل قبولی با داده

 23/0و  24/0عالئم روانی و جسمانی به ترتیب های  و برای خرده مؤلفه 22/0 مقیاس

 .باشد یمناسب ابزار پژوهش م یاییاز پا یحاک یجکه نتا آمده دست به

 :0(FCPنامه الگوی ارتباطات خانواده ) پرسش
گویه  26است و شامل  شده طراحی( 4110نامه توسط ریتچی و فیتزپاتریک ) این پرسش

نامه از نوع  سنجد. مقیاس این پرسش و همنوایی را می وشنود گفتباشد که دو بعد  می

( تا کامالً متفاوت 2از کامالً شبیه )نمره  یا درجه پنجباشد که در یک طیف  لیکرت می

یا  وشنود گفتگیری  گیرد. هر آزمودنی در خانواده خود به ترتیب جهت ( قرار می4)نمره 

تباطات خانواده از روایی محتوایی کند. ابزار الگوی ار همنوایی بیشتری را ادراک می

است  شده داده(. در مورد روایی مالکی نشان 2002برخوردار است )کوئرنر و فیتزپاتریک، 

هایی که از لحاظ  با اندازه ها آنشناسی  ها و ابعاد زیربنای تیپ که انواع متفاوت خانواده

(. در ایران، 2002یک، مربوط هستند، همبستگی دارند )کوئرنر و فیتزپاتر ها آننظری به 

 وشنود گفت( پایایی ابزار را به روش آلفای کرونباخ برای بعد 4326کورش نیا و لطیفیان )

 یبپژوهش حاضر ضر به دست آوردند. همچنین در 24/0و برای بعد همنوایی  22/0

و همنوایی به  وشنود گفتهای  و برای خرده مؤلفه 11/0 مقیاسکل  یکرونباخ برا یآلفا

 .باشد یمناسب ابزار پژوهش م یاییاز پا یحاک یجکه نتا آمده دست به 12/0و  21/0 ترتیب

 :2(BDEFSهای اجرایی بارکلی ) مقیاس نارسایی کنش
های اجرایی در  بازنمایی نارسایی کنش باهدفو  2044این مقیاس توسط بارکلی در سال  

 سؤال 21(. این مقیاس حاوی 2044طراحی شد )بارکلی،  ینیبال ریغهای بالینی و  جمعیت

به این پرسشنامه  یده پاسخاست.  اجرا قابلسال  24تا  42بوده و برای محدوده سنی 

همیشه )نمره  باًیتقر( تا 4)نمره  ندرت بهاز هرگز یا  یا چهاردرجهطیف لیکرت  صورت به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Family Communication Patterns 

2. Barkley deficits in executive functioning scale 
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های اجرایی  ( است که باالترین نمره، بیانگر مطلوب بودن و عدم ضعف در کنش1

 ها کودکان است. این پرسشنامه همچنین شامل پنج خرده مقیاس است که این خرده مقیاس

ی/ حل مسئله، خودمهارگری/ ده خودسازمان، ی زمانتیریخود مدپنج کنش اجرایی 

نمره  2کنند. از این ابزار  گیری می جویی هیجان را اندازه نظم، خودانگیزشی و خودبازداری

 44ها، یک نمره کلی و نمره دیگر از  نمره مربوط به خرده مقیاس 2شود که  استخراج می

به اند،  شده مطرح ADHDهای اجرایی در  فهرست کنش عنوان بهسؤال این مقیاس که 

اند(.  گویه در نظر گرفته نشده 44آید )الزم به ذکر است در این پژوهش این  می دست

 عنوان به( 46، 41، 6، 4، 61، 62، 60، 22، 20، 11، 21گویه ) 44گذاری این  علت نام

در مقایسه با  ADHD مبتالبهاین است که افراد  ADHDهای اجرایی در  فهرست کنش

اس اند. برای کل مقی های بالینی، نمره باالتری در این فهرست کسب نموده دیگر گروه

های خودمدیریتی زمان،  و برای خرده مقیاس 12/0ضریب آلفای کرونباخ 

جویی هیجان  خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکنترلی/ بازداری، خودانگیزشی و خودنظم

نیز  ADHDهای اجرایی در  و برای فهرست کنش 12/0و  14/0، 13، 16/0، 11/0 بیترتبه 

روایی و پایایی  دهنده نشانر خارج از کشور نتایج داست.  شده گزارش 21/0ضریب آلفای 

 در پژوهش حاضر همچنین (.2041؛ بارکلی، 2044مناسب این پرسشنامه است )بارکلی، 

و برای خرده مقیاس خودمدیریتی زمان،  12/0برای کل مقیاس  آلفای کرونباخضرایب 

ی هیجان جوی خودسازماندهی/ حل مسئله، خودکنترلی/ بازداری، خودانگیزشی و خودنظم

 آمد. به دست 26/0و  21/0، 14/0، 12/0، 22/0به ترتیب 

 :0(IARSمقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی )
رفتارهای پرخطر از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی استفاده شد که  سنجشبرای  

سؤال  32( ساختند. این مقیاس شامل 4310محمدی، احمدآبادی، پناغی و حیدری ) زاده

است و هفت دسته از رفتارهای پرخطر شامل گرایش به مواد مخدر، گرایش به الکل، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Iranian Adolescents Risk Taking Scale 
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طه و رفتار جنسی، گرایش به رابطه با گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به راب

ها مخالفت و موافقت  شود. آزمودنی جنس مخالف و گرایش به رانندگی خطرناک می

کنند.  ( بیان می0( تا کامالً مخالف )1ای از کامالً موافق ) گزینه خود را در یک مقیاس پنج

مدی و همکاران مح و حداقل نمره در آن صفر است. زاده 422حداکثر نمره در این آزمون 

گزارش کردند. در پژوهش حاضر، ضریب  21/0( آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 4310)

پژوهش  همچنین دربه دست آمد.  21/0آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه، محاسبه و 

گرایش به های  و برای خرده مؤلفه 11/0 مقیاسکل  یکرونباخ برا یآلفا یبحاضر ضر

به الکل، گرایش به سیگار، گرایش به خشونت، گرایش به رابطه و مواد مخدر، گرایش 

به ترتیب  رفتار جنسی، گرایش به رابطه با جنس مخالف و گرایش به رانندگی خطرناک

 یاییاز پا یحاک یجآمد که نتا به دست 14/0و  10/0، 22/0، 11/0، 13/0، 21/0، 14/0

 .باشد یمناسب ابزار پژوهش م

 ها داده وتحلیل تجزیهروش 

ضریب کشیدگی،  ،از میانگین، انحراف معیار، کجی با استفاده های پژوهش دادهتحلیل 

برای  (bootstrap) استراپ بوت روش ومدل معادالت ساختاری بستگی پیرسون و هم

( SPSS) اجتماعی علوم برای آماری افزاری نرم یها بستهبررسی مسیرهای میانجی و 

 انجام گردید. 21 (AMOS) آموس افزار نرم و 22 ویراست

 ها یافته
 .دهد می نشان را پژوهش متغیرهای شناختی جمعّیت های ویژگی 4 جدول

 رشته تحصیلی برحسبکنندگان  : توزیع فراوانی شرکت0 جدول

رشته

تحصیلی
حسابداریشناسیروان

آموزشزبان

انگلیسی

علوم

ورزشی
کامپیوتر

مهندسی

کشاورزی
جمع

 222 42 22 34 32 13 23 تعداد

 400 3/2 1/42 2/43 1/46 4/41 1/32 درصد
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 4/41رشته روانشناسی،  یدرصد دانشجو 1/32شود  مالحظه می 4که در جدول  طور همان

رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشجوی  درصد 1/46رشته حسابداری، دانشجوی درصد 

 3/2کامپیوتر و رشته دانشجوی  درصد 1/42 رشته علوم ورزشی،دانشجوی  درصد 2/43

بودند.رشته مهندسی کشاورزی دانشجوی  درصد

بستگی بین  میانگین، انحراف استاندارد، کجی، کشیدگی و ضرایب هم 2در جدول 

 است. شده ارائهمتغیرهای پژوهش 

 بین متغیرهای پژوهش یبستگ همکجی، کشیدگی و ضرایب میانگین، انحراف استاندارد، : 2جدول 

12345متغیرها

     4 وشنود گفت .4

    4 -40/0 . همنوایی2

   4 22/0** -26/0** های اجرایی . نارسایی کنش3

  4 31/0** 41/0** 02/0 . اضطراب کرونا1

 4 36/0** 22/0** 42/0 -40/0 . گرایش به رفتارهای پرخطر2

 24/4 21/0 23/4 22/2 44/3 میانگین

 21/0 26/0 22/0 26/0 01/4 استاندارد انحراف

 12/0 21/0 22/0 22/0 -40/0 کجی

 -41/0 43/0 -02/4 -20/0 -12/0 کشیدگی

 04/0 **p< 02/0* p< 

با اضطراب کرونا رابطه  وشنود گفتگیری  بین جهت، شود مشاهده می 2چنانچه از جدول 

گیری همنوایی با اضطراب کرونا رابطه  ؛ اما بین جهت(p > 02/0)داری مشاهده نشد  معنی

و همنوایی با  وشنود گفتهای  گیری جهت .(p < 04/0)آمد  به دستداری  مثبت و معنی

های  . بین نارسایی کنش(p > 02/0)داری نداشتند  گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه معنی

 به دستداری  بطه مثبت و معنیاجرایی با اضطراب کرونا و گرایش به رفتارهای پرخطر را

. همچنین بین اضطراب کرونا با گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و (p < 04/0)آمد 

 .(p < 04/0)داری مشاهده شد  معنی
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های  شامل داده مدل معادالت ساختاریچند مفروضه اصلی برای آزمون مدل فرضی، 

مدل های  فرض پیشقرار گرفتند.  یموردبررس مفقودی، نرمال بودن و هم خطی چندگانه

متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر مطلق ضریب کجی  نشان داد که معادالت ساختاری

تابع توزیع  ها دادههستند و  40از  تر کوچکو قدر مطلق ضریب کشیدگی  2از  تر کوچک

شاخص نبود و  13/0باالی  یبستگ همدارای  زا بروناز متغیرهای  کی چیه. باشند یمنرمال 

انس یو شاخص تورم وار 22/0تر از  بین کوچک برای تمام متغیرهای پیش تحمل

برقرار است.  مدل معادالت ساختاریهای  ؛ لذا مفروضهدست آمد هب 42/4تر از  کوچک

 برای آزمون مدل تحقیق استفاده کرد. مدل معادالت ساختاریتوان از  می رو نیازا

به کمک  ،رو نیازاها نبود.  دارای برازش در برخی از شاخص مدل پیشنهادی اولیه

بر هایی  ، تعدیلاساس نیبرامدل شد.  یکار دستپیشنهادی اقدام به  4های اصالحی شاخص

 یها خرده مؤلفهبعضی از بین  که یطور بهمبانی نظری و تجربی صورت گرفت.  اساس

 دوطرفه برقرار شد. های اجرایی روابط نارسایی کنش

 شده ارائه 3نهایی در جدول  شده اصالحهای برازندگی مدل پیشنهادی و مدل  شاخص

 است.

 شده اصالحپیشنهادی و  های های برازندگی مدل شاخص :6جدول 

 χ شاخص
2

 df P χ
2
/df RMSEAGFI AGFI CFINFIIFITLI 

 22/0 12/0 21/0 14/0 22/0 26/0 421/0 16/1 004/0 12 22/201مدلپیشنهادی

 16/0 12/0 16/0 12/0 21/0 11/0 062/0 03/2 004/0 13 11/22شدهاصالحمدل

 10/0 > 10/0 > 10/0 > 10/0 > 22/0 > 10/0 > <02/0 <3 >02/0 - -مقدارمطلوب

و  اند شده گزارشها در حد مطلوب  شاخص ةهمنتایج جدول باال حاکی از آن است که 

شود  های برازش می ، با توجه به شاخصرو نیازاها برازش مطلوب دارد.  مدل نهایی با داده

های در  استنباط کرد فرضیه اصلی پژوهش که درباره برازش مدل مفهومی بوده با تعدیل

 شود. واقع می رشیموردپذ، شده گرفتهنظر 
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 است. شده دادهنشان  4در شکل  نهایی در حالت ضرایب استاندارد، شده اصالحمدل 

 
گرایش بر  های اجرایی تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده و نارسایی کنش نهایی شده اصالح : مدل0شکل 

 اضطراب کروناگری  با میانجی به رفتارهای پرخطر

 =P، 60/0=003/0های اجرایی ) نارسایی کنش شود می مشاهده 4 شکل در که طورهمان

βو  وشنود گفتگیری  داری بر گرایش به رفتارهای پرخطر بود، اما جهت ( دارای اثر معنی

 وشنود گفتگیری  همنوایی بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر مستقیم نداشتند. جهت

(004/0=P، 23/0= βو نارسایی کنش ) ( 002/0های اجرایی=P، 12/0-= β دارای اثر )

گیری همنوایی بر اضطراب کرونا اثر مستقیم  ند، اما جهتداری بر اضطراب کرونا بود معنی

داری بر گرایش به  ( اثر معنیP، 46/0= β=032/0نداشتند. همچنین اضطراب کرونا )

 رفتارهای پرخطر داشت.

 دهد. ای نشان می نتایج حاصل از روش بوت استراپ را برای روابط واسطه 1جدول  
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 روش از استفاده با گرایش به رفتارهای پرخطر نهایی مدل غیرمستقیم مسیر : ضریب7 جدول

 استراپ بوت

مسیر

β

%55اطمینانفاصله
سطح

داریمعنی ینیبشیپمتغیر
متغیر

واسطه
پایینحدباالحدمتغیرمالک

 وشنود گفت
اضطراب 

 کرونا

گرایش به 

رفتارهای 

 پرخطر

036/0 026/0 001/0 011/0 

 222/0 -002/0 012/0 041/0 همنوایی

 032/0 006/0 422/0 026/0 های اجرایی نارسایی کنش

های  وشنود و نارسایی کنش گفتگیری  نتایج غیرمستقیم مدل پژوهش نشان داد که جهت

گری اضطراب کرونا اثر غیرمستقیم بر گرایش به رفتارهای پرخطر  از طریق میانجی اجرایی

 .دندار

 گیری بحث و نتیجه
 ای اضطراب کرونا در رابطه میان الگوهای بررسی نقش واسطه حاضر،هدف پژوهش 

بود. یافته اول  پرخطر رفتارهای به گرایش با اجرایی های کنش نارسایی و خانواده ارتباطی

گرایش به رفتارهای بر  اثر علّی و مستقیم وشنود گفتگیری  جهتپژوهش نشان داد 

 عنوان بهپرخطر دانشجویان ندارد. در تحقیقات پیشین به نقش ارتباطات مناسب خانوادگی 

است  شده اشارهتواند در عدم گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر مؤثر باشد  عاملی که می

(. 2042؛ مراشیان و صفرزاده، 4100؛ استاد رحیمی و فتحی، 4100و همکاران،  شریفی مام)

گیلمور،  مثال عنوان بهشود.  ها نتایج متفاوتی دیده می از سوی دیگر در تعدادی از پژوهش

( در پژوهش خود دریافتند که گرچه ارتباطات 2044) 4چن، هاس، کپاک و ربیالرد

تواند از درگیر شدن نوجوانان در رفتارهای پرخطر جنسی جلوگیری کند؛ اما  خانوادگی می

نوجوانی و اوایل دوره  ةدورنیستند و با رسیدن نوجوانان به اواخر  دتم یطوالناین اثرات 

( نتایج نشان داد که 2042) 2. همچنین در پژوهش پولین و دنالتشوند یمجوانی کمرنگ 
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 که ایننظارت والدین در جلوگیری از مصرف الکل پسران جوان اثری ندارد. با توجه به 

جوانان  ةجامعهای بیشتر بر روی  ها در این زمینه متناقض است؛ انجام پژوهش نتایج پژوهش

 کند. و نوجوانان ضرورت پیدا می

گری اضطراب کرونا اثر غیرمستقیم بر  از طریق میانجیوشنود  گیری گفت جهت

وشنود  گیری گفت این است که جهت توجه قابل. نکته گرایش به رفتارهای پرخطر دارد

تواند باعث افزایش  گردد و افزایش اضطراب کرونا می باعث افزایش اضطراب کرونا می

گرایش به رفتارهای پرخطر گردد. این یافته ناهماهنگ با یافته کوئرنر و فیتزپاتریک 

های  انواده( است مبنی بر اینکه فرزندان خ2002، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 4116)

تری دارند که  های ارتباطی رشدیافته وشنود زیاد، احتماالً مهارت گیری گفت دارای جهت

مؤثری با  طور بهها و انتظارات خود  دهد درباره نقش اجازه می ها آنخود به  نوبه بهاین 

های حل مسئله کارآمدتری برخوردارند که  همچنین از مهارت ها آندیگران گفتگو کنند. 

های مختلف عملکرد مناسبی داشته باشند و در برابر مشکالت  شود در موقعیت می باعث

های  بیشتر تاب بیاورند و دستخوش عواطف منفی نشوند. همچنین با نتایج پژوهش

( 2042(، مراشیان و صفرزاده )4100(، استاد رحیمی و فتحی )4100شریفی و همکاران ) مام

(، کای 2020(، زائو و همکاران )2020گ و همکاران )ونهای  ولی با نتایج پژوهش سو ناهم

( همسو 2040پوتواین و همکاران ) ( و2041ساها )(، 2020(، تستینیو )2020و همکاران )

واگیردار بودن  به علتتوان گفت در اصل مبتالیان به کرونا  در تبیین این یافته می باشد. می

باشند. این امر  نمی انشانیاطرافدوستان و  این بیماری قادر به برقراری ارتباط با آشنایان،

توان گفت که  . عالوه بر این، میدارد یبازموشنود واقعی  گیری گفت را از جهت ها آن

های دیگر در زندگی افراد باشد  دهنده اضطراب تواند کاهش وشنود می گیری گفت جهت

تواند مؤثر  پذیر نیست، نمی ولی در مورد این بیماری که تماس مستقیم با دیگران، امکان

های  اضطراب کرونا مفهومی بدیع است که با شیوع ویروس کرونا وارد دیدگاهباشد. 

گیری  شناسی شده است، بنابراین این مفهوم همواره در وضعیت ابتدایی شکل نظری روان

های اضطراب به سبب اینکه  سایر طیف برخالفادبیات نظری قرار دارد. اضطراب کرونا 
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ناشی از یک ویروس شدیداً واگیر است، ابتالی آن، مرزهای عاطفی و روابط صمیمانه بین 

کشاند. در این صورت فرد همواره با اجتناب از برقراری تعامل سعی  فردی را به چالش می

فرد  چراکههای شخصیتی خود دارد  ای متکی به ویژگی های مقابله مهارت یریکارگ بهدر 

حل  کند این روش در مصون ماندن فرد از ابتال به ویروس کرونا بهترین راه احساس می

گیری اجتماعی و کاهش شدید تعامالت  هطرح فاصل اجراشدناست. از طرفی با توجه به 

فامیلی و دوستانه، منابع حمایتی در سطح ضعیفی قرار دارد و ادراک فرد از حمایت 

احتمال داد  توان یماجتماعی همواره با ناامیدی و یأس همراه خواهد بود. در تبیین دیگر 

های اجتماعی  وشنود خانوادگی در وضعیت شیوع ویروس کرونا از طریق شبکه کانال گفت

بوده است با توجه به نقش عالئم غیرکالمی، زبان بدن و همدلی در تعامل حضور منابع 

در روابط مجازی چنین شرایطی برقرار  که یدرحال، شود یممطلوب ارائه  یتیفیباکحمایتی 

 (.4311محمدیان،  باشد )سقزی، یزدانی اسفیدواجانی و گل نمی

اثر غیرمستقیم از طریق اضطراب کرونا بر گرایش گیری همنوایی اثر مستقیم و  جهت

(، 4100شریفی و همکاران ) های مام این یافته با نتایج پژوهش .به رفتارهای پرخطر نداشت

(، کای و 2020(، زائو و همکاران )2020ونگ و همکاران )(، 4100استاد رحیمی و فتحی )

پوتواین و  ( و2041(، ساها )2042مراشیان و صفرزاده )(، 2020(، تستینیو )2020همکاران )

نارسایی توان بیش از همه از وزن باالی  دلیل این را میباشد.  می سو ناهم( 2040همکاران )

 این تبیین در همچنین دانست.گرایش به رفتارهای پرخطر  ینیب شیپدر های اجرایی  کنش

 دیگری میانجی متغیرهای وجود و انسانی علوم پیچیده متغیرهای ماهیت گفت توان می یافته

 رابطه میمانتوان اینکه بر دلیلی باشد تواند می اند قرار نگرفته یموردبررس پژوهش این در که

 که گونه آن گیری همنوایی و گرایش به رفتارهای پرخطر را جهت متغیر دو بین واقعی

 های پژوهش در متغیر دو این رابطه شود می توصیه همین خاطر به. کنیم شناسایی هست

 .گردد آشکار بیشتر متغیر دو این بین ماهیت رابطه تا گیرد قرار یموردبررس دیگر

های اجرایی از اثر علّی و مستقیمی بر گرایش به رفتارهای پرخطر  نارسایی کنش

(، طبیبی و همکاران 4314لو و مشهدی ) های حمزه . این یافته با نتایج پژوهشداشت
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(، گورفین 2001(، لورنس و همکاران )2040یامز و همکاران )(، ویل2043(، گراس )2042)

راستا بودند.  ( با نتیجه پژوهش حاضر، هم2006( و کارول و همکاران )2002و مک لئود )

شناختی است که با  طبق نظریه انگیزشی گری، سیستم بازداری مغز یک سیستم عصب

در  یرهاشدگاحساس  ةتجربو موجب  شده فعالهای لذت و سرخوشی  ضعف آن، نشانه

تواند حالت خوشی فزاینده و گرایش به  شود. حساسیت کم سیستم بازداری مغز، می فرد می

رفتارهای پرخطر و  ةتجربفقدان بازداری را در فرد ایجاد نموده و آمادگی فرد برای 

شود  بازداری باعث می درواقع(. 2043، 4دهد )بری و رابینز انحراف را افزایش می

جویی  و فرایند خودکنترلی یا خودنظم دورماندهتر از تداخل  ی شناختی سطح پایینفرایندها

 که یدرصورتبه جریان بیفتد تا فرد بتواند رفتار خود را با شرایط محیطی سازگار نماید، 

نارسایی در بازداری شناختی و رفتاری به عدم کنترل افکار، اعمال و هیجانات منتهی شده و 

ساز بروز رفتار  شود و این زمینه ی تکانشی ناسازگارانه و غیرارادی میباعث بروز رفتارها

های اجرایی مثل نارسایی در بازداری  بنابراین نارسایی در کنش؛ شود پرخطر در جوانان می

نارسایی در تنظیم خودکنترلی نقش مهمی در رفتارهای پرخطر و بزهکاری  جهیدرنتو 

یج همسو با نتایج چن، موگلتون، جون، تزنگ و کند. همچنین این نتا جوانان ایفا می

راهبردی  ازنظر( است که نشان دادند بزهکاران تکانشی تحت شرایطی که 2002) 2هونگ

 قادر به تغییر میزان خطای خود نیستند نارسایی در کنترل بازداری نشان دادند.

 دانشجویان داشت.گرایش به رفتارهای پرخطر بر  اثر علّی و مستقیماضطراب کرونا 

(، زائو و همکاران 2020ونگ و همکاران ) های های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش یافته

(، بگداچو 2041ویلسینت و همکاران )(، 2020(، تستینیو )2020(، کای و همکاران )2020)

( در جهت تأثیر اضطراب بر گرایش به 412گوزلو ) ( و عطادخت و قره2041و همکارن )

 ةجامعتوان گفت به دلیل اینکه  است. در تبیین این فرضیه می همسوپرخطر رفتارهای 

نوجوانی و اوایل دوره جوانی هستند و ممکن است  ةدورآماری پژوهش حاضر در انتهای 

 ها آنهای سازگاری  های الزم را برای کنترل عوامل بیرونی نداشته باشند و مکانیزم مهارت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Bari & Robbins 

2. Chen, Muggleton, Juan, Tzeng & Hung 
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تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؛ یعنی یک نوجوان یا جوان  اه آنناپخته باشد، این عوامل بر 

به  ها آنبنابراین ؛ در معرض آسیب است سال بزرگزا بیشتر از یک  در یک محیط استرس

های ضعیف روحی، ممکن است برای خروج از این فشارهای روانی،  دلیل توانایی

هایی مانند  او آسیب رفتارهای جایگزینی از خود نشان دهند. در این حالت اگر پیرامون

شود که اختالل روانی همچون  مصرف مواد مخدر رایج باشد، این احتمال در او تقویت می

اضطراب در او بروز یابد و نتواند خود را مدیریت کند و به مصرف مواد روی آورد؛ 

های اضطرابی و ناخوشایند را از بین  برخی از حالت مدت کوتاهمواد مخدر در  چراکه

ها و فشارهای روانی ناشی از  ( هر چه میزان استرس4110) 4بر اساس نظریه یانگ برد. می

های زیادی باشد که  العمل تواند باعث نتایج و عکس محیط پیرامون افزایش داشته باشد، می

 گفت کهتوان با صراحت  کاهش میزان فشار ناشی از این استرس باشد. حتی می به خاطر

در گرایش فرد به سمت اعتیاد دارد. ممکن است  یتوجه قابلاسترس و اضطراب نقش 

های شخصیتی نظیر  ای از رگه مصرف مواد موجب کاهش اضطراب و عالئم درد باشد. پاره

پایین بودن سطح تحمل استرس، تصویر منفی از خود، فقدان شایستگی، انزوا و افسردگی 

 (.4311ی، است )به نقل از کرمی و باقر مخدرباعث گرایش به مواد 

گری اضطراب کرونا اثر غیرمستقیم بر  های اجرایی از طریق میانجی نارسایی کنش

باک و  های بی های پژوهش حاضر با نتایج پژوهش . یافتهگرایش به رفتارهای پرخطر دارد

سوریا و همکاران  -(، ناوارو2024کریوان و همکاران ) -(، الویگنی4100همکاران )

( و عطادخت و 2041(، بگداچو و همکارن )2041اران )(، ویلسینت و همک2024)

 همسوبر اضطراب کرونا  یشناخت روان( در جهت تأثیر عملکرد عصب 412گوزلو ) قره

شناختی در حیطه عملکرد اجرایی  توان به مبنای زیست است. علت این همسویی را می

وت مانند حافظه، های متفا در حیطه شناختی روانعملکرد عصب  که یهنگاممرتبط دانست، 

های حل مسئله بهتری را  توجه و پردازش اطالعات، فعالیت مناسبی نداشته باشد، افراد روش

کنند و بنابراین تجربه اضطراب بیشتری را خواهند داشت. شکست در تنظیم  انتخاب نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Yang 
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وضعیت اضطراب و تشدید عالئم اضطراب در جوانان، به تمایل و گرایش فرد در استفاده 

های فاقد پذیرش، دشواری در کنترل  شود. واکنش های ناسازگارانه منجر می وشاز ر

(، 2040، 4رفتارها و نقص در استفاده عملکردی مثبت در نوجوانان مضطرب )گراتز و تول

( معتقد بودند 2042) 2شود. کیسر، میلیچ، لینام و چارنیگو گرایش به اعتیاد را موجب می

تواند ناشی از مقابله نادرست و آستانه تحمل پایین  نان میگرایش به مصرف مواد در نوجوا

پذیری ناشی از مصرف و  نسبت به عالئم اضطراب باشد. گرایش به مصرف مواد و تحریک

هیجانات مرتبط با آن احساس ناتوانی و ناکارآمدی فرد در مقابله با اضطراب تشدید نموده 

وضعیت گرایش فرد به مصرف مواد را  این که یطور بهشود؛  و به یک دور باطل منجر می

(. 2044، 3، بوگلس و پریناستینسل تشدید یا در حالت مصرف قطعی قرار خواهد داد )ون

گرایش فرد به مصرف مواد باال است نقش مهمی ایفا  که یهنگامها  توانایی مدیریت هیجان

تسهیل گرایش به مصرف مواد به مطلوب بودن وضعیت کنار آمدن فرد با  درواقعکند.  می

شود. قدرت  نگرانی، تشویش و اضطرابی است که در طول عملکرد روزانه با آن روبرو می

 مقاومت فرد در برابر گرایش به اعتیاد در تحمل این شرایط ناگوار نهفته است.

ع کارشناسی مرکز آموزش پژوهش حاضر بر روی دانشجویان پسر مقط ازآنجاکه

های آماری باید جانب احتیاط  به سایر جمعیت ها افتهی میتعم، برای شده انجام دختر پلعالی 

دهی به  دوم بود که پاسخ تیمحدودصورت آنالین،  استفاده از ابزارها به رعایت شود.

مهم و  مسائلاعتیاد جوانان از  ازآنجاکه کرد. های پرسشنامه را دچار اشکال می سؤال

های  شود مطالعات مشابه بر روی جمعیت ، پیشنهاد میهاست آنتأثیرگذار در زندگی 

مقایسه شود. با  باهم آمده دست بهدختران صورت گرفته و نتایج  ةجامعآماری مختلف و 

هایی اجرایی بر گرایش به رفتارهای  توجه به تأثیرات اضطراب کرونا و نارسایی کنش

 شود. پیشگیری پیشنهاد می منظور بهیی جهت بهبود این متغیرها ها آموزش ةارائپرخطر، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Gratz & Roemer 

2. Kaiser, Milich, Lynam & Charnigo 

3. Van Steensel, Bögels & Perrin 
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 منابع
(. نقش الگوهای ارتباطی خانواده و فرهنگ مدرسه 4100) .آیت اله ،فتحی .،رحیمی، احمد استاد

 .212-222(، 21) 42، یپژوه ادیاعتفصلنامه آموزان.  در گرایش به اعتیاد در دانش

. بررسی برازش مدل (43121) .جاجرمی، محمود .،مهدیان، حسین .،، محمدرضاپناه اسالم

های  واره اعتیاد با تأکید بر کارکرد خانواده و طرح ةنیدرزمخطرپذیری نوجوانان ایرانی 

 .10-62(، 21) 43، یپژوه ادیاعتفصلنامه ناسازگار، تحمل پریشانی و تنظیم هیجان. 

با گرایش به اعتیاد در  شناختی روانو سرسختی  یآور تابرابطه بین (. 4312) .امانی، حسن
، دانشگاه آزاد اسالمی نشده چاپنامه کارشناسی ارشد،  پایان آموزان دوره متوسطه. دانش

 واحد ابهر.

 41-(. اضطراب کووید4100) .سنگانی، علیرضا .،جباری، سعید .،نجاری، مسعود .،باک، فرشید بی

مجله طب . یخود مراقبت و رفتارهای شناختی رواندر بیماران دیابتی: اثر عملکرد عصب 
 .20-62. نامه ژهیو دریا،

محرری،  .،فر، عباس سلطانی .،؛ علیآباد چمنغنایی  .،مشهدی، علی .،زاده ملکی، زهرا حسین

(. ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش 4312) .حسینی، زهرا .،فاطمه

های  پژوهشاختالل نارسایی توجه/ فزون کنشی.  مبتالبهاجرایی بازداری کودکان 
 .441-12(، 2) 3شناسی بالنی و مشاوره،  روان

. مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون (4311) .مشهدی، علی .،حمزه لو، محمد

 1، شناختی روانفصلنامه پژوهش در سالمت سابقه سوءمصرف مواد و نوجوانان بهنجار. 
(42 ،)22-61. 

(. مدل علّی سبک فرزندپروری و 4316) .ه ساداتبحسینی سلطان نصیر، محبو .،ذهبیون، شهال

الگوهای ارتباطی خانواده، تعهد به مدرسه و حرمت خود در آمادگی اعتیاد دانش آموزان 

-400(، 4) 42کاربردی،  یشناس رواندانش و پژوهش در . شهرآبادان متوسطهدختر دوره 

401. 

(. رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی دانش 4326) .خیر، محمد .،مهدیرحیمی، 

 40دانشگاه فردوسی،  یشناس روانمطالعات تربیتی و آموزان دوره متوسطه شهر شیراز. 

(4 ،)2-22. 
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(. ساخت و 4310. )حمودحیدری، م .، یلیپناغی، ل .،هرهاحمدآبادی، ز .،لیمحمدی، ع زاده

 .416-421(، 2)42مجلةروانشناسی،  مقیاس خطرپذیری جوانان.هنجاریابی 

ای  (. نقش واسطه4311محمدیان، محسن. ) گل .،یزدانی اسفیدواجانی، حمیده .،سقزی، ایوب

با اضطراب کرونا.  شده ادراکفراشناخت و فراهیجان مثبت در رابطه حمایت اجتماعی 

 .62-33(، 13) 44 ،یدرمان روانفصلنامه مشاوره و 

)کرونا  41 دیکوو(. ارتباط دو سویه 4311) .قربانی، ابراهیم .،شکوهی راد، صمد .،عاملی، اکرم

دو فصلنامه دانش مبارزه گردان و مشروبات الکلی.  ویروس( و اعتیاد به مواد مخدر، روان
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