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پي 
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1

 1گروه روانشناسي ،دانشكده ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه خليجفارس
(دريافت مقاله -36/12/02 :پذيرش مقاله)36/10/7 :

چكيده
زمينه :هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط سالمت روان ،هيجانخواهي و سبكهاي مقابله با مصرف سيگار در دانشجويان پسر
دانشگاه محقق اردبيلي ميباشد.
مواد و روشها :نمونه آماري تحقيق شامل  610نفر از دانشجويان پسر ميباشد که به صورت تصادفي ساده از بيين کلييه دانشيجويان پسير
دانشگاه محقق اردبيلي در سال تحصيلي  1630-36انتخاب شدهاند .روش اين پژوهش همبستگي بوده و براي جمعآوري دادهها از پرسشينامه
ويژگيهاي جمعيت شناختي ،پرسشنامه سالمت رواني گلدبرگ ،پرسشنامه هيجان خواهي آرنت و پرسشنامه سبكهاي مقابليهاي فيولكمن و
الزاروس استفاده شده است .اطالعات بعد از جمعآوري توسط نرمافزار آماري  SPSSويرايش  02تجزيه و تحليل شد.
يافتهها :نتايج مطالعه نشان داد که  111نفر ( 66/1درصد) از نمونهها سيگاري و  131نفر ( 70/0درصيد) يرسييگاري مييباشيند .نتيايج تحلييل
مميزي نشان داد که در بين متغيرهاي موجود ،جستجوي حمايت اجتماعي ،گريز -اجتناب ،شدت هيجان خيواهي ،مقابليه روييارويي ،جسيماني
سازي عاليم ،مسئوليتپذيري و افسردگي ميتوانند عضويت در دو گروه دانشجويان پسر سيگاري و ير سيگاري را پيشبينيي کننيد .جسيتجوي
حمايت اجتماعي باالترين نقش را در پيشبيني عضويت در گروه دانشجوي پسر سيگاري و يرسيگاري نشان داد.
نتيجهگيري :اين مطالعه نشان داد که متغيرهاي هيجانخواهي ،سبكهاي مقابله و سالمت روان در گرايش دانشيجويان پسير بيه مصيرف
سيگار مؤثر است.
واژگان کليدي :سالمت روان ،هيجان خواهي ،سبكهاي مقابلهاي ،سيگاري.
* بوشهر ،دانشگاه خلیجفارس ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه روان شناسی
Email: soranrajabi@gmail.com
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وهيجانخواهي

هايمقابلهاي،سالمترواني


براساسسبك
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

/ 71طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1631

عبارت است از بروز حالتی روانی و جسمانی كه در

بسیاري از اختالالت روانی از جمله افسردگی رابطه

نتیجه تأثیرات متقابل دارو و يا مواد مخدر و موجود

دارد؛ به طوري كه كسانی كه سیگار بیشتري مصرف

زنده بر يکديگر ايجاد میگردد و توسط واكنشهاي

میكنند ،میزان ابتالبه افسردگی در آنها نیز بیشتراست

رفتاري و امثال آن مشخص میشود .استعمال دخانیات

( .)8عوامل مختلفی در گرايش افراد به مصرف سیگار

در واقع نوعی وابستگی روحی و روانی در فرد ايجاد

وجود دارد كه يکی از اين عوامل خصوصیات

كرده و پیامدهاي بهداشتی مصرف آن در افراد مصرف

شخصیتی آنها میباشد .از جمله اين خصوصیات

كننده از اهمیت زيادي برخوردار است .به گونهاي كه

شخصیتی هیجانخواهی ()gietaseee giikeeS

نتايج تحقیق زولینشکی ( )Zvolenskyو همکاران

میباشد .هیجان خواهها ،افرادي ماجراجو و برونگرا

نشان داد كه سطح اضطراب و افسردگی در افراد طالق

هستند ،از تکرار و يکنواختی خسته و بیقرار میشوند

گرفته سیگاري بیشتر از طالق گرفتههاي غیر سیگاري

و در جستجوي تجارب جديد ،متنوع و هیجانانگیز

بود ( .)1همچنین نشانههاي سايکوتیک نظیر افسردگی

هستند و گرايشهاي قويتري براي ارائهي پاسخهاي

و رفتارهاي ضد اجتماعی در افراد سیگاري نسبت به

سوگیري به محركهاي تازه يا غیرمنتظره دارند،

ديگر افراد بیشتر ديده میشود ( .)2بايد ذكر نمود كه

داوطلب هر آزمايش تازه و ناشناختهاي چون

مصرف سیگار باعث افزايش نشانههاي اختالل روانی

هیپنوتیزم ،مراقبه و محرومیت حسی هستند و از

در افراد مصرف كننده میشود ( .)3به طور كلی،

داروهاي گوناگون و غیرمجاز بیشتر استفاده میكنند

استعمال سیگار يکی از مهمترين عوامل تهديدكننده

( .)9در مورد وابستگی افراد هیجانخواه به نیکوتین

سالمتی افراد میباشد ( .)4بر طبق مطالعه مینو

میتوان گفت كه نیکوتین ،مراكز برانگیختگی افراد

( ،)2001بین مردان سیگاري و غیرسیگاري از نظر

هیجان خواه را تحريک میكند و اين اثر باعث میشود

سالمت روان تفاوت معنیدار مشاهده نشد ولی اين

كه آنها برانگیختگی بااليی را احساس كنند (.)10

تفاوت در زنان معنیدار بود ( .)5در مطالعه الكسونن،

نتايج تحقیقات رابطه بین هیجانخواهی و مصرف

راكونن و مارتیکانن ( & Laaksonen, Rahkonen

سیگار را مثبت ارزيابی كردهاند ( .)11-18بهعالوه

 ،)2002 Martikainenافراد غیر سیگاري خودشان

برطبق ديدگاه پتکار ( ،)2004( )Patkarرفتارهاي

را از نظر سالمت روانی و جسمی سالمتر از افراد

تکانشگري ( )evisltemiمنجر میشود كه افراد

سیگاري گزارش دادند (.)2

بیشتر به طرف مصرف مواد مخدر و سیگار كشیده

شواهد پژوهشی حاكی از آن است كه بین كیفیت

شوند و میزان عودت ( )relapseترك آنها به مراتب

زندگی و سالمت روان با مصرف مواد ارتباط

بیشتر از گروههاي ديگر باشد (.)19

معناداري وجود دارد ( .)7همچنین در پژوهش ديگري

سبک مقابلهاي ( )gsyli geieeSفرد يکی ديگر از

نیز نشان داده شد كه دانشجويان سیگاري نسبت به

مهمترين عواملی است كه در برخورد با چالشهاي

دانشجويان غیرسیگاري سالمت روانی و نگرش

زندگی نیز میتواند با سوء مصرف مواد در ارتباط
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مديريت خواستهاي بیرونی و درونی و تعارضات

( ،)1392به بررسی ارتباط بین مؤلفههاي شخصیتی و

بین آنها در رويارويی با چالشهاي زندگی به كار

راهبردهاي مقابلهاي با مصرف سیگارپرداختند،

میگیرند .اين دو سبک مقابلهاي شامل سبک مقابلهاي

يافتههاي پژوهش آنان نشان داد كه بین مصرف سیگار

مسأله مدار و سبک مقابلهاي هیجان مدار میباشد.

و استفاده از سبک مقابلهاي هیجان مدار رابطه مثبت و

سبکهاي مقابلهاي مسأله مدار عبارت از تالشهاي

معناداري وجود دارد ( .)20در مطالعه مکكی ،هینسون

شناختی و رفتاري براي تغییر دورهي تنش مانند كمک

و وال (،)1998( )McKee & Hinson & Wall

طلبی از دوستان ،افراد متخصص و غیره میباشد .در

سبک مقابله كلی فرد بیشتر از متغیرهاي ديگر

مقابل ،در سبک مقابلهاي هیجان مدار ،فرد براي تغییر

پیشبینی كننده رفتار اعتیاد شناخته شد (.)25

عامل تنشزا كوشش نمیكند ،بلکه دنبال راههاي

از آنجايی كه قشر تحصیلكرده يکی از مهمترين و

مواجه با پاسخهاي هیجانی به تنش است (.)20

اصلیترين اركان جهت دهی به فرآيند و روند حركتی

بر طبق ديدگاه سموعی و همکاران ( ،)1379الگوي

هر جامعهاي محسوب میگردند و از طرفی دوران

مقابلهاي معتادين بیشتر روشهاي غیر مؤثر (تفکر

جوانی به دلیل ويژگیهاي خاص جسمانی و روانی،

منفی ،آرزومندانه ،تفکر خرافی و روشهاي متمركز بر

از پرخطرترين دورههاي تمايل به مصرف دخانیات

هیجان مانند انکار ،عدم درگیري ذهنی و رفتاري و

محسوب میشود .بنابراين پرداختن به مصرف سیگار

استفاده از دارو و دخانیات) و برونريزي عواطف بوده

در دانشجويان از اهمیت ويژهاي برخوردار است ،زيرا

است (.)21

دانشجويان نقش الگوي براي ساير جوانان دارند و

پژوهشهاي مختلف نشان دادهاند كه روشهاي

سیگاركشیدن آنها نیز شاخص مفیدي از مصرف

مقابلهاي مورد استفاده مصرف كنندگان مواد ،هیجان

سیگار توسط جوانان است ( .)20از طرف ديگر با

مدار میباشد و اين ،سبک مقابلهاي كسانی است كه

توجه به اينکه در تحقیقات قبلی هر كدام به ارتباط

سالمت روانی و سازگاري اجتماعی مناسبی ندارند

يکی از متغیرهاي اين تحقیق پرداختهاند و سهم آنها

( .)22محمدي و همکاران ( ،)1385در مطالعهاي نشان

در مقايسه با هم مشخص نشده لذا هدف اين مطالعه

دادند كه مهارتهاي مشکل مدار نسبت به ساير

تعیین میزان شیوع مصرف سیگار در دانشجويان پسر

متغیرهاي فردي بیشترين میزان پیشبینی كنندگی را

دانشگاه محقق اردبیلی و عوامل مرتبط با مصرف

براي تاب آوري افراد در معرض خطر سوء مصرف

سیگار میباشد تا بر پايه نتايج اين تحقیق پیشنهادات

مواد مخدر دارد ( .)23كوپر ( )Cooperو همکاران

كاربردي ارايه نمود.

( ،)1992نیز دريافتند مردها زمانی كه از مصرف الکل
انتظار پیامدهاي مثبت بااليی داشتند ،میزان مصرف

مواد و روشها

بیشتري داشتند و سبک مقابلهاي آنها نیز مبتنی بر

روش پژوهش حاضر همبستگی بوده است .جامعه

راهبردهاي مقابلهاي اجتناب و برخی روشهاي

آماري اين مطالعه را دانشجويان پسر دانشگاه محقق
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سبکهاي مقابلهاي اشاره نموده است كه افراد براي

نداشت ( .)24در پژوهش ديگري صالحی و همکاران
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باشد .فولکمن ( ،)1982( )Folkmanبه دو نوع از

متمركز بر هیجان بود .ولی در زنان اين تعامل وجود
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حداقل  50نفر كفايت میكند ( ،)25در مطالعه حاضر

شده است ( .)9پايايی اين پرسشنامه در پژوهش

با توجه به فرمول كوكران و جهت افزايش اعتبار نتايج

حاضر با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با

نمونه  320نفر دانشجوي پسر به شیوه نمونهگیري

 0/84بهدست آمد .بخش سوم ،مقیاس هیجان خواهی

تصادفی ساده انتخاب شدند .به اين نحو كه كلیه

آرنت میباشد كه داراي  20ماده است پايائی درونی

اتاقهاي خوابگاههاي پسرانه كدگذاري شدند و سپس

كل مقیاس توسط آرنت ( 0/70 )1993بوده ،اما پايايی

با فرض  4نفر در هر اتاق (بر اساس آمار امور

خرده مقیاس شدت  0/24و خرده مقیاس تازگی 0/50

رفاهی) ،تعداد  80اتاق به تصادف انتخاب شدند و با

گزارش شده است .پوروفائی و همکاران ( )1372بین

مراجعه به هر اتاق ،پرسشنامههاي سالمت روانی

اين مقیاس و مقیاس زاكرمن ()Zuckerman

گلدبرگ ،آزمون هیجانخواهی آرنت ،پرسشنامه

همبستگی 0/50بهدست آوردند ( .)22پايايی اين

راههاي مقابلهاي فولکمن و الزاروس ( )Lazarusو

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب

پرسشنامه محقق ساخته صرفاً در اختیار  4نفر از

آلفاي كرونباخ برابر با  0/72بهدست آمد .بخش چهارم

دانشجويان هر اتاق قرار میگرفت .در صورتی كه

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ،پرسشنامه

هنگام مراجعه دانشجويان يک اتاق حضور نداشتند،

سبکهاي مقابلهاي فولکمن و الزاروس است كه از

اتاق مجاور انتخاب میشد .از تعداد  320دانشجوي

چک لیست راههاي مقابله مشتق شده است و

انتخاب شده 8 ،نفر به دلیل عدم بازگشت پرسشنامهها،

فرآيندهاي مقابله را اندازه میگیرد .اين پرسشنامه

از مطالعه خارج شدند.

شامل  25ماده است كه  8روش مقابلهاي مسأله مدار و

ابزار مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل چهار بخش

هیجان مدار را اندازهگیري میكند .اين خرده مقیاسها

بود .بخش اول ،پرسشنامه محقق ساخته بود كه

شامل جستجوي حمايت اجتماعی ( Seeking Social

متغیرهاي سن ،رشته تحصیلی ،معدل ترم گذشته،

 ،)Supportدوريگزينی (َ ،)saeceeSsetمقابله

مصرف سیگار و میزان و تعداد دفعات مصرف آن در

رويارويی ( ،)Confronting Copingمسئولیتپذيري

روز و ماه را مورد بررسی قرار میداد .بخش دوم،

( ،)Accepting Responsibilityباز ارزيابی مثبت

پرسشنامة
(

سالمت

Health

روان

General

گلدبرگ
Goldberg's

(reappraisal

(،)self-controlling

،)positive
حل

خويشتنداري
مدبرانه

مسأله

 )Questionnaireبود .اين پرسشنامه  28ماده دارد

( )plentiful problem solvingو گريز-اجتناب

كه توسط گلدبرگ و هیلر ()Goldberg & Hiller

( )Escape-Avoidanceاست .الزاروس و فولکمن

( ،1979نقل از غفاري )1384 ،ساخته شده و داراي

( ،)1984ضريب همسانی درونی  0/79تا  0/22را

چهار خرده مقیاس عاليم جسمانی ،اضطراب،

براي هر يک از روشهاي مقابلهاي گزارش كردهاند

افسردگی و اختالل در عملکرد اجتماعی است .ضريب

( .)27اين پرسشنامه در سال  1373توسط دژكام و

پايايی اين پرسشنامه در هر يک از خرده مقیاسها با

همکاران ترجمه و مورد بررسی قرار گرفته است .در
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با توجه به اينکه در تحقیقات همبستگی حجم نمونه
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مقیاسهاي اين پرسشنامه از  0/01تا  0/39گزارش

سیگار در دانشجويان پسر  19ساله بود.

شده است ( .)28پايايی اين پرسشنامه در پژوهش

نتايج تحلیل ممیز نشان داد كه با توجه به ويلکز المبداي

حاضر با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با

( )Wilks lambdaمعادله  0/23و كاي اسکور 83/40

 0/87بهدست آمد.

كه در سطح  0/001معنیدار است معادله كارآمد میباشد.

بعد از جمعآوري دادهها ،تجزيه و تحلیل اطالعات با

طبق نتايج بهدست آمده متغیرهاي جستجوي حمايت

استفاده از نرمافزار آماري ،SPSS Inc( SPSS

اجتماعی ،گريز -اجتناب ،شدت هیجان خواهی

 )USA ،Il ،Chicagoويرايش  20انجام و با توجه

( ،)Severity of Sensation Seekingمقابله

به دو ارزشی بودن متغیر مصرف سیگار ،براي تجزيه و

رويارويی،

عاليم

تحلیل دادهها از آزمون تحلیل ممیز استفاده شد.

( ،)Somatic Symptoms sizeمسئولیتپذيري و

جسمانی

سازي

افسردگی براي دو گروه دانشجويان سیگاري و

يافتهها

غیرسیگاري در سطح معنیدار ( )P>0/001وارد معادله

دامنهي سنی دانشجويان شركت كننده در اين مطالعه 19

شدند و متغیرهاي تازگی هیجانخواهی ،حل مدبرانه

تا  28سال با میانگین و انحراف معیار  21/95 1/77بود.

مسأله ،باز ارزيابی مثبت ،دوريگزينی ،خويشتنداري،

 47/8درصد ( 149نفر) نمونهها در دانشکده ادبیات و

اضطراب و اختالل در عملکرد اجتماعی از معادله خارج

علوم انسانی 9/9 ،درصد ( 31نفر) در دانشکده فنی،

شدند .نتايج تحلیل ممیز نشان داد كه در بین متغیرهاي

 22/1درصد ( 29نفر) در دانشکده علوم پايه و 15/4

موجود در پژوهش ،تنها متغیرهاي وارد شده در معادله

درصد ( 48نفر) در دانشکده كشاورزي مشغول به

(جستجوي حمايت اجتماعی ،گريز -اجتناب ،شدت

تحصیل بودند .از مجموع  312نفر دانشجوي پسر

هیجانخواهی ،مقابله رويارويی ،جسمانی سازي عاليم،

انتخاب شده 118 ،نفر ( 37/8درصد) سیگاري و  194نفر

مسئولیتپذيري و افسردگی) میتوانند عضويت در گروه

( 22/2درصد) غیرسیگاري میباشند .از مجموع  118نفر

دانشجويان سیگاري و غیر سیگاري را به بهترين نحو

دانشجوي سیگاري  24نفر ( 54/2درصد) روزانه زير پنج

پیشبینی كنند و ساير متغیرها قادر به پیشبینی عضويت

نخ سیگار مصرف میكردند 32 ،نفر ( 27/1درصد)

گروهی نیستند (جدول .)1

روزانه پنج تا ده نخ 18 ،نفر ( 15/3د رصد) ده تا پانزده

در تحلیل دادهها ،پیشبینی عضويت در گروه دانشجويان

نخ و  2نفر ( 1/7درصد) روزانه باالي پانزده نخ سیگار

سیگاري و غیرسیگاري (بر اساس نقطه برش  1براي

مصرف میكردند 2 ،نفر ( 1/7درصد) از پاسخگويی به

افراد سیگاري و  2براي افراد غیرسیگاري) روي

اين سؤال خودداري نمودند .همچنین  18نفر (15/3

متغیرهاي معنیدار (جستجوي حمايت اجتماعی ،گريز-

درصد) كمتر از يکماه سیگار مصرف میكردند و  97نفر

اجتناب ،شدت هیجانخواهی ،مقابله رويارويی ،جسمانی

( 82/2درصد) به مدت بیشتر از يکماه سیگار مصرف

سازي عاليم ،مسئولیتپذيري و افسردگی) معادلهاي

میكردند .همچنین با توجه به طیف سنی  19تا  28سال،

بهدست میدهد كه حداكثر تمايز را بین گروههاي مورد
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از ضرايب استاندارد شده تابع ممیز استفاده گرديده
جدول  )1برآورد آمارههاي تحليل مميز متغيرهاي وارد شده در معادله
سيگاري

معيار

يرسيگاري

معيار

1

جستجوي حمايت اجتماعی

13/08

3/44

12/33

3/82

0/83

2

گريز-اجتناب

20/90

2/74

19/12

3/32

0/94

3

شدت هیجانخواهی

18/25

4/34

12/45

4/00

0/92

7/74

4

مقابله رويارويی

18/08

2/24

17/08

2/29

0/92

2/99

5

جسمانی سازي عاليم

2/37

5/04

4/87

3/44

0/92

2/25

0/013

2

مسئولیتپذيري

9/25

2/52

10/10

2/17

0/92

2/21

0/014

7

افسردگی

5/33

5/08

3/83

4/85

0/97

4/32

0/03

گام

ويلكز

f
39/02

0/000

12/07

0/001
0/002
0/009

معنيداري

جدول  )0برآورد ضرايب استاندارد شده تابع مميز براي متغيرهاي وارد شده در معادله
ضرايب متغيرها در تابع مميز

متغيرها

جسمانی سازي عاليم

-0/29

مسئولیت پذيري

0/34

افسردگی

-0/28

0/58

مقابله رويارويی

-0/24

-0/97

شدت هیجان خواهی

-0/20

گروه دانشجويان سیگاري

گريز -اجتناب

گروه دانشجويان غیر سیگاري

جستجوي حمايت اجتماعی

0/72
-0/22

مرکز ثقل دادهها

 80/2درصد از نمونه گروهبندي شده ،درست طبقهبندي شده است.

با توجه به نتايج بهدست آمده ،به ترتیب اهمیت

حمايت اجتماعی باالترين نقش را در پیشبینی

متغیرهاي جستجوي حمايت اجتماعی ،گريز-

عضويت در گروه دانشجوي سیگاري و غیرسیگاري

اجتناب ،مسئولیتپذيري ،جسمانی سازي عاليم،

نشان میدهد .همچنین نتايج جدول  3نشان میدهد كه

افسردگی ،مقابله رويارويی ،و شدت هیجان خواهی

در  74درصد موارد عضويت گروهها به درستی انجام

نقش معناداري در پیشبینی سیگاري و غیرسیگاري

گرفته است.

بودن دانشجويان دارند .در اين تحقیق ،جستجوي
جدول  )6جدول فراواني و درصد جمعيت پيش بيني عضويت گروهي
شاخص

گروه

فراوانی
درصد

پيشبيني عضويت گروهي
صحيح

لط

گروه سیگاري

29

49

118

گروه غیرسیگاري

31

123

194

گروه سیگاري

58/5

41/5

100

گروه غیرسیگاري

12/0

84/0

100

 74درصد موارد ،عضويت در دو گروه به درستی طبقهبندي شده است
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بحث
اين تحقیق ،تعیین میزان شیوع مصرف سیگار در

را تهديد كند و باعث كاهش مراقبت فردي شود و

دانشجويان پسر دانشگاه محقق اردبیلی و عوامل مرتبط

دوم ،واكنش فرد به اين موقعیت ممکن است به همان

با مصرف سیگار میباشد.

اندازه نیز تهديد كننده باشد .اضطراب شديد ،آشفتگی

نتايج نشان داد كه جستجوي حمايت اجتماعی ،گريز-

و ناامیدي میتواند كنترل بر رفتار فرد را كاهش دهد و

اجتناب ،شدت هیجانخواهی ،مقابله رويارويی،
جسمانی سازي عاليم ،مسئولیتپذيري و افسردگی

بر طبق ديدگاه الزاروس و فولکمن ( ،)1984مقابله
بهعنوان كوششهايی شناختی و رفتاري به منظور

غیرسیگاري را به بهترين نحو پیشبینی كنند و ساير

افزايش تطابق فرد با محیط و يا تالشهايی براي

متغیرها يعنی تازگی هیجانخواهی ،حل مدبرانه مسأله،

پیشگیري از پیامدهاي منفی شرايط فشارزا توصیف

باز ارزيابی مثبت ،دوريگزينی ،خويشتنداري،

شده است .بنابراين اگر اين تالشهاي مقابلهاي از نوع

اضطراب ،و اختالل در عملکرد اجتماعی قادر به

مؤثر ،با كفايت و سازگارانه باشد ،استرس كمتر فشارزا

پیشبینی عضويت گروهی نیستند.

تلقی میشود و واكنش نسبت به آن نیز در راستاي

در مطالعه فوق جستجوي حمايت اجتماعی باالترين

كاهش پیامدهاي منفی آن است .اگر سبک يا الگوي

نقش را در پیشبینی عضويت در دو گروه دانشجوي

مقابله ،ناسازگارانه و ناكافی باشد نه تنها استرس را

سیگاري و غیرسیگاري نشان داد .همچنین تأثیر خرده

كنترل نمیكند بلکه خود اين واكنش منبع فشار به

مقیاسهاي (مسئولیتپذيري ،گريز ،اجتناب و مقابله

شمار آمده و شرايط را بدتر میكند ( .)27بنابراين در

رويارويی) نیز در پیشبینی عضويت گروه دانشجوي

اين مطالعه جستجوي حمايت اجتماعی كه توصیف

سیگاري /غیر سیگاري معنیدار بود .مصرف مواد يکی

كننده تالشهايی است كه در جستجوي حمايت

از شیوههاي جبران كمبودهاي درونی افراد فاقد

اطالعاتی و هیجانی هستند و مسئولیتپذيري كه اشاره

حمايت اجتماعی (دلبستگی) میباشد .معموالً افراد

به پذيرش نقش خويش در مشکل دارد كه همواره با

داراي سبک دلبستگی ايمن از جلب حمايت اجتماعی

تالش در جهت قرار دادن هر چیز در جاي درست

براي مقابله با استرسهاي هیجانی استفاده میكنند ،در
حالی كه اشخاص با سبک دلبستگی ناايمن از
روشهاي ديگري مانند سوء مصرف مواد ،دارو و يا

همراه است .عنوان تالشهاي مقابلهاي از نوع مؤثر،
باكفايت و سازگارانه با ضريب مثبت در افراد
غیرسیگاري باالتر بود و گريز اجتناب كه توصیف

الکل براي مقابله با موقعیتهاي دشوار استفاده میكنند

كننده تفکر آرزويی و تالشهاي رفتاري جهت گريز

( .)29اين يافتهها ،در تأيید ديدگاه الزاروس و

يا اجتناب از مشکل است و مقابله رويارويی كه

فولکمن ( )1984است .آنان باور دارند كه فرد در

توصیف كننده تالشهاي پرخاشگرانه جهت تغییر

رويارويی با كمبودهاي درونی و يا فشار روانی شديد

موقعیت بوده و درجاتی از خصومت و خطرطلبی را

با دو منبع استرس روبروست :نخست خود موقعیت

ارائه میدهد.
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طور معتادان از راهبردهاي مقابلهاي حل مسأله مدار و

پژوهشهاي آنان نشان داد كه برخی از روشهاي

ارزيابی شناختی كمتر برخوردار بوده و حمايت

مقابلهاي معتادان به الکل و مواد ،مانند عدم درگیري

اجتماعی كمتري را احساس كرده و از راهبردهاي

رفتاري ،استفاده از الکل و مواد به منظور پرهیز از

مقابلهاي جسمانی كردن و هیجان مدار استفاده بیشتري

درگیري با مسئله و انکار واقعیت ،با افزايش میزان

میكنند ( .)20بنابراين در اين زمینه میبايست ذكر

مصرف الکل ارتباط معنیدار دارد .نکته جالب در

نمود كه به نظر میرسد عوامل تداوم بخش مصرف

بررسی نامبردگان اين بود كه هیچ عاملی همانند سبک

مواد نتیجه كژكاري شناختی و هیجانی است (.)22

مقابله نمیتوانست فراوانی و میزان مصرف را پیشبینی

همچنین همراستا با اين يافتهها میتوان گفت كه

نمايد ( ،)35يافتهاي كه با نتايج تحقیق حاضر كه نشان

احتماالً جستجوي حمايت اجتماعی هنگام مواجهه با

داد جستجوي حمايت اجتماعی (به عنوان يکی از زير

استرسهاي هیجانی در افراد ،فرايند خطر ابتال به

مقیاسهاي سبکهاي مقابله) باالترين نقش را در

سوءمصرف مواد را كاهش میدهد به گونهاي كه اگر

پیشبینی مصرف سیگار دارد ،همخوان است.

فرد از حمايت اجتماعی مناسب برخوردار باشد،

عامل بعدي مؤثر بر مصرف سیگار در دانشجويان ،باال

توانايی مقابله با مشکالت و مصرف نکردن مواد را

بودن شدت هیجان خواهی در افراد سیگاري بود .يافته

خواهد داشت ( .)31تنظیم شناختی هیجان نقش

بهدست آمده در پژوهش حاضر با يافتههاي حاصل از

برجستهاي درآسیب شناسی روانی افراد وابسته به مواد

پژوهشهاي كومیو ( )Comeauو همکاران (،)11

ايفا میكند ( .)32هیجان منفی بهطور مستقیم باعث

خانجانی و همکاران ( ،)15هامپسون ،آندروز و باركلی

فعالسازي راهبردهاي تنظیم هیجان نمیشود ،بلکه به

( )12( )Hampson, Andrews & Barkleyو

شیوه غیرمستقیم و از طريق تأثیرگذاري بر باورهاي

چندين پژوهش مطرح شده ديگر همخوان میباشد.

مرتبط با مواد و فعالسازي راهبردهاي مقابلهاي

بهطور نمونه ،در مطالعهاي نشان داده شد كه بین سطح

منجرمیشود .يکی از داليل آن میتواند اين باشد كه

هیجانخواهی،

میزان

سبکهاي مقابله اي فرد معموالً تثبیت شده است و

آسیبپذيري در برابر استرس در بین معتادان تحت

قبل از اين كه فرد هر نوع هیجان منفی را تجربه كند،

درمان نگهدارنده با متادون و افراد سالم تفاوت وجود

شیوه مقابله با آن را آموخته است كه در موقع بروز

دارد؛ بدين معنی كه سطح هیجانخواهی و میزان

هیجان از آن استفاده میكند ( .)12عالوهبر اين ،گاهی

آسیبپذيري در برابر استرس ،پیشبینی كننده نوع

افراد براي كاهش و تنظیم هیجانات خود از

راهبرد مقابلهاي و نوع ماده مصرفی معتادان میباشد

راهبردهايی همچون وابستگی به مواد ،اجتناب وغیره

( .)32همچنین بايد مطرح نمود كه بر اساس يافتههاي

استفاده میكنند و به دلیل استفاده از راهبردهاي

پژوهشهاي ديگر ،خودكارآمدي ،راهبردهاي مقابلهاي

مقابلهاي نامناسب ،اختالالت روانی حفظ میشوند

هیجانمدار و راهبردهاي مقابلهاي مسأله مدار با

( 33 ،13و .)34

استعداد سوء مصرف مواد در دانشجويان رابطه دارد؛
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مسأله مدار است تا هیجان مدار ،توانايی بیشتري براي

باعث افزايش فعالیت دستگاه فعالساز هوشیاري

مقاومت در برابر مشکالت و مصرف مواد دارند (.)22

میگردد .با افزايش فعالیت دستگاه فعالساز هوشیاري

نتايج تحقیقات چندين پژوهشگر ( )37-40نیز نشان

میزان برانگیختگی و تحرك بدن باال میرود

میدهد كه بین هیجانخواهی ،مصرف سیگار و

از آنجا كه يکی از ويژگیهاي بارز افراد هیجانخواه

وابستگی به نیکوتین همبستگی معنیدار وجود دارد.

عالقه به برانگیختگی و تحرك باال می باشد .در واقع

در مورد وابستگی افراد هیجان خواه به نیکوتین

تأثیر همین عامل است كه باعث گرايش افراد

میتوان گفت كه نیکوتین مراكز برانگیختگی افراد

هیجانخواه به مصرف سیگار يا ديگر داروهاي

هیجان خواه را تحريک میكند و اين اثر باعث میشود

اعتیادآور میشود .همچنین میتوان گفت كه اين افراد

كه آنها برانگیختگی بااليی را احساس كنند (.)10

به دلیل هیجانخواهی باال تحريک دائمی مغز را

پترمن

ترجیح میدهند و تحريک سريع بهوسیله اين مواد

نتايج

فراتحلیلی

( )2003( )Roth & Petermanنشان میدهد كه

صورت میگیرد .يک دلیل ديگر براي تبیین اين يافته

رابطه بین مصرف غیرقانونی مواد مخدر و سیگار با

كه افراد هیجانخواه ،مواد را تحريک كننده و تقويت

هیجانخواهی و مؤلفه شدت هیجانخواهی مثبت

كننده میيابند اين امر میباشدكه سطح پايین آنزيم

میباشد ( .)17بر طبق ديدگاه ايلن و همکاران ()1998

مونوآمین اكسیداز به آنها اجازه میدهد تا در مقايسه

به نقل از پتري ( ،)18( )Petryكسانی كه مواد مخدر و

با كسانی كه میزان اين آنزيم در آنها باالست ،سطح

سیگار را به صورت غیرقانونی مصرف میكنند سطح

بیشتري از تأثیر را تجربه كنند (.)43

نمرات آنان در متغیر هیجانخواهی و مؤلفه تازگی

اين مطالعه نشان داد كه افسردگی و جسمانیسازي

هیجانخواهی به مراتب باالتر از گروه آزمايش

عاليم بهعنوان ابعاد سالمت روان در پیشبینی

میباشد .در تبیین يافته حاضر همسو با مطالعات

عضويت در گروه سیگاري يا غیر سیگاري تأثیر

گذشته ،میتوان گفت افراد داراي تحمل آشفتگی

معنیدار دارند .بهطوري كه افراد سیگاري از افسردگی

پايین ،اوالً هیجان را غیرقابل تحمل میدانند و نمی-

و جسمانیسازي عاليم باالتري برخوردارند .اين يافته

توانند به آشفتگی و پريشانی شخصی خود رسیدگی

با يافتههاي حاصل از پژوهشهاي متعدد ( 44 ،2 ،1و

نمايند .ثانیاً اين افراد وجود هیجان را نمیپذيرند و از

 .)45همخوان میباشد.

وجود آن احساس شرم و آشفتگی میكنند زيرا كه

صمیمی و ولیزاده ( ،)1382در مطالعه خود نشان

توان مقابله با هیجانات خود را ندارند ( .)41همچنین

دادند كه مصرف سیگار با سالمت عمومی در

بايد مطرح نمود كه افراد هیجانخواه با افراد مختلفی

دانشجويان همبستگی معنیداري دارد ( .)45مطالعهي

معاشرت میكنند ،نه به دلیل آنکه بر ديگران تأثیر

كیالم ( )1980( )Kellamنشان داد كه نشانههاي

بگذارند ،بلکه به دلیل آنکه دنبال تحريک هستند و

سايکوتیک نظیر افسردگی و رفتارهاي ضد اجتماعی

مصرف مواد دخانیاتی از جمله تحريک كنندهها هستند

در افراد سیگاري نسبت به ديگر افراد بیشتر میباشد
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افراد طالق گرفته سیگاري بیشتر از طالق گرفتههاي

تحصیالت و ساير عوامل جمعیت شناختی با نمونه

غیرسیگاري است ( .)1مطالعه چانگ ()Chang

آماري مطالعه حاضر تفاوت داشته است.

( ،)2005نیز بیانگر تأثیر مصرف سیگار در افزايش

از مهمترين محدوديتهاي تحقیق حاضر میتوان به

نشانههاي اختالل روانی در افراد مصرف كننده بود

تک جنسیتی بودن نمونه مورد مطالعه (فقط پسران)

( .)3همچنین مطالعه الكسونن ( ،)2002نشان داد افراد

اشاره نمود .همچنین با توجه به ماهیت متفاوت

غیرسیگاري خودشان را از نظر سالمت روانی و

زندگی در خوابگاههاي دانشجويی در مقايسه با محیط

جسمی سالمتر از افراد سیگاري گزارش نمودند (.)2

بیرون از خوابگاه ،در تعمیم نتايج اين تحقیق به ساير

همخوان با يافته حاضر در پژوهش سوه ( )Suhو

دانشجويان محدوديت وجود دارد .همچنین پیشبینی

همکاران ( ،)2008نشان داده شده است كه مصرف

عضويت گروهی صرفاً بر اساس چندين متغیر

سیگار با بسیاري از اختالالت روانی از جمله

روانشناختی بوده است و نقش ساير علل روانی-

افسردگی رابطه دارد ،به طوريكه كسانی كه سیگار

خانوادگی و اجتماعی در گرايش به مصرف سیگار

بیشتري مصرف میكنند ،میزان ابتال به افسردگی در

بررسی نشده است.

آنها بیشتر بوده است ( .)42همچنین در پژوهش

پیشنهاد میشود كه در پژوهشهاي آتی ،كلیه دانشجويان

علیمرادي و همکاران ( )1390نوعی حمايت اصولی از

و نقش ساير متغیرها از قبیل سبکهاي دلبستگی،

ارتباط بین مصرف مواد و توسعه عالئم آسیب

سرسختی روانی ،ويژگیهاي شخصیتی ،عوامل روانی-

شناختی از جمله اضطراب و فشار روحی كه سالمت

خانوادگی و اجتماعی در پیشبینی گرايش به مصرف

روان را به خطر میاندازند ،در افراد مصرفكننده مواد

سیگار و دخانیات مورد بررسی قرار گیرد.

وجود دارد ( .)47در تبیین يافته مطالعه حاضر میتوان

باالبردن سطح بهداشت روان در محیطهاي آموزشی

ذكر نمود كه افراد سیگاري بیشتر دچار بیماريهاي

میتواند نقش مهمی در پیشگیري از سوء مصرف مواد

روانی میشوند ( .)12همچنین میبايست مطرح نمود

مخدر ايفاء نمايد .در همین راستا ،روش درمانی و

كه گرچه سیگار كشیدن دركوتاه مدت به عنوان يک

اصالح رفتار كه براي اين افراد توصیه میشود

راهبرد سازگارانه جهت تنظیم هیجان میباشد ،اما در

روشهاي آموزش مبتنی بر حل مسئله است تا آنها به

دراز مدت به خاطر وابستگی ايجاد شده و عاطفه منفی

جاي شیوه پیشین خود كه مصرف مواد است روشها

مرتبط با آن ،منشأ اختالالت روانی است (.)44

و شیوههاي كارآمدتر را بیاموزند و جايگزين

بنابراين میتوان پايین بودن سالمت روان در دانشجويان

واكنشهاي كلیشهاي (مصرف سیگار) نمايند (.)48

سیگاري را بهعنوان يکی از عوامل مهم در اين زمینه

بیشک تغییر منبع استرس و يا برطرف نمودن آن از

توجیه نمود .اين يافته با مطالعه مینو ( )2001كه نشان

عهده متخصصان علوم رفتاري خارج است اما تغییر و

میدهد بین مردان سیگاري و غیرسیگاري از نظر

تقويت شیوههاي مقابلهاي افراد به عنوان منابع درونی

سالمت روان تفاوت معنیدار وجود ندارد ( ،)5همخوان

در توان درمانگران میباشد.
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آموزشی با هدف افزايش مهارتهاي حمايتی و

از اين رو پیشنهاد میشود روشهاي آموزش

، توان مقابلهاي،مراقبتی در روابط خانوادگی

مهارتهاي مقابلهاي در طرحهاي درمانی در راستاي

 سالمت، خود تنظیمگري،مهارتهاي خود مراقبتی

 ارتقاء،كارآمد كردن سبک مقابلهاي آسیب ديده

روانی و مهارتهاي هیجانی و مديريت هیجان و رفتار

سالمت روان و متعادل نمودن هیجانخواهی افراد

.به نوجوانان و جوانان پیشنهاد میشود

 همچنین تهیه بستههاي.سیگاري گنجانده شود
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Abstract
Background: The main purpose of this research is to survey relation between mental health, sensation
seeking and coping style with cigarette smoking.
Material and Methods: Sample of this study were 312 boy students, who selected by simple randomly
among total boys of Mohaghegh Ardabili university in 2013-14. This study is a correlation study. Data
were collected with using the demographic characteristics Questionnaire, mental health of Goldberg,
sensation-seeking of Arnet and Lazarus's & Folkman coping style Questionnaires.
Results: The result showed that %37.8(n=118) of samples were cigarette smoker and %62.2 (n=194) were
non cigarette smokers. The results of discriminant analysis showed that among variables, seeking social
support, avoid, the high sensation seeking, coping confrontation, somatization symptoms, responsibility and
depression can predict to join the group of male students smokers and nonsmokers. Seeking social support
was the best predictor to be in group of cigarette smoker and non-smoker boy student.
Conclusion: This study showed the sensation seeking, coping styles and mental health are effective in
approach to cigarette smoking.
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