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-شناختی و تنظیم شناختیرسختی رواناستعداد به اعتیاد براساس س بینیهدف: پژوهش حاضر باهدف پیش
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عنوان نمونه انتخاب دانشجو به 033ای، گیری تصادفی خوشهاز روش نمونهها با استفاده دادند که از میان آن

تحلیل بود. از مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران نفر قابل 093ی شدند که از این تعداد، پرسشنامه

فسکی و ( و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گران0553نامه سخت رویی کوباسا و همکاران )(، پرسش0551)

های ضریب ها از آزمونها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهآوری داده( برای جمع1110همکاران )

داد که بین  نشان هاها: یافتهاستفاده گردید. یافته SPSS-16همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در 

تمرکز مجدد تمرکز مجدد مثبت،  هیجانی مثبت )پذیرش،-شناختی و راهبردهای تنظیم شناختیسرسختی روان

پذیری( بااستعداد به اعتیاد رابطه منفی معنادار و بین راهبردهای ، دیدگاهارزیابی مجدد مثبت، ریزیبر برنامه

سازی، مالمت دیگران(  بااستعداد به اعتیاد هیجانی منفی )مالمت خویش، نشخوارگری، فاجعه-تنظیم شناختی

شناختی و تنظیم توان گفت سرسختی روانبنابراین می :گیرینتیجه و ارد.  بحثی مثبت معنادار وجود درابطه

باشند که باید در پیشگیری و درمان هیجانی از متغیرهای مرتبط بااستعداد به اعتیاد در دانشجویان می-شناختی

 اعتیاد مد نظر باشند.

 روانشناختی، دانشجویان. هیجانی، سرسختی-های کلیدی: استعداد به اعتیاد، تنظیم شناختیواژه
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 مقدمه-9-9

 وابستگی معنای به مخدر مواد به (. اعتیاد1109، 1به معنی عادت کردن و احساس نیاز است )سادوک 0ی اعتیادواژه

 عدم صورت در و شده جویانه مواد رفتارهای بروز سبب که است مخدر ماده نوع چند یا یک مصرف به بیمارگونه

 (.0050جوبنه و قاری، شود )اصغری، قاسمیمی معتاد فرد در محرومیت عالئم بروز موجب ،موردنظر مواد مصرف

اعتیاد به مواد یک اختالل مزمن، عود کننده و پیچیده است که طی آن، مصرف مواد با وجود پیامدهای منفی فاجعه 

موادمخدر پیامدهای مختلفی دارد که از تاثیرات شدید روی بدن،  (. مصرف1101، 0آمیز، ادامه می یابد )جیلوها

تغییر قضاوت، بینایی، گفتار، ریسک پذیری در رفتار، جرم و جنایت، درگیری با قانون، رفتارهای غیرمسئوالنه جنسی 

ر در گرفته تا تصادفات رانندگی منجر به جراحت و مرگ را شامل می شود. به گونه ای که علت اصلی مرگ و می

، 1ساله در ایالت متحده آمریکا، تصادفات ناشی از مصرف الکل و موادمخدر می باشد )چسینگ 11تا  09جوانان 

(.  بازنگری ادبیات پژوهشی نشان می دهد که عوامل زیست شناختی، روانشناختی، اجتماعی و خانوادگی 1100

(.  0059؛ به نقل از قمری کیوی و مجرد، 0555ر، متعددی با سوء مصرف مواد و استعداد به اعتیاد مرتب هستند )کا

یکی از ویژگی های شخصیتی مهم که در الگوهای روانشناختی افراد نقش مهمی را ایفا می کند، سرسختی 

 روانشناختی می باشد. 

سرسختی یک ویژگی شخصیتی است که به عنوان یک منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای استرس زای زندگی 

کند. افراد سرسخت قدرت کنترل بر وقایع زندگی را دارند و به جای دوری از مشکالت آنها را به عنوان  عمل می

(. سرسختی دارای سه مولفه می باشد که شامل تعهد، 1113، 9فرصت پیشرفت ارزیابی می کنند )شرد و گولبی

همیت، ارزش و معنای اینکه چه کسی است کنترل  مبارزه طلبی می باشد. افرادی که از تعهد باالیی برخوردارند بر ا

و چه فعالیتی انجام می دهد، باور دارد و بر همین مبنا قادر است در مورد هر آنچه که انجام می دهد معنایی بیاید و 

کنجکاوی خود را برانگیزد. افرادی که از کنترل باالیی برخوردارند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و کنترل می 

و بر این باورند که قادرند با تالش هر آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد، تحت تاثیر قرار دهند. چنین دانند 

اشخاصی بر حل مشکالت به نقش خود بیش از دیگران تاکید می ورزند. افرادی که از مبارزه طلبی باالیی برخوردارند 

                                                           
1. addiction 
2. Kaplan & Sadock’s 
3.  Jiloha 
4.  Chesang 
5.  Sheard & Golby 
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موقعیت های مثبت یا منفی را که به سازگاری مجدد نیاز بر این باورند که تغییر جنبه طبیعی زندگی است. این افراد 

، 0دارند، فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتر می دانند تا تهدیدی برای اهمنین و آسایش خود )مدی و هاردینس

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که، بین افراد سوء مصرف 0050(. صالحی حیدر آباد، خسرویان، آگشته )1100

رفتاری، سرسختی روانشناختی وتحمل ابهام تفاوت معنی داری وجود -مواد وافراد عادی در نظام های مغزیی کننده

رفتاری، سرسختی روانشناختی وتحمل ابهام نقش مهمی در -دارد و برخی از صفات شخصیتی مانند نظام های مغزی

در پژوهشی باعنوان مقایسه سرسختی ( 0035گرایش به سوء مصرف مواد دارند. مالزاده اسفنجانی، کافی، صالحی)

روانشناختی وسبک های مقابله با فشار روانی در افراد معتاد وعادی انجام دادند که یا فته های این پژوهش  نقش 

مهم برخی از خصیصه های شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی وسبک های مقابله با فشار روانی در افراد را نشان 

 ا گرایش به اعتیاد وسوء مصرف مواد رابطه داشته باشد.می دهد که می توانند ب

های هیجانی و تری در استعداد به اعتیاد در دانشجویان داشته باشد واکنشتواند اثرات عمیقیکی از عواملی که می

 پاسخ برای را هیجاناتشان افراد آنها طریق از که فرآیندهایی عنوان به هیجان راهبردهای تنظیم هیجان است. تنظیم

، 1سویزر و هوکسما -نولن شود )آلداو،می گرفته نظر در کنند،می تعدیل ناهشیارانه و هشیارانه محیطی توقعات به

 چه کنیم ، تجربه را هیجاناتی چه که این بر ما ی آنوسیله به که کندمی اشاره به فرایندهایی هیجان (. تنظیم1101

( و شکل 1101، 0بازینسکا و بوزنی )سزیگیل،گذارند تاثیر می کنیم بیان را آنها چگونه و کنیم تجربه را آنها موقع

موفق بوده و  وریهیجان یکی از عوامل اساسی بهزیستی، و کنشطور کلی تنظیم. به خاصی از خودتنظیمی است

یجان بحث از نه روش تنظیم و مدیریت ه  ̋معموال کند.زای زندگی ایفا مینقش مهم در سازگاری با وقایع تنیدگی

ریزی،  برنامه به مجدد مجدد، توجه مثبت دیگران، توجه خود ، سرزنش ذهنی ، پذیرش ، سرزنش شود: نشخوارمی

(. شکست در 1101، 1هوکسما و سویزر -آمیزپنداری )آلدئو، نولن دیدگاه ، فاجعه مثبت، اتخاذ بازارزیابی

های ناسازگارانه پاسخ به هیجانات تعریف عنوان روش هیجان،  بهنظمیشود. بینظمی نامیده میهیجان، بیتنظیم

های فاقد پذیرش، دشواری در کنترل رفتار در بستر پریشانی هیجانی و نقص در استفاده  شده است که شامل پاسخ

اختالالت و عالئم جسمانی گوناگونی وجود  (.1101، 9عملکردی از هیجانات به عنوان اطالعات است ) گراتز و تول

                                                           
1.  Maddi & Hardiness 
2.  Aldao, Nolen-Hoeksema, Schweizer 
3.  Szczygie, Buczny , & Bazinska 
4.  Aldo, Nolen-Hoeksema & Schweizer 
5.  Gratz & Tull 
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اختالالت خوردن  -1گسیختن  -0مصرف دخانیات  -1درد  -0نظمی هیجانی ارتباط دارند، که شامل: ه با بیدارد ک

( در یک مطالعه آزماشی، با دست کاری هیجان ها نشان داد که 1115) 1گلداسمیت(. 1113 ،0اعتیاد  )مک لیم -9

و تنظیم هیجان استفاده کنند. نجفی، محمدی افراد گرایش پیدا می کنند تا از لکل به عنوان یک راهبرد مقبله ای 

( در پژوهشی با عنوان نقش عملکرد هیجانی وگرایش به سوء مصرف مواد: نقش مؤلفه های 0051فر،عبداللهی )

تنظیم هیجان،تحمل پریشانی وهیجان خواهی اذعان داشتند که دشواری در مدیریت هیجان ها، مشکل در تحمل 

انه، از مشکالت افراد سوء مصرف کننده مواد است واین منجر به شکست در مدیریت پریشانی وتمایالت هیجان خواه

 حاالت عاطفی وهیجانی این افراد می شود.

بنابراین با توجه به افزایش روزافزون اعتیاد در جامعه و به تبع آن افزایش روزافزون اعتیاد در دانشجویان و از همه 

انگر این پدیده شوم در جامعه و در دانشجویان، بنابراین این پژوهش با هدف مهم تر پیامدهای مخرب و ویرانگر و ویر

بررسی وجود رابطه بین متغیرهای سرسختی روانشناختی وتنظیم شناختی هیجان با استعداد اعتیاد دانشجویان 

ا انجام شده است. وسوال اصلی پژوهش این است که آیا بین سرسختی روانشناختی وتنظیم شناختی هیجان ب

 استعداد اعتیاد رابطه وجود دارد؟

 بیان مسئله-2-9

 ها،نگرش در زیادی تغییرهای با غالبا و شودمحسوب می جوانان زندگی در حساس و مهم گذاری دانشگاه، به ورود

 از جدایی و دوری رشته تحصیلی، به عالقه عدم دانشگاه، محیط با آشنا نبودن است. همراه و روابط، انتظارها ها،نقش

 این، مشکالتی مانند و اقتصادی -رفاهی امکانات نبودن کافی خوابگاه، در محیط افراد سایر با ناسازگاری خانواده،

نیا و شود )اکبری بورنگ، محتشمی دانشجویان پذیریافزایش آسیب سبب تواند می که است مسائلی ازجمله

دوره از زندگی و نقش آن در زندگی آینده افراد  (. اعتیاد در میان جوانان به سبب حساسیت این0053فر، ساالری

شود. شود که شیوع اعتیاد در میان جوانان دانشجو مطرح میای دادرد. این موضوع وقتی مهمتر میاهمیت ویژه

تواند گام مهمی در های آموزشی است و میبنابراین توجه به این موضوع در بین دانشجویان از موضوعات اساسی نظام

کارهای موثر در جهت پیشگیری و درمان اختالالت سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با اعتیاد و ارائه راهشناسایی 

رسد زمینه و استعداد ویژه برای قبول و مصرف مواد ( به نظر می0059اعتیاد باشد )منصوری جلیلیان و یزدانبخش، 

اعتیاد معتادان مانند عقاید و باورهای آنان یشهای پمخدر در کشیده شدن فرد به سمت اعتیاد وجود دارد و زمینه

                                                           
1.  McKlem 
2.  Goldsmith 
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ها به طور معناداری متفاوت از افراد سالم است. درواقع نظریه آمادگی برای های شخصیتی آننسبت به خود، ویژگی

شوند اما اگر کسی کند که برخی افراد مستعد اعتیاد هستند و اگر در معرض آن قرار گیرند، معتاد میاعتیاد بیان می

شود. به عبارتی قبل از آن که فرد به مصرف مواد روی بیاورد، زمینه و آمادگی آن ستعداد نداشته باشد، معتاد نمیا

 (.0059خواه، رسولی و جمعی، شود که تحت عنوان آمادگی برای اعتیاد مطرح است )رشیدی، حجتایجاد می

برای اعتیاد نسیت، اعتیاد نتیجه ترکیبی از  امروزه روشن شده است که هیچ عاملی به تنهایی شرط الزم و کافی

شوند. در بین عوامل گوناگون است. بعضی از این عوامل موجب افزایش خطر و برخی دیگر موجب کاهش خطر می

شناسان شناختی از اهمیت خاصی برخوردارند، چرا که روانعوامل تعییین کننده استعداد اعتیاد، متغیرهای روان

های روانی فرد به مصرف مواد بگذرد )رشیدی و ل زیستی و اجتماعی باید از دریچه گرایشمعتقدند تاثیر عوام

شناختی (. از جمله عوامل روانی مهم در برخورد با تکالیف و رویدادهای زندگی، سرسختی روان0059همکاران، 

 زاییدادهای استرسرو با مواجهه در مقاومت منبع یک عنوان به است که شخصیتی هایویژگی از است. سرسختی

 به را مشکالت آنها از دوری جای به و دارند را زندگی وقایع بر قدرت کنترل سرسخت کند. افرادمی عمل زندگی

 مؤلفه سه دارای (. سرسختی1113، 0کنند )هورسبرگ، شومر، وسلکا و ورنانمی ارزیابی پیشرفت فرصت عنوان

 و ارزش اهمیت، برخوردارند بر باالیی تعهد از که باشد. افرادییم طلبی و مبارزه کنترل تعهد، شامل که باشدمی

 که آنچه مورد هر در قادر هستند مبنا همین بر و دارد باور دهد،می فعالیتی نجام چه و است کسی چه اینکه معنای

 را ویدادهای زندگیر برخوردارند باالیی کنترل از که برانگیزد. افرادی خود را کنجکاوی و بیابد معنایی دهدمی انجام

 دهد، تحتمی رخ اطرافشان در که را آنچه هر تالش با قادرند باورند که این بر و دانندمی کنترل و بینیپیش قابل

 که از ورزند. افرادیمی تاکید دیگران نقش از بیش خود به نقش مشکالت حل بر اشخاصی دهند. چنین قرار تأثیر

 مثبت یا هایموقعیت افراد این است. زندگی طبیعی تغییر جنبه که باورند این بر برخوردارند باالیی طلبی مبارزه

 امنیت و برای تهدیدی تا دانند می بیشتر رشد و برای یادگیری فرصتی دارند، نیاز مجدد سازگاری به که را منفی

 و فشارزا توضعی وجود با افزایش عملکرد سامت، حفظ در سرسختی (. 1113، 1خود )مادی و هاردینس آسایش

 به را آنها مشکالت از دوری جای به دارند و را زندگی وقایع بر کنترل قدرت سرسخت افراد مؤثر است. زندگی کیفیت

 بلکه پندارند،نمی تغییر قربانی را تنها خود نه سرسخت افراد دیگر عبارت کنند. بهمی پیشرفت ارزیابی فرصت عنوان

                                                           
1 . Horsburgh, Schermer, Vwselka & Vernon 
2. Maddi, Hardiness  
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(. این 1101دانند )بهمنی، طاهری، مقدس، سهرابی و دورتاج، می تغییر از حاصل نتایج تعیین کننده عامل را خود

رونده مانند انکار و اجتناب، آن چنان که در ای واپسافراد با رویدادهای زندگی به جای استفاده از راهکارهای مقابله

(. نتایج 1101کافی و صالحی، پردازند )موالزاده، شود، به مواجهه مستقیم میاعتیاد و مصرف مواد و الکل دیده می

باشد. افرادی که از سرسختی پایینی بعضی مطالعات نشان دهنده رابطه منفی بین سرسختی و استعداد اعتیاد می

برخوردارتد هم ممکن است آمادگی فعاالنه و هم ممکن است آمادگی منفعالنه به اعتیاد داشته باشند. با توجه به 

بینی نمود افرادی که واجد این توان پیشجویی متغیر سرسختی روانشناختی میههای تعهد، کنترل، مبارزمولفه

 و داشته بیشتری تحمل ناپذیرند اجتناب اغلب که ها هستند در مقابل فشارهای شغلی، خانوادگی و اجتماعیویژگی

 ها(. پژوهش0111، 0باشند )مدی نداشته خود هایهیجان کنترل جهت های غیرمنطقیروش از استفاده به لزومی

 از حاصل جسمی روانی برانگیختگی همچنین و بودن حوادث فشارزا عامل روانشناختی، سرسختی که است داده نشان

 آدابرادوتیر (. نتایج، پژوهش1113، 1دارد )شیرد و گالبی افراد سالمتی بر مثبتی دهد و تأثیرمی کاهش را حوادث این

 دانشجویان داد ( نشان1110) 9و پرات فرانسیس یونیور، ( و1110) 1لیو دنت، ساسمن، (، 1111) 0رافنسون و

 کرم هستند. نبی، برخوردار تریپایین خودکنترلی از مواد غیرمستعد سوءمصرف دانشجویان به نسبت مواد سوءمصرف

 و جانیهوش هی که داد نشان روانشناختی سرسختی و هیجانی هوش با رابطه در پژوهشی ( در1101افشارنیا ) و افروز

 دادند ( نشان1100بشارت ) و محمدی حاصل پژوهشی باشد. درمی غیرمعتاد افراد از کمتر معتاد افراد در سرسختی

 .داشت منفی همبستگی قلب ضربان و تعداد تنفس فشار، ترینپایین فشار، باالترین با سرسختی

شناختی م تنظید تنظیم شناختی هیجان است. شناختی موثر بر استعداد اعتیاد یا آمادگی برای اعتیااز عوامل روان

 و هشیارانه محیطی به توقعات پاسخ برای را هیجاناتشان افراد هاآن طریق از که فرآیندهایی عنوانبه هیجان

ی تنظیم هیجان یکی طورکلبهو شکل خاصی از خودتنظیمی است. شود می گرفته نظر در کنند،می تعدیل ناهشیارانه

کند زای زندگی ایفا میوری موفق بوده و نقش مهم در سازگاری با وقایع تنیدگیهزیستی، و کنشاز عوامل اساسی ب

اند که سطح پایین تنظیم شناختی هیجانی که ناشی (. مطالعات نشان داده1101، 3هوکسما و اسکوایرز -)آلدو، نولن

                                                           
1 . Maddi, Matthews, Kelly, Villarreal, & White 
2 . Sheard & Golby 
3 . Adalbajarnardotir & Rafnsson 
4 . Sussman, Dent & Leu 
5 . Unnever, Francies & Pratt 
6 . Aldo, Nolen-Hoeksema & Schweizer 
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ف مواد نقش دارد )پارکر، تایلور، استابروک، هاست در شروع مصرها و مدیریت آناز ناتوانی در مقابله موثر با هیجان

شود در (. افراد معتاد در شناسایی هیجانات خود و دیگران دچار مشکالتی هستند که باعث می1113، 0شل و وود

به  هاآنهایی شوند که خود عامل گرایش گر با دیگران دچار ناهنجاریبرقراری ارتباط عاطفی مثبت، سازنده و هدایت

قرار  فشارتحتمواد از سوی همساالن فرد برای مصرف  کهیهنگام(. 1109، 1ر است )توربرق و لیورسمخدمواد 

دهد )آزامی، سهرابی، بورجعلی و کوپانی، مواد را کاهش می سوءمصرفها خطر هیجان مؤثرگیرد، مدیریت می

ی مواد کشیده سوبهنفی خود بیشتر های مکسانی که تنظیم هیجانی پایینی دارند برای مقابله با هیجان . (1101

(. هنگامی که یک شخص، برای مصرف مواد مخدر تحت فشار قرار 1109فر و عبدالهی، شوند )نجفی، محمدیمی

شود که ها باعث میدهد. توانایی مدیریت هیجانها خطر گرایش به مواد را کاهش میگیرد، مدیریت موثر هیجانمی

ای مناسب استفاده کند. افرادی که تنظیم صرف مواد باال است، از راهبردهای مقابلههایی که خطر مفرد در موقعیت

ها فشارهای ناخواسته دیگران را های دیگران توانایی بیشتری دارند. آنبینی خواستههیجان باالیی دارند، در پیش

دهند مت بیشتری نشان میکنند و در نتیجه دربرابر مصرف مواد مقاوهای خود را بهتر مهار میدرک و هیجان

های منفی تری دارند، برای مقابله با هیجان(. در مقابل، کسانی که تنظیم هیجانی پایین1111، 0)ترینیداد و حانسون

(. تنظیم شناختی هیجان 1111، 4شوند )ترینیداد، یونقر و کوو، جانسونخود، اغلب به سوی مصرف مواد کشیده می

تواند به افراد کمک کند تا پردازش اطالعات اجتماعی همراه است. این توانمندی می با توانایی ذهنی بیشتر برای

درک بهتری از پیامدهای منفی و زیانبار مصرف مواد داشته باشند و بنابراین در برابر فشارهای روانی و اجتماعی برای 

شود که فرد در ها باعث میجان(. توانایی مدیریت هی0553، 9تر عمل کنند )مایر و سالویگرایش به مواد موفق

(. 1111ای مناسب استفاده کند )ترینیداد و جانسون، هایی که خطر مصرف مواد است، از راهبردهای مقابلهموقعیت

( به این نتیجه دست یافتند که راهبردهای تنظیم هیجان، راهبردهای 1100خسرو شاهی بهادری و جانجانی )

بینی گرایش به مصرف مواد را دارند. کسانی که از خودگردانی هیجانی دی توان پیشمدار و خودکارآمای مسالهمقابله

(. افرادی که در 1101، 3بیشتری برخوردار هستند در گرایش به اعتیاد محافظه کارتر هستند )نیکالس و رابرت
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2 . Thorberg & Lyvers 
3 . Trinidad, Johnson 
4 Trinidad, Unger, Chou, Johnson 
5 . Mayer, Salovey 
6 . Nicholas & Robert 



14 

 

رند )دورن، مک کارگو و آوهای هیجانی خود ناتوانند به احتمال زیاد به مصرف مواد اعتیادآور روی میکنترل مهارت

 (.1113، 0کوهن

باشد، و اینکه ها مهم میبا توجه به اینکه دانشجویان قشر آینده ساز کشور هستند و سالمت جسمی و روانی آن

ریزی و انتخاب راهبر مناسب برای پیشگیری از گرایش به اعتیاد شناسایی عومل موثر بر استعداد اعتیاد جهت برنامه

شود. بنابراین این پژوهش با هدف برسی رابطه بین سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی ضروری محسوب می

 هیجان با استعداد اعتیاد در دانشجویان انجام گرفت.

 اهمیت و ضرورت تحقیق-3-9

اعتیاد یا سوء مصرف مواد یکی از بزرگترین معضالت جوامع بشری است که نه فقط موجب اختالالت رفتاری 

ی شود، بلکه با تأثیر برجنبه های مختلف سالمت جسمی وروانی، خسارات مالی هنگفتی نیز بر فرد، واجتماعی مم

(. از طرفی کشور ما در مقایسه با میانگین 1115خانواده وجامعه وارد می کند)رید، آمارو، ماتسوموتو وکابسن، 

ل نیاز دارد. شیوع باالی سوء مصرف آمارهای جهانی، جزو کشورهایی است که به تالش بیشتر برای کنترل این معض

میلیون نفر در کشور ما اهمیت توجه به این مشکل را شاخص تر می کند)عبداهلل زاده و 3/0مواد با آماری بیش از 

ساز عوامل زمینه رفع و بررسی با باید اندیشید،می خود آینده نسلهای و سالمت خود به ای کهجامعه(. 0035هاشمی، 

 . با بردارد گام پیش از بیش آرمانها به نیل راه در سازانشسالمت آینده حفظ یا و روانی روحی شکالتم کننده ایجاد و

 افزایش به رو نیز هرساله و داده تشکیل را جمعیت از توجهی قابل بخش ما کشور دانشجویی جامعه اینکه به توجه

بررسی زمینه های ایجاد اعتیاد در بین (. 0051است )نجفی کلیانی، کریمی، جمشیدی، پورجم و کلیانی نجفی، 

. ازاین رو بررسی عوامل خطر و محافظت کننده در استعداد اعتیاد دانشجویان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است

)گروهی که در معرض این عوامل هستند(، اطالعات بسیار با ارزشی فراهم می آورد تا برنامه های کاهش تقاضای 

جویند. برنامه های کاهش تقاضا به جای استفاده از اطالعات به دست آمده از معتادان، به  مصرف مواد از آن سود

اطالعات گروه هایی باید دست یابد که اعتیاد درآنها ایجاد نشده است.چرا که اطالعات به دست آمده از معتادان به 

تماد نیستند  )وحدت و همکاران، اجتماعی حاصل از مصرف قابل اع -واسطه مسمومیت با مواد وتخریب های روانی

(. در پژوهش های زیادی، از ویژگی های شخصیتی به عنوان عاملی که شخص رابه سوی اعتیاد می کشاند نام 0033

                                                           
1 . Doran, McChargue, Cohen 
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(. یکی از ویژگی های شخصیتی که در رابطه با اعتیاد کمتر مورد توجه قرار گرفته، 1100برده شده است )مایبرگ، 

(. از دیگر عواملی که ارتباط نزدیکی با مصرف 0035اده اسفنجانی، کافی، صالحی، سرسختی روانشناختی است)مالز

مواد دارد خود تنظیمی هیجانی است خود تنظیمی یا به عبارت دیگر کنترل خود، تالش سازمان یافته در جهت 

 (.1100تنظیم افکار، احساسات واعمال به منظور دستیابی به اهداف خاص است)مایبرگ، 

ی بین سرسختی طور همزمان رابطهه مطالب پیش گفته و با در نظر گرفتن اینکه تاکنون پژوهشی بهبا توجه ب

روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان را با استعداد به اعتیاد در دانشجویان را مورد مطالعه قرار نداده است، لذا 

تواند در تعمیم طی این متغیرها، میی همزمان این متغیرها، ضمن مشخص کردن ترکیب خپژوهش حاضر با مطالعه

تواند این بستر را فراهم سازد که ها مؤثر واقع گردد. همچنین پژوهش حاضر مینتایج قبلی و یا به چالش کشیدن آن

با شناخت بهتر نسبت به سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجانی دانشجویان، نسبت به بهبود و آموزش این 

 و در نهایت موجب کاهش استعداد به اعتیاد در آنان شود.مسائل اقدام نموده 

 اهداف تحقیق-1-9

 هدف کلی-9-1-9

 ی سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان با استعداد به اعتیاد در دانشجویان.تعیین رابطه

 اهداف جزئی-2-1-9

 ی سرسختی روانشناختی با استعداد به اعتیاد در دانشجویان.تعیین رابطه

 ی تنظیم شناختی هیجانی با استعداد به اعتیاد در دانشجویان.یین رابطهتع

 فرضیات تحقیق-1-9

 .دارد وجود رابطه اعتیاد واستعداد روانشناختی سرسختی بین .0

 .دارد وجود رابطه اعتیاد استعداد با هیجان شناختی تنظیم بین .1

 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها-6-9

 هیجانی-تنظیم شناختی

 توقعات به پاسخ برای را هیجاناتشان افراد آنها طریق از که فرآیندهایی عنوان به هیجان تنظیمریف مفهومی(: )تع

 .(1101سویزر،  و هوکسما -نولن شود )آلداو،می گرفته نظر در کنند،می تعدیل ناهشیارانه و هشیارانه محیطی
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جانی نمره ایست که فرد در پرسشنامه تنظیم هی-در پژوهش فعلی منظور از تنظیم شناختی)تعریف عملیاتی(: 

دازه گیری در کند. مقیاس ان( کسب می1110و فیلیپ اسپین هان )هیجانی نادیا گرنفسگی، ویویان کریچ -شناختی

 ای است.این پرسشنامه فاصله

 سرسختی  روانشناختی

ها و هیجانات عمومی و  سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، شناخت)تعریف مفهومی(:  

اختصاصی  که ذاتی و اکتسابی اند و بر چگونگی نزدیک شدن، پاسخ دهی و ارزیابی  فرد از فشارهای مثبت و منفی، 

 (1113چالش ها و نامالیمات در مسیر رسیدن به هدف تاثیر می گذارند )گوچیاردی ،گوردون ودیموک ،

روانشناختی نمره ایست که فرد در پرسشنامه سخت رویی  ختیدر پژوهش فعلی منظور از سرس)تعریف عملیاتی(: 

 کند. (کسب می0535کوباسا وهمکارانش )

 استعداد اعتیاد

 در پذیریآسیب یا آمادگی امر این که است معنا این اعتیاد( به )استعداد آمادگی اعتیاد عنوان)تعریف مفهومی(: 

باشد  نداشته یا داشته سوء مصرف حاضر حال در فرد که این از اعم کند،می ارزیابی را مواد سوء مصرف مقابل

 (.1101، 0)گراهام

ای است که آزمودنی در پرسشنامه در پژوهش فعلی منظر از آمادگی به اعتیاد، میزان نمره)تعریف عملیاتی(: 

 ( کسب کرده است. 0039مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران )
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 استعداد اعتیاد -9-2

دانند، به رغم برداشت کلی و عمومی مردم از اعتیاد که آن را عادت شدید به استفاده از یک چیز یا انجام یک امر می

یابیم که کار در میی خلق و خو و رفتار را تعریف کنیم، خواهیم اعتیاد و به ویژه اعتیاد به مواد تغییر دهندهوقتی می

، سوء 0ی نادرستی آن وجود ندارد. کلمات متعددی مثل مصرف، استفادهچندان آسانی نیست و توافقی درباره

ی عادت به خوردن مشروبات الکلی و مصرف مواد و داروهای آرامبخش و ضد مصرف، وابستگی و اعتیاد درباره

دن، درگیر شدن با روابط جنسی بیش از حد و حتی کار کردن گردان، خوردن بیش از حد، قمار کرافسردگی و روان

 است.کار برده شدهبیش از اندازه، به

ی مصرف، به هنگام استفاده از مشروبات الکلی و مواد و داروها برای مصارف طبی و به منظور تسکین کلمه مصرف:

شود. در کشورهای غربی با کشورهای ته میگردان گفها و داروهای روانیا درمان از قبیل مورفین، کدئین، آرامبخش

ها منع نشده و همچنین استعمال کننده قانونی است و مصرف آندیگری که خرید و فروش مشروبات سکرآور و مست

است )السون، السون و ها، مجاز شمرده شدهها و شادیهای تفریحی، در جشندخانیات یا انجام انواع قمار در موقعیت

-همین مؤلفان استفاده از مواد یا داروهایی که آثار و نتایج جسمانی، روانی، اجتماعی و قانونی زیان  (.1101، 1ریورز

 (. 0051اند )به نقل از شریعتی، آور داشته باشد را استفاده نادرست خوانده

تار او شود و چنانچه مراجعی مشروبات الکلی یا دیگر موادی مصرف کند که باعث تغییر خلق و خو و رف مصرف: سوء

مصرف مواد دارد. این آثار شود که سوء آثار نامطلوبی بر روی زندگی خودش یا زندگی دیگران بگذارد، گفته می

( استفاده مکرر و طوالنی مدت 0559دیدگی جسمانی، روانی یا عملکرد شغلی فرد باشد. شاکیت )است آسیبممکن

گیرد که کند سوء مصرف از مواد و داروها زمانی صورت میاضافه میمصرف خوانده است و از مواد و داروها را سوء 

طور کلی هرگونه وابستگی شدید روانی یا فیزیولوژیک فرد موادی را بدون نیاز ضروری و به حق مصرف کند. به

زاده  شود )فوالدوندی، تیرگری، ملکیان، فوالدوندی و عزیزمصرف مواد نامیده میموجود زنده نسبت به دارو، سوء

 (. 0050فروزی، 

(، وابستگی 0553)0شود. از نظر مارگولیس و زوبن: وابستگی به شکل شدیدتر سوء مصرف مواد گفته میوابستگی

عبارت است از نیاز و میل شدید جسمانی و روانی برای مصرف مواد و خوردن مشروب به خاطر تغییر حالت 

                                                           
1 Misuse 
2 Lawson, Lawson & Rivers 
3 Margolis & Zewben 
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اد می کند. به نظر آن ها وابستگی از طریق مصرف دارو از روی خودآگاهی و نشئه و کیفی که برای فرد وابستگی ایج

آور و منفی  فراوان آن برای فرد، عادت، مصرف مشروبات و مواد به دفعات بیشتر و مقدار زیادتر آن به رغم نتایج زیان

 (. 0051شود )به نقل از شریعتی، خانواده و جامعه مشخص می

 به مخدر مواد به اعتیاد(. 1101، 0کردن و احساس نیاز است )کاپالن و سادوکی اعتیاد به معنی عادت : واژهاعتیاد

 در و شده جویانه مواد رفتارهای بروز سبب که است مخدر ماده نوع چند یا یک مصرف به بیمارگونه وابستگی معنای

جوبنه و قاری، می)اصغری، قاس شودمی معتاد فرد در محرومیت عالئم بروز موجب نظر، مورد مواد مصرف عدم صورت

گردان رخ ی زیاد از مواد و داروهای روان(، تغییراتی سلولی را که در اثر استفاده0551السون و همکاران ) (.0050

کننده و زجرآور بدنی و روانی به هنگام عدم استفاده از دهد و باعث ایجاد مقاومت و تحمل عالئم مرضی ناراحتمی

نیز معتقد است که اعتیاد به مشروبات الکلی یا دیگر مواد، داللت  1 ود. دیان دویل پیتاششود، اعتیاد نامیده میآن می

شود که به طور بر این ندارد که شخص دچار حالت مستی یا نشئه و کیف باشد، بلکه به وضعیت شخصی گفته می

شغلی را برای او مکرر به قدری خوردن مشروب یا مصرف مواد مشغول شده است که زندگی شخصی، خانوادگی و 

است. این فرآیند وابستگی روانی ممکن است به چیزهای دیگر مثل خوردن، روابط جنسی، قمار و کننده کرده ناراحت

طور کلی شخص به قدری نسبت به مصرف مشروب یا مواد مخدر یا اشتغال به امور حتی کار کردن کشیده شود. به

 بهداشت سازمان(. 0051آور نیست )به نقل از شریعتی، ا برای او لذتهکند که زنگی بدون آندیگر وسواس پیدا می

 محرک و مخدر مواد از مکرر یاستفاده اثر بر که مزمنی سرمستی حالت"کند: چنین تعریف می را اعتیاد جهانی

 قابل رغی و شدید .  خصوصیات بارز اعتیاد شامل میل"کند می ایجاد اختالل جامعه و فرد در مصنوعی( یا طبیعی)

 و روانی شدید اتکای و تصادفی نحو به آن یاستفاده مقدار ازدیاد قیمتی، هر به مواد آوردن دست به برای کنترل

اعتیاد یک (. 0050شایه، دالور، ریاحی و پاک، خواه، اکبریاست )وطن مواد آن از استفاده به جسمانی گاهی

شناختی از یک طرف ت که در ایجاد آن، عوامل اجتماعی و روانهای بالینی، رفتاری و شناختی اسناهنجاری با نشانه

شناختی و دارو شناختی از طرف دیگر نقش دارند. عوامل اجتماعی بیشتر در شروع مصرف و عوامل و عوامل زیست

؛ به نقل از وجودی، عبدل پور، 1111، 0پزشکی آمریکای وابستگی مطرح هستند )انجمن روانشناختی در ادامهزیست

 (. 0050پور رودسری و عطارد، بخشی

                                                           
1 Kaplan & Sadock’s 
2 Dianne doyle pita 
3 APA 



21 

 

 ی مصرف موادتاریخچه -2-2

ها به هاست که انساناست. قرنحس کننده نام بردهی بیی هندی به عنوان مادهدانهدر کتاب اوستا، از گیاه شاه

ی بقراط از شیرهاست. اند. این مواد به عنوان دارو و التیام دردها به کار برده شدهکردهدالیل مختلف،  مواد مصرف

-است. یونانیان زمان سقراط، به آثار طبی تریاک پی آور و مسکن درد، سخن گفتهخشخاش به عنوان داروی خواب

بردند. جالینوس یک تا دو قرن قبل از میالد مسیح، ارزش درمانی کار میبرده و برای تسکین و آرامش آالم خود به

ها به هندوستان وارد تاریخ تریاک آمده است که این ماده توسط پرتغالی هایاست. در بررسیتریاک را مطرح کرده 

ها با گسترش نفوذ خود سهم بسزایی در شروع اعتیاد به تریاک در کشورهای مختلف ها بعد انگلیسیشده و قرن

تریاکا یا توریاکا کار برده و خوراکی آن را اند. پارسلوس و سیدنهام پزشکان این عصر آن را به عنوان دارو بهداشته

توان گفت نمودند. هرچه بود استعمال افیون در دانش پزشکی خیلی محبوب و در مراحل نخستین بود. میمصرف می

های دو دانشمند بزرگ ایران و جهان؛ رازی و بوعلی مصرف آن به عنوان یک داروی اثربخش در طب، مرهون بررسی

موارد استعمال مواد مخدر در طب روز به روز گسترش یافت باشد. بعدها با گسترش دانش پزشکی سینا می

 (.0051)شریعتی، 

 شیوع مصرف مواد مخدر در جهان و ایران -3-2

ی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد، حاکی از افزایش ی سازمان بهداشت جهانی و برنامهآمارهای منتشر شده

اند نامیده 0ی گذشته را عصر دارو طوری که دو دههبه ی تولید و مصرف این مواد در سطح جهان است،فزاینده

 مشکالت کنار در مخدرمواد یمسئله ،1101ی دهه در جهانی هایسازمان تحقیقات یپایه بر(.  1100)سینها، 

 اساسی مشکالت جزء غیره و کشتارجمعی هایسالح طبقاتی، شکاف محیطی،زیست معضالت دیگر مانند جهانی

و  )مادن، گاهام، استراوسنر، ساوندرز، اسکوئنر رودمی شمار به دنیا سراسر در هاانسان سالمت و حیات یکننده تهدید

 یا نفر، میلیون 110حدود  ،1101در سال  ملل،  سازمان جرم و مخدر مواد دفتر گزارش اساس بر(. 1113، 1همکاران

-مصرف تعداد حال، همین در .بودند ردهک مصرف مخدر مواد 1101 سالر د جهان،  سال 09-31 جمعیت از 9%

بود  نفر 111در هر  نفر 0 یا جهان، سالبزرگ جمعیت از %3/1ود حد میلیون، 13 مخدر مواد سازمشکل کنندگان

 نوسان در ایران در اخیر یدهه چهار طی اعتیاد آمار که دهندمی نشان هایافته(. 1100، 0)گزارش داروی جهانی

 معادل، 0039 سال سرشماری طبق) سال 31 تا 09 جمعیت در برآورد این ،0051 سال در که ایگونههب است؛هبود
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-شیوع تحقیقات دهه چهار هاییافته حال، با این است. شده اعالم نفر هزار 019 و میلیون 0 با برابر میلیون(، 91

 تبع به و کشور در اعتیاد شیوع و هاگردانروان و موادمخدر دتهدی حجم به توجه با که دهدمی نشان ایران در شناسی

 عمومی جمعیت در مختلف تحقیقات به نسبت کافی توجه ان، معتاد تحصیالت و شغل سن، تأهل، جنسیت، تغییر آن

 03 حدود که دهندمی نشان موجود (. آمارهای0035است )نورباال، نپذیرفته صورت آموزان،خصوصاً دانش کشور

آورند می روی اعتیاد به سالگی 11-11بین  هاآن درصد 13و  دارند سن سال 05 از کمتر ایران معتادین درصد

 (. 0051اردکانی، )خلیلی، سهرابی، رادمنش و افخمی

 های مصرف موادنظریه -1-2

ها شناسی اعتیاد از تنوع و گستردگی قابل توجهی برخوردارند. بعضی از نظریهشده در خصوص علتهای مطرحنظریه

شناسی مصرف مواد اهمیت شناسی و روانکه برخی دیگر به ابعاد جامعهارثی و زیستی تأکید دارند، درحالیبر عوامل 

 (. 1100دهند )دفتر سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرم، می

 های تک عاملینظریه -9-1-2

گیرند. در این قسمت اجتماعی را دربر می شناختی وساز زیستی، روانای از عوامل زمینهها طیف گستردهاین نظریه

 گیرند. عاملی در رابطه با علت مصرف مواد مورد بحث قرار میهای تکتعدادی از نظریه

 زیست شناختی -2-1-2

های زیست شناختی، علل مصرف مواد برخی از عوامل زیست شناختی، وراثت و نقش ژنتیک قرار دارد. بر طبق نظریه

ها، برخی از افراد از نظر فیزیولوزیک مستعد لذت بردن بیشتری از مصرف مواد هستند و نظریه بنابراین برطبق این

 (.  0035راد، شود )معصومیها میکند که باعث اعتیاد آنی پاداشی عمل میهمین به مثابه

 شناختیروان -3-1-2

 خود شامل چند نظریه است که عبارتند از:

داند )سادوک و ه مصرف مواد را به عنوان تظاهری از پسرفت دهانی میی روان تحلیلی: این نظرینظریه -

 از که است شخصیتی مواد یکننده مصرفسوء روانکاوی، دیدگاه براساس(. 0051ی گنجی، ، ترجمه1109سادوک، 

 شکل تناسلی-مثلثی-اودیپی یعنی نژند،روان مشهور ینمونه براساس همیشه برای و عمیقاً اقتصاد روانی یجنبه

 (. 0050اصغری و همکاران، ) استگرفته

 شرطی و انتظار و شناختی الگوهای تنش، کاهش قبیل عواملی از بر رفتاری هایی یادگیری: نظریهنظریه -

 فردی هایو تفاوت شدهمصرف مواد بر است، تنش یپایه احتماالً که استرس مدت و نوع دارند. دیدگاه، تأکید سازی
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ی نظریه(. 0050؛ به نقل از اصغری و همکاران، 0533،  0گریلی و کاپل) است مؤثر آن به تنسب پذپریآسیب در

ی وسیلهعنوان رفتاری که بهصورت مداوم، بهصورت گهگاهی و چه بهیادگیری، رفتار مصرف مواد را چه به

تواند به کند، میومند میآیند را نیرنگرد. هر رخدادی که یک الگوی رفتاری پیشیابد، میپیامدهایش تداوم می

راد، ها به دو نوع مثبت و منفی قابل تقسیم اند )معصومیی رفتار قلمداد شود. تقویت کنندهعنوان تقویت کننده

0035 .) 

اد و ی خودتحقیری، عزت نفس کلی فرد عامل اصلی در مصرف مو: طبق نظریه 2ی خودتحقیرینظریه -

 شود.پیشگیری از آن محسوب می

مواد ی کنش متقابل، دلبستگی عاطفی به والدین را بر مصرف نظریه : 3کنش متقابل خانواده ینظریه -

 (. 0033داند )محمدخانی، مؤثر می

 اجتماعی  -1-1-2

 خود شامل چند نظریه است که عبارتند از:

ی قایسهکند که افراد طبقات پایین ممکن است هنگام ماین نظریه استدالل می : 1ی محرومیت نسبینظریه

عدالتی و شرایط زندگی خود با افراد ثروتمند، احساس محرومیت نمایند. این احساس محرومیت به احساس بی

دهد و دشمنی و پرخاشگری و سرانجام مصرف مواد را ها پرورش میگردد. عدم اعتماد را در آننارضایتی منجر می

 (.  0050دنبال خواهد داشت )مبارکی، به

داری است. ی تضاد، مصرف مواد واکنشی به نابرابری موجود در نظام سرمایهطبق نظریه : 1ی تضادنظریه -

در همین راستا مسائلی از قبیل روابط حاکمیت، تقسیم کار، توزیع نامساوی امکانات اقتصادی کار و تغییرات و 

 گیرند. های اساسی در این نظریه مورد بحث و بررسی قرار میدگرگونی

این نظریه بر اهمیت تعریف، برچسب زنی و معانی منتسب به مصرف مواد  متقابل نمادین:ی کنش نظریه -

ی نخستین مصرف مواد در فرآیند این تعامالت منجر به کند. اگر تجربهها تأکید میدر تعامالت بین افراد و گروه

ذارد، مصرف مواد تکرار خواهد ی وی اثر بگگیری تصور و تلقی خاصی در فرد و رفتارش گردد و در خودپندارهشکل
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شد و فرد ممکن است به تدریج برچسب معتاد بخورد. اگر این تعریف درونی شود که فرد نیز خود را معتاد تلقی 

 (.  0035یافت )معصومی راد، مواد استمرار و حتی افزایش خواهد کند، رفتار مصرف

-خصوص محالت(، در توزیع جرم و کجی )به: این نظریه بر عوامل محیط 9سازمانی اجتماعیی بینظریه -

-سازمانی اجتماعی، شامل نرخ بیکاری باال، نرخ افتهای بیکند. براساس این دیدگاه، شاخصرفتاری تمرکز می

باشد. والدینی میهای تکتحصیلی در مدارس، ناسازگاری درون خانواده، سطوح پایین درآمد و تعداد زیاد خانواده

مواد، رونق اجتماعی همچون مصرف شوند، در نتیجه رفتارهای ضدها، دچار تضاد و ناامیدی میطساکنین در این محی

 (.  0035راد، گیرد )معصومیمی

مواد را بر اساس پیوند اجتماعی این نظریه رفتارهای نابهنجار از جمله مصرف : 2ی رشد اجتماعینظریه -

-نسبت به جامعه و تعلق شکننده به الگوهای نقش را در نتیجهکند. این نظریه علل سست شدن تعهد فرد تبیین می

-ی فشار ناشی از تفاوت فاحش میان اهداف و ادراک فرد از فراهم بودن امکانات الزم برای دستیابی به آن اهداف، بی

 (.  0033داند )محمدخانی، پذیری مینظمی اجتماعی و فرآیند جامعه

های مرتبط ویژه استرسگو مهمترین علت مصرف مواد را استرس بهاین ال : 3شناسی اجتماعیالگوی بوم  -

های مدرسه کنند، از فعالیتکند. با توجه به اینکه افراد مدرسه را سخت و پراسترس ادراک میبا مدرسه معرفی می

ال مصرف حکنند، در عینروانی انتخاب می عنوان مفری برای رهایی از فشارگریزان شده و همساالن منحرف را به

 (.  0033خانی، شود )محمدها تقویت میمواد نیز توسط آن

 رویکرد چند عاملی  -1-1-2

ها قادر به تبیین اند مصرف مواد را تبیین کنند ولی هیچکدام از این نظریهعاملی مختلفی تالش کردههای تکنظریه

یچ عاملی به تنهایی شرط الزم وکافی برای است که ههای مختلف نشان دادهتمام ابعاد این پدیده نیستند. پژوهش

ی ترکیبی از عوامل گوناگون است. بعضی از این عوامل موجب افزایش خطر مواد نتیجه مواد نیست و مصرف مصرف

شناسی چند عاملی که  های بسیار مهم سببشوند. یکی از مدلمصرف و برخی دیگر موجب کاهش مصرف مواد می

است، مدل عوامل خطرساز و حفاظت ین و پیشگیری از مصرف مواد بسیار سودمند بودههای اخیر در تبیدر سال
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کننده در مقابل ی ترکیب و برآیند کلی عوامل محافظتاست که بر اساس این دیدگاه، مصرف مواد نتیجهکننده

 (.  0033 خانی،محمد)آید شمار میعوامل خطرآفرین به

 علل اعتیاد -1-2

اجتماعی می فردی و محیطی و عواملآمیز مصرف مواد را شامل عوامل فردی، عوامل بینمخاطره شناسان عواملروان

ی نوجوانی، استعداد ژنتیکی، صفات شخصیتی، اختالالت روانی، توان به دورهآمیز فردی میدانند؛  از عوامل مخاطره

 های پرخطر اشاره نمود.نگرش مثبت به مواد و موقعیت

 جوانیی نودوره -9-1-2

ی نوجوانی است )ماسیک، رمدنی، زونیک، آمیزترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد، دورهمخاطره

ی انتقال از کودکی به بزرگسالی و کسب هویت فردی و (. نوجوانی دوره1100، 0جک، پاساجیک وهمکاراناسکوپل

رسد و نوجوان برای اثبات بلوغ و فردیت ن به اوج میاجتماعی است. در این دوره میل به استقالل و مخالفت با والدی

ی این های جدید خود دارد. مجموعهبرد و سعی در ایجاد و تحلیل ارزشهای خانواده را زیر سؤال میخود، ارزش

-مواد مصرف شیوععوامل، عالوه بر حس کنجکاوی و نیاز به تحرک، تنوع و هیجان، فرد را مستعد مواد می نماید. 

است )محمدیزدی و گزارش شده %9/13تا   1/01 از نوجوانان در مواد مصرف یسابقه باریک قلاحد ای مخدر

 (.  0051آقا، پاکپورحاجی

 ژنتیک -2-1-2

شواهد مختلفی از استعداد ارثی اعتیاد به الکل و مواد وجود دارد. تاثیر مستقیم عوامل ژنتیکی عمدتاً از طریق 

 ی تاثیر ماده بر فرد است.باشد که تعیین کنندهیک مواد در بدن میفارماکوکینتیک و فارکودینام

 صفات شخصیتی -3-1-2

-پیش اصلیی خانواده از منبعث شخصیتی هایویژگی یوسیله به تواندمی که است مسائلی از یکی اعتیاد آمادگی

 پر رفتارهای و منفی هاینهیجا و مواد مصرف سوء به گرایش تواندمی شخصیتی هایویژگی از بعضی .شود بینی

های سنتی و این صفات عبارتند از: عدم پذیرش ارزش (.0050 کند )اصغری و همکاران، بینیپیش را مخرب و خطر

رایج، مقاومت در مقابل منابع قدرت، نیاز شدید، احساس فقدان کنترل بر زندگی خود، اعتماد به نفس پایین، فقدان 
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 (، اعتقاد0050مامی و همکاران )های اجتماعی و انطباقی. الف دیگران و فقدان مهارتهای خمهارت در برابر پیشنهاد

 باشند.  می اعتیاد به ی گرایشو کاهنده فزاینده عوامل از عاملی پنج شخصیتی هایویژگی که دارند

 های روانیاختالل -1-1-2

ها کی نیز وجود دارد. شایع ترین تشخیصپزشهای دیگر رواندرصد موارد، همراه با اعتیاد اختالل 31در حدود 

جبری، اختالل _تایمی، اختالل وسواسعبارتند از: افسردگی اساسی، اختالل شخصیت ضداجتماعی، فوبی، دیس

 (. 0050محمدزاده، پانیک، مانیا و اسکیزوفرنی )شاه

 نگرش مثبت به مواد -1-1-2

-تمال مصرف و اعتیادشان، بیش از کسانی است که نگرشهای مثبت و یا خنثی به مواد دارند، احافرادی که نگرش

ها عبارتند از: کسب بزرگی و تشخیص، رفع دردهای جسمی و خستگی، کسب آرامش های منفی دارند. این نگرش

 (.0050محمدزاده، های مزمن )شاهها یا دردروانی، توانایی مصرف مواد بدون ابتالء به بیماری

 خانواده -6-1-2

 اعضاء در را خاصی هایگرایش و هاویژگی تواندمی ناآگاهانه عمدتاً و آگاهانه شکل به اصلی یانوادهخ هایویژگی

(.  هومل، شلتون، 0050)اصغری  و همکاران،  کنند استفاده آن از مشکالت با مواجهه در آینده در که کند تقویت

 در تواندمی فرزندان و والدین بین روابط ضعیف کیفیت که دادند نشان تحقیقی در( 1100) 0و بری هرون، موری

 1پرتین و کایسر تحقیق نتایج اساس بر. باشد داشته قابل توجهی تأثیر مخدر مواد به نوجوانان گرایش افزایش

 ارتباط بزرگسالی در مواد به گرایش با کودکی دوران در والدین های فیزیکیخشونت و پرخاشگری (، بین1115)

 یادگیری که دادند نشان تحقیقی ( در0050حیدری، مالمیر، کامران و بیرانوند ) .دارد وجود ومعناداری مثبت

شود ای متولد میدارد. کودکی که در خانواده اعتیاد درگرایش به شدیدی نقش خانواده، اعضای مصرف از ایمشاهده

اقت شخصی دارد؛ از سوی شود، شانس زیادی برای رشد خوب، اعتماد به دیگران و صداو میکه توجه زیادی به 

شود، به شکل ناسالمی رشد خواهد نمود و عقاید کند که از او غفلت میای رشد میدیگر، کودکی که در خانواده

دهند؛ بنابراین فرد به شکل ها اهمیتی نمیبنیادین منفی را پرورش خواهد داد. این عقیده که افراد دیگر به آن
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از دیگران خواهد داشت. به شکل کلی افراد معتاد نیز خود را به عنوان افرادی وحشتناکی روابط و احساسات جدایی 

 (.  1100، 0کنند )کارنزشایسته ارزیابی نمی

 استعداد به اعتیاد -6-2

 مواد سوء مصرف مقابل در پذیریآسیب یا آمادگی امر این که است معنا این اعتیاد( به )استعداد آمادگی اعتیاد عنوان

 های(. یافته1101، 1باشد )گراهام نداشته یا داشته سوء مصرف حاضر حال در فرد که این از اعم کند،می ارزیابی را

 نقش اعتیاد، برای آمادگی و استعداد و ناسالم رشدی هایزمینه اعتیاد، گیریشکل در که دهندمی نشان بالینی جدید

؛ آگاتسوما و هیروی، 1119،  1و آگاتسوما ؛  هیروی1111، 0و آندرسن پاتن، بنتلری، کنند )بارنس، مورامی ایفا اساسی

 بگیرند، قرار آن معرض در اگر و هستند اعتیاد مستعد افراد از برخی کندمی بیان 9اعتیاد استعداد ی(. نظریه1111

از  ، به نقل0531و گندرو،  شود )گندرونمی معتاد باشد، نداشته استعداد کسی اگر کهحالی شوند، در می مبتال

 که ارزشی و کار هر عاقبت و نتیجه مورد در فرد باورهای اعتیاد، به (. آمادگی0051؛ افشار و همکاران، 0050زینالی، 

 رفتارهای و مخدر مواد به ( و گرایش0033شود )زرگر، نجاریان و نعامی، می قلمداد است، قائل نتیجه این برای فرد

 در اگر فرد اینکه یا دارد مخدر مواد مصرف با رابطه در زیادی ذهنی لیتمشغو یا فرد که نحوی به است، گونه اعتیاد

(. بر 0033وحید و بوالهری)دباغی، اصغرنژادفرید، عاطف است زیاد بسیار مواد مصرف احتمال گیرد، قرار مواد معرض

(. 0051بخش، درصد افراد جامعه، مستعد اعتیاد هستند )قدیمی، کرمی و یزدان 01تا  9اساس اطالعات موجود، 

شماری از جمله عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در شروع، ادامه و یا بازگشت پس از درمان وابستگی به عوامل بی

 (.  0033وحید و بوالهری، فرید، عاطف)دباغی، اصغرنژاد مواد مخدر، مؤثر هستند

 و آگاتسوما) شخصیتی صفات بعضی ندمان متعددی عوامل اعتیاد، به گرایشی زمینه در شده انجام هایپژوهش

 و هیجانی مشکالت ژنتیکی، مسائل خانوادگی، عوامل همساالن، فشار اجتماعی، ریختگیدرهم(، 1111 هیروئی،

 فاکتورهایریسک (، وجود1110، 3روبینسون و وزکیوز فالگل،)والدینی  مراقبت هایکیفیت، شناختیروان مشکالت
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( را به عنوان عوامل گرایش به اعتیاد نام 1110، 0و همکاران هاتزینگر گانسیک، بانچ،ویفن نیف، فرانک،) پزشکیروان

  .اندبرده

 ساختار در مشکالتی و است کم اعضاء بین صمیمیت کهنامناسب  ساختار با هایخانواده فرزندان در اعتیاد آمادگی

 به گرایش در مهمی نقش تواندمی نیز فرادا شخصیتی هایویژگی است. بیشتر دارد، وجود اعضاء بین مرزهای و قدرت

به این نتیجه  دادند، انجام که ( در تحقیقی0051) فارسانی، نویدیان و کاوهباشد. اوالدی داشته مواد مصرف سوء

 و وحدت باشند. زینالی،می اعتیاد مستعد پذیرند، آسیب شخصیتی لحاظ به که افرادی و همنوا افراد رسیدند که

 غیرسالم افراد با آن یمقایسه و معتادان اعتیادیپیش هایزمینه بررسی هدف با که ایدر مطالعه (0033حامدنیا )

 و است ضروری مخدرمواد مصرف و قبول برای ویژه استعداد و زمینه وجود که یافتند دست نتایج این به دادند، انجام

-به هاآن عقاید و زندگی یشیوه خانوادگی، ابطرو شخصیتی، نظیر خصوصیات معتادان اعتیادیپیش هایزمینه اینکه

 موادمخدر، مصرف سوء برای افراد قصد که است آن بیانگر مطالعات است. نتایج سالم افراد از متفاوت معناداری طور

قراردارد )آقابابایی، جاللی، سعیدزاده و  مواد سوءمصرف به آنان نگرش تأثیر تحت ی مصرفاولیه دفعات در کم دست

 (.0050ی، باقر

 پیشگیری از مصرف مواد -7-2

 گرفته بر در نیز را کودکان حتی و نوجوان جوان، پیر، خود مسیر در بشری جوامع معضالت از یکی عنوانبه اعتیاد

 مواد به (. اعتیاد0051لردجانی، کیهانی و نادری؛ به نقل از قنبری طلب، قنبری، طهماسبی1119، 1داجن  است

 به پژوهشگران اخیراً گیرد. قرار  ...و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فردی، مختلفی عوامل تأثیر تحت تواندمی مخدر

 تأکید کنندهمحافظت عوامل نقش بر کنند، توجه مخدرمواد مصرف به افراد گرایش در خطر عوامل نقش بر آنکه جای

 در اندداده نشان که بوده پرخطر هایعیتجم در طولی گوناگون مطالعات نتایج از ناشی رویکرد، تغییر این .کنندمی

 سالم نیز بیشتری درصد اما شوند،می مبتال هاآسیب و مشکالت به خطرمعرض در افراد از درصدی ها،جمعیت این

 در اعتیاد از پیشگیری تواندمی که شودمی محسوب عواملی ترینقوی از یکی (.0050 همکاران، و مانند )اصغریمی

 فرزند در اعتیاد به گرایش باشد، قاطع و منطقی ایهشیو به والدین رفتار که زمانی .دهد قرار تأثیر تحت را افراد

 به فرد گرایش احتمال نتیجه در کنند، رفتار تفاوت بی و گیرانه ی سهلشیوه به والدین که زمانی و یابدمی کاهش

 نگرشی آموزان،دانش که دهد می نشان نتایج وعمجم (. در0050کند ) اصغری و همکاران، می پیدا افزایش اعتیاد
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نمود. با  حفظ پیشگیری هایبرنامه طریق از را دیدگاهی چنین باید بنابراین دارند، مواد مخدر و اعتیاد به منفی نسبتاً

 نگرش تغییر میزان باشد، کمتر آموزاندانش تحصیلی پایه و سن چه هر که شد مشخص آمده دستبه نتایج به توجه

دارد  همخوانی محققان سایر هاییافته با یافته این گیرد.می انجام ترسریع و راحت مواد مخدر به نسبت هاآن

 (.0050بروجنی، )بحرینی بروجنی، قائدامینی هارونی، سعیدزاده، سپهری

 9سرسختی روانشناختی -8-2

ده است. در نخستین زمان حیات بشری، خاکی استرس با او همراه و همزاد بوازهنگام پا نهادن انسان بر روی کره

استرس به شکل روبرو شدن با مخاطرات طبیعی در زندگی وجود داشته است. هرچند با تکامل زندگی و گسترش 

آوری انسان قادر شده است تا حدودی خود را از مخاطرات برهاند اما می توان گفت استرس بخش تفکیک علم و فن

از سازه هایی  که باعث افزایش تطابق انسان با شرایط دشوار واسترس زا می شود، ناپذیر از زندگی بشر است. یکی 

( در مطالعات اولیه خود، سازه شخصیتی  سرسختی روانشناختی 0535) 1سرسختی های روانشناختی است . کوباسا

بیماری می کردند، را براساس یافته های جمع آوری شده از افرادی که با فشار روانی زیادی روبرو بودند و احساس 

معرفی کرد. تعریف یکدستی این سازه ی روانشناختی ارائه نشده است، در مجموع می توان گفت سرسختی 

روانشناختی عبارت است از؛ توانایی مقابله با فشارها و سختی ها، عبور از موانع و شکست ها، تمرکز بر هدف، حفظ و 

 (.0059باالی رقابتی و رقابت جویی )سلیمانی، کسب آرامش پس از شکست، اجرای باثبات در سطوح 

( عبارت است از؛ مجموعه ای از ارزش ها، 1113سرسختی روانشناختی طبق تعریف گوچیاردی ،گوردون ودیموک )

نگرش ها، شناخت ها و هیجانات عمومی و اختصاصی  که ذاتی و اکتسابی اند و بر چگونگی نزدیک شدن، پاسخ دهی 

شارهای مثبت و منفی، چالش ها و نامالیمات در مسیر رسیدن به هدف تاثیر می گذارند ) به نقل و ارزیابی  فرد از ف

(. سرسختی روانشناختی، مجموعه ای متشکل از ویژگی های شخصیتی است که در رویارویی با 0059از سلیمانی، 

کند و یک جهت گیری کلی  حوادث فشارزای زندگی  به عنوان منبعی از مقاومت و به عنوان سپری محافظ عمل می

است. سرسختی یک  9جویی و مبارزه 1، تعهد 0ی کنترلنسبت  به  خود  و دنیای  پیرامون است که شامل سه مولفه

های دشوار و سختی محض یا توانایی تحمل فشار روانی نیست و توانایی به فرد می دهد که روش مقابله با موقعیت

(. به همین 0050صوفی و همکاران، ؛ به نقل از کشاورز، فراهانی، رضایی0535سا، حوادث فشارزا را اصالح کند )کوبا

                                                           
1.  Hardiness 
2 Kobasa 

1cotrol 

2commiment 
5 challenge 
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گرفت. ای اندازه گیری کنیم درجه روی صفر قرار نمیدلیل اگرمیزان استرس را می توانستیم به طور دائم با درجه

تولید انرژی در افراد شده شود درحد قابل قبول استرس برای انجام کارها کامالً ضروری است و باعث هرچندگفته می

های (، اما اگرشدت یابد، شخص را به بیماری1113دهد )جودکین، و قابلیت عملکرد وآگاهی افراد را افزایش می

ای در ایجاد معلولیت ها و مرگ ومیر های روانی، اجتماعی ورفتاری عامل عمدهکند و فشارروحی و جسمی مبتال می

اند، ندارد ای توسعه اقتصادی قرار گرفتهاین امر ارتباطی به اینکه درچه مرحلهافراد در سراسر جهان هستند و 

ای از زندگی در خانه یا محل کار تجلی (. برای بسیاری از افراد تنیدگی به صورت نشانه0051)طاهری قهفرخی ،

شود و آن قدر دادن، میشود که گاه تحریک کننده بوده و مانع درست انجام کند. استرس باعث ایجاد شرایطی میمی

ای شخصیتی متشکل از (. سرسختی را به عنوان سازه0555ستاید )کوپر، مهم است که لذت بردن از زندگی را باز می

دهند سخت نسبت به آنچه که انجام میاند. افراد سرطلبی معرفی کردهی اصلی تعهد، کنترل و مبارزهسه مولفه

کنند که بر اوضاع مسلط اند وخودشان ها هم چنین احساس مید )تعهد(؛ آنکننمتعهدتر و خود را وقف هدف می

دانند نه محدودیت و ها و فرصت هایی برای رشد و پیشرفت میاند )کنترل( و تغییرات زندگی را چالشتعیین کننده

هترین فرصت، به آمده به عنوان بتهدید. افرادی که در بازخورد تعهد قوی هستند، با در نظر گرفتن موقعیت پیش

جای کناره گیری با شرایط درگیر می شوند. تا آن را به تجربه ای مهم و آموزنده تبدیل کنند. افرادی که در بازخورد 

توانند به جای اینکه تحت تاثیر شرایط قرار گیرند، با تالش خود موقعیت را تحت کنترل قوی هستند، معتقدند می

زخورد مبارزه طلبی قوی هستند بر این باورند که کامیابی ساده و راحت بدست تاثیر قرار دهند. افرادی که در با

آید های مثبت و منفی زندگی فراهم میآید بلکه محصول رشد خردمندی است که از طریق تجربهنمی

 (.1100)دوستر،

فرد در سازمان، ماهیت  کنند. ماهیت شغل، نقشاغلب مردم ازکار به عنوان منبع اصلی بالقوه ایجاد فشارروانی یاد می

روابط حاکم بر محیط کار و مشکالت ناشی از ارتباط متقابل سازمان و دنیای خارج از آن مانند کار بیرون در مقابل 

(، عوامل درون محل کار به 0553وهمکاران )  0آیند. به عقیده کالموکار منزل، عمده ترین این منابع به شمار می

 (.0059یماری و پیشرفت بیماری در ارتباط هستند )سلیمانی، طور وسیعی با سالمتی، علت ب

آید این است که خود را برای رویارویی بامشکالت فردی و شغلی مهیا نماید در این زمینه آنچه از دست انسان بر می

مشکالت  های برخورد باو به زندگی به عنوان یک صحنه پیکار نگاه کند تا قادر باشد بر مشکالت غلبه نماید. شیوه

                                                           
1. Calmo 
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-های مختلف به مقابله با مشکالت مینقش مهمی در سالمت جسمانی وروانی و اجتماعی افراد دارند. افراد به شیوه

(. این عکس العمل عمدتاً 1101هایی که بتواند استرس را کاهش دهد یا آن را بر طرف سازد )گالسر، پردازند، شیوه

دارای شخصیتی نمی باشند. روانشناسان به این افراد شخصیت مقاوم به می گردد که بعضی از مردم به این واقعیت باز

(، یک پژوهشگر به نام سوزان اولت کوباسا، روانشناس بالینی اهل امریکا در دهه 1113استرس می گویند )جودکین، 

افت که یک مطالعه روی کارگران کمپانی تلفن بل انجام داد و بعد از تحلیل یافته های این مطالعه دری 0531

(، به گونه ای که 1113باشند )جودکین، شخصیت مقاوم به استرس دارای سه مولفه تعهد، کنترل، مبارزه جویی می

توانند در مواجهه با استرس به این افراد کمک موثر نمایند. شخصیتی که از تعهد باالیی برخوردار درصد می 91تا 

اری انجام می دهد، باوردارد. چنین شخصیتی با بسیاری از است به حقیقت و اهمیت این که چه کسی هست و چه ک

شود. موفقیت هایی مثل شغل، خانواده و ارتباطات بین فردی و موفقیت های زندگی اش به طور کامل درگیر می

(. 1113شوند )جودکین، (. این افراد به آسانی در برابر مشکالت تسلیم نمی0555نهادی و اجتماعی )پاکر و رندال، 

صیتی که از کنترل باالیی برخوردار است که سرنوشتش در دست خود اوست به عبارتی دیگر وی به صورتی شخ

کند که قادر به نفوذ و تاثیرگذاری بر روی حوادث مختلف زندگی است. چنین فردی به جای تاکید بر رفتار می

مبارزه جویی برخوردار است نیز معتقد  کند. فردی که از روحیهمسئولیت دیگران، بیشتر بر مسئولیت خود تاکید می

است که تغییر امری طبیعی در زندگی است. چنین باوری، انعطاف پذیری شناختی را به همراه دارد که باعث افزایش 

های مثبت و شود که فرد در موقعیتجویی باعث میشود و مبارزهمقاومت فرد در برابر حوادث مختلف زندگی می

مجدد نیاز دارد را به عنوان فرصتی برای رشد و یادگیری  در نظر بگیرد، نه به عنوان تهدیدی منفی که به سازگاری 

 (.0059برای ایمنی )سلیمانی، 

؛ مدی 1111، 1، اینگرام 0تواند فراگرفته شود )جودکیندهد که سرسختی مییافته های حاصل از مطالعه نشان می

رود م خنثی سازی فرد در مقابل استرس به شمار می(.ضمن اینکه سرسختی یکی از ابزارهای مه1113،

(، زیرا این افراد پاسخ های عاطفی، شناختی و رفتاری خاصی را به کار 1113؛ المبرت، 1113؛ مدی،1113)جوکین،

می برند و به دنبال این مصونیت درمقابل استرس، ازسالمت جسمانی و روانی مطلوب تری نیز برخوردار خواهند شد 

 (.1113)مدی، 

                                                           
1. Juldkin 
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 سرسختی و مولفه های آن -1-2

( با استفاده از تئوری وجودی شخصیت، سازه سرسختی را به عنوان مجموعه ای از ویژگی 0531کوباسا و مدی )

کنند که به عنوان یک منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای استرس زای زندگی عمل های شخصیتی تعریف می

تشکیل شده است. « جوییمبارزه»و « کنترل»، «تعهد»غییر وابسته به هم کند. این متغییر شخصیتی از سه متمی

جویی مفهوم مقابل احساس تهدید یا ترس باختگی، کنترل مفهوم مقابل ناتوانی و مبارزهتعهد مفهوم مقابل خود

دارند که است. افراد سرسخت کسانی هستند که به سادگی در برابر اعمال و رفتار خود احساس تعهد کرده، عقیده 

رویدادهای زندگی قابل کنترل و پیش بینی است و باالخره تغییر در زندگی و نیاز به انطباق آن را با نوعی شانس و 

گیرند، به جای اینکه آن را تهدیدی برای زندگی خود به شمار مبارزه جویی برای رشد بیشتر در نظر می

 (.0559آورند)فلورین و همکاران ،

 تعهد-9-1-2

شبیه است. اولین بعد سرسختی، تعهد به معنی توانایی احساس « معنایابی»لحاظ مفهومی آنتونسکی  به  تعهد از

( و 1113، 0کردن، فعاالنه درگیر بودن با دیگران و اعتقاد به ارزشمند بودن و اهمیت داشتن فرد و تجاربش )مدی 

( است. افرادی که در این مولفه 0513اسا،موقعیت های گرفتاری وسختی را با معنا وجالب دریافتن )مددی و کوب

، 1شوند )الوشان شامل روابط بین فردی، خانواده و خودمتعهد مینمره باالیی دارند به جنبه های گوناگون زندگی

(. از یک چشم انداز وجودگرایی اگر 0539شود )بیگ بی،(. نیز این مولفه بافقدان از خودبیگانگی مشخص می0553

کند و در فرد علیه سختی ها و مولفه یک احساس واقعی ارزشمندی و هدفمندی شخص ارائه مینگاه کنیم، این 

 کند.مصیبت ها )به جای احساس ضعف وسستی کردن( مقاومت ایجاد می

کنند، خودشان را با فعالیت و کارهایشان کامالً در آمیخته و افراد متعهد نسبت به محیط اطرافشان احساس تعهد می

کنند، براین اساس قادرند برای آنچه انجام نند و رویدادهای زندگی را به عنوان تجارب معناداری درک میدر گیر میک

دهند معنایی بیابند. همچنین اطمینان دارند که قادر به تغییر تجارب زندگی درجهتی که برای آنها جالب می

شوند جنبه های آن کامالً در آمیخته می ومعنادارباشد هستند. درنتیجه به جای گریز از مشکالت با بسیاری از

 (.0،1119)بیسونت 
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 کنترل-2-1-2

تواند بر کند ارزیابی می شود و به این عقیده اشاره دارد که فرد میکنترل با فقدان توانایی که فرد احساس می

رس زاها را کاهش تواند اثرات استرخدادهای زندگی اش تاًثیر بگذارد و آن ها را کنترل کند. تالش های شخصی می

(. همچنین این مفهوم سطح 0059کند )سلیمانی، دهد تا جایی که آنها را به یک حالت بسیار قابل کنترل تبدیل می

درک افراد از خودشان را بیان می کند به این معنا که یک منبع درونی کنترل دارند و این منبع درونی کنترل یک 

( 1111(. سلیگمن )1111راد و خصوصا کودکان به شمار می رود )بروکس ،عنصر حیاتی در ارتقاً انعطاف پذیری اف

گیرند که مفاهیم به یابد، همانطور که نوزادان یاد میبیان می کند که احساس کنترل در اوایل زندگی رشد می

الیت فهمد که فعگیرد بخاطر اینکه میحرکات آزادی آن وابسته است، به تدریج انتظاری کلی در کودک شکل می

هایش اثری مهمی بر پیامدهای موقعیتی دارد. در مقابل در ماندگی از عدم هم گرایی و احساس عدم کنترل ناشی 

شود. همچنین سبک اسنادی و سطح خوشبینی فرد در  میزان درک فرد از موقعیت استرس زا تاًثیر بسزایی دارد. می

ساله خوش بینی با کنترل ادراک شده همبستگی  00تا 01( نیز گزارش داده اند که در بین بچه های 0539کوباسا )

( و 1111شود )سلیگمن ،مثبت دارد.خاطرنشان شد که عدم توانایی کنترل به افسردگی و بی ارادگی منجر می

( ساختارمحیطی به عالوه 1111احساس تسلط یا کنترل نتیجه یک همگرایی بین فعالیت و پیامد آن است )بروکس،

تدریجاً عمل کردن )استفاده از گام های کوچک پیشرفت برای اصالح چالش ها( و انتخاب )زیاد  راهبرهایی مانند

شوند آنها احساس کنترل را در سراسر جهان پیرامونشان رشد بدهند کردن حق انتخاب های افراد( باعث می

شود به عنوان فرد می(. این ادراک کنترل برمحیط است که منجر به احساس تسلط و خوش بینی در 1111)سلیگن،

بخشی از این راهبرد، والدین، معلمان و سایر بزرگساالن در زندگی فرد باید حیطه های شایستگی را تعریف وتقویت 

 (.0059،به نقل از سلیمانی، 0551کنند، فرصت هایی برای تسلط وکنترل فراهم آیند )ماستن وهمکاران،

وعی بر روی محیط تأثیری گذاشته است افزایش مهارت های تصمیم تقویت کالمی آن بخش از رفتارهای فرد که به ن

گیری، کمک به افراد در فهم اهداف قوانین با دادن اجازه به آنها تا اطالعاتشان را درمورد مسائلی که با آنها موافق اند 

آن است که فرد بر ومسائلی که با آنها موافق نیستند بیان کنند و شرکت دادن افراد در ابرا عقایدی که حاکی از 

 (.1111شود )بوکس،رخدادهای زندگی اش تا حدودی کنترل دارد باعث حس کنترل در آنها می

اجرای وظایف وتجارب تسلط، درباال بردن عزت نفس و شایستگی افراد نقش دارند و همچنین ارتباط مثبتی با 

و شایستگی می تواند  به افراد کمک کنند  (. برای مثال احساس عزت ونفس0535افزایش انعطاف پذیری دارند )راتر،
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رفتاری (مقاومت کنند )سیس چیتی و همکاران تا در برابر پیامدهای منفی که به آنان وارد می شود )مانند تجارب بد

سازد که در مواجهه با موقعیت های جدید احساس آمادگی کنند )به نقل از ( و آنان را قادر می1110،

 (.1119بسونت،

لی اگر افراد در جریان رشد احساس کنند که در حل مسائل قابلیت و شایستگی کافی دارند، متعاقباً بر به طور ک

محیط خود احساس تسلط خواهند داشت. نکته ای که اریکسون ، در بحران خود پیروی مقابل شک و شرم مطرح 

بر فعالیت های مختلف احساس تسلط   کرده برعکس، اگر افراد نتوانند اراده خود را به نحو موثری اعمال نموده  و

شوند. به عنوان مثال در کودکی رفتارهایی چون لباس پوشیدن، نظافت پیدا کنند، دچار حس ناتوانی و درماندگی می

کردن، درس خواندن، نظافت کردن، ارتباط برقرار کردن ، ورزش کردن، می توانند در ایجاد کردن احساس کنترل و 

شوند ،دچار فقدان حس شند. وقتی که کودکان در این گونه فعالیت ها باشکست مواجه میتسلط بر محیط موثر با

( نشان 0530؛ ماتینی وکاپ ،0533های چندی )الیوت ،(. پژوهش0531کنترل وناتوانی خواهند شد )مدی و کوباسا،

شود فرسوده می داده اند افرادی که  از احساس کنترل فردی قوی تری بر خوردارند به هنگام استرس کمتر

اند که منبع کنترل درونی، مشخصه ی بزرگی برای شخص متهور است و او (.  تحقیقات نشان داده 1111)سارافینو،

 (.0551سازد علی رغم میزان استرس زیادی که دارد خود را در شرایط خوب و سالمت نگه دارد )کوپر،را قادر می

 مبارزه جویی -3-1-2

سرسختی روانشناختی ، بازتابی است از این عقیده که تغییر ، تهدیدی برای امنیت فرد به جویی سومین بعد مبارزه

آید، بلکه یک فرصت برای رشد و کمال شخصی است؛ و با فقدان نیاز به امنیت و نگرش مثبت فرد به حساب نمی

دازه موفقیت سود ببرد تواند از شکست به انکند که فرد میشود و این عقیده را بیان میسوی تغییر مشخص می

 (.1111)بروکس ، 

من از این »تواند انجام شدنی باشد با پاسخ دادن به این سوال از خود مان بپرسیم  پرورش مبارزه جویی در افراد می

برای کودکان که به لحاظ  مفهومی ممکن است با این سوال مشکل داشته باشند « تجربه چه می توانم یاد بگیرم

 (.0059رم و حمایت کننده می تواند به آنان در کشف پاسخ  به این سوال کمک کند )سلیمانی، حضور یک والد گ

آید، موانعی ترس هایی  که فرد از اشتباهات بالقوه دارد  و احساس خجالتی که مکراراً  به عنوان پیامد آنها می

. این ترس ها مکراراً منجر به اجتناب  هستند که برای غلبه یافتن برچالش ها و به تبع آن، کمال شخصی وجود دارند

شوند و به همین خاطر احساس ترس دائمی می کند و مانع مواجه فرد با چالش و فائق آمدن بر از رفتارهای مفید می
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آن می شود والدین و بزر گتر ها باید محیطی را به وجود آورند تا در درون بچه این عقیده تقویت شود که نه تنها 

آورند ت ها اجتناب ناپذیرند بلکه قابل قبول هستند و فرصتی برای یادگیری وکمال به وجود میاتفاقات وشکس

 (.1111)بروکس،

-نمایند اعتقاد دارند که رضایت خاطر در سایه رشد مداوم بدست میافرادی که نمرات باالیی در این مولفه کسب می

نعطاف پذیری شناختی و قدرت تحمل رویدادها و آید و نه در آسایش، امنیت و زندگی روزمره. چنین باوری ا

 ( .0531؛ مدی کوباسا،0539موقعیت های استرس زای زندگی را به همراه دارد )کوباسا،

 های سرسختیساز و کار -91-2

مطالعات ارتباط منفی بین  سرسختی باال  با افسردگی و خشم و ارتباط مثبت با مقابله  و حمایت اجتماعی 

ی ارتباط مستقیم بین ا کیفیت  زندگی پایین را نشان داده است . نتایج تحقیقی دیگر نشان دهندهافسردگی باال ب

( بود. افرادی که 1101کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی با حمایت اجتماعی کم )وانگ، الو، چاو، تامپسون، گوهل، 

دگی آنها در سطح خوبی گزارش شده و سر سختی روانشناختی آنها باال بود میزان افسردگی آنها کم  و کیفیت زن

کسانی که سرسختی روانشناختی آنها باال و کیفیت زندگی خوبی داشتند حمایت اجتماعی خوبی را گزارش داده اند. 

با این توصیف ونتایجی که از مطالعات انجام شده گزارش شده به نظر می رسد که با توجه به ویژگی هایی که 

این که افراد چه مقدار ازاین ویژگی ها را دارند می توانند سطح سالمت و در نتیجه  سرسختی روانشناختی دارد و 

مولفه هایی که  مرتبط با سطح و ابعاد کیفیت زندگی آنها باشد را تحت تاثیر قرار دهند. افرادی که مبارزه جویی در 

می تواند رشدی که همراه با باال  بینند آیا این ویژگی در زندگی آنهازندگی را به عنوان یک فرصت برای رشد می

بودن سطح کیفیت زندگی باشد را به ارمغان بیاورد یانه و یا افرادی که ویزگی تعهد در آنها باالست به جای ماندن در 

شرایط استرس زا ترجیح بر مبارزه با این شرایط را دارند ، می تواند کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و یا 

ژگی کنترل آیا می تواند سطح کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد یانه . در سال های اخیر، توجه زیادی داشتن وی

( 0535به سرسختی به عنوان یک عامل تعدیل کننده اثر استرس بر روی سالمتی شده است . براساس نظر کوباسا ، )

( و 0531شود )کوباسا،و مقابله انتقال داده میهای ارزیابی اثر سرسختی بر روی سالمت روانی به وسیله مکانیزم

(، خاطرنشان می کنند که سرسختی با تمایل به دریافت بالقوه رویدادهای استرس زای 0530کوباسا و همکاران )

زندگی به شیوه ای که کمتر تهدید کننده باشد، ارتباط دارد. در حمایت از این عقیده یافته ها نشان می دهند که 

کنند، اما این رویدادها را غیر استرس زا رویدادهای زندگی را مشابه افراد غیر سرسخت تجربه می اشخاص سرسخت
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-(. براین اساس به نظر می0531ارزیابی کرده و در مورد توانایی خود برای مقابله با آن ها خوش بین هستند )کوباسا،

هدید را کاهش داده و انتظار برای مقابله موفقیت رسد که سرسختی دو مولفه ارزیابی را تغییر می دهد: ارزیابی از ت

(. همراه با مدل های حاضر از استرس و مقابله که بر روی اهمیت 0033دهد )حاحتمی، آمیز با آن را افزایش می

( به 0539)1و گروین0، فاکمن 1، دلونجیس 0کنند. الزاروسارزیابی شناختی در تطابق با موقعیت استرس زا تاکید می

رسد که کیفیت های تعهد، کنترل و مبارزه جویی بر روی شیوه ای که افراد سرسخت رویدادهای استرس نظر می

(.  در مطالعه ای 0051؛ ترجمه براتی و صادقی، 1110کنند، تاثیر می گذارند )کویلیام، زای زندگی را ارزیابی می

رسخت و غیر سرسخت براساس انتخاب ها و ( فرایندهای ارزیابی را در  افراد س0531رودوالت و اگوستس دوتیر )

رفتارهایشان تمایل به مواجهه متفاوت با تجارب زندگی را دارند، یا آنان تجارب مشابه را متفاوت از افراد غیرسرسخت 

ارزیابی می کنند، نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین افراد سرسخت وغیر سرسخت در ارزیابی رویدادها بود. براین 

شان را مثبت و کامالً تحت مقایسه با افراد غیر سرسخت، افراد سرسخت بخش مهمی از تجارب زندگیاساس، در 

کنترل گزارش کردند و تنها درصد اندکی از رویدادها را کمتر قابل کنترل ارزیابی کرده بودند. این نتایج اشاره دارد به 

را به شیوه کمتر استرس زا ارزشیابی کنند. اینکه  افراد سرسخت تمایل دارند رویدادهای استرس زای زندگی 

ی سایر تفاوت های افراد سرسخت و غیر سرسخت از نظر فرایندهای مطالعات دیگری برای تحقیق در زمینه 

( در جهت بررسی نقش تعدیل کننده سرسختی بر روی استرس 0535ارزشیابی انجام شده است . رود والت وزون )

ی از زنان سرسخت و غیر سرسخت انجام دادند.هدف تحقیق بررسی این موضوع بود مطالعه ای را بر روی گروه های

که آیا سرسختی می تواند مردم را در مقابل تغییرات استرس زای زندگی با توجه به نحوه ارزیابی و تفسیر این 

طور معناداری،  رویدادها محافظت کند یا خیر. نتایج نشان داد ، زنان غیر سرسخت در مقایسه با زنان سرسخت به

تجارب زندگی را نامطلوب تر ارزیابی کردند و همچنین عقیده داشتند که هر کدام از رویدادهای منفی تالش زیادی 

را برای سازگاری طلب می کند و باالخره این افراد غیرسرسخت با ویژگی هیجان پذیری منفی همبستگی منفی 

 انعطاف پذیری ویژه ای نسبت به استرس بودند . داشتند، در مقایسه با افراد سرسخت که دارای یک

                                                           
1. Lazaros 
2. Delonjis 
3. Fakman 
4. Gervin 
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 سرسختی وکنترل   -99-2

توسط جولین راتر به کاربرده شد نزدیک  0531که اولین بار در « مرکزکنترل»مولفه کنترل در سرسختی به مفهوم 

اف خویش اثر توانند در دگرگونی محیط  اطراست. ازنظر راتر افراد دارای منبع داخلی کنترل مطمئن هستند که می

گذار باشند در حالیکه افراد معتقد به منبع  کنترل خارجی براین باورند که در تغییر محیط خویش بی تأثیر و یا 

باشند. مطالعات روی تطابق و تعادل روانی و توانایی رویارویی نشان داده است که افراد با کنترل دارای تأثیر ناچیز می

(. افراد دارای منبع کنترل بیرونی که معتقدند رفتارها و توانایی 0050)زارع بوانی، درونی کمتر دچار پریشانی هستند 

کنند، ندارند و اغلب ارزش کمی برای هر گونه تالش درجهت بهبود هایشان تأثیری در تقویت هایی که دریافت می

 شرایط خود قائل اند.

مان حال یا آینده دارند. پس چرا؟ باید تالش کنند کنترل کمی برای زندگی خود چه در زوقتی که آنها تصورمی

کنند. کنند. در مقابل افراد با کنترل درونی معتقدند که آنها کنترل جدی بر زندگی دارند و طبق آن نیز رفتار می

کنند و کمتر مستعد ( نشان داد که آنها در تکالیف آزمایشگاهی در سطح باالتری  عمل می0533تحقیق فارس )

ذ کردن بر آنها هستند، ارزش بیشتری بر مهارت ها و پیشرفت های خود قائلند و نسبت به نشانه های تالش های نفو

برند هوشیارتر هستند آن ها اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری محیطی که برای هدایت رفتار خود  به کار می

و روانی بیشتری برخوردارند  )شولتز،  دارند و آمادگی پذیرفتن مسئولیت اعمالشان را دارند و از سالمت جسمی

0553.) 

 سرسختی ومبارزه جویی-92-2

دانند و نه محدودیت و تهدید افراد مبارزه جو، تغییرات زندگی را چالش ها و فرصت هایی برای رشد و پیشرفت می 

مقابل احساس (. مبارزه جویی و یا طبیعی دانستن تغییرات، مولفه ی سوم سرسختی است که نقطه 0535)کوباسا،

دانند. فرد با مبارزه جویی پایین خطر یا ناامنی است. افراد با مبارزه جویی باال تغییر وتحول را قانون ثابت زندگی می

 شود.بر این باور است که تغییرات، امنیت و آرامش را برهم میزند و مانع رشد و حرکت او می

 شکل گیری سرسختی روانشناختی -93-2

ت مثبت سرسختی و اینکه می تواند سپری محافظ در برابر تأثیرات نامطلوب رویدادهای استرس زا و باتوجه به اثرا

افزایش توان کنار آمدن و سازگاری باشد، یکی از حوزه های مطالعاتی جالب که به ویژه در ارتباط با پژوهش حاضر 

آید؟ نظرات کوباسا و ه به وجود میالزم است به آن پرداخته شود، پاسخ به این سواالت است که سرسختی چگون

( حاکی از آن است که کسانی نسبت به تعهد، مهار یا کنترل و مبارزه طلبی تمایل شدید پیدا می کنند 0533مدی )
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کنند برای بروز قابلیت های شناختی، نمادی کردن، که در دوران کودکی رویدادهای متعدد ومتنوعی را تجربه می

کنند پشتیبانی شوند، در معرض سرمشق هایی قرار می گیرند که سرسختی را ترغیب می تحلیل و قضاوت، حمایت و

 (.0059و خود آن را در رفتارشان به کار می برند )سلیمانی، 

ازآنجا که تجربه افراد از زندگی تا حدود زیادی به نحوه تغییر و تفسیر آنها از رویدادهای جهان بستگی دارد اگر افراد 

توانند ان کودکی با مهارت های الزم در مقابله با رویدادهای محیط آشنا شوند در بزرگسالی بهتر میبتوانند در هم

برمحیط خود احساس کنترل و تسلط داشته باشند. یادگیری مهارت هایی چون نمادپردازی، داوری قاطع و تحلیل 

 (.0030کند )جمهری،گری  ازجمله فنونی است که ما را در این راستا هدایت می

 مکانیزم های سرسختی روانشناختی -91-2

در سال های اخیر توجه زیادی به سرسختی به عنوان یک عامل تعدیل کننده اثر استرس بر روی سالمتی شده است. 

( اثرات سرسختی بر روی سالمت روانی به وسیله مکانیزه های ارزیابی و مقابله انتقال 0535براساس نظر کوباسا )

(، خاطر نشان می کنند که سرسختی با تمایل به دریافت 0530( و کوباسا و همکاران )0531باسا )شود .کوداده می

بالقوه رویدادهای استرس زای زندگی به شیوه ای که کمتر تهدیدکننده باشد، ارتباط دارد. در حمایت از این عقیده 

اد غیر سرسخت تجربه می کنند، اما یافته ها نشان  می دهند که اشخاص سرسخت رویدادهای زندگی را مشابه افر

(. بر 0531این رویدادها را غیر استرس زا ارزیابی کرده و درمورد توانایی خود درمقابله با آن خوشبین هستند )کوباسا،

دهد. ارزیابی از تهدید را کاهش داده و انتظار برای رسد، سرسختی دو مولفه ارزیابی راتغییر میاین اساس به نظر می

(. همراه با مدل های حاضر از استرس و مقابله 0559دهد )فلورین وهمکاران ،موفقیت آمیز با آن را افزایش میمقابله 

 کنند .که بر روی اهمیت ارزیابی شناختی در تطابق با موقعیت استرس زا تأکید می

 مدل کوباسا  -91-2

نجی مکانیزم های ارزیابی و مقابله توسط مدل کوباسا درباره انتقال اثرات سرسختی بر روی سالمت روانی با میا

( معتقد است که بیشتر تحقیقات قبلی در 0551تحقیقات بعدی مورد حمایت قرار گرفته است. بر این اساس فونک )

کند که برای ارزیابی تئوری سرسختی در آزمون تجربی مسیرهای علی فرض شده، شکست خورده اند. وی توصیه می

اقعی زندگی از مطالعات طولی که در آنها سرسختی و سالمت روانی در موقعیت های موقعیت های استرس زای و

شوند استفاده شود، متغییرهای مقابله و اندازه گیری ارزیابی شود و از معادالت مختلف زمانی اندازه گیری می

( انتقادهای 0533)ساختاری برای تحلیل این مسیرها استفاده شود. به دنبال طرح این موضوع ، هال و همکاران 
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نظری اساسی را در مورد اعتبار مفهوم سرسختی و مولفه هایش مطرح کردند . آنها اشاره دارند به اینکه مولفه های 

سرسختی کامأل باهم همبسته نیستند. در حالی که تعهد و کنترل به طور مثبتی در شاخص های گوناگون سرسختی 

ی پایین تری با دو مولفه دیگر و با پیامد های سالمتی دارد. بر این مشارکت دارند. مولفه مبارزه جویی همبستگ

 (.0559اساس هال پیشنهاد کرد که مولفه مبارزه جویی باید از مفهوم سرسختی حذف شود )فلورین، 

، کنترل نیز با کاهش ارزیابی از تهدید، افزایش ارزیابی ثانویه و استفاده از راهبردهای حکایت جویی و مسئله گشایی

سالمت روانی را افزایش دادند. در زمینه ی همبستگی درونی مولفه های سرسختی باهم، نتایج نشان می دهد که 

جویی یک ساخت رسد مولفه مبارزهاگرچه مولفه های تعهد وکنترل با هم همبستگی معناداری داشتند. به نظر می

د وکنترل با میانجی مکانیزم های مقابله و ارزیابی دهد در حالیکه مولفه های تعهروانشناختی متفاوتی را نشان می

توانستند تغییرات سالمت روانی را درطی دوره آموزش نظامی به طور معناداری پیش بینی کنند . مولفه مبارزه 

رسد که در طی دوره مواجهه با استرس، تعهد و کنترل جویی هیچ پیش بینی معناداری را نشان نداد. به نظر می

 کنند.ملی را بازی مینقش های مک

شود، آن ها که تعهد به مردم اجازه می دهد تا در شرایط )استرس زا( ایستادگی کنند. کنترل باعث می در حالی

کوشش های فعاالنه ای را برای یافتن راه حل مناسب در موقعیت های پیچیده به کار گیرند. شخصی که از تعهد 

ای نیرومند را برای اینکه از نظر روانی در برابر یک موقعیت ایستادگی کرده باالیی برخوردار است ممکن است انگیزه 

و با عواقب و در خواست های آن روبرو شوند در خود احساس کند؛ بنابراین اگرچه تعهد ضرورتا یک عامل مقاوم در 

نجامد، کافی نیست. برابر استرس است ، ولی برای فعال کردن راهبردهایی که به تمام شدن موقعیت استرس زا می ا

تعهد باید با احساس چیرگی و کنترل تکمیل شود که این احساس نشان دهنده ی اعتقاد راسخ فرد به این است که 

تواند باعث درگیری افراد یا حل مشکل شده و منجر می تواند به شکلی  کارآمد با مشکل برخورد کند و بنابراین می

رسد این فکر باعث بهبود مفهوم مقابله گشتاری می شود که بشود. به نظر می به توجه آنها به منابع  بیرونی حمایت

ای که به وسیله آن اشخاص سرسخت ( مطرح شده است. مکانیزم های روانشناختی0531در ابتدا توسط کوباسا )

ت که به موقعیت استرس زا را تبدیل به موقعیت های بی خطر می کنند شامل ترکیبی از راهبردهای مقابله ای اس

( مبنی بر حذف مولفه مبارزه 0533مولفه های تعهد کنترل مرتبط است. این یافته ها به پیشنهاد هال و همکاران )

جویی از مفهوم سرسختی را به اثبات رسانید.حتی هنگامی که مبارزه جویی با مقیاس جدید سرسختی روی اندازه 
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ن ندادو ارزش معناداری در مدل ساختاری که سرسختی را گیری شده ارتباطی را با مولفه های دیگر سرسختی نشا

 (.0559دهد نداشت )فلورین وهمکاران ،به سالمت روانی پیوند می

 هیجانی –تنظیم شناختی  -96-2

ی معنای دقیق آن به بحث وجدل پرداخته شناسان و فالسفه بیش از یک قرن دربارههیجان اصطالحی است که روان

گذارند و در واقع ممکن است مقدم بر شناخت ایی درونی هستند که برانگیزه و رفتاراثر میاند. هیجان ها داده ه

شود و کنند که هیجان توسط ساختارهای زیرین قشر مخ کنترل میهای تجربی بیان میباشند. همچنین داده

وت وتصمیم گیری های شناختی که شامل سوگیری توجه، سوگیری حافظه و قضاای از پردازشتواند بردامنهمی

گذارد و از (. هیجان اثر قدرتمندی روی استدالل می0051؛ به نقل از بهرامی، 0551است، اثربگذارد )کلور وپاروت، 

ای  است که در طول کند. در واقع هیجان سیستم پیچیدهاند به تثبیت کمک میهایی که هنوز ناشناختهراه

کند. ها مجهز میهای محیطی وچالشیسم را برای پاسخ به محرکی تکاملی انسان رشد یافته و ارگانتاریخچه

براساس ادبیات، عبارت تنظیم هیجان مبهم است و به دو کاربرد مهم آن اشاره دارد . یکی اینکه چگونه هیجانات 

 شوند.کند و دیگری این است که چگونه خود هیجانات تنظیم میافکار، سیستم فیزیولوژیک ورفتار را تنظیم می

فرایند تنظیم هیجان ممکن است خودکار و کنترل شده یا هشیار یا ناهشیار باشد، به علت اینکه هیجانات ، 

شوند. تنظیم هیجان یا شامل تغییرات در پویایی هیجان فرآیندهای چند بعدی هستند که درهرزمانی آشکار می

های رفتاری، تجربی یا فیزیولوژیکی زهشود یا موجب تغییر در زمان، مقدار و مدت آن وتعدیل پاسخ در حومی

دهی به هیجان را که موجب آشکارشدن های مرتبط درسیستم پاسختواند میزان مولفهشود، تنظیم هیجان میمی

 (.0051؛ به نقل از آریا پوران ، 1113، 1ومایر 0شوند،  تغییر دهد. )تامپسونهیجان می

 تعاریف تنظیم هیجان-97-2

ی ای که در آن افراد تجربهها تنظیم هیجان را شیوهی آنهای متعددی شده است، ولی همهیفاز تنظیم هیجان تعر

ی به کار گرفتن راهبردهایی مانند سرپرستی، سرکوب و خود و بیان خود از هیجان را در شرایط پریشانی به وسیله

برخی از تعاریف تنظیم هیجان در (. 1110اند )گروس وجان، کنند، تعریف کردهارزیابی مجدد شناختی کنترل می

 زیر آورده شده است:

                                                           
1 .thompson 
2  .mayer 
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ی هیجان را جهت ( معتقد است تنظیم هیجان عبارت است از فرایند منحصر به فردی که تجربه1113)0هوانگ

کند و به حاالت فیزیکی و روان شناختی در پاسخ به تقاضاهای درونی یا رسیدن به پذیرش اجتماعی تعدیل می

 ود.شبیرونی مربوط می

( تنظیم هیجان فرایندی درونی و بیرونی است که مسئول بازبینی، ارزیابی وتعدیل 0551به اعتقاد تامپسون )

 های هیجانی )مخصوصا از نظر شدت و مدت زمان( برای به انجام رساندن یک هدف است.واکنش

اند چه هیجانی را کجا وچه وقت داشته باشیم وآن ها ن طور تعریف کرده( تنظیم هیجان را ای1110گروس و جان )

 را چطور تجربه و بیان کنیم .

( ، تنظیم هیجانی به توانایی نظارت و تغییر شدت وجهت هیجانات درخود و 0551طبق تعریف مایر و سالووی )

ت منفی وحذف تاثیرات مخرب آنها بر دیگران اشاره دارد. تنظیم هیجان همچنین به توانایی متعادل کردن هیجانا

 شود.گرایانه دارند، مربوط میسازگاری روانشناختی و نیز توانایی حفظ هیجانات مثبت که ارزش لذت

؛ به 1113یابند )چارلز وکارستنسن، ی بزرگسالی تغییر میفرآیندهای تنظیم هیجان با تغییر وتحول درسراسر دوره

ای آن همراه است. به عنوان یرات تحولی درتنظیم هیجان با تغییرات درعوامل زمینه( و تغی0051نقل از آریاپوران، 

کنند ها و فواید نسبی تنظیم هیجان، همراه با سن تغییر میمثال، با افزایش تجربیات زندگی و رشد عقلی ، ارزش

دهای بهتری داشته باشد، ( و اگر بازارزیابی شناختی نسبت به بازداری هیجان پیام1113، 1)گروس، ریچارد وجان

افراد از نظر تحولی رشد یافته هستند، و از راهبردهای سالم تنظیم هیجان )مثل ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه 

 برند.کنند و کمتر از راهبردهای ناسالم تنظیم هیجان )بازداری هیجانی( بهره میپذیری( استفاده می

های هیجانی اشاره دارد )چمبرز،گولن و ی عاطفی یا پاسخاز تجربه تنظیم هیجان به روند تعدیل یک یا چند جنبه

 (.0،1115الن

 ویژگی های تنظیم هیجان-98-2

هیجانات نقش حیاتی در شکل دادن به بسیاری از فرایندهای شخصی واجتماعی زندگی بشر دارد. با این حال، اگر 

ی خود دارای این قابلیت وتوانایی هستیم مانیز به نوبهدهند، چه احساسات و عواطف، اعمال ما را تحت تاثیر قرار می

های مختلف کم و زیاد کنیم، مثالً در مورد هیجانات مثبت ، های هیجانی خود را توسط مکانیسمکه بتوانیم واکنش

                                                           
1 . hwang 
2 . Gross, Richards & john 
3 . Gullone & allen 
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ی به حداقل رساندن ابراز شادی درمقابل رقبا وپنهان کردن اشم در طول یک فیلم غم انگیز، به عنوان هیجانات منف

(. دیدگاه کارکردگرا معتقد است که تنظیم هیجان به روابط بین احساسات و اهداف 1100، 0)ورتیکا،ساندر، وولی مایر

فوری و درازمدت فرد مرتبط هستند. هنگامی که هیجانات کنترل شده و انعطاف پذیر باشند، در بسیج کردن منابع 

روابط بین فردی، درگیرشدن در روابط اجتماعی، خودابزاری  رفتاری فرد برای دستیابی به اهدافی از جمله برقراری

و... مفید هستند. تنظیم هیجان دراین که فرد بتواند اهداف فردی خودرا با توجه به مطالبات فرهنگی واجتماعی 

پاسخ های  های تنظیم هیجان در ترویج رفتارهای انطباقی ودنبال کند مفید هستند. در اصل پیشرفت درمهارت

 (.1101ب وقابل انعطاف منعکس شده است )مارتینی و بوسری،مناس

های رفتاری مربوط به هیجانات )چمبرز و ی ذهنی و واکنشفرض براین است که تنظیم هیجان اشاره دارد به تجربه

( و تغییرات همزمان در فرایندهای شناختی، رفتاری و فیزیولوژیکی ، مشکالت مربوط به تنظیم 1115همکاران، 

اند. درواقع بسیاری از اختالالت روانی شناسایی شده iiو تمامی  اختالالت محور  iن در نیمی از اختالالت محور هیجا

تواند به صورت مقدم بر پاسخ باشد )مثال نظمی در هیجانات همراه هستند. تنظیم هیجان میثباتی عاطفی و بیبا بی

برای جلوگیری از عصبانیتم( وممکن است، متمرکز بر پاسخ  کنم،با دانش آموزان دیگر قبل از امتحان صحبت نمی

 (.1110باشد )مثل استفاده از ورزش به هنگام احساس خشم( )گروس،

تواند عامدانه و کنترل شده باشد، مثل پنهان کردن خشم دراختالفات میان فردی و به عبارت دیگر تنظیم هیجان می

کننده به یک تصویر دیگر، اگرچه شواهدی وجود ز یک تصویر ناراحتیا به صورت خودکار باشد، مثل انتقال توجه ا

تر دهند ولی تحقیقات تازهای مهم از تنظیم هیجان را تشکیل میدارد که معتقد است که فرایندهای خودکار، جنبه

ند زمانی تواهای عمدی تنظیم هیجان تمرکز یافته است. یک فرد با استفاده از تنظیم هیجان عمدی میبرروی جنبه

ی دشوار مواجه است به مهار مناسب احساسات خود بپردازد وبه اهداف خود برسد )رابرتون، دافرن که با یک تجربه

 (.1،1101وباکس

تنظیم هیجان سه ویژگی مهم دارد. اوالً، این احتمال وجود دارد که افراد هم با کاهش و هم با افزایش هیجانات، 

پردازد که آیا هیجانات افراد با ی اختصاصی به این امر میتنظیم کند. این جنبههیجانات مثبت و منفی خویش را 

ی تنظیم هیجان، هشیار هستند، تصور بر این است که شود یا نه. ثانیاً، عناصر اولیهتغییر مراحل رشد، متفاوت می

                                                           
1 . Vrticka, sander &  vuilleumirer 
2  .Roberton, daffern & bucks 
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افتد. آگاهی هشیار اتفاق می فعالیت تنظیم هیجان اساس عمدی وآگاهانه اتفاق می افتد، اما در دفعات بعدی، بدون

 ای برای این وجود ندارد، که آیا تنظیم هیجان لزوما خوب است یا بد.ثالثاً، پیش فرض قبلی

( فرایندهای تنظیم هیجان ممکن است براساس بافت اجتماعی هم 1113در دیدگاه گروس )به نقل از اچنر وگروس،

های خیلی بد به کار برده شود. به عنوان مثال، راهبردهای های خیلی خوب وهم برای فعالیتبرای ایجاد فعالیت

ای در رویدادهای کنند، ممکن است به ایجاد مسائل بهداشت حرفهشناختی که هیجانات منفی را تعدیل می

زا کمک نماید، اما ممکن است هیجانات منفی مرتبط با همدلی را خنثی نمایند. عالوه بر این، راهبردهای استرس

ننده ممکن است اهداف شخصی را تحقق بخشند ولی این امکان هم وجود دارد از طرف دیگران به عنوان تنظیم ک

 ناسازگارانه تلقی شوند.

 هیجانی -ای تنظیم شناختیهای زمینهمهارت-91-2

 ای مانند آگاهی و پذیرش نیاز دارد.های زمینهتنظیم هیجان سازگارانه به یک سری مهارت

 آگاهی-9-91-2

های عاطفی دارد. توانایی به رسمیت شناختن و توصیف م هیجان نیاز به آگاهی موثر، درک و وضوح پاسختنظی

آورند. آگاه بودن از ها دسترسی به اطالعات تطبیقی و عملکردی را فراهم میتجارب درونی مهم هستند، چراکه آن

دهد. برای مثال کسی که هداف به فرد ارائه میها و ااحساسات دردناک و ناراحت کننده، اطالعاتی را در مورد ارزش

دهد که زمانی باشد. تحقیقات نشان میعدالتی و دفاع از خود میاز )احساس خشم( آگاه است قادر به تشخیص بی

کنند که پاسخ شوند، با توجه به علل احتمالی آن سعی میی خود آگاه میکه مردم از احساسات تحریک شده

شود، آگاهی ها میداری در آنحساسات خود را نشان دهند که این منجر به افزایش خویشتناجتماعی مناسب با ا

شود، شواهد تجربی حاکی ازاین است که های ناسازگارانه میمحدود از اطالعات موجود در احساسات، منجر به پاسخ

خود بپردازند و همچنین به هنگام  تر به تنظیم هیجانتای سالممردم با آگاهی هیجانی با تمایل دارند که به شیوه

 (.1101ی احساسات منفی، بهتر قادرند که به انجام رفتارهای انطباقی بپردازند )رابرتون وهمکاران،تجربه

 پذیرش-2-91-2

پذیرش عاطفی شامل مواجهه با تمام احساسات، بدون واکنش منفی به احساسات خاص است )چمبرز و 

ی هر دو هیجان مثبت و منفی یک جز الزم از تنظیم هیجان موثر است. زیرا اجازه ( تمایل به تجربه1115همکاران،

دهد تا فرآیندهای فیزیولوژیکی و روانی همراه با احساسات را با هم تجربه کند. با این حال پذیرش هیجانات می
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کنند. به عنوان مثال میممکن است دشوار نیز باشد. چون اغلب مردم آن را با قواعد اجتماعی و خاطرات خود تداعی 

ها ممکن است ترس را با یک فرد ممکن است یاد بگیرد که احساس ترس برای مردان غیرقابل قبول است و یا آن

ی داشتن آن احساس تجربیات گذشته مثل طرد شدن از سوی دوستان و احساس شرم و تحقیری را که در نتیجه

 (.1101،تجربه کرده است تداعی کند )رابرتون و همکاران

 هیجان –های تنظیم شناختی استراتژی-21-2

های دانش عصب شناختی به هایی شناخت اجتماعی و علوم عصب شناختی تالش برآن است تا از راه روشدرپژوهش

هایی تجربی درمورد تنظیم هیجان های مربوط به چگونگی تعامل شناخت و هیجان پاسخ داده شود، پژوهشپرسش

حلیل گران درمورد سازوکارهای دفاعی آغاز گردید و با مطالعه درمورد عوامل موثر بر توانایی فرد با مطالعات روان ت

ی توانایی کودکان در ها با مطالعهزا توسعه یافت و امروزه این دسته از پژوهشهای استرسدرکنار آمدن با موقعیت

های متعددی در خصوص نقش مطالعات مدل(. بر مبنای این 0،1113)تنظیم خود( ادامه یافته است )اچنروگراس

ها های شناختی هیجان از مهمترین مدلهای عصبی در کنترل هیجان شکل گرفته است. مدل استراتژیسیستم

پردازد. های هیجانی میها به فرایندهای شناختی گوناگون موثر درتنظیم کنشدراین مورد است. این دسته از مدل

زا در زندگی ، باعث گردید تا برخی م هیجان در سازگاری با رویدادهای استرستوجه متخصصان به موضوع تنظی

 ی راهکارهای شناختی موثر برکنترل و تنظیم هیجان بپردازند.پژوهشگران به مطالعه

 توصیف استراتژی های تنظیم شناختی هیجان 9-9جدول هااستراتژی

 سرزنش خود
ود را مقصر و متهم اصلی در بروز شرایط پیش آمده درمواجهه با شرایط و اتفاقات ناگوار فرد خ

 داند.می

 داند.فرد در برخورد با موقعیت ناگوار، دیگران را مقصر و عامل اصلی در وقوع موقعیت می سرزنش دیگران

 نشخوار فکری
گردد و بروز شرایط ناگوار موجب ایجاد مشغولیت فکری پیرامون ابعاد گوناگون واقعه می

 شود.ی فرد مرور میات و افکار ایجاد شده به دلیل شرایط ناگوار به وسیلهمداوم احساس

 کند.فرد شرایط ایجاد شده را شدید تر و وحشتناک تر از واقعیت آن واقعه ادراک و ابراز می فاجعه انگاری

 دیدگاه پذیری
دیدگاه  ی فرد ، از راه توسعه و وسعت دادن بهکم کردن اهمیت پیش آمد ناگوار به وسیله

 باشد.فردی می

                                                           
1 . Ochsner & gross 
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 پردازد.فرد در برخورد با شرایط ناگوار به یادآوری تجارب مثبت خود می تمرکز مجددمثبت

ارزیابی مجدد 

 مثبت

فرد درمواجهه با شرایط ناگوار به تجارب ارزشمند ناشی از رویارویی با شرایط به وجود آمده 

 .پردازد و تاکید به سازنده بودن این شرایط داردمی

 داند.فرد در برخورد با شرایط ناگوار خود را ناچار به پذیرش شرایط وکنار آمدن با آن می پذیرش

تمرکز مجدد بر 

 ریزیبرنامه

ریزی برای کم کردن عوارض منفی ناشی از آن فرد در مواجهه با شرایط ناگوار، اقدام به برنامه

 کند.اتفاق می

 (9381منبع: سامانی و صادقی)

هایی هستند که نشانگر راه های کنار آمدن فرد های تنظیم هیجان، کنش( استراتژی1113)0گارنفسکی وکرایجبه باور

( افراد در مواجه با تجارب 1110)1زا و یا اتفاقات ناگوار است. به باور، گارنفسکی وکرایج واسپینهونبا شرایط استرس

کنند. خود از راهکارهای شناختی متنوعی استفاده می زا برای حفظ سالمت روانی و هیجانیهای استرسو موقعیت

برد های شناختی هیجان، سازوکارهای خودآگاهی هستند که فرد برای کنار آمدن با شرایط ناگوار به کار میاستراتژی

ترین راهکارهای شناختی برای تنظیم هیجان در مواجه با (. ازجمله رایج1115، 1، کرایج وکات0)گارنفسکی، کوپمن

انداز، تمرکز ی چشمآمیز، توسعهشرایط ناگوار عبارتند از: سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری، تلقی فاجعه

ی توصیف مختصر هر یک از ارائه کننده 0-1ریزی جدول مجدد مثبت، ارزیابی مثبت، پذیرش شرایط و برنامه

 های شناختی برای تنظیم هیجان است.استراتژی

 نظیم هیجانهای تمدل-29-2

 خوانی( هیجانمدل فرایند توافقی )هم -9-29-2

شود و های بیرونی و درونی هیجان شروع می(، هیجان با ارزیابی از نشانه0553، گروس )9برطبق مدل فرایندتوافقی

دل انجامد. در این مهای رفتاری، تجربی، فیزیولوژیکی وهیجانی میای از پاسخاین ارزیابی به هماهنگی مجموعه

وتنظیم هیجان پاسخ  3( aferشود که عبارتند از: تنظیم هیجان پیشایند محور)هیجان در دو مسیر عمده تنظیم می

هایی برطبق دیدگاه گروس، درمسیر تنظیم هیجان پیشایندمحور، درتنظیم هیجان قبل از اینکه پاسخ 3( rferمحور)

                                                           
1 . kraaij 
2 . spinhoveh 
3 . koopman 
4  .ate 
5  .A consensual process model of emotion 
6  .Antecedent- foucused eemotion regulation 
7  .Response- focoused emotion regulation 
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های معین دهند. به عنوان مثال افراد از موقعیتمی سازی شوند، به صورت ضمنی رویهیجانی به صورت کلی فعال

شان را برای مدیریت های هیجانی یا تواناییشوند. افراد موقعیتکنند یا به آن موقعیت نزدیک میاجتناب می

کنند، راهبردهای تنظیم هیجان پاسخ محور، شامل بازداری، ها درجهت تغییر هیجانات، دوباره ارزیابی میموقعیت

های فیزیولوژیکی مربوط به هیجان ی هیجانی، ابراز یا پاسخ، کاهش، به طول انجامیدن یا قطع تداوم تجربهتشدید

(. در این 1110تفاوت وجود دارد )گروس وجان،  rferو  aferدهد که بین های تجربی نشان میشود. بررسیمی

ی هیجانی و باز ارزیابی هیجانی را بررسی ها پژوهشگران ابتدا دونوع راهبرد تنظیم هیجان یعنی بازداربررسی

ی هیجان برای است که شامل ایجاد موقعیت فراخوانده شده aferاند. باز ارزیابی هیجانی، راهبردی از فرایندنموده

است که به طور هشیارانه رفتار ابراز  rferتغییر تاثیر هیجانی آن موقعیت است. بازداری هیجان، راهبردی از فرایند 

کنند نسبت به افرادی که هیجانات را بازداری کند. افرادی که هیجانات را باز ارزیابی میرا بازداری می هیجان

کنند، کنند. همچنین، افرادی که هیجانات را باز ارزیابی میکنند، هیجانات مثبت بیشتری را تجربه وابراز میمی

کنند نفس، تنظیم هیجان ورضایت از زندگی گزارش می تری را در روابط گرم با دوستان، عزتآمدهای سازگارانهپی

 (.1110)گروس وجان، 

 های سیستم دلبستگیمدل فعالسازی وپویایی -2-29-2

( فرایند تنظیم هیجان را 1111( مطرح شده است. شاور و مایکولینسر)1111)0این دیدگاه توسط شاور ومایکولینسر

مولفه شامل بازبینی وارزیابی حوادث تهدیدکننده، دردسترس بودن ی اصلی و مهم نشان دادند که هر با سه مولفه

) اصالح  1110شد. این مدل توسط مایکولینسر وشاور)های دلبستگی و قابلیت جستجوی ارتباط با دیگران میچهره

شد. دراین مدل اصالحی مایکولینسر و همکاران تالش کردند که راهبردهای تنظیم هیجان را براساس عملکرد 

ی تحولی راهبردهای مبتنی بر ستم و ارتباط هیجان و شناخت مشخص نمایند. در این مدل دو مرحله در زنجیرهسی

ی دلبستگی از قبیل جستجوی ی اول یکپارچگی تنظیم در رشد راهبردهای اولیهامنیت ارائه شده است. مرحله

ی دوم ی اول برسند. مرحلهیجان در مرحلهتوانند به تنظیم ههای دلبستگس، افراد میارتباط است. با کمک چهره

ی خود تنظیمی است. دراین مرحله خود به یکپارچگی خود تنظیمی است که شامل عبور از تنظیم هیجان به مرحله

( سه مکانیزم را که از 1110کند. مایکولینسر وشاور )ی اجرایی راهبردهای مبتنی برامنیت عمل میعنوان نماینده

شود را نشان دادند. این سه مکانیزم شامل وسعت نظر و از تنظیم هیجان به خودتنظیمی آسان میها عبور طریق آن

                                                           
1  .Mikulincer & shaver 
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توانایی شخصی، رشد خویشتن و درونی کردن کارکردهایی است که در ابتدا توسط چهره های دلبستگی ایجاد 

 اند.شده

من، پریشانی هیجانی خود را به تنهایی و ( نشان دادند که افراد دارای دلبستگی ای1110بنابراین مایکولینسر وشاور)

کنند که از طریق تعامالت با مراقبت و چهره های دلبستگی با استفاده از احساس امنیت و آسودگی خاطر تنظیم می

ی دلبستگی ای چهرهدهد که دلبستگی ناایمن از مراقبت ناسازگارانهی دلبستگی نشان میشود. نظریهحاصل می

ثبات مراقب مرتبط است که نه تنها از تگی اضطرابی باال با الگوهای تکانشی، ناخوانده و بیشود. دلبسناشی می

کند بلکه احساس درماندگی، عدم توانایی در تنظیم هیجان، ترس هایی خود تنظیمی جلوگیری مییادگیری مهارت

فعاالنه استفاده د از راهبردهای بیشدهد. در این حالت افراد برای کاهش پریشانی هیجانی خواز تنهایی را افزایش می

اثر برای کنند. برخالف افراد دارای دلبستگی اضطرابی باال، افراد دارای دلبستگی اجتنابی باال با راهبردهای بیمی

های تکانشی برای کنند تا سیستم دلبستگی را با تالششوند. این افراد تالش میمقابله با هیجانات منفی شناخته می

ه خوداتکایی وخودمختاری خنثی کنند که در اثر پرهیز از ناکامی و پریشانی نسبت به عدم دردسترس بودن رسیدن ب

 شود.ی دلبستگی یا عدم توجه مداوم و پرهیز از جستجوی روابط نزدیک، ناشی میچهره

رهیز از ارتباط نزدیک اثر منجر به افکار نیازهای دلبستگی، پ( نشان دادند که راهبردهای بی1110مایکولینسروشاور)

ی افرد هایی اولیهشود. عالوه براین ویژگیی شناختی ، هیجانی و فیزیکی با دیگران میو به حداقل رساندن فاصله

خواند. هرچند پذیر بدن را فرا میدارای دلبستگی باال، بازداری افکار وخاطراتی است که پریشانی واحساسات آسیب

ونه افراد دارای دلبستگی ایمن خودتنظیمی در پریشانی هیجانی را ایجاد می کنند دهد که چگاین مدل توضیح می

های فردی در برند، اما این مدل تفاوتوچگونه افراد دارای دلبستگی ناایمن راهبردهای مشخصی را به کار می

 دهد.استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان را توضیح نمی

 مدل فرایندی تنظیم هیجان-3-29-2

ریزی شده است. فرض اول این است که هیجانات از ارچوب مدل فرایندی تنظیم هیجان براساس سه فرض پایهچ

رسد که هیجانات شدیدتر هستند و از نظر زمانی نسبتا نظر شدت، مدت و علت با خلق متفاوت هستند. به نظر می

؛ به نقل از آریا 0551شوند )فورگاسن، جاد میی حوادث یا موارد ویژه ایتر از خلق هستند و معموال به وسیلهکوتاه

شوند تا از خود ی ارزیابی از رویدادهای هیجانی ایجاد می( فرض دوم این است که هیجانات به وسیله0051پوران، 

ها اجتماعی هستند، تقریب تمامی هیجانات در تعامل با دیگران به وجود رویدادها، فرض سوم این است که هیجان
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کند که تنظیم هیجان به سه فریند ، ارزیابی ، راساس این سه فرض، مدل فرایندی تنظیم هیجان، بیان میآیند. بمی

 (.1113شوند )هوانگ،فرایندهای اولیه وفرایندهای ثانویه درتنظیم هیجان، تقسیم می

رسد که نظر نمی فرایند ارزیابی زندگی انسان هم شامل رویدادهای خوشایند و هم رویدادهای ناخوشایند است. به

های فردی ناشی از فرویاشی رویدادهای منفی باشد، بلکه بیشتر ناشی از ارزیابی مختلف از آن این تفاوت

ی شناختی ندارد، بلکه چیزی کند که ارزیابی فقط یک مولفهرویدادهاست . مدل فرایندی تنظیم هیجان بیان می

ها ها یا دانستهارزیابی یک رویداد هیجانی از طریق سه نوع از دادهفراتر از آن است . در مدل فرایندی تنظیم هیجان، 

های هیجانی اخیر، مدل فرایندی تنظیم هیجان بیان های شناختی، دادههای فیزیولوژیک، دادهآید: دادهبه دست می

ی اور به نظریهکنند. این بکند که داده های فیزیولوژیکی اغلب نقش مهمی در ارزیابی حوادث هیجانی ایفا میمی

ی هیجان به دو عامل برانگیختگی خودکار و تفسیر شناختی از آن ( شباهت دارد که نشان داد تجربه0531شاختر )

ی دهد که این دو عامل به طور مستقیم به تجربهبستگی دارد. به هرحال مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان می

های دهد که چگونه دادهکند. این مدل نشان میهیجانی کمک می کند، بلکه به ارزیابی رویدادهایهیجان کمک نمی

ی هیجانی به خصوص ی ذهن به ارزیابی یک حادثههای شناختی از منابع اولیهفیزیولوژیکی از بدن، وچگونه داده

 (.1113شوند )هوانگ، منجر می

ای نفس تاثیر عمدهت و عزتهای شناختی ، مخصوصاً شخصیدهد که دادهمدل فرایندی تنظیم هیجان نشان می

نفس پایینی دارند، رویدادهای هیجانی را از نژندی که معموالً عزتبرارزیابی هیجانی دارند. به عنوان مثال افراد روان

رسد که آنها در زندگی روزانه به حوادث منفی کنند. به نظر میطریقی که برای بهزیستی آنان مضر است ارزیابی می

دهد که باز ارزیابی رویدادهای تر هستند، مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان میثبت حساسنسبت به حوادث م

گیرد. افراد در زمان خلق منفی، اغلب رویدادهای هیجانی را منفی ارزیابی هیجانی تحت تاثیر حالت خلفی قرار می

کند، بلکه به ارزیابی رویدادهای ی هیجان کمک نمیکنندو هیجانات منفی این دو عامل به طور مستقیم به تجربهمی

های شناختی های فیزیولوژیکی از بدن، وچگونه دادهدهد که چگونه دادهکند.  این مدل نشان میهیجانی کمک می

 (.1113شود )هوانگ،ی هیجانی به خصوص منجر میی ذهن به ارزیابی یک حادثهاز منابع اولیه

ای بر نفس تاثیر عمدههای شناختی، مخصوصاً شخصیت و عزتادهدهد که دمدل فرایندی تنظیم هیجان نشان می

نفس پایینی دارند، روایدادهای نژند که معموالً عزتارزیابی از رویدادهای هیجانی دارند. به عنوان مثال افراد روان

زندگی روزانه به رسد که آنها در کنند. به نظر میهیجانی را از طریقی که برای بهزیستی آنان مضر است ارزیابی می
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دهد که باز ارزیابی تر هستند. مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان میحوادث منفی نسبت به حوادث مثبت حساس

گیرد. افراد در زمان خلق منفی، اغلب رویدادهای هیجانی را رویدادهای هیجانی تحت تاثیر حالت خلقی قرار می

کنند. برعکس افراد با خلق ی خود تجربه میدر زندگی روزمره کنند و هیجانات منفی زیادی رامنفی ارزیابی می

کنند. با توجه کنند و هیجانات مثبت زیادی را در زندگی تجربه میمثبت ، رویدادهای هیجانی را مثبت ارزیابی می

 آورد.های پایدار ارزیابی را به وجود میرسد خلق وابسته به موقعیت، جنبهبه این مشخصه، به نظر می

 ی تنظیم هیجانفرایند اولیه-22-2

پسندی است. به دلیل ی تنظیم هیجان به دست آوردن جامعهدر مدل فرایندی تنظیم هیجان، هدف فرایندی اولیه

ی ها ابراز کنند. در فرایند اولیهتوانند هیجانات واقعی خود را در برخی از موقعیترسیدن به این هدف، افراد نمی

کنند. افراد ممکن است وجود دارد که افراد هیجانات خود را از سه طریق ممکن تعدیل میتنظیم هیجان این فرض 

ی تنظیم هیجانات خودرا ابراز، بازداری یا باز ارزیابی کنند. به طور ویژه، هیجانات منفی معموالً در فرایند اولیه

یابند. اما اگر هیجان ظیم هیجان انتقال میی  تنشوند و جهت تعدیل یا تغییر به فرایندهای ثانویههیجان بازداری می

ی تنظیم هیجان مورد باز ارزیابی قرار گیرد، ممکن است بالفاصله حل و فصل شود، منفی بتواند درفرایند اولیه

ی تنظیم هیجان ندارد. برخالف تنظیم هیجانات ای نیاز به انتقال به فرایند ثانویهبنابراین چنین هیجانات منفی

افتد و از ی تنظیم هیجان به محض ابراز هیجانان مثبت اتفاق میال تنظیم هیجانات مثبت درفرایند اولیهمنفی، معمو

رسد که تنظیم هیجانات مثبت تا حدی موجب اغراق در رسد. در واقع به نظر مینظر اجتماعی مطلوب به نظر می

ن دیگر همدیگر ، سطوح باالی هیجانات مثبت شود، مردم افرادی را دوست دارند که در زماابراز هیجانات مثبت می

را ابراز کنند، بنابراین تحت شرایط فشار جامعه پسندی افراد نسبت به هیجانات واقعی خود باید هیجانات مثبت 

دهد که بین تنظیم هیجان مثبت و منفی بیشتری را به دیگران نشان دهند، مدل فرایندی تنظیم هیجان نشان می

دارد. به طوری که تنظیم هیجان مثبت نیاز به انتقال به فرایند ثانوی تنظیم هیجان ندارد.  تفاوت آشکاری وجود

توجه به این نکته مهم است که بازداری هیجانات منفی همیشه بهترین شکل تنظیم هیجانات منفی نیست. در روابط 

ساز باشد. زیرا حفظ د مشکلفردی، بازداری طوالنی مدت هیجانات منفی ممکن است برای صمیمیت بین افرابین

روابط خوب و مناسب با افراد مهم زندگی از قبیل خانواده و دوستان با شکل مناسبی از ابراز هیجانات مثبت ومنفی 

 (.1113همراه است )هو وانگ،
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 ی تنظیم هیجانفرایند ثانویه-23-2

تقال یافته از هیجانات منفی به فرایند ی تنظیم هیجان به عنوان فرایند تعدیل ناراحتی هیجانی انفرایند ثانویه

ی تنظیم هیجان برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی و جامعه پسندی تعرف شده است. در این فرایند، اولیه

فرایندهای مدل فرایندی تنظیم هیجان که براساس آن افراد هیجانات خویش را از طریق راهبردهای سازگارانه و 

شوند. افراد برای مقابله با پریشانی شدید هیجانی از ند، به سیستم دلبستگی مرتبط میکنناسازگارانه تعدیل می

کنند و به احتمال زیاد در استفاده از این راهبردها براساس شدت هیجانات منفی و راهکارهای مشخصی استفاده می

 (.1113کنند )هوانگ،یا عوامل موقعیتی عمل می

 تنظیم هیجان و بهزیستی-21-2

(. تنظیم 1100کند )نیکلیک ووینگرهووت، شناختی ایفا میای در بهزیستی روانم هیجان نقش مهم واساسیتنظی

هیجان به عنوان یک فاکتور مهم جهت عملکرد سازگارانه  الزم است و استفاده از راهبردهای ناسازگارانه منجر به 

 شود.( می1110مانی )گروس وجان، های جس(. بیماری1110نتایج منفی از جمله بهزیستی پایین )گروس،

تنظیم هیجان و بهزیستی دو مفهوم مرتبط هستند که از زوایای مختلف با هم ارتباط دارند. این دو مفهوم از نواحی 

شوند که در رفتار تعاملی با دیگران نقش دارند، بعالوه این دو برعملکرد بهینه و غیر مغزی مشابهی برانگیخته می

ها (. پژوهش1100ی روانی، انزوای اجتماعی و عالئم جسمانی تاثیر دارند )نیکلیک و همکاران ،شناسبهینه، آسیب

دهد که برخی از راهبردهای تنظیم هیجان تاثیر مثبتی بر بهزیستی روانشناختی دارند. یکی از این نشان می

یجان پاسخ محور تعلق دارد و راهبردهای موثر، بازداری هیجانی است . این راهبرد به گروه راهبردهای تنظیم ه

شامل بازداری عمدی از ابراز هیجان در حالت برانگیختگی هیجانی است. به طور واضح، این راهبرد درتمام جوامع 

دهد که این ها نشان میشود . به هرحال پژوهشبشری و در شرایط موقعیتی جهت تعامالت اجتماعی مفید واقع می

( مرتبط 1110کاهش عملکرد بین شخصی و کاهش بهزیستی )گروس وجان، راهبرد با کاهش هیجانات مثبت،

 هستند.

به نقل از نولن هوکسیما،  1115دهد )رومر، همچنین این راهبرد، نشخوار فکری نسبت به خلق منفی را افزایش می

1100.) 

 پیشینه ی پژوهش-21-2

بهزیستی روانشناختی بر اساس هوش معنوی (  پژوهشی باعنوان پیش بینی 0051پروانه، مومنی، پرانه و کریمی )

وسخت رویی در دانشجویان دختر انجام دادند که یافته های این پژوهش از اهمیت متغیرهای هوش معنوی وسخت 
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رویی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی در دانشجویان حمایت میکند.درنتیجه می توان گفت داشتن ویژگی های 

 اشتن تعهد، امید ومعنا در زندگی باعث بهبود بهزیستی روانشناختی می شود.مثبتی چون مقابله با چالش،د

( در پژوهشی با عنوان نقش عملکرد هیجانی وگرایش به سوء مصرف مواد:نقش 0051نجفی،محمدی فر،عبداللهی)

کل مؤلفه های تنظیم هیجان،تحمل پریشانی وهیجان خواهی اذعان داشتند که دشواری در مدیریت هیجان ها، مش

در تحمل پریشانی وتمایالت هیجان خواهانه، از مشکالت افراد سوء مصرف کننده مواد است واین منجر به شکست 

 در مدیریت حاالت عاطفی وهیجانی این افراد می شود.

رفتاری در پیش بینی استعداد اعتیاد -( پژوهشی باعنوان حساسیت سامانه های مغزی0051شریفی و محمدی)

ام دادند که  نتایج نشان داد که بین سیستم های بازداری رفتاری با استعداد اعتیاد دانش آموزان دانش آموزان انج

رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. وبین سیتم های فعال سازی رفتاری با استعداد اعتیاد دانش آموزان رابطه منفی 

 وجود دارد.

ه بین تاب آوری ونشاط ذهنی با استعداد اعتیاد (در پژوهشی با عنوان رابط0051قنبری طلب و فوالدچنگ )

دانشجویان براساس نتایج، تاب آوری ونشاط ذهنی با استعداد اعتیاد دانشجویان رابطه منفی نشان دادند.همچنین 

 نشاط ذهنی وتاب آوری قدرت پیش بینی استعداد اعتیاد را داشتند.

ا عنوان نقش پیش بینی کنندگی دشواری در ( پژوهشی ب0050اسماعیلی نسب،اندامی خشک،آزرمی،ثمررخی)

تنظیم هیجان وتحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان انجام دادند که نتایج نشان داد دشواری در تنظیم 

 در صد از اعتیاد پذیری را پیش بینی کردند.9/03هیجان و مؤلفه ها ی آن

رفتاری، سرسختی روانشناختی -ان نظام های مغزی( در پژوهشی باعنو0050صالحی حیدر آباد، خسرویان، آگشته )

وتحمل ابهام در افراد سوء مصرف کننده ی مواد وافراد عادی نتایجی را بدست آوردند که نشان داد، بین افراد سوء 

رفتاری، سرسختی روانشناختی وتحمل ابهام تفاوت معنی -مصرف کننده ی مواد وافراد عادی در نظام های مغزی

رفتاری، سرسختی روانشناختی وتحمل ابهام -د. وبرخی از صفات شخصیتی مانند نظام های مغزیداری وجود دار

 نقش مهمی در گرایش به سوء مصرف مواد دارند.

( در پژوهشی باعنوان مقایسه سرسختی روانشناختی وسبک های مقابله با 0035مالزاده اسفنجانی، کافی، صالحی)

جام دادند که یا فته های این پژوهش  نقش مهم برخی از خصیصه های فشار روانی در افراد معتاد وعادی ان



51 

 

شخصیتی مانند سرسختی روانشناختی وسبک های مقابله با فشار روانی در افراد را نشان می دهد که می توانند با 

 گرایش به اعتیاد وسوء مصرف مواد رابطه داشته باشد.

اعنوان رابطه ی سالمت روان وسرسختی روانشناختی ( در پژوهشی ب0033شیربیم، سودانی، شفیع آبادی )

دانشجویان نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سالمت روان وسرسختی روانشناختی دانشجویان رابطه ی 

مثبت ومعنی داری وجود دارد وبین مؤلفه های سالمت روان)نشانگان جسمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد 

 سرسختی روان شناختی دانشجویان، رابطه ی منفی ومعناداری وجود دارد. اجتماعی وافسردگی( با

( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی خود آگاهی هیجانی وکنترل تکانه از مؤلفه های هوش هیجانی 0033) جناآبادی

دآگاهی هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه انجام داد که یا فته ها نشان دادند که بین خو

وجود -931/1وبین کنترل تکانه واستعداد اعتیاد رابطه منفی معنادار -050/1واستعداد اعتیاد رابطه منفی معنادار 

 دارد.

( در یک مطالعه آزماشی، با دست کاری هیجان ها نشان داد که افراد گرایش پیدا می کنند تا از 1109) 0گلداسمیت

 ای و تنظیم هیجان استفاده کنند. الکل به عنوان یک راهبرد مقابله

( با عنوان رابطه به سوء مصرف مواد و هوش هیجانی، نشان داد که سطح 1101پارکر، تایلر، استابروک، اسچل و وو )

پائین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله موثر با هیجان ها و مدیریت آنهاست، در شروع مصرف مواد نقش 

 دارد.

( پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی و اعتیاد، انجام دادند. نتایج آشکار گردید که جوانان 1101یس )کان و دمترو

و نوجوانانی که در آزمون مقیاس هوش هیجانی چندعاملی نمره باالتری نسبت به دیگران کسب نموده اند، میزان 

 مصرف موادمخدر، سیگار و مشروبات در آنها بسیار کم است. 

( که بر روی نوجوانان انجام گرفته است. نتیجه مطالعه آنها بیانگر رابطه منفی بین 1113ا و هایر )مدی، وادو

 سرسختی با مصرف موادمخدر و الکل بود.

 

 

 

                                                           
1.  Goldsmith 
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 مقدمه-9-3
ا و ابزارهای هآوری دادهگیری، روش جمعدر این فصل از پژوهش به جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه

 گیری اشاره خواهد شد.اندازه

 نمونه و روش نمونه گیری-2-3
ای، ازبین گیری تصادفی خوشهنفر  به روش نمونه033روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد

 جامعه ی پژوهش به عنوان نمونه ی این پژوهش انتخاب شدند..

 جامعه آماری-3-3
جامعه آماری پژوهش حاضر  را تشکیل 0059-51اه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ی دانشجویان دانشگکلیه

 دادند.می

 روش گردآوری داده ها -1-3
توصیفی )میانگین،  ها، از آماربرای تجزیه و تحلیل داده روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود.

 05نسخه  spssیون گام به گام ( و نرم افزار رگرس و آمار استنباطی )  فراوانی، درصد، انحراف استاندارد(

 استفاده شد.

 ابزار گردآوری اطالعات-1-3
 گرنفسکی، کریج، اسپین (CERQ)هیجان  شناختی تنظیم یها از سه ابزار، پرسشنامهبه منظور جمع آوری داده

سخت رویی کوباسا  ی(، پرسشنامه0033مقیاس میزان تمایل به اعتیاد)میرحسامی، ی(، پرسشنامه0555) 0هاون

 (استفاده گردید.0535)1

مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط  شیوه نمره گذاری و تفسیر: مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز )زرگر و همکاران(:

( ساخته شد و تالش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این 0551وید و بوچر )

اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر  –مادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی ، مقیاس ایرانی آمقیاس

 03از دو عامل تشکیل شده و دارای  مقیاس(. این 0033(، ساخته شد )به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 0039)

 0ز صفر )کامال مخالفم( تا ماده دروغ سنج می باشد. نمره گذاری هر سوال بر روی یک پیوستار ا 9ماده به اضافه 

این  معکوس خواهد شد. 10، 09، 01، 3)کامال موافقم( می باشد. البته این شیوه نمره گذاری در سواالت شماره 

                                                           
1-Granefski, Kraaij, Spinhoven.  
2 -Cobasa 
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می شود. برای بدست  00و 10، 09، 00، 01دارای عامل دروغ سنج می باشد که شامل سواالت شماره  مقیاس

ازات تک تک سواالت )به غیر از مقیاس دروغ سنج( را با هم جمع نمود. باید مجموع امتی مقیاسآوردن امتیاز کلی 

را خواهد داشت. نمرات باالتر به منطله آمادگی بیشتر فرد پاسخ دهنده برای اعتیاد  013تا  1این نمره دامنه ای از 

دگی فعال مربوط به ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می باشد. آمامقیاس این  می باشند و برعکس.

رفتارهای ضداجتماعی، میل به مصرف مواد، نگرش مثبت به مواد، افسردگی و هیجان خواهی می باشد و در عامل 

در پژوهش : دوم )آمادگی منفعل( بیشترین ماده ها مربوط به عدم ابراز وجود و افسردگی می باشد. روایی و پایایی

آمادگی  مقیاساین مقیاس از دو روش استفاده شد. در روایی مالکی،  ( جهت محاسبه روایی0033زرگر و همکاران )

به اعتیاد دو گروه معتاد و غیر معتاد را به خوبی از یکدیگر تمییز داده است. روایی سازه مقیاس از طریق همبسته 

باشد. اعتبار محاسبه شده است که معنی دار می  19/1ماده ای فهرست بالینی عالئم بالینی  19کردن آن با مقیاس 

 (.0033محاسبه شد که در حد مطلوب می باشد )زرگر و همکاران،  51/1مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

برای اندازه  0535پرسش نامه سخت رویی توسط کوباسا و همکارانش در سال  پرسشنامه سخت رویی کوباسا:

 91است.این مقیاس یک پرسشنامه  گیری سخت رویی از)مقیاس بررسی دیدگاه های شخصی( تهیه و تنظیم شده

آیتمی است که سه خرده آزمون را دربرمیگیرد.همچنین براساس طیف لیکرت شکل گرفته و دارای دامنه ای از صفر 

است.سخت رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد مقیاسی است که میزان تمایل فرد را به ایجاد پیوند با  0تا 

-10-11-03-01-00-3-0د. پرسشنامه سخت رویی کوباسا از سه مولفه تعهد )خویشتن و جهان بیرونی نشان میده

-03-00-01-13-11-10-03-09-01-5-3-1(، چالش که شامل سواالت )13-15-01-03-05-10-11-13-91

-19-11-09-01-00-13-19-11-05-03-00-01-3-9-1-0( و کنترل که شامل سواالت )03-11-10-13-15

(، کامل 1(، تقریبا صحیح)0(، تاخدودی صحیح )1به صورت اصال صحیح نیست)( می باشد. نمره گذاری 13

نمره گذاری معکوس می شوند. برای پایایی ضریب اعتبار کنترل ،  91تا  13و  10تا  3( می باشد و سواالت 0صحیح)

ه شده ، محاسب39بدست آمد .این ضرایب برای کل صفت سخت رویی   %91و  %91و  %31تعهد و چالش به ترتیب 

 (0030است.)قربانی،

( تدوین شده است، 1110پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران ) :مقیاس تنظیم هیجان

ماده است و دارای فرم ویژه  03ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای این پرسشنامه، پرسشنامه
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، 05، 01، 0(راهبرد شناختی مالمت خویش )5شناختی هیجان نه )بزرگساالن و کودکان می باشد. مقیاس تنظیم 

(، تمرکز مجدد 00، 11، 00، 1(، تمرکز مجدد مثبت )01، 10، 01، 0(، نشخوارگری )15، 11، 00، 1(، پذیرش )13

ه (، فاجع03، 19، 01، 3(، دیدگاه پذیری )11، 00، 09، 3(، ارزیابی مجدد مثبت )01، 10، 01، 9بر برنامه ریزی )

( را ارزیابی می کند. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت 03، 13، 03، 5( و مالمت دیگران )13، 09، 03، 3انگاری )

قرار میگیرد  11تا  1در دامنه ای از ( می باشد و 0(، هرگز )1(، گاهی )0(، مرتباً )1(، اغلب )9که به صورت همیشه )

در بررسی مشخصات روان سنجی آزمون گارنفسکی و  .می گیرد قرار 031تا  03و جمع کل نمرات در دامنه ای از 

به دست  1/50، 1/33، 1/50( پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با1110همکاران )

دامنه آوردند. در ایران نیز روایی آزمون از طریق همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها آزمون بررسی شد که 

پایایی  0031را دربر می گرفت که همگی آن ها معنادار بودند. در سال  1/93با میانگین  1/33تا  1/11ای از 

پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط یوسفی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس های شناختی 

 .گزارش شده است 1/31

 روش تجزیه و تحلیل داده ها-6-3
رگرسیون  )و آمار استنباطی   توصیفی میانگین، فراوانی، درصد، انحراف استاندارد ها، از آمارزیه و تحلیل دادهبرای تج

 استفاده شد. 05نسخه  spssگام به گام ( و نرم افزار 
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 مقدمه-9-1

و انحراف  331/11دانشجوی پسر( با میانگین سنی  103دانشجوی دختر و  011و )دانشج 193در این پژوهش تعداد 

 شرکت داشتند. 09/1معیار 

 یافته های توصیفی -2-1

و  13/33معیار متغیر سرسختی روانشناختی به ترتیب دهد، میانگین و انحرافهای توصیفی نشان مینتایج آماره

، تمرکز 35/0و  91/00، تمرکز مجدد مثبت 05/1و  00پذیرش ، 51/0و  39/01، متغیر مالمت خویشتن 91/01

سازی ، فاجعه51/0  39/5پذیری ، دیدگاه91/0و  99/3بی مجدد مثبت ، ارزیا01/1و  31/01ریزی مجدد برنامه

 بود.  13/1و  01/90و استعداد به اعتیاد  13/1و  39/5، مالمت دیگران 90/0و  39/3

 یافته های استنباطی-3-1

 ضریب همبستگی بین سرسختی روانشناختی با استعداد به اعتیاد دانشجویان -1-9 جدول

 N R Sig متغیرها

 10/1 -93/1 011 سرسختی روانشناختی

 p<10/1شود، بین سرسختی روانشناختی با استعداد به اعتیاد دانشجویان )مشاهده می 0همانطور که در جدول 

،93/1=rدارد.ی منفی معناداری وجود (، رابطه 

 ضریب همبستگی بین مولفه های تنظیم هیجان با استعداد به اعتیاد دانشجویان -1-2جدول

 N R Sig متغیرها

 10/1 13/1 011 مالمت خویشتن

 10/1 03/1 011 پذیرش

 10/1 00/1 011 نشخوارگری

 10/1 -09/1 011 تمرکز مجدد مثبت

 10/1 -13/1 011 تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

 10/1 -09/1 011 ی مجدد مثبتارزیاب

 10/1 -19/1 011 دیدگاه پذیری
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 10/1 05/1 011 فاجعه سازی

 10/1 01/1 011 مالمت دیگران

 p<10/1شود، بین مالمت خویشتن با استعداد به اعتیاد دانشجویان )مشاهده می 1همانطور که در جدول 

،13/1=r( پذیرش با استعداد به اعتیاد ،)10/1>p ،03/1-=r( نشخوارگری با استعداد به اعتیاد ،)10/1>p ،00/1=r ،)

( p ،01/1=r<10/1( و  مالمت دیگران با استعداد به اعتیاد )p ،05/1=r<10/1فاجعه سازی با استعداد به اعتیاد )

ه (، تمرکز مجدد بر برنامp ،09/1-=r<10/1رابطه ی مثبت معنادر و بین تمرکز مجدد مثبت با استعداد به اعتیاد )

( و p ،09/1-=r<10/1(، ارزیابی مجدد مثبت با استعداد به اعتیاد )p ،13/1-=r<10/1ریزی با استعداد به اعتیاد )

 ی منفی معناداری وجود دارد. (، رابطهp ،19/1-=r<10/1دیدگاه پذیری با استعداد به اعتیاد )

بینی استعداد به ت پیشخالصه مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس مدل رگرسیون جه -1-3جدول

 اعتیاد در دانشجویان

 F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 110/1 01/33 33/333 0 33/333 رگرسیون

 - - 11/00 093 50/0330 باقیمانده

 - - - 093 35/1303 کل

    00=1R 93=R 

از واریانس استعداد به اعتیاد دانشجویان براساس متغیر درصد  00شود، تقریباً مشاهده می 0طور که در جدول همان

بیانگر این است که رگرسیون استعداد به اعتیاد دانشجویان  Fبینی است. نسبت سرسختی روانشناختی قابل پیش

 باشد.براساس متغیر سرسختی روانشناختی راهبرد معنادار می

 بینپیش برای متغیرهای tضرایب بتا و آزمون معناداری  -1-1جدول

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

استعداد به 

 اعتیاد

 110/1 11/01 - 19/1 11/30 مقدار ثابت

 110/1 -30/3 -93/1 11/1 -11/1 سرسختی رواانشناختی

(، p ،30/3-=T<19/1) -93/1شود، متغیر سرسختی روانشناختی با بتای مشاهده می 1طور که در جدول همان

 بینی کنند.تواند استعداد به اعتیاد دانشجویان را پیشر منفی معناداری میطوبه
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بینی استعداد به خالصه مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس مدل رگرسیون جهت پیش -1-1جدول

 اعتیاد

 F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات منبع تغییرات

 110/1 33/03 01/090 0 533/0095 رگرسیون

 - - 91/3 091 30/0130 اقیماندهب

 - - - 090 31/1310 کل

    90=1R 30=R 

درصد از واریانس استعداد به اعتیاد دانشجویان براساس  90شود، تقریباً مشاهده می 9طور که در جدول همان

تعداد به بیانگر این است که رگرسیون اس Fبینی است. نسبت متغیرهای تنظیم هیجان و مولفه هایش قابل پیش

 باشد.اعتیاد دانشجویان براساس مولفه های تنظیم هیجان معنادار می

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری  -1-6جدول

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

 

 

 

 

استعداد به 

 اعتیاد

 110/1 01/11 - 33/1 15/93 مقدار ثابت

 110/1 59/1 00/1 19/1 11/1 مالمت خویشتن

 110/1 13/9 31/1 13/1 05/0 پذیرش

 110/1 99/3 31/1 11/1 90/0 نشخوارگری

 110/1 -01/0 -00/1 10/1 -13/1 تمرکز مجدد مثبت

 
تمرکز مجدد بر برنامه 

 ریزی
10/1- 03/1 10/1- 01/1- 110/1 

 110/1 -03/1 -11/1 19/1 -99/1 ارزیابی مجدد مثبت 

 110/1 -03/1 -10/1 03/1 -13/1 یدیدگاه پذیر 

 110/1 03/1 10/1 10/1 10/1 فاجعه سازی 

 110/1 31/9 13/1 01/1 31/1 مالمت دیگران 
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(، پذیرش با p ،59/1=T<19/1) 00/1شود، متغیر مالمت خویشتن با بتای مشاهده می 3طور که در جدول همان

 10/1(، فاجعه سازی با بتای p ،99/3=T<19/1) 31/1(، نشخوارگری با بتای p ،13/9-=T<19/1) -31/1بتای 

(19/1>p ،03/1=T و مالمت دیگران با بتای )13/1 (19/1>p ،31/9=Tبه ،) طور مثبت معناداری و  متغیرهای

 p<19/1) -10/1(، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی با بتای p ،01/0-=T<19/1) -00/1تمرکز مجدد مثبت با بتای 

،01/1-=T11/1بی مجدد مثبت با بتای (، ارزیا- (19/1>p ،03/1-=T و دیدگاه پذیری با بتای )19/1) -10/1>p 

،03/1-=Tبینی کنند.تواند استعداد به اعتیاد دانشجویان را پیش(، به طور منفی معناداری می 
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 پنجمفصل 
 و پیشنهادات گیرینتیجه
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 مقدمه-9-1

هدف بررسی رابطه ی میان استعداد اعتیاد دانشجویان با سرختی روانشناختی وتنطیم شناختی  پژوهش حاضر با

دهنده رابطه ی معناداری بین هیجان در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان

 باشد. دومتغیرسرسختس روانشناختی وتنظیم شناختی هیجان با استعداد اعتیاد می

 تیجه گیریبحث و ن-2-1

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سرسختی روانشناختی و استعداد به اعتیاد رابطه منفی معنادار وجود داشت و 

سرسختی روانشناختی قابلیت پیش بینی استعداد به اعتیاد را داشت. یافته پژوهش حاضر در این زمینه با یافته های 

( 0035( و  مالزاده اسفنجانی، کافی، صالحی)0050رویان، آگشته )(، صالحی حیدر آباد، خس0051و کریمی) مؤمنی

همسویی داشت. در خصوص تبیین نتایج به دست آمده می توان بیان نمود با توجه به مولفه های تعهد، کنترل  

 مبارزه جویی متغیر سرسختی روانشناختی می توان پیش بینی نمود افرادی که واجد این ویژگی ها هستند در مقابل

فشارها شغلی؛ خانوادگی و اجتماعی که اغلب اجتناب ناپذیرند، تحمل بیشتری داشته و لزومی به استفاده از روش 

(. لذا در صورت قرار 0033های غیرمنطقی جهت کنترل هیجان های خود نداشته باشند )زرگر، نجاریان و عامی، 

ه منظور کنترل خود استفاده می نمایند. افرادی که گیری در موقعیات های اعتیاد برانگیز از سرسختی روانشناختی ب

از کنترل باالیی برخوردارند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و کنترل می دانند و بر این باورند که قادرند با 

تالش هر آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد، تحت تاثیر قرار دهند. چنین اشخاصی بر حل مشکالت به نقش خود 

از دیگران تاکید می ورزند. افرادی که از مبارزه طلبی باالیی برخوردارند بر این باورند که تغییر جنبه طبیعی بیش 

زندگی است. این افراد موقعیت های مثبت یا منفی را که به سازگاری مجدد نیاز دارند، فرصتی برای یادگیری و رشد 

 (.1113)مدی و هاردینس، بیشتر می دانند تا تهدیدی برای اهمنین و آسایش خود 

یافته ی دوم پژوهش نشان داد بین راهبردهای هیجانی مثبت )پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد برنامه 

ریزی، ارزیابی مجدد مثبت( با استعداد اعتیاد همبستگی منفی و بین راهبردها هیجانی منفی )مالمت خویش، 

تگی مثبت معنادار وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر با یافته نشخوارگری، فاجعه سازی، مالمت دیگران( همبس

 ( همسویی داشت.0051( و نجفی، محمدی فر،عبداللهی)1115گلداسمیت ) های
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در تبیین یافته ی حاضر می توان بیان کرد تنظیم هیجان به عنوان فرایند آغاز، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز، 

روانی و فیزیکی در به انجام رساندن اهداف  -هیجان مرتبط با فرایندهای اجتماعیشدت یا استمرار احساس درونی و 

 چون عواملی تأثیرتحت و است پیچیده ای(. تنظیم شناختی هیجان، پدیده1101شود )ویمز و پینا، فرد تعریف می

در تبیین این  .(1111تد،  و گیرد )مرتاجمی قرار محیطی و فرهنگی عوامل مزاج، جنسیت، شخصیتی، صفات انگیزه،

کنند، استعداد بیشتری در گرایش به که دانشجویانی که از راهبردهای شناختی هیجان منفی بیشتر استفاده می

زا، ها به هنگام رویارویی با رویدادهای محیطی تنیدگیتوان گفت که توانایی مدیریت صحیح هیجاناعتیاد دارند می

های منفی و رفتارهای ناسازگارانه جلوگیری کنند. متون کند تا از بروز هیجاناین امکان را برای افراد فراهم می

سازی و مالمت خویش پژوهشی نشان داده است افرادی که از راهبردهای شناختی ضعیف مانند: نشخوارگری، فاجعه

در حالی که در افرادی  باشند.پذیر میکنند، نسبت به سایر افراد، در برابر مشکالت هیجانی، بیشتر آسیباستفاده می

غرق  چون پذیری کمتر است. تفکراتیکنند، آسیبکه از راهبردهای مطلوب دیگر مانند ارزیابی مجدد استفاده می

 کینه تحریک نیز باعث و آنها سوی از طرد یا اطرافیان از فرد جدایی باعث منفی رخداد درباره تفکر در فرد شدن

 در اختالل باعث باشدکهمی پایین خود ارزشی موجب خود دانستن مقصر یا خود درباره انتقادی شود. تفکرمی جویی

 است مقصر نیز فرد احتماالً خود که وقایعی خاطر به دیگران مقصر دانستن و کردن متهم شوند،می اجتماعی عملکرد

نظیر  تفکراتی یا و است، اجتماعی زندگی برای آفتی که پرخاشگری به منجر مواقع در اکثر و نیست کسی خوشایند

 منفی رابطۀ بخشش با و بوده شناختی یک تحریف که رخداد، یک به نسبت گونهاغراق دید یا اسفناک و وحشتناک

 اجتماعی گروهی زندگی برای که حالی در است بخشش غیرقابل دارد که برداشتی چنان رخداد از فرد زیرا دارد،

هیجان  شناختی تنظیم سازگارِ راهبردهای از دانشجویانی که که یافته این مورد در ملزومات است و از بخشش،

 با مواجهه در یک دورنما( به رسیدن و ریزی طرح به مجدد توجه مثبت، ارزیابی باز مثبت، مجدد تمرکز )پذیرش،

 یستندن تغییر قابل یا شرایط از بعضی در زندگی اینکه به توجه با گفت توانمی کنند،می استفاده بیشتر منفی رخداد

در  سعی و پذیرفته را شرایطی چنین تا کرد خواهد کمک فرد به پذیرش کرد، عوض را توان شرایطمی سختی به یا

 به خود تمرکز و برگرداندن توجه چون تفکراتی (. 0035فتحی،  و خیرالدین باباپور بکند )عبدی، آنها با آمدن کنار

 به مثبت معانی دادن نیز و منفی، رخداد ی تفکر درباره ایج به خوشایند و بخش شادی مسائل روی بر مثبت صورت

 به منجر ریزیبرنامه به مربوط تفکرات و است، کردن ترقوی برای ها فرصتیچالش اینکه گرفتن نظر در و وقایع این

 شود،می باعث و باشدمی است، شده انتخاب زیان و سود برآورد و ریزیبرنامه طریق از که یا رفتاری عمل نظیر عملی



64 

 

 فرد شودمی باعث نسبیت، اعمال دید با دادن قرار نظر تحت راهبرد باشند. دور به برنامهبی رفتار منفی ازعواقب فرد تا

 شدن بدتر موجب که نشخوارذهنی و سازیفاجعه به و زیاد داده قرار خود حقیقی جای در را ناخوشایند رخداد یا عمل

 نپردازد. شوندمی شرایط

با توجه به شیوع باالی اعتیاد و اهمیت این موضوع به خصوص ر جامعه کنونی پیشنهاد می شود که عوامل  بنابراین،

دیگر عوامل موثر در گرایش به اعتیاد شناسایی شود تا بتوان با یک برنامه ریزی درست از گسترش این پدیده شوم 

 در جامعه مقابله کرد

 محدودیت های پژوهش-3-1

ه جغرافیایی خاص )اردبیل( و محدود بودن امکان تعمیم نتایج آن به سایر مناطق محدود بودن به منطق -0

 جغرافیایی.

ی پژوهش حاضر به دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی عدم امکان تعمیم آن به محدود بودن نمونه -1

 ها.دانشجویان سایر دانشگاه

 امکان سوء گیری در پاسخ دادن به بعضی از سواالت پرسشنامه. -0

 پیشنهادات-1-1

 پیشنهادات کاربردی-9-1-1

ها برای دانشجویان در جهت افزایش اطالعات آنها در برگزاری دوره های آموزشی در مراکز مشاوره دانشگاه -0

 خصوص عوامل موثر در گرایش به اعتیاد.

 ها به منظور ارتقاء سرسختی روانشناختی دانشجویان.برگزاری جلسات مشاوره ی فردی در دانشگاه -1

 ات پژوهشیپیشنهاد-2-1-1

 شود پژوهش در مناطق جفرافیایی دیگر انجام پذیرد تا امکان تعمیم نتایج حاصل شود.پیشنهاد می -0

نور و... اردبیل( نیز صورت ها )اعم از آزاد، پیامشود پژوهش بر روی دانشجویان سایر دانشگاهپیشنهاد می -1

 گیرد تا امکان مقایسه فراهم شود.
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Perdiction of Addiction Potential Based on Psychological 

hardiness and Cognitive Emotion Regulation in Students 

 
Abstract 

 

The purpose of this study was to prediction the addiction potential based on psychological 

hardiness and cognitive emotion regulation in students. The method of  this  study  was 

correlational and statistical population comprised of all students in University og Mohaghegh 

Ardabili in the academic year 2015-2016, from this population 377 students were selected 

using Cluster random sampling, from this pupolation, 356 questionnaires was analyzed. The 

used tools were Zargar and et al Addiction potential scale (1992), Kobasa and et al hardiness 

questionnaire (1997) and Granfsky and et al cognitive emotion regulation questionnaire 

(2001). Data analysis was performed through Pearson’s correlation coefficient and regression 

analysis. The finding showed a negative sifnificant correlation between Psychological 

hardiness and positive cognitive-emotional regulation strategies (Acceptance, positive 

refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, perspective) and positive sifnificant 

correlation between Negative cognitive-emotional regulation strategies (Self-blame, 

Rumination, catastrophizing, blaming others. So we can say  Psychological hardiness and 

cognitive emotion regulation the variables associated with Addiction Potential, which must 

be considered in the prevention and treatment of addiction.  
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Addiction Potential, Psychological hardiness, Cognitive Emotion Regulation, Students 
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 دیدگاه از مخدر دموا مصرف سوء ای عللمقایسه (. بررسی0050ب. ) نورالدین، ع؛ کامران، م؛ مالمیر، ح؛ حیدری،

 تحقیقات یمجلهآباد،  خرم اعتیاد شهرستان ترک مراکز به مراجعین در( همراه) هاآن یخانواده و معتادین

 .0103-0113(، 3)3. سالمت نظام

ای و خودکارآمدی با گرایش به سوءمصرف (. ارتباط راهبردهای مقابله1100خسروشاهی بهادری، ج؛ خانجانی، ز. )

 .51-31(، 0)1 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.جویان. مواد در دانش

های تفکر انتقادی بر نگرش اثربخشی آموزش مهارت(. 0051. )م ،اردکانیافخمی م؛ ،رادمنش ف؛ ،سهرابی ا؛ ،خلیلی

 013-50(، 03)9. اعتیادپژوهی یفصلنامه ،آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدردانش

 تفکر پایه بر گروهی درمانی شناخت (. اثربخشی0033وحید، م؛ و بوالهری، ج. )د، ع؛ عاطفدباغی، پ؛ اصغرنژادفری

ی مجلهافیونی،  مواد مصرف عود از گیریپیش در معنوی هایواره طرح سازیفعال و( آگاهی ذهن) اینظاره

 .003-039(، 1)00. شناسی بالینی ایرانپزشکی و روانروان

های اولیه، وارهی علی استعداد از طریق طرح(. رابطه0059رسولی، آ؛ جمعی، م. ) خواه، س.م؛رشیدی، ع؛ حجت

فصلنامه گری الگوهای ارتباطی خانواده. شتاختی با میانجیشناختی و نیازهای اساسی روانسرمایه روان

 .39-19(: 11)01 اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد.

پایان نامه کارشناسی  مید و بهزیستی در مادران کم توان ذهنی.اثربخشی آموزش صبر بر ا(. 0051زارع بوانی، ر. )

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 ورزی،جرأت خواهی، هیجان) شخصیتی هایی ویژگیرابطه (. بررسی0033ع. ) نعامی، ب؛ ی؛ نجاریان، زرگر،

 علوم یمجلهمخدر،  ادمو به به اعتیاد آمادگی با زناشویی رضایت و مذهبی ، نگرش(شناختیسرسختی روان
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 .015-033(، 00)5شناسی. پژوهش در روان و ی دانشمجلهغیر معتاد، 
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  ، تهران، ساواالن. 0051ی گنجی، ترجمه ،DSM-5پزشکی بر اساس ی روانخالصه(. 1109سادوک و سادوک. )

بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی با دو رویکرد شناختی و دینی بر افزایش میزان تاب (. 0059سلیمانی، س. )

. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه محقق متقاضیان ازدواج آوری و سرسختی روانشناختی

 اردبیلی.

 کارگاهی و سنتی روش دو به استرس با مقابله و مسئلهحل هایمهارت آموزش تأثیر یمقایسه(. 0051شریعتی، ع. )

یان نامه پا .0050-51تحصیلی سال اراک در دانشگاه پسر دانشجویان در اعتیاد به گرایش کاهش بر

 کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (. تهران: موسسه نشر هما.0059)ترجمه یحیی سیدمحمدی،  نظریه های شخصیت.(. 0553شولتز، د و شولتز، س. )

رفتاری، سرسختی روانشناختی و تحمل -(. نظام های مغزی0050صالحی حیدرآباد، م؛ خسرویان، ب و آگشته، م. )

، 09(1) دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.م در افراد سوء مصرف کننده ی مواد و افراد عادی. ابها

015-011. 

مجله .. سوء مصرف مواد ینیب شیدر پ یرفتار یمغز ی(. نقش نظامها0035) ث. نصرت آباد، یج، هاشم زاده، عبداهلل

 .03-19(، 1)1ی. نیبال یروانشناس

(. بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای مقابله با تنیدگی، خالقیت 0033. )اابراهیمی،   ؛مفراهانی، ؛  م عبدالهی،

 .010-35، 01 .مجله روانشناسیهیجانی و سالمت عمومی در دختران دانشجو. 

(. رابطه سبک های تنظیم هیجان شناختی و سالمت عمومی 0035عبدی، س؛ باباپور خ، جلیل و فتحی، ح. )

 .193-131(، 1)3. می پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمیمجله علدانشجویان. 

 با معنوی سالمت (. بررسی ارتباط0050فوالدوندی، م؛ تیرگری، ب؛ ملکیان، ل؛ فوالدوندی، غ؛ عزیززاده، م. )

و  11)3 ی فقه پزشکی.فصلنامه، 0051سال  در بم شهرستان اعتیاد مراکز ترک مراجعان در مذهبی اعتقادات

10 ،)055-030. 

 استعداد با فراشناخت باورهای و اولیه ناسازگار هایطرحواره ی(. رابطه0051بخش، ک. )قدیمی، آ؛ کرمی، ج؛ یزدان 

 . 33-30(، 1)03ی اصول بهداشت روانی. مجلهاعتیاد، 

مطالعات  مجلهی. نشناختروا ییبا سخت رو یندارید نیرابطه ب نییتع (.0035ح. ) ،یزارع ،ا ،ی، مرندمپور،  یقربانعل

 .30-31، 3 ،یاسالم وروانشناس
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فصلنامه (. پیش بینی گرایش به اعتیاد با استفاده از سبک دلبستگی و تکانشگری. 0059قمری کیوی، ح و مجرد، آ. )

 .03-13(، 0)03. سالمت و مراقبت

 اعتیاد استعداد با هیجانی هوش ه(. رابط0051لردجانی، م. )کیهانی، ف؛ نادریقنبری طلب، م؛ قنبری، ع؛ طهماسبی

(، 0)09ی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مجلهشهرکرد،  شهرستان دانشگاهیپیش یدوره پسر آموزاندانش

05-00 . 

(. اثربخشی آموزش مولفه های سرسختی بر فرسودگی 0050کشاورز، ل؛ فراهانی، ا؛ رضایی صوفی، م و بسطامی، ه. )

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم.لمپیک جمهوری اسالمب ایران. شغلی کارکنان کمیته ملی ا

1(10 .) 

(. تهران: 0051)ترجمه فرید براتی و افسانه صادقی،  مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی(. 1110کویلیام، س. )

 انتشارات دیدآور.

 شهر متوسطه آموزان دانش اعتیاد به گرایش لمد بینی(.  پیش0050مامی، ش؛ احدی، ح؛ عنایتی، م؛ مظاهری، م. )

-ی علمی پژوهشی دانشگاه علوممجلهشخصیتی،  (NEO) روان سالمت میانجی متغیر عوامل و اساس بر ایالم

 .113-193(، 3)10 پزشکی ایالم.

 بهشتی شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی ینامهپایان جرم، و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی(. 0050م. ) مبارکی، 

 .تهران دانشگاه

(. مدل ساختاری مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: ارزیابی اثر مستقیم و غیر 0033محمدخانی، ش. ) 

 . 9-03(، صص، 1)0 شناختی.ی پژوهش در سالمت روانفصلنامهمستقیم عوامل فردی و اجتماعی، 

مصرف الکل، سیگار و سایر مواد در نوجوانان کشور. ی کننده(. عوامل خطرساز و محافظت0033محمدخانی، ش. ) 

 .03-31(، 01)1شناسی تربیتی. ی روانفصلنامه

 مواد سوءمصرف از پیشگیری شده درریزیبرنامه رفتار ینظریه (. کاربرد0051محمدیزیدی، ع؛ پاکپورحاجی آقا، ا. ) 

 . 153-001(، 1)0  ی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت.فصلنامهپسر،   نوجوانان در

تهران: جامعه و  الگوی کاهش تقاضای مواد مخدر در ایران )با تأکید بر پیشگیری و درمان(.(. 0035راد، ر. )معصومی

 فرهنگ.
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در  یمقابله با فشار روان یوسبکها یروانشناخت یسرسخت سهی(. مقا0035) ،ا ،یصالح ،م ،یکاف ،ر ،یاسفنجان مالزاده

  .10-93(، 1)03 .سوء مصرف مواد یپژوه ادیمه اعتفصلنا ،یافراد معتاد وعاد

بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدر بر اساس (. پیش0059منصوری جلیلیان، ا؛ یزدانبخش، ک. )

 .90-10(، 1)3 های علوم شناختی و رفتاری.پژوهشخودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان. 

. دانشگاه ینامه کارشناس انیپا .ادیجوانان و نوجوانان به اعت شیده در گرانقش خانوا یبررس(. 0033ش. ) ،یرحسامیم

 نور. امیپ

استرس، اضطراب، افسردگی  ی(. بررس0051. )و ،یانیکل ی، نجفش ،یمی، کرن ،یدی، جمشا، پورجم، م ،یانیکل ینجف

 ، (0)0. پزشکی فسامجله دانشگاه علوم . 0033و خودپنداره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 

109.  

(. نقش عملکرد هیجانی وگرایش به سوء مصرف مواد: نقش مؤلفه های 0051نجفی، م؛ محمدی فر، م و عبدالهی، م. )
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 هیجانی-پرسشنامه تنظیم شناختی
 به هرگز  

 ندرت

برخی 

 اوقات

اغلب 

 اوقات

 همیشه

س زا سترایط اشر یاار و ناگوق تفارد آن امودر می کنم س حساا  0

 . مقصرمدم خو

 

 

    

  مبپذیررا  ستده افتاق اتفاانچه که رم آمی کنم مجبو فکر 1

 

    

0 

 

      فکر می کنم امشته داکه اری تجربه ناگوره بادرحساساتم ابه 

  می کنم فکرده ام نچه تجربه کراز آبهتر ی به چیزها  1

 

    

      می کنم هم فکرم دنجاانم اخوبی که می توی هاربه کا 9

       مبگیردچیزهایی یا یطاین شراز انم افکر می کنم که می تو این به 3

      بیفتدق تفاانست اتو-ین بدتر هم میاز این فکر می کنم که ابه  3

ست ی اچیزاز بدتر  دهفتاایم اتفاقی که براین فکر می کنم که ابه  3

 ستا همدان آیگردکه بر سر 

     

  هستند قتفااین امقصر ان یگردمی کنم س حساا 5

 

    

 دمخو زا سسترا یطاشر  یاار و ناگوق تفال آن احس می کنم مسئو 01

  . هستم

     

  مبپذیر ه رامدآیط پیش اشررم فکر می کنم مجبو 00

 

    

به ا مرام شته داتجربه ارم ن ناگوی جریا در حساسی که ر و افکاا 01

 . می کندل مشغود خو

     

   امخته دانها نپرآبه  از آنفکر می کنم که پیش خوبی ی به چیزها 00

 

    

به ه مدآیط پیش اشر نم بااین فکر می کنم که چگونه می توابه  01

  بیایمر بهترین نحو کنا

     

ی تری قود فرق تفاا یناز انم بعد این فکر می کنم که می توابه  09

 . باشم

 

 

    

هم تجربه را ین ا ازتر یط بداشران یگردین فکر می کنم که ابه  03

  ندده اکر

 

 

    

فکر می ام شته دا کهای تجربه دن میز بوآفاجعه ان مرتب به میز 03

  کنم

 

 

    

  هستند قتفااین ل امسئوان یگردمی کنم س حساا 03

 

    

  فکر می کنم ه امیط مرتکب شداشردر آن شتباهاتی که ابه  05

 

    

  کنمض عوی را چیز ق رخ دادهتفاد ارمودر نم افکر می کنم نمی تو 11

 

    

     ام شته ار داناگوق تفاا نجریادر که را حساساتی الیل دارم دتمایل  10
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  . بفهمم

فکر می ع مطبوی چیزها بهار ناگوق تفاآن ابه دن فکر کرض عودر  11

  کنم

     

  . کنمض عورا یط اشر نماین فکر می کنم که چگونه می توابه  10

 

    

مثبتی هم د بعااند اتو میار یط ناگواین شراین فکر می کنم که ابه  11

 . شته باشددا

     

یگر خیلی ت دتفاقاابا  مقایسهق در تفااین این فکر می کنم که ابه  19

  . ستده اهم بد نبو

     

ست که ی اچیزآن  ازبدتر رخ داده یم اتفاقی که برافکر می کنم  13

 بیفتدق فاتا کسیای نست برامی تو

     

13 
 فکر می کنم شدق تفااین اکه باعث ان یگرت دشتباهاا

 

 

    

س زا سترایط اشر ار وناگوت تفاقااین اصلی افکر می کنم که علت  13

 . هستمدم خو

     

  ندگی کنم آن زبا م بگیرد فکر می کنم باید یا 15

 

    

 

01 

  . می کنندد جایا یمابرار یط ناگواحساساتی هستم که شرر اگرفتا

 

    

  فکر می کنمب خورب به تجا 00

 

    

  بهتر فکر می کنمد عملکرای برای به نقشه  01

 

    

  مثبت مسئله فکر می کنم . د بعاابه  00

 

    

که با ید با د دارد جوو اریناگوت تفاقااندگی در زمی گویم دم به خو 01

  شدو برآن رو

     

  فکر می کنم همدآیط پیش اکی شرحشتناان وبه میزام مد 09

 

    

 هستند انیگرق دتفااین اصلی احس می کنم علت  03
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 پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد
 : بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطیهدف

 سوااالت ردیف

کم
ی 

خیل
 

کم
 

گه
ی

اه
گ

 

اد
زی

اد 
 زی

ی
خیل

 

      تان صمیمی شما معتاد به مصرف مواد مخدر وجود دارد؟آیا در میان دوس 0

1 
در میان خانواده و یا اقوام نزدیک شما سابقه مصررف مرواد مخردر وجرود     

 دارد؟

     

      آیا معموال پیش می آید که مشاجره شدید با خانواده تان داشته باشید؟ 0

      آیا خانواده شما به شما اعتماد کامل دارند؟ 1

9 
در خانواده شما سابقه طالق و یا حل مشرکل در دادگراه هرای خرانوادگی     

 وجود دارد؟

     

      آیا دسترسی به یکی یا چند نوع از مواد مخدر برای شما آسان است؟ 3

      آیا تحت فشار مالی هستید؟ 3

      آیا در محالت پایین شهر و آلوده زندگی و یا رفت و آمد می کنید؟ 3

      محله زندگی شما امکانات تفریحی، ورزشی، آموزشی و ... وجود دارد؟در  5

      آیا تا به حال سابقه مصرف مواد مخدر داشته اید؟ 01

00 
در محل زندگی شما تا چه حد با رد و بردل مرواد مخردر برخرورد شردید      

 قانونی می شود؟

     

01 
از دست می دهید  آیا در مواقع تنش عصبی و بی حوصلگی کنترل خود را

 و غیر منطقی عمل می کنید؟

     

00 
به نظر شما  مصرف مواد مخدر در مواقع فشار عصبی مری توانرد تسرکین    

 دهنده باشد؟

     

      آیا در مواقع مشکالت عمیق شخصی به خداوند خود روی می آورید؟ 01

      آیا تا به حال برای مصرف مواد مخدر کنجکاو بوده اید؟ 09

      آیا شغل شما همان شغلی است که تقریبا در آرزویش بوده اید؟ 03
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 پرسشنامه سخت رویی کوباسا

اصال  عبارات

صحیح 

 نیست

تاحدودی 

صحیح 

 است

تقریبا 

صحیح 

 است

کامال 

صحیح 

 است

.اغلب روزها با شوق از خواب بیدار میشوم تا زندگیم را از جایی که در روز قبل 0

 امه دهم ناتمام مانده اد

    

     .در کارم تنوع و گوناگونی را دوست دارم1

     .بیشتر اوقات روسا یا اشخاص مافوق به حرفهای من گوش می دهند0

     .برنامه ریزی به موقع موجب جلوگیری از بروز بیشتر مشکالت در آینده خواهد شد1

نم روند اتفاقاتی را که .غالبا احساس می کنم که با انجام اعمال امروز خود می توا9

 ممکن است فردا رخ دهد تغییر دهم 

    

     .ازاینکه مجبور شوم در برنامه روزانه ام تغییری ایجاد کنم احساس ناراحتی می کنم 3

     .علیرغم کوشش هایی که انجام میدهم تالشهایم بی ثمر می ماند3

     م مشکل است .. این تصور که ازکارکردن به شورو هیجان درآیم برای3

. علیرغم انچه انجام میدهید شیوه های امتحان شده که قبال صحت خود را به اثبات 5

 رسانده اند همیشه بهترین ها هستند 

    

.احساس می کنم اکثراوقات غیرممکن است عقیده همسرم را درباره چیزی تغییر 01

 دهم 

    

     د صرفا زیرنفوذ روسای خود هستند.اکثر کسانی که برای امرارمعاش کار می کنن00

. اگر تصویب قوانین جدید به پایمال شدن درآمد شخص منجر شود نباید چنین 01

 قوانینی وضع گردد

    

     .با ازدواج و بچه دارشدن آزادی خود را از دست خواهید داد00

به اهداف  .هراندازه که سخت کارکنید اهمیتی ندارد زیرا به نظرمی رسد شما هرگز01

 خود نخواهید رسید 

    

.برای یک قضاوت قابل اعتماد میتوان به نظرکسی متکی بود که به ندرت عقاید 09

 خود را تغییر دهد 

    

.من معتقدم در زندگی هرچه قرار است اتفاق بیفتد می افتد و این چنین تقذیر 03

 شده است

    

فایده است.زیرا فقط روسا هستند که از .هراندازه که شما در کارتان تالش کنید بی 03

 تالش شما بهره می برند

    

     .من دوست ندارم با کسانی صحبت کنم که در بیان منظور خود ابهام دارند.03

     .غالبا سعی زیاد بی فایده است چرا که هیچ گاه چیزی درست از آب درنمی آید.05

     است  . مهیج ترین چیز برای من خیالبافی های من11

.من به سوال هیچ کس پاسخ نمی دهم مگراینکه منظور او برای من روشن شده 10

 باشد

    

     .وقتی برنامه ای طرح میکنم اطمینان دارم که از عهده انجام آن برخواهم آمد11
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     .من واقعا مشتاق کارم هستم 10

خواهند کار دیگری .وقتی مشغول انجام کاری هستم اگر در همان زمان از من ب11

 انجام دهم از این بابت ناراحت نمیشوم 

    

. وقتی در حین انجام کاری بوده و یا وظیفه ای دشوار مواجه شوم می دانم که در 19

 چه زمان از دیگران کمک بخواهم

    

     .برایم هیجان انگیز است که درباره خودم چیزهایی بدان م13

     که رفتارهای غیرقابل پیش بینی دارند.دوست دارم با کسانی باشم 13

     . عالبا برایم دشوار است که نظردوست خود را درباره چیزی تغییر دهم 13

     .این تصور که من فردی آزاد هستم صرفا مرا دستخوش ناکامی و ناراحتی می کند 15

د آزرده .از این که مسئله ای غیرقابل پیش بینی زندگی روزمره ام را مختل کن01

 خاطر می شوم .

    

     .وقتی اشتباهی را مرتکب شوم می دانم برای جبران آن کاری از من ساخته نیست00

.احساس می کنم تالش کردن زیاد در انجام کار ضرورتی ندارد زیرا در نهایت 01

 تفاوتی ایجاد نمی کند

    

     ای من هستند.به مقررات احترام میگذارم از این جهت که مقررات راهنم00

.یکی از بهترین راه های مواجه شدن با مشکل این است که صرفا درباره آن فکر 01

 نکنیم

    

     .من معتقدم بیشتر ورزشکاران از ابتدا برای این کار به دنیا آمده اند09

     .دوست ندارم مسائل نامشخص و غیرقابل پیش بینی باشند03

     ی کنند باید کامال تحت حمایت مالی جامعه قرار گیرند.کسانی که تالش خود را م03

     بیشتر عمرم را صرف انجام کارهایی کرده ام که هیچ معنایی ندارند 03

     .بیشتر اوقات واقعا نمیدانم چه عقاید یا افکاری دارم 05

     از دید من نظریه هایی که دقیقا مبتنی بر حقایق نیستند بال استفاده اند.11

     .به نظم کارهای معمولی به حدی کسل کننده اند که ارزش انجام دادن ندارند10

.وقتی دیگران ازدستم عصبانی شوند غالبا برای عصبانی شدن دلیل درست و 11

 حسابی ندارند

    

     .هرگاه در روند کارهای من تغییری ایجاد شود ناراحت می شوم10

سانی را که می گویند کارشان برای جامعه .من به سختی می توانم گفت ک11

 ارزشمند است باور کنم 

    

.من معتقدم اگر کسی قصد آزار مرا داشته باشند برای جلوگیری از آن غالبا کار 19

 چندانی نمی توانم انجام دهم

    

     .بیشتر روزها زندگی برایم چندان جالب نیست13

ردی سخن می گویند صرفا قصد دارند .معتقدم کسانی را که راجع به حرمت ف13

 دیگران را تحت تاثیر قرار دهند 

    

     .وقتی درکارم مواخذه می شوم غالبا برای آن دلیل موجهی نمی یابم 13

.می خواهم اطمینان داشته باشم که به هنگام پیری کسی از من مراقبت خواهد 15

 کرد

    

     اداره می کنند. .این سیاست مداران هستند که زندگی مارا91
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