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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان گرایش به سو مصرف مواد در دانش آموزان بر اساس تنظیم هیجانی 

از نوع همبستگی  و و کارکردهای اجرایی مدارس شهرستان سنندج انجام شد. روش این تحقیق توصیفی

در سال تحصیلی  سنندج که متوسطه دوم شهر آموزان پسر مقطعآن شامل کلیه دانش بود. جامعه آماری

نفر از میان جامعه آماری  16مشغول به تحصیل بودند، می باشد. به منظورانجام این پژوهش، 79/6971

مالک حضور افراد در نمونه شامل: داشتن  ند.شد نتخابای تصادفی ساده روش نمونه گیر تعریف شده به

، و داشتن والدین با 79/71مشغول به تحصیل در سال  جنسیت مذکر، تحصیالت مقطع متوسطه دوم و

م های تنظیحداقل سطح تحصیالت در مقطع ابتدایی بود. ابزارهای مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه

( بودند. از یافته های این 6931) ادیاعت تمایل بهپرسشنامه ( و 2666(، کارکردهای اجرایی )2662هیجانی )

زان ای بر میمتغیرهای تنظیم هیجانی وکارکردهای اجرایی، تاثیر قابل مالحظه تحقیق استنباط شد که،

گرایش به مصرف مواد در دانش آموزان داشته است. بنابر اطالعات بدست آمده درخصوص همبستگی بین 

متغیرهای تنظیم هیجانی وکارکردهای اجرایی، نتایج نشان داد با وجود رابطه منفی و معنادار بین این 

یرها، ضریب همبستگی پیرسون خوبی برای آنها به دست آمد که نشان از رابطه معنادار میان متغیرهاست. متغ

های کارکردهای اجرایی، مرتبط باگرایش افراد به توان گفت که بررسی عوامل هیجانی و مولفهدر نتیجه می

آموزش به افراد در زمینه تنظیم ای دارد و درحوزه پیشگیری از گرایش به سوءمصرف مواد، مواد اهمیت ویژه

هیجانات و تقویت کارکردهای اجرایی و ارتقاء مهارتهای شناختی می تواند به صورت رویکردی نوین کمک 

 کننده باشد.

 .سو مصرف مواد، تنظیم هیجانی، کارکردهای اجرایی :يديکل واژگان
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 4 محسن کرميوند ، 3 محمدمهدي پسندیده ، 2سيده عاطفه مهدوي  ، 1 مهدي دهستانی

 .ور واحد تهران جنوبدانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام ن 6
 .دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 2
 .استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد آستانه اشرفیه 9
 .کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور 4
 

 نام نویسنده مسئول:

 سيده عاطفه مهدوي

ر دانش آموزان پيش بينی ميزان گرایش به سو مصرف مواد د

 بر اساس تنظيم هيجانی و کارکردهاي اجرایی
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 مقدمه
از عوامل گوناگون است.  یبیترک یجهنت یاداعت یست،ن 6یاداعت یبرا یو کاف شرط الزم ییبه تنها یعامل یچامروزه روشن شده است که ه

به مصرف مواد،  یشکننده گرا ینعوامل تع ین. در بی شوندموجب کاهش خطر م یگرد یخطر و برخ یشعوامل موجب افزا یناز ا یبعض

 یها شیگرا یچهاز در یدبا یو اجتماع یستیعوامل ز یربرخوردارند چرا که روانشناسان معتقدند تاث یخاص همیتاز ا یروانشناخت یرهایمتغ

الت مشک ینداشته باشد و آن را رهگشا یکه فرد به مصرف مواد نگرش مثبت یفرد به مصرف مواد بگذرد. به عنوان مثال: در صورت یروان

د در برخوردار باش یاعتماد به نفس کاف که فرد از از یدر صورت یااقدام به مصرف مواد کند،  دوجود که فر ینکند، احتمال کمتر یخود تلق

 (.6939نخواهد شد )احمدوند،  یمتسل ی شودبه مصرف مواد محسوب م یشاز عوامل گرا یکیبرابر فشار همساالن که 

 را یو یو آمادگ گذاردیاثر م2مواد مخدر یینهو نگرش فرد در زم هایابیبر ارز یفرد هاییژگیو ینشان داده است که برخ هابررسی

است. مواد مخدر  یدجد یهاهمواره به دنبال تجربه خواهیجان. فرد هاستیجان خواهیه ها،یژگیو یناز ا یکی. سازدیمتاثر م یاداعت یبرا

 یدانم زدایییبازدار یزآممخاطره یاز رفتارها ید؛بگشا یدجد یهاتجربه یباشد؛ در را به رو یختگیانگ یعباال بردن سر یبرا اییلهتواند وسیم

 (.6931باشد )خداپناهی،  حوصلگییو ب یکنواختیاز  یختنگر یبرا اییلهو وس

باشد، اما به نظر  یمطرح م یو روان شناخت یجامعه شناخت ی،شناخت یستچون ز یعوامل مختلف یاداعت یخصوص سبب شناخت در

 یصهخص وجود یاد،اعت یدهگذار بر پد یرعوامل تاث یامتم ینعوامل مربوط باشد.از ب یناز ا یقیبه تلف یونیرسد پاسخ شخص به مواد اف یم

 طیها و شرا ینهزم یربودن سا یادر صورت عدم مه یرسد، حت یتوان نام برد که به نظر م یرا م یبه عنوان عامل فرد یتیخاص شخص یها

هیجان خواهی و کند.  یم یفاا یواد ورا در تداوم مصرف م یتیو نقش با اهم یدنمای گرفتار م یادزا شخص را در گرداب هولناک اعت یبآس

 یها یوهاین عوامل که ش ییربا تغ ی توانهستند، که م یبیخود تخر یو رفتارها یادافراد به اعت یشاز عوامل موثر در گرا کمال گرایی

فراد ا یو اجتماع یفرد یزندگ یتبه بهبود وضع ی شود،م یادبه اعت یشو باعث گرا ی کندم یاداز رفتارهاراز یو ناکارآمد برخ ناسازگارنه

 یفکر یاز دغدغه ها یکیاست و  یتو ترب یماز اهداف مهم تعل یکیدر معرض ابتالء به مصرف مواد،  دانش آموزان یی. شناساکردکمک 

و د تیینگرش مثبت به آن اهم یجادا و یرمساله با توجه به کاهش سن ابتالء، گسترش فراگ ینپرورش در سطح جامعه است که ا یانمتول

 یه داراک یرهااز متغ یبه تعداد یابیناممکن است دست یکار یدهپد ینهمبسته با ا یا یعوامل عل تمامیاست هر چند کشف  یافتهچندان 

 9. تحقیقات متعدد دیگری از جمله مارتینو و مک آلیستر(6933 )بشارت، است یرامکان پذ یبه آن است، امر ینیب یشقدرت پ یرومندترینن

در جامعه دانشآموزی ایران نیز موُید مصرف مواد در بخشی از جمعیت دانش آموزی  (6931) های بوالهری ن و پژوهشدر جها (2666)

است. از این رو شناسایی دامنه شیوع سوء مصرف مواد و سایر رفتارهای پرخطر مهمترین گام در کنترل و پیشگیری از آن است. با گذشت 

 واد بسیار مشکل، پرهزینه و طاقت فرساست.سالها مشخص شده که درمان سوء مصرف م

، 6771، 4مثال گلمن است )برای قرارگرفته پژوهشگران از بسیاری توجه مورد روانشناختی، متغیرهای از یکی عنوان به هیجان تنظیم

 مرتبط مختلف زندگی حوزه های در موفقیت عدم یا موفقیت با هیجانی تنظیم که دهند می نشان زیادی (. شواهد6777 ،1سالووی و مایر

 یک با فرد که (. هنگامی2663 همکاران، و 1)جاکوبس زندگی دارد زایاسترس وقایع با ما سازگاری در مهمی نقش هیجان است. تنظیم

 ها موقعیت برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این بینی خوب و خوش احساس شود می روبرو هیجانی موقعیت

 نیاز منفی شرایط با مقابله جهت هیجان و شناخت از بهینه ای تعامل به هیجان تنظیم در باشد.دراصل داشته نیز شناختی ارکردک بهترین

واکنش  کننده شناختی تعیین تفسیرهای و می کنند می شوند آنرا تفسیر مواجه چه هر با انسان ها زیرا (،2669، 9است )گراس و تامپسون

 خلق اصلی تغییرات بخش منفی های نگرش و است اختالل افسردگی در محوری عامل خود درباره منفی بک عقاید نظر است. از افراد های

 حافظه، قبیل؛ از شناختی، های سیستم عملکرد مختلف های بخش از کدام هر در تغییر طرفی (. از2661، 3می شوند )گراس محسوب

 زای استرس وقایع با افراد سازگاری در را شناختی هیجان تنظیم نقش توان مین بنابراینشود. می خلق تغییر موجب و هوشیاری توجه

 نسبت شناختی های کنترل نقص در به هیجانی اختالالت علت نیز، نوین رویکردهای در .(2661، 7گرفت )گرنفسکی و کریج نادیده زندگی

های  شیوه از استفاده و نگرانی درباره منفی باورهای و ارافک وجود از ناشی منفی هیجان کنترل در ناتوانی که طوری به شود، می داده

                                                           
1 Addection 
2 drugs 
3 - Martino-McAllister 
4 - Goleman 
5 - Mayer,salvoy 
6- Jakob 
7 - Groos&Thompson 
8 -Gross 
9 - Garnefski & Kraaij   
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 درونی مقتضیات مهار برای روانی درون و عملی نوع از هایی کوشش مشتمل بر مقابله های سبک (.2669، 66)ولز است ای مقابله ناکارآمد

)گرانفسکی و کراییج، .است مقابله هوممف با مرتبط دقت به شناختی، هیجان تنظیم مفهوم لذا  .آنهاست میان های تعارض و محیطی و

 تنظیم را هیجان رفتاری و شناختی بعد دو از ترکیبی -9 و رفتاری مداخالت -2تفکر( با شناختی)-6بعد:  سه در مقابله های سبک (2669

 فیزیولوژیکی هوشیارنا و هوشیار از ای گسترده حیطه و دارد هیجانی اختالالت حفظ و تحول در ای برجسته نقش هیجان کنند.تنظیم می

 (.2666شود )گراس، شامل می را شناختی فرایندهای و رفتاری و

صطالح، به ا یاو  یجاناته یمدر کنترل و تنظ یبه ناتوان توانیعالوه بر مورد فوق، م یاد،اعت یمنجر به آمادگ یجانیمشکالت ه حوزه در

 تییصفت شخص یکمطرح شد، اما امروزه به عنوان  یتنروان یمارانباط با بهیجانی در ارت ییتوجه نمود. هرچند ناگو یزهیجانی ن ییناگو

هیجانی، اختالل سوء مصرف مواد مخدر جلب  ییمنتج از ناگو یپزشکاختالالت روان یانشده است.از م یعافراد جامعه توز تمام یاندر م

به مواد  یوابستگ یکه فرد آمادگ شودیباعث م یجانات،ه یفدر درک، پردازش و توص ییهیجانی ، به عنوان نارسا ییتوجه نموده است. ناگو

ه عدم ها، بآن یدیدهیبآس یشناخت یتاست. ظرف کالمی یشافراد معتاد به صورت کودکانه و در سطح پ یجاناتن، هیرا داشته باشد. همچن

 یشافزا یطتعارض فرد با مح یجه،است. در نت یینواکنش پا یرتاخ یتظرف یط،شرا ین. در اشودیم یو اضطراب منته یافسردگ یرتفس ییتوانا

بدین منظور ضرورت آشنایی با  (.6976قاسمی،  ) کندیرا تجربه م هایجانو استرس در برابر ه رماندگیمکرر د یاو شخص به گونه یابدیم

 ی تبیین گردد.نقش کارکردهای شناختی بیش از پیش احساس می شود و می بایست جایگاه فعالیت های شناختی به درست

شناختی ساختارهای مهمی هستند که در هدایت و کنترل رفتار نقشی اساسی ایفا می کنند. کارکردهای  -کارکردهای اجرایی عصبی

اجرایی دارای مولفه های گوناگونی همچون خودگردانی، حافظه کاری، ادراک زمان و زبان درونی هستند. کارکردهای اجرایی در طول فرآیند 

ا افزایش سن فرد تحول می یابند و به تدریج به افراد کمک می کنند تا تکالیف پیچیده تر و سخت تری را انجام بدهد. ارزیابی دقیق رشد و ب

کارکردهای اجرایی به شناخت بهتر رشد کودکان و اختالل های رشدی کمک شایان توجهی می کند. کارکردهای اجرایی را می توان به دو 

ی ارزیابی کرد که در این میان بر ارزیابی در موقعیت های غیرساختارمند تاکید می شود. آسیب در کارکردهای روش رسمی و غیر رسم

تحصیلی و هیجانی کودک داشته باشد. کارکردهای اجرایی سازه ای کلی  اجرایی می تواند پیامدهای قابل مالحظه ای در عملکرد اجتماعی،

ایندهای شناختی و تواناییهای رفتاری است که، استدالل، حل مساله، برنامه ریزی، سازماندهی، است که دربرگیرنده دامنه وسیعی از فر

 (. 6931شود )علیزاده، می حافظه  کاری، ترتیب دهی، توانایی توجه پایدار، مقابله با تداخل، بهره مندی از بازخورد، وعملکرد چندتکلیفی

باسوءمصرف مواد میتوان گفت: که وجودنقایص درکارکردهای اجرایی، میتواند منجر در ارتباط بانقش کارکردهای اجرایی در ارتباط 

به ضعف کنترل فرد بر رفتارهای سالمتی و گرایش به مصرف مواد گردد، و مصرف مواد مهارتهایی از قبیل حل مساله، برنامه ریزی، 

را درحوزه کارکردهای اجرایی درمصرف کنندگان  دسپاریسازماندهی، یادگیری مطالب جدید، انعطاف پذیری شناختی و مهارتهای به یا

باآسیب مواجه می کند و از بین انواع کارکردهای شناختی، کارکردهای اجرایی بیش از بقیه تحت تاثیرسوءمصرف مواد است 

 (.2669وهمکاران، 66)آردیال

دادکه فرایندکارکردهای اجرایی که بیش از ( انجام گرفت، شواهد نشان 2669) 62گارسیاوپرزگارسیا در تحقیقاتی که توسط وردجو

بقیه درارتباط با سوءمصرف مواد مورد توجه است، شامل: کنترل توجه، بازداری پاسخ، و نظارت رفتاری است و همچنین مطالعات 

 مواد، بازداریتصویربرداری وعصب شناختی نشان دادند، افراد دارای گرایش به سوءمصرف مواد، سوگیری توجه به محرک های مرتبط با 

ضعیف وارزیابی نادرستی از رفتارهای پرخطر خویش دارند و این نقایص شناختی خود، پیش بینی کننده پیشرفت اعتیاد و احتمال بازگشت 

 به سوءمصرف مواد است.

 واد در دانشبا گرایش به سوء مصرف مرابطه مولفه های پژوهش نظر گرفتن دو بعد نظری و عملی درصدد بررسی  این پژوهش با در

می باشد. زیرا در حیطه شناخت این ویژگی ها در دانش آموزان تا آنجا که پژوهشگر مطالعه نموده است، پژوهش های کمتری راجع آموزان 

به این مسأله بسیار مهم صورت گرفته است.لذا بدون توجه به شناخت این دسته از افراد و شناخت ویژگی های فردی آنها ،برنامه ریزی و 

 نیکه ا ینمود که در نوجوانان و جوانان، به عنوان قشر یبررس توانیم ینبنابرا رائه راهکار اثر چندان مطلوب و مناسبی نخواهد داشت.ا

 یمجهمواگرایش به سوء مصرف مواد ونقص در کارکردهای اجرایی ،تنظیم هیجانی نارساییها شکل گرفته است، تا چه حد بادر آن هایژگیو

 ینا الهاساس، مس ینو مواد مخدر اثر گذاشته است. بر ا یادنسبت به اعت یگروه سن ینن بر گرایش به سوء مصرف ایزاتا چه م هایرمتغ ینو ا

 ءمصرف مواددانش آموزان سهم معناداری دارند؟که آیا تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی درتبین گرایش به سوپژوهش این است 

 

                                                           
10 - wells 
11 -Ardilla 
12 -Garcia&Garcia 
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 طرح تحقيق
مبستگی ه -ه این مطالعه به دستکاری متغیر ها دست نمی زند و فقط به اندازه گیری آنها می پردازد، از نوع توصیفیبا توجه به این ک

در مدارس سطح شهر سنندج 79/71می باشد. جامعه آماری آن را  کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم که درسال تحصیلی 

نفر  16آزمودنی های آن از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و تعداد آنها را  مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل داده است.

تشکیل داده اند. شرط حضور افراد در نمونه شامل: داشتن جنسیت مذکر، تحصیالت مقطع متوسطه دوم و مشغول به تحصیل در سال 

 باشند:شد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر به شرح زیر می، و داشتن والدین با حداقل سطح تحصیالت درمقطع ابتدایی می با79/71

 :13BRIEFییپرسشنامه کار کردهاي اجرا( 1

و کنورسی در  64پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی )فرم والدین(، توسط جرارد، جیویا پتر، ایسکوئیس، استیون، گای

،که درپژوهش حاضرازفرم والدین سؤال می باشد 31و فرم والدین و معلمین و دارای نوشته شده است. این ارزیابی دارای د 2666سال 

 به ترتیب "همیشه"و  "گاهی اوقات "و  "هیچ وقت"که با توجه به شرایط حادث شدن وضعیت برای کودک به عنوان استفاده شده است،

و یا منزل مورد بررسی قرار می دهد و به منظور تفسیر رفتاری  توسط والدین نمره گذاری می شود و رفتارهای کودک را در مدرسه 9تا  6از 

دقیقه است. جامعه  61تا  66زمان تکمیلی این فرم بین (. 2666و همکاران،  ساله طراحی شده است )گای 63تا  1عملکرد اجرایی کودکان 

توجه، اختالل طیف در خود مانده، اخالل قص نمورد هدف ان شامل اختاللت رشدی و اختالالت عصبی )اختالل بیش قعالی همراه با 

خواندن، سندروم تورت، عقب ماندگی ذهنی و آسیب های مغزی( می باشد. این پرسشنامه با مقیاس لیکرت نمره گذاری می شود. هر کدام 

ای تنظیم رفتار و از سؤاالت مربوط به یکی از زیر مجموعه های پرسشنامه می باشد و این زیر مجموعه ها به دو قسمت اصلی مهارت ه

 شود که به شرح ذیل است: مهارت های فراشناخت تقسیم می

 الف( مهارت های تنظیم رفتار: بازداری، انتقالی، کنترلی هیجان

 ب( مهارت های فراشناخت: برنامه ریزی، سازمان دهی مواد، نظارت، حافظه کاری، آغازگری 

می باشد و زمانی که برای ارزیابی جامعه هنجار  32/6 -73/6ر فرم والدین آن، ضریب اعتبار این پرسشنامه برای نمونه های بالینی د

رسد، روایی و پایایی نسخه ی قارسی پرسشنامه درجه بندی رفتاری کار کردهای  می 36/6 – 79/6از آن استفاده شود، این میزان به 

نسخه اصلی ازمون از ویژگی (. 6974ت ) میرزاخانی و همکاران، اجرایی )فرم والدین( توسط نعیمی در جامعه ی در خود مانده انجام شده اس

 های روان سنجی خوب، روش اجرای ساده و روشن برخوردار است و ابزاری قابل اعتماد و کاربردی برای درمانگران معرفی شده است. 

مون خرده مقیاسهای آزمون رتبه بازآز -روایی و اعتبار پرسشنامه سنجیده شد کـه ضریب پایایی آزمون (6976)در پژوهش شهابی

، 96/6، حافظه فعال 36/6، آغاز به کار 76/6، کنترل هیجانی36/6، جهت دهی 76/6 بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در کارکرد بازداری

رکردهای و نمره کلی کا 39/6، شاخص فراشناخت 76/6، شاخص تنظیم رفتار 93/6، نظارت 97/6، سازماندهی اجزاء 36/6برنامه ریزی 

می باشد که نشان دهنده باال بودن همسانی درونی  74/6تا  39/6بدست آمد. ضریب همسانی درونی برای این پرسشنامه از  37/6اجرایی 

 (. 6971کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه است)نوده ئی و همکاران، 

 :15( پرسشنامه ميزان تمایل به اعتياد2
محیطی در افراد  و فردی اجتماعی، بعد سه از اعتیاد به تمایل میزان هدف کلی آن بررسیسوال است و  61این پرسشنامه دارای 

( طراحی گردیده است. طیف پاسخدهی به پرسشنامه به صورت لیکرت 6931مختلف می باشد. این پرسشنامه توسط فرچاد و همکاران )

 )خیلی کم، کم، متوسط،زیاد،خلی زیاد(بوده است:

بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیاز همه سواالت را با هم جمع می نمائیم. بدیهی است که این  بدین ترتیب، به منظور

خواهد داشت و هر چه این امتیاز باالتر باشد، بیانگر میزان تمایل بیشتر شخص پاسخ دهنده به اعتیاد خواهد  36تا  61امتیاز دامنه ای از 

از  تعدادی بین در پرسشنامه سئواالت، سقم و صحت و صوری پرسشنامه روایی ( جهت6933امی )بود و برعکس.در پایان نامه میرحس

 قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی. توزیع شد آماری نمونه در پرسشنامه آمده، بدست نتایج از اطمینان پس از و شد دانشجویان توزیع

 عدم معنای به (6صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه شد. معموالً خ محاسبهکرونبا آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد

 اعتماد قابلیت باشد نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به6یک ) مثبت تا پایداری،

 می باشد. 97/6ان گرایش به اعتیاد برابر با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه میز. شودمی بیشتر پرسشنامه

                                                           
13 -Brief executive functions questionnaire 
14 - Gerard, Gioia, Petr, Isujuith, Steven, Guy& Kenworthy 
15 - Questionnaire on the inclination to addiction 
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 : (CERQ)16 هيجانی -( پرسشنامه تنظيم شناختی3

زیرمقیاس متفاوت است. زیر  66( تهیه شده است و شامل 2662و همکاران ) هیجانی توسط گارنفسکی -پرسشنامه تنظیم شناختی

رش، توجه مجدد به برنامه ریزی، توجه مثبت مجدد، تمرکز بر خود، مقصر دانستن دیگران ،پذی سرزنشمقیاس های این پرسشنامه شامل 

گزینه  4می باشد. هر کدام از زیر مقیاسهای این پرسشنامه دارای  تفکر، بازارزیابی مثبت، درجای خود قرار دادن، مصیبت بار تلقی کردن

یشتر استفاده شده است. تحقیقات بر روی راهبردهای می باشد. هرچه نمره کسب شده در هر زیر مقیاس باالتر باشد ، آن راهبرد توسط فرد ب

تنظیم شناختی هیجانات نشان داده اند که تمامی زیر مقیاس های این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردار هستند. نمره  هر راهبرد 

قرار بگیرد.  26تا  4اند در دامنه ای از از طریق جمع نمرات داده شده به هریک از عبارات تشکیل دهنده آن راهبرد به دست می آید و می تو

راهبردهای مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، تمرکز نداشتن بر فکر، مصیبت بار تلقی کردن، در جمع با یکدیگر، راهبردهای 

 تمرکز بر تفکر ، در جایناسازگار تنظیم هیجان را تشکیل می دهند و  راهبردهای پذیرش، توجه مجدد به برنامه ریزی، توجه مثبت مجدد، 

 سوال می باشد. 91این پرسشنامه دارای   خود قرار دادن، بر روی هم راهبردهای سازگار تنظیم هیجانی را نشان می دهند.

بدست آمده است )گارنفسکی  39/6و 76/6پایایی کل راهبردهای سازگارو ناسازگار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 

ساله انجام داد و رابطه  21تا 61( در فرهنگ ایرانی پایایی آزمون در نمونه ای متشکل از دانش آموزان 6932(. یوسفی )2666کاران، و هم

( از طریق 6932گزارش داد. روایی پرسشنامه در مطالعه یوسفی) 32/6آن با افسردگی واضطراب را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 

سوالی سالمت عمومی)گلد برگ و  23ن نمره راهبردهای سازگار و ناسازگار با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسشنامه همبستگی میا

معنا دار بودند.  p<0/0001به دست آمده است که هردو ضریب در سطح  99/6و 91/6( بررسی شدو به ترتیب ضرایبی برابر 6797، 69هیلر

هیجانی را  -( ضریب اعتبار آلفای کرونباخ پرسشنامه تنظیم شناختی6937سم زاده و همکاران، ؛ نساجی قا6939پیوسته گر و حیدری)

و برای بیماران افسرده مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی، بین  97/6تا  13/6برای نوجوانان غیرمراجعه کننده به مراکز روانپزشکی، بین 

نفری از  666پایایی کل راهبردهای سازگارو ناسازگار بر روی نمونه ( 6972) همکارانو  در پژوهش جایروند گزارش نمودند. 31/6تا  92/6

 بدست آمد. 32/6و 36/6افراد با خودکشی ناموفق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر 

یکی ازطرف اولیاء مدرسه افرادی که در پژوهش حضور یافتند صرفا با رضایت شخصی وخودخواسته وبدون هیچ گونه اجباری وتحر

 همکاری نمودند و برای پر کردن پرسشنامه تمامی معیارهای اخالقی و حرفه ای پژوهش رعایت گردید.

های آمار توصیفی، از ضریب همبستگی های پژوهش عالوه بر استفاده از روشآوری شده و با توجه به فرضیههای جمعجهت تحلیل داده

 انجام می گیرد. -67SPSSافزار آماری ها به کمک نرمه استفاده شد. تحلیل دادهپیرسون و رگرسیون چند متغیر

 

 یافته هاي پژوهش 
ه از با استفادسپس و  ،قرار گرفته بررسیهای آمار توصیفی مورد با استفاده از شاخص دراین قسمت، ابتدامتغیرهای اصلی پژوهش

 طیتحلیل استنبا بهگام به گام به شیوه  متغیرهو تحلیل رگرسیون چند های همبستگی پیرسونروش های آمار استنباطی شاملروش

 خورد:های توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش به چشم میدر زیر دادهپرداخته شد. های پژوهشداده

 ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش -1شماره جدول 

 کشيدگی کجی انحراف معيار ميانگين متغير

 -667/6 -273/6 73/61 19/46 اعتياد گرایش به

 -266/6 -269/6 17/29 49/666 تنظيم هيجانی

 -293/6 313/6 69/46 61/699 کارکردهاي اجرایی

 

ارائه گردیده است. با توجه  6میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به متغیرهای مورد پژوهش در کل نمونه آماری، در جدول شماره 

و میانگین متغیر کارکردهای  49/666، میانگین متغیر تنظیم هیجانی برابر 19/46نگین متغیر گرایش به اعتیاد برابر به این جدول، میا

باشد. با توجه به اعداد بدست آمده در مورد متغیر گرایش به اعتیاد و اینکه حداقل و حداکثر نمرات قابل کسب در می 61/699اجرایی برابر 

توان چنین گفت که اکثریت افراد مورد پژوهش در حد متوسطی از نظر گرایش به اعتیاد قرار دارند. باشد، میمی 36و  61این پرسشنامه 

                                                           
16 -Cognitive-emotional regulation questionnaire  
17 Goldbergh & Hileir  
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باشد که میانگین بدست آمده از این پرسشنامه می 644و  91همچنین حداقل و حداکثر نمرات قابل کسب از پرسشنامه تنظیم هیجانی برابر 

ان تنظیم هیجانی در افراد مورد پژوهش است. حداقل و حداکثر نمرات قابل کسب از پرسشنامه در پژوهش حاضر نشانگر متوسط بودن میز

است که میانگین نمره کسب شده در پژوهش حاضر نشانگر پایینتر از متوسط بودن نمره کارکردهای  299و  39کارکردهای اجرایی برابر 

نمرات حاصل از کجی و کشیدگی برای هریک از متغیرهای مورد پژوهش اجرایی در افراد مورد پژوهش است. همچنین قابل ذکر است که 

 های حاصل از این متغیرهاست.گویای نرمال بودن داده

 آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش -2جدول شماره 

 سطح معناداري درجه آزادي آماره متغير

 616/6 16 666/6 گرایش به اعتياد

 266/6 16 691/6 تنظيم هيجانی

 663/6 16 677/6 کردهایاجراییکار

 

 هایداده توانمی لذا است،61/6 از بیشتر که داریمعنی سطح میزان )آزمون اسمیرونوف کلموگروف( و 2با توجه به جدول شماره 

 یآمار هایلمد از توانمی و نشده رد صفر فرض نتیجه در کرد، فرض نرمال باالیی اطمینان با های مختلف پژوهش حاضر رامولفه از حاصل

 (.p≥0/05باشد ) برقرارمی هاداده بودن نرمال فرضیه که دهدمی نشان هاداده این. آورد عمل به استفاده پارامتریک

 ضریب همبستگی بين متغيرهاي مورد پژوهش -3شماره جدول 

 کارکرد اجرایی تنظیم هیجانی گرایش به اعتیاد متغیر

 گرایش به اعتیاد
6 171/6- 966/6- 

 666/6 666/6 

 تنظیم هیجانی
171/6- 6 497/6 

666/6  666/6 

 کارکرد اجرایی
966/6- 497/6 6 

666/6 666/6  

 

های توان میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش را مورد بررسی قرار داد. با تاکید بر میزان همبستگیبا توجه به جدول شماره سه می

توان چنین گفت که میان متغیرهای گرایش به اعتیاد با متغیرهای تنظیم هیجانی و کارکرد می بدست آمده و سطح معناداری میان آنها

وزان آماجرایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در واقع با افزایش گرایش به مواد مخدر میزان تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی در دانش

شود که بدین معناست که با نی و کارکردهای اجرایی رابطه مثبت و معناداری دیده میشود و برعکس. همچنین میان تنظیم هیجاکم می

 یابد.یابد و با کاهش هریک از متغیرها دیگری نیز کاهش میافزایش هریک از این متغیرها، متغیر دیگر نیز افزایش می

 هاي تولرانس و ویفخطی چندگانه با استفاده از آزمونبررسی هم -4جدول 

 ویف تولرانس بينرهاي پيشمتغي

 21/4 994/6 تنظيم هيجانی

 69/1 162/6 کارکردهاي اجرایی

  

در جدول شماره چهار استفاده شد. در VIFو  Toleranceدر تحلیل رگرسیون نیز از دو آزمون  63خطی چندگانهجهت تشخیص هم

طور که باشد. همان 66مقدار به دست آمده نباید باالتر از  VIFو در آزمون  6/6مقدار به دست آمده نباید کمتر از  Toleranceآزمون 

خطی چندگانه رد دهد که از نقاط برش، تخطی صورت نگرفته و احتمال وجود همگردد نتایج دو آزمون یاد شده نشان میمالحظه می

                                                           
18- Multi Collinearity 
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ین، بکردهای اجرایی به عنوان متغیرهای پیشگردد.به منظور انجام تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام، تنظیم هیجانی و کارمی

 گزارش شده است. 9و  1، 1و گرایش به مصرف مواد به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج این تحلیل در جداول شماره 

 بينی متغير گرایش به اعتيادضریب رگرسيون براي پيش -5شماره جدول 

 خطاي معيار برآورد تعدیل شده R 2R 2R مدل

پيش بينی گرایش به اعتياد بر 

 اساس کارکرد اجرایی
966/6 161/6 479/6 64/62 

پيش بينی گرایش به اعتياد بر 

اساس کارکرد اجرایی و تنظيم 

 هيجانی

363/6 117/6 119/6 71/7 

 

درصد از واریانس متغیر  16دهد حدود باشد که نشان میمی 161/6برای کارکردهای اجرایی برابر  2Rمقدار  1در جدول شماره 

برای کارکردهای اجرایی و  2Rگرایش به اعتیاد در مدل پژوهش حاضر توسط متغیر کارکردهای اجرایی تبیین شده است. همچنین مقدار 

ش حاضر توسط درصد از واریانس متغیر گرایش به اعتیاد در مدل پژوه 19دهد حدود باشد که نشان میمی 117/6تنظیم هیجانی برابر 

درصد تغییرات گرایش به اعتیاد به  7/11توان گفت حدود متغیرهای کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانی تبیین شده است. بنابراین می

  است. بین وابستهمتغیرهای پیش

 بينتحليل واریانس گرایش به مصرف مواد تحصيلی بر اساس متغيرهاي پيش -6شماره جدول 

 شاخص آماري متغير
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

 کارکردهاي اجرایی

 666/6 994/17 461/3164 6 461/3164 رگرسیون

   661/641 13 763/3466 باقیمانده

    17 999/69661 مجموع

کارکردهاي اجرایی و تنظيم 

 هيجانی

 666/6 439/19 396/1139 2 116/66991 رگرسیون

   742/73 19 194/1197 اندهباقیم

    17 999/69661 مجموع

  

مورد بررسی قرار گیرد که مقدار اعتبار آماری مدل را ارزیابی  1عالوه بر این، برای ارزیابی معناداری آماری نتیجه، باید جدول شماره 

بین بر متغیر مالک را از ان تاثیر متغیرهای پیشتوباشد، میمی 666/6کند. با توجه به اینکه سطح معناداری در این جدول کمتر از می

توان همین میزان را به وسیله جدول ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده لحاظ آماری و به میزان معناداری پذیرفت. اما می

 نمود.بین را در تعیین متغیر مالک به تفکیک مشخص میزان اهمیت و معناداری هر یک از متغیرهای پیش

 ضرایب رگرسيون استاندارد شده و استاندارد نشده -7جدول 

 

 متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

T سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 764/6 -667/6 ----- 197/1 -169/6 مقدار ثابت

 666/6 -969/9 966/6 697/6 -966/6 کارکردهای اجرایی

 666/6 -476/9 ----- 666/1 -793/26 بتمقدار ثا

 666/6 -116/1 476/6 699/6 -263/6 کارکردهای اجرایی

 666/6 -272/1 416/6 612/6 -996/6 تنظیم هیجانی
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و این  476/6و بررسی مقادیر بتا ضرایب استاندارد شده، مقدار بتا مربوط به متغیر کارکردهای اجرایی برابر  9بنابر اطالعات جدول 

باشد. این بدان معنی است که این دو متغیر سهم نسبتاً زیادی را در تبیین متغیر گرایش می 416/6میزان برای متغیر تنظیم هیجانی برابر 

 %47به اعتیاد وقتی واریانس تبیین شده بوسیله متغیر دیگر در مدل کنترل شده باشند، دارد. در مدل پژوهش حاضر، کارکردهای اجرایی 

 آموزان به مواد مخدر و اعتیاد را دارا بودند. بینی میزان گرایش دانشتوانایی پیش %41یجانی و تنظیم ه
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 بحث ونتيجه گيري
پژوهش حاضرباهدف پیش بینی میزان گرایش به سوءمصرف مواد،دردانش آموزان براساس تنظیم هیجانی وکارکردهای اجرایی انجام 

سی متغیرهای اصلی پژوهش،ازروش های همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید.نتایج همبستگی به منظوربرر شد.

 پیرسون نشان دادکه میان متغیرگرایش به اعتیادبامتغیرهای تنظیم هیجانی وکارکردهای اجرایی رابطه ی منفی ومعناداری وجوددارد.

کردکه،متغیرهای تنظیم هیجانی وکارکردهای اجرایی،تاثیرقابل مالحضه ای برمیزان گرایش  از یافته های این تحقیق میتوان استنباط

اطالعات بدست آمده درخصوص همبستگی بین متغیرهای تنظیم هیجانی وکارکردهای  ابر بر به مصرف مواددانش آموزان داشته است.

یب همبستگی پیرسون خوبی برای آنهابه دست آمدکه نشان ضر رابطه ی منفی ومعناداربین این متغیرها، وجود اب نتایج نشان داد اجرایی،

توجه به  اب تحلیل ضریب رگرسیون،برای پیش بینی متغیرگرایش به اعتیاد، این نتیجه و وجود با میان متغیرهاست. رابطه ی معنادار از

 ادرگرایش به مصرف موکارکردهای اجرایی سهم معناداری درپیش بینی متغی مشخص گردیدکه متغیرهای تنظیم هیجانی و 1جدول شماره 

 داشته اند.

(نشان دادکه وجودنقایص درکارکردهای اجرایی،منجربه ضعف کنترل فردبررفتارهای 2663)67همکاران و یافته های پژوهش آردیال

وآسیب به تواناییهای شناختی ازجمله کارکردهای اجرایی که بیش از بقیه تحت تاثیرسوءمصرف مواداست،میگردد.همچنین  سالمتی،

،ونقایص شناختی،پیش (انجام گرفت نشان داد که نقص در فرایند کارکردهای اجرایی2669)26قاتی که توسط وردجوگارسیاوپرزگارسیادرتحقی

 که فرد باعث می شود نشان داد که نارسایی،درتنظیم هیجانی، (6976گرایش به مصرف مواداست.همچنین پژوهش قاسمی)بینی کننده ی 

 اشد.بنابراین یافته های پژوهش حاضر،بایافته های تحقیقات قبلی همخوان می باشد.آمادگی وابستگی به موادرا داشته ب

درتبین این یافته هامیتوان بیان داشت، که اختالل درکارکردهای اجرایی،منجربه ضعف درشروع برنامه ریزی،سازماندهی ضعیف،ناتوانی 

بی دقتی میشود،بدکارکردی اجرایی منجربه مشکالتی و خوردمحیط،مشکل درتصحیح اشتباهات بااستفاده ازباز فقرحافظه، بازداری رفتار، در

مانند:رفتاراجتماعی نامناسب،مشکالت درتصمیم گیری وعدم قضاوت مناسب،وحواس پرتی میشود،بنابراین افرادی که درکارکردهای اجرایی 

 ررفتارهای ایمنی بخش وارزیابی نادرستینقص دارندسوگیری توجه به محرک های مرتبط بامواد،بازداری رفتاری ضعیف وضعف کنترل فردب

 (.26،2661ازرفتارهای پرخطرخویش دارندواین نقایص شناختی خودپیش بینی کننده ی گرایش به مواداست.)تیچرواندرسون

 تنظیم هیجان به عنوان یک متغیرروان شناختی نقش مهمی درسازگاری باوقایع استرس زاداردازاین روفرددرمواجهه باموقعیت هیجانی،

الزم است بهترین کارکردشناختی راداراباشد،دراصل درتنظیم هیجان به تعامل بهینه ای ازشناخت وهیجان جهت مقابله باشرایط منفی 

نیازاست،بنابراین ناتوانی درکنترل وتنظیم مولفه های هیجانی منجربه آمادگی اعتیادبه عنوان یک تجربه ی جدید،وبرانگیزاننده ومخاطره 

(.کم سوادی وسطح پایین تحصیالت والدین وداشتن جنیست مذکرجامعه ی آماری ازمحدودیت های 2669وتامپسون، آمیزمیشود.)گراس

پژوهش انجام شده است.به نظرمیرسددرسطح عملی ومخصوصاتربیتی وبالینی،تهیه ی برنامه های آموزشی،مهارتهای اجتماعی وتنظیم 

اردهد،این برنامه ها می توانندبه چهارچوب برنامه های مداخله ای موجوددرزمینه ی هیجانی،می تواندراهبردمناسب وکارآمددراختیارفردقر

درمانهای مبتنی برتقویت مهارتهای اجتماعی وهیجانی وپردازش شناختی اطالعات هیجانی وتنظیم هیجانهااضافه شوندوبرکارآمدی 

اری ازدب ین نوجوانان با مهارتهای حل مساله،برنامه ریزی،آنهابیفزایند.همچنین به نظرمیرسدبرگزاری کارگاهای آموزشی جهت آشنایی ا

 رفتاری،مهارت پردازش اطالعات اجتماعی به منظورجلوگیری ازگرایش نوجوانان به سوءمصرف موادمفیدباشد.
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