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 Background: Adolescence is associated with developmental, biological, psychological and 

behavioral changes. Emergence of emotional problems and inability to control emotions may make 

teenagers vulnerable to risky behaviors such as substance abuse. Predisposed people have a greater 

tendency to use drugs and with this mental occupation, there is a greater possibility that they will fall 

into the trap of addiction. Paying attention to adolescents' anxiety in school and psychological needs 

such as communication and attachment, intimacy and independence causes a sense of competence 

and inner self-efficacy in adolescents. But so far, the study of these variables in the tendency to use 

drugs has not been studied in an integrated model. 

Aims: The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of school 

anxiety and emotional control in the relationship between basic psychological needs and the tendency 

to use drugs among students. 

Methods: This research was structural equation modeling. The statistical population included all 

secondary school students of Noor city in the academic year of 1401-1400, of which 250 were 

selected by cluster sampling. All of them completed Zargar substance abuse questionnaires (2015), 

Desi and Ryan basic psychological needs (2000), Phillips school anxiety (1987) and Roger and 

Nashover emotional control scale (1987) in virtual form. The data were analyzed by Pearson's 

correlation test and structural equations. 

Results: The results showed that both variables of school anxiety and emotional control had a 

mediating role in relation to basic psychological needs and tendency to use drugs, and all direct and 

indirect paths between the variables were significant (p<0.05). 

Conclusion: Based on the results of this study, it can be said that the structural model of the research 

had a good fit and the use and awareness of the research variables can play a decisive role in the 

tendency of teenagers to abuse drugs, and therefore, by improving the basic psychological needs and 

emotional control and reducing school anxiety, it is possible to Preventing the tendency to use drugs 

in teenagers. 
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Extended Abstract 

Introduction 
In today's era, addiction is considered as one of the 

most important health and psychosocial challenges of 

societies that has involved the whole world; a 

problem that has destroyed the lives of millions and 

huge national funds is spent on the cost of fighting 

and prevention, treatment and damages caused by it 

(LeNoue and Riggs, 2016; Liu, Huang and Zhou, 

2020). It is very worrisome to increase the tendency 

of young people to use drugs, because most people 

who start using drugs in their teenage years will 

continue to use them in the future (Namazi, 2019; 

Garofoli, 2020). According to the theory of aptitude 

or readiness for addiction or tendency to use drugs, 

some people are prone to use drugs, have more 

tendency towards it, have a lot of mental 

preoccupation with drug use, and if they are exposed 

to drugs, there is a greater possibility to fall into the 

trap of addiction. Contrary to the idea of many people, 

who usually attribute the reason for addiction to 

substances to one factor, this problem is a complex 

phenomenon with different factors and reasons 

(Fernia et al, 2020). Adolescence refers to a period 

that is accompanied by biological, psychological and 

behavioral changes, and these developmental changes 

and transformations cause intense emotional 

reactions in adolescents (Shader and Beauchaine, 

2020) that expose them to a variety of problems and 

risky behaviors. Several factors, including violence, 

make substance abuse vulnerable (Sorgi et al., 2020; 

Harris et al., 2017), addiction as a complex disorder 

of the nervous system occurs in people who have 

certain biological, psychological, and social 

vulnerabilities (Saadat et al., 2019). Substance use 

prevalence was higher among adolescents than in the 

general population, and Early (aged 12 to 14) to late 

(aged. 15 to 17) adolescence is generally regarded as 

a critical risk period for the drug initiation, which may 

peak between the ages of 18 and 25 (Alcover et al, 

2020) and this requires the initiation of etiology 

research in this period to carry out effective 

interventions. In this period, a person is ready to try 

various experiences, high risk-taking, fun, and a sense 

of adventure, according to age, which can lead him in 

the negative direction of anti-social behavior, 

depression, and excitement-seeking, and lead to the 

desire to their consumption and positive attitude 

towards drugs (Zosel et al, 2013). The basic 

psychological needs include: autonomy, competence, 

and relatedness. Optimum satisfaction of these three 

needs causes the formation of internal motivation and 

self-determining behavior, which have a significant 

relationship with the effective performance of the 

individual and his psychological well-being. 

Autonomy refers to the internalization of the cause of 

behaviors and the feeling of freedom in performing 

the behavior. Competence means feeling self-efficacy 

and strengthening inner talents, and communication 

also means creating satisfactory and satisfying 

relationships with others; so that it can create 

freedom, care and intimacy (Desi and Ryan, 2000). 

When these three needs are supported in a satisfactory 

social context, people will experience more vitality, 

self-motivation, well-being and health. Conversely, 

sterilizing or frustrating these basic needs leads to 

decreased self-motivation and further illness. In fact, 

neutralization of needs is used in many 

psychopathology etiology (Koole et al., 2019). In 

addition to basic psychological needs, school anxiety 

is another factor whose role in the tendency to 

addiction has been neglected. School anxiety includes 

four types of separation anxiety, social anxiety, 

generalized anxiety, and test anxiety. The classic 

childhood anxiety disorder is separation anxiety 

disorder. Distress when separating from a caregiver is 

a normal developmental symptom, and is seen in all 

children, but when the distress is severe or persists 

into later childhood, a diagnosis of separation anxiety 

disorder is suggested (American Psychiatric 

Association, 2013) for Children between 9 and 12 

years of age with separation anxiety usually show 

excessive distress when separated from caregivers, 

have problems attending school, and experience 

sadness and poor concentration (Boparai et al., 2018). 

There are many factors related to the tendency to 

abuse drugs, tt can be referred to the prominent role 

of emotional problems and the inability in emotional 

control (Sephari and Kiani, 2019). People who are not 

able to control their emotional skills are likely to turn 

to addictive substances, also, people who seek variety 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
JP

S.
21

.1
17

.1
87

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sy
ch

ol
og

ic
al

sc
ie

nc
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 16

http://dx.doi.org/10.52547/JPS.21.117.1879
https://psychologicalscience.ir/article-1-1760-en.html


Journal of  

Psychological Science    

 1881 

Vol. 21, No. 117, December 2022 

and are more active seek these substances, and 

addicted people have problems in identifying their 

own and others' emotions. which causes them to have 

abnormalities in establishing positive, constructive 

and guiding emotional communication with others, 

which is the cause of their tendency to drugs 

(Thorberg and Lyvers, 2005), in the meantime, those 

who participate in the emotional skills training 

course, they show more resistance in areas such as 

peer pressure, drug use and turning to tobacco and 

other addictive substances. Acquiring this emotional 

ability empowers them in the face of pressures and 

adversities (Azizi et al., 2009). Roger and Najarian 

(1989) believe that emotional control plays an 

important role in inhibiting the expression of 

emotional responses. In other words, emotional 

control is considered one of the styles of emotional 

expression, and ambivalence in emotional expression 

and emotional expression are other styles of 

emotional expression, in this regard, ambivalence in 

emotional expression, the tendency to express 

emotion but being unable to express it, Expressing 

emotion without real desire or expressing it and then 

regretting it (King and Emmons, 1990). On the other 

hand, emotional expression refers to the outward 

display of emotion regardless of the value (positive or 

negative) or facial, verbal, and body language 

methods (Kring et al., 1994). The present study was 

conducted with the aim of investigating the mediating 

role of school anxiety and emotional control in the 

relationship between basic psychological needs and 

the tendency to use drugs among students. 

Method 
The present research was considered as correlational 

research and conducted using the structural equation 

modeling (SEM). The statistical population of the 

present study included all the secondary school 

students of Noor city in the academic year of 2021-

2022 (N=900). In the field of optimal estimation for 

studies related to structural equation modeling, there 

are different opinions, including Klein (2010) and 

Lohlin (2004), citing Ghasemi (2013), believe that a 

sample size of less than 100 is inappropriate and a 

sample size of more than 200 is desirable. McCallum 

(2001) quoting Ghasemi (2010) mentions the size 

between 300 and 400. Hayer et al. (2008), also 

mention the size between 200 and 400. The number 

of samples should be at least 15 times the observed 

variables to be consistent with the structural equation 

model (Stevens, 1994, cited by Homan, 2013). In this 

research, 250 people were estimated as the sample 

size to determine the sample size according to the 

number of variables and assigning a coefficient of 15 

for each variable, and taking into account the 

possibility of incomplete questionnaires. After 

determining the number of samples, the samples were 

selected by multi-stage cluster random sampling 

method, so that, in the first stage, one district was 

selected randomly among the four districts of Noor 

City, and nine schools were selected as A simple 

random selection was made in the second stage from 

all the first secondary schools, and then 11 classes 

were randomly selected from all the clusters (classes). 

The questionnaires that were considered to collect 

information from the sample group were: 

The IAPS addiction readiness questionnaire consists 

of two factors and has 36 items plus 5 lie detector 

items. This questionnaire is a combination of two 

active and passive preparation factors. To get the 

overall score of the questionnaire, the total scores of 

each question (except for the lie detector scale) must 

be added together. Higher scores mean that the 

respondent is more prepared for addiction. 

Psychological needs questionnaire, which was 

created by Desi Varian in 2000, includes 21 questions 

and 3 subtests. The subtests are: the need for 

competence has 6 statements (3-5-10-13-15-19), the 

need for belonging has 8 statements (2-6-7-9-12-16-

18-21) and the need for self-following includes 7 

phrases (1-4-8-11-14-17-20). Scoring is set on a 5-

point Likert scale: very high=5, high=4, no 

opinion=3, low=2, very low=1. The higher the score 

of the person, the better the situation. Phillips School 

Anxiety Questionnaire (1987), in its original form of 

74 questions and after standardization by Abolmaali, 

it was reduced to 52 questions and measures 4 areas 

in a person. Fear of self-expression is 1 to 15, exam 

anxiety is 16 to 30, lack of self-confidence is 31 to 40, 

and physiological reactions are 41 to 52. The scoring 

of this questionnaire is 3 for yes, 2 for sometimes and 

1 for no. The higher the person's score, the higher the 

level of anxiety in the person. 
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Emotional control scale (ECQ2), this questionnaire 

has 56 items in 4 scales with 14 items each, which 

are: emotional inhibition 1 to 14, aggression control 

15 to 28, rumination 29 to 42, and benign control 43 

to 56. 

Results 
According to the results listed in, there is a significant 

correlation between the subscales of basic 

psychological needs, school anxiety and emotional 

control with the tendency to use drugs. A significant 

inverse relationship is observed between the 

subscales of basic psychological needs and the 

tendency to use drugs. A significant direct 

relationship is observed between the subscales of 

school anxiety and emotional control with the 

tendency to use drugs. As shown, all paths of basic 

psychological needs and school anxiety, clearly 

explain -0.352 and 0.294, and emotional control 

clearly -0.352 and -0.312, explain the common 

variance of tendency to drug use. According to, the 

indirect path of basic psychological needs on the 

tendency to use drugs is observed with the mediation 

of school anxiety, and in general, the path can be 

separately predicted (R2=0.42) from the tendency 

variable. 42 percent of this endogenous variable can 

be explained by these variables, and 58 percent of the 

tendency to use drugs is explained by other variables 

outside the research. Also, the indirect path of basic 

psychological needs on the tendency to use drugs is 

observed with the mediation of emotional control, 

and in general, the path can be predicted separately 

(R2=0.39) from the variable of tendency to use drugs, 

which is 39 percent of this endogenous variable. It 

can be explained by these variables, and 61% of the 

variable of tendency to use drugs is explained by 

other variables outside the research. 

Also, the indirect path of basic psychological needs 

on the tendency to use drugs is observed with the 

mediation of emotional control, and in general, the 

path can be predicted separately (R2=0.39) from the 

variable of tendency to use drugs that 39 percent of 

this endogenous variable can be explained by these 

variables, and 61 percent of the tendency to use drugs 

is explained by other variables outside the research. 

 

Conclusion 
In explaining the results, according to new findings, 

unhealthy developmental contexts and preparation 

for addiction play a fundamental role in the formation 

of addiction. According to the theory of addiction 

susceptibility, some people are prone to addiction and 

if they are exposed to it, they will become infected; 

while one does not become addicted if one does not 

have talent (Ghadimi, Karmi and Yazdan Bakhsh, 

2013). According to self-determination theory, basic 

psychological needs are one of the inherent 

characteristics of people, and all people seek 

activities that provide them with the right opportunity 

to satisfy basic psychological needs (Lacey et al., 

2017; Gonzalez et al.2016). When these needs are 

met through appropriate opportunities in the right 

way, people achieve a sense of independence, 

competence and connection with others, otherwise, 

people according to the inherent need to satisfy the 

basic psychological needs in pursuit of activities and 

alternative ways to gain a sense of independence, 

connection with others and competence, and one of 

these alternative solutions may be the tendency to 

addiction, that people by using drugs achieve the 

feeling of independence due to having the right to 

choose, will and communication with friends. In fact, 

when the satisfaction of basic psychological needs is 

faced with problems, people consider external ideals 

and strategies as an alternative to achieve the 

satisfaction of their needs (Dessi and Ryan, 2008). In 

explaining this finding, it can be said that adolescence 

is a very important period for the study of emotion 

control, which is characterized by rapid growth 

changes in the systems that are the basis of emotion 

control and leads to the experience of more frequent 

and intense emotions. Furthermore, it is important to 

study this process for short periods of time to capture 

these rapid changes as they occur (Golon and Taff, 

2012). This study was conducted with the aim of 

investigating the mediating role of school anxiety and 

emotional control in the relationship between basic 

psychological needs and the tendency to use drugs in 

students. From a practical point of view, it is 

suggested that effective measures should be taken in 

the field of informing students about the negative 

effects of substance use in schools by holding 
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educational workshops and training classes that 

should be held for parents, administrators and school 

teachers and how to satisfy the psychological needs 

of teenagers needs to be explained to them. 
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 تاریخچه مقاله:
 41/41/4144دریافت: 

 41/40/4144بازنگری: 

 24/48/4144پذیرش: 

 44/41/4144انتشار برخط: 
 

 :هادواژهیکل
 مدرسه، اضطراب

 هیجانی، کنترل

 روانشناختی، اساسی نیازهای

 مخدر مواد مصرف به گرایش

 هیجانات کنترل رد ناتوانی و هیجانی مشکالت بروز. است همراه رفتاری روانشناختی و بیولوژیکی، رشدی، تحوالت با همراه نوجوانیزمینه:  

 دارند مواد مصرف هب بیشتری گرایش مستعد افراد. نماید پذیرآسیب مواد مصرف سوء مانند پرخطر رفتارهای به نسبت را نوجوان است ممکن

 مانند وانشناختیر نیازهای و مدرسه در نوجوانان اضطراب به توجه. بیفتند اعتیاد دام در که دارد وجود بیشتری احتمال ذهنی مشغولیت این با و

 متغیرها این ررسیب تاکنون اما. گرددمی نوجوانان در درونی خودکارآمدی و شایستگی احساس باعث و استقالل صمیمیت دلبستگی، و ارتباط

 .است نگرفته قرار بررسی مورد یکپارچه مدل یک در مخدر مواد مصرف به گرایش در

 گرایش با روانشناختی اساسی نیازهای بین رابطه در هیجانی وکنترلاضطراب مدرسه  گرمیانجی نقش هدف بررسی پژوهش حاضر با :هدف

 .انجام گرفت آموزاندانش در مخدر مواد مصرف به

 سال نور در شهر دوم مدارس متوسطه آموزاندانش شامل کلیه آماری جامعه. بود ساختاری معادالت یابیمدل نوع از این پژوهش :روش

 مصرف به های گرایشها پرسشنامهانتخاب شدند. همه آن ایخوشه گیریها به روش نمونهنفر از آن 214بودند که  4144-4144 تحصیلی

 و راجر هیجانی کنترل ( و مقیاس4181) یلیپسمدرسه ف (، اضطراب2444شناختی دسی و رایان )، نیازهای بنیادین روان(4381)مواد زرگر 

 .شدند تحلیل و تجزیه ساختاری معادالت و پیرسون همبستگی آزمون با هاداده مجازی تکمیل کردند. ( را به صورت4181) نشوور

نتایج نشان داد هر دو متغیر اضطراب مدرسه و کنترل هیجانی در رابطه نیازهای اساسی روانشناختی و گرایش به مصرف موارد مخدر  :هایافته

 .( بودp< 41/4دار )و غیرمستقیم بین متغیرها معنیداشته و کلیه مسیرهای مستقیم نقش میانجی 

توان گفت مدل ساختاری پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود و استفاده و آگاهی از بر اساس نتایج این مطالعه می :گیرینتیجه

شناختی وانبا ارتقای نیازهای اساسی ر ذاکننده داشته باشد و لتواند در گرایش نوجوانان به سوء مصرف مواد نقش تعیینمتغیرهای پژوهش می

 توان از گرایش به مصرف مواد در نوجوانان جلوگیری کرد.و کنترل هیجانی و کاهش اضطراب مدرسه می

 اساسی نیازهای بین رابطه در هیجانی کنترل و مدرسه اضطراب گرمیانجی نقش(. 4144) ، رجبعلیمحمدزادهو ؛ جمال، صادقی ؛ارسالن، محمدیخانعلی؛  ،دوستوطناستناد: 

 .4811-4811، 441 شماره ویکم،بیست دوره ،روانشناختی علوم مجله. مخدر مواد مصرف به گرایش با روانشناختی

 .4144( آذر) پاییز ،441 شماره ویکم،بیست دوره، روانشناختی علوم مجله

 نویسندگان. © 
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 مقدمه
 عصر در جوامع اجتماعی روانی و بهداشتی هایچالش مهمترین از 4اعتیاد

 زندگی هانمیلیو که مشکلی است؛ یافته جهانی گستره که باشد می حاضر

 رماند پیشگیری، و مبارزه هزینه صرف را ملی کالن هایسرمایه و ویران را

افزایش  (.4311شریفی و همکاران، مام) نمایدمی آن از ناشی هایآسیب و

 که ادیافر بیشتر زیرا است، کنندهنگران بسیار مواد به جوانان گرایش

 آن مصرف به کنند،می آغاز جوانی و نوجوانی هایسال در را مواد مصرف

 استعداد نظریه .(2424لیو و همکاران، ) دهندمی ادامه نیز آینده هایسال در

 افراد رخیب که کندمی بیان مواد، مصرف به گرایش یا و اعتیاد به آمادگی یا

 مصرف خصوص در داشته، آن به بیشتری گرایش بوده، مواد مصرف مستعد

 مواد معرض در که صورتی در و بوده زیادی ذهنی مشغولیت دچار مواد

 خالف بر .بیفتند اعتیاد دام در که دارد وجود بیشتری احتمال گیرند، قرار

 ملعا یک به را مواد به گرایش دلیل معموالً که مردم از بسیاری تصور

 است مختلف دالیل و عوامل با پیچیده ایپدیده لهمسأ این دهند،می نسبت

 (.2441ژو و همکاران، )

 تغییرات با که است ایدوره از سویی باید عنوان کرد که نوجوانی

 والتتح و تغییر این و بوده، همراه رفتاری و روانشناختی بیولوژیکی،

 که شود،می نوجوانان در شدید هیجانی هایواکنش بروز باعث رشدی

 ،خشونت جمله از چندگانه پرخطر رفتارهای و مشکالت انواع به را هاآن

 به اعتیاد .(4144نیکخواه و یوسفی، ) کندمی پذیرآسیب مواد مصرف سوء

 که یدآمی وجود به افرادی در عصبی، سیستم پیچیده اختالل یک عنوان

گرنت و ) دارند خاصی اجتماعی و روانی زیستی، هایپذیریآسیب

 جمعیت از نوجوانان بین در مخدر مواد مصرف میزان(. 2440چمبرلین، 

 خطرناک دوره یک نوجوانی اواخر تا اوایل سنین و است بیشتر عمومی

 21 تا 48 سنین در است ممکن که است مخدر مواد مصرف شروع برای

 شروع نیازمند این و( 2441احد و همکاران، ) برسد خود اوج به سال

 این راست. د مؤثر مداخالت انجام برای دوره این در شناسیسبب تحقیقات

 ذیریخطرپ گوناگون، تجارب آماده امتحان فرد سن، اقتضای به بنا دوران

 رد را او تواندمی آمادگی این که است ماجراجویانه حس و تفریح باال،

                                                           
1. Addiction 
2. School anxiety 
3. Separation anxiety 
4. Social anxiety 

 واهیخهیجان و افسردگی اجتماعی، ضد رفتارهای به گرایش منفی جهت

 هاآن رد مخدر مواد به نسبت مثبت نگرش و مصرف به میل به و دهد سوق

 (.2443زوسل و همکاران، ) شود منجر

د تواند بر مصرف موارسد میترین متغیرهایی که به نظر مییکی از مهم

مخدر در دوران نوجوانی نقش داشته باشد، نیازهای بنیادین روانشناختی 

 احساس ی،دلبستگ و ارتباط: از اندعبارت روانشناختی بنیادی است. نیازهای

 یریگشکل باعث نیاز، سه این بهینه ارضای. خودمختاری و شایستگی

 و فرد رمؤث عملکرد با که شوندمی گرخودتعیین رفتار و درونی انگیزش

(. 2444 رایان، و دسی) است ارتباط در او روانشناختی بهزیستی

 انجام در آزادی احساس و رفتارها علت شدن درونی یعنی خودمختاری

 درونی استعدادهای تقویت و خودکارآمدی احساس یعنی شایستگی. رفتار

 اب ارضاکننده و مندانهرضایت روابط ایجاد از است عبارت نیز ارتباط و

 وردآ وجود به صمیمیت و مراقبت آزادی، بتواند که طوری به دیگران؛

 هب اجتماعی بافت یک در نیاز سه این که هنگامی (.2448 رایان، و دسی)

 و خودانگیزشی، تربیش نشاط افراد، شود حمایت بخشرضایت صورت

 ناامیدی ای کردن عقیم، مقابل در. کرد خواهند تجربه را سالمتی و بهزیستی

. شودمی ربیشت بیماری و خودانگیزشی کاهش به منجر اساسی نیازهای این از

 ناسیشآسیب هایشناسیسبب از بسیاری در نیازها سازیخنثی، واقع در

 (.2444دسی و رایان، ) کاربرد دارد روانی

نیز یکی دیگر از  2مدرسه عالوه بر نیازهای بنیادی روانشناختی، اضطراب

عواملی که که نقش آن در گرایش به اعتیاد مورد غفلت واقع شده است. 

 و 1فراگیر ،1اجتماعی ،3جدایی اضطراب نوع چهار شامل اضطراب مدرسه

 طراباض اختالل کودکی، دوران کالسیک اضطرابی اختالل. است 0امتحان

 تحول از عالمتی کننده،مراقبت از جدایی هنگام در پریشانی. است جدایی

 پریشانی که هنگامی ولی شودمی دیده کودکان همه در و است بهنجار

 لاختال تشخیص ماند،می باقی کودکی بعدی دوران تا یا است شدید

 .(2443 ،1پزشکی آمریکاانجمن روان) شودمی مطرح جدایی اضطراب

 از بیش ناراحتی معموالً جدایی اضطراب دارای ساله 42 تا 1 کودکان برای

 اردچ نیز رفتن مدرسه برای و شودمی ظاهر مراقبان از شدن جدا هنگام حد

5. Generalized anxiety 
6. Test anxiety 
7. American Psychiatric Association 
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وپری و ب) کنندمی تجربه را ضعیف تمرکز و اندوه و غم و شوندمی مشکل

 .(2448ان، همکار

 دوجو مواد مصرف سوء به گرایش با رابطه در که متعددی عوامل میان از

 رلکنت در ناتوانی و هیجانی مشکالت برجسته نقش به توانمی دارد،

 کنترل در که افرادی(. 4311یانی، و ک یسپهر) کرد اشاره 4هیجانات

 راعتیادآو مواد مصرف به زیاد احتمال به ناتوانند خود هیجانی هایمهارت

 به تربیش هستند جوتحرک و طلبتنوع که افرادی همچنین آورند،می روی

 اندیگر و خود هیجانات شناسایی در معتاد افراد روند،می مواد این دنبال

 مثبت، عاطفی ارتباط برقراری در شودمی باعث که هستند مشکالتی دچار

 عامل خود که شوند هاییناهنجاری دچار دیگران با گرهدایت و سازنده

 میان این در ،(2440گرنت و چمبرلین، ) است مخدر مواد به هاآن گرایش

 در دارند، مشارکت هیجانی هایمهارت آموزش دوره در که کسانی

 به آوردن روی و مخدر مواد مصرف همساالن، فشار مانند هاییزمینه

. ددهنمی نشان خود از بیشتری مقاومت آور اعتیاد مواد سایر و دخانیات

 توانا نامالیمات و فشارها مقابل در را هاآن عاطفی توانایی این کسب

 کنترل( 4181) نجاریان و راجر (.4381 عزیزی و همکاران،) سازدمی

 بارتع به. دانندمی هیجانی هایپاسخ ابراز در بازداری به گرایش را هیجانی

 راییدوسوگ و است هیجان ابراز هایسبک از یکی هیجانی کنترل دیگر،

 تند،هس هیجان ابراز دیگر هایسبک هیجانی، ابرازگری و هیجانی ابراز در

 ابراز هب گرایش هیجانی به معنی ابرازگری در دوسوگرایی راستا این در

 ای و واقعی تمایل بدون هیجان ابراز بودن، آن ابراز از ناتوان ولی هیجان

 به هیجانی ابرازگری طرفی، از است. شدن، پشیمان سپس و کردن ابراز

 روش یا( منفی یا مثبت) ارزش به توجه بدون هیجان بیرونی نمایش

 (.4144مهبودی و همکاران، ) شودمی گفته بدنی وحالت کالمی ای،چهره

بر اساس آنچه در فوق مطرح شد، تاکنون مطالعات مختلفی به صورت 

اساسی جداگانه متغیرهای اضطراب مدرسه، کنترل هیجانی، نیازهای 

اند روانشناختی و گرایش به مصرف مواد مخدر را مورد استفاده قرار داده

و به نتایج ضد و نقیضی دست یافتند، لذا با توجه به اهمیت این متغیرها و 

گرایش نوجوانان به سوءمصرف مواد، این پژوهش سعی در آن نموده تا 

رو نماید و ازایکپارچه و منسجم ارائه ناین متغیرها را به صورت یک مدل ی

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا متغیرهای 
                                                           

1. Emotional Control 

 ناختیروانش اساسی نیازهای بین رابطه در هیجانی کنترل و مدرسه اضطراب

 مخدر در نوجوانان نقش میانجی دارند؟ مواد مصرف به گرایش با
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .4شکل 

 روش
 پژوهش حاضر از نوع همبستگی :کنندگانشرکت و پژوهش طرح( الف

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه  یابی معادالت ساختاری بود.به شیوه مدل

بودند  4144-4144متوسطه دوم شهر نور در سال تحصیلی  آموزاندانش

(144 N= .)عادله م یابیمطالعات مربوط به مدل یبرا ینهبرآورد به ینهدر زم

 است، ( معتقد2444) یناز جمله کال ،وجود دارد ینظرات متفاوت یساختار

مطلوب  244باالتر از  یهانامناسب و حجمنفر  244حجم نمونه کمتر از 

و رها یحجم نمونه با توجه به تعداد متغ یینتع یبرا هشپژو یناست. در ا

 با احتساب احتمال وجود پرسشنامه و یرهر متغ یبرا 41 یبضر یصتخص

داد تع تعیین از پسنفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد.  214ص های ناق

خاب انت یامرحلهچند یاخوشه یتصادف گیریها با روش نمونهنمونه، نمونه

 یک نورمنطقه شهر  چهار ینصورت که در مرحله نخست از ب ین، به اندشد

 یمامت ینساده انتخاب شد و در مرحله دوم از ب یمنطقه به صورت تصادف

س و سپ گردیدهانتخاب  یمدرسه به صورت تصادف 1مدارس متوسطه اول 

انتخاب  یبه صورت تصادف سکال 44ها( ها )کالسخوشه یتمام یناز ب

شدند. معیارهای ورود به تحقیق عبارت بود از: رضایت آگاهانه و نبود 

های خروج از مطالعه نیز شامل مشکالت و اختالالت رشدی و معیار

دی، ابزارهای ناقص و عدم ادامه همکاری با پژوهشگران بود. اختالالت رش
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روند اجرای پژوهش به این صورت بود که بعد از انتخاب نمونه، ابتدا هدف 

های پژوهش در فضای ها بیان شد و سپس پرسشنامهپژوهش برای آن

افزارهای واتساپ و شاد در اختیار الین طراحی و لینک مربوطه در نرمپرس

در مورد ها خواسته شد با دقت تکمیل کنند. ار داده شد و از آنها قرآن

اطمینان داده شد که گمنامی در  نوجوانانبه  نیز مسائل اخالقی پژوهش

 و رازداری و محرمانه بودن اطالعات حفظ تکمیل ابزارها لحاظ شده

های گردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و داده شود.می

مورد تجزیه  AMOSو  SPSSافزار دالت ساختاری به کمک نرمروش معا

 و تحلیل قرار گرفتند.

 ب( ابزار

: این پرسشنامه توسط زرگر (IAPS) به مصرف مواد یشپرسشنامه گرا

 1ماده به اضافه  30 یشده و دارا یلاز دو عامل تشک( طراحی شد و 4381)

عال و ف یاز دو عامل آمادگ یبیپرسشنامه ترک یناباشد. می سنجماده دروغ

 ادیبه اعت یشگرا یال آن مربوط به عامل آمادگؤس 21. استمنفعل  یآمادگ

موزان آمنفعل دانش یادبه اعت یشگرا یال آن مربوط به آمادگؤس 1فعال و 

 یانهیچهارگز یکرتاساس ل پرسشنامه بر یگذاربه مواد مخدر است. نمره

حداقل نمره در این  باشد.یالً درست( م)کام 3از صفر )کامالً نادرست( تا 

باشد. نمره کل از حاصل جمع نمرات می 448و حداکثر نمره  4پرسشنامه 

 (4381زرگر )همزمان و سازه توسط  ییرواآید. کل سؤاالت بدست می

 بدست آمد. 12/4کرونباخ  آلفای به روش یایی آنپا وشد  ییدأت

اران این ابزار توسط الگاردیا و همکی: شناختروان یادینبن یازهایپرسشنامه ن

مقیاس نیاز به شایستگی، سؤال و سه خرده 24( طراحی شد که دارای 2444)

نیاز به استقالل و نیاز به ارتباط است. پرسشنامه بر روی یک طیف لیکرت 

کنندگان کم قرار دارد. تدوینخیلی =4زیاد تا خیلی =1ای از گزینه 1

شنامه را مورد ارزیابی قرار دادند که طی آن سنجی پرسهای روانویژگی

روایی عاملی و اعتبار همسانی درونی آن در سه نمونه مختلف که مجموعاً 

نفر بودند، بررسی و مطلوب گزارش شد. ضرایب اعتبار  112شامل 

های خودمختاری، شایستگی و ارتباط از طریق آلفای کرونباخ مقیاسخرده

، در نمونه 18/4و  04/4، 04/4مونه اول برابر محاسبه شد که به ترتیب در ن

به  84/4و  04/4، 02/4و در نموه سوم برابر  82/4و  02/4، 08/4دوم برابر 

( رواسازی شد 4312دست آمد. این ابزار در ایران توسط بشارت و رنجبر )

و اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ در مرحله مقدماتی برای 

 .80/4و ارتباط  81/4ایستگی ، ش88/4خودمختاری 

در  پسیلیپرسشنامه اضطراب مدرسه توسط ف: پرسشنامه اضطراب مدرسه

و  سؤال 11در فرم اولیه  پرسشنامه نیشده است. ا نیو تدو هیته 4181سال 

را  نهیزم 1و  کاهش یافت سؤال 12 پس از هنجاریابی توسط ابولمعالی به

، اضطراب 41تا  4 ابراز وجودترس از . دهدیدر فرد مورد سنجش قرار م

 کیولوژیزیف یهاو واکنش 14تا  34، فقدان اعتماد به نفس 34تا  40 امتحان

 گاهی، 3 هنمر بله رتصو به پرسشنامه ینا اریگذهنمر باشد.یم 12تا  14

 دهندهفرد بیشتر باشد نشان نمرههرچه  .ستا 4 هنمر خیرو  2 هنمر تقااو

 وایی سازه و محتوا توسط سازندهر باشد.میزان اضطراب بیشتر در فرد می

و برای  14/4 پرسشنامه کرونباخ آلفای یید شد و پایایی به روشتأ

بهمن و  در ایران توسط .گزارش شد 14/4تا  84/4ها بین زیرمقیاس

از  دهستفاا با پایایییید شد و روایی سازه و همزمان تأ (4312همکاران )

 آمد. بدست 13/4 خنباوکر یلفاآ

 یهساختار اول 4181(: راجر و نشوور در سال ECQ2) یجانیکنترل ه یاسمق

پرسشنامه را  ینا 4181در سال  یانو راجر و نجار یمپرسشنامه را تنظ ینا

در پژوهش حاضر، پرسشنامه (. 4181، یاننمودند )راجر و نجار یدنظرتجد

 می ینمره گذار 4و  4. به صورت شده به کار برده شده است یدنظرتجد

ماده(  41 یدارا یکهر یاسمقخرده 1ماده در  10 یپرسشنامه دارا ین. اشود

تا  41 ی، کنترل پرخاشگر41تا  4 یجانیه یباشد که عبارتند از: بازداریم

( 4181) یان. راجر و نجار10تا  13 یمخو کنترل خوش 12تا  21نشخوار  28

را مناسب گزارش کردند و پایایی این ابزار را به میزان روایی سازه ابزار 

 80/4تا  18/4ها در دامنه روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و مؤلفه

میزان روایی ابزار را مطلوب و  (4318گزارش کردند. نامدار و همکاران )

 یاد ایهیاسمق یرز یبرا 08/4 یاس،کل مق یکرونباخ را برا یآلفا یبضر

 گزارش نمود. 18/4، 11/4، 10/4، 14/4 یبشده به ترت

 هایافته
لیل های توصیفی متغیرهای پژوهش و سپس نتایج تحدر این بخش ابتدا یافته

معادالت ساختاری ارائه شده است. نتایج مربوط به همبستگی و 

 های توصیفی در جدول زیر آمده است.شاخص
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 و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش های توصیفیشاخص. 4جدول 

 M SD 4 2 3 1 متغیر

    4 24/8 11/11 نیازهای روانشناختی. 4

   4 23/4** 48/3 14/28 کنترل هیجانی. 2

  4 -11/4** -21/4** 44/1 14/80 اضطراب مدرسه. 3

 4 38/4** -21/4** -31/4** 44/1 48/12 گرایش به مصرف مواد مخدر. 1

44/4>p ** 
 

شود میانگین و انحراف استاندارد همانطور که در جدول فوق مشاهده می

مربوط به متغیرهای پژوهش آمده است. همچنین نتایج همبستگی نشان 

دهد نیازهای روانشناختی و کنترل هیجانی با اضطراب مدرسه و گرایش می

داری دارند. سایر نتایج همبستگی در به مصرف مواد رابطه منفی و معنی

ول فوق آمده است. افزون بر آن قبل از بررسی مدل ساختاری پژوهش جد

اسمیرنوف حاکی از برقراری -نتایج مربوط به آزمون کولموگروف

 خطی چندگانه ازها بود. همچنین برای بررسی هممفروضه نرمال بودن داده

های تلرانس و تورم واریانس استفاده شد که نتایج نشان داد هیچکدام آماره

و هیچکدام از مقادیر تورم  4/4قادیر تلرانس کوچکتر از حد مجاز از م

توان گفت مفروضه رو میایننبود. از 44س بزرگتر از حد مجاز واریان

خطی چندگانه نیز برقرار بود. همچنین به منظور بررسی استقالل خطاها هم

بدست آمد  DW= 42/2از آماره دوربین واتسون استفاده شد که این میزان 

 ررسیب برای فوق نتایج بر باشد. افزونو نشان از برقرار این مفروضه می

د. ش ساختاری استفاده معادالت مدل از حاضر پژوهش استنباطی هاییافته

 .باشدمدل ساختاری پژوهش به شرح زیر می

 

 
 مدل نهایی پژوهش در حالت استاندارد .2 شکل
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 هاینمایی و شاخصبرای برآورد مدل ساختاری از روش بیشینه درست

 ، شاخص2یندهآ، شاخص برازندگی فز4ریشه واریانس خطای تقریب

و  1، شاخص نیکویی برازش1شده، شاخص برازش نرم3ایبرازندگی مقایسه

استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه  0شدهشاخص نیکویی برازش تعدیل

 و CFI ،10/4 =NFI ،10/4 =IFI ،11/4 =GFI= 11/4میزان 

12/4 =AGFI ،400/4 =RMSEA  بدست آمد. همانطور که مشاهده

های برازش مدل نهایی مناسب و در حد مطلوب قرار شود همه شاخصمی

 مدل - توان گفت مدل نهایی از برازش مطلوب دادهارند. بنابراین مید

آزادی و درجه 14/232برخوردار است. در این مدل میزان مجذور کای 

در ادامه ابتدا جدول مسیرهای باشد. می df2X/= 41/2که در نهایت  441

مستقیم و سپس مسیرهای غیرمستقیم ارائه شده است.

 

 مسیرهای مستقیم )اثرات استاندارد( .2 جدول
 b β 2R t P متغیر

 444/4 441/1 412/4 -312/4 -131/4 نیازهای اساسی روانشناختی بر گرایش به مصرف مواد مخدر

 442/4 110/3 444/4 211/4 311/4 اضطراب مدرسه بر گرایش به مصرف مواد مخدر

 444/4 108/3 420/4 -342/4 -141/4 کنترل هیجانی بر گرایش به مصرف مواد مخدر

 

دهد همه مسیرهای مستقیم بین همانطور که نتایج جدول فوق نشان می

متغیرها معنادار بودند. به این معنی که کنترل هیجانی و نیازهای اساسی 

دار داشتند منفی، مستقیم و معنی روانشناختی به گرایش به مصرف مواد اثر

ود.دار بکه برای متغیر اضطراب مدرسه این مسیر مثبت و معنیدرحالی
 

 بین پژوهشنتایج بوت استرپ مربوط به روابط غیرمستقیم متغیرهای پیش .3 جدول
 داریمعنی حد باال حد پایین B 2R متغیر

444/4 021/4 181/4 121/4 111/4 مخدر با نقش میانجی اضطراب مدرسهنیازهای اساسی روانشناختی بر گرایش به مصرف مواد   

 444/4 -121/4 -031/4 311/4 -134/4 نیازهای اساسی روانشناختی بر گرایش به مصرف مواد مخدر با نقش میانجی کنترل هیجانی

 

ی نیازهای اساس نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که اثر غیرمستقیم

روانشناختی از طریق اضطراب مدرسه بر گرایش به مصرف مواد، مثبت و 

دار بود. همانطور که در دار و از طریق کنترل هیجانی، منفی و معنیمعنی

جدول مشخص شده است، هر دو حد باال و پایین برای متغیر اضطراب 

داری از معنی کیمدرسه مثبت و برای متغیر کنترل هیجانی منفی بوده که حا

توان گفت هر دو متغیر اضطراب مسیرهای غیرمستقیم بود. از این رو می

مدرسه و کنترل هیجانی نقش میانجی در رابطه بین نیازهای اساسی 

 روانشناختی و گرایش به مصرف مواد مخدر داشتند.

 یریگجهینت و بحث
 انییجهکنترل واضطراب مدرسه  ینقش واسطه ا هدف این پژوهش بررسی

خدر به مصرف مواد م یشبا گرا یروانشناخت یاساس یازهاین یندر رابطه ب

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Standardized Root Mean Square Residual 
3. Comparative Fit Index 

 یازهاین ینببود. نخستین یافته پژوهش حاضر این بود که  آموزاندر دانش

ی و اثر مستقیم، منفبه مصرف مواد مخدر  یشبا گرا یروانشناخت یاساس

 کارانو هم خیرالدین باباپورهای این یافته با پژوهش. داری وجود داردمعنی

؛ (4144) پورقاسمی و احمدی ؛(4311) همکاران و شهنا اسماعیلی (؛4311)

همخوان است.  (2440) ( و گونزالز و همکاران2424) جیانگ و همکاران

را در  یروانشناخت یهایماریاز ب یاریبس یشهاز محققان ر یبرخ

د. به نظر داننیم یروانشناخت یادیبن یازهایمربوط به ن یتحول یهایتمحروم

 یطحو م ینوالد یهایتوجهیو ب تنبیه ی،آنان، کنترل کردن، آشفتگ

 سازند و دریرا ناممکن م یازهان یخودمختار و ارضا یدهنظم ی،آموزش

و  یاضطراب، افسردگ یگانگی،از خودب ی،به تعارضات درون یجه،نت

 ینا یهایافته(. طبق 2424جیانگ و همکاران، شوند )یمنجر م یسازیبدن

4. Normed Fit Index 
5. Goodness of Fit Index 
6. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 ناسازگارانه مرتبط با ارضا یاز اختالالت و الگوها یگرد یکیپژوهش 

 یفرد برا یرسد وقتیباشد. به نظر م یادیاعت یتواند رفتارهایم یازهانشدن ن

خود احساس  یداشته باشد و بر رفتار و زندگ یرفتار خود، منبع کنترل درون

 یدرون یالو ام یتکانش یفتارهاکنترل ر ییتوانا یشترکنترل داشته باشد، ب

 خواهد شد. یادیاعت یرفتارها یرخود را خواهد داشت و کمتر درگ

ه مصرف ب یشاضطراب مدرسه با گرایافته دیگر پژوهش حاضر این بود که 

های این یافته با پژوهش .داری دارداثر مستقیم، مثبت و معنیمواد مخدر 

(؛ بالین و همکاران 4310) بهروز و محمدخانی(؛ 4311) مهدوی و میرزاوند

( 2441) همکاران و ( و دیکسون2441(؛ تامسون و همکاران )2424)

ن نشا یو خلق یدر خصوص اختالالت اضطراب یدشواهد جدهمخوان است. 

 یندر ا یدر پردازش اطالعات ممکن است عامل مهم یریدهد سوگیم

را به عنوان  اضطراب یادراک کنترل رو( 2424بارلو )اختالالت باشد. 

مطرح  یو تداوم اختالالت اضطراب یشناسسبب یبرا یکننده مهمیینتع

 یو متوال یرمنتظرهتجارب غ مدرسه،اضطراب  یکرده است. افراد دارا

بب س یرپذیبدر افراد آس یجانیه یمتوال یاخطارها ین. اندرا دار یجاناته

از  کنترل بدانند. یرقابلخود را غ یجانیو ه یبدن یهاشود که واکنشیم

 یلیها تماانسان (4111بامیستر و لیری )تعلق داشتن،  یهسو، طبق فرض یگرد

ت و مثبت مدیطوالن یفردینو حفظ حداقل چند رابطه ب یبه برقرار یرفراگ

ه به تعلق داشتن همراه باشد و ب یازتواند با شکست در نی. اضطراب مدارند

 یهاافراد از روش ینر شود. لذا امنج ییو احساس تنها یاجتماع یانزوا

 ار،یگبا انواع داروها و مصرف س یدرمان ناسازگارانه از جمله خود یامقابله

استفاده  یشجهت کاهش اضطراب خو یحشیش و الکل به عنوان روش

 کنند.یم

یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که مدل پژوهش دارای برازش بوده و 

 اساسی روانشناختی بر گرایش به مصرف موادنیازهای  غیرمستقیم هایمسیر

ه دار بود کو کنترل هیجانی معنی گری اضطراب مدرسهمخدر با میانجی

این میزان برای اضطراب مدرسه مثبت و برای کنترل هیجانی منفی بود. این 

 و مرزکوله (؛ بگیان4312)و همکاران  های حیدرییافته با پژوهش

 یانیو ک یسپهر؛ (4318) و همکاران یخضرآباد یلیخل؛ (4313) همکاران

 یدجد یهاهمخوان است. یافته (2441و همکاران ) یلوتآکلرپو  (4311)

الم و ناس یرشد یهاینهزم یاد،اعت یریگدهد که در شکلینشان م ینیبال

 یانب ادیاستعداد اعت یهکند. نظریم یفاا ینقش اساس یاد،به اعت یآمادگ

 رندیهستند و اگر در معرض آن قرار بگ یاداد مستعد اعتاز افر یکند برخیم

شود یاستعداد نداشته باشد معتاد نم یکه اگر کس یشوند؛ در حالیمبتال م

 یازهاین یدهد ارضاینشان م یجدر واقع نتا (.4313 یمی و همکاران،)قد

واند تیدارند و م یادبه اعت یشدر گرا ینقش مهم یروانشناخت یادینبن

ان، یو را یروان شود )دسسالمت یشپرخطر و افزا یکاهش رفتارهاموجب 

از  یروانشناخت یادینبن یازهاین ی،گریینخودتع یه(. مطابق با نظر2444

د که هستن ییهایتفعال یو همه افراد در پ باشدیافراد م یذات هاییژگیو

ها آن اریرا در اخت یروانشناخت یادینبن یازهاین یارضا یفرصت مناسب برا

 طریق از یازهان ینکه ا ی(. زمان2440گونزالز و همکاران، ) دهدیقرار م

برآورده شده باشند، افراد به احساس  یحصح یوهمناسب به ش یهافرصت

 ینکه ا یاما زمان یابندیدست م یگرانو ارتباط با د یستگیاستقالل، شا

 یه ارضاب یذات یازمناسب برآورده نشده باشد، افراد طبق ن یقاز طر یازهان

 یراب یگزینجا یهاها و راهیتفعال یدر پ یروانشناخت یادینبن یازهاین

از  یکیکه  شوندیم یستگیو شا یگرانکسب احساس استقالل، ارتباط با د

با  باشد که افراد یادبه اعت یشممکن است گرا یگزینجا یکارهاراه ینا

اط تخاب، اراده و ارتباز داشتن حق ان یمصرف مواد به احساس استقالل ناش

 یادینبن یازهاین یکه ارضا ی. در واقع زمانیابندبا دوستان دست 

ا ر یرونیب یکارهاها و راهبا مشکل مواجه شوند افراد آرمان یروانشناخت

یان، و را ی)دس ینندبیخود م یازهاین یبه ارضا یابیدست یبرا یگزینیجا

مهم  یاربس یادوره ینوجوانتوان گفت که یافته می ینا یین(. در تب2448

که  ییهاستمیرشد در س یعسر ییراست که با تغ یجاناته کنترلمطالعه  یبرا

 یدترشد مکرر و یجاناتهستند و منجر به تجربه ه یجاناته کنترلساز ینهزم

 رهدو یبرا یندآفر ینمطالعه ا ین،مشخص شده است. عالوه بر ا شود،یم

 یار، بسدر هنگام وقوع یعسر ییراتتغ ینبه ا یابیدست یمدت براکوتاه یها

 یجانه کنترلکه در  ی(. در واقع افراد4144نیکخواه و یوسفی، مهم است )

خود ممکن  یجانینامطلوب ه یهافرار از حالت یخود مشکل دارند برا

، ممکن جهیداشته باشند در نت یادبه اعت یشاست از مواد مصرف کنند و گرا

مشکالت  یرسا ینهبه خصوص در زم یز،آمفتار مخاطرهاست افراد در کنترل ر

وان گفت تیم ینرا تجربه کنند. همچن ییباال یسطح دشوار یجان،ه کنترل

 یها و کنترل بازدارندگدارند پردازش داده ییباال خواهییجانکه ه یافراد

 یینکه سطح پا یبا افراد یسهرو در مقاینادارند و از یتریفضع

 نند.کیم یداپ یشبه سمت مصرف مواد گرا یشتررا دارند، ب یخواهیجانه
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 روییکه فرد با استفاده از توان و ن ی( معتقدند هنگام4181) راجر و نشوور

و  یستگیکند، به احساس شایخود م یبرا نص یمطلوب یامدهایخود پ

، فرد با ارضاء شود یستگیبه شا یازکه ن یزمان ینرسد. بنابرایم یکارآمد

شود و بنا به احساس مؤثر بودن خود، یخود مواجه م یهاییه تواناباور ب

د فرد به ارمغان خواه یرا براکنترل  عواطف مثبت خواهد بود که یرایپذ

ساز نهیزم یستگیبه شا یازن یها و ارضایتموفق یگر،آورد. به عبارت د

چون  ینیها با عناوتوان از آنیشود که میم یاحساسات مثبت

ثبت و م یدد یشرفت،پ یزشخود، انگ یهایبه توانمند باور ی،خودکارآمد

 یجانیه کنترل یت( و در نها2444)دسی و ریان،  نسبت به مسائل ینیبخوش

 ستگییو امور محوله خود احساس شا یفکه در تکال . بنابراین فردینام برد

خواهد داشت و از  یشتریب یخودآگاه یهاو احساس هایجانکند، بر هیم

 ینتلزم امس یزن یجانهکنترل  یانطباق یاستفاده از راهبردها یگر،د یطرف

واند خود کنترل داشته باشد و بت ایو رفتاره یطاست که فرد نسبت به مح

و  تیاحساس کفا ینا ینکند، بنابرا یابیاحساسات خود را آگاهانه ارز

 یارا بر یجانه کنترل یانطباف یراهبردها فردتا  شودیباعث م یآگاه

 یمزا انتخاب کند چرا که فرد در تنظاسترس یدادهایاجهه با رومو

 یان،و ر یها را آموخته است )دست آنیریمد یخود چگونگ هاییجانه

2444.) 

هایی است که پژوهش حاضر نیز از آن هر پژوهش دارای محدودیت

عمیم به قابل ت توانهای پژوهش حاضر میمستثنی نبوده است از محدودیت

شنامه پرس یبه مصرف مواد بر مبنا یشگرااشاره کرد. همچنین  نبودن آن

اد مقاومت افر یار،هش یا یاربه صورت ناهش تواندیامر م ینشد. ا یآورجمع

 .ردیرفتار مصرف مواد را در برنگ یحت یاو  یواقع یشکند و گرا یکرا تحر

 یشنهادپ یمصاحبه در مطالعات آت یرنظ یممستق یاستفاده از ابزارها یجهدر نت

 ندیآو درمانگران حوزه نوجوانان در فرمشاوران شود پیشنهاد می شود.یم

را به عنوان عوامل مشکالت  ی نوجوانانروانشناخت یازهایدرمان ارضاء ن

ار استفاده از پرسشنامه به عنوان تنها ابز در نظر داشته باشند. یروانشناخت

 جیکه در تعمیم نتا یدآیپژوهش به شمار م ینا هاییتمتناسب از محدود

صاحبه در م یرنظ یممستق یاستفاده از ابزارها یجهکرد. در نت یاطاحت یدبا

ر شود دیم یشنهادپ یاز لحاظ کاربرد شود.یم یشنهادپ یمطالعات آت

ان آموزدانش یسازآگاه ینهدر زم یآموزش هایهکارگا یمدارس با برگزار

 یبرا یآموزش یهاو کالساقدام کنند استفاده از مواد  یمنف یراتدرباره تأث

 یازهاین ارضاء و معلمان مدارس برگزار و نحوه یرانو مد ینوالد

 .گردد ییننوجوانان تب یروانشناخت

 یاخالق مالحضات
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده چهارم  :پژوهش اخالق اصول از یرویپ

 ژوهش،پ اجرای اسالمی واحد بجنورد بود. دردر رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 

 هایآزمودن به اخالقی موازین گرفتن در نظر برای افراد در پرسشنامه نام درج عدم ضمن

 از خروج به هاآزمودنی بودن مختار. ماند خواهد محرمانه اطالعات آنان شد داده اطمینان

 .شد رعایت منزلت انسانی حفظ برای پژوهش

 پژوهش در قالب رساله دکتری انجام شده و بدون حمایت مالی است.این  :یمالی حام

 این مقاله از رساله دکتری در رشته روانشناسی تربیتی :سندگانینو از کی هر نقش

 چهارم دهیسننویسندگان دوم و سوم اساتید مشاور و نو، استاد راهنمایسنده اول نوبوده که 

 .پژوهش است ینا یمحقق اصل

گونه تضاد منافعی در رابطه با پژوهش اعالم نویسندگان پژوهش هیچ :منافع تضاد

 نمایند.نمی

 این دگانکننشرکت از اساتید راهنما و مشاور و کلیه بدین وسیله :یقدردان و تشکر

 گردد.می تشکر و قدردانی پژوهش
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