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چکیده
مقدمه :هدف از انجام پژوهش حاضرتعیین رابطة بی ثباتی هیجانی ،رفتار جامعهپسند و
پرخاشگری با آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم بود.
روش :این پژوهش توصیفی با طرح همبستگی بود و جامعه آماری کلیه دانشآموزان پسر
مقطع متوسطه شهرستان قائمشهر در سال تحصیلی  3000( 1393-94نفر) بودند که از
میان آنان  384نفر با روش نمونهگیری تصادفی خوشهی چند مرحلهای انتخاب شدند و به
پرسشنامههای بیثباتی هیجانی(باربارنلی و همکاران) ،رفتار جامعهپسند (کپرار و
همکاران) ،پرخاشگری(باس و پری) و آمادگی به اعتیاد(زرگر و همکاران) پاسخ دادند .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد.
یافته ها :نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده ،حاکی از این بود که تمام متغیرهای پیش-
بین در آمادگی به اعتیاد نقش داشتند ( .)P>0/001همینطور نتیجه تحلیل رگرسیون
چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای پیشبین بهطور معنیداری واریانس آمادگی به اعتیاد
را تبیین میکنند ،بهطوری که ضرایب بتا بیانگر این بودند که رفتار جامعهپسند با باالترین
مقدار بتا( ،)β=0/67بیشترین سهم را در تبیین آمادگی به اعتیاد دارد(.)p>0/001
نتیجه گیری :با توجه به نتایج به دست آمده ،تقویت رفتار جامعهپسند و کاهش بی ثباتی
هیجانی و میزان پرخاشگری از طریق آموزشهای خاص ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :بیثباتی هیجانی ،رفتار جامعهگرا ،پرخاشگری ،آمادگی به اعتیاد
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... رفتار جامعهپسند و پرخاشگری با آمادگی،رابطه بی ثباتی هیجانی

The relationship of emotional instability, pro-social
behavior and aggression with addiction readiness of
secondary High school boy students
AliKhaneh Keshi1*
Khanmohammadi Otaghsara2
Malekian, Sedigheh3

Abstract
Introduction: This study aimed to investigate the relationship of
emotional instability, pro-social behavior and aggression with
addiction readiness of secondary High school boy students.
Method: This study was a descriptive retrospective one with
correlational design. The statistical population consisted of all
secondary high school boy students (N=3000) in Quemshahr, out of
which 382 students were selected by a random multi-stage cluster
sampling, andwere asked to fill in emotional instability (Barbareny
et.al), pro-social behavior (Kaprar et.al) and aggression (bass and
perry), readiness to addiction (Zargar et.al) questionnaires.The data
were analyzed using simple and multiple linear regression.
Findings: The results showed that all of predictor variables have a
significant role in readiness to addiction (P <0.001). Further, results of
multiple regression showed the predictor variables jointly are able to
explain the variance of readiness to addiction significantly, so that.
The pro-social behavior with the higher amount of Beta (β=0.67) also
was the best predictor of readiness to addiction.
Conclusion: based on the results, the improvement of prosocial
behavior, and reduction of emotional instability and aggression seem
necessary.
Key worlds: emotional instability, pro-social behavior, aggression,
readiness to addiction.
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مقدمه
اعتياد نوعي آسيب اجتماعي است كه ريشه در محروميت هاي مزمن و طرد شدگي افراد و گروه هاي
خاص در جوام مختلف دارد و هزينه هاي زيادي را بوه جوام تحميل مويكنووود .داليول مختلفوي
براي گرايش به مواد مخدر وجود دارد .برخي افراد براي پذيرفتوه شودن در جامعوه بوه سومت موواد
ميروند و برخي ديگر سعي ميكنند خود را رشد يافتهتر و بزرگتر جلووه دهنود(بواران اوالدي ،كواوه
فارساني و نويديان.)1392 ،
اعتياد ناهنجاري رواني اجتماعي در ارر مصرف غيرطبيعي و غيرمجاز برخي موواد ماننود الكول،
ترياک و حشيش است و باع وابستگي رواني يا فيزيولوژي فرد مبتال به مواد مذكور ميشود .اين
وابستگي در عملكرد جسمي ،رواني و اجتماعي فرد معتاد ارر ناپسندي بر جاي ميگذارد و در موارد
1
شديد ،حتي زندگي فردي و اجتماعي وي را به طور جدي تهديد ميكند (نوئول ،بورورس و بچوارا ،
 .)2013وابستگي به مواد يا اعتياد به مواد مخدر در همه مشاغل ،سطوح تحصيلي و طبقه اقتصوادي
و اجتماعي ديده ميشود و اختصاص به افراد و اقشوار خاصوي نودارد  .بوا توجوه بوه شوويوع بواالي
وابستگي به مواد و دشواري هاي درمان آن ،تالش در جهت شناسايي عوامول خطور ابوتال بوه ايون
مشكل در جمعيتهاي مختلف بسيار ضروري است (قاضي نوژاد و ساواالن پوور .)1388 ،در جهوان
پيشرفت زيادي در درک اين اختالالت و يوافتن مناسووبتوورين راه پيشووگيري و درموانهواي آن
ايجاد شده است ،اما درباره نوجوانان تحقيق كمتر انجام شده است .مطالعات نشوان مويدهود اكثور
نوجوانان معتاد در حدود سن  12يا 13سالگي مصرف مواد را شروع ميكننود .معاونوت پيشوگيري
سازمان بهزيستي گزارش كرده است كه 4درصد معتادانِ خود معرف كشوور زيور سون  15سوال و
 24/4درصد در ستين 15تا  19سالگي مصرف مواد مخدررا شروع كردهاند و در كل  56/3درصد زير
 24سالگي دست به مصرف مواد زده اند (اله وردي پور ،فرهادي نسب ،بشيريان و محجوب.)1386 ،
مطالعه اله وردي پور و همكاران (نقل از بشيريان ،حيدرنيا ،اله وردي پور و حاجي زاده )1391 ،سووء
مصرف مواد در دانش آموزان تهراني را  6/7درصد گزارش كرده است .سوء مصرف موواد در ميوان
جوانان ،يكي از معضالت بهداشتي ،اجتماعي و اقتصادي جهان امروز است كه تارير مسوتقيمي بور
سالمتي آنان دارد (دالوري هروي ،احمدي و نوري سيستاني1384 ،؛ به نقل از بشيريان و همكاران،
 )1391ومشكالت سالمت ناشي از آن يک نگراني جهاني و يكي از رفتارهاي جدي تهديد كننوده
نوجوانان است (نقل از بشيريان و همكاران.)1391 ،
گزارش ها حاكي از اين است كه به طور متوسط روزانه  10نفر در كشور جان خوود را بور ارور
سوء مصرف مواد مخدر از دست ميدهند (محمدي ،پورقاز و رقيب .)1392 ،براساس آمار سوازمان
پزشكي قانوني طي سالهاي  1388تا  ،1390در سراسر كشور ،مرگهاي ناشي از سوءمصرف مواد
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مخدر پس از تصادفات و حوادث رانندگي ،دومين عامل مرگهاي غيرطبيعي افراد اسوت (سوازمان
پزشكي قانوني1391 ،؛ نقل از محمدي و همكاران.)1392 ،
داليل مختلفوي بوراي گورايش به انواع مواد مخدر وجود دارد .برخي افراد براي پذيرفتوه شودن
در جامعوه بوه سومت موواد ميروند و برخي ديگر سعي ميكنند خود را رشود يافتوهتور و بوزرگتور
جلووه دهنود و برخوي براي تسكين خود به مواد پناه ميبرند (ابوالقاسوومي ،محموودي و سوليماني،
.)1388
بررسي علل گرايش و سوءمصرف مواد مخدر نوجوانان و جوانان از اين نظر حياتي اسوت كوه
سوءمصرف مواد در اين قشر مسايل بسياري در سالمتي و بهزيستي آنان را از قبيل افزايش خطور
آسيب و مرگ از طريق خشونت بين فردي ،تصادفات جاده اي ،افزايش رفتارهاي پرخطور جنسوي،
حاملگي ناخواسته ،ابتال به بيماري هايي چون ايدز و مسايل و مشكالت تحصيلي افزايش ميدهود
(ميلر ،لستينگ واسميت.)2001 ،1
رفتار جامعه پسند ،شامل گروه بزرگي از رفتارهاي اختياري افوراد اسوت كوه بوه قصود منفعوت
ديگران انجام ميشود .اين كمک كردن ممكن است به اشكال گوناگوني ماننود كموک كوردن ،بوه
آسايش رساندن ،تقسيم كردن سهم خود ،اطالع رساني و همكاري باشد (بارتال و همكاران2014 ،2؛
نقل از صفاري نيا ،آقايوسفي و ايماني فر .)1395 ،بيرهوف رفتار جامعوهپسوند را شوامل فعاليتهوايي
ميداند كه بدون انتظار پاداش مادي يا اجتماعي ،مساعدت ديگران را بر مويانگيوزد و پواداش آن
عموماً همان احساس خوشآيند فورد كموکكننوده اسوت (زاسوكوندا2010 ،3؛ نقول از صوفاري نيوا،
دهستاني و عباسپور .)1394 ،كالين ( )2016در پژوهشي نشان داد انگيز كمک كردن بوه ديگوران
ضرورتا به عمول متقابول ديگوران بسوتگي نودارد .كموک كوردن بوه ديگوران مويتوانود احسواس
خودارزشمندي را افزايش دهد ،چراكه رفتار جامعهپسند از لحواظ جهواني پذيرفتوه و ارزشومند اسوت
(كالين ،گروسمن ،اوزكول ،كراس و اپلي .)2015 ،4همينطور ،ياري رساني شويوه اي بوراي كموک
كننده است براي دستيابي به پذيرش اجتماعي و ايجاد اعتبار مثبت كه به نوبه خود پايگاه اجتمواعي
فرد كمک كننده را در جامعه اش باال ميبرد و از انجام اعموال و رفتارهوايي كوه جايگواه فورد را در
جامعه متزلزل ميكند پيشگيري ميكند(گرنوت و گينوو .)2010 ،5زنوان و موردان در جوذب رفتوار
جامعهپسند شباهت زيادي دارند و بيشترين تثكيود در طبقوهبنوديهواي خواص ايون رفتارهاسوت.
رفتارهاي جامعهپسند در زنان ،بيشتر رابطه اي و گروهي است و اين رفتارها در مردان بيشتر بيانگر
و به صورت جهت گيري شده مانند تمركز بر قدرت همكاري است كه مبدأ اين باورها تحت تثرير
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پردازشهاي هورموني ،انتظارات اجتماعي و موقعيتهاي فردي قورار دارد (ايگلوي2009 ،1؛ نقول از
صفاري نيا ،بيات و نورمحمدي.)1396 ،
رفتار هاي جامعه پسند در نوجوانان با پيامدهاي مثبتي از قبيل كاهش مصرف الكول و موواد و بهبوود
نمرات تحصيلي همراه است (باربر ،اكسلز و اسوتون2001 ،2؛ پاسوت و نيموارک .)2007 ،3بوهويوژه،
نوجواناني كه در فعاليتهاي جامعه پسندانه (از قبيل رفتارهاي داوطلبانه) شركت ميكننود ،نسوبت بوه
كساني كه در اين گونه فعاليتها درگير نميشوند كمتر به سمت نوشيدن الكل و مصرف موواد مخودر
ميروند (باربر و اريكسون .)2001 ،4نتايج تحقيق اكسالين ،پاست و پاگانو )200( 5حاكي از آن بوود
نوجواناني كه داراي اختالل وابستگي به مواد هستند كمتور از گوروه مقايسوه (نوجوانوان عوادي) در
رفتارهاي ياري رساني بهخصوص بخشش مالي شركت ميكنند.
رفتار پرخاشگرانه انسان در يک سازه كلي ريشوه دارد .سوازهاي كوه مويتوانود بوه صوورت خشوم،
خصومت ،پرخاشگري جسماني و كالمي ظاهر شود (رحيمياحمدآبادي ،آقامحمديان ،مدرس غوروي
و كارشكي .)1393 ،پرخاشگري پديدهاي است بوا اشوكال مختلوف و بوا دامنوهاي از اعموال نسوبتا
خفيف(مثل داد زدن بر سر ديگران يا هل دادن آنها) تا اعمال جدي تر (مثل ضربه زدن ،لگدزدن يوا
با مشت كوبيدن) و رفتارهاي شديدتر (از قبيل چاقوكشي ،تيراندازي يوا كشوتن) (آلون و اندرسوون،6
 .)2017روانشناسان اجتماعي عمل پرخاشگرانه را رفتار آگاهانه اي تعريف ميكننود كوه هودفش
اعمال درد و رنج جسماني يا رواني باشد (ارونسون ،ويلسون و اكرت .)2007 ،7خشم و پرخاشوگري
از شاي ترين مشكالت كودكان و نوجوانان و ازداليل مهم ارجاع آنها بوه مراكوز مشواوره و روان-
درماني است و در اكثر مطالعاتي كه درباره پرخاشگري انجام گرفته ،پسرها را نسوبت بوه دخترهوا
پرخاشگرتر نشان داده اسوت (بوورنمن و ميوتلمن .)2007 ،8خورم آبوادي ومحموودي فور( )1394در
پژوهشي نشان دادند بين پرخاشگري و تكانشوري با آمادگي به اعتياد در دانشجويان رابطۀ مثبوت و
معني داري وجود دارد و ميتوان گرايش به اعتياد را براساس پرخاشگري به طور معني داري پويش
بيني نمود .در پزوهش نجمان )2009(9مشخص شد كه از ميان عوامل پيش بيني كننده گرايش بوه
مواد ،پرخاشگري اهميت بااليي دارد .نتوايج تحقيوق ساتسويوگل و اريوم )2009( 10نشوان داد بوين
پرخاشگري و گرايش به مصرف الكل رابطه معنوي داري وجوود دارد .بور اسواس نتوايج مطالعوات
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جيانكوال ،)2000( 1هواكن و فيل ،)2000( 2شارما ،سامن ،مارتي ،و ماريموتو )2017( 3و چستر و دي
وال )2018( 4به طور كلي ،خشم شديد ،با كيفيت پايين تر زندگي و بروز رفتارهاي پرخطر از قبيل
اعتياد به مواد و سوءمصرف الكل رابطه دارد .رسولي ،حسينيان ،فرنودي و خالدي( )1394به بررسي
رابطه بين آمادگي به اعتياد ،خودكارآمدي پرخاشگري ،افسردگي و استرس دانشجويان دختر و پسور
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد پرداختند .نتايج نشان داد كه بين دو جونس در آموادگي بوه اعتيواد
تفاوت معني داري وجود دارد؛ همچنين ،بين پرخاشگري و آمادگي به اعتياد در دانشوجويان دختور و
پسر رابطه معني داري مشاهده شد .آقايوسفي ،صفاري نيا و عباسپور( )1394به بررسي نقوش پويش
بين مولفه هاي خشم در آمادگي به اعتياد دانشجويان پزشكي در كرمانشاه پرداختند .نتايج نشوان داد
كه بين مولفههاي حالت خشم ،صفت خشم ،برون ريزي خشم ،درون ريزي خشم ،و شواخص كلوي
بيان خشم با آمادگي اعتياد و بين مولفه هاي كنترل برون ريزي خشم و كنترل درون ريزي خشم بوا
آمادگي اعتياد رابطه وجود دارد .به عالوه ،نتايج تحليل رگرسيون نشان دهنده آن بود كه مولفههواي
حالت خشم و درون ريزي خشم با هم ميتوانند  35درصد تغييرات مربوط به آمادگي اعتياد را پويش
بيني كنند .دوستيان ،بهمني ،اعظمي و گوديني ( )1392نشان دادنود كوه متغيرهواي پرخاشوگري و
تكانشگري به طور معناداري توانايي پيشبيني آمادگي به اعتياد را دارند .حا حسني ،شوفي آبوادي،
پيرساقي و كياني پور( )1391در پژوهشي به بررسي رابطه بين پرخاشگري و ابراز وجوود بوا آموادگي
بوه اعتيواد پرداختند .نتايج نشان داد كه بين پرخاشگري با آموادگي بوه اعتيوواد ،رابطووه مسووتقيم
معنوي داري وجود دارد؛ يعني افرادي كه پرخاشگري بيشوتري دارنود گورايش بيشوتري بووه اعتيواد
دارند و بالعكس .جف )2005(5در بررسي رابطه بين پرخاشگري و مصرف مواد افيوني نتيجه گرفوت
كه پرخاشگري با مصرف مواد افيوني همبستگي مثبت دارد.
به نظر اسميتسون1974( 6؛ نقل از آليم )2005 ،7بي رباتي هيجاني ،فرايندي است كه طوي آن
شخصيت بهطور مداوم براي احساس بيشتري از سوالمتي عواطفي (درون فيزيكوي و درون فوردي)
تالش ميكند .تاكيد شده است كه افرادي كه ربات هيجاني دارند ،قادر به تحمل تواخير در ارضواي
نيازهاي شان هستند ،توانايي تحمل حد معقولي از ناكامي را دارند ،به برنامه ريوزي دراز مودت بواور
دارند و ميتوانند انتظارات را بر اساس درخواستهاي محيطي به تعويق بيندازند يا اصالح كننود .در
واق  ،بيرباتي هيجاني حالتي است كه در آن افراد تحت تارير احساسات و پايوداري هيجواني پوايين
هستند ،زودرنج و آشفته اند ،تحمل ناكامي اندک در شرايط غيردلخواه دارند ،در تمام مواردي كه بوا
شرايط استرسزا مواجه ميشوند بسيار مضطربند و نگراني وحشتناک دارند ،حساسند ،نوسانات خلقي
1 . Giancola
2 . Hoaken & Pihl
3 . Sharma, Suman, Murthy & Marimuthu
4 . Chester & DeWall
5 .Jaff
6. Smitson
7 . Aleem
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و نشانهاي نوروتيک مثول تورسهواي مرضوي ،اخوتالالت خوواب و اخوتالالت روانپريشوي دارنود
(آپادهايا .)2014 ،1دوستيان ،آرين و مساح ( )1394در مطالعه اي دريافتند كوه تظواهرات هيجواني و
مؤلفه هاي آن ،بهويژه بيان منفي هيجان ،رابطه معني داري با گرايش به اعتياد دانش آمووزان پسور
مقط متوسطه دارد .بنابراين ،با توجه به مرور پيشينه ها ،بوه نظور ميرسود كوه متغيرهوايي از قبيل
بيرباتي هيجاني ،پرخاشگري و رفتار جامعه پسند ميتواند رابطه نزديكي بوا آمادگي به اعتياد داشوته
باشند .نتايج اين پژوهش در زمينه بهداشت روان و پيشگيري (اوليه و رانويه) و هم در زمينه تعليم و
تربيت كارايي و كاربرد دارد .با توجه به مطالب مطرح شده ،پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطۀ بي
رباتي هيجاني ،رفتار جامعهپسند و پرخاشگري با آمادگي به اعتياد در نوجوانان طراحي شده است.
روش
طرح تحقيق :پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات كاربردي و بر اساس ماهيت اجرا از نوع
مطالعات توصيفي با طرح همبستگي است كه هدف در آن ،تعيين بهترين متغيور پويشبينوي كننوده
آمادگي به اعتياد است.
آزمودني ها :جامعه آماري پژوهش كليه دانش آموزان پسر مقط متوسطۀ دوم شهر قائمشهر به
تعداد  3000نفر در سال تحصيلي 1394-95بودند .نمونه تحقيق مشتمل بر  384دانش آمووز اسوت
كه برمبناي جدول تعيين حجم نمونه كوهن و همكاران ( )2001با روش تصادفي خوشهاي مرحلوه-
اي انتخاب شدند .ابتدا مدارس مقط متوسطه به گوروههواي تحصويلي(هنرسوتان ،دبيرسوتان ،كوار
دانش) تقسيم بندي شدند ،سپس از هر گروه 5 ،مدرسه بوهصوورت تصوادفي سواده (درمجمووع 15
مدرسه) و از هرمدرسه  1كالس براي واحد نمونهبرداري انتخاب شودند(مجموعوا  15كوالس) و در
نهايت تمام دانش آموزان كالسها انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي مورد نظر پاسخ دادنود (الزم بوه
ذكر است كه تعداد دانش آموزان در هركالس بين  20تا  30نفر بودند).
ابزار
الف) پرسشنامه پرخاشگری : AGQيک مقياس خود گزارش دهوي مدادكاغوذي اسوت كوه
بوواس و همكووار ( )1992آن را سوواختهانوود و  30سووؤال دارد كووه  14سووؤال آن «خشووم» 8 ،سووؤال
و«تهاجم» و  8سوال ديگر عامل «كينه توزي» را ميسنجد .در اين پرسشنامه آزمودني به يكي از 4
گزينه هرگز ،به ندرت ،گاهي اوقات و هميشه ،پاسخ گفته و براي هور يوک از  4گزينوه موذكور بوه
ترتيب مقادير  3 ،2 ،1 ،0در نظر گرفته ميشود .بهجز ماده  18كه بار عاملي منفي دارد و جهت نمره
گذاري در آن معكوس است ،نمره كل اين پرسش نامه از  0تا  90است و با جم نمرات سوال ها به

1. Upadhayay
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دست ميآيد .افرادي كه در اين مقياس نمره شان از ميانگين( )45كمتور اسوت ،پرخاشوگري پوايين
خواهند داشت و هرچه نمره فرد در اين آزمون بيشتر باشد ميزان پرخاشگري او بيشتر است(دوستيان
و همكاران .)1392 ،خصوصيات روان سنجي اين مقياس توسط زاهدي فر و همكاران ( )1379بوه-
دست آمده است .ضرايب بازآزمايي به دست آمده بين نمره هاي آزمودني در دو نوبوت  0/64و 0/79
و ضريب آلفاي كرونبا  0/87بوده است.
1
ب)پرسشنامه رفتارهای جامعهپسند :كپرار و همكاران( )2008آن را طراحي كوردهانود
كه به صورت مقياسي براي ارزيابي رفتارهاي جامعهپسند به كار ميرود و  16آيتم دارد كه رفتارها و
احساسات افراد را در ارتباط با مشاركت كردن با ديگران ،كمک به آنها ،مواظبت كردن از ديگوران،
احساس همدردي كردن با ديگران و احتيا و درخواست را منعكس ميكند .هور عامول بوه صوورت
رمزي بر عامل پاسخدهي مقياس كه از درجه ( 1هيچ وقوت) توا درجوه ( 5تقريبوا هميشوه) هسوتند
درآمده است دامنه نمرات از  16تا  80در نوسان است يعني حداقل نموره ي 16و حوداكثر نموره 80
است .فرح بيجاري( )1391اين پرسشنامه را براي اولين بار در ايران ترجموه و از آن اسوتفاده كورده
است .بر اساس مطالعه مقدماتي انجام شده در ميان گروهي از دانشجويان تهراني اين مقياس داراي
اعتبار  0/91براي تمامي جنبهها است و همبستگي كليوه عوامول در حودود  0/59اسوت .همچنوين
پايايي آن  0/91به دست آمد.
ج) مقیاس بيثباتي هیجاني پنج عاملي كودكان (بابوارانلي و همكواران 65 )2003 ،آيوتم
دارد كه براي سنجش عوامل پنجگانه شخصيت در نوجوانان طراحي شده است؛  13آيوتم آن عامول
بيرباتي هيجاني را ميسنجد .نمرهگذاري پرسشنامه در قالب مقياس ليكرت  5درجوهاي( =1تقريبوا
هرگز الي  =5تقريبا هميشه) انجام ميشود .بنابراين ،حداقل و حداكثر نمره هر مقيواس  13الوي 65
است .همساني دروني (آلفاي كرونبا ) زير مقاسها بين  0/71الي  0/83بودنود و در يوک پوژوهش
ايراني فقط همساني دروني كل پرسشنامه اندازهگيري شده است(آقا يوسفي و ملكي .)1390 ،نتوايج
حاصل از پايوايي بويربواتي هيجواني بور روي دانوشآمووزان متوسوطه مواكو  0/82گوزارش شوده
است(يوسفي و مالعليزاده.)1393 ،
د) پرسشنامه آمادگي به اعتیاد :مقياس ايراني آمادگي به اعتيواد اسوت كوه بوا توجوه بوه
شرايط رواني – اجتماعي جامعه ايراني كوه براسواس مقيواس آموادگي بوه اعتيواد ويود و همكواران
( ،)1992توسط زرگر ()1385ساخته شد (به نقل از زرگر ،نجاريان و نعامي .)1387 ،اين پرسشنامه از
دو عامل تشكيل شده و  36ماده به اضافه  5ماده دروغسنج دارد .نمره گذاري هر سوال بر روي يک
پيوستار از صفر (كامال مخالفم) تا ( 3كامال موافقم) است .البته اين شيوه نموره گوذاري در سوواالت
شماره  21 ،15 ،12 ،6معكوس خواهد شد .دامنهي نمرات از  0تا  108است .نمرات باالتر به منزلوه
آمادگي بيشتر فرد پاسخ دهنده براي اعتياد هستند و برعكس .نمره بين 0تا  36بيانگر آموادگي فورد
1.Caprara
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پاسخ دهنده براي اعتياد در حد پايين است .نمره بين  36تا  54بيانگر آمادگي فرد پاسخ دهنده براي
اعتياد در حد متوسط و نمره باالتر از  54بيانگر آمادگي فرد پاسخ دهنوده بوراي اعتيواد در حود بواال
است .در پژوهش زرگر و همكاران ( )1387جهت محاسبه روايي اين مقياس از دو روش استفاده شد.
در روايي مالكي ،پرسشنامه آمادگي به اعتياد دو گروه معتاد و غير معتاد را به خوبي از يكديگر تمييز
داده است .روايي سازه مقياس از طريق همبسته كردن آن بوا مقيواس  25موادهاي فهرسوت بواليني
عالئم باليني  0/45محاسبه شده كه معنيدار اسوت .اعتبوار مقيواس بوا روش آلفواي كرونبوا 0/9
محاسبه شد كه در حد مطلوب است.
روش جم آوري اطالعات بدين صورت بود كه پس ازهماهنگي بوا قسومت پژوهشوي سوازمان
آموزش و پرورش شهرستان قائمشهر و انتخاب مدارس بهطور تصادفي و نيز گزينش دانش آمووزان
هرمدرسه ،پرسشنامههاي موردنظر به تعداد نمونه آماري توزي وجم آوري گرديود و پوس از نموره
گذاري ،از طريق آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانوه بوا نورمافوزار آمواري -24
 SPSSتجزيه و تحليل شدند.
یافته ها
در جدول  1فراواني و درصد دانش آموزان بر اساس پايههاي تحصيلي و مدارس ارائه شده است.
جدول  :1اطالعات جمعيتشناختی
پایه ها

هنرستان
فراواني

دبیرستان

درصد

کارو دانش

فراواني

درصد

فراواني

درصد

کل
فراواني

درصد

اول

25

%22

34

%21

27

%25

86

%22

دوم

30

%26

44

%27

29

%27

103

%27

سوم

27

%23

38

%23

22

%21

87

%23

چهارم

33

%27

47

%29

28

%26

108

%28

کل

115

%30

163

%42

106

%28

384

%100

بهعالوه ،ميانگين و انحراف معيار سن دانش آموزان پايه اول به ترتيب  15/3±0/789ماه ،پايه
دوم  ،16/7±0/548پايه سوم  17/6±1/03و پايه چهارم  18/2±1/23است.
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جدول  :2شاخصهای توصيفی متغيرها((n=384
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

چولگي

کشیدگي

آمادگي به اعتیاد

44/87

12/68

-0/548

-0/324

بي ثباتي هیجاني

38/34

12/ 31

-0 /237

-0 /231

رفتار جامعهپسند

58 /56

13 /48

-0 /571

-0/ 145

پرخاشگری

42 /61

11/61

-0/ 298

-0/ 024

همانگونه كه در جدول  2مالحظه ميشود ميانگين و انحراف معيار بي رباتي هيجاني به ترتيب
برابر با 44/87±12/68؛ بي رباتي هيجواني 38/34±12/31؛ رفتوار جامعوه پسوند  58/56±13/48و
پرخاشگري  42/61±11/61است .از آنجايي كه مقادير مربوط به چولگي و كشيدگي دادههوا دربوازه
 +2تا  -2قرار دارند ،حاكي از آن است كه توزي دادهها نرمال است.
ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي پيش بين با آمادگي به اعتياد در جدول  3ارائوه شوده
است.
جدول  :3ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرهای پيش بين با آمادگی به اعتياد
پیش بین ها

ضریب همبستگي

مالک

بي رباتي هيجاني
رفتار جامعهپسند
پرخاشگري

آمادگي اعتياد

سطح معني داری

0/56

0/001

-0/75

0/001

0/58

0/001

همانگونه كه در جدول  3مشاهده ميشود ،ضريب همبستگي بين بي رباتي هيجاني و آمادگي بوه
اعتياد برابر با 0/56؛ رفتار جامعه پسند و آمادگي به اعتياد برابر با -0/75و پرخاشگري با آموادگي بوه
اعتياد  0/58است .نتايج گوياي اين هستند كه باال بودن ميزان بي رباتي هيجاني و پرخاشوگري بوا
گرايش بيشتر به اعتياد و از طرف ديگر باال بودن رفتار جامعه پسند با گرايش كمتري به مواد مخودر
همراه است.
جهت تعيين سهم متغيرهاي پيش بين در پيش بيني آمادگي به اعتياد ،از آزمون رگرسويون خطوي
چندگانه با روش همزمان استفاده شده است .جدول ،3خالصه مودل رگرسويوني و نتوايج حاصول از
آزمون آنوا را نشان ميدهد .با توجه به جدول  ،3مقدار آماره دوربين واتسون برابور بوا  2 /08اسوت،
بنابراين استقالل مقادير خطا و مناسب بودن مدل تاييد مويشوود و مويتووان بوه نتوايج رگرسويون
مربوطه اعتماد كرد.
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جدول  :4خالصه مدل رگرسيون و آزمون آنوا برای بررسی نقش " بیثباتی هيجانی ،پرخاشگری و
رفتار جامعهپسند " در" آمادگی به اعتياد "
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسيون

64 /99

3

21 /67

خطا
كل

47 /96
112 /96

380
383

0 /126

آماره F

معني-

R

داری
171/ 65

0 /001

0/ 759

ضریب

دوربین

تبیین

واتسون

0 /575

2 /08

در جدول  ،4آيتم رگرسيون چندگانه به منظور بررسي حتمي بودن رابطه بين متغيرهاست .چون
سطح معنيداري  Fمحاسبه شده كمتر از  0/01است ،با سطح اطمينان  %99فرض صفر رد و فرض
تحقيق تثييد ميگردد .به عبارتي تثرير توأم " بيرباتي هيجاني" " ،پرخاشگري " و " رفتار جامعوه-
پسندا " در تبيين "آمادگي به اعتياد" دانشآموزان تثييد ميشود .همانگونه كه مشواهده مويشوود،
ضريب همبستگي چندگانه ميان متغيرها برابر با  0/759و ضريب تبيين آن  0/575است كوه نشوان
ميدهد كه  57/5درصد از واريانس موجود در آمادگي بوه اعتيواد دانوش آمووزان ،توسوط بويربواتي
هيجاني ،پرخاشگري و رفتار جامعهپسند قابل تبيين است .در جدول ،5سهم هور كودام از متغيرهواي
پيشبين در تبيين واريانس متغير مالک ارائه شده است.
جدول  :5ضرایب رگرسيونی تاثير متغيرهای پيش بين در " آمادگی به اعتياد"
مدل

ضریب استاندارد شده

ضریب استاندارد نشده

آماره t

معني-

38/ 365

داری
0/000
0/ 208

مقدار ثابت

ضريب
5/ 576

انحراف استاتدارد
0 /145

بتا

پرخاشگری

0 /174

0 /138

0 /218

1 /262

رفتار جامعهپسند

-0 /753

0 /052

-0 /675

-14 /569

0.000

بي ثباتي هیجاني

0/ 086

0 /135

0 /107

0 /636

0 /525

همانگونه كه مالحظه ميشود ،ضريب تارير رفتار جامعهگرا برابور  -0/753و ضوريب بتواي آن
برابر  -0/675است كه نشانگر اين است كه بيشترين قابليت پيشبيني كنندگي آمادگي به اعتيواد را
دارد .به عبارتي ضريب بتاي منفي نشان ميدهد كه هر چه ميوزان رفتوار جامعوهگورا بيشوتر باشود،
آمادگي به اعتياد كمتر خواهد بود .بنابراين ،فرضيه تحقيق مبنوي بور متفواوت بوودن سوهم هريوک
ازمتغيرها در پيش بيني گرايش به اعتياد تاييد ميشود.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر نقش بي رباتي هيجاني ،رفتار جامعهپسند و پرخاشگري درگرايش به اعتياد دانوش
آموزان بررسي شد .نتايج حاكي از رابطه معني دار تمام متغيرهاي پيش بيني كننوده بوا آموادگي بوه
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اعتي واد بووود .ايوون يافتووه بووا نتووايج زرگوور)1387( ،؛ دوسووتيان و همكوواران ( ،)2015آقووايوسووفي و
همكاران( ،)1394مهرابيزاده وهمكار( )1387و حا حسني و همكواران( )1391هماهنوگ اسوت .در
تبيين اين نتايج ميتوان گفت اين افرادي كه بسيار هيجاني هستند ،درمقابل محرکهاي محيطوي،
واكنش شووديدي نشووان ميدهند .اين ويژگيهاي شووخصيتي ميتوانود زمينوه را بوراي گورايش
بيشتر افراد به اعتياد و ساير رفتارهاي پرخطر آماده كند .هيجانهاي مثبت ،توالشهواي فعاالنوه را
براي رويارويي با تنش افزايش ميدهد و اين باور را كه تالشها موفقيتآميز هستند ،تقويوت موي-
كند .افراد داراي بيرباتي هيجاني در شناسايي ،تميوز و يكپارچوه كوردن هيجانوات خوود و ديگوران
مشكل دارند ،در نتيجه به جاي رفتار يا مقابله مورر ،به طيف وسعي از فرارهاي نااميدانه ،مثل اعتياد
متوسل ميشوند .بنابراين به كارگيري راهبردهاي تنظيم هيجان در اين افراد موجب استفاده كمتور و
نامناسب از رفتارهاي پر خطر خواهد شد (حاجي حسني و همكاران .)1391 ،همچنوين ،در احتموالي
ديگر ميتوان اشاره كرد كه دوره نوجواني مخاطره آميزترين دوران زندگي از نظر شروع مصرف مواد
است .با توجه به ويژگيهايي چون ميل به استقالل و تحميل ارزشهاي خود به والودين و ديگوران
در اين دوره به ويژه در نوجوانان با ساخت شخصيتي برونگرا ،قرار گرفتن در دوره نوجواني ميتوانود
نقش مهمي درآسيبپذيري در برابر مواد داشته باشد .افراد برونگرا شواداب ،پور انورژي و معاشورتي
هستند ،ارتباط و تعاملشان با ديگران آسان ميشود و عملكردشان افزايش مييابد .از ديگر ويژگي-
هاي افراد برونگرا اين است كه به طور مخلصانه از بودن با ديگران لذت ميبرند .عالوه بر اين افراد
با وظيفه شناسي باال تمايل شخصي به توانمندي در انضباط و وظيفهمند بودن را نشوان مويدهود و
نمرات پايين در اين مقياس با رفتارهاي پرخطر چون سووء مصورف موواد و مصورف الكول مورتبط
است(باران اوالدي و همكاران.)1392 ،
در تبيين رابطه پرخاشگري و آمادگي به اعتياد ميتوان گفت افرادي كوه برانگيختگوي بوااليي
دارند ،وقتي در موقعيت حل مساله قرار ميگيرند ،خشم و درماندگي بيشتري احسواس مويكننود ،از
اين رو تمايل بيشتري دارند تا از مواد براي كنار آمدن با چنين هيجوانهوايي اسوتفاده كننود .افوراد
پرخاشگر از مواد فقط براي كسب لذت استفاده نميكنند ،بلكه مواد را براي سركوب و چيره شدن بر
طغيان دروني خود به كار ميگيرند .از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد كه رفتار پرخاشوگرانه آنهوا
باع شود كه از جانب دوستان و همتايان مثبت كوه در رويوارويي بوا مشوكالت و مسوائل زنودگي
واكنشي منطقي و خويشتندارانه نشان ميدهند ،طرد شوند و همين سبب پيوستن آنان به گروههاي
منحرف شود كه اين به خودي خود زمينه مساعدي را براي گرايش به مواد مخدر فراهم ميآورد .از
طرف ديگر بر اساس نظريه ناكامي -پرخاشگري ،چنانچه فرد به علت مشكالت و مسائل شخصي و
اجتماعي با موان روبهرو شود ،اين امر ممكن است باع خشم و پرخاشگري او شود از آنجوا كوه از
نظر فرهنگي و تربيتي در جامعه ممكن است پرخاشگري و اعمال رفتار خشونتآميز عملوي ناپسوند
تلقي شود ،اينگونه افراد براي غلبه بر هيجانات و نيل به آرامش دروني به مواد نياز دارند تا هر چند
بهطور موقت آرامشي براي آنها باشد و آنها اين ارر را در مواد مخدر مييابنود(مهرابويزاده و فتحوي،
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 .)1387در تبيين ديگر شايد بتوان گفت كه افراد پرخاشگر احساسات منفي زيوادي از قبيول خشوم،
گناه و نفرت را تجربه ميكنند .اين افراد مستعد داشتن عقايد غيرمنطقي نيز هستند و كمتر قادر بوه
مهار تكانشهاي خود هستند و خيلي ضعيفتر از ديگران با تنش كنار ميآيند .بنابراين با توجوه بوه
ويژگيها كه در افراد پرخاشگر است ،ميتوان انتظار داشت كه افراد پرخاشگر در مواق تنشزا تسلط
كمتري بر رفتار خود داشته باشند و براي تسكين ناراحتي خود به احتمال بيشتري بوهسووي تجربوه
اعمال نادرست از قبيل مصرف گام بردارند(حاجي حسني و همكاران .)1391 ،در تبيين احتمالي ديگر
به رابطۀ بين خودكنترلي هيجاني و پرخاشگري-مصرف مواد ميتوان اشاره كرد .فقدان خود كنترلي
هيجاني در نوجوانان ممكن است آنها را مسوتعد پرخاشوگري كنود(تاجيوک زاده و صوادقي1392 ،؛
رابرتسون ،دافرن و باكس2014 ،1؛ اسكات ،استيپ و پيلكونيس )2014 ،2كه به نوبۀ خود با گورايش
به رفتارهاي پرخطر و مصرف مواد مرتبط است (كان و ديميتروف .)2010 ،3درتئوري عمومي جورم
خودكنترلي به عنوان سازه مركزي مطرح است .بر طبق تئوري عمومي جرم ،تفاوتهاي فردي در
خود كنترلي با برخي از رفتارها مانند مصرف مشروبات الكلي ،كشيدن سيگار در جوانان و ناپايداري
تثهل و تصادفات در بزرگساالن رابطه دارد .در اين تئوري به رابطه بين خودكنترلي كم و اسوتعداد
انجام رفتارهاي مجرمانه و انجام رفتارهاي مخاطره آميز تثكيد گرديده است (بشيريان و همكواران،
.)1391
پيرامون رابطه رفتار جامعهپسند با آمادگي به اعتياد ،نتايج اين تحقيق نشان داد رفتار جامعهپسند
با آمادگي اعتياد رابطه معنيدار معكوس دارد .ميتوان گفت هر چه نوجوان رفتوار جامعوهپسوندتري
داشته باشد عالقه كمتري به اعتياد براي رف مشكالت خويش خواهد داشت .رفتارهاي جامعهپسند،
پيامدهاي مثبت اجتماعي دارند و با انگيزه برآوردن نيازهاي ديگران صورت مويگيرنود .بوه عبوارتي
ديگر ،اين رفتارها در مقابل رفتارهاي ضد اجتماعي مثل پرخاشگري و مغرضوانه عمول كوردن قورار
دارند و با هدف فايده رساندن به خود ،ارضاي روحي و تاييد اجتماعي را براي نوجوان به همراه دارد.
سطح شخصيت جامعهپسندي در دانشجويان داراي اعتياد ،پايين است .تمايالت جامعهپسند مسوتلزم
ابراز همدلي و تالش در راستاي افزايش رفاه و آسايش اجتماعي ديگران است .بوا توجوه بوه پوايين
بودن سطح مهارتها در اين افراد ،بديهي است كه آنها روابط اجتماعي و متعاقب آن همدلي مناسبي
نداشته باشند .همدلي كه يكي از مولفههاي شخصيت جامعهپسوند اسوت ،نقوش مهموي در زنودگي
اجتماعي دارد؛ زيرا افراد با رفتار جامعهپسند داراي سطوح باالي همدلي ،رفتارهاي نوع دوستانه قابل
توجهي نشان ميدهند كه عاري از انتظار و پاداش مستقيم است .كساني كوه درگيور اعتيواد هسوتند
تعامالت اجتماعي و همدلي نامناسبي دارند و نميتواننود از وقوت خوود بگذرنود توا رفواه و آسوايش
اجتماعي ديگران را فراهم كنند(آقايوسفي و همكاران.)1394 ،
1. Roberton, Daffern & Bucks
2. Scott, Stepp, & Pilkonis
3. Kun & Demetrovics
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نوجوان ،روابط بين فردي خود و ديگران را در گستره وسيعي حف ميكند .در چنوين فراينودي
احتمال بروز تعارضات بين فردي باالست .در مرحله نوجواني ،نياز بوه برقوراري روابوط هنجارمنود و
جامعهپسند با اطرافيان و كسب مهارت اجتماعي از مهمترين نيازهاست .بنابراين شناسايي علل بوروز
رفتارهاي يكسان در افراد متفواوت و يوا حتوي در يوک فورد در زموانهواي مختلوف كواري دشووار
است(گراوند و منشئي .)1393 ،بر اين اساس ،شناخت عوامل مورر شخصيتي بر رفتوار فورد و تغييور
نگرش نوجوان به صورت هدفمند ،براي تثمين منفعت همگان و رفاه ديگران و القاي تفكور زنودگي
اجتماعي ،موجب كاهش احتمال انجام كارهاي پر خطر و اعتياد نوجووان مويشوود .وجووه چندگانوه
شخصيت كه در رفتار جامعهپسند فرد دخيل هستند ،سبب ميشود عالوه بر پاسخدهوي مناسوب بوه
يک موفعيت اضطرار ،رفتار جامعه پسند شكلهاي ديگري نيز بوه خوود بگيورد .دادن پوول بوه يوک
انجمن خيريه ،كمک كردن ،داوطلب شدن ،ارائه خدمات ،متواض بودن ،حسن نيت يوا هور مفهووم
ديگري كه در حوزه بخشندگي و رفتار نوعدوستانه با ديگران باشد ،موجب كاهش آمادگي به اعتيواد
دانش آموز نوجوان به خاطر پذيرش از طرف اجتماع ميشود (آقايوسفي و همكاران.)1394 ،
نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش بين ،فقط رفتار جامعه پسوند بوهطوور
معني داري قابليت پيش بيني آمادگي به اعتياد رادارند .در تبيين اين يافته ميتوان چنين گفوت كوه
افراد جامعهپسند به ديگران اعتماد ميكنند و سادگي روان شوناختي بسوياري دارنود و خوود را افوراد
استثنايي نميدانند و ديگران را درک ميكنند .اين ويژگيهاي مثبت باع مردمآميزي ميشود .اين
افراد بخشنده هستند و ديگران را در نظر ميگيرند و مهارتهاي حل مشكل آنها مسثلهمودار اسوت،
بنابراين كمتر گرايش به مواد مخدر دارند .افراد داراي بيرباتي باال كوه عمومواً بوه طورف ديگوران
گرايش ندارند ،گرايش بيشتري به سوء مصرف مواد پيدا ميكننود .ايون افوراد ،پرخاشوگري بسويار،
روانرنجوري ،استرس و اضطراب و دارند ،تكانشور هستند و خوووصومت زيوادي را در روابوط خوود
تجربه ميكنند و از سبکهاي مقابله هيجانمدار استفاده ميكنند وگرايش به سوء مصورف موواد در
آنها باال است(اصغري ،قاسمي و قاري.)1393 ،
يكي ازمحدوديت هاي اين تحقيق محدود بودن جامعه آمواري بوه شهرسوتان قوائمشوهر بووده،
بنابراين در تعميم نتايج به جغرافياي وسي تر ،ممكن است نتايج متفاوتي داشته باشد .همينطوور ،در
اين تحقيق ،جامعه آماري فقط نوجوانان پسر بودند پس امكان تعميم نتايج به نوجوانوان دختور كوم
است .
پيشنهاد ميشود به عواملي از جمله جوو خوانوادگي ،سوبکهواي دلبسوتگي و طبقوه اجتمواعي
آزمودنيها نيز توجه شود تا قضاوت صحيحتري در زمينه عوامل پيشبينيكننده گرايش به اعتياد به
دست آيد .با توجه به يافته هاي پژوهش و نقش عوامل شخصيتي در گرايش افوراد بوه اعتيواد ،الزم
است كه تا حد امكان عوامل شخصيتي كه منجر به گرايش افراد به اعتياد ميشود كنترل شود و به
بازسازي شناختي و تقويت راههاي مقابله با استرس در قالب اجراي كارگواه هواي آموزشوي و تكثيور
بروشورهاي آموزشي و  ...در جامعه آسيب پذير جوان پرداخته شود .آموزش مهوارتهواي اجتمواعي
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توسط خانواده ها و نهادهاي علمي و آموزشي ،ميزان مصرف مواد مخدر و بد رفتاري هاي وابسته به
آن مانند :پرخاشگري ،انزوا ،فرار از مدرسه و خانه و سرقت را كواهش مويدهود كوه برخوي از ايون
مهارت ها مهارتهاي ارتباطي و شيوه صحيح ارتباط با ديگران ،توانايي صحيح بيان راي و نظر خود
به ديگران ،توانايي و جسارت "نه" گفتن به تقاضاهاي غير معموول برخوي از دوسوتان و اطرافيوان
است .ضروري است متخصصاني كه با معتادين سروكار دارند ،يک ارزيابي شخصيتي جام از آنها به
عمل آورند و سازه شخصيتي زمينهاي مختل رشد يافته را در هر معتاد شناسوايي كننود و سوپس در
برنامه درماني جام براي فرد معتاد در كنار درمان دارويي به درمان اختالل شخصيت او نيز بپردازند.
مشاوران بهداشت رواني ،كارشناسان پيشگيري و روانشناسان بايستي به خانوادهها آگاهي الزم را در
اين زمينه بدهند كه در دوران نوجواني با حساسيت دو چندان نسبت به دانشآموزان تعامول كننود و
برنامه تربيت شخصيتي و رواني ويژهاي ،متناسب با وضعيت نوجوان طراحي كنند.
منابع











ابوالقاسمي ،علي؛ محمودي ،هيووا و سوليماني ،اسوماعيل .)1388( .بررسوي نقوش سوبکهواي
دلبستگي و مكانيزمهاي دفاعي در تميز دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري ،مجله دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار.134-141:)16 (3 ،
اصغري ،فرهاد؛ قاسمي ،رضا و قاري ،مليكه .)1393( .نقش سالمت خانواده اصلي و ويژگيهاي
شخصيتي در آمادگي اعتياد در دانشجويان دختر .فصلنامه انتظام اجتماعي.46-64:)4(6 ،
اله وردي پور ،حميدال؛ فرهادي نسب ،عبدال؛ بشيريان ،سوعيد و محجووب ،حسوين.)1386( .
الگو و علل گرايش جوانان به سوء مصورف موواد .مجلوه دانشوگاه علووم پزشوكي و خودمات
بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد.35-42 ،)14(15 ،
آقايوسفي ،عليرضا؛ صفاري نيا ،مجيد و عباسپور ،پرستو .)1394( .بررسي آمادگي اعتياد به موواد
مخدر در دانشجويان پزشكي :نقش مولفههاي ذهني خشم .اعتيادپژوهي.25-35 ،)35( 9 ،
آقايوسفي ،عليرضا و ملكي ،بهرام  .)1390( .رگههاي شخصويتي پويش بينوي كننوده نشوانگان
افسردگي در كودكان .مجله روانشناسي باليني.9-17 ،)1(3 ،
باران اوالدي .صادق؛ كاوه فارساني .ذبيح اله و نويوديان ،علوي .)1392( .بررسوي رابطوه اعتيواد
پذيري با ويژگي هاي شخصيت .همنوايي و جنسويت دانوش آمووزان پويش دانشوگاهي .مجلوه
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد.33-42 ،)2(15 ،
بشيريان ،سعيد؛ حيدرنيا ،عليرضا؛ وردي پور ،حميدال و حاجي زاده ،ابوراهيم .)1391( .بررسوي
رابطه خود كنترلي با تمايل نوجوانان به مصرف مواد مخدر .مجله علمي دانشكده پرسوتاري و
مامايي همدان.45-54 ،)1(20 ،
137

رابطه بی ثباتی هیجانی ،رفتار جامعهپسند و پرخاشگری با آمادگی...

 تاجيک زاده ،فريد و صادقي ،رضا .)1392( .بررسي سبکهاي كنترل هيجواني در پويش بينوي
پرخاشگري دانشجويان دختر .فصلنامه علمي -پژوهشي زن و جامعه.97-113 ،)4(4 ،
 حاجيحسني ،مهرداد؛ شفي آبادي ،عبداله؛ پيرساقي ،فهيمه و كيانيپور ،عمور .)1391( .رابطوه
بين پرخاشگري ،ابراز وجود و افسردگي با آمادگي به اعتياد در دانشجويان دختر دانشگاه عالموه
طباطبايي .دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي.65-75 ،)3( 13 .
 خرم آبادي ،يدال و محمودي فر ،كبري .)1394( .بررسي رابطوه پرخاشوگري و تكانشووري بوا
آمادگي به اعتياد در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشواه .هموايش بوين المللوي روان شناسوي و
فرهنگ زندگي ،چاپ شده در سيويليكا.
 دوستيان ،يونس؛ آريان ،فرهاد و مساح ،مجيد .)1394( .رابطۀ بين سبكهاي ابرازگري هيجوان و












گرايش به اعتياد در دانش آموزان متوسطه پسر .مجله ايراني توانمندسازي.474-479 ،)4(13 ،
دوستيان ،يونس؛ بهمني ،بهمون؛ اعظموي ،يوسوف و گووديني ،علوياكبور .)1392( .بررسوي رابطوه
پرخاشگري و تكانشگري با آمادگي به اعتياد ،در دانشجويان پسر .توانبخشي.102-110 ،)2( 4 .
رحيمياحمد آبوادي ،سوميه؛ آقامحموديان شوعرباف ،حميود رضوا؛ مودرس غوروري ،مرتضوي و
كارشكي ،حسين ،)1393( ،بررسي ارر بخشي گروه درماني شناختي-رفتواري در كواهش خشوم
مبتاليان به ضربه سر ،مجله علمي پزشكي و قانوني.37-45 ،)2(2 ،
رسولي ،آراس؛ حسينيان ،سيمين؛ فرنوودي ،فرهواد و خالودي ،فرانوک .)1394( .بررسوي رابطوه بوين
آمادگي به اعتياد ،خودكارآمدي پرخاشگري ،افسردگي و استرس در دانشجويان دختر و پسور دانشوگاه
آزاد اسالمي ،واحد مهاباد .فصلنامه علمي  -پژوهشي پژوهشنامه تربيتي.78-65 ،)44(10 ،
زاهدي فر ،شهين؛ نجاريان ،بهمن و شكركن ،حسين .)1379( .سواخت و اعتباريوابي مقياسوي
براي سنجش پرخاشگري ،مجلۀ علوم تربيتي و روا نشناسي دانشگاه چمران اهوواز ،شومار ،3
سال  ،7ص .73-102
زرگر ،يدال؛ نجاريان ،بهمن و نعامي ،عبدالزهرا .)1387( .بررسي رابطه ويپگيهواي شخصويتي
(هيجان خواهي ،ابراز وجود ،سرسختي روان شناختي) ،نگورش موذهبي و رضوايت زناشوويي بوا
آمادگي به اعتياد به مواد مخدر .مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چموران اهوواز.
.99-120 ،)3 (1
زرگر ،يداله. .)1385( .ساخت مقياس ايرانوي آموادگي اعتيواد .دوموين كنگوره انجمون روان
شناسي ايران ،تهران.
صفاري نيا ،مجيد؛ عباسپور ،پرستو و دهستاني ،مهدي .)1394( .مقايسه ي هوش اجتماعي و
شخصيت جامعهپسند در دانشجويان علوم پزشكي با و بدون اعتياد به اينترنت .مجله اصول
بهداشت رواني.229-233 ،)5(17 ،
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صفاري نيا ،مجيد؛ تدريس تبريزي ،معصومه؛ محتشومي ،طيبوه و حسون زاده ،پرسوتو.)1393( .
تثرير مؤلفههاي شخصيت جامعهپسند و خودشيفتگي بر بهزيستي اجتمواعي در سواكنان شوهر
تهران .دانش و پژوهش در روا نشناسي كاربردي ،)3(15 ،پياپي .35-44 ،57
صفاري نيا ،مجيد؛ بيات ،شهره و نورمحمدي ،احمود.)1396( .مقايسوه شخصويت جامعوهپسوند،
واكنش رواني ،حمايت اجتماعي ادراک شده و سبکهاي دفاعي والدين كودكان معلول جسمي
حركتي و كودكان سالم شهر اصفهان .فصلنامه كودكان استثنايي.15-26 ،)4(16 ،
صفاري نيا ،مجيد؛ آقايوسفي ،عليرضا و ايماني فر ،حميدرضوا .)1395( .پويشبينوي كننودههواي
شخصيتي و خلقي جامعهپسندي .مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران.255-271 ،)2(5 ،
عشرتي ،طيبه .)1389( .بررسي رابطه ساختاري برخي عوامل روان شناختي خطرزا و محافظت
كننده آمادگي به اعتياد در دانش آموزان سال سوم دبيرستان مشهد ،پايان نامه كارشناسي ارشد
باليني ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
فرح بيجاري ،اعظم .)1391( .رابطه بوين قودرداني بوا رفتوارهواي جامعوهپسوند و ويژگويهواي
شخصيتي را در دانشجويان دختر و پسر .فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات روان شناختي ،شماره
 ،32دوره .107-134 ،28
قاضينژاد ،مريم و ساواالنپور ،الهام .)1388( .بررسي رابطۀ طرد اجتماعي آمادگي براي اعتيواد.
مسائل اجتماعي ايران.33-42 ،)2( 63 ،
كرمي راد ،بهنام؛ زرگر ،يدال و مهرابي زاده هنرمند ،مهناز .)1392( .ارر بخشي آمووزش هووش
هيجاني بر آمادگي اعتياد در دانشجويان پسر ،مجله روانشناسي اجتماعي.33-43 ،)29( 8 .
گراوند ،پريوش و منشئي ،غالمرضا .)1393( .ارربخشي آموزش تنظويم هيجوان و مهوارتهواي
اجتماعي بر پرخاشگري ارتباطي ،آشكار و رفتار جامعهپسند نوجوانان پرخاشگر شوهر خورم آبواد.
مجله علمي-پژوهشي مطالعات ناتواني ،دوره ،5شماره پياپي.190-199 ،11
محمدي ،امين؛ پورقاز ،عبدالوهاب و رقيب ،مائده سادات .)1392( .ساخت و اعتباريابي مقيواس
علل گرايش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان (مطالعه مووردي اسوتان خراسوان رضووي).
فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد.73-94 ،)26(7 ،
مهرابوي زاده ،مهنواز و فتحوي ،كوريم .)1387(.بررسوي افسوردگي ،هيجوان خوواهي ،پرخاشوگري،
سبکهاي دلبستگي و وضعيت اقتصادي اجتماعي به عنوان پيش بينيهاي وابستگي به مواد مخودر
در نوجوانان پسر شهر اهواز ،مجلۀ علوم تربيتي و روا نشناسي ،شمار  ،15سال  ،1ص 153-178
يوسفي ،رحيم و مالعليزاده ،معصومه .)1393( .انطباق و هنجاريابي پرسشنامه پونج عواملي شخصويت
نوجوانان در دانش آمووزان مقطو متوسوطه .انديشوههواي نووين تربيتوي دانشوكده علووم تربيتوي و
روانشناسي دانشگاه الزهرا.140-123 ،)3( ،10 .
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