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چکيده
 دانشآموز پايههاي اول411 . برانگيختگی و مهارتهاي اجتماعی با سوءمصرف مواد در دانشآموزان انجام شد،اين پژوهش به منظور تعيين ارتباط خودکارآمدي
 با روش نمونه برداري خوشهاي انتخاب شدند و به مقياسهاي،93-31  مدرسه) شهرستان اراك در سال تحصيلی11  دانشآموز از41( و دوم دبيرستانهاي
 براي. ) پاسخ دادند1993 ،) و فهرست سوءمصرف مواد (کريمی1399 ، مهارتهاي اجتماعی (ماتسون،)1334 ، برانگيختگی (بارات،)1391 ،خودکارآمدي (شرر
 يافتهها نشان دادند که برانگيختگی رفتاري و.تحليل داده ها از آزمون همبستگی و تحليل رگرسيون چندمتغيري به روش همزمان و گام به گام استفاده شد
 سطوح پايين، نتايج مبيّن آن بودند که برانگيختگی رفتاري، همچنين.سطوح پايين مهارتهاي اجتماعی سهم معناداري در پيشبينی سوءمصرف مواد دارند
. عدم تفكر و برنامهريزي در کارها و سطوح پايين مهارتهاي اجتماعی به ميزان معناداري در گرايش نوجوانان به سوءمصرف مواد مؤثر است،خودکارآمدي
 دانشآموزان دبيرستانی، سوءمصرف مواد، مهارتهاي اجتماعی، برانگيختگی، خودکارآمدي:واژههاي کليدي
Abstract

T

he present research was conducted to determine the relationship between self-efficacy, impulsiveness and social skills with
substance abuse in high school students. 400 male junior high school students were selected by cluster sampling method

from 10 schools (40 students from each school) in Arak city during the academic year of 2010-2011 and completed the self-efficacy
Scale (Sherer, 1982), Impulsiveness Scale (Barrat, 1994), Social Skills Questionnaire (Matson, 1983) and Substance Abuse
Checklist (Karimi, 2010). Data analysis was done using the correlation method and both enter and step by step multivariable
regression analysis. The results indicated that behavioral impulsivity and lower levels of social skills have meaningful contributions

1331  پاييز/33  شماره/ سال نهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

in predicting substance abuse among high school students. Also, behavioral impulsiveness, lower scores of self-efficacy, social
skills, and lack of thinking and planning accounted significantly for the vulnerability of students towards substance abuse.
Keywords: self-efficacy, impulsiveness, social skills, substance abuse, high school students
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رابطه خودکارآمدي ،برانگيختگی و مهارتهاي اجتماعی با سوءمصرف مواد

مقدمه

در حا،یکه برخی از پژوهشها نشان میدهند بايش از 31

سوءمصرف مواد 1و پيامدهاي ناخوشايند آن ،از نااگوارترين

درصد از مصرف کننادگان ،مصارف ماواد را در نوجاوانی آغااز

آسيب هاي اجتماعی است که کانون توجه متخصصان بهداشت

می کنند ،برخی ديگر ،به نقش ويژگی هاي شخصيتی به عنوان

روانی قرار گرفته است .در سالهاي اخير ،مصرف مواد ناهتنهاا

متغيرهاي زمينهساز و تعديلکننده شروع و ادامه مصرف ماواد

در بزرگساالن بلكه در نوجوانان نيز مشاهده میشود .در همين

در گااروههاااي ساانی و فرهنگاای مختل ا اشاااره ماایکننااد

راستا ،پژوهشها نشان دادهاناد در برخای از کشاورها مصارف

(محمدخانی ،جزايري ،محمدخانی ،رفيعای و قاضایطباطباايی،

مواد غيرمجااز در داناش آماوزان بسايار افازايش يافتاه اسات

 .)1993براي متال ،نتاايج پاژوهش ساماوي و حساينچااري

(بوتوين ،دوسنبوري ،بيكر ،جيمز و ارتيز.)1119 ،
شناخت برانگيختگی و شيوه هاي مديريت آن می تواناد تاا
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4

3

5

( )1999نشان دادند هويتهاي تحميلشده و هويت پراکناده

پيش بينی کننده متبت و معنادار سوءمصرف مواد در دانشجويان
هستند.

قبول دانش آموزان مؤثر باشد و در نتيجه ،ساممت و موفقيات

پژوهشهاي ديگر نشاان مایدهناد باين خودکارآمادي و

آنها را به ارمغان آورد .برانگيختگی با زندگی در زماان حاال و

سااوء مصاارف مااواد در نوجوانااان رابطااه معنااادار وجااود دارد

توجه کمتر به آينده ،عدم برنامه ريزي در زنادگی ،دشاواري در

(بندورا1391،؛ تيت1119 ،؛ دوالن و وايت1119 ،؛ ما کامر،

انجام امور و ناتمام رها کردن آنها ،ايجاد دردسر باراي خاود و

اري ا

و کااارور .)1119 ،بااراي متااال دوالن و واياات ()1119

ديگران و پرخاشگري نسبت باه ديگاران مشاخي مایشاود

نشان دادند بين سطوح باالي خودکارآمدي و تمايل به مصرف

(پورافكاري .)1991 ،بارات ( ،)1334يانگ ( )1333و واسايلواو،

مااواد در موقعيااتهاااي پرخطاار ارتباااط معكااوس وجااود دارد.

گناازا ، ،بيچااار و مااارتين ( )1112ارتباااط برانگيختگاای و

م کمر و ديگران ( )1119نيز نشان دادند ميزان خودکارآمدي

سوءمصرف مواد را نشان دادهاند .مهارتهاي اجتماعی 1نياز باا

در او،ين سال بهبودي پيشبينیکننده مناسابی باراي کااهش

سوءمصرف مواد در دانش آموزان مرتبط است .مهارت اجتماعی

مصاارف ا،كاال ،مشااكمت ماارتبط بااا ا،كاال ،افسااردگی،

سبب بروز رفتارهايی میشود که باه صاورت متبات ياا منفای

برانگيختگی ،حمايت اجتمااعی از طارف دوساتان و مشاارکت

تقويت میشوند .براساس ا،گوي پنتز ( )1391سوءمصرف ماواد

طوالنی مدت در گروه ا،كلی هااي گمناام اسات .همچناين ،در

در نوجوانان ناشی از عوامال اجتمااعی (مصارف ماواد توساط

زناان آماوزش مناسااب در خصاوا مماارات مصارف ا،كاال،

وا،دين و همساالن) و مهارتهاي اجتماعی ضاعي اسات .باه

مهارتهاي خودکارآمدي و مهار برانگيختگای در طاول او،اين

عبارت ديگر ،دانشآموزانی که احسااس بایکفاايتی اجتمااعی

سال آموزش پيش بينی کننده بهبود خودکارآمادي در  13ساال

می کنند براي اجتناب از مشكمت و تنيدگی باه مصارف ماواد

بعدي بود.

روي میآورند .امري که منجر به افزايش سطح آسايبپاذيري
آنان نسبت به همساالن میشاود (مهرياار و جزاياري.)1923 ،

کلی، ،يتردال ،دوبين و هامند ( )1113با بررسی ارتباط بين
2

اعتياااد بااه متامفتااامين و خصااومت دريافتنااد کااه اسااتفاده از
9

استابروك و ديگران ( )1111نيز نشاان دادناد در بدعاد عوامال

مت آمفتامين به د،يل ايجاد نشانههاي روانگسستگی منجر به

محيطی ،محيط خانوادگی و اجتماعی مناسب و در بدعد عوامال

افزايش برانگيختگی و خصومت میشود و در درك محايط باه

فردي و شخصيتی خودکارآمدي باال ،تقويت مهارتهااي باين

عنوان مكانی تهديدکننده و خصومتآميز تأثير میگذارد.

فااردي و مسااند مهااارگري دروناای 9از مهاامتاارين عواماال
پيشبينیکننده ترك موفقيتآميز سيگار است.
9. self-control
10. sensation seeking

پژوهشها نشان میدهند پايين بودن سطوح مهاارتهااي
خودمهارگري ،3سطوح باالي هيجانخواهی 11و برانگيختگی از
5. imposed identity
6. disturbed identity
7. metamphetamin
8. psychosis

1. substabce abuse
2. social skills
3. internal locus of control
4. predisposing and moderating

دکتر رضا ميرمهدي ،نرگ

کريمی

جمله عوامل مهم در پيش بينای مصارف ماواد در نوجواناان و

مقياس خودکارآمدي 2شرر ( :)1391اين مقياس کاه

جوانان است (اسكمچ و ديگران .)1111 ،افرادي که نمیتوانند

خودکارآمدي کلی و اختصاصی را اندازهگيري میکند ،داراي دو

برانگيختگاایهاااي خااود را مهااار کننااد بااا احتمااال بيشااتري

زيرمقياس و  19مادّه است .آزمودنی به هر مادّه براساس يا

مصرفکننده دائمی مواد میشوند (اکباريزردخاناه ،رساتمی و

مقياس پنج درجهاي (کاممً مخا،فم تاا کااممً ماوافقم) پاساخ

زارعان.)1992 ،

میدهد .نمره هر فرد براساس نمرههاي دو زيرمقيااس و يا

با در نظر گرفتن ويژگیهاي خاا تحو،ی در دوره نوجوانی

نمره کل محاسبه میشاود .ضارايب آ،فااي کرونباا و اعتباار

مانند هيجانخواهی و تمايل شديد به تجربه موقعيتهاي جديد

بازآزمايی اين مقياس باه ترتياب  1/91و  1/32گازارش شاده
4

9

براي دستيابی به باالترين سطوح برانگيختگی ،نقش مهارتهاي

اساات .واتسااون و فرنااد  1331،نقاال از شاارر 1391 ،نيااز

اجتماعی و آموزش اين مهارتها در رويارويی با مشكمت و

همبستگی باين مقيااس خودکارآمادي و مقيااس اضاطراب
5

موقعيتهاي ناکامکننده و اهميت شناخت عوامل خطرساز در

اجتمااعی را  -1/31گازارش کاردهاناد .در پاژوهش حاضار

گرايش نوجوانان به سوءمصرف مواد جهت پيشگيري ،ضرورت

ضريب آ،فاي کرونبا اين مقياس  1/32و روايی آن  1/53به

انجام اين پژوهش نمايان میشود .از اينرو ،پژوهش حاضر در

دست آمد.

جهت پاسخ به اين پرسش است :آيا سطوح باالي برانگيختگی،
سطوح پايين خودکارآمدي و مهارتهاي اجتماعی میتوانند

6

مقياس برانگيختگي (بارات :)1334 ،اين مقياس کاه
9

2

عاادم برنامااهرياازي  ،برانگيختگاای حرکتاای و برانگيختگاای
3

شناختی را اندازهگيري میکند ،سه زيرمقياس و 91ماادّه دارد.

سوءمصرف مواد را در دانشآموزان پيشبينی کنند؟

آزمودنی به هار ماادّه براسااس يا
روش

مقيااس چهاار درجاهاي

(هرگز/تقريباً هميشه) پاسخ می دهد و نمره هار فارد براسااس

روش پژوهش حاضر توصيفی و از ناوع همبساتگی اسات.

نماره سااه زيرمقياااس و يا

نماره کاال محاساابه ماایشااود.

دبيرستان هاي پسرانه شهر اراك در سال تحصيلی  93-31بود

کرونبا و ضريب اعتبار بازآزمايی (بعد از ي

ماه) اين مقيااس

(برآورد احتما،ی حدود 11هزار نفر ،سازمان آموزش و پارورش،

را به ترتيب  1/92و  1/23گزارش کردهاند .در پژوهش حاضار

 .)1993براي تعيين نمونه ،نخست براساس کارشناسی آموزش

ضريب آ،فاي کرونبا اين مقياس  1/91و روايای آن  1/34باه

و پرورش استان مرکزي ،از مناطق آسيبپاذير شاهر اراك 11

دست آمد.
11

دبيرستان نواحی آموزشی دوگانه آموزش و پرورش شاهر اراك

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي ماتسون (:)1399

از هار مدرساه

اين پرسشنامه که براي افراد زير  19سال تادوين شاده ،داراي

دو کاامس اول و دوم ( 411دانااشآمااوز :از هاار مدرسااه 41

 53مادّه و پنج زيرمقياس در قا،ب پنج عامال جداگاناه اسات:

با روش نمونهبرداري خوشهاي انتخاب و سپ

دانش آموز) به صورت تصادفی انتخاب شادند .پا

11

از آن ،باه

عامل اول مبيّن مهارتهاي اجتماعی مقتمی مانند تمايل به

منظور شناسايی دانش آموزانی که در معرض خطر سوءمصارف

برقراري ارتباط چشمی با ديگران ،مؤدب بودن ،باه کاار باردن

مواد بودند ،فهرست سوءمصرف مواد 1براي تمامی دانشآموزان

نام ديگران و اشتياق به تعامل مؤثر با ديگاران اسات؛ دوماين

اجرا شد .در مرحله بعاد ،از هار کامس 11داناشآماوزي کاه

عامل ،جسارت نامتعارف است که رفتارهايی مانند دروغ گفاتن،

باالترين نمره را نسبت به نقطه برش اين فهرسات (نماره )15

کت کاري ،خرده گرفتن بر ديگران ،ايجاد صداهاي ناهنجاار و

به دست آورده بودند ،به عنوان نمونه مشاخي شادند .در ايان

ناراحتکننده و زير قول خود زدن را شامل میشود؛ عامل سوم

پژوهش از ابزارهاي زير استفاده شد:

نماياااانگر برانگيختگااای در اعماااال و سرکشااای مانناااد

9. cognitive impulse
10. Matson's Social Skills Questionnaire
11. appropriate social skills

5. Social Anxiety Scale
6. Impulse Scale
7. planless
8. motor impulse

1. Substance Abuse Checklist
2. Self-efficacy Scale
3. Watson, B.
4. Ferend, K.
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جامعه آماري شامل کلياه داناشآماوزان پاياههااي اول و دوم

ابوا،قاسمی و کيامرثی ( )1992در پژوهش خود ضاريب آ،فااي
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عصبانی شدن ،يكدندگی و ،جباازي اسات؛ چهاارمين عامال،

يوسفی و خير.)1991 ،

اطمينان زياد به خويشتن مانناد باه خاود نازيادن ،تظااهر باه

براي تعيين روايی سازه مقيااس مهاارت هااي اجتمااعی،

دانستن همه چيز و خود را برتر از ديگران ديدن است و عامال

روش تحليل عاملی با استفاده از شيوه مؤ،فههاي اصلی صورت

پاانجم حسااادت/گوشااهگيااري ماننااد تنهااايی و غبطااه را

گرفت .مقدار ضريب آ،فاي کرونبا اين مقياس برابر  1/93بود

دربرمی گيرد .عبارت هاي اين پرسشنامه براساس مقيااس پانج

( يوسفی و خير .)1991 ،همچنين ،در پژوهش نريمانی و رجبی

درجه اي ،يكرتی مشخي میشود .بررسیها نشان داده اند کاه

( ،)1995ضريب آ،فاي کرونبا کل مقياس برابار باا  1/91باه

مقياس اجتماعی ماتسون از اعتبار بازآزماايی و روايای افتراقای

دست آمده است .در پژوهش حاضر نيز ضريب آ،فاي کرونباا

قابل قبو،ی برخوردار است (ماتسون 1و ا،ندي  1399 ،1نقال از

 1/93محاسبه شد.

جدول 1
ميانگين ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی متغيرهاي پژوهش
1
متغيرها
SD
M
ــ
11/11
87/87
.1خودكارآمدي
**
-1/557
11/87
33/31
 .2برانگيختگي
**
1/531
31/51
 .3مهارتهاي اجتماعي 131/72
**-1/815
11/18
23/11
 .8سوء مصرف مواد

2

3

ــ
**-1/332
**1/831

ــ
**-1/833
*

P<1/11

فهرست سوءمصرف مواد :اين چ ،يست ي

ابزار
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مربوط به متغير مهارتهااي اجتمااعی و پاايينتارين مياانگين باه
ترتيب مربوط به متغيرهاي بازخورد به مواد و سوءمصرف مواد است.

تحصيلی و ميزان مصرف سيگار ،مشروبات ا،كلی و ساير مواد

همان گونه که در جدول  1مشاهده می شود ،خودکارآمادي

در بين دانشآموزان تهيه شده است .اين چ ،يست داراي دو

با سوءمصرف مواد و مهارتهاي اجتماعی با سوءمصارف ماواد

بخش اطمعات جمعيتشناختی و بررسی وضعيت مصرف مواد

ارتباط منفی معنادار دارد ( .)P>1/11همچنين ،برانگيختگی باا

است که سابقه مصرف مواد در خانواده ،سن شروع مصرف

سوءمصرف ماواد ارتبااط متبات معناادار دارد ( .)P>1/11ايان

مواد ،ا،گوي مصرف سيگار ،مشروبات ا،كلی و ساير مواد در

نتايج نشان میدهند که انگاره مفروض روابط بين متغيرهاا باه

طول عمر و ي

ماه گذشته و تمايل به مصرف مواد در آينده

ميزان زيادي منطبق با مسيرهاي مورد انتظار است.

را مشخي میکند .براي تحليل دادهها از آزمون همبستگی

جدول  1نشان مایدهاد کاه خودکارآمادي و مهاارتهااي

پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيري به روش همزمان و

اجتماعی هر دو به عنوان متغيرهاي پيشبين سوءمصارف ماواد

گام به گام استفاده شد.

در معاد،ه رگرسيون وارد شدند .هنگامی که مهارتهاي اجتماعی
به عنوان متغير پايشباين دوم باه متغيار خودکارآمادي اضاافه
ماایشااود مقاادار ضااريب رگرساايون متغياار پاايشبااين اول

يافتهها
همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود بيشاترين مياانگين

(خودکارآمدي) کاهش میيابد ،با اين وجود ،هنوز معنادار است.

جدول 1
خمصه نتايج تحليل رگرسيون متغيرهاي خودکارآمدي ،مهارتهاي اجتماعی و سوءمصرف مواد
SE
Β
B
R2
R
متغيرها
*
1/181
-1/81
-0/84
1/18
1/82
خودكارآمدي
*
1/185
-1/38
-0/14
1/23
1/51
مهارتهاي اجتماعي
*
P<1/11
2. Ollendick, T. H.

1. Matson, J. L.

دکتر رضا ميرمهدي ،نرگ

کريمی

اين حا،ت اثر واسطهاي مهارتهاي اجتمااعی را در ايان رابطاه

به عنوان متغيار پايشباين دوم باه متغيار برانگيختگای اضاافه

مورد تأکيد قرار میدهد .نتايج تحليل رگرسايون ساوءمصارف ماواد

ماایشااود مقاادار ضااريب رگرساايون متغياار پاايشبااين اول

براساس خودکارآمدي و مهارتهاي اجتماعی نشاان مایدهناد کاه

(برانگيختگی) کاهش می يابد ،با اين وجود ،هنوز معناادار اسات.

مصرفمواد و متغيار مهاارتهااي

متغير خودکارآمدي  12درصد 
سوء

اين حا،ت اثر واسطهاي مهارتهاي اجتمااعی را در ايان رابطاه

اجتماعی  13درصد تغييرات را تبيين میکنند.

مورد تأکيد قرار میدهد .نتايج تحليل رگرسيون سوءمصرف مواد

جدول  9نشان مای دهاد کاه برانگيختگای و مهاارتهااي

بر پايه برانگيختگی و مهارتهاي اجتماعی نشان مایدهناد کاه

اجتماعی به عناوان متغيرهااي پايشباين سوءمصارف ماواد در
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معاد،ه رگرسيون قرار گرفتهاند .هنگامی که مهارتهاي اجتماعی

درصد تغييرات را تبيين میکنند.

جدول 9
خمصه نتايج تحيل رگرسيون متغيرهاي برانگيختگی ،مهارتهاي اجتماعی و سوءمصرف مواد
R2
متغيرها
SE
Β
B
R
*1/133 1/51
0/84
1/28
1/52
برانگيختگي
1/153 -1/23* -0/12
1/31
1/55
مهارتهاي اجتماعي
*
P<1/11

بحث

اقليت رابطه منفی دارد.

نتايج پاژوهش حاضار ،وجاود رابطاه باين ساطوح پاايين

تفكي

دو نوع خودکارآمدي در ارتبااط باا مصارف آزمايشای
1

خودکارآمدي با سوءمصرف مواد در دانش آموزان را مورد تأيياد

مواد ،ضروري است .خودکارآمدي مصرف به معناي بااور نوجاوان

قرار دادند .خودکارآمدي پايين به صورت مستقيم و غيرمستقيم

درباره توانايی خاود در دساتيابی و اساتفاده از ماواد مخادر اسات.

(از طريق تأثير بر مهارت هاي اجتماعی) بر سوءمصرف مواد در

براساس اين ديدگاه ،برخی از نوجوانان به د،يل آنكاه مایدانناد در

دانش آموزان تأثير دارد .اين نتيجه با يافتههاي پژوهشی ديگار

چه محلی و چگونه مواد را باه دسات آورناد و مصارف کنناد ،باه

(اپسااتين ،گااريفين و بوتااوين1111 ،؛ دوالن و واياات)1119 ،

مصرف مواد مخدر میپردازند (طارميان و مهريار.)1992 ،
1

همسو است.
خودکارآمدي باال به نوجوانان کم

خودکارآمدي امتناع نيز بياانگر بااور نوجاوان بار تواناايی

فشار دوستان براي مصرف مواد مقاومات و رفتارهااي خاود را

بر اساس اين ديدگاه ،نوجوان به د،يل فقدان مهارتهااي الزم

مهار کنند .اگر مهارتهاي تصاميم گياري و خودکارآمادي باه

در امتناع از فشار (تعارف) همساالن به مصارف ماواد ،ممكان

طور مساتقيم باا مصارف سايگار رابطاه نداشاته باشاند ،ايان

است مادّه مخدر را مصرف کند .مطا،عات اخير شواهدي مبنای

مهارت هاي عمومی مبناايی باراي سااير عاواملی کاه رابطاه

بر تأييد نقش مستقل خودکارآمدي امتناع نشان دادهاند .باراي

تنگاااتنگی بااا مصاارف ساايگار دارنااد ،هسااتند .نمونااهاي از

متال ،پژوهشها نشان داده اند ميزان مصرف حشيش با ناتوانی

مهارتهاي اصلی که رابطهاي تنگاتنگ با مصرف سيگار دارند،

نوجوانان در مقابله با فشارهاي اجتماعی جهت مصارف ا،كال،
9

4

توانايی در امتناع قاطعانه است (اپستين و ديگاران .)1111 ،باا

سيگار و ساير مواد رابطه دارد (فامي و ميلار  1335 ،نقال از

توجه به ترويج مصرف سيگار توسط رسانههااي گروهای ،اگار

طارميان و مهريار.)1992 ،

نوجوانااان از توانااايی الزم بااراي مقاوماات در براباار فشااارهاي

همچنين ،پژوهش ها نشان داده اناد متغيرهااي شخصايتی

اجتماعی باراي مصارف سايگار برخاوردار باشاند ،باا احتماال

مانند سطوح باالي خودمهارگري و خودکارآمدي ،پيشبينهاي

کمتري سيگار میکشند .بوتوين و گريفين ( )1114نشان دادند

مناسبی براي سوءمصرف مواد در موقعيتهاي ناکاامکنناده در

که امتناع قاطعانه با مصرف سيگار در بين نوجوانان گروههااي

نوجوانااان هسااتند (ضااياءا،دينی ،زارعزاده و حشاامتی.)1995 ،

3. Flaey, D.
4. Miller, R.

1. self-efficacy consumption
2. self-efficacy refusal
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مقاومت در برابر فشار اجتماعی براي مصرف مواد مخدر اسات.
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رابطه خودکارآمدي ،برانگيختگی و مهارتهاي اجتماعی با سوءمصرف مواد

ويسي  ،استوارت ،پيل و کانرود ( )1113دريافتند که ويژگایهااي

کمتري به آينده داشته باشند و بدون برنامهريزي عمال کنناد.

روانشاااناختی مانناااد نااميااادي ،برانگيختگااای ،اضاااطراب و

امري که به نوبه خود زمينه گرايش به سوءمصارف ماواد را در

هيجانخواهی پيشبينهاي مهمی براي سوءمصرف مواد هستند.
نتااايج اياان پااژوهش نشااان دادنااد بااين سااطوح باااالي

راستاي برنامه ريازي باراي آيناده مای تواناد باه نوجواناان در

برانگيختگی با سوءمصرف مواد در دانشآموزان رابطه وجود دارد.

پيشگيري از سوءمصرف مواد کم

کند .برانگيختگی حرکتای

به عبارت ديگر ،برانگيختگی اثر متبت مستقيم و غيرمساتقيم (از

در نوجوانان که به معناي ناتمام رها کردن کارها و پرخاش باه

طريق تأثير بر مهارتهااي اجتمااعی) بار سوءمصارف ماواد در

ديگران به هنگام عصبانيت اسات ،مشاكمتی در رواباط باين

دانشآموزان دارد .اين يافته با نتايج پژوهشهااي ديگار (مانناد

فردي ايجاد می کند که فرد براي رهايی از اين مشاكمت ،باه

بارات1334 ،؛ داو و ،وکستون1114 ،؛ واسيلوا و ديگاران1112 ،؛

سوءمصرف ماواد روي مای آورد .باارات ( )1334معتقاد اسات

بارور و پاوتنزا )1119 ،همساو اساات .همچناين ،هااوول، ،ياارو،

برخی از ا،گوهاي مغزي با برانگيختگی مرتبط هستند .به نظار

هوگااان ،باااکنر و زو،نسااكی ( )1111دريافتنااد سااطوح پااايين

می رساد برانگيختگای شاناختی فارد را از نظار فيزيو،او يكی

مهارتهاي اجتماعی ،خودکارآمدي و تحمل ناکاامی ،متغيرهااي

مستعد چنين ا،گاويی مایساازد .افازون بار آن ،برانگيختگای

مهمی در پيش بينای سوءمصارف ا،كال باه هنگاام مواجهاه باا

شناختی میتواند توانايی تمرکز ،توجه ،تفكر ،استدالل و در کل

موقعيتهاي تنيدگیزا و ناکامکننده هستند.

پردازش خبر را دچار مشكل سازد و در نتيجه احتماال گارايش
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آنان فراهم میسازد .از اين رو ،ي

رويآورد نظاميافتاهتار در

به سوءمصرف مواد را در نوجوان افزايش دهد.

ماایتوانااد موجااب تمااعي مااديريت رفتااار و مهااارتهاااي

همچنين ،اين فرض را که بين مهاارتهااي اجتمااعی باا

خودمهارگري شود .در چنين شرايطی احتماال انجاام رفتارهااي

سوءمصرف مواد در دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد ،ماورد

نادرساات و غيرمنطقاای در فاارد افاازايش ماایيابااد و در نهاياات،

تأييد قرار گرفت .اين نتيجه با يافتههاي پاژوهش هااي ديگار

سممتی و موفقيت وي به خطر میافتد .به عبارت ديگر ،نداشتن

(براي متال اپستين و ديگران1111 ،؛ بوتوين  ،گريفين  ،پااول

هدف و برنامه ،ضع مهارتهااي اجتمااعی و خودمهاارگري و

وم

کاالري1119 ،؛ منشئی1991 ،؛ باقري1991 ،؛ رحمتی،

عدم آگاهی از مهاارتهااي مقابلاهاي و روياارويی باا ناکاامی،

 1999و امامهادي و جليلوند )1993 ،همسو است.

گرايش به سوءمصرف مواد را در دانشآموز افزايش مایدهناد و

پااژوهش پاااويز ،پدرساان ،هااامر و البااري ( )1111نشااان

در نتيجااه ،موفقياات تحصاايلی ،اجتماااعی و سااممت رواناای

میدهد مهارت هاي اجتماعی ضعي  ،نااتوانی در حفار رواباط

دانشآموز را به خطر مایاندازناد (باارات .)1334 ،اربان ()1111

پايدار و فقدان رابطه همد،ی و مبتنای بار صاميميت از جملاه

دريافت هيجان خواهی و برانگيختگی هيجانی در موقعياتهااي

عوامل مؤثر در گرايش دانشجويان باه مصارف ا،كال و ماواد

،ذتبخش و نيز در موقعيتهاي ناکامکننده از جمله عوامل مؤثر

مخدر است .همچنين ،اين مؤ،فان دريافتند آموزش مهارتهاي

در او،ين تجربه مصرف سيگار در نوجوانان است.

اجتماعی و تقويت روابط بين فردي پيشبينیکنندههاي مهمی

بنابر نتايج پژوهش حاضر ،مؤ،فههااي برانگيختگای يعنای

براي روند درمان هستند .عدم دستيابی به مهارتهاي اجتماعی

عدم برنامهريزي ،برانگيختگی حرکتی و برانگيختگی شاناختی

مناسب منجر به گسترش مشكمت روانشناختی مانناد ضاع

با گرايش به سوءمصرف مواد در نوجوانان رابطه متبت معناادار

در برقراري ارتباط با همتايان ،عملكرد نامناسب تحصيلی ،عدم

دارند .اين نتايج با پژوهشهاي ديگر (مانند بارات1334 ،؛ داو و

شرکت در فعا،ياتهااي گروهای و انازوا ،طارد شادن توساط

،وکسااتون1114 ،؛ يانااگ1333 ،؛ واساايلوا و ديگااران1112 ،؛

همساالن ،اضطراب ،افسردگی و عصبانيت ،در دوران کودکی و

هوبان و ويرز1112 ،؛ برور و پاوتنزا )1119 ،همساو اسات .باه

سنين باالتر خواهد شد (سگرين.)1111 ،

نظر میرسد عدم برنامهريزي سبب مایشاود نوجواناان توجاه

پژوهشها نشان می دهند برخی از افراد مانند مبتميان باه

دکتر رضا ميرمهدي ،نرگ

کريمی

سوءمصرف مواد از مهارت هاي اجتماعی کافی در حاوزههاايی

اکبري زردخانه ،س ،.رستمي ،ر .و زارعان ،م .)1373( .رابطاه

مانند مديريت تنيدگی و فشارهاي عصبی ،انجام فعا،ياتهااي

هوش هيجانی و مكانيزمهاي دفاعی با اعتياد .فصلنامه روانشناساان

معمول ،شغليابی و ماديريت مساائل ماا،ی برخاوردار نيساتند

ايرانی.139-919 ،)4( 15 ،

(گورد و اسميت .)1114 ،بنابراين ،آموزش مهارتهاي اجتماعی

امام هادي ،م .ع .و جليلوند ،م .)1376( .مقايسه تأثير روشهااي

به نوجوانان مبتم به سوءمصارف ماواد و ا،كلای دساتاوردهاي

کاهش گرايش سوءمصرف مواد در دانشآموزان .مجله سازمان نظاام

سودمندي جهت افزايش اعتماد به خويشتن و بهباود ساممت

پزشكی جمهوري اسممی ايران.441-443 ،)4( 15 ،

اجتماعی دارد و در ارتقاي مهارتها و عملكرد اجتمااعی داراي
نقش مؤثري است (کانورس و وا،يتزر.)1111 ،
براساس رويآورد تقويت توانايی ،سوءمصرف مواد به عناوان
رفتار اجتماعی آموختهشده تلقی میشود که نتيجه تعامل عوامال
فردي و اجتماعی است (اپستين و ديگران .)1111 ،اين رويآورد

باقري ،م .)1371( .بررسی تأثير آموزش مهارتهاي زندگی بر دانش

و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نف  .فصلنامه علمیاپژوهشی
اعتياد.11-19 ،)1( 9 ،

پورافکاري ،ن .)1372( .فرهنگ جاام روانشناسای و زميناههااي
وابسته (چاپ دوم) .تهران :انتشارات معاصر.

بيان میکناد نوجواناان داراي مهاارتهااي اجتمااعی و فاردي

رحمتي ،م .)1373( .عوامل مؤثر در شروع مصارف ماواد مخادر ،باا

ضعي نهتنها در برابر عوامل مشوق مصارف ماواد آسايبپاذير

اشاره به وضعيت معتادان زن .اعتياد پژوهی ،فصلنامه علمیاپژوهشی

هستند ،بلكه تمايل دارند از مصرف ماواد باه عناوان جاايگزينی

سوءمصرف مواد مخدر.191-151،)1( 1 ،

براي راهبردهاي مقابلهاي سازشيافتاه اساتفاده کنناد (بوتاوين،

سماوي ،ع .و حسين چاري ،م .)1377( .سوءمصرف مواد مخدر و

 .)1111نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهشهاي پيشاين مانناد

پايگاه هويت در دانشجويان .فصالنامه روانشناساان ايرانای،)5( 11،

طارميان ( ،)1991منشئی ( ،)1991بوتوين و ديگاران ( )1119و
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