
مقاله پژوهشی

 ،١٣٩٢ ،۶۱۰-۵۹۹

ي در برابر مصرف مواد مخدر در آورتابرابطه سبک کنترل هیجانی و 
ان پسر دبیرستانیآموزدانش

4نژادلیلی مصلی، 3آناهیتا خدابخشی کوالیی،2، تقی پورابراهیم1ناصر حیدري

6/9/91: پذیرش مقاله21/8/91:دریافت اصالحیه از نویسنده18/4/91:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح16/1/91:دریافت مقاله

چکیده
ثر ؤي در نوجوانان مآورتابشود که در ایجاد ي مثبتی گفته میهاژيمل و فاکتورهاي حمایتی به استراتعوا:زمینه و هدف

ي در نوجوانان و ایجاد یک برنامه حمایتی آورتابهاي حمایتی است که در توسعه سبک ابراز هیجان یکی از فاکتور.است
آوري در برابر مصرف این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین کنترل هیجانی و تاب. در مصرف مواد مخدر نقش داردمؤثر

.ان پسر دبیرستانی طراحی شدآموزدانشمواد مخدر در 
گیري نمونهساله که با استفاده از روش 18تا 14انآموزدانشاز نفر 180رويعی مقطاین پژوهش :هامواد و روش

ابزارهاي پژوهش . صورت گرفتانتخاب شدندشهر کرج ي در معرض خطر هانااي از بین دبیرستچند مرحلهتصادفی
در برابر مصرف مواد مخدر ي آورتابنامهپرسش) محقق ساخته اطالعات جمعیت شناختی، بنامهپرسش)الف: عبارتند از

از ضریب همبستگی هابراي تحلیل داده.ECQ([Emotional control questionaire([کنترل هیجانینامهپرسش) و ج
.پیرسون و تحلیل واریانس چندگانه استفاده شد

)p=006/0(رل پرخاشگري ، کنت)p=001/0(بازداري هیجانی(ي آن هانتایج نشان داد که کنترل هیجانی و مؤلفه:هایافته
بینیپیشدر زمینه .منفی دارندي در برابر مصرف مواد مخدر رابطه معنادار وآورتاببا ) p=001/0(و نشخوار ذهنی

ي آورتاب.کندمیي ایفا آورتاببینیپیشتري در کنندهي در برابر مصرف مواد مخدر، بازداري هیجانی نقش تبیینآورتاب
)p=024/0.( ي دارددارمعنیاد مخدر با وضعیت اقتصادي خانواده رابطه در برابر مصرف مو

ي آورتاببینیپیشي آن در هاي پژوهش حاضر بر نقش مؤثر کنترل هیجانی و مؤلفههادر مجموع یافته:گیرينتیجه
نین مدرسه با هدف ي مناسب در سهااستفاده از آموزش،بنابراین. کندمینوجوانان در برابر مصرف مواد مخدر تأکید 

.پیشگیري زودهنگام ضروري است
ي در برابر مصرف مواد مخدرآورتاب،کنترل پرخاشگري،کنترل هیجانی،نوجوان:ي کلیديهاواژه

ایران، تهران،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،گروه مشاوره،مشاوره مدرسهکارشناس ارشد-1
ایران، تهران،دانشگاه شهید بهشتی،استادیار گروه مشاوره-2
ایران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی،استادیار گروه مشاوره-3
، ایرانجهرمدانشگاه علوم پزشکی جهرم،استادیار گروه بهداشت روان ،-4

mossla_1@yahoo.com: ، پست الکترونیکی0791- 3341508: ، دورنگار0791-3341508: تلفن
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1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه
ي متعدد جهانی، مواد مخدر یکی از هابر اساس گزارش

رود میل اصلی تهدیدکننده جامعه بشري به شمار یمسا
ر تولید، انتقال، توزیع و مصرف که با رشد روزافزون د

].1[همراه است
ازتأثیرپذیريکهنوجوانیدورهویژگیترینعمده

دوره،نایهکاستآنسازدمیبیشترراانحرافیعوامل
واستجوانونوجوانمکررسرکشیوشورشمرحله
برايپرخطرگروهیصورتبهراهاآنمسألههمین
استآوردهدرمخدرموادمصرفنظیرانحرافاتیبهابتال

]3 -2[.
ي اخیر رشد سه برابري سوء مصرف مواد هادر دهه

کشور .جهانی تبدیل کرده استايهمخدر آن را به پدید
ترین ایران نیز که هم اکنون داراي یکی از جوان

مواد مخدر روبه مصرف ي جهان است، با مسأله هاجمعیت
تخاذ تدابیري جدي در رو بوده و به همین دلیل نیازمند ا

.]4[این زمینه است 
يهامالكواجدمخدر،موادبهمبتالیان%60تا30

حالیدراند،بودهاجتماعیضدشخصیتاختاللتشخیص
.]5[است%3تا2عاديجمعیتدررقمنایه ک

خطر،پروناگوارشرایطدرکهافراداینبرايمحققان
اصطالحاتدادند،یمننشانرانامطلوبيهاپیامد

درمقاوم،)Invulnerable(ناپذیرآسیب: قبیلازگوناگونی
به)Hardy(سرسختو) Stress-resistant(استرسبرابر
آورتابواژهمحققاناکثرنیزاخیراً. بردندمیکار

)Resilience(کاربهناگواروخطرپرشرایطبرابردررا
.]6[برند می

بعدپذیريانعطافوجبرانبهبود،ایی،توانرايآورتاب
. کنندمیمعرفیزااسترسوتروماتیکحوادثبامواجههاز
]7[.

Sensation(خواهیمحققین هیجان seeking (بهرا
وهاناهیججستجويآنویژگیکهصفتی«صورت
بهاقداممیلوشدیدوپیچیدهتازه،متنوع،يهاتجربه

خودخاطربهمالیوقانونیی،اجتماعجسمانی،خطرهاي
.]8[کند میتعریف»هاتجربهاین

هاآنروشدنروبههیجانی،نظرازافرادبودنتوانمند
ازتوانمندافراد. ]9[کندمیآسانزندگیيهاچالشبارا

تشخیصراخوديهااحساسنظر کنترل هیجانی،
گونهبهوکنندمیدركراآنضمنیمفاهیمدهند،می

ابرازدیگرانبرايراخودهیجانیيهاحالتمؤثرتري
.]10[دارند می

ازنگرانیبدونوآزادانهرایشانهاناهیجافرادبرخی
انتقالدردیگربرخیکنند؛میابرازآنپیامدهاي

يهاناهیجبرخیوکارندمحافظهشانیهیجانهايحالت
نیزافراديکنند ومیمرورخودذهندرراکنندهناراحت
حالعیندرولیباشند،غیرابرازگریاابرازگراستممکن

.]11[باشند متعارضخودابرازگريسبکمورددر
نندهکمصرفسوء335کهپژوهشیمحققین در

دریافتندشد،میشاملراتریاكبهمعتاد201وکوکایین
خواهی هیجانمقیاسدرباالیینمرهکهيافرادکه

Zakermanایندرپایینینمرهکهییهاآنازرفتندگ
ازاستفادهسوءازشدیدترييهانشانهگرفتند،مقیاس

یکازبیشمصرفوروانیاختاللجملهازمخدرماده
.]8[دادندنشانرامجازغیرمخدرمادهنوع

Michael هاي اند که موقعیتنشان دادهو همکاران
با ن یک فاکتور مهمتواند به عنوامیمیهیجانی و جس
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601همکارانوناصر حیدري

1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

با ي مختلف هاو موقعیتهانامک،عوامل بیرونی مثل افراد
.]12[سو مصرف مواد مخدر همراه باشد 

Mohammadi و همکاران در تحقیقی بر روي افراد
که ندساله در معرض مواد مخدر مشخص کرد18-25

نفس،بهاعتماددلبستگی،يهاسبکوالدینی،پیوند
ازکنترلمنبعکنترل هیجانی واي،همقابليهامهارت
.]13[در برابر مواد مخدر است يآورتاببرمؤثرعوامل

بازداريبهتمایل«راهیجانیبرخی از محققین کنترل
.]14[کنند میتعریف» هیجانیيهاپاسخابراز

بامرتبطساختارکیو همکارش Kingاعتقادبه
فردیککهستاايهگسترایهیجانیکنترلهیجان،
طبیعیوقوعکنترلبرايراگوناگونیراهبردهايمعموالً
و ]9[گیرد میکاربههیجانیيهاواکنش

Compas مهارساختارسهو همکارش)(Restraint،
بهرا)Repression(سرکوبیو)Constraint(محدودیت

.]15[اندکردهمطرحرفتاريکنترلاشکالعنوان
ايههاي هستنی یکی از بخشهاي هیجامهارت

.]15- 16[ي در سنین نوجوانی و بزرگسالی استآورتاب
دهد که بواسطه تنظیم هیجانی و تحقیقات نشان می

،کنترل آن افراد قادر به درك پیامدهاي رفتاري خود
.]17[هاي همساالن خواهند بود خانواده و گروه

درمواداهمیت است که مصرفاین نکته نیز حائز
تحصیلیپیشرفتقبیلازگوناگونیمشکالتبانوجوانی،

بینروابطپرخطر،وزودهنگامجنسیيهافعالیتپایین،
مشکالتوبزهکارانه، اعتیادرفتارهايضعیف،فردي

.]13[داردارتباطبزرگسالیدرزناشویی
دريآورتاببرمؤثرعواملمورددرمختلفیفرضیات

واستشدهبیانواناننوجدرموادمصرفبرابر
هیچامااند،کارکردهحوزهایندرمختلفیپژوهشگران

رابطه بین سبک کنترل هیجانی وبررسیبههاآنازکدام
هدف . استنپرداختهمخدرموادمصرفبرابردريآورتاب

وکنترل هیجانیسبکپژوهش تعیین رابطه  بیناز این 
رل پرخاشگري، بازداري هیجانی، کنت(ي آن هامؤلفه

برابردريآورتاببا ) نشخوار ذهنی و کنترل خوش خیم
عواملشناختباشد تا با. بوده استمخدرموادمصرف

مصرفبرابردريآورتابمیزانکاهشایافزایشدرمؤثر
ازنوجوانان بتوانیم در جهت پیشگیريدرمخدرمواد

روانیشتبهدانهایتدروروانیاختالالتسایرواعتیاد
.کشور گام برداریم

هامواد و روش
انآموزدانشکلیهمقطعی پژوهشاینآماريجامعه

کرج بود که شهردولتیيهانادبیرستساله18تا14پسر
به تحصیل اشتغال 89-90تحصیلیدوم سالسالنیمدر

کرج و داشتند و از بین مناطق چهارگانه آموزش و پرورش
.انتخاب شدايهچند مرحلتصادفیي گیرنمونهبه صورت

با. انجام گرفتايهطبقي گیرنمونهدر مرحله نخست، 
گیري مدارس در مناطق و طبقات مختلف قراربهتوجه

پایهانآموزدانشکلیهحجمکهشهري و با توجه به این
و،%50کرجشهر89-90در سال تحصیلی دبیرستاناول

ارش واحد آمار اداره ان بر اساس گزآموزدانشکلیهحجم
همبابرابرتقریباًدانشگاهیپیشوسومدوم،يهادر پایه

درصدهاي بر اساس بود، %17و%16،%17ترتیب،بهو
اولپایهآموزدانشنفر90(نابرابر ذکر شده به صورت 

نفر30دبیرستان،دومپایهآموزدانشنفر30دبیرستان،
پایهآموزدانشنفر30ودبیرستانسومپایهآموزدانش
ي گیرنمونهمرحله دوم .محاسبه گردید)دانشگاهیپیش

ايهمرحلچندايهخوشتصادفیيگیرنمونهبا استفاده از
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1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

در هر منطقه و سپس هااز بین خوشههاآنانتخاب .بود
.ان بودآموزدانشها و سپس کالس،ي از مدارسگیرنمونه
حجم صادفی انجام شدورت تان به صآموزدانشي گیرنمونه

با استفاده از فرمول کوکرانمورد بررسینمونه 
)cochrane(]18[ نفر از میان جمعیت 180به تعداد

ساله18تا14پسرآموزاندانشنفري از 1000
.گردیدتعیین کرجشهردولتیيهااندبیرست

پس از تصویب طرح در کمیته پژوهشی و اخالق 
.ق شروع گردیددانشگاه انجام تحقی

جهت اینايهطبقيگیرنمونهروشازاستفادهبالذا
ان دبیرستانی را در کلیه مقاطع آموزدانشکه نمونه کلیه 

ازاستفادهباسپس. شامل شود، مورد بررسی قرار گرفت
آموزشی مناطق،ايهمرحلچندايهخوشيگیرنمونهروش

این مناطق ي مختلف هانامورد نظر انتخاب و از دبیرست
هر ازدبیرستان3انجام شد و سپسايهي خوشگیرنمونه

ازوشدانتخابتصادفیصورتبهمنطقه در معرض خطر 
پیشوسومدوم،اول،يهاپایهمیانازدبیرستانهر

تصادفی صورتها بهدانشگاهی و با توجه به تعداد کالس
ر نهایت و د) ها با توجه به شماره زوج و فردکالس(انتخاب
لیستاساسبروي مختلف به صورت تصادفیهااز پایه

ابزار پژوهش. گردیدان هر کالس انتخابآموزدانشمیاسا
اطالعات جمعیت -1حاوينامهپرسشدر این تحقیق سه 

ال در مورد ؤدر این پژوهش چندین سبود که شناختی
مشخصات فردي به منظور گردآوري اطالعات جمعیت 

سن، پایه تحصیلی، میزان تحصیالت : نظیرهاآنشناختی 
پدر و مادر، شغل پدر و مادر، وضعیت اقتصادي خانواده، 

محقق ساخته به اينامهپرسشتعداد اعضاي خانواده، در 
برابردريآورتابنامهپرسش.ه گردیدیاراهاآزمودنی
یامصرفبرابردريآورتابنامهپرسش:موادمصرف

Connor-Davidsonدیویدسونکونوريورآتابنامهپرسش

Resilience Scale (CD-RISC) ( ن دیویدسوکونورتوسط
)Connor-Davidson ( مقابله با فشار قدرتجهت سنجش

ال ؤس20داراي نامهپرسشاین . ]13[شدساختهو تهدید 
و) موافقمکامالً(صفربینلیکرتمقیاسیکدراست که

شمارهيهاگویه. شودمیگذارينمره) مخالفمکامالً(پنج
گذارينمرهمعکوسصورتبه،1،2،4،7،16،18،19

مصرفبرابردربیشتريآورتابنشانهباالترنمره. شوندمی
ازاستفادهبانامهپرسشاینمحتواییروایی.استمواد
ازاستفادهباهمگراییروایی. شدیدأیتاساتیدنظر

کونوريآورتابمقیاسباآنهمبستگیمحاسبه
.]12[شدارزیابیدیویدسون

درکهبود83/0بابرابرآمدهدستبههمبستگی
نیزکرونباخآلفاياز. استدارمعنی% 1ازکمترسطح
ضریب. شداستفادهنامهپرسشپایایی اینبررسیجهت

،همچنین. بود% 90بابرابرشدهپایایی محاسبه
بازصورتبهموادمصرفبرابردريآورتابنامهپرسش
کالسیکانآموزدانشازنفري32نمونهیکدرآزمایی

کیفاصلهبه(تهرانمناطقيهانادبیرستازیکیدر
بههمبستگی. گردیدمحاسبه) هفته به صورت قبل و بعد

همچنین این .بود77/0اجرا،باردوازآمدهدست
ابی و با ضرایب توسط محققین ایرانی هنجارینامهپرسش

پایایی و روایی باال در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار 
به خوبی نامهپرسشاینمحققین معتقدند. گرفته است

ي بالینی هادر گروهآورتابرا از غیر آورتابتواند افراد می
.]19،13[و غیربالینی جدا کند 

Emotional control(هیجانیکنترل-2

questionaire(:
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هیجانی و جهت بررسی میزان کنترلنامهپرسشاین 
م تعدیل تدوین و فرو همکارش Rogerابعاد آن توسط 

].20[ه گردیده است شده آن ارای
زیر. سئوال دارد56ومقیاسزیر4مذکورنامهپرسش

Emotional(هیجانیبازداري: ازعبارتندآنيهامقیاس

inhibition(پرخاشگريکنترل)Aggression control(،
)Rehearsal(ذهنیمرورای)Rumination(فکرينشخوار

مقیاسزیرهر. )Benign control(خیمخوشکنترلو
تاصفراززیرمقیاسهردرفردیکنمره. داردالسؤ14
نمره. بودخواهدمتغیر56تاصفرازمقیاسکلدرو14

.استباالترهیجانیکنترلبیانگرباالتر
استفادهباو همکاران Rafineyaتوسطپایایی مقیاس

کلبرايآنمقداروشدبررسیکرونباخآلفايروشاز
کنترلهیجانی،بازدارييهامقیاسزیرومقیاس

،68/0ترتیببهخیمخوشکنترلونشخوارپرخاشگري،
همسانی. ]21[آمددستبه58/0و70/0،76/0،77/0

کنترلهیجانی،بازدارييهامقیاسزیردرECQدرونی
،77/0ترتیببهخیمخوشکنترلونشخوارپرخاشگري،

].21[دمآدستبه79/0و81/0،86/0
دو بخش آمار دراطالعات گردآوري شده از نمونه

براي توصیف . آمار استنباطی ارائه گردیده استتوصیفی و
ي آماري همچونهااز جداول که شامل شاخصهاداده

براي تحلیل . انحراف معیار استفاده شده استومیانگین
ي آماري ضریب همبستگی پیرسون هااز آزمونهاداده

و تحلیل رگرسیون چند ) جهت بررسی رابطه بین متغیرها(
بینیپیشجهت تعیین میزان واریانس قابل (متغیري 

براي . استفاده شد) متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل
استفاده 18نسخه SPSSافزار آماري از نرمهاتحلیل داده

.قلمداد گردیددارمعنیبه عنوان ارتباط >05/0p. شد

نتایج
14هااز آزمودنی%) 2/33(نفر 60نتایج نشان داد 

ساله، 16%) 7/16(نفر 30ساله، 15%) 7/16(نفر 30ساله، 
18، هاآناز %) 7/16(نفر 30ساله و 17%) 7/16(نفر 30
.انده بودهسال

، هابر اساس نتایج مشخص گردید که در کل نمونه
نفر 59کارمند، هااز آزمودنی%) 3/23(نفر 42شغل پدر 

کارگر بوده %) 9/43(نفر 79داراي شغل آزاد و %) 8/32(
، افراد از نظر اقتصادي متوسط% 7/46همچنین،.است

خود را از طبقه مرفه % 1/1خوب و % 8/17، ضعیف% 4/34
.عرفی کردندم

ي هامتغیرهاي آماري بیانگر شاخص1نتایج جدول 
که نمره هر فرد بین نایهمورد پژوهش است و با توجه ب

نتایج نشان .در هر زیر مقیاس در حال تغییر است14تا 0
دهد که مقادیر دو زیر مقیاس نشخوار ذهنی و کنترل می

با ،نینهمچ. پرخاشگري از مقادیر باالتري برخوردار است
ي نیز بین صفر تا صد مطابق آورتابکه نمره نایهتوجه ب

با . تواند تغییر کندبا آنچه در بخش قبل بیان گردید می
آوري ابمیانگین نمره  تتوجه به میانگین بدست آمده در 

بخشی ارائه شده 5بندي لیکرت و با توجه طبقه) 3/58(
یک طیف توان در نمرات افراد را مینامهپرسشدر 

)خوب(، 60- 41) متوسط(، 40-21) کم(، 20-0)ضعیف(
. ودبندي نماز نظر آماري طبقه100- 81)عالی(، 80- 61

در حد هاي بدست آمده در نمونهآورتابمیانگین بنابراین 
.باشدمتوسط می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

8.
4.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.8.4.2
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1301-en.html


...آوري در برابر مصرف مواد مخدررابطه سبک کنترل هیجانی و تاب604

1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دو متغیر ) میانگین و انحراف معیار(هاي توصیفیشاخص-1جدول 
ي پژوهشهابرابر مواد مخدر در نمونهي درآورتابکنترل هیجانی و 

میانگین±انحراف معیارمقیاس
35/6±24/2هیجانیبازداري
37/8±27/2پرخاشگريکنترل

17/9±37/2ذهنیمروریانشخوار
47/7±25/3خیمخوشکنترل

15/28±21/4کنترل هیجانی 
13/58±27/5کنترل هیجانی کلی

ي آورتابدموگرافیک و ي هابررسی روابط بین متغیر
،)p،23/2=x2=891/0(و سن ي آورتابنشان داد که بین 

رابطه معناداري وجود ) p،06/12=x2=063/0(شغل پدر 

اما این رابطه بین وضعیت اقتصادي خانواده و ندارد 
.استدارمعنی) p،92/14=x2=024/0(ي با آورتاب

بیان شده است 2در جدول نتایج دیگر پژوهش که 
ي بازداري هیجانی، کنترل هادهد که بین مؤلفهنشان می

ي در برابر مصرف آورتابپرخاشگري و نشخوار ذهنی با 
مواد مخدر رابطه معنادار وجود دارد و این رابطه به صورت 

ن معنی که بازداري هیجانی، کنترل ایهباشد بمیمعکوس 
ان پسر آموزدانشپرخاشگري و نشخوار ذهنی باالتر در 

مصرف مواد مخدر تر در برابر ي پایینآورتاببیرستانی با د
خیم با اما رابطه بین کنترل خوش. همراه بوده است

ان پسر آموزدانشي در برابر مصرف مواد مخدر در آورتاب
.باشدمیدبیرستانی معنادار ن

ي مورد پژوهشهانمونهدر واد مخدر ي در برابر مصرف مآورتابي سبک کنترل هیجانی و هاارتباط بین مؤلفه- 2جدول 

هاي سبک کنترل هیجانیلفهؤم
RP)تعداد=180(

001/0-384/0بازداري هیجانی
006/0-206/0کنترل پرخاشگري

001/0-336/0نشخوار ذهنی
115/0-118/0کنترل خوش خیم

ضریب همبستگی پیرسون: نوع آزمون

دهد ن مینتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشا
ي در برابر مصرف مواد مخدر از روي آورتابرگرسیون 

، از لحاظ آماري معنادار است و ي کنترل هیجانیهامؤلفه
ي در برابر آورتاببه طور معناداري واریانس هااین مؤلفه

.کنندمیمصرف مواد را تبیین 
ي در برابر آورتاببینیپیشاین امر است که در زمینه 

تري کنندهر، بازداري هیجانی نقش تبیینمخدمصرف مواد
نتایج ضریب بتا نشان . کندمیي ایفا آورتاببینیپیشدر 

به میزان ،غییر در بازداري هیجانیدهد که با هر واحد تمی
. گرددمیي تغییر ایجاد آورتابمیانگیندر واحد - 384/0

در گام دوم نیز مؤلفه نشخوار ذهنی به عنوان دومین مؤلفه 
بین و در گام سوم نیز کنترل پرخاشگري به عنوان شپی

. بین معنادار به معادله اضافه گردیدندسومین عامل پیش
ین واریانس اضافه شدن این دو مؤلفه، میزان تعیبا 
در گام دوم و سوم به آوري در برابر مصرف مواد مخدر تاب

)3جدول (افزایش یافت% 1/26و % 3/21ترتیب به 
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ي در برابر مصرف مواد مخدر از آورتابمتغیر بینیپیشیج مربوط به ضریب تعیین نتا- 3جدول 
ي مورد پژوهشهاي کنترل هیجانی بر اساس مدل رگرسیون گام به گام در نمونههاروي مؤلفه

Pمقدار Betatضرایب RR²بینپیش

001/0-543/5-384/0147/0384/0بازداري هیجانی 
001/0-759/4-462/0213/0325/0بازداري هیجانی

001/0-856/3-264/0نشخوار ذهنی
بازداري هیجانی

511/0261/0
337/0-061/5-001/0

001/0-904/3-259/0نشخوار ذهنی
001/0-389/3-220/0کنترل پرخاشگري

بحث
کنترل پیرسون نشان داد کههمبستگیضریبنتایج
رامخدرموادمصرفبرابردري پایینآورتابباال،هیجانی

دربااليآورتابپایین،و کنترل هیجانیداردهمراهبه
.داردهمراهبهرامخدرموادمصرفبرابر

ي به عنوان یک آورتابدر بسیاري از تحقیقات از 
هاي گیري و اکتساب مهارتکننده تصمیمکانیسم تقویتم

جمله مصرف ساز ازطري خهادر موقعیتزندگی نوجوانان 
مواد یاد شده و اکتساب آن با شناخت عوامل و فاکتورهاي 

].22[کید قرار گرفته استأمرتبط مورد ت
ي و سه آورتابمعکوسی بین در تحقیق حاضر ارتباط 

ابراز پرخاشگري و نشخوار ،هیجانیزیر مقیاس بازداري 
.ذهنی وجود داشت

ابراز ل چون عدد به بررسی نقش این عوامتحقیقات مت
ي و انسجام آورتابثیرات آن بر أهیجانی و تي هاموقعیت

و اند آمیز پرداختهي مخاطرههاشخصیتی فرد در موقعیت
.اندحقیق حاضر آن را مهم قلمداد کردهیید نتایج تأضمن ت
ودیگرانباکردنصحبتو همکاران Tylorاعتقادبه

شخصبهزا،تنیدگیرویدادهايبهراجعهیجاناتابراز
بامؤثرمقابلهورویداددربارهرااطالعاتیتاکندمیکمک

].23[دهدسازمانراافکارشبتواندوکندکسبآن

مواجههکهنددمعتقو همکاران Greenbergاین برافزون
ازناشیفیزیولوژیکیتنیدگیزا،آسیباحساساتبافعال

برايمقاومتوهکردخنثیراهیجاناتابرازکردنبازداري
تهدیدهايوخطرناكوزااسترسيهازمینهبامواجهه

].24[کند میتقویترامهم
هااحساسوافکارکه بازداريباورانداینمحققین بر

ذهنینشخوارقالبدرهاآنبهمداوممشغولیدلسبب
گرفتهنظردرايمقابلهیک روشتواندمیبازداري.شودمی

،هاناهیجدربارهاندكتفکر:داردویژگیچهارکهشود
نارساییبدنی،وذهنیيهاجداکردن واکنشدرناتوانی
وافشابهتمایلمیانکشمکشوهیجانیيهاارتباط

بین توان بیان نمود که می،بنابراین.تمایلاینسرکوبی
در برابر يآورتاببازداري نشخوار ذهنی و کاهش 

].25[وجود داردرفتارهاي پرخطر رابطه 
آشکاربرخی از محققین ابرازاعتقادبه،همچنین

ودهدمیدیگرانبهرااطالعاتیافراد،توسطهیجانات
اجتماعیروابطامراینوخواندمیفراآنانازراییهاپاسخ
رويمستقیمطوربهکهدهدمیشکلطوريراافراد

رویدادهايباسازگاريوتعاملازرضایتفردي،سالمت
تهدیدکننده چون مصرف مواد مخدر تأثیروزاآسیب

ارتباطداشتننیزLehrerمچنینه]. 26[گذارد می
معموالًکهکنندهمراقبتفردیکبامناسباجتماعی
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دريآورتابافزایندهعاملعنوانبهراباشندمیوالدین
عواملیکهاستمعتقدهمچنینوي. شماردمیبرنوجوانان

مقولهسهازشوندمیسببراانهآورتابنگرشیککه
وشناختی و هیجانیيهامهارتاجتماعی،حمایت: عمده
]27[خیزندمیبرروانشناختیمنابع

هیجاناتابرازبهتمایلعدموهیجانیکنترل،بنابراین
بهناگوارشرایطبهواکنشدرنوجوانانتاشودمیسبب

نتوانندخطرزاعواملباواجههمدرونکردهعملدرستی
نتایج دیگر نشان داد . دهندنشانخودازمناسبیسازگاري
دريآورتابوهیجانیکنترلسبکيهامؤلفهکه بین

دبیرستانیپسرانآموزدانشدرمخدرموادمصرفبرابر
.داردوجودداریمعنرابطه

کنترلهیجانی،بازدارييهامؤلفه،همچنین
مصرفبرابردريآورتابباذهنینشخواروپرخاشگري

کهمعنینایهب. داردوجودمعناداررابطهمخدرمواد
باالترذهنینشخواروپرخاشگريکنترلهیجانی،بازداري

درترپایینيآورتاببادبیرستانیپسرانآموزدانشدر
کنترلمؤلفهبیناما. استهمراهمخدرموادمصرفبرابر

رابطهمخدرموادمصرفبرابردريآورتابوخیمخوش
زمینهدرکهدادنشاننتایج دیگر.نداردوجودمعنادار

مؤلفهمخدر،موادمصرفبرابردريآورتاببینیپیش
سایربهنسبتتريکنندهتبییننقشهیجانیبازداري

که نتایج کندمیایفايآورتاببینیپیشدرهامؤلفه
.این امر استه خوبی تأییدکننده ات ذکر شده بتحقیق

شواهد حاکی از این امر است که افراد به صورت عادي 
ن نیستند ي کنترل آهاکانیسمهیجانات و مقادر به درك
شناخته شوند و رفتارهاي هاکانیسمن مایهاما زمانی ک

هیجان محور مرتبط با آن مشخص شوند قادر به مدیریت 
نامگذاري این احساسات به از طرف دیگر .آن خواهند بود

هاي کنترل ن و به خصوص کسب مهارتآشناخت عملکرد 
پیشگیري از ن موارد در ایهنماید کهیجانی کمک می

].28[است مؤثرمصرف مواد رفتارهاي مخرب چون سوء 
یید نتایج فوق نشان أتحقیقات انجام شده ضمن ت

دهد که کنترل هیجانی امکان درك فرد از پیامدهايمی
ي مختلف و در هامیز را در محیطآرفتارهاي مخاطره

محیط مدرسه رار گرفتن در جو همساالن،ون قشرایطی چ
ي هاتخاب بهترین گزینهنو خانواده را فراهم ساخته و به ا

در انجام رویکردهاي هیجان مدار رفتاري و تصمیم گیري 
].29[نمایدچون مصرف مواد مخدر کمک می

هاي سر ارتباط بین زیر مقیاتحقیق حاضدر نتایج
نشخوار ذهنی و کنترل پرخاشگري بازداري هیجانی،

یید این ارتباط بر أتحقیقات دیگر نیز ضمن ت.مثبت بود
یی هاو خصیصههالفهؤکید و آن را با مأاهمیت این امر ت

.اندمرتبط دانستهي و خود کنترلی آورتابچون 
کنترلکهدهدمینشانحاضرپژوهشيهایافته

يآورتاببادبیرستانیانآموزدانشدرباالپرخاشگري
و Rafineya.استهمراهمخدرموادمصرفبرابردرپایین

پرخاشگريکنترلبینکهنددریافتپژوهشیدرهمکاران 
دارد وجودمستقیمرابطهمرداندرمیعموسالمتو
دارند،کمتريپرخاشگريکنترلکهنوجوانانی.]21[

وشدیدفشارهايمعرضدرگرفتنقرارهنگاماالًاحتم
ازتوانندمیبهترخودخشمموقعبهابرازباخطرزا،عوامل

طریقازخودهیجانیتخلیهباوبرآیندخودمشکالتپس
کنترلراشدهایجادتنشتوانندمیبهترپرخاشگريابراز

خوداجتماعیتوانشمهم،تهدیداتبامواجههدروکرده
ي آورتابدر ارتباط بین نشخوار ذهنی و .بخشندبهبودرا

ه که در تحقیق حاضر ارتباط معکوسی بین این عوامل ب
داشتنمعنايبهو همکارشKingاعتقادبه،دست آمده
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کردنمتوقفدرتواناییعدموتکرارقابلویژهافکار
].9[ستهاآن

Nolen-Hoeksemaوذهنینشخوارو همکاران بین
افسردگی و مصرف مواد مخدر رابطه معناداريواضطراب
ي آورتابذهنینشخوارباافرادکهمعنابدینیافتند،

تجربهرابیشتريافسردگیواضطرابکمتر و افکار،
را به سمت هاآنکنند و رفتارهاي هیجانی منفی می

رفتارهاي تکانشی و از جمله مصرف مواد مخدر سوق 
وذهنینشخواربیننیزدیگرعاتمطال].30[دهد می

خصومتتنبیهی،خودخصومتخویی،رنجورروان
خودبیمارانگاريصفت،اضطرابکالمی،خصومتهذیانی،

یافتندمعنادارمثبتهمبستگیاجتماعیحساسیتو
باباالذهنینشخوارفوق،مطالعاتنتایجطبق]. 14[

،نینهمچاست،همراهافراددربیشترتنشواضطراب
بانوجواناندرباالذهنینشخوارحاضرپژوهشنتایجطبق
است،همراهمخدرموادمصرفبرابردرپایینيآورتاب
کهنوجوانانیکهرسدمینظربهمستندات،اینبنابر

تکراريوسواسیافکارودارندبیشتريذهنینشخوار
شرایطبامواجهههنگامکنندمیتجربهرابیشتري
کردخواهندتحملرازیاديتنشواضطراب،ندهتهدیدکن

موادمصرفجزانتخابیشایدفشاراینازرهاییبرايکه
کهاستدلیلهمینبهنکند،خطورهاآنذهنبهمخدر

بهنسبتمخدرموادمصرفبرابردرهاآنيآورتاب
.استترپاییندارند،کمتريذهنینشخوارکهنوجوانانی
بینکهدهدمینشانپژوهشاینيهایافتهسایر

موادمصرفبرابردريآورتابوخیمخوشکنترلمؤلفه
خیم،خوشکنترل. نداردوجودمعناداريرابطهمخدر

است کارانجامطیدرکنندهناراحتيهاتکانهکنترل
ارتباطبهراجعنیزمختلفيهاپژوهشيهاافتهی]. 31[

. استمتناقضدیگريمتغیرهاباخیمخوشکنترلبین
کنترلبیناران و همکShahgholoianمثال عنوانبه

وبودنمتهورکالمی،خصومتگرایی،برونوخیمخوش
کهحالیدر]25[افتندیمنفیهمبستگیتکانشگري

Roger پریشروانوخیمخوشکنترلبینو همکارش
یافتندمثبتهمبستگیتکانشگريوتجاوزگريگرایی،

]20[

گیرينتیجه
حاضر،پژوهشيهایافتهازکلیبنديجمعیکدر

ابرازچگونگیوهاناهیجکهگرفتنتیجهچنینتوانمی
درمیمهعاملتواندمینوجوانانطرفازهاآنکردن

مخدرموادمصرفبرابردرهاآنيآورتابمیزانپرورش
صورتبهنوجوانانهرچهکهرسدمینظربه. باشد
وکنترلوکنندابرازراخودهیجاناتبتوانندترتراح

نحوبهباشند،داشتههاآنابرازدرکمتريتعارض
ناگوارشرایطباشدنروبهروهنگامبهتوانندمیمؤثرتري

شرایطایندرتوانندمیبهتروکردهعملانگیزچالشو
قادربلکهبخشند،بهبودراخوداجتماعیتوانشتنهانه

ارتقاءچشمگیريطوربهراخودسازگاريبودخواهند
برابردرنوجواناناینتاشودمیسببعاملهمینودهند

موادمصرفسمتبهراهاآنکنونیجامعهدرکهخطراتی
. نمایندمقاومتمطلوبینحوبهکشاند،میمخدر

تشکر و قدردانی
را از دردانی خود محققین مراتب تشکر و قوسیله بدین

به جهت در اختیار گذاشتن آمار شهر کرجآموزش و پرورش
ي و گیرنمونهمورد نیاز و مدیران مدارس در همکاري جهت 

.دنداران مناطق در تکمیل فرمهاي مربوطه  اعالم میآموزدانش
همچنین از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به خاطر

.دگردمیتشکر و قدردانیمطالعهحمایت مالی از این 
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Relationship between Emotional Control Expressiveness Style and

Resilience Against Narcotics Substance Use in High School Male Students

N. Heidari1, T. Pourebrahim2, A. Khodabakhshi Koolaei3, L. Mosalanejad4
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Background and Objective: Protective factors refer to positive action strategies that build resiliency in youth.

Emotional control expressiveness style is the major protective factor that contributes to the development of

resiliency in youth and the implications for building effective prevention programs in substance abuse. This

research was designed to investigate the relationship between emotional control expressiveness and resilience

against narcotics substance use in high school male students.

Materials and Methods: The method of present research was cross sectional study. The sample included 180

male students 14-18 years old that were selected using multi stage random sampling from high risk area of high

schools of Karaj city. Research instruments included: a) a researcher made questionnaire for demographic

information, b) resilience against narcotics substance use questionnaire and c) emotional control expressiveness

questionnaire (ECQ).

Results: The results showed that the relationship between emotional control expressiveness, emotional

inhibition (p=0.001), aggression control (p=0.006) and rumination (p=0.001) with resilience is inverse and

significant. In predicting resiliency against drug use, the role of emotional inhibition plays a more predictable

resiliency against drug use. Resiliency against drug use has a significant relationship with the family's economic

situation. (p=0.024)

Conclusion: Overall, findings support the effective role of emotions and emotional control expressiveness styles

in developing resilience of adolescence against narcotics substance use. Therfore, necessary education for youths

is necessary.

Key words: Adolescence, Emotional Control, Aggression control, Resilience against Narcotics Substance Use
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