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چکیده
هدف پژوهش حاضر پیشبینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوشهیجانی ،هیجاانخاواهی ،ساب هاای
مقابلهای و تحملابهام میباشد .روش پژوهش توصیفی ،از نوع همبساتیی باود .مام اه پاژوهش شاامل
دانشآموزان پسر پایه دهم شهر تبریز در سالتحصیلی  39-31و حجم نموناه آمااری  931نفار ،هاه باه
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای مما آوری دادههاا از پرسشانامه رفتارهاای
پرخطر ،مقیاس تجدیدنظر شده هوش هیجانی شاته ،مقیاس تحمل ابهام لین و مقیااس هیجاانخاواهی
زاهرمن استفاده شد .فرضیهها از طریق ضریب همبستیی پیرساون و تحلیال رگرسایون چندگاناه ماورد
تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد بطور هلی هوشهیجانی ،هیجانخواهی ،سب های مقابلهای و تحمل
ابهام رفتارهای پرخطر را پیشبینی میهنند .اما نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بارای بررسای مولفاههاا
حاهی از آن دارد هه؛ از بین خرده مقیاس های هوشهیجانی ،ارزیابی هیجانها به طور منفای رفتارهاای
پرخطر را پیشبینی میهنند اما دو خرده مقیاس دییر شامل تنظیم هیجان و بهرهوری از هیجان قادر باه
پیشبینی رفتارهای پرخطر نمیباشاند .همنناین از باین خارده مقیااس هاای هیجاانخاواهی شاامل؛
مامرامویی ،تجربهمویی ،بازداریزدایی و ماللپذیری ،تجربهمویی سهمی در پیشبینی رفتارهای پرخطر
ندارد اما سه خرده مقیاس دییر شامل مامرامویی و بازداریزدایی به طور مثبت و ماللپاذیری باه طاور
منفی رفتارهای پرخطر را پیشبینی میهنند .از بین سه سب مقابلهای شامل؛ مسالهمدار ،هیجاانمادار و
امتنابی ،سب هیجانمدار قادر به پیشبینی رفتارهای پرخطر نمیباشد اما سب مسالهمدار به طور منفی
و سب امتنابی بطور مثبت رفتارهای پرخطر را پیشبینی میهنند و در نهایت تحمل ابهام نیاز باه طاور
منفی رفتارهای پرخطر را پیشبینی مینماید.
کلید واژهها :رفتارهای پرخطر ،هوشهیجانی ،هیجانخواهی ،سب های مقابلهای و تحمل ابهام.
 1هارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هودک و نوموان ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشیاه تبریز ،تبریز ،ایران(.نویسنده مسئول)
*
2

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه ی هارشناسی ارشد روانشناسی بالینی هودک و نوموان در دانشیاه تبریز می باشدelahehnaaseri888@gmail.com .

استاد گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشیاه تبریز ،تبریز،ایران

 3گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشیاه تبریز ،تبریز،ایران

773

پژوهشنامه تربیتی /دانشیاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 55

مقدمه
نوموانی 7مرحلهای از طول عمر است هه اغلب با تکانشیری 3و رفتارهای پرخطر مشخص میشود.
نوموانان اغلب به ف الیتهای پرخطر از ممله ،نوشیدن مشروبات الکلای زیار سان قاانونی ،راننادگی
تحت تاثیر مواد مخدر ،الکل ،و رابطه منسی محافظت نشده و بسیاری از رفتارهای پرخطر دییر روی
میآورند(دانیل .)3179،9بر این اساس ،یکی از مهمترین مهارتهایی هه انسانها در طاول زنادگی در
خود رشد میدهند توانایی تفسیر شرایط بالقوه خطرناک و توانایی ملوگیری از خطارات مادی اسات
(بویر .)3119 ،2رفتار مخاطرهآمیز به هرگونه رفتار مداومی اطالق میشود هه مضرات واق ی و بالقوه-
ای را متومه سالمتی هرده و مومب صدمات و ضای اتی مانند مصرف مواد مخدر ،مصرف الکل ،سوء
مصرف مواد مخدر ،ساوء مصارف ماواد محارک و روانگاردان و رفتارهاای پرخطار منسای مای-
شود(مانستری ،هووانگ و شیفر .)3171 ،5با تومه به دامنه وسی ت ریف رفتارهاای پرخطار ،خطارات
بالقوه و بسیار نامطلوب"دنیای واق ی"؛ خطراتی مانند مصرف الکل ،مصرف دخانیات ،ف الیت منسای
ناامن ،رانندگی خطرناک ،خشونت و پرخاشیری بین فردی ،بزهکاری و حتی رفتارهای منایی و طیف
گستردهای از رفتارهای مغایر با سالمتی به عنوان رفتار پرخطر در نظر گرفته میشاود هاه در اوایال
نوموانی ظهور و در ادامه سالهای نوموانی افزایش مییابد(بویر .)3119 ،نتایج تحقیقات حاهی از آن
دارد هه عملکرد خانواده و دوران نوموانی با رفتار پرخطر به طور مستقیم و به صاورت غیرمساتقیم از
طریق تصمیمگیری پرخطر و نیز سب

زندگی رابطه دارد(ابراهیم باباایی ،حبیبای و قادرتی.)7939 ،

بنابراین به نظر میرسد هه استفاده هوشمندانه از هیجاناات 9بارای ساازگاری مسامی و روانای زم
است .در این راستا ،توانایی پردازش و استفاده از اطالعات هیجانی به عنوان هوشهیجاانی 1در نظار
گرفته میشود در واق  ،نظریههای هوشهیجانی بیان میهنند هه هیجانات فراینادهای شاناختی را
تطبیق میدهند و مومب میشود هه مردم بتوانند در مورد هیجانات خاود منطقای فکار هنناد(روییز،
هاستیلو ،سالیورو ،هابلو ،فرناندز .)3173 ،8هوش هیجانی همبستیی مثبتای باا تقویات ساالمتروان
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. Impulsivity
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. Dniel
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. Boyer
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. Monasterio, Hwang & Shafer
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. Emotion
7
. Emotional Intelligence
8
. Ruiz, Castillo, Salguero, Cabello, Fernández & Balluerka
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دارد و به نظر میرسد هه در پیشبینی رفتارهای پرخطر سهم قابل تومهی داشته باشد(چایلدز ،دمباو،
بلنکو ،سولیوان وهوهر-ان .)3177،7از ساوی دییار ،نتاایج پاژوهش موشای )3179(3نشاان داد هاه
همبستیی مثبتی میان هوشهیجانی و خطرپذیری در پسران دانشآموز ومود دارد این یافته در مورد
دختران متناقض بود .همننین دانش آموزانی هه هوش هیجانی با یی داشتند میزان خطرپذیریشاان
نیز با بود این در حالیست هه دانشآموزان با هوشهیجانی پاایین و متوساط رفتاار خطرپاذیری در
اهتشاف محیطای نداشاتند .بار خاالف یافتاههاای موشای نتاایج پاژوهش ترینیاداد ،آنیار ،چاو و
مانسون )3113(9نشان داد هه افرادی هه در خرده مقیاسهای هوش هیجاانی نماره باا یی هساب
میهنند ،در برابر فشار مصرف مواد از سوی دییران مقاومت بیشتری نشان میدهند و نیز هسانی هه
هوشهیجانی پائینی دارند ،برای مقابله با هیجانهای منفی خود ،عموماً به سوی مصرف ماواد مای-
روند.
در مورد عوامل زمینهساز رفتارهای پرخطر ،نقطه نظرات متفاوتی ومود دارد هه رفتارهای پرخطر را
محصول عوامل زیستشناختی ،محیطی -امتماعی و فرهنیی قلمداد میهنند .نتایج برخی پژوهشها
بیانیر آن است هه ویژگیهای شخصیتی ،2پایشبینایهننادههاای مهمای بارای مشاکالترفتااری،
بزهکاری و رفتارهای پرخطر هستند(مارهی ،مارهی وتینزلی .)3111،5بیشتر پاژوهشهاای موماود در
اینزمینه ،تومه خود را به ویژگیهای شخصیتیخاص مثل هیجانخواهی م طوفهردهو پژوهشهای
م دودی به بررسی نقش هیجانخواهی در هنار ویژگیهاای گساترده شخصایتی در باروز رفتارهاای
پرخطر پرداخته اند(زاهرمن .)7318 ،9در حقیقت ،هیجانخواهی یکی از مهمترین عواملی است هه بار
تمایل افراد به رفتارهای پرخطر اثر میگذارد .هیجانخواهی ،سازهای است هه ابتدا آیزنگ 1به عناوان
یکی از ویژگیهای شخصیتی برونیرایان آن را مطرح هرد و سپس زاهارمن آن را بساط و گساترش
داد .در واق  ،هیجانخواهی به صورت نیاز به تجارب و هیجانهای متنوع ،مدید و پینیده و همننین
تمایل به پذیرش خطرات مسمی و امتماعی برای دستیابی به این گونه تجارب ت ریف شده است .به
1

. Childs, Dembo, Belenko, Sullivan & Cochran
. Joshi
3
. Trinidad, Unger, Chou & Johnson
4
. Personality traits
5
. Markey, Markey& Tinsley
6
. Zukerman
7
. Eysenck
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نظر زاهرمن ،هیجانخواهی چهار مؤلفه دارد هه عبارتند از :خطرمویی7ی نی گرایش به هسب هیجان
به وسیلۀ ف الیتهای خطرناک ولی مورد قبول مام ه مثل چتربازی یا رانندگی با سرعت زیاد ،تجرباه
مویی 3ی نی ،تمایل به هسب هیجان از راه شرهت در ف الیتهای غیرم مول ،بازداری زدایی 9ی نای،
گرایش فرد به آزاد گذاشتن خویش از بازداریهای م ماول در امتمااع ،مثال قمارباازی یاا مشاروب
خواری .حساسیت به یکنواختی هه به م نای سطح تحمال پاایین در برابار یکناواختی و روزمرهیای
است(هیتنروسویکرت .)3119،2از سوی دییر ،برخی از مطال ات باه نقاش ساب هاای مقابلاهای در
گرایش به مخاطرات و مشکالت هیجانی اشاره دارند مقابله به عنوان تالشهای هیجانی و شاناختی
برای مدیریت خواستههای درونی و بیرونی و موق یتهای رویارویی ت ریف شده است(گننوز ،گننوز
و بوزو .)3119،5هارور9و همکارانش( )7383طیف وسی ی از سیزده سب

مقابلهای متماایز یاا روش-

های پاسخیویی به موق یتهای استرسآمیز 1را توصیف میهنند .پنج مورد از این سب های مقابله-
ای شامل :مقابله ف ال ،8برنامهریزی ،3سرهوب ف الیاتهاای رقاباتمویاناه ،71مقابلاه بازدارناده ،77و
مستجوی حمایت امتماعی ابزاری 73میباشد هه به عنوان سب های مسئلهمدار79طبقاهبنادی مای-
شوند .پنج سب

مقابلهای دییر ی نی مستجوی حمایات امتمااعی -عااطفی ،72بااز ت بیار مثبات،75

پذیرش ،79انکار ،71و بازگشت به مذهب 78به عنوان سبکهای هیجان-مدار73طبقهبندی میشوند .ساه

1

. Risk Taking
. Experience-seeking
3
. Disinhibition
4
. Hittner& Swickert
5
. Gencoz & Bozo
6
. Carver
7
. stressful
8
. Active coping
9
. planning
10
. Suppression of competitive activity
11
. Inhibitor coping
12
. Finding social support tool
13
. problem focused- strategies
14
. Finding emotional social support
15
. positive rechange
16
. acceptance
17
. Deny
18
. Back to Religion
19
. Emotional focused -strategies
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مقابلهای برونریزی 7و تمرهز بر هیجانها ،3گسستیی رفتاری ،9و گسستییروانای 2باه عناوان

سب

سب های مقابلهای امتنابی5و همتر مفید طبقاهبنادی مایشاوند(گیل .)3115 ،9همنناین

آیورسان1

( )3175و اولتدال و راندمو )3179(8نشان دادند هه بین حالتهای منفی هیجانی با رفتارهای پرخطار
رابطه م ناداری ومود دارد .هروگر ،)3175(3نیز نشان داد بین میانیین نماره هیجاانخاواهی و رفتاار
پرخطر در هل تفاوت م ناداری ومود دارد و هیجان خواهی ،رفتاارپرخطر را پایش بینای مای نمایاد.
محسنی و همکاران ( ،)7939نشان دادند در تحقیقی نشان دادند هه هیجانطلبی قادرت پایشبینای
رفتارهای پرخطر را دارد.
نتایج نشان دادهاند هه عموماً مقابله مسئلهمدار ،با سازگاری شخصی ،تحصیلی و تنظایم هیجاانی
ارتباط مثبت دارد و مقابله هیجانمدار با مشکالت رفتاری و هیجانی ارتباط دارد(توئن ،برو و

اوگدن71

 .)3111 ،شواهد قط ی ومود دارد هه عدم استفاده از اب اد ف ال هه شامل حلمسئله در موق یتهاای
استرسزا است ،با سالمت روانی پایینتر و مشکالت سوء مصرف مواد ارتبااط دارد(سااندلر ولنیا ،
م

هینون ،آیرز و روسا .)7331 ،77همننین نتایج پژوهش صاالحی حیادرآباد؛ خسارویان و آگشاته

( )7939نشان می دهد هه تحمل ابهام نقش مهمی در گرایش به سوء مصرف مواد دارد .در این راستا
شاید بتوان گفت یکی از مولفههای مهم در پیشبینی رفتارهای پر خطر تحمل ابهام 73اسات .زماانی
هه ی

مساله به طور واضح ت ریف نمیشود ،تحمل ابهام برای ساخت و بازسازی چارهها و تفسایرها

به هار میآید(استوینوا .)3119 ،79تحمل ابهام ،ی

صفت شخصیتی اسات هاه بار اسااس آن فارد

تمایل به درک و رفتار با محرکهای مبهم را دارد و میتواند برای مدتی با آن هنار آیاد .فاردی هاه
تحمل ابهام پایینی دارد ،به محض روبرو شدن با ی

موق یت پینیده و دشوار احساس ناراحتی می-
1

. Externalization coping style
. Emotional focused
3
. Behavioral Dissociation
4
. Emotinal Dissociation
5
. passive coping strategies,
6
. Ghil
7
. Iversen
8
. Oltedal & Rundmo
2

9

. Kroger
. Thuen, Bru & Ogden
11
. Sandler, Wolchik, MacKinnon, Ayers& Roosa
12
. Ambiguity tolerance
13
. Stoycheva
10
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هند(زناسنی ،بسانکون و لوبرت .)3119 ،7مکالین )7339(3ابهام را به عنوان نداشتن اطالعاات هاافی
درباره موق یت ت ریف هرده است .افراد دارای میزان تحمل ابهام با چاون مشاکالت را ناخوشاایند
میبینند ،درصدد آن هستند هه هر چه سری تر راه حل مناسبی برای رهایی از این شرایط پیادا هنناد
ولی افراد دارای میزان تحمل ابهام پایین ،به دلیل م یوب بودن سیکل شناختی خود ،قادر نیساتند راه
حل مناسب را پیدا هنند(مکدانلد .)7311،9گرینیر ،باترو دوسیر )3115(2مطرح هردهاند هه افراد دارای
تحمل ابهام پایین در موامهه با موق یتهای اضطرابزا به دلیل تحمل ابهام پایین باه روشهاایی از
ممله سوء مصرف مواد و یا مرم روی میآورند.
اگرچه آسیبهای امتماعی از مام ه به مدارس وارد میشود اما برای امن ماندن محایط مادارس و
مراقبت از دانشآموزان در برابر آسیبهای نیاز به برنامهریزیهای هوتاهمادت و درازمادت و امارای
برنامههای آموزشی ویژه نوموانان و موانان است و در این رابطه آموزش و پرورش نقش هلیدی دارد
هرچند نمیتوان ضرورت همکاری سایر نهادها با دستیاه ت لیم و تربیت برای واهسیناسایون داناش-
آموزان در برابر رفتارهای پرخطر را مُنکر شد این در حالی است هه در گروه سنی هودهان و نوموانان
خطرات مختلفی هستند هه به دلیل مقتضیات ایان سان و زمیناههای خطرماویی ،هیجاانطلبای و
هنجکاوی به ویژه در بین نوموانان آنها را تهدید میهند و میتاوان ایان خطارات را در گارایش باه
رفتاره ای پرخطر ت بیر هرد هه ب ضی از آنها عبارتند از گرایش به مصرف دخانیات ،گرایش باه ساوء
مصرف مواد ،گرایش به خشونت ،گرایش به سب های زنادگی نابهنجاار و تیثیرپاذیری از فضااهای
مجازی و شبکههای امتماعی ،لذا با تومه به نقش و اهمیت رفتارهای پرخطر زم اسات تاا باا دیاد
وسی تر مولفهها و متغیرهای تاثیرگذار بر پیشبینی این رفتارها مطال اه و ماورد بررسای قارار گیارد
بنابراین با تومه به مطالب ذهار شده ،مسئله پژوهش حاضااار ایان اسات هاه آیاا هاوشهیجاانی،
هیجانخواه ،سب های مقابلهای و تحمل ابهام توان پیشبینی رفتارهای پر خطر را دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی ،از نوع همبستیی است .مام ه آماری شامل هلیه دانشآماوزان پایاه دهام
شهر تبریز در سالتحصیلی  39-31است(7111نفر) هه بر اساس روش و اهاداف پاژوهش و نیاز بار
1

. Zenasni, Besancon & Lubart
. McLain
3
. MacDonald
4
. Grenier, Barrette & Ladouceur
2
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طبق مدول هرمسی و مورگان  931نفر از دانشآموزان به عنوان نمونه انتخاب شادند .باا توماه باه
حجم زیاد مام ه و گستردگی آن در سطح شهر تبریز بنابراین در این پاژوهش از روش نموناهگیاری
خوشهای چندمرحله ای استفاده شد .بدین ترتیب هه ابتدا شهر تبریز باه پانب بخاش شامال ،مناوب،
شرق ،غرب و مرهز تقسیم شد .سپس از بین مراهز پنجگانه شهر تبریز از هر منطقه  3مدارسه مم ااً
 71مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و در مرحلهی ب دی از هر مدرسه یا

هاالس پایاهی دهام

انتخاب و پرسشنامهها بر روی آنها امرا شد.
ابزارهای جمعآوری اطالعات
برای سنجش رفتارهای پرخطر از نسخه فارسی مقیاس رفتارهای پرخطر موانان و نوموانان هه با
اقتباس از پرسشنامه رفتارهای پرخطر مرهز هنترل بیماری های آمریکا طراحی و تنظیم شاده اسات،
استفاده گردید .هه  35گویه دارد .برنر و همکاران ( )3113اعتبار این پرسشنامه را باا روش بازآزماایی
به فاصله  3هفته مناسب گزارش نمودند .همننین ضریب هاپا برای همه گویهها بین 1/39تاا 1/31
گزارش شده است .بخشانی و لشکری پور ( )7989اعتبار آن را با استفاده از بازآزمایی  1/85به دسات
آوردند.
پرسشنامه مقابله اندلر و پارکر :در سال  7331توسط اندلر و پاارهر بارای سانجش روشهاای
مقابله نوموانان و بزرگسا ن در موق یتهای فشارزا و بحرانی ساخته شد و شامل سه زیر مقیاس -7
مقابله مسیلهمدار  -3مقابله هیجانمدار  -9مقابله امتناب -مدار است .نسخهی تجدید نظرشدهی این
مقیاس شامل  28ماده است هه یکی از ابزارهای قابل اعتماد بارای سانجش روش هاای مقابلاه باه
حساب میآید .قریشیراد( )7988برای اعتباریابی این مقیاس در نمونه ایرانای باا اساتفاده از تحلیال
عاملی نشان داد مؤلفه های به دست آمده 1/58 ،از واریانس هل مقیااس را تبیاین مایهنناد .نتاایج
تحلیل روایی همزمان این مقیاس با مقیاس بیلینیز و موس ضریب همبستیی  1/93را برای مقیااس
مسیلهمدار و  1/21را برای هیجانمدار نشان داد .در بررسی اعتبار این مقیاس نیز باا روش بازآزماایی
ضریب اعتبار هل مقیاس  1/89و برای خرده مقیاسهای مسیلهمدار ،هیجانمدار و امتنابی به ترتیاب
 1/87 ،1/89و  1/13محاسبه شد.
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مقیاس تجدید نظر شده هوش هیجانی شاته:

ی

پرسشنامه خودسنجی  99سؤالی است هه توسط شوت و همکاران در سال  7338و بار اسااس

الیوی اولیه هوشهیجانی مایر و سالووی ( )7335برای سنجش هوشهیجانی صافتی سااخته شاده
است .آزمودنیها به سوا ت این مقیاس بر مبنای رتبهبندی پنج لیکارت ( -7هاامال ماوافقم تاا -5
هامال مخالفم) پاسخ میدهند .این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس تنظایمهیجاان ،بهارهماویی از
هیجان ،ارزیابی و بیان هیجان میباشد .مطال های هه بار روی نومواناان هاناادایی انجاام شاد ایان
مقیاس در میان نوموانان ،پایایی  1/82برای هوشهیجانی هل و برای خرده مقیااسهاا باه ترتیاب:
تنظیم هیجان ،1/99 ،ارزیابی و بیان هیجان  1/19و بهره بارداری از هیجاان 1/55 ،را نشاان مای-
دهد(سیاروچی و همکاران .)3111 ،در پژوهش مواهری نیز ضریب آلفای هرونباخ برای هال مقیااس
هوشهیجانی 1/18 ،و برای زیر مقیاسهای تنطیمهیجاان ،1/13 ،ارزیاابی و بیاانهیجاان 1/15 ،و
بهرهبرداری از هیجان 1/92 ،بدست آمد.
مقیاس هیجانخواهی زاکرمن فرم پنجم:
ایان مقیااس هاه در ساال  7381تهیاه شاده ،خالصاۀ فارم چهاارم مقیااس هیجاانخاواهی
زاهرمن( )7318است .بسیااری از مطال ات تحلیل عاملی در مااورد این مقیاس بیانیاار آن است هه
مقیاس هیجانخواهی زاهرمن تمایل به هیجانخواهیرا در چهار حیطهی مامارامویی ،تجربه ماویی،
بازداریزدایی و حساسیت به یکنواختی میسنجد .این مقیاس شامل  21گویه دو قسمتی بوده و پاسخ
دهنده در ازای پاسخ بر اساس هلید ی

نمره میگیرد .روایی هر ی

خارده مقیاسهای پرسشانامه

به ،ترتیب  1/95 ،1/81 ،1/91 ،1/83و روایی هل مقیاس  1/81و اعتبار آن نیز  1/85به دسات آماده
است(محوی.)3118 ،
پرسشنامه تحمل ابهام لین:

این مقیاس توسط لین با  33گویه در سال7339ساخته شده است .بر اساس ت ریفهای تجدید نظر
شده ،مشخصههای ابهام و واهنشهای فردی نسبت به درک آن ها طراحی گردیده و اعتبار و روایای
آن در حد مطلوبی گزارش شده است.مقیاس مورد بحث 33آیتم دارد هه هرآزمودنی به این آیتمها به
صورت هامالً موافق تا هامالً مخالف پاسخ میدهد .ضریب آلفای هرونباخ ایان مقیااس باا ی1/31
گزارش شده است (ابوالقاسمی و نریمانی.)7982 ،
یافته ها
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با تومه به اینکه پژوهش حاضر روی دانشآموزان پسر پایه دهم شهر تبریز در سالتحصایلی -31
 39انجام پذیرفته لذا دامنه سنی )±7(79سال بوده است .بر این اساس ابتدا آمار توصیفی به تفکی
هر متغیر و خرده مقیاس ،سپس ماتریس ضریب همبستیی میان متغیرهای تحقیق ،مدل پایشبینای،
آزمون تحلیل واریانس بررسی م ناداری مدل رگرسیون و در نهایت ضارایب رگرسایون آماده اسات.
نتایج در مداول زیر به تفکی

آمده است.

مدول  .7آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد بررسی
میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

متغیرها
مامرامویی

2/3599

3/58285

931

تجربهمویی

5/2197

3/1399

931

بازداری زدایی

5/5319

3/2579

931

مالل پذیری

1/1319

9/5332

931

مساله مدار

52/1759

73/9339

931

هیجان مدار

22/3735

3/2135

931

امتنابی

57/3879

3/7917

931

ارزیابی هیجان ها

99/1351

8/9818

931

تنظیم هیجان ها

99/3319

9/8233

931

بهره وری از هیجان ها

99/7393

9/1921

931

تحمل ابهام

93/7511

79/97211

931

رفتارهای پرخطر

39/9815

79/7998

931

با ترین میانیین در خرده مقیاس هیجانخواهی مربوط به مااللپاذیری برابار اسات باا  1/1319و
پایینترین مربوط به میانیین مامرامویی هه برابر  2/3599است .همننین از بین خرده مقیاسهاای
مربوط به سب های مقابله ای با ترین میانیین مربوط به مقیاس مسالهمدار با میاانیین 52/1759و
پایینترین میانیین مربوط به مقیاس هیجانمدار  22/3735است .باا ترین میاانیین خارده مقیااس
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هوشهیجانی مربوط به مقیاس ارزیابی هیجانها با میانیین  99/1351و پایینترین میانیین مرباوط
به تنظیم هیجانها با میانیین 99/3319می باشد .میانیین تحملابهام 93/7511و رفتارهای پرخطار
برابر  39/9815می باشد.

مدول شماره :3ماتریس ضریب همبستیی میان متغیرهای تحقیق
7

3

9

2

9

5

1

3

8

71

77

رفتارهای پرخطر

1

ارزیابی هیجانها

**-1/23

1

تنظیمهیجانها

**-1/27

**1/79

1

بهرهوری از هیجان

**-1/51

**1/33

**1/29

1

ماجراجویی

**1/51

*-1/73

**-1/32

**1/99

1

تجربهجویی

**1/91

*-1/13

**-1/33

**1/71

٭٭1/29

1

بازداری زدایی

**1/58

*-1/77

**-1/91

**1/23

٭٭1/52

**1/25

1

مالل پذیری

**-1/39

1/18

1/13

*1/79

**-1/79

-1/13

**-0/11

1

مسالهمدار

**-1/58

**1/73

**1/23

**1/93

**-1/23

**-1/21

**-0/58

*1/73

1

هیجانمدار

**1/53

1/19

**-1/93

**-1/91

**1/95

**1/23

**1/28

-/119

**-0/23

1

اجتنابی

**1/53

*-1/79

**-1/91

**-1/93

**1/38

**1/97

**1/53

/12

**-0/91

**1/59

1

تحمل ابهام

**-1/93

**1/31

**-1/23

**1/51

**-1/57

**-1/22

**-1/92

**1/73

**1/17

**-1/52

**-1/59

** P<0/01

* P<0/05

73

7

با تومه به مندرمات مدول  9بین مامرامویی ،تجربهمویی ،سب های مقابلهای هیجاانمادار و
سب های مقابلهای امتنابی و بازدارییزدایی با رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و م نادار ومود دارد هاه
میزان ضریب همبستیی به ترتیب در آنها  1/53 ، 1/53 ، 1/58 ، 1/51و  r= 58باود هاه در ساطح
 P< 1/17م نادار بودند .همننین مندرمات مدول  9نشان میدهد هه بین ماللپذیری ،تحملابهام،
تنظیم هیجان و بهرهوری تنظیم هیجان با رفتارهای پر خطر رابطه منفای و م ناادار وماود دارد هاه
میزان ضریب همبستیی در آنها به ترتیب  -1/23 ، -1/93 ، -1/39و  r= -1/51بود هاه در ساطح
 P< 1/17م نادار بودند.
مدول .9خالصه مدل پیش بینی نمرات رفتارهای پرخطر براساس نمرات متغیرهای تحقیق
ضریب همبستیی
چندگانه
1/871

ضریب ت یین

ضریب ت یین ت دیل شده

1/955

1/929

خطای استاندارد
برآورد
1/821

دوربین -واتسون
7/58

مدول  3خالصه مدل پیشبینی نمرات رفتارهای پرخطر بر اساس نمارات خارده مقیااس هاای
هوش هیجانی(ارزیابی هیجانها ،تنظیم هیجانها ،بهرهوری از هیجان) و هیجانخواهی(ماامرامویی،
تجربهمویی ،بازداری زدایی و مالل پذیری) ،سب های مقابلهای(مساله مدار ،هیجان مدار و امتنابی)
و تحمل ابهام را نشان میدهد .همانطور هه مشاهده میشود ،ضریب ت یین  1/955میباشد .بنابراین
میتوان گفت  95درصد واریانس متغییر مالک توسط متغیرهای پیشبین ،فوق الذهر تبین میشود.
مدول : 2آزمون تحلیل واریانس بررسی م ناداری مدل رگرسیون پیش بینی رفتارهای پر خطر براساس نمرات متغیرهای تحقیق

مدل
رگرسیون
باقی مانده
هل

مجموع
مجذورات
99158/917
78398/723
55139/151

درمه آزادی

میانیین مجذورات

f

م ناداری

77
918
973

9318/155
97/585

53/338

1/111

مدول :2آزمون تحلیل واریانس بررسی م ناداری مدل رگرسیون پیشبینی رفتارهای پرخطر براساس
نمرات متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .همانطوری هه مشاهده میشود مقدار  Fمحاسبه شده برابر
 53/338میباشد هه در سطح  P<1/17م نادار است .پس میتوان نتیجه گرفت هه حداقل نمرات
یکی از متغیرهای مورد بررسی میتواند رفتارهای پرخطر را پیشبینی هند .در ادامه مهت مشخص
شدن میزان پیشبینی هر ی از متغیرها و اینکه هدامی از خرده مقیاسهای هوش هیجانی،
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هیجانخواهی ،سب های مقابلهای و تحمل ابهام سهم بیشتری در پیشبینی رفتارهای پرخطر دارند
مدول ضریب رگرسیون چندگانه آمده است.
مدول :5ضرایب رگرسیون برای پیشبینی نمرات رفتارهای پرخطر بر اساس نمرات متغیرهای مورد بررسی
ضریب

مدل

استاندارد نشده

ضریب
استاندارد شده

B

خطای استاندارد

Beta

مقدار

م ناداری

تشخیص هم خطی

t
Tolerance

VIF

مدل

91/159

9/932

-

2/871

1/111

-

-

ارزیابی هیجان ها

-/328

1/155

-/715

-8/929

1/111

1/833

7/779

تنظیم هیجان ها

-/189

1/118

-/129

-7/199

1/381

1/912

7/289

بهرهوری از هیجان ها

-1/785

1/131

-1/185

-7/833

1/158

1/555

7/813

مامرامویی

1/112

1/373

1/783

9/593

1/111

1/917

7/999

تجربهمویی

1/729

1/733

1/191

1/122

1/251

1/912

7/289

بازداری زدایی

1/553

1/387

1/719

7/395

1/151

1/218

3/253

مالل پذیری

-1/999

1/193

-1/795

-2/839

1/111

1/353

7/151

مساله مدار

-1/318

1/113

-1/715

-9/991

1/113

1/928

3/817

هیجان مدار

1/723

1/199

1/113

7/315

1/735

1/551

7/878

امتنابی

1/393

1/191

1/791

9/559

1/111

1/518

7/311

تحمل ابهام

-1/391

1/139

-1/712

-3/331

1/113

1/922

3/371

همانطور هه مدول  5نشان میدهد از بین متغیرهاای مورد نظاار ارزیاابی هیجاانهاا ،ماالل-
پذیری ،سب

مقابله ای مسئلهمدار و تحمل ابهام به ترتیب باا بتاای ، -1/715 ،-1/795 ، -1/715

 -1/712هستند هه در سطح  P< 1/17م نا دارند .به عبارت دییر ایان متغیرهاا باه صاورت منفای
رفتارهای پرخطر را پیشبینی میهنند .همننین سب

مقابلهای امتنابی و نیز مامرامویی به ترتیب با

میزان بتای  1/791و  1/783در سطح  P<1/17م نادارند به عبارت دییر قادرند رفتارهای پرخطار را
به صورت مثبت پیشبینی نمایند .مقدار  VIFبزرگتر و تولرانس  1/17یاا همتااار نشااان دهنادهی
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همخطی چندگانه میباشد .از آنجایی هه در مدول  5تمام  VIFها همتر از  71میباشاد لاذا مشاکل
هم خطی چندگانه ومود ندارد.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف پیشبینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوشهیجانی ،هیجانخاواهی ،ساب
های مقابلهای و تحملابهام در دانشآموزان پایه دهم شاهر تبریاز در ساالتحصایلی  39-31انجاام
گرفت .نتایج پژوهش حاضر نشان داد هه متغیرهای هوشهیجانی ،هیجانخواهی ،سب های مقابله-
ای و تحمل ابهام بطور هلی قادر به پیشبینی رفتارهای پرخطر میباشند .از سوی دییر از باین ساه
خرده مقیااس هوش هیجانی به تفکی

شامل؛ مولفهی تنظیمهیجان ،بهرهمویی از هیجان و ارزیاابی

هیجان فقط ارزیابی هیجانها به طور منفی سهم م نیداری در تباین رفتارهاای پرخطار دارناد و دو
خرده مقیاس دییر شامل تنظیم هیجان و بهره وری از هیجان سهم م نیداری نداشته اند .یافتههاای
این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای فرنانادز و ماارتین( ،)3175همساو و باا نتیجاه پاژوهش
موشی( ،)3179ناهمسو است .نلسون و و )3119(7هوش هیجانی را به عنوان نقطه تالقی تواناییها
و مهارتهای پیشرفته در شناخت دقیق خاود و نقااط ضا ف شخصای ،ایجااد تاداوم رواباط ساالم و
اثربخش ،هارهردن مفید و ثمر بخش با دییران برخورد اثربخش و سالم باا خواساتههاا و فشاارهای
زندگی روزمره میدانند .هوشهیجانی ،فرد را از نظر هیجانی ارزیابی میهند؛ به این م نا هه فارد باه
چه میزانی از هیجانات و احساسات خودآگاهی دارد و چیونه آنها را هنترل و اداره میهند .نکته قابل
تومه در راستای هوشهیجانی این است هه تواناییهای هوشهیجانی ذاتی نیستند ،آنها مایتوانناد
آموخته شوند(مختاری پور .)7982 ،رابطه م کوس و منفی بین رفتارهای پرخطر و ارزیابی منفی ایان
تبیین را مطرح میهند هه افرادی هه قادر به ارزیابی و تشخیص درست خود هستند به همان نسبت
در موق یتهای هیجانی منفی مانند ،مامرامویی و مصرف مواد قادر به بهارهوری صاحیح ،هنتارل و
ادراک هیجانات خود بوده و در نتیجه میتوانند مان شکلگیری رفتارهای پرخطر خود شوند .افارادی
هه در ارزیابی و تنظیم هیجانات خود مشکل دارند و یا قادر نیستند هیجانات خود را درست ارزیاابی و
تنظیم هنند بر رفتارهای پرخطر در آنها افزوده مایشاود ،زیارا بخاش مهمای از رفتارهاای پرخطار
هیجانات لجام گسیختهای است هه نیاز به یا

هاوشهیجاانی باا و تنظایم درسات هیجاانی در

موق یتهایی هه هیجانها برانییخته شدهاند ،مانند برانییختیی هیجانات مرتبط با رفتارهای پرخطار
. Nelson & Low

1

پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس هوش هیجانی ،هیجان خواهی ،سب

های مقابله ای وتحمل ابهام

735

منسی و یا رفتارهای پرخطر مامرامویانه ،دارد افرادی هه در این زیر مولفهها ض یف هستند بیشتر در
م اارض رفتارهای پرخطاار هستند .هاوشهیجانی دارای مزایاای امتمااعی -شاناختی و زیسات-
شناختی نیز میباشد .پژوهشها نشان دادهاند هه افراد با هاوشهیجاانی باا ساطوح پاایینتاری از
هورمونهای استرس و دییر نشانیرهای برانییختیی هیجانی را دارا هستند .در نهایت آننه اساس و
سنگ بنای موفقیت انسانهاست افزونبر دارا بودن هوشبهر مناسب ،آموزش و به هارگیری مهارتهای
شناخت ،ابراز ،هنترل احساسات و توانایی همدلی با احساسات دییااران یا هوشهیجانی باا اسات،
این یادگیری از تولد آغاز شده و در دوران مدرسه و دانشیاه و در تمامی طول عمار اداماه ماییاباد،
مهارتی هه برای یادگیری در همه زمینهها و موفقیت در تمامی منبههای زندگی ضروری است.
یافته دییر پژوهش حاضر نشاان داد هاه از باین چهاار خارده مقیااس هیجاانخاواهی شاامل؛
مامرامویی ،تجربهمویی ،بازداریزدایی و ماللپذیری فقط خارده مقیااس تجرباهماویی ساهمی در
رفتارهای پرخطر ندارد و سه خرده مقیاس دییر شامل مامرامویی به طور مثبت ،باازداری زدایای باه
طور مثبت اما ماللپذیری به طور منفی سهم م نیدار و مهمی در پیشبینی رفتارهای پرخطر دارند.
این نتیجه با نتایج پژوهش م هولی و هالهون ،)3118(1رید ،آماارو ،ماتساوموتو وهایسان)3113(2
براهو ،اسکوویز و استاسی اویناز  ،)3113(3هاارل و هالما  ،)3113(4آرنااو،ساا و آمیات (،)3173
رومن و همکااران ( ،)3172آیورسان( )3175و اولتادال و رانادمو ( ،)3179هروگار( ،)3175سالمانی،
حسنی و آریاناهیا ( ،)7939یونن( )3179همسو است .افراد زیااد هیجاانخواه از نظار نیارشهاای
سیاسی و مذهبی از افراد هم هیجان خواه آزاداندیشتر هستند .هسانی هه نمرات با تری در هیجان-
خواهی میگیرند ،بجای پایبندی به اعتقادات سنتی به احتمال بیشتری عقاید ملحدانه اباراز میهنناد.
این افراد در مورد خودشان یا دییران ،نیرش آسانییرانهتری دربارة رفتاار منسای دارناد .افاراد هام
هیجانخواه به احتمال بیشتری مکرراً به هلیسا میروند .آنها در مقیاسهای خودهامیی ،ناوعی تیا
شخصیت هه با عقاید خش

و نیرشهاای مت صابانه مشاخص میشاود .افاراد زیااد هیجاانخواه

داوطلبانه به سرگرمیهایی هه مخااطرات بادنی دارناد مثال موتورساواری ،چترباازی و ساقوط آزاد،
مسافرتهای مامرامویانه ،مهامرت ،سییار هشیدن ،اساکی هاردن در شایبهاای تناد و قمارباازی
1

. Mc Cauley & Calhon
. Reed, Matsumoto& Kaysen
3
. Brecco,Skewes & Stasi ewicz
4
. Harrell & Klump
2
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میپردازند .در مقابل افراد هم هیجانخواه به مناب تحری

مخااطرهمویاناه ،واهانش نفارت نشاان

میدهند .قماربازی نمونهای از انییزش افراد هیجانخواه بارای مخااطرهماویی اسات ،بطاوری هاه
هیجان نه پول ،اغلب قماربازیهای این افراد را با انییزه میهند(آندرسون و براون7382 ،؛ به نقال از
ریو .)7983 ،گرچه برخی افراد با هیجان زیاد از ف الیتهایی مانند هوهنوردی ،پارواز باا هواپیماهاای
بیموتور ،مسابقات اتومبیلرانی اسکی ،چتربازی و غواصای لاذت میبردناد در حاالی هاه افاراد هام
هیجان خواه عموماً از این ف الیتها لذت نمیبرند ولی تفاوتهاای رفتااری همیشاه زیااد چشامییر
نیستند .برخی افراد زیاد هیجانخواه انواع ف الیتهایی را ترمیح میدهند ولی نه اینکه لزوماً ف الیتهای
خطرناهی باشند .امکان دارد این افراد گروههای رویارویی ،آموزش مراقبه وتجربیات «عصار مدیاد»
تازه را انتخاب هنند اما وقتی هه برانییختیی اولیه این تجربیات فروهش میهند افاراد زیااد هیجاان
خواه م مو ً آنها را ادامه نمیدهند زیرا دییر سطح بهیناهی تحریا

را تایمین نمیهنناد(شاولتز و

شولتز .)7988 ،آنها از سطح پایین سروتونین نیاز برخوردارناد ،در نتیجاه ،زیسات شایمی مغاز آنهاا
نمیتواند ملوی ریس

هردن و تجربیات تازهی آنهاا را بییارد(ریاو .)7983 ،ساروتونین در باازداری

زیستی یا سیستم توقف فیزیولوژیکی مغاز مشاارهت دارد و از ایان رو ملاوی رفتارهاای گرایشای را
میگیرد(بنکس 7383 ،؛ به نقل از ریو .)7983 ،هیجانخواهی با سطح منوآمین اهسیداز رابطه منفای
دارد .بدین م نی هه سطوح منومین اهسیداز در افرادی هه هیجانخواهی پایین دارند با و در افرادی
هه هیجانخواهی با دارناد پاایین اسات .مناوآمین اهسایداز آنزیمای اسات هاه در تنظایم انتقاال
دهندههای عصبی مانند نوراپی نفرین مهم است(شمس اسافندآباد .)7989 ،پژوهشایران در بررسای
افراد زیاد هیجانخواه هه با محرههای تازه موامه شدند ،به افزایشهایی در ف الیت برقی مغز و سطح
هورمونهای منسی پی بردند .سطح منوآمین اهسیداز(آنزیمی هه انتقال دهندههای عصبی را هنتارل
نموده و نوسانات هیجانی سری ایجاد میهند) هاهش یافت هه این خود احساساهای برانییختیای و
سرخوشی را تشدید هرد(زاهرمن ،بوشس بام و مورفی7381 ،؛ باه نقال از شاولتز و شاولتز.)7988 ،
همننین آیورسن( )3175و اولتدال و راندمو( )3179نشان دادند هه بین حالتهای منفای هیجاانی باا
رفتارهای پرخطر رابطه م ناداری ومود دارد .هروگر( ،)3175نیز نشان داد هیجان خواهی ،رفتارپرخطر
را پیش بینی مینماید و محسنی و همکاران ( ،)7939نشان دادند هیجاانطلبای قادرت پایشبینای
رفتارهای پرخطر را دارد.
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مقابلهای شامل؛ مسالهمدار ،هیجاانمادار و امتناابی،
مسالهمدار به طاور منفای و

سب

هیجانمدار قادر به پیشبینی رفتارهای پرخطر نمیباشد .اما سب

سب

امتنابی بطور مثبت با رفتارهای پرخطر رابطه م نایدار دارناد و قادرناد رفتارهاای پرخطاار را

پیشبینی هنند .این یافته با پژوهشهای و هارور و همکااران( ،)7383تاوئن ،بارو و اوگادن(،)3111
داشورا و همکاران( ،)3177ایرلند و همکاران()3115؛ همسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت
هه برای نوموانانی هه با تغییرات رشدی سروهار دارند ،مقابلهی موثر مهم بوده و به عنوان میانجی
بین رویدادهای منفی زندگی و بهزیستی روانشناختی ،نقشی هلیدی ایفاء میهند(گوپتا و درونساکی،
 )3117در هل نتایج تحقیقات نشان دادهاند هه مقابله مسالهمدار سازگارانهتارین راهبارد مقابلاهای
است .هسانی هه از مقابله عملی استفاده میهنند از نحوه هنتارل رویادادهای اساترسزا رضاایت
بیشتری دارند و همتر افسرده و مضطرب میشوند .نوموانی هه از راهبرد حل مساله استفاده نمای-
هند در نتیجه افزایش سطح استرس و اضطرابش م مو به راهبرد مناسبی برا حل مشاکل خاود
نمیرسد و خود را فرد بیهفایتی تلقی میهند و مهت دوری گزیدن از رنج ناشای از ایان مسااله
ممکن است به راهبردهای امتنابی و هیجانمدار روی آورد .در چناین حاالتی فارد باه مساتجوی
اعمال پاداشی ،تخلیهی هیجانی ،انجام رفتارهای هاهش دهنادهی تانش مانناد رفتارهاای ساوق
دهنده به سوی خوردن ،مصرف الکل مواد مخدر یا آرامش بخشها و داروهای دییر روی مایآورد
هه به صورت هوتاه مدت در هاهش تنش موثر میشوند و ممکن است این اثر هاهنادگی موماب
تقویت بهرهگیری بیشتر از این راهبرد بشود و فرد بیشتر به سمت رفتارهای پرخطر بارود .در ساب
امتنابی نیز فرد به گونهای برخورد میهند هه انیار مسئلهای روی نداده اسات .در ایان ساب

انکاار

واق یت رخ میدهد ،در چنین حالتی مشکل همننان باقی میماند و حل نمیشود هه این روناد بار و
خامت مسئله میافزاید و مان مقابلهی ب دی میشود هه در اثر مزمن شدن مشکل فرد برای حل آن
به رفتارهای پرخطری مانند مصرف مواد روی میآورد.
و در نهایت نتایج نشان داد هه تحملابهام نیز به طور منفی سهم مهمی در پیشبینی رفتارهاای
پرخطر دارد .این یافته با پژوهش بلنکنستاین و همکاران()3179؛ همسو میباشد اما با پژوهش تیمو
و همکاران( ،)3173ناهمسو است .در مورد است مال مواد و تحمل ابهاام نیاز باا پاژوهش صاالحی و
همکاران( ،)7939احمدی و نجفی( ،)7931براون و همکاران( ،)3113گرینیروبارت( ،)3115ستریوستاو
()3111؛ همسو است .در تبین این یافته میتاوان اظهاار داشات هاه افاراد دارای تحمال ابهاام در
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موق یتهای یادگیری مدید و پینیده عملکرد با یی دارند ،در حالی هه یادگیرنادگان بادون تحمال
ابهام تمایل دارند هه از موق یتهای مبهم و مدید امتناب هنند .از سوی دییر ،افراد با تحمال ابهاام
پایین چون محرکها یا موق یتهای مبهم ازممله محرکهای مدید یاا پینیاده را تهااادید هنناده
میبینند ،برای سؤا ت گونااگون پاساخهاای ساری و در دساترس را باه سارعت مایپذیرناد(م
ین .)7339،واهنشهای افراد به موق یتهای مبهم به صورت شناختی تمایل فارد باه ادراک یا
موق یت مبهم به صورت سیاه وسفید ،واهنشهای هیجانی(رنج ،تنفر ،ناراحتی ،خشام و ضاطراب در
ی

موق یت مبهم) و پاسخهای رفتاری(امتناب از موق یت مبهم) میباشد .افرادی هاه تحمال ابهاام

پایینی دارند ،به محض روبرو شدن با ی

موق یت پینیده و دشوار احساس ناراحتی میهنند(زناسنی،

بسانکون و لوبرت )3119 ،و به دلیل م یوب بودن سیکل شناختی خود ،قادر نیستند راه حل مناسب را
پیدا هنند .در نتیجه هنیام موامهه با موق یتهای اضطرابزا به دلیل تحمل ابهام پایین به رفتارهاای
پرخطر همنون سوء مصرف مواد ،است مال الکل و یا حتی مرم روی میآورند(مکدانلد .)7311در واق
تحمل ابهام باعث میشود هه فرد ومود ابهام را به عنوان مزیی مداییناپذیری و غیرقابل امتنااب از
واق یت ذاتی هر مسئله فرض هند(بودنر )3172 ،7از طرفی در مهان پینیاده اماروز ،تحمال ابهاااام
می تواند به عنوان ی

مهارت مهم نقش ایفاء هناد هاه افاراد را بارای واهانش ساری و ساازگاری

موفقیتآمیز توانمند سازد(لین 3و همکاران.)3179 ،
پژوهش حاضر به دلیل اینکه بر روی دانشآموزان پایه دهم انجام شده است لذا در ت مایم نتاایج
به سایر اقشار مام ه میبایست محتاطانه برخورد هرد .بر هماین اساااس پیشانهاد مایشاود هاه در
پژوهشهای آتی بر روی سایر مقاط تحصیلی و سایر اقشار مام ه نیز پژوهش انجام گردد .همننین
با تومه به اینکه این پژوهش بر روی پسران انجام گرفته لذا در ت میم نتایج به دختاران مایبایسات
محتاط بود و امید است هه در پژوهشهای آتی مشابه این پژوهش بر روی دختران نیز صورت گیارد
و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد.

. budner
. Lane
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