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چکیده
مقدمه :اعتیاد ابتالی اسارتآمیز فرد به ماده یا داروی مخدر است ،بهگونهای که او را از نظر جسمی و روانی به خود
وابسته میکند و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحتالشعاع قرار میدهد .هدف از انجام پژوهش حاضر با هدف
بررسی رابطه تنظیم هیجان و منبع کنترل با خودکنترلی شناختی در افراد وابسته به مواد بوده انجام گردید.
روش :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعهکننده به مرکز
ترک اعتیاد شهرستان فامنین در نیمه دوم سال  1393بوده است .تعداد  110نفر از این افراد به شیوه نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای تنظیم هیجان ،منبع کنترل و خودکنترلی شناختی پاسخ
دادند .دادههای به دست آمده نیز با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از
نسخه  16نرمافزار «اس .پی .اس .اس ».تجزیهوتحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد که خودکنترلی شناختی با مؤلفههای منفی تنظیم هیجان و منبع کنترل بیرونی ارتباط منفی و با
مؤلفههای مثبت تنظیم هیجان و منبع کنترل درونی ارتباط مثبت داشت.
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مقدمه
وابستگی به مواد به معنای تمایل شدید فرد به ادامه
مصرف یک ماده میباشد بهطوری که وابستگی بهعنوان یک
سندرم بالینی با جنبههای رفتاری ،شناختی و فیزیولوژیکی
باعث میشود که فرد مصرف مواد را به رفتارهای دیگر ترجیح
دهد .اعتیاد را میتوان بهعنوان یک حالت پایدار تعریف کرد
که در آن ظرفیت فرد برای تنظیم رفتارهای اجباری
جستجوی دارو کاهش مییابد بدون اینکه خطر پیامدهای
منفی جدی این رفتار در نظر گرفته شود [.]1
از دیدگاه روانپزشکی و پزشکی فرد معتاد یک بیمار
است و بیماری وی مانند سایر بیماریها نیازمند
پیشگیریهای اولیه و ثانویه میباشد .همانگونه که در
پیشگیری اولیهی فرزندان باید به آموزش مسائل و مشکالت
اعتیاد در ابعاد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی پرداخت
تا در سنین باالتر گرفتار اعتیاد نگردند ،در پیشگیری ثانویه
انجام اقدامات الزم پیگیری درمانی ضروری است که وقتی
بیمار کامالً بهبود یافته ،با رعایت توصیههای پزشکی
بهداشتی از بازگشت بیماری جلوگیری نموده و دیگران نیز با
رعایت همین اصول مراقب سالمتی خویش باشند .از آنجایی
که در مورد اعتیاد مثل سایر بیماریها ،به معالجه بیش از
پیشگیری توجه شده است موفقیت چندانی در این زمینه به
دست نیامده است [ .]2بر اساس برآوردهای موجود فقط در
ایاالت متحده 22/6 ،میلیون نفر وابسته به مواد محرک هستند
[ .]3تعداد مصرفکنندگان مواد در سطح جهان به 190
میلیون نفر میرسد و در ایران نیز آمار رسمی معتادان کشور
را دو میلیون نفر اعالم کردهاند که میانگین سنی این افراد
 18سال میباشد [ .]4بررسی آمارهای اخیر و مقایسه آن با
آمارهای گذشته نشان میدهد در طی  40سال گذشته روند
کلی اعتیاد رو به افزایش بوده است [ .]5با توجه به آمارهای
موجود ،برنامههای پیشگیری و بازتوانی زیادی هم برای اعتیاد
طراحی و اجرا شده ولی متأسفانه آمار اعتیاد خصوصاً در
افرادی که سابقه ترک دارند ،همچنان باالست [ .]6با توجه به
چنین شرایطی به نظر میرسد که عوامل تأثیرگذار بر انگیزه
ترک و ادامه پرهیز بهطور دقیق شناسایی نشده و روشهای
درمانی و برنامههای کنترل از اثربخشی خیلی باالیی برخوردار
نیستند [.]7
پژوهشهای اخیر بر عوامل خطرساز و سببشناسی
چندگانه متمرکز شدهاند .اگرچه بر عاملهای اجتماعی در
گرایش به مواد تأکید بسیار میشود ،اما سوء مصرف میتواند
با فرایندهای زیستی و روانشناختی نیز مرتبط باشد [گالنتز،1
1992؛ نقل از  .]8سالها پژوهش به نقش مهم تنظیم هیجان

در سازش با وقایع تنیدگیزای زندگی وضوح بخشیده است
[ .]9تنظیم هیجان مبتنی است بر فرایندهای درونی و بیرونی
پاسخدهی در برابر مهار و نظارت ،ارزیابی و تعدیل تعامالت
هیجانی بهخصوص خصایص زودگذر و تند آنها برای به
تحقق رسیدن اهداف [ .]10تنظیم هیجان میتواند آگاهانه
یا ناآگاهانه ،زودگذر یا دائمی و رفتاری و یا شناختی باشد،
تنظیم هیجان رفتاری ،نوعی از تنظیم هیجان است که در
رفتار آشکار فرد دیده میشود نسبت به تنظیم هیجان
شناختی که قابلیت مشاهده ندارد و زودگذر است [ .]11در
واقع تنظیم هیجان بهعنوان یکی از متغیرهای روانشناختی،
مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است [.]8
اختالل در تنظیم هیجان و تکانشگری میتواند خطر آسیب
پذیری سوءمصرف مواد را پیشبینی کند [ .]12همچنین
اختالل در تنظیم هیجان یا تأثیر منفی آن از ویژگیهای افراد
معتاد میباشد [ .]13تانگ ،تانگ و پوسنر [ ]14دریافتند
افزایش تنظیم هیجان و بهبود فعالیت مغز میتواند در
پیشگیری و درمان اعتیاد کمک کند .کلیور ،ریلی ،زهراکیس،
بوری و همکاران [ ]15به این نتیجه رسیدند که مدیریت
پاسخهای هیجانی استرس میتواند بهطور مؤثری واکنشهای
فیزیولوژیکی زنان را تحت تأثیر قرار دهد و خطر ابتال به
سوءمصرف مواد را کاهش دهد .سطح پایین تنظیم هیجان
که ناشی از ناتوانی در مقابله مؤثر با هیجانها و مدیریت آنها
است ،در شروع مصرف مواد نقش دارد [ .]16هنگامی که فرد
برای مصرف مواد از سوی همساالن تحت فشار قرار میگیرد،
مدیریت مؤثر هیجانها خطر سوء مصرف را کاهش میدهد.
توانایی مدیریت هیجانها باعث میشود که فرد در موقعیت-
هایی که خطر مصرف مواد باالست ،از راهبردهای مقابلهای
مناسب استفاده کند .افرادی که تنظیم هیجانی باالیی دارند،
در پیشبینی خواستههای دیگران توانایی بیشتری دارند.
آنها فشارهای ناخواسته همساالن را درک و هیجانهای خود
را بهتر مهار میکنند و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت
بیشتری نشان میدهند [ .]17در مقابل ،کسانی که تنظیم
هیجانی پایینی دارند ،برای مقابله با هیجانهای منفی خود،
عموماً بهسوی مصرف مواد کشیده میشوند [ .]18بین
بیانگری هیجان منفی در خانواده با دشواریهای تنظیم
هیجان رابطه معناداری مشاهده گردید [.]19
شواهد پژوهشی نشان دادهاند که تفاوتهای فردی در
خودکنترلی شناختی 2میتواند در پیامدهای درمانی
اختالالت مرتبط با مواد نقش داشته باشد .خودکنترلی عبارت
است از تعارض درون فردی بین منطق و هوس ،شناخت و
انگیزه و برنامهریزی و اقدام درونی که نتیجه آن غلبه قسمت
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اول هر کدام از این زوجها بر قسمت دوم است [.]20
خودکنترلی را میتوان از ابعاد گوناگون نگاه کرد .برای مثال،
خودکنترلی را بهعنوان تأخیر خوشنودی و از نظر عملیاتی
طول زمانی که فرد برای رسیدن به پیامد ارزشمندتر ولی
دیرآیندتر منتظر میماند ،توصیف کردهاند .نارسایی
خودکنترلی با مفهوم تکانشگری رابطه دارد و نشانگر ناتوانی
در تفکر در مورد پیامد رفتار است .تفکر در مورد پیامد ولی
عمل بر اساس خوشنودی آنی به رفتار بدون پیشبینی منجر
میشود .افراد وقتی خودکنترلی را به کار میگیرند که
بخواهند به هدف بلندمدتی دست یابند .برای این منظور فرد
باید از لذت غذا ،الکل ،دارو ،قمار ،سکس ،تحریک حسی،
چشمپوشی کنند .این کار از راه مهار وسوسههای دروغ گفتن،
فرار از قولی که دادند و نیز آرام ساختن خود به علت ناکامی
به دست آمده انجام میدهند .در بسیاری از موقعیتهای
بغرنج و دوگانه که فرد باید دست به انتخاب بزند ،باید از
خودکنترلی استفاده کند .خودکنترلی هسته اصلی بسیاری از
مشکالت کودکان و بزرگساالن است .وقتی خودکنترلی را به
شکل به تأخیر انداختن خوشنودی نگاه کنیم خواهیم دید که
بسیاری از مشکالت ریشه در همین نارسایی دارد .برای مثال
در اعتیاد به مواد مخدر ،خوشنودی مصرف با اهداف بلندمدت
ترک مواد ،میل به قماربازی و فواید درازمدت آن برای خود
فرد و خانواده تداخل میکند .اختاللهای کنترل تکانش،
مانند آتش دوستی ،دزدی و موکنی نیز برای رسیدن به
خوشنودی آنی و مواجهشدن با پیامدهای منفی بعدی آن
است [ .]21در واقع تقویت سیستم اعتقادی خودکنترلی
باعث افزایش آمادگی فرد برای اجتناب از وسوسه
سیگارکشیدن میشود ،در نتیجه موفقیت در کاهش مصرف
سیگار ،با اعتقاد به توانایی خودکنترلی تقویت میگردد [.]22
ازاینرو افراد با خودکنترلی پایین ،در معرض روی آوردن به
مصرف مواد و مشکالت ناشی از آن میباشند [ .]23افرادی
که خودکنترلی پایینی دارند شانس زیادی برای تجربه مواد و
درگیر شدن با مشکالت مربوط به مصرف مواد را دارند.
تحقیقات تجربی زیادی با استفاده از روشهای مبتنی بر
شواهد متنوع به ارتباط بین خودکنترلی کم و مشکالت
مربوط به الکل ،ماریجوانا ،کوکائین و سایر مواد مخدر دست
یافتهاند [ .]24پژوهش تیلور و همکاران [ ]25نشان داد که
دو حالت خودکنترلی پایین و تکانشی بودن ارتباط مثبت و
معنیداری با سوءمصرف مواد دارد .چاچارد ،لوین ،کوپرسینو،
هیسمان و گرولیک [ ]26دریافتند افرادی که خودکنترلی

پایینی دارند ،در پیشبینی پیامدهای منفی بلندمدت رفتار
خود مشکل دارند ،بدین ترتیب پیامدهای رفتار اعتیادی خود
را به میزان کمتری مورد بازبینی قرار میدهند .برعکس افراد
دارای خودکنترلی باال به دلیل اینکه به آسانی میتوانند آینده
سوء رفتارهای خود را خطرآفرین و هزینهبر تشخیص دهند،
به میزان بیشتری احساس گناه کرده و برای درمان با انگیزه
میشوند .ویسر ،دی وینتی ،ونسترا ،ورهولست و ریجنولد
[ ]27گزارش نمودند که سوءمصرفکنندگان الکل در مقایسه
با غیر سوءمصرفکنندگان دارای خودکنترلی پایین بودند.
فوکس ،هونگ و سینها ]28[ 1در مطالعهای روی افراد مبتال
به سوء مصرف الکل به این نتیجه دست یافتند که بین افراد
مصرفکننده و بیماران وابسته به الکل در آگاهی نسبت به
هیجانات و مشکالت مربوط به کنترل تکانه تفاوت معنیداری
وجود دار د .همچنین در بیماران وابسته به الکل پس از پنج
هفته پرهیز مداوم ،بهبودی زیاد در آگاهی نسبت به هیجانات
مشاهده شد .مطالعات گلمن ،]29[ 2پارکر 3و همکاران []16
نشان داد سطح پایین تنظیم هیجانی که ناشی از ناتوانی در
مقابله مؤثر با هیجانها و مدیریت آنهاست ،در شروع مصرف
مواد نقش دارد .پژوهشها نشان دادهاند افرادی که نمیتوانند
برانگیختگیهای خود را کنترل کنند بهاحتمال زیاد
مصرفکننده دائمی مواد میشوند [ ]30کراندل ،دیتر-دکارد،
ریلی [ ]31در پژوهشی نشان دادند که ظرفیت کم در کنترل
شناختی و هیجان با افزایش خطر بدرفتاری کودک همراه
است .چستر ،لینام ،میلیچ ،پاول ،اندرسون ،دیوال [ ]32در
پژوهشی دریافتند افرادی که هیجانات منفی دارند در
خودکنترلی دچار درماندگی میشوند و ممکن است کارایی
تنظیمکننده مغزشان بیشازحد واکنش نشان دهد.
از جمله عاملی که میتواند در پیشگیری و کاهش
اختالالت روانی و همچنین مشکالت ناشی از آن مانند
خودکشی ،اعتیاد به مواد مخدر ،افسردگی و اضطراب نقش
مؤثری داشته باشد ،منبع کنترل درونی است .منظور از منبع
کنترل 4این است که شخص تا چه اندازه باور دارد که میتواند
بر زندگی خود مؤثر باشد .مفهوم منبع کنترل برای تقویت
ساختار روانی است که از تئوری راتر ( )1965نشئت میگیرد،
منبع کنترل میتواند بیرونی و یا درونی باشد ،کسانی که
منبع کنترل درونی 5دارند ،معتقدند که سازندگان اصلی
زندگی خود هستند ،اما کسانی که منبع کنترل بیرونی 6دارند
معتقدند که آنچه بر سر آنها میآید اصوالً محصول شانس،
تصادف و یا نتیجه اعمال افراد دیگر است .افرادی که بهصورت
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Locus of control
Internal Locus of control
External Locus of control

2
3
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شخصیتهای دارای منبع کنترل درونی مشخص شدهاند
معتقدند تقویتی که دریافت میکنند تحت کنترل رفتارها و
نگرشهای خود آنها قرار دارد .آنهایی که از شخصیت دارای
منبع کنترل بیرونی برخوردارند تصور میکنند پاداشهایی را
که دریافت میدارند دیگران ،سرنوشت ،یا شانس کنترل می
کنند؛ به عبارت دیگر آنها متقاعد شدهاند که در رابطه با
نیروهای بیرونی ناتوان هستند .افراد دارای منبع کنترل
بیرونی که باور دارند رفتار و نگرش آنها بر تقویتکنندههایی
که دریافت میکنند تأثیری ندارند ،برای به خرج دادن تالش
جهت بهبود بخشیدن به شرایط خود ،ارزشی قائل نیستند .در
مقابل ،افراد دارای منبع کنترل درونی معتقدند که شرایط
خود را کامالً در اختیار داشته و مطابق با آن رفتار میکنند.
عالوه بر این ،این افراد کمتر پذیرای تالشهای دیگران برای
تأثیر گذاشتن بر آنها هستند ،برای مهارتهای خود ارزش
زیادی قائلاند و نسبت به نشانههای محیطی که برای هدایت
کردن رفتار استفاده میکنند ،هوشیار هستند .آنها از
اضطراب کمتر و عزت نفس باالتر خبر میدهند ،مسئولیت
بیشتری را برای اعمالشان میپذیرند و از سالمت روانی و
جسمانی بیشتری برخوردارند [.]33
چراغی در یک مطالعه آزمایشی (1389؛ به نقل از []34
نشان داد که مشاوره گروهی و آموزش مهارتهای زندگی
موجب تغییر منبع کنترل بیرونی به منبع کنترل درونی و
تقویت نگرش منفی نسبت به سوءمصرف مواد مخدر شد.
جیسون ،فورد و لیندزی ]35[ 1در تحقیق خود بر روی نمونه
ای از  1000دانشجوی مقطع کارشناسی در یک دانشگاه
دولتی در ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که دانشجویانی
که خودکنترلی کمتری دارند در معرض خطر بیشتری برای
مشروب خوری ،استفاده از ماریجوانا و مواد مخدر بودند.
چاچارد 2و همکاران [ ]26در تحقیقات خود به این نتیجه
رسیدند که خودشناسی ،خودکنترلی ،نگرانی در مورد
سالمتی ،روابط بین فردی ،پذیرش اجتماعی بهاحتمال زیاد
در پرهیز افراد بعد از ترک مواد دخیل میباشند .چانگ،
راهیم ،ته ،تانگ [ ]36در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
کنترل والدین ممکن است هیجانات منفی بیشتری را نسبت
به خودنظمدهی (خودکنترلی) نوجوانان خطرپذیر ایجاد کند.
فن ،کانگ ،شیء ،چنگ [ ]37در مطالعهای نشان دادند بین
منبع کنترل سالمت و رفتارهای خودمدیریتی در بیماران
دیالیزی رابطه بسیار قوی وجود دارد .چانگ ،ویوو ،وانگ ،لیو،
پن [ ]38در مطالعهای دریافتند که خودمفهومی ،منبع کنترل
Jason, Ford & Lindsey
Chauchard
Stephen, Wilson & MacLean

درونی سالمت و عملکرد شناختی با سبک زندگی ارتقاءدهنده
سالمتی افراد اسکیزوفرن مرتبط است .ارازینی و واگر []39
بیان میکنند که افراد دارای منبع کنترل بیرونی
خودکارآمدی بیشتری دارند .استفن ،ویلسون و ماسلین3
[ ]40نشان دادهاند که خودکنترلی بهطور متفاوتی با ابعاد
متمایز وابستگی به نیکوتین ارتباط داشته است .بهویژه
خودکنترلی با اجبار در مصرف سیگار به علت ولع و تمایل به
اجتناب از نشانههای ترک همبستگی منفی دارد .کلی]41[ 4
با انجام تحقیقی دریافتند که نوجوانانی که عزت نفس پایین
و متوسط دارند ،بهطور معناداری دارای منبع کنترل بیرونی
و افرادی که عزت نفس باال هستند ،دارای منبع کنترل درونی
میباشند .کواتمن ]42[ 5در تحقیقی به این نتیجه رسیدند
که افراد دارای منبع کنترل بیرونی بر خالف درونیها دارای
اضطراب بیشتر ،عزت نفس کمتر ،کم اعتمادتر ،پرخاشگر و
با بینش کمتر میباشند و در واقع افراد داری سالمت روانی
دارای سازگاری بهتری هستند و کمتر از افراد دارای منبع
کنترل بیرونی نگران میشوند.
در مجموع ،منبع کنترل بیرونی ،دشواری در تنظیم
هیجان و خودکنترلی شناختی پایین از مشکالت افراد سوء
مصرفکننده مواد است و این مسئله منجر به شکست در
مدیریت حاالت عاطفی و هیجانی افراد سوء مصرفکننده مواد
میشود .بنابراین ،بررسی این متغیرها میتواند در رفتار افراد
وابسته به مواد ،نقشی مؤثر داشته باشد.
در این مقاله چنان چه بیشتر نیز آمد به دلیل اهمیت
مصرف مواد بهخصوص در شهرستان فامنین تالش میشود تا
به بررسی نقش تنظیم هیجان 6و منبع کنترل با خودکنترلی
شناختی در افراد وابسته به مواد پرداخته شود و همچنین
فرضیههای زیر مورد بررسی قرار گیرند:
 -1بین تنظیم هیجان و خودکنترلی شناختی در افراد
وابسته به مواد رابطه وجود دارد.
 -2بین منبع کنترل و خودکنترلی شناختی در افراد
وابسته به مواد رابطه وجود دارد.
 -3تنظیم هیجان و منبع کنترل میتواند خودکنترلی
شناختی را در افراد وابسته به مواد پیشبینی کند.
روش
نوع پژوهش

مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.
آزمودنی

1

Kelley
Quatman
Emotion regulation

2
3
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ارتباط تنظیم هیجان و منبع کنترل با خودکنترلی شناختی در افراد وابسته به مواد

پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان در فرهنگ ایرانی
توسط «حسنی» مورد هنجاریابی قرارگرفته است .در این
مطالعه ،پایایی مقیاس بر اساس روشهای همسانی درونی (با
ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه  0/76تا  )0/92و باز آزمایی
(با دامنه همبستگی  0/51تا  )0/77و اعتبار پرسشنامهی
مذکور از طریق تحلیل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش
واریماکس ،همبستگی بین خرده مقیاسها (با دامنه
همبستگی  0/32تا  )0/67و اعتبار مالکی مطلوب گزارش
شده است [.]44
ج) پرسشنامهی خودكنترلی شناختی :مقیاس
خودکنترلی شناختی یک ابزار  23سؤالی است که توسط
گراسمیک 1و همکاران ( )1993برای ارزیابی میزان کنترل
شناختی افراد نسبت به خود ساخته شده است .آزمودنیها با
سؤاالت این مقیاس در یک مقیاس لیکرت  4نقطهای از
بهشدت مخالفم ( )1تا بهشدت موافقم ( )5پاسخ میدهند که
نمرات باال خودکنترلی باال را منعکس میکند .مطابق با
پژوهشهای قبلی تحلیل عاملی آیتمهای این مقیاس تنها
یک عامل را منعکس کرد .نمرات آزمودنیهای در این مقیاس
همبستگی معنیداری با سایر سنجههای شناختی
خودکنترلی نشان داده و ضریب پایایی این آزمون نیز 0/81
گزارش شده است [ ]44ضریب آلفای کرونباخ این آزمون بر
روی نمونه پژوهش حاضر  0/88به دست آمد.

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه
معتادان مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان فامنین
در نیمه دوم سال  1393تشکیل میداد.
ب) نمونه آماری :تعداد  110معتاد از این مراکز به شیوه
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت داده
شد .در این پژوهش منبع کنترل و تنظیم هیجان متغیرهای
پیشبین و خودکنترلی شناختی بهعنوان متغیر مالک در نظر
گرفته شدند.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه منبع كنترل راتر :پرسشنامهی
سنجش منبع کنترل راتر شامل  29ماده است که در سال
 1996توسط راتر طراحی شده است .از این  29ماده23 ،
ماده بیرونی یا درونی بودن منبع کنترل آزمودنی را میسنجد
و  6ماده دیگر یعنی ( )27،24،19،14،8،1بهمنظور پنهان
نمودن هدف پرسشنامه طرحریزی شدهاند .بنابراین ،نمره باال
نشانگر منبع کنترل بیرونی و نمره پایین نشانگر منبع کنترل
درونی است .فرانکلین بر روی نمرات  1000نفر ،تحلیل
عاملی انجام داد و دریافت که همه سؤاالت همبستگی
معناداری با عامل کلی مشخصی دارند و این عامل را در حدود
 0/53درصد کل واریانس محاسبه کرده است ،غضنفری با
استفاده از روش دو نیمه کردن ،پایایی این مقیاس را  %80به
دست آورده است [.]43
ب) پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان:
مقیاس این پرسشنامه توسط گارنفسکی و همکاران در کشور
هلند تدوین و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است .این
پرسشنامهیک ابزار خود گزارشی  36سؤالی است که جهت
شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد مورد استفاده
قرار میگیرد .پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان برای
افراد باالی  12سال (هم افراد بهنجار هم جمعیتهای بالینی)
ساخته شده و از پایهی تجربی و نظری خوبی برخوردار بوده
و دارای  9خرده مقیاس مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی
مجدد مثبت ،دیدگاه پذیری ،فاجعه سازی و مالمت دیگران
میباشد .هر سؤال در مقیاس لیکرت  5نقطهای از (1تقریباً
هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) درجهبندی میشود و هر خرده
مقیاس شامل چهار ماده میباشد .نمره کل هر خرده مقیاس
از طریق جمع کردن نمره مادهها به دست میآید؛ بنابراین
دامنهی نمرات هر خرده مقیاس از  4تا  20خواهد بود .نمرات
باال در هر خرده مقیاس ،بیانگر میزان استفادهی باال از راهبرد
در مقابله با وقایع استرسزا و منفی است .نسخهی فارسی
Grasmick

نتایج
تعداد  110آزمودنی مرد با میانگین سنی  30/21و
انحراف معیار  7/01در این پژوهش شرکت داشتند .از بین
آزمودنیهای پژوهش  13نفر ( 18/7درصد) دارای تحصیالت
ابتدایی 42 ،نفر ( 38درصد) دارای تحصیالت راهنمایی63 ،
نفر ( 43درصد) دارای تحصیالت دبیرستان میباشند .برای
تعیین ارتباط منبع کنترل و تنظیم هیجان با خودکنترلی
شناختی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که
ماتریس همبستگی آن در جدول  1آمده است.
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها در مؤلفههای خودكنترلی شناختی و تنظیم هیجان

متغیرها
-1خودکنترلی شناختی
-2مصیبت بار تلقی کردن
-3مقصر دانستن دیگران
-4مقصر دانستن خود
-5تمرکز بر تفکر
-6پذیرش
-7توجه مثبت مجدد

M
48/02
13/56
12/62
11/32
13/81
8/51
6/04

SD
12/92
3/71
3/67
2/59
3/26
3/54
3/40

-8بازارزیابی مثبت

7/63

3/87

5/40

3/65

13/49

4/32

-9درجای حقیقی خود
قرار دادن
-10توجه مجدد به
برنامهریزی

2
**-0/33
-

4
**-0/13
**0/43
0/06
-

3
**-0/53
*0/53
-

5
**-0/23
**-0/17
-0/61
0/47
-

6
**0/29
**-0/18
0/03
0/05
0/19
-

7
*0/28
-0/62
**-0/02
1
0/01
0/42
-

8
**0/16
0/08
*-0/13
*0/20
0/11
0/53
-0/48

9
*0/38
**-0/41
0/04
0/36
0/10
0/27
0/15

10
**0/25
0/04
**-0/26
**0/09
0/04
**0/03
*0/07

-

0/09

0/002

-

0/01
-

پذیرش (r =0/29؛ ،) p>0/001توجه مثبت مجدد (=0/28

نتایج جدول  1نشان میدهد که خودکنترلی شناختی با
مصیبت بار تلقی کردن (r=-0/33؛ ،) p>0/01مقصر دانستن
دیگران (r=-0/53؛ )p>0/001مقصر دانستن خود (=-0/13
r؛ )p>0/001و تمرکز بر تفکر (r=-0/23؛ )p>0/001از
مؤلفههای منفی تنظیم هیجان رابطه معنادار و معکوس و با

r؛ ،) p>0/05بازارزیابی مثبت (r =0/16؛ ،) p>0/001درجای
حقیقی خودقرار دادن (r =0/38؛ ) p>0/05وتوجه مجددبه
برنامهریزی (r =0/25؛ ) p>0/001از مؤلفههای مثبت تنظیم
هیجان رابطه معنادار و مستقیم داشت.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها در مؤلفههای خودكنترلی شناختی و منبع كنترل

متغیرها
-1خودکنترلی شناختی
-2منبع کنترل بیرونی
-3منبع کنترل درونی

SD
12/92
15/26
13/12

M
48/02
35/64
27/01

2
**-0/43
-

3
**0/24
**-0/56
-

معکوس و با منبع کنترل درونی (r =0/24؛ ) p>0/001رابطه
معنادار و مستقیم داشت.

نتایج جدول  2نشان میدهد که خودکنترلی شناختی با
منبع کنترل بیرونی (r =-0/43؛ ) p>0/01رابطه معنادار و

جدول  .3نتایج ضریب رگرسیون خودكنترلی شناختی بر اساس منبع كنترل و تنظیم هیجان

متغیر مالک

خودکنترلی شناختی

متغیر پیشبین

R
0/51

R2
0/39

منبع کنترل بیرونی
منبع کنترل درونی
مصیبت بار تلقی کردن
مقصر دانستن دیگران
مقصر دانستن خود
تمرکز بر تفکر
پذیرش
توجه مثبت مجدد
بازارزیابی مثبت
درجای حقیقی خود قرار دادن
توجه مجدد به برنامهریزی

80

F
2/9

Sig
0/007

B

SET

Beta

T

P

0/006
0/03
0/4
0/005
-0/08
-0/06
0/14
0/04
0/18
0/16
-0/09

0/08
0/08
0/04
0/04
0/05
0/07
0/06
0/07
0/11
0/06
0/4

0/009
-0/04
0/18
0/03
-0/19
-0/08
0/24
0/07
-0/18
0/04
-0/06

0/17
-0/30
0/9
0/13
-1/48
-0/72
2/07
0/57
0/48
0/45
0/61

0/004
0/9
0/03
0/8
0/01
0/7
0/04
0/05
0/001
0/6
0/4
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فرد در موقعیتهایی که خطر مصرف مواد باالست ،از
راهبردهای مقابلهای مناسب استفاده کنند .همچنین افرادی
که تنظیم هیجانی مثبت باالیی دارند ،در پیشبینی خواسته
های دیگران توانایی بیشتری دارند .آنها فشارهای ناخواسته
دیگران را درک و هیجانهای خود را بهتر مهار میکنند و در
نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت بیشتری نشان میدهند.
در مقابل کسانی که تنظیم هیجانی مثبت پایینی دارند برای
مقابله با هیجانهای منفی خود عموماً بهسوی مصرف مواد
کشیده میشوند .به نظر میرسد که افراد وابسته به مواد در
مؤلفههای مدیریت هیجانی ،تصمیمگیری ،کنترل عواطف
خود و دیگران و مهارتهای اجتماعی توانایی کافی و مناسبی
برای از میان برداشتن کمبودهای یاد شده و خودداری از
مصرف مجدد مواد ندارند .همچنین افرادی که خودکنترلی
شناختی پایینی دارند در تنظیم هیجانی مشکل دارند و به
دلیل عدم آگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی
احساسات خود ،معموالً قادر به شناسایی ،درک و یا توصیف
هیجانهای خویش نیستند و توانایی محدودی در سازگاری
با شرایط تنشزا دارند .افرادی که توانایی شناخت احساسات
خود را دارند و حالتهای هیجانی خود را به گونهی مؤثری
ابراز میکنند بهتر میتوانند با مشکالت زندگی روبهرو شوند
و در سازگاری با محیط و دیگران موفقترند؛ این افراد از
سالمت روانی بیشتری نیز برخوردار خواهند بود .رویدادهای
منفی و برانگیزنده را بهعنوان فرصتی برای چالش در نظر
خواهند گرفت نه تهدید []33؛ اما افراد سالم به دلیل اعتماد
به نفس باال ،از برقراری ارتباط با دیگران لذت برده و نوعی
عاطفه مثبت در آنها ایجاد میشود و این امر باعث سالمت
در تمام جنبههای عاطفی ،روانی ،اجتماعی و جسمی آنها
میشود.
همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که
خودکنترلی شناختی رابطه معنادار و معکوس با منبع کنترل
بیرونی و رابطه معنادار و مستقیم با منبع کنترل درونی دارد.
این نتایج همخوان با نتایج کلی [ ،]41کواتمن [ ،]42چاچارد
و همکاران [ ،]26چانگ و همکاران [ ،]36فن و همکاران
[ ،]37چانگ و همکاران [ ،]38ارازینی و واگر [ ]39میباشد.
در واقع تعامل اعتیاد و منبع کنترل بیرونی میتواند مجموعه
وسیعی از مشکالت از جمله افسردگی ،اضطراب و اختالل
روانی دیگر را برای فرد به ارمغان بیاورد؛ بنابراین با توجه به
یافتههای پژوهش حاضر و یافتههای تحقیقات متعدد دیگر
میتوان گفت که افراد دارای سالمت جسمانی ،روانی،
اجتماعی کسانی هستند که احساس میکنند سرنوشت
زندگی خود را بر عهده دارند ،زندگی خود را مسئوالنه و بهطور
مؤثر کنترل میکنند و با موفقیت با موانع و مشکالت زندگی

جدول  3نشان میدهد که  39درصد از کل واریانس
خودکنترلی شناختی بهوسیله منبع کنترل و تنظیم هیجان
توجیه میشود .نسبت  Fهم نشان میدهد که رگرسیون
خودکنترلی شناختی بر اساس منبع کنترل و تنظیم هیجان
معنیدار میباشد .نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان میدهد
که از بین مؤلفههای منبع کنترل ،کنترل بیرونی (،t =0/17
 )p>0/004و از بین مؤلفههای تنظیم هیجان ،مصیبت بار
تلقی کردن ( ،)p>0/03 ،t =0/9مقصر دانستن خود (-1/48
= ،)p>0/01 ،tپذیرش ( ،)p>0/04 ،t=2/07توجه مثبت مجدد
( )p>0/05،t=0/57و بازارزیابی مثبت ()p>0/001 ،t=0/48
معنیدار بوده به این معنی که میتواند بهطور معنیداری
خودکنترلی شناختی را پیشبینی کنند.
بحث و نتیجهگیری
خودکنترلی شناختی یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی
سوء مصرف مواد است و به نظر میرسد که خودکنترلی
شناختی پایین نقش مهمی در گرایش افراد به مصرف مواد
دارد .افرادی که خودکنترلی پایینتری دارند به پیامد
رفتارهای خود ،کمتر میاندیشند و سعی در ارضای فوری
امیال خود دارند ،ازاینرو اینگونه افراد به پیامدهای مصرف
مواد نمیاندیشند .از سوی دیگر خودکنترلی سطح باال شامل
عناصری از خودنظارتی ،برنامهریزی و نظم بخشی هیجانی
است که این عناصر در افراد دارای سطح خودکنترلی باالتر
میتوانند از مصرف مواد توسط فرد ممانعت به عمل آورند در
نتیجه فرد میتواند رفتار خود را در درازمدت تنظیم کند .با
توجه به مصرف باالی مواد در افراد معتاد ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین ارتباط تنظیم هیجان و منبع کنترل با
خودکنترلی شناختی در افراد وابسته به مواد صورت گرفت.
نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که خودکنترلی شناختی
رابطه معنادار و معکوس با مؤلفههای منفی تنظیم هیجان از
جمله مصیبت بار تلقی کردن ،مقصر دانستن دیگران ،مقصر
دانستن خود ،تمرکز بر تفکر و رابطه معنادار و مستقیم با
پذیرش ،توجه مثبت مجدد ،بازارزیابی مثبت ،در جای حقیقی
خود قرار دادن ،توجه مثبت به برنامهریزی از مؤلفههای مثبت
تنظیم هیجان دارد .این نتایج همخوان با نتایج فوکس و
همکاران [ ،]28پارکر و همکاران [ ،]16دوران و همکاران
[ ،]30کراندل و همکاران [ ،]31چستر و همکاران [ ]32می
باشد .این نتایج را میتوان اینگونه تبیین کرد؛ هنگامی که
فرد برای مصرف مواد تحت فشار قرار میگیرد ،مدیریت
ضعیف هیجانها خطر سوءمصرف مواد را افزایش میدهد،
بالعکس ،مدیریت مؤثر هیجانها خطر سوءمصرف مواد را
کاهش میدهد .توانایی مدیریت هیجانها باعث میشود که
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هیجان جهت مقابله با این پدیده بهویژه در مراحل اولیه
استفاده شود .تلویحات مهم این مطالعه حاکی از اهمیت
تحول مداخالت و روشهای جدیدی است که سوء
مصرفکنندگان مواد میبایست برای کنار آمدن با
هیجاناتشان یاد بگیرند .درمانهایی که بهطور ویژه بر تحول
راهبردهای تنظیم هیجان سازگارند و برای
سوءمصرفکنندگان مواد اثر میگذارند ممکن است به کاهش
پیامدهای بالینی منفی در این گروه کمک کند .همچنین بهتر
است تدابیر الزم برای شکلگیری مرکز کنترل درونی از
ابتدای کودکی فراهم شود .مربیان میتوانند از طریق
توانمندسازی ،مسئولیتپذیری ،امیدواری و خستگیناپذیری
منبع کنترل درونی را در کودکان تقویت کنند .همچنین
پیشنهاد میشود که در مؤسسات ترک اعتیاد جهت کمک به
درونی کردن ارزشها در افراد و همچنین تقویت مرکز کنترل
درونی آنها اقدامات الزم صورت گیرد و از این دو عامل در
جهت ترک سریع افراد معتاد استفاده شود.

خویش مقابله میکنند .از آنجایی که منبع کنترل بیرونی و
درونی میتواند تأثیرات مثبت و منفی بر سالمت روان فرد
داشته باشد ،میتوان با تقویت و رشد منبع کنترل درونی در
افراد معتاد تا حدودی از اثرات آسیبزای اعتیاد بر آن
پیشگیری کرد .افرادی که منبع کنترل درونی دارند
مهارتهای سازش یافته تری در رابطه با اجتماع دارند و
رفتارهای خود ویرانگری همچون سیگار کشیدن ،مصرف
مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد مخدر کمتر در آنها دیده
میشود.
افرادی که خودکنترلی شناختی پایینی دارند دارای منبع
کنترل بیرونی هستند و میپندارند که هیچ کنترلی بر
رفتارشان ندارند و موفقیتها و شکستهای خود را به عوامل
بیرونی و محیطی نسبت میدهند .این مسئله تا حدودی با
این واقعیت مطابقت دارد که معتادان پس از اعتیاد بسیار
بیپروا و برونگرا عمل میکنند و معتقدند که تقویتها و
تنبیههایی که دریافت میکنند ورای کنترل شخصی
آنهاست و آنچه برایشان رخ میدهد بستگی کامل به شانس،
بخت یا قدرت دیگران دارد؛ اما افرادی که خودکنترلی
شناختی باالیی دارند ،دارای منبع کنترل درونی هستند که
برای کسب موفقیت و تأمین هدف ،انگیزههای بیشتری دارند
و در جهت احاطه بر محیط خود تالش بیشتری میکنند ،لذا
معموالً افراد تالشگری هستند و تمایل بیشتری به کار و
کوشش دارند و در انجام دادن امور از خود جدیت نشان می
دهند و عموماً شکستها ،محرومیتها و موفقیتها را در گرو
اعمال خود میدانند.
نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تنظیم هیجان و
منبع کنترل  39درصد از واریانس مربوط به خودکنترلی
شناختی را در افراد وابسته به مواد تبیین میکنند .در تبیین
نتیجه فوق میتوان بیان کرد کسانی که قادر به تنظیم
هیجانات خود میباشند میتوانند در زمینه عملکرد اجتماعی
بهویژه در برقراری رابطه با دیگران و تعامل سازنده با اطرافیان
بهتر عمل کنند .همچنین افرادی که منبع کنترل آنها درونی
است گرایش کمتری به سوء مصرف مواد دارند؛ بنابراین با
توجه به نتایج این پژوهش میتوان بیان کرد که از دالیل
احتمالی گرایش افراد به مصرف مواد ،مشکالت و کاستیهای
وسیع در حوزه هیجانها و منبع کنترل بیرونی است؛ بنابراین
هر یک از مؤلفههای این مطالعه میتواند راهگشای تحقیقات
بعدی در زمینه نقش راهبردهای تنظیم هیجانی ،منبع کنترل
و خودکنترلی شناختی باشد .انتخاب بیماران از مراکز ترک
اعتیاد شهرستان فامنین ،نمونه تقریباً کوچک ،عدم کنترل
نوع مواد و استفاده از طرح تحقیق همبستگی از محدودیت
های این پژوهش بودند .پیشنهاد میشود از راهبردهای تنظیم

تقدیر وتشکر
از مسئولین مراکز ترک اعتیاد شهرستان فامنین و تمامی
مراجعین این مراکز که در اجرای این پژوهش صمیمانه ما را
یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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