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 مقاله پژوهشي 

   نیب در یعاطف يهاسبکو  یجانیه میمشکالت تنظ سهیمقا
  يگاریس ریافراد غ و گاریافراد وابسته به مصرف س

  
  ٤ياشکان باقر، ٣انيحاتم مانيپ، ٢*يي يزک يعل، ١يکرم ريجهانگ

 
  26/08/1395تاریخ پذیرش  29/06/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 يارگيافراد س نيدر ب يعاطف يهاسبکو  جانيه ميمشکالت تنظ سهيمقا باهدفدر سالمت روان پژوهش حاضر  هاجانيه تيبا توجه به اهم: هدف و زمينهپيش
  انجام گرفت. يگاريس ريو غ

 يگاريس عنوانبهنفر  ۱۵۲که بود  يتصادف، پژوهش گيرينمونهاصناف شهر کرمانشاه انجام گرفت. روش  نيدر ب ياسهيمقا يفيتوص پژوهش نيا : کار مواد و روش
 يعاطف يهاسبکپرسشنامه  و DERS – اسيمق يجانيه ميپرسشنامه مشکالت تنظ هاداده آوريجمعابزار  در نظر گرفته شد. يگاريس ريغ عنوانبه زينفر ن ۱۵۲و 

  استفاده شد. SPSS_21افزار نرمو  يريچند متغ انسيوار ليتحل يپژوهش از روش آمار يهاداده ليتحل يهوفمن و کاشدان بود. برا
کالت و مش وجود دارد يدارمعنيتفاوت  يعاطف يهاسبکو  جانيه ميدر مشکالت تنظ يگاريس ريو غ يگاريافراد س نينشان داد که ب ليتحل جينتا: هايافته

  ).P>۰۰۱/۰( شتر بوديب يگاريدر گروه افراد س يدارمعنيجان به شکل يم هيتنظ
با توجه به  نيبنابرا، نقش دارند گاريدر مصرف س يعاطف يهاسبکو  جانيه ميگفت که مشکالت تنظ توانيمپژوهش  جيبا توجه به نتا: گيريبحث و نتيجه

در حوزه  اديز يهايکاستو  يجانيه ميمثبت تنظ يراهبردها يريکارگبهدر  يناتوان، گاريافراد به س شيگرا ياحتمال ليگفت که از دال توانيمپژوهش  نيا جينتا
  . است هاجانيه

 يعاطف يهاسبک، جانيه ميتنظ، گاريس : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٥ دي، ٨٤٨-٨٥٥ ص، دهم شماره، يست و هفتمبدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۸۳۳۴۲۱۶۱۴۳: تلفن، کرمانشاه يدانشگاه علوم پزشک، جامعه نگر يقطب پزشک، هاگلبلوار  ، شهرک مسکن، کرمانشاه: آدرس مکاتبه

Email: zakieiali@yahoo.com 

  
  مقدمه
 يکي و به مواد مخدر ادينوع از اعت نيترعيشا نيکوتيبه ن ادياعت

 نياست. همچن يريشگيپقابل يهايماريب وعيش ياز علل اصل
 بهداشت سالمت و يها براديتهد نيترعمده از  يکيگار يمصرف س

نفر در  ونيليم ۶ از شيب، يدر سطح جهان يطورکلبهاست.  يعموم
نفر در اثر دود دسته  ۶۰۰۰۰۰به  کيو نزد گاريسال در اثر مصرف س

. مصرف تنباکو )۱( دهنديماز دست  جان خود را گارياز س يدوم ناش
درصد  ۸۰تا  ۷۰آن رواج دارد. گرياز اشکال د شتريب گاريس صورتبه

 وندشيم بنديطبقه گاريافراد وابسته به س عنوانبه هايگاريساز 
 ياصل يهادکنندهيتهد از يكي سيگار توان گفت که مصرفيم. )۲(

                                                             
  کرمانشاه يدانشگاه راز يگروه روانشناس اريدانش ١
  (نويسنده مسئول) کرمانشاه يجامعه نگر دانشگاه علوم پزشک يقطب آموزش پزشک ٢
  کرمانشاه يدانشگاه راز يارشد روانشناس يکارشناس يدانشجو ٣
  شاهزاد کرمانآدانشگاه  ينيبال يارشد روانشناس يکارشناس يدانشجو ٤

 به يتيگستره گ در را نفر هاونيليم هرسال كه است سالمت بشر

را که تا  يتعداد کسان بهداشت جهاني سازمان .کشانديم مرگ كام
گار ياز مصرف س يناش يهايماريببه علت مبتال شدن به  ۲۰۲۰سال 
برآورد  نفر هزار چهارصد و ميليون هشت هرسالرا  شونديمتلف 

تا سال  ابدين منوال ادامه يبه همگار ي. اگر مصرف س)۳(کرده است 
. )۴(ون نفر جان خود را از دست خواهند داد يليم ۱۰ هرسال ۲۰۳۰
 مشكالت براي دالر ميليارد ۱۵۰ بيش از هرسالشود که يگفته م

. مصرف )۵(شود يهزينه م سيگار مصرف از سالمت ناشي با مرتبط
 ينيز با مشکالت را رواني سالمت، جسمي يهابيآس بر عالوه سيگار

د يهم خواهد گرد افيوني مواد به اعتياد سازنهيزم کند ويمواجه م
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 مشکل يز کاريگار نيموارد ترک کردن مصرف س نيرازايغ، )۷, ۶(
درصد  ۷۵زان بازگشت آن يموجود م يهاگزارشاست و بر اساس  

 مصرف وعيش، وع دارديا شيگار در همه دنياد به سياعت .)۸(است 

  . )۹(درصد گزارش شده است  ۱/۲۴ن مردان يدر ب  رانيا در گاريس
ده ذکر ش يمختلف عللبه آن  شيو گرا اتياستعمال دخان يبرا

شند کيم گاريجامعه س يشدن از سو رفتهيپذ يافراد برا ياست؛ برخ
دهند يجلوه م تربزرگتر و  افتهيراه خود را رشد  نيبا ا گريد يو برخ
-از علت يکي. )۲( برنديپناه م گاريخود به س نيتسک يبرا يو برخ

 يناجيه ميشکست در تنظ نيکوتيبه ن ادياعت شيعمده گرا يها
 ستميدر س نيدوپامتواند اختالل در چرخه ياست که علت آن م

 يشناخت مياند که تنظها نشان داده. پژوهش)۱( دانست کيمبيل
باشد. يبر سطح سالمت روان م مؤثر يهاريمتغ نيترمهماز  جانيه

فرد در  يپردازش شناخت ينحو جانيه يشناخت ميمنظور از تنظ
. مطالعات )۱۰( باشديم زاو استرسناگوار  عيهنگام مواجهه با وقا

با  نيکوتياند که افراد معتاد به ننشان داده يعصب يربرداريتصو
قسمت در  نيکه ااند مغز همراهاز  يبخش يعيرطبيغ يهاعملکرد

از فرار و اجتناب ، نقش دارد جانيه ياحساسات شناخت ميتنظ
 رگايمصرف س يبرا ياصل زهيانگ کي عنوانبه يمنف احساسات

 يوابستگ گار و سطحيمصرف س زاني. م)۱۱( درنظرگرفته شده است
 است باال يافسردگ ايطراب ضافراد با سابقه ا انيدر م نيکوتيبه ن

 دنيکش گاريکه هدف از سدهند يگزارش م معموالً يگاريافراد س
ر پاسخ د شتريب دنيکش گاريس زهيو انگ نديکاهش احساسات ناخوشا

از  ياريبس، حالنيباا.  )۱۲(د يآيم به وجود يمنف يوخوخلقبه 
 ياحساسات منف يبر رو شتريب جانيه ميدر مورد تنظ هاپژوهش

 اندکرده يبررس زيبا چند استثنا که احساسات مثبت را ن، تمرکز دارند
 يهاروش  يجارا به يعاطف يهاسبکپژوهشگران  ي. برخ)۱(

را به  يعاطف يهاسبک هاآن، اندبرده به کار يجانيه ميتنظ
کردند.  بنديتقسيمو تحمل  يسازگار، يکارپنهان يهاسبک

 يراهبردها گريو د يشامل بازدار يکارپنهان يهاسبک يهايژگيو
 هاآن بعد از ظهور جاناتيه اجتناب از ايکردن  يمعطوف به مخف

که قادرند تا در حل  پردازديم يافراد يبه معرف يسازشسبکاست. 
 .رنديکارگبهآورند و  تدس را به يجانياطالعات ه يمسائل سازش

 يناش يختگيبه برانگ در پاسخاست که  يافراد يژگيسبک و نيسوم
 .دهنديمواکنش نشان  يدفاع ريراحت و غ يجانيه يهاتجربهاز 

   . )۲( دهنديمتحمل نشان  يشانيدر مقابل فشار و پر هانيا
 شتريب يگاريکه افراد س انددادهنشان  يمتعدد يهاپژوهش

 و اتجانيکردن ه ميتنظ يدر چگونگ يگاريس رينسبت به افراد غ
، هاپژوهش نيا ازجملهخود مشکل دارند  يعاطف يهاسبک زين

) که در پژوهش خود نشان دادند ٢٠١٠( و همکاران اينيمطالعه رل
روز ممکن است سبب ب يارگيدر افراد س يجانيه ميکه مشکالت تنظ

و  چلي. م)١٣( شود هاآن يدر زندگ يو جنس ييمشکالت زناشو
ان دادند که افراد مبتال به در پژوهش خود نش زي) ن٢٠١٣جوهان (

و  هاجانيه ميدر تنظ، کننديممصرف  گاريکه س يفعال شيب
اشاره به  زين گريد يهاپژوهش. )١٤( احساسات خود مشکل دارند

که انجام  رسديمبه نظر  ني. بنابرا)١٦, ١٥( موضوع را دارند نيا
بتواند در مورد  گاريو مصرف س هاجانيهدر حوزه  شتريمطالعات ب

پژوهش  ني. بنابرادينما يشتريکمک ب گاريمصرف س يشناسسبب
 يعاطف يهاسبکو  جانيه ميمشکالت تنظ سهيمقا باهدفحاضر 

  انجام شد. يگاريس ريو افراد غ يگاريس راددر اف
  

  مواد و روش کار
بود که در آن مشکالت  ياسهيمقااز نوع  يفيحاضر توص پژوهش

 يارگيس ريو غ يگاريدر افراد س يعاطف يهاسبکو  يجانيه ميتنظ
اصناف  يپژوهش شامل تمام يآمار جامعه  قرار گرفت. سهيمورد مقا

 صورتبهگروه مختلف  ٧از بود که  ١٣٩٤شهر کرمانشاه  در سال 
 ،فروشندگان پوشاک( شامل ترتيببهانتخاب شدند که  يتصادف

، يو بهداشت يشيآرالوازمو فروشندگان  شگرانيصنف آرا
بودند. با  )يخانگلوازمو  هايفروشوهيم، هارستوران، هاسوپرمارکت

نان به آ و سپسشد  هياصناف ته ستيمربوطه ل يهاهياتحاد يهمکار
به شرکت در مطالعه  ليبودن و تما يگارياعالم شد که در صورت س

 يگارينفر س ٢٦٠با مراجعه  انيدر پا .ندينما يبا پژوهشگران همکار
 ٢٦٠ نيا نيدر نظر گرفته شد. از ب گاريس کنندهمصرفگروه  عنوانبه

 نمونه انتخاب شد عنوانبهنفر  ١٥٢نفر با توجه به جدول مورگان 

در اختيار نداشته  موردنيازدر مواردي که واريانس جامعه يا در صد (
. )از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده کرد توانيمباشيد 

و  يفبه شکل تصاد  يگاريس ريافراد غ نياز ب زيگروه کنترل ن يبرا
. البته به ديانتخاب گرد گرينفر د ١٥٢بودن با گروه اول  همتا يبرا

نداشتن ، به شرکت در مطالعه ليهم چون عدم تما يخاطر عوامل
نفر در  ١٦٠از گروها  هرکدام گريو عوامل د زشير ايفرصت الزم و 

 عنوانبهنفر  ١٥٢از گروها  هرکدام يبرا انينظر گرفته شد که در پا
نفر  ٣٠٤کل نمونه پژوهش شامل  درمجموع هنمونه انتخاب شد ک

) ٢/٣٥نفر زن ( ١٠٧) و ٨/٦٤نفر مرد ( ١٩٧تعداد  نياز ا ؛ کهشد
نفر زن بود و در گروه  ٦٢نفر مرد و  ٩٠ يگاريگروه س در ؛ کهبودند

ه نمون يسن نيانگينفر زن بودند. م ٤٥و نفر مرد  ١٠٧ يگاريس ريغ
 ٨٩/٣٦ يگاريگروه س رد يسن نيانگيبود که م ٠٩/٣٥ موردبررسي

 ازلحاظبود. گروها  ٩١/٣٤ يسن نيانگيم يگاريس ريبود و در گروه غ
 يورود برا يهامالکهمتا شدند.  يليجنس و مدرک تحص، سن

مصرف ، کليس يليشامل؛ حداقل مدرک تحص يگاريس يهاگروه
به مواد مخدر و نداشتن  اديعدم اعت، به شکل روزانه گاريس
 ريگروه غ يبرا هامالک نيا ؛ کهبود، دشدهييتأ يروان يهايماريب
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 و همکارانجهانگير كرمي   ... بين در عاطفي هايسبک و هيجاني تنظيم مشکالت مقايسه
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 گاريبه شکل روزانه س دينبا صرفاًدر نظر گرفته شد و  زين يگاريس
 يبرا، هاگروه ي. پس از انتخاب نمونه  و همتا سازکردنديممصرف 
جهت  صرفاً شدهيآورجمع يهادادهداده شد که  حيتوض هايآزمودن

خواهد ماند. پس از  يباق انهمحرم و اطالعاتاست  يکار پژوهش کي
قرار  هاآن اريپژوهش در اخت يهاپرسشنامه، هايآزمودن تياعالم رضا

 يبا استفاده از آزمون آمار جينتا، هاداده آوريجمعگرفت که پس از 
 SPSS_21آماري  افزارنرمو توسط  رهيچند متغ انسيوار ليتحل

  .قرار گرفت ليمورد تحل
  :ابزار

 يجانيه مياز پرسشنامه مشکالت تنظ هاداده آوريجمع يبرا
هوفمن و کاشدان  يعاطف يهاسبک و پرسشنامه ) DERSاس (يمق

  .استفاده شده است
 دشواري سنجش يبرا: جانيه ميتنظ يپرسشنامه دشوار -

) ٢٠٠٤( روئمر و توسط گراتز شدهيمعرف مقياس از هيجان تنظيم
 اسيخرده مق ٦و  هيگو ٣٦پرسشنامه شامل  نيا، استفاده شد

 رشيعدم پذ، پرسشنامه شامل نيا يهااسيمق. خرده باشديم
 يدشوار، دست زدن به رفتار هدفمند يدشوار، يجانيه يهاپاسخ

 يمحدود به راهبردها يدسترس، جانيه يفقدان آگاه، کنترل تکانه
برابر  يکل يدرون يياياست. پا جانيه تيشفاف دانو فق جانيه ميتنظ
 يبرا، شدهانيب ترتيببه اسيهر خرده مق يو برا باشديم ٩٣/٠با 

دست زدن به رفتار  يدشوار، ٨٥/٠ يجانيه يهاپاسخ رشيعدم پذ
 جانيه يفقدان آگاه، ٨٦/٠کنترل تکانه  يدشوار، ٨٩/٠هدفمند 

 يبراو  ٨٨/٠ جان يه ميتنظ يمحدود به راهبردها يدسترس، ٨٠/٠

 يدرون ييايپا يبررس بر اساس. باشديم ٨٤/٠ جانيه تيشفاف دانفق
گزارش شده  ٨٦/٠کل را  يدرون يهمسان شدهانجام يکه توسط علو

 نييپا جانيه ميتنظ دهندهنشان اشداست. هرچه نمره فرد باالتر ب
 يو آلفا يپرسشنامه بررس يي. در پژوهش حاضر روا)١٧(خواهد بود 

   .به دست آمد ٨٧/٠کرونباخ آن 
 يهاسبک پرسشنامه: يعاطف يهاسبکپرسشنامه  -
 نيا، ديم گرديتنظ ٢٠١٠توسط هافمن و کاشدن در سال  يعاطف

 ترتيببه هاآنبه  ييگوپاسخ ؛ کهاست سؤال ٢٠پرسشنامه شامل 
. شوديم يبنددرجه  دانمينم -٣ ريخ -٢بله  -١: صورتبه

 ييمحتوا ييروا ازنظر، پرسشنامه مزبور پس از ترجمه و ترجمه مجدد
ن آ ييمحتوا ييقرار گرفت و روا يمتخصصان روانشناس اريدر اخت

، يکارپنهان اسيخرده مق اي مؤلفه ٣ يشد. پرسشنامه دارا تأييد
 ييدارند. روا سؤال ٥و  ٧، ٨ ترتيببهو تحمل است که  يکارسازش

 يکارشک پژوهشکه در  يطور، دشدهييتأآن توسط پژوهشگران 
 يکارسازش، ٧٠/٠ يکارپنهان يهااسيمقاز خرده  کيهر  ييايپا

آمد. در کل  دستبه ٨١/٠برابر کل  ييايپا و ٥٠/٠و تحمل  ٧٥/٠
در پژوهش  نيهمچن .)١٨( بود بخشتيرضا ييايو پا ييشاخص روا
به دست  ٦٠/٠آن  کرونباخ يو آلفا يپرسشنامه بررس ييحاضر روا

  . آمد
  

  هاافتهي
 کيرها به تفکين و انحراف استاندارد متغيانگيم ١در جدول 
  گروه آمده است.

     
  ک گروهيتفکرها به ين و انحراف استاندارد متغيانگيم :)١( جدول

  يگارير سيگروه غ  يگاريگروه س  ريمتغ
  انحراف استاندارد  ن يانگيم  انحراف استاندارد  نيانگيم

ک
سب

ها
 ي

عاطف
  ي

  ٥٩/٢  ٨٣/٧  ٤٣/٢  ٣٠/٩  يکارپنهان

  ٦٨/٢  ٣٢/٩  ٣٤/٢  ٧٩/٦  يسازگار
  ٧٥/١  ٥٥/٦  ٧٩/١  ٢٨/٥  تحمل

مشکالت تنظ
ي

م ه
ي

جان
  ٩٩/٣  ٢١/١٥  ٥٦/٢  ٤٧/١٩  يعاطف يهاپاسخرش يعدم پذ  

  ٤٤/٣  ٣٦/١٤  ٣٢/٢  ٢٣/١٦  رفتار هدفمند در انجاماختالل 

  ٤٢/٣  ١٩/١٥  ٥٤/٢  ٨٧/١٨  اختالل در کنترل تکانه
  ٩٧/٢  ٣٠/١٧  ١٤/٢  ٢٧/١٨  يعاطف ينبود آگاه
  ٩٩/٣  ٥٥/١٦  ٢٧/٣  ٨٤/٢٢  يم عاطفيتنظ يضعف راهکارها

  ٣٢/٣  ٣٠/١١  ٦٥/٢  ٦٥/١٥  يک عاطفيت و تفکينبود شفاف
  
آمده  ٢ج در جدول يکه نتا ره استفاده شديانس چند متغيل واريجان در دو گروه از تحليم هيو مشکالت تنظ يعاطف يهاسبکسه يمقا يبرا
  است.
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  هاگروهسه يمقا يانس برايل واريج تحلينتا  :)٢(جدول 
  يدارمعنيسطح   هيفرض   df  خطا F  df  ارزش  منابع

  ٠٠١/٠  ٢٩٤  ٩  ٥٠/٣٧  ٥٣/٠  ييالياثر پ
  ٠٠١/٠  ٢٩٤  ٩  ٥٠/٣٧  ٤٦/٠  وبلکز يالمبدا

  ٠٠١/٠  ٢٩٤  ٩  ٥٠/٣٧  ١٤/١  نگياثر هتل
  ٠٠١/٠  ٢٩٤  ٩  ٥٠/٣٧  ١٤/١  شهين ريتربزرگ

 
رها ياز متغ يکيانگر آن است که حداقل در يب ٢ج جدول ينتا

 تکبهتکسه يمقا يبرا، وجود دارد يدارمعنين دو گروه تفاوت يب
 ٣ج در جدول يانس استفاده شد که نتايل واريرها از آزمون تحليمتغ

 يآمده است مقدار المبدا ٢که در جدول  گونههمانآمده است. 

 دهندهنشانن يو ا است ٤٦/٠ره يانس چند متغيل واريتحل يوبلکز برا
 تواننديجان ميم هيو مشکالت تنظ يعاطف يهاآن است که سبک

  کنند.  ينيبشيپبودن را  يگارياحتمال سدرصد  ٥٤

  
  هاگروهسه يمقا يانس برايل واريج تحلينتا :)٣(جدول 

سطح   F  ن مجذوراتيانگيم df  مجموع مجذورات  ريمتغ
  يدارمعني

  مجذور اتا

  ٠٨/٠  ٠٠١/٠  ٠٧/٢٦  ٠٥/١٦٥  ١  ٠٥/١٦٥  يکارپنهان
  ٢٠/٠  ٠٠١/٠  ٣٧/٧٦  ٠٥/٤٨٥  ١  ٠٥/٤٨٥  يسازگار
  ١١/٠  ٠٠١/٠  ٤٣/٣٨  ٢٦/١٢١  ١  ٢٦/١٢١  تحمل

  ٢٩/٠  ٠٠١/٠  ٣٩/١٢٢  ٠٠/١٣٧٧  ١  ٠٠/١٣٧٧  يعاطف يهاپاسخرش يعدم پذ
  ٠٩/٠  ٠٠١/٠  ٧٤/٣٠  ٣١/٢٦٥  ١  ٣١/٢٦٥  رفتار هدفمند در انجاماختالل 

  ٢٧/٠  ٠٠١/٠  ٨٥/١١٢  ٨٩/١٠٢٧  ١  ٨٩/١٠٢٧  اختالل در کنترل تکانه
  ٠٣/٠  ٠٠١/٠  ٧٣/١٠  ٠٥/٧٢  ١  ٠٥/٧٢  يعاطف يآگاهنبود 

م يتنظ يضعف راهکارها
  يعاطف

٤٣/٠  ٠٠١/٠  ٢٣/٢٢٥  ٣٦/٣٠٠٦  ١  ٣٦/٣٠٠٦  

  ٣٤/٠  ٠٠١/٠  ٩٩/١٥٨  ٥٩/١٤٤١  ١  ٥٩/١٤٤١  يفک عاطيت و تفکينبود شفاف
  

و  يعاطف يهاسبکزان يکه در م دهديمنشان  ٣ج جدول ينتا
 وجود دارد. يدارمعنين دو گروه تفاوت يجان بيم هيمشکالت تنظ

در گروه  يکارپنهان ياست که سبک عاطف ين بدان معنيا
و تحمل در  يسازگار يعاطف يهاسبکشتر است و يب هايگاريس

نشان  جين نتاياست. همچن يگاريرسياز گروه غ ترکم يگاريگروه س
 دهکننمصرفن گروه يانگيمجان يم هيدهد که در مشکالت تنظيم
ت شتر اسيب يداريبه شکل معن کنندهمصرفر يگار از گروه غيس
)٠٠١/٠<P.(  ن يدر ب کهدهد يج حاصل از مجذور اتا نشان مينتا

نقش  ي) دارا۲۰/۰ ي(با مجذور اتا يسبک سازگار يعاطف يهاسبک
ضعف  ن مشکالتيگار است و در بيمصرف س ينيبشيپدر  يشتريب

) ۴۳/۰ن مقدار مجذور اتا (يشتريب يدارا يم عاطفيتنظ يراهکارها
  است. 
  

  گيرينتيجهبحث و 
و  جانيه ميمشکالت تنظ سهيمقا باهدفپژوهش حاضر 

انجام شد.  يگاريس ريو افراد غ يگاريافراد س يعاطف  يهاسبک
ت و مشکال يعاطف يهاسبک نيپژوهش حاضر نشان داد که  ب جينتا

 يدارمعنيتفاوت   يگاريس ريو غ يگاريدر افراد س يجانيه ميتنظ
 )١٦( نيشيپ يهاپژوهش جيهمخوان با نتا جهينت نيوجود دارد. ا

 ميتنظ، يجانيقش هوش همطالعات به ن نيکه در ا بوده است
وش و ه تيريمد ميو تنظ دنيکش گاريمجدد در س يابيو ارز يجانيه
اشاره شده  ،يگارينسبت به افراد س يگاريس ريغ شتر افراديب يجانيه

نشان داد که رابطه ، منش و همکارانش کيپژوهش ن جياست. نتا
 احساسات با ميو مشکالت در تنظ ييتنها نيب دارمعنيمثبت و 

آگسنر و ه  عمطال . در)١٩( وجود دارد گاريو سمواد  سوءمصرف
انجام شد پژوهشگران  سيگاري ١٥٠ يبر روکه  )٢٠٠٢همکاران (
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باعث  جاناتيه يشناخت ميتنظ ييکه توانا افتنديدست  جهينت نيبه ا
 گردديمدر افراد  يو روان يسطح سالمت جسمان دنيبهبود بخش

)٢٠(.  
 يهاسبکو  جانيه ميمشکالت تنظ يمتعدد يهاپژوهش در

 ررسيموردب يگاريس ريغ يو حت يگاريافراد س ايو  گاريبا س يعاطف
 افراد وابسته به يکه بر رو يقرار گرفته است. در پژوهش سهيو مقا
 نيکه افراد وابسته به کوکائ شدهمشاهدهانجام گرفت  نيکوکائ

کانه و کنترل ت جاناتيه تيريمد، جاناتيدر رابطه با فهم ه يمشکالت
 ميمشکالت تنظ نينشان داده شد که ب گريد يدر پژوهش .)١٥( دارند

 .)١٨( رابطه وجود دارد يگاريدر افراد س يو تحمل آشفتگ يجانيه
 شتريب يذهن ييبا توانا يجانيه ميکه تنظ انددادهنشان  قاتيتحق
ه ب توانديم ييتوانا نيهمراه است. ا يپردازش اطالعات اجتماع يبرا

مواد  بارانيزو  يمنف يهاامدياز پ يافراد کمک کند تا درک بهتر
از  يناش يو اجتماع يروان يدر برابر فشارها ، نيداشته باشند. بنابرا

 يکه راهبردها رسديم. به نظر )٢١(نند عمل ک ترموفقمصرف مواد 
، گيريتصميم، يجانيه تيريهمچون؛ مد جانيه ميمثبت تنظ

 ،مثبت يابيمجدد و باز ارز يابيارز، گرانيکنترل عواطف خود و د
 ،نابسنده يمثل؛ رشد عاطف ييکمبودهابرداشتن  انياز م يبرا

و  يمنف جانيو داشتن ه جانيرفتار و ه دهيسازماندر  يدشوار
فراد در ا يمضاعف ييمواد) توانا يطورکلبهو سيگار (از مصرف  زيپره
 ييارسان دليلبه يگاريکه افراد س شدهگفته ني. همچنآورنديم ديپد

از  يخالص يتا برا شونديممجبور  نييو تحمل پا يجانيه ميدر تنظ
و  ترفيضع يجانيه مي). تنظ١٥(ابند يب يفور يراه يمنف جاناتيه

ممکن است مانع کنترل وسوسه  يمنف يجانيه ميظتن يراهبردها
که  دهديمنشان  هاپژوهش جينتا گريد يمصرف باشند. از سو

ز ا يدر افراد با سوءمصرف مواد ناش جانيه ميتنظ يمنف يراهبردها
مشکل در درک ، نامناسب يجانيمهارت ه، يجانيه تيفقدان کفا

تعارضات  حل يبرا ترکم ييو توانا گرانيکردن احساسات خود و د
 کرد که مشکالت انيب توانيمحاصل   جيبه نتا با توجه. )٢٢( است

 يفعاط يهاسبکو  جاناتيکردن ه ميدر تنظ يگاريافراد س شتريب
 و رشد ينشخوار ذهن، يشناخت يهايينارسااز  يناش شتريب، خود
 هاآن نيدر ب گاريس اديبه مصرف ز درنهايتنابسنده است که  يعاطف

  . انجامديم
 ليگفت که از دال توانيمپژوهش  نيا جيبا توجه به نتا پس

 يهاراهبرد يريکارگبهدر  يناتوان، گاريافراد به س شيگرا ياحتمال
 ؛ واست هاجانيهدر حوزه  اديز يهايکاستو  يجانيه ميمثبت تنظ

 ينفم، يامقابلهراهبرد  کي عنوانبه گاريگفت که مصرف س توانيم
 ني. از بشوديممشکالت فرد به کار گرفته  شکاه يبرا ناکارآمدو 

اختالل در انجام رفتار هدفمند تفاوت  مؤلفه يجانيه ميمشکالت تنظ
 يطفعا يهاسبک نياز ب ؛ ودر دو گروه دارد هامؤلفه ريبا سا يشتريب

ا توجه ب نيدارد. بنابرا يشتريتفاوت ب هامؤلفه ريبا سا يهم سازگار
 و جانيه ميکه مشکالت تنظ فتگر جهينت توانيم  جيبه نتا
اوت متف يگاريس ريبا افراد غ يگاريافراد س نيب يعاطف يهاسبک
 کنندهمصرفنشان داد که افراد  ج پژوهشينکه نتايبا توجه به ا است.

 نيا شناخت، هستندجان با مشکل مواجه يم هيگار در تنظيس
 درمان و يريشگيپ در يتوجهقابلکمک  توانديم رهايمتغ

 يليمسئله دال نيا چراکه باشد گاريترک س حال در کنندگانمصرف
 و ازآنجاکه .باشد جانبههمه يدرمان ديبا زين آن درمان و دارد گوناگون

 يخلق حاالت رييتغ يبرا را گاريس، کنندگانمصرف شتريب
 به منجر که يجانيه ميتنظ يآگهشيپ نيبنابرا کننديم خودمصرف

 راه توانديم است گاريس به نسبت يتوان باز در و مقاومت شيگرا

گار و مواد مشابه يحوزه ترک س درمانگرانروان و زانير برنامه يگشا
   .باشد

؛  ازجملهبود.  هاتيمحدوداز  يک سري يپژوهش حاضر دارا
ند الزم را نداشت يهمکار يمشغله کار دليلبهاز اصناف  ينکه برخيا

 ياز آن گره صنف يترکم ينمونهکه تعداد  شديمو پژوهشگر مجبور 
 از اصناف ينکه برخيگر ايت دين محدوديهمچن ؛ وديرا انتخابر نما

پر کردن پرسشنامه را نداشتن و پژوهشگر  يبرا يسواد  کاف
 داديماختصاص  هاگروهن دسته از يرا به ا يشتريوقت ب ستيبايم

 هکنيابا توجه به . کرديمجاد يمطالعه مانع ا يشرويکه در روند پ
 نيابنابر، اصناف کرمانشاه انجام گرفت نيدر ب صرفاًپژوهش حاضر 

شود. پس  تيالزم رعا اطياحت هاداده ميالزم است که در تعم
  .رديانجام گ زين گريدر جوامع د يآت يهاپژوهشکه  شوديم شنهاديپ

و  هاجانيهکه درمانگران نقش  شوديم شنهاديپن يهمچن
در نظر داشته باشند.  گاريرا در مصرف س هاآن ميمشکالت تنظ

و درمان افراد وابسته به مصرف  يريشگيجهت پ توانيم نيبنابرا
  .توجه کرد هاجانيه مير به تنظگايس

  
  يقدردانتشکر و 

 ياريو  ييراهنمان پژوهش يکه ما را در انجام ا يکسان همهاز 
  .ميکنيممانه تشکر يرساندن صم
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Abstract 
Background & Aims: Given the significance of emotions in mental health, the present study aimed to 
compare the emotional dysregulation and affective styles among smokers and nonsmokers. 
Materials & Methods: This descriptive and comparative study was conducted on the guilds of 
Kermanshah. The simple random sampling was used as the basic sampling technique whereby 152 
smokers and 152 nonsmokers were selected. To collect the required data, the difficulties in emotion 
regulation scale (DERS) and the affective style questionnaire (ASQ) were exploited. As for data 
analysis, the multivariate analysis of variance was utilized. Additionally, the SPSS 21 was employed for 
data analysis. 
Results: The results of the present study revealed that there was a significant difference between the 
smokers and nonsmokers in terms of the emotional dysregulation and affective styles. Besides, the 
results demonstrated that the emotional dysregulation was significantly higher among the smokers 
(p<0.001). 
Conclusion: Given the results of the present study, it was concluded that the emotional dysregulation 
and affective styles played roles in smoking. Accordingly, it was concluded that two possible reasons 
for one’s tendency towards smoking were one’s inability to use positive strategies for regulating 
emotions and numerous shortcomings in affection.  
Keywords:  Smoking, Emotional Regulation, Affective styles  
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