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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری
بود .روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح گروه کنترل نامعادل انجام شد .برای این
منظور ،از بین  211دانشجوی سیگاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان که به روش خود اظهاری و
معرفی دوستان خود شناسایی شد 01 ،نفر که در دسترس و حاضر به همکاری بودند ،انتخاب و بهصورت
تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل جایگزین شد .نخست درهردوگروه ،مقیاس تکانشگری بارات
( )2887اجرا شد ،سپس گروه آزمایش به مدت  9جلسه بهصورت گروهی ،آموزش تنظیم هیجان به روش
گراس را دریافت کرد؛ اما گروه کنترل ،هیچگونه آموزشی دریافت نکرد .پس از پایان آموزش ،دوباره
برای هر دو گروه مقیاس تکانشگری بارات اجرا شد .تحلیل دادهها با استفاده از واریانس چند متغیره
( )MANOVAبرای نمرات افتراقی نشان داد که :آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس تکانشگری
دانشجویان را بهگونهای معنیدار کاهش داده است .بعالوه ،آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس
تکانشگری شناختی ،تکانشگری بیبرنامگی و تکانشگری حرکتی دانشجویان سیگاری بهگونهای معنیدار
کاهش داد .نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری تأثیر
دارد و تکانشگری را کاهش میدهد؛ بنابراین ،از آنجاکه افراد سیگاری وقتی در معرض هیجانات منفی
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قرار میگیرند ،احتماالً بدون برنامهریزی و بهصورت تکانشی عمل میکنند؛ لذا آموزش تنظیم هیجانی به
روش گراس در کاهش تکانشگری افراد سیگاری مؤثر است)p<0.01( .
کلیدواژهها :آموزش تنظیم هیجان ،تنظیم هیجان به روش گراس ،تکانشگری ،افراد سیگاری.
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مقدمه
استعمال دخانیات از مهمترین و اجتنابناپذیرترین علل مرگومیر زودرس به شمار میرود
(فاگرستم .)1111 ،2مصرف تنباکو بهصورت سیگار بیشتر از اشکال دیگر آن رواج دارد
(گراس 71 .)2881 ،1تا  91درصد سیگاریها بهعنوان افراد وابسته به سیگار طبقهبندی
میشوند (هارمن ،0بیچوف 4و بروکس .)1116 ،5با وجود گزارشهای متعدد درباره
خطرات ناشی از استعمال سیگار ،امروزه گرایش افراد جامعه بهویژه نوجوانان و جوانان به
سیگار کشیدن رو به افزایش و سن شروع مصرف سیگار رو به کاهش است .در سال 1120
یک برآوردنشان داده است که  42درصد نوجوانان در برخی مواقع و  24/7حداقل در یک
دوره  01روزه مصرف سیگار داشتند (هاروانکو 6و همکاران .)1128 ،برای استعمال
دخانیات و گرایش به آن دالیل مختلفی ذکر شده است ،برخی افراد برای پذیرفته شدن از
سوی جامعه سیگار میکشند و برخی دیگر با این راه خود را رشد یافتهتر و بزرگتر جلوه
میدهند و برخی برای تسکین خود به سیگار پناه میبرند (جیسور.)2894 ،7
تکانشگری 9از مباحث مهم در روانشناسی بالینی است که قدمت نظریهپردازی در آن
را میتوان به دو هزارسال قبل در نظریات افالطون ،نسبت داد (برگ ،به نقل از امینی،
نامداری و شیرانی .)2085 ،این مفهوم معموالً با رفتارهای نسنجیده یا بدون فکر ،تداعی
شده و بهعنوان یکی از حاالت بالینی در اختالالت مختلف روانشناختی و یا حتی بهعنوان
اختاللی مستقل ،در نظر گرفته شده است که نیازمند مداخله بالینی است .البته پاسخ آنی و
بدون فکر به موقعیتهای مختلف ،لزوماً حالتی منفی نیست ،بلکه در بعضی از موقعیتها
ارزش سازگاری دارد ،بهعنوانمثال واکنش سریع در موقعیتهای مستعد تصادفات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fagerstrom, K. O.
2. Gross, J. J.
3. Harmen, H.
4. Bischof, G.
5. Brooks, A.
6. Harvanko, A. M.
7. Jessor, R.
8. impulsivity
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رانندگی ،معموالً بدون تفکر واضح قبل از عمل انجام میگیرد و ارزش سازگارانه دارد .در
این موارد ،دیگر صحبت از تکانشگری ناسازگارانه یا ناکارآمد به میان نمیآید؛ بنابراین
الزم است که بین تکانشگری کارآمد و ناکارآمد ،تمایز قائل شد .آنچه در اکثر ابزارهای
سنجش و مباحث بالینی تحت عنوان تکانشگری مطرح میشود ،اغلب ،تکانشگری
ناکارآمد است .تکانشگری ناکارآمد به تمایل برای عمل بدون فکر قبلی اشاره دارد
بهطوری که منجر به اختالل در عملکرد فرد در جنبههای مختلف میشود (دادستان،
 .)2098در واقع افراد تکانشگر بر اساس احساسات لحظهای خود عمل میکنند ،بدون
اینکه قوانین یا مالحظات خاص هر موقعیت را در نظر بگیرند (دایمن 2و همکاران ،به نقل
از :امینی؛ نامداری و شیرانی .)2085 ،مفهوم مشترك بین اکثر تعاریف ارائه شده از
تکانشگری ،عمل کردن بدون تفکر است بهطوری که فرد ،در مورد پیامدهای رفتاری
خاص خود و دیگران فکر نمیکند و به محض تمایل برای انجام یک رفتار ،آن رفتار را
بدون هیچ فیلتر ذهنی یا رفتاری ،انجام میدهد .به عبارتی میتوان تکانشگری را قطع
ارتباط بین محركهای محیطی و پاسخهای فرد در محیط ،قلمداد کرد .توانایی تفکر و
اقدام سریع و مؤثر میتواند در پارهای از موارد ضامن بقای ما و گاه در دنیای پرشتاب
کنونی پاسخگوی نیازهایمان باشد و حتی میتواند برای برخی از افراد این امکان را فراهم
کند تا خواستهای خود را به شیوهای امن ،ولی جسورانه بیان کنند ،رفتن به یک مرخصی
برنامهریزی نشده ،اقدام به خریدهای کالن بدون طرح قبلی و یا گذراندن یک روز به دور
از مشغله کاری میتواند احساس فراغت و آسودگی را به همراه آورد (استراتون)1116 ،1
چنین اقداماتی تحت عنوان تکانشگری نامگذاری میشوند .اقدامات تکانشی معموالً
پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد .تکانشگری ،عاملی محوری در بروز رفتارهای
خودکشی ،سوءمصرف مواد ،پرخاشگری ،اختالالت شخصیتی ،مشکالت نارسایی توجه و
رفتارهای مجرمانه در نظر گرفته شده است (نیکوگفتار و عنافچه.)2080 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تکانشگری بهعنوان یک فعالیت بدون بینش سازهای زیستی-رفتاری است که با
سیگاری بودن ارتباطی قوی دارد (به نقل از ماثو ،بوریس ،فرولینکر ،سالدین و کارپنتر
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 .)1125در پژوهشی رأس ،آه و اودنل )1125( 1مشخص شد که افراد سیگاری در مقایسه
با افراد غیر سیگاری تکانشگری بیشتر و هشیاری کمتری دارند .پژوهش ماثوو همکاران
( )1125نشان داد که تکانشگری با مصرف روزانه سیگار در دانشجویان ارتباط مستقیم
دارد .تکانشگری با رفتارهای پرخطر نوجوانان ارتباط دارند (هاروانکو و همکاران.)1128 ،
در پژوهش دیگری نشان داده شد که حساسیت اضطرابی با وابستگی به سیگار ارتباط قوی
دارد (زولنسکی 0و همکاران .)1128 ،پژوهش کاله ،استاتوز و کوپر )1129( 4نشان داد که
بین تکانشگری و سیگاری بودن در افراد بزرگسال رابطه معنیدار و جود دارد .در پژوهشی
به روش فرا تحلیل مشخص شد که تکانشگری و سیگاری بودن به هم مربوطاند .در این
مطالعه اندازه اثری بین  1/27تا  1/11گزارش شده است (بأس ،هایدن ،الم و استیگر،5
.)1128
از عوامل روانشناختی که ممکن است بر مصرف مواد بهویژه سیگار و تکانشگری های
ناشی از آن تأثیر داشته باشد ،تنظیم هیجانی 6است .تنظیم شناختی هیجان به مدیریت یا
تنظیم عواطف و هیجانها کمک میکند و تنظیم شناختی هیجان شامل آگاهی ،پذیرش و
درك هیجانات برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی است (حسنزاده .)1127 ،تنظیم
شناختی هیجان نشان دهنده طیف فرایندهایی است که از طریق آن افراد میتوانند طبیعت،
نوسان و طول مدت هیجانات را تغییر دهند (آزاد و همکاران .)1124 ،تنظیم شناختی
هیجان یک عامل مهم و تعیینکننده در بهزیستی روانشناختی و شناخت ویژگیهای
شخصیتی است که نقش اساسی در سازگاری با رویدادهای استرسزای زندگی ایفا میکند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mathew, A. R., Burris, J. L., Froeliger, B., Saladin, M. E. & Carpenter, M. J.
2. Rass, O., Ahn, W. Y. & O’Donnell, B. F.
3. Zvolensky, M. J.
4. Kale, D., Stautz, K. & Cooper, A.
5. Bos, J., Hayden, J. A., Lum, J. A. & Staiger, P. K.
6. emotion regulation
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(بهرامی و همکاران .)1125 ،تنظیم هیجان به راهبردهایی اطالق میشود که از آنها برای
کاهش ،افزایش یا نگهداری تجارب هیجانی استفاده میشود (گراس .)1112 ،تنظیم هیجان
به معنای تالش افراد برای تأثیر گذاشتن روی نوع ،زمان و چگونگی تجربه و بیان ،تغییر
طول دوره یا شدت فرایندهای رفتاری ،تجربی و یا جسمانی هیجانها است و به
طورخودکار یا کنترل شده ،هشیار یا ناهشیار و از طریق بهکارگیری راهبردهای تنظیم
هیجان انجام میگیرد ،راهبردهایی مانند باز ارزیابی ،نشخوار فکری ،خود اظهاری ،اجتناب
و بازداری .در برخی از رویکردهای درمانی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بخشی از
مداخله در مشکالت هیجانی را به خود اختصاص داده است .ابعاد مختلف این
مهارتآموزی عبارتاند از آموزش مهارتهای اثربخشی بین فردی ،ذهن آگاهی ،تنظیم
هیجان ،افزایش تحمل ناکامی و مهارتهای اعتبار بخشی .در برخی از تحقیقات ،اثربخشی
این روش در درمان بینظمی هیجانی نشان داده شده است (سادوك 2و سادوك ،به نقل از
برجعلی ،اعظمی ،چوپان و عرب قهستانی.)2084 ،
تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایشهای مربوط به پاسخهای هیجانی است .در واقع تنظیم
هیجان اعمالی است که برای تغییر یا تعدیل یک حالت هیجانی به کار میرود .گراس
الگوی فرایندی تنظیم هیجان را پیشنهاد کرده است .بر طبق این الگو تنظیم هیجان شامل
همه راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانه میشود که برای افزایش ،حفظ و کاهش مؤلفههای
هیجانی ،رفتاری و شناختی یک پاسخ هیجانی به کار برده میشود .با این اطالعات ،انسانها
یاد می گیرند که در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار کنند ،چگونه تجارب هیجانی را
بهصورت کالمی بیان کنند ،چه راهکارهایی را در پاسخ به هیجانها بکار برند و در زمینه
هیجانهای خاص ،چگونه با دیگران رفتار کنند (مارتنی 1و بوسری .)1121 ،0در مدل تنظیم
هیجانی گراس ( )1112استراتژیهای تنظیم هیجانی طبق شرایطی طبقهبندی میشوند که
آنها بر این فرایند در طول ارزیابی موقعیتهای بالقوه یا در طول تعدیل تمایالت پاسخها
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تأثیر میگذارند .ارزیابی مجدد شناختی و فرونشانی دو راهبرد تنظیم هیجانی هستند که بر
اساس زمان اتفاق افتادن قبل یا بعد از گرایشهای پاسخی هیجان که پاسخدهی
فیزیولوژیکی ،رفتاری و تجربهای را تغییر میدهند ،از هم متمایز میشوند (گراس،1117 ،
 .)1112ارزیابی مجدد شناختی یک استراتژی است که طی آن شخص درباره موقعیتی فکر
می کند تا اثر هیجانی آن را تغییر دهد .در مقابل ،فرونشانی به بازداری رفتار که بیانگر
هیجان است ،اشاره دارد .برخالف ارزیابی مجدد شناختی ،فرو شناختی بر تعدیل
گرایشهای پاسخی هیجان که از موجود بودهاند ،اثر میگذارد (گراس.)1117 ،
راهبردهای تنظیم هیجان در تحول هیجانی ،شناختی و اجتماعی ریشه دارد .در این راهبردها
پدید آیی بدکارکردی نقش مؤثری در ایجاد و نگهداشت اختاللهای هیجانی دارد .در
حقیقت مفهوم تنظیم هیجان خیلی گسترده و فراگیر است و طیف وسیعی از فرآیندهای
هشیار و ناهشیار فیزیولوژیکی ،رفتاری و روانشناختی را در بر میگیرد (گراس1117 ،؛
 .)1112شکست در تنظیم هیجان بینظمی نامیده میشود .بینظمی هیجان بهعنوان
روشهای ناسازگارانه پاسخ به هیجانات تعریف شده است که شامل پاسخهای فاقد
پذیرش ،دشواری در کنترل رفتارها در بستر پریشانی هیجانی و نقص در استفاده عملکردی

از هیجانات بهعنوان اطالعات است (آلداو ،2نولن _هوکسما 1و سویزر .)1121 ،0اختالالت
و عالئم فیزیولوژیکی گوناگونی وجود دارد که با بی نظمی هیجان ارتباط دارند ،بعضی از
این موارد شامل :درد ،استعمال دخانیات ،گسیختن ،اختالالت خوردن و اعتیاد میشود
(مکلم1117 ،4؛ ترجمه کیانی و بهرامی.)2081 ،
پژوهشها نشان دادهاند که دشواری در تنظیم هیجان با طیف وسیعی از اختالالت از
جمله سوءمصرف مواد ،اختالل اضطراب فراگیر و استرس پس از سانحه در ارتباط است.
افرادی که راهبردهای تنظیم هیجان ضعیف را فراگرفتهاند ممکن است بیش از دیگران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aldao, A.
2. Nolen- Heksema, S.
3. Schweizer, S.
4. Macklam, G.
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مستعد استفاده از رفتارهای پرخطر بهعنوان ابزاری برای تسکین هیجان منفی باشند (گراتز

2

و رومر ،1114 ،1منین ،0هیمبرگ ،4ترك 5و فرسکو)1111 ،6؛ اما تا امروز درباره نقش
تنظیم هیجانی در مصرف سیگار پژوهشهای تخصصی اندك انجام شده است .فاکیتو،
جولینو و تول )1121( 7در پژوهشی درباره ارزیابی مجدد شناختی و فرونشانی افراد
سیگاری دریافتند که ارزیابی مجدد شناختی با دورههای کوتاه مصرف سیگار ،خلق مثبت
بیشتر ،احساسات ناخوشایند و نشانههای افسردگی کمتر در ارتباط است ،در مقابل
فرونشانی با دورههای طوالنی مصرف سیگار و سوگیری توجه نسبت به مصرف سیگار
مرتبط بود .کان 9و دیمتروویکس )1121( 8در پژوهشی مروری که طی آن ارتباط هوش
هیجانی و اعتیاد به مواد مخدر را بررسی کردند ،به این نتیجه دست یافتند که سطوح
پایینتر هوش هیجانی با میزان مصرف بیشتر سیگار ،مصرف مواد الکلی و دیگر مواد قاچاق
در ارتباط است ،عالوه بر این آنها دریافتند که شناسایی و تمایز تنظیم هیجان بهعنوان دو
مؤلفه از هوش هیجانی نقش اساسی در سوء مصرف مواد دارند .در پژوهشهای متعددی
مداخالت تنظیم هیجان را در ارتباط با تکانشگری موردبررسی قرار دادهاند .آبراموتیز و
برنباوم

21

( )1119اشاره کردهاند که اساس تنظیم هیجان ممکن است بهخصوص

دیدگاههای مفیدی برای درك رفتارهای تکانشی و وسواسی باشد .در پژوهش فوکس و
همکاران ) 1117( 22مشاهده شده که افراد وابسته به کوکائین در مقیاسه با گروه کنترل
مشکالتی را در رابطه با فهم هیجانات ،مدیریت هیجانات و کنترل تکانه در هفته اول پرهیز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gratz, K. L.
2. Romer, L.
3. Mennin, D. S.
4. Heimberg, R. G.
5. Turk, C. L.
6. Fresco, D. M.
7. Fucito, L., Juliano, L.& Toll, B.
8. Kan, B.
9. Demetrovics, Z.
10. Abramowitz, A. & Berenbaum, H.
11.Fox, H. C. & Et al
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گزارش کردند و با ادامه پرهیز ،افراد وابسته به کوکائین مشکالت مداومی تنها در کنترل
تکانه نشان دادند .افراد وابسته به کوکائین نقصهای بارزی را در تنظیم هیجان نشان
میدهند که با واکنش استرس بیشتر و کنترل تکانه کاهش یافته ارتباط دارد (فوکس و
همکاران .)1122 ،اعظمی و همکاران ( )2080نیز در پژوهش خود نشان دادند آموزش
تنظیم هیجان میتواند در کاهش عالئم تکانشگری در افراد وابسته به مواد مؤثر باشد.
با توجه به نتایج پژوهشهایی که برشمردیم ،تنظیم هیجانی در مصرف سیگار نقش
اساسی دارد ،اما به دلیل پراکنده بودن مطالعات خارجی و نبود پژوهشها در مورد نقش
این متغیر روانشناختی در مصرف سیگار بهویژه در بین دانشجویان و بخصوص دانشجویان
ایرانی ،نتایج این پژوهش از بعد افزایشی میتواند باعث تقویت علم روانشناسی شود .از
طرفی مراکز ترك اعتیاد میتوانند از آموزشهای استفاده شده در این مطالعه جهت ترك
اعتیاد بیماران خود استفاده کنند؛ بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال
است که آیا آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری دانشجویان سیگاری تأثیر
دارد؟

روش
این پژوهش با روش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح گروه کنترل نامعادل انجام شد.
جامعه آماری پژوهش  211دانشجوی سیگاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان در سال
تحصیلی  85-86بود؛ که از طریق خوداظهاری و معرفی دوستان خود شناسایی شد .از این
دانشجویان سیگاری شناسایی شده؛ تعداد  01نفرکه به آنها دسترسی بود و به همکاری با
پژوهشگر تمایل داشتند ،انتخاب و بهصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .در هر دو
گروه ابتدا مقیاس تکانشگری بارات اجرا شد ،سپس گروه آزمایش ،آموزش تنظیم هیجان
به روش گراس دریافت کرد؛ اما گروه کنترل آموزش خاصی دریافت نکرد .آموزش
بهصورت گروهی در  9جلسه بر روی گروه آزمایش انجام شد .پس از پایان دورهی
آموزش در هر دو گروه دوباره مقیاس تکانشگری بارات اجرا شد.
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مالكهای ورود به جامعه آماری عبارت بودند از :مرد بودن ،سن بین  01-29سال،
مصرف سیگار روزانه حداقل  5عدد سیگار ،فاقد اختالالت شدید روانی با ارزیابی پزشکی
و روانپزشکی ،فاقد بیماری جسمانی که مانع از مشارکت در برنامه شود.
برای اندازه گیری تکانشگری در این پژوهش از مقیاس تکانشگری بارات)2887( 2
استفاد شد .نسخه اصلی این آزمون در سال  2851توسط ارنست بارات ساخت شده و از آن
زمان به بعد بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت .در پژوهش حاضر از نسخهی یازدهم
پرسشنامهی تکانشگری بارات ( )2887با  01آیتم استفاده شد؛ که با طیف لیکرت 4
درجهای نمرهگذاری میشود و ماهیت چند بعدی تکانشگری را اندازهگیری میکند .دامنه
نمرات پرسشنامه بین  01تا  211متغیر است .نمرات باالتر ،نشانگر تکانشگری بیشتر و
نمرات پایینتر نشانگر تکانشگری کمتر است .همسانی درونی این پرسشنامه توسط
سازندگان آن بر روی جمعیتهای دانشجویان ،معتادین به مواد مخدر ،بیماران
روانپزشکی و زندانیان ،بین  1/78تا  1/90محاسبه شده است (امینی ،نامداری و شیرانی،
 ..)2085این پرسشنامه به زبانهای مختلف ترجمه و ویژگیهای روانسنجی آن در
کشورهای مختلف غیر انگلیسی زبان ،از جمله برزیل ،کرهی جنوبی ،ژاپن و ایتالیا
تأییدشده است (وایتساید و لینام .)1112 ،1نسخهی یازدهم پرسشنامهی تکانشگری بارات
بهعنوان یکی از پرکاربردترین و معتبرترین ابزارهای سنجش تکانشگری در کشورهای
مختلف و از جمله ایران است .این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است :تکانشگری
شناختی :شامل تصمیمگیری شناختی سریع است و از طریق سؤاالت -14-11-22-8-6-5
 19-16سنجش میشود .تکانشگری حرکتی :شامل عمل کردن بدون فکر است و از طریق
سؤاالت  01-15-10-11-12-28-27-26-4-0-1سنجش میشود؛ و تکانشگری
بیبرنامگی :از طریق سؤاالت  18-17-29-25-24-20-21-21-9-7-2سنجش میشود.
عالوه بر نمره هر خرده مقیاس جداگانه؛ یک نمره برای کل مقیاس تکانشگری محاسبه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barrat Impulsivity Scale
2. Whiteside, S. P. & Lynam, D. R.
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میشود .بهمنظور اجتناب آزمودنیها از ایجاد سبک پاسخ ،تعدادی از سؤاالت بهگونهای
نوشته شدهاند که فقدان تکانشگری را نشان میدهند و بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشوند که عبارتاند از :سؤاالت (.)01-18-11-25-20-21-21-8-9-7-2
دریکی ازجدیدترین نسخههای این مقیاس پاتون ،استنفورد و بارات )2885( 2اعتبار و
روایی را در همه نمونهها باال گزارش کردند .همسانی درونی در نمونه مجرمان  ،1/91برای
دانشجویان لیسانس  1/91و برای بیماران روانپزشکی  1/90گزارش شده است.
پژوهشهای مختلف نشان میدهند تعداد سؤالهایی که روی هر عامل بار میشوند ،در
مطالعات مختلف بهخوبی تکرار شدهاند .اختیاری و همکاران ( )2097در طی پژوهشی
برای تعیین روایی و اعتبار نسخههای فارسی پرسشنامه آیزنگ ،بارات ،دیکمن و زاکرمن
در تعیین رفتارهای مخاطره جویانه و تکانشگری ،ضریب آلفا را برای این مقیاس در افراد
سالم  1/90و در مصرفکنندگان مواد  1/94گزارش کردهاند .همچنین همبستگی خرده
مقیاسهای بیبرنامگی ،حرکتی ،شناختی با کل مقیاس به ترتیب  1/82 ،1/91و 1/92؛
تکانشگری کج کنشی به ترتیب  1/51 ،1/47و  1/41گزارششده و همبستگی نمره کل
مقیاس بارات با عامل کج کنشی معنیدار گزارششده است .در نتیجهگیری پایانی،
اختیاری و همکاران مقیاس تکانشگری بارات را بهعنوان یک پرسشنامه خوب برای
سنجش ابعاد پدیده تکانشگری معرفی کردهاند .امینی؛ نامداری و شیرانی ( )2085در
بررسی روایی و پایایی مقیاس تکانشگری آیزنک و مورای و پرسشنامه توجه تقسیم شده
در دانشجویان اصفهان از مقیاس تکانشگری بارات بهعنوان مالك معتبر استفاده کردهاند.
همچنین در پژوهش حاضر اعتبار مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/97برآورد
گردید.
ابتدا از بین  211دانشجوی سیگاری شناسایی شده 01 ،نفر که به آنها دسترسی بود و
تمایل به همکاری داشتند ،انتخاب شد .در گام بعدی  25نفر از این افراد از پروتکل
آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گراس که یک شیوه پیشنهادی برای آموزش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Patton, J.H., Stanford, M.S. & Barrat, E.S.
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تنظیم هیجان است بهعنوان عامل مداخله برخوردار شدند .مراحل مختلف آموزش تنظیم
هیجان بر اساس برنامه مذکور در این پژوهش در قالب  9جلسه  1ساعتی بهصورت گروهی
انجام شد .ابت دا دو جلسه توجیهی برای افراد نمونه تشکیل شد تا با طرح پژوهش آشنا شده
و ضمن درك اهمیت موضوع و جلب همکاری آنها مقیاس تکانشگری بارات را تکمیل
نمایند .سپس آنها بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .در
مرحله بعد از تمام افراد گروه آزمایش خواسته شد که حتیاالمکان در تمام جلسات حضور
داشته باشند و در نهایت پروتکل تنظیم هیجان در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل
هیچگونه مداخلهای دریافت نکردند .نهایتاً پس از اتمام جلسات با اجرای پسآزمون دو
گروه مورد سنجش قرار گرفتند .خالصهای از محتویات جلسات آموزشی تنظیم هیجانی به
روش گراس در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :1خالصه محتوای جلسات آموزشی تنظیم هیجان به روش گراس ()2002
جلسات

هدف

2

آشنایی

1

محتوای جلسات

تکالیف جلسه

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و

تکلیف داخل جلسه :انجام تمریناتی با هدف

شروع رابطه متقابل رهبر گروه و

آشنایی با یکدیگر

اعضا ،بیان اهداف اصلی و فرعی

تکلیف خارج از جلسه :تمرکز روی رخدادهای

گروه و گفتگوی اعضا راجع به

هیجانی که خارج از جلسه برای هر فرد اتفاق

اهداف شخصی و جمعی ،بیان

میافتد ،ثبت رخداد

منطق و مراحل مداخله ،بیان

بازخورد :بازخورد :بیان نقطه نظرات اعضای

چارچوب و قواعد شرکت در

گروه در مورد تجزبه ی خاص خود نسبت به

گروه

این جلسه

انتخاب موقعیت :شناخت هیجان و

تکلیف داخل جلسه :تجربهی حالتهای

موقعیتهای برانگیزاننده از طریق

هیجانی تکلیف خارج از جلسه :ثبت تجربههای

ارائه آموزش

آموزش تفاوت عملکرد انواع

هیجانی افراد با توجه به ابعاد چندگانهی هیجان،

هیجانی

هیجانها ،اطالعات راجع به ابعاد

توسط هر عضو گروه بازخورد :بیان نقطه

اثرات

نظرات اعضای گروه در مورد تجزیهی خاص

مختلف

0

هیجان

و

کوتاهمدت و درازمدت هیجانها

خود نسبت به این جلسه و جلسات پیشین

ارزیابی میزان

انتخاب موقعیت ،راجع به عملکرد

تکلیف داخل جلسه :تکمیل فرم خود – ارزیابی

آسیبپذیری و

هیجانها در فرایند سازگاری

پاسخهای هیجانی و فرم آسیبپذیری هیجانی،
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هدف

محتوای جلسات

تکالیف جلسه

مهارتهای

انسان و فواید آنها ،نقش

تهیه و درجهبندی درست مهارتهای فردی

هیجانی اعضا

هیجانها در برقرار کردن ارتباط

برای تسکین و تنظیم هیجانها .تکلیف خارج از

با دیگران و تأثیرگذاری روی

جلسه :تکمیل فرم آسیبپذیری هیجانی و

آنها ،همچنین جهت سازماندهی

گزاش های روزانه هیجانها بازخورد :بیان نقطه

و برانگیزاندن رفتار انسان بین

نظرات اعضای گروه در مورد تجزیهی خاص

اعضا گفتگویی صورت گرفت و

خود نسبت به این جلسه و جلسات پیشین

مثالهایی از تجربههای واقعی
آنها مطرح شد.

ایجاد تغییر در
4

موقعیت
برانگیزانندهی

اصالح موقعیت ،الف) جلوگیری

تکلیف داخل جلسه :فهرست کردن اهداف

از انزوای اجتماعی و اجتناب ب)

فردی ،اجتماعی و رابطهای ،بررسی روابط خود

آموزش راهبرد حل مسئله ج)

با اطرافیان ،شناسایی موقعیتهای فردی و بین

آموزش مهارتهای بین فردی

فردی که باید بهبود یابند و تهیهی فهرستی از

(گفتگو ،اظهار وجود و حل

فعالیتهای مثبت .آموزش مهارتهای موردنیاز

تعارض)

برای حل مشکالت بین فردی تکلیف خارج از
جلسه :انجام یک فعالیت مثبت در هرروز بر

هیجان

طبق فهرست اهداف ،اقدام برای حلوفصل
مشکالت بین فردی بازخورد :بیان نقطه نظرات
اعضای گروه در مورد تجزیهی خاص خود
نسبت به این جلسه و جلسات پیشین

5

گسترش توجه ،دستور جلسه:

تکلیف :از اعضا خواسته شد که در طول هفته

الف) متوقف کردن نشخوار

هرگاه با حالت هیجانی خاصی مانند غم ،خشم

فکری و نگرانی ب) آموزش

و ترس مواجه شدند ،به انجام انواع مهارتهای

توجه

کنترل فکر و تغییر توجه) مهارتهای آموخته
شده پرداخته و میزان تأثیر هر مهارت را در

تغییر توجه

مقیاس  1تا  21درجهبندی کنند .بازخورد:
اعضایگروه،

نقطه

نظر

خود

درمورد

تجربﮥخاص اینجلسه و جلسات پیشین را بیان
کردند.
6

تغییر ارزیابی
شناختی

ارزیابی شناختی ،الف) شناسایی

تکلیف داخل جلسه :تکمیل لیست ارزیابیهای

ارزیابیهای غلط و اثرات آنها

غلط ،شناسایی این ارزیابیها و پیامدهای

روی حالتهای هیجانی ب)

هیجانی آن و تمرین راهبرد باز -ارزیابی
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هدف

تکالیف جلسه

محتوای جلسات

تکلیف :از اعضا خواسته شد که در طول هفته

آموزش راهبرد باز ارزیابی

هرگاه با حالت هیجانی خاصی مانند غم ،خشم
و ترس مواجه شدند به نقش و تأثیر محتوای
افکار و پردازش ذهنی خود روی افزایش و
کاهش پاسخ هیجانی توجه کرده و میزان تأثیر
افزاینده و کاهنده ذهن ،بر پاسخ هیجانی خود را
درجهبندی و ثبت کنند.پسازآن به انجام
راهبرد باز ارزیابی بپردازند و تأثیر این کار روی
تجربه هیجانی خود را ثبت کنند .بازخورد:
اعضایگروه،

نقطهنظر

خود

درمورد

تجربﮥخاص اینجلسه وجلساتپیشین را بیان
کردند.

7

تعدیل پاسخ )2 ،شناسایی میزان و

تکلیف :به کار بردن مهارتهای ابراز هیجان و

نحوهی استفاده از راهبرد بازداری

تعدیل پاسخ در هنگام درگیر شدن در

تغییر پیامدهای

و بررسی پیامدهای هیجانی آن )1

تجربههای هیجانی

رفتاری و

مواجهه  )0آموزش ابراز هیجان

بازخورد :اعضای گروه ،نقطهنظر خود درمورد

فیزیولوژیکی

 )4اصالح رفتار از طریق تغییر

تجربﮥخاص اینجلسه و جلسات پیشین را بیان

هیجان

تقویتکنندههای

محیطی

)5

کردند.

آموزش تخلیه هیجانی ،آرمیدگی
و عمل معکوس.

9

ارزیابی و کاربرد ،دستور جلسه:

تکلیف :مراحل اقدام توسط خود افراد تعیین

 )2ارزیابی میزان نیل به اهداف

شد و برای کاربرد برنامه در زندگی واقعی

فردی و گروهی  )1کاربرد

برنامهریزی شد.

مهارتهای آموخته شده در

بازخورد:یک ارزیابی کیفی از کل برنامه

ارزیابی مجدد و

محیطهای طبیعی خارج از جلسه

بهصورت کتبی و در پاسخ به این سؤال که کل

رفع موانع

 )0بررسی و رفع موانع انجام

برنامه را چگونه ارزیابی میکنید ،انجام گرفت.

تکالیف.

از اعضا خواسته شد که آزادانه و بدون قید نام،

کاربرد

نظر خود را بیان کنند .در پایان از تالش اعضای
گروه ،دردانی به عمل آمد و از آنها خواسته
شد ،به خاطر موفقیتهایشان به خودشان پاداش
دهند.
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یافتهها
جدول  1شاخصهای توصیفی نمرات تکانشگری پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک
گروههای آزمایش و کنترل گزارش شده است.
جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات تکانشگری و خرده مقیاسهای آن به
تفکیک گروههای آزمایش و کنترل
گروه کنترل
گروه

گروه آزمایش

آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

19/20

1/51

17/61

1/62

پسآزمون

17/91

1/99

25/17

0/19

تکانشگری

پیشآزمون

06/50

4/17

07/97

0/41

بیبرنامگی

پسآزمون

06/11

4/15

27/41

2/05

پیشآزمون

00/41

4/47

05/17

0/48

پسآزمون

01/70

0/88

24/47

2/64

پیشآزمون

89/17

7/67

211/50

6/89

پسآزمون

86/50

6/81

46/80

0/07

تکانشگری شناختی

تکانشگری حرکتی
تکانشگری (کل)

برای آزمون فرضیه پژوهشی یعنی" آموزش تنظیم هیجان بر تکانشگری دانشجویان
سیگاری تأثیر دارد ".چون مفروضههای اساسی تحلیل کوواریانس یک متغیره
( )ANCOVAازجمله مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون قابلقبول نبود؛ از آزمون تی
مستقل برای نمرات افتراقی (تفاوت نمرات پیش و پسآزمون) استفاده شد .البته آزمون لون
برای برابری واریانسها نشان داد  =F 5/67بود که در سطح آلفای کمتر از  1/12معنیدار
نیست و مفروضه برابری واریانسها پذیرفته شد .نتایج تحلیل در جدول  0آمده است.
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جدول  :3نتایج آزمون تی مستقل برای نمرات افتراقی تکانشگری دانشجویان سیگاری
گروهها تعداد میانگین انحراف معیار درجات آزادی
آزمایش

25

2/50

0/00

کنترل

25

50/61

7/48

19

T
-14/584

معنیداری اندازه اثر
1/1112

1/658

نتایج جدول  0نشان میدهد که آموزش تنظیم هیجان بر تکانشگری دانشجویان سیگاری
تأثیر معنیدار داشته است؛ بنابراین با توجه به میانگینهای نمرات افتراقی تکانشگری
دوگروه نتیجهگیری میشود که آموزش تنظیم هیجان درکاهش تکانشگری دانشجویان
اثربخش است؛ زیرا میانگین نمرات افتراقی تکانشگری درگروه آزمایش بیشتر ازگروه
کنترل است.
بهمنظور آزمون تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر مؤلفههای تکانشگری؛ یعنی تکانشگری
شناختی ،تکانشگری بیبرنامگی و تکانشگری حرکتی دانشجویان سیگاری ،ازآنجاکه
مفروضههای تحلیل کوواریانس چند متغیره مفروضه برقرار نبود ،از تحلیل واریانس چند
متغیره برای نمرات افتراقی (تفاوت بین نمرات پسآزمون و پیشآزمون) مؤلفههای
تکانشگری استفاده شد .تحلیل واریانس چند متغیره 2در واقع گسترش تحلیل واریانس به
موقعیتهایی است که در آنها بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد (آدالید و
پکسمن2888،1؛ ترجمه ،هومن و عسگری .)2099 ،برای کاهش خطای نوع اول از تصحیح
بنفرونی 0و بهجای آلفای رسمی از آلفای تعدیل شده استفاده گردید .بدین ترتیب در
پژوهش حاضر آلفای  1/15بر تعداد متغیرهای وابسته تقسیم و سطح معناداری  1/127در
نظر گرفته شد ( .)1/15 / 0 = 1/127متغیرهای وابسته با یکدیگر ارتباط خطی و معنادار
دارند و درعینحال مسئله هم خطی چندگانه 4بین زوج متغیرها وجود ندارد و بدین ترتیب
یکی از مفروضههای اصلی تحلیل واریانس چند متغیری وجود دارد .از آنجائی که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. MANOVA
2. Adelaide, A. M. & Pexman, P. M.
3. Bonferrone correction2
4. multiple collinearity
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متغیرهای مؤلفههای تکانشگری به هم مربوطاند ،میزان همبستگی این متغیرها با یکدیگر
قابلتوجه است .از این گذشته بر اساس بررسیهای بهعملآمده سایر شرایط همگنی
ماتریسهای واریانس ـ کو واریانس با آزمون باکس 2و بهنجاری توزیع با آماره اسمیرنف

1

نیز برقرار است .جدول  4خالصه تحلیل واریانس چند متغیره برای نمرات افتراقی
مؤلفههای تکانشگری آزمودنیها را گزارش میکند.
جدول  4خالصه تحلیل واریانس چند متغیره نمرات افتراقی مؤلفههای تکانشگری
نام آزمون

ارزش

آزمون اثر پیالیی
آزمون المبدای
ویلکز
آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین
ریشه روی

درجه
آزادی

درجه

سطح

آزادی

آماره
F

معنیداری

خطا

2



توان
آزمون

1/861

0

16

119/29

<P 1/112

1/86

2

1/41

0

16

119/29

<P 1/112

1/86

2

14/112

0

16

119/29

<P 1/112

1/86

2

14/112

0

16

119/29

<P 1/112

1/86

2

نتایج جدول  4نشان میدهد که بین سطوح مداخله (آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس
در مقابل فقدان آموزش) در تکانشگری دانشجویان سیگاری تفاوت معنیدار وجود
دارد(،P<1/112 ، = 1/86
2

(26

= 18/208و  .) F)0بدین ترتیب آموزش تنظیم هیجانی به

روش گراس حداقل بر یکی از مؤلفههای تأثیر معنیدار دارد.
جدول  5خالصه تحلیل آزمون آماری تحلیل واریانس یک متغیره برای نمرات افتراقی
هر یک از مؤلفههای تکانشگری را گزارش میکند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Box test
2. Smirnov
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جدول  5خالصه تحلیل واریانس یک متغیره برای نمرات افتراقی مؤلفههای تکانشگری
متغیر (مؤلفه)
تکانشگری شناختی
تکانشگری بیبرنامگی
تکانشگری حرکتی

منبع

d.f

S.S

M.S

مداخله 2226/011 2 2226/011

P

F

  2توان آزمون

1/977 <P 1/112 288/112

2

مداخله 1/801 <P 1/112 071/192 1891/100 2 1891/100

2

خطا
خطا

19 257/167
19 115/476

5/621
9/151

مداخله 1/815 <P 1/112 046/014 1891/100 2 1891/100
خطا

19 141/801

2

9/615

نتایج جدول  5نشان میدهد؛ تحلیل هریک از مؤلفههای تکانشگری بهتنهایی با استفاده از
2
آلفای تعدیل شده بنفرونی که :برای تکانشگری شناختی (،P<1/112 ، = 1/97

 001/199= (28و  ،) F )2برای تکانشگری بیبرنامگی (081/370 = ،P<1/112 ، = 1/801
2

 (28و ) F )2؛ و برای تکانشگری حرکتی ( 324/346 = (28 ،P<1/112 ، = 1/815و ) F )2
2

در آزمودنیهای مورد بررسی گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معنیدار داشته و باعث
کاهش مؤلفههای تکانشگری گروه آزمایش شده است .از مقایسه ضریب بتای سهمی سه
مؤلفه تکانشگری میتوان نتیجهگیری کرد که بیشترین تأثیر آموزش تنظیم هیجانی به روش
گراس بر تکانشگری بیبرنامگی دانشجویان سیگاری داشته است ( ،)  =1/801پسازآن
2

بر تکانشگری حرکتی بیشترین تأثیرراداشته است ( .)  = 1/815در نهایت برتکانشگری
2

شناختی تأثیرداشته است( .)  = 1/977پس نتیجهگیری میشود که آموزش تنظیم هیجان
2

به روش گراس برکاهش تکانشگری شناختی ،بیبرنامگی و حرکتی دانشجویان اثربخش
بوده است.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان با استفاده از مدل گراس بر
کاهش تکانشگری دانشجویان سیگاری پرداخته بود .یافتهها نشان داد که آموزش تنظیم
هیجان تکانشگری (شناختی ،حرکتی ،بیبرنامگی) دانشجویان سیگاری را کاهش داده
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است .همخوان با یافتههای پژوهش حاضر ،کابر و همکاران ( ،)1118فاکتیو و همکاران
( )1121و سزار ،سرنتاگوتا و هافمن )1121( 2مشاهده نمودند که تنظیم هیجان میتواند بر
وسوسه ی سیگار کشیدن و هیجان منفی اثرگذار باشد .بین تنظیم هیجان و تکانشگری
رابطهی معنیدار وجود دارد .کابر و همکاران ( )1118مشاهده کردند بین افراد سیگاری و
غیر سیگاری در مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان (پذیرش ،نشخوار ذهنی ،توجه مثبت
مجدد و )..تفاوت معنی داری وجود دارد .فاکیتو و همکاران ( )1121دریافتند که ارزیابی
مجدد شناختی که از مهارتهایی است که با تنظیم هیجان همراه است ،موجب دورههای
کوتاه مصرف سیگار میشود و در واقع موجب فرونشانی دورههای طوالنی مصرف سیگار
و سوگیری توجه نسبت به مصرف سیگار میگردد .سزاز ،سرنتاگوتای و هافمن ( )1121به
این نتیجه رسیدند که افرادی که از راهبردهای تنظیم هیجان بیشتری استفاده میکنند
وسوسه کمتر ،هیجان منفی کمتر و سوگیری توجه کمتری را در برابر نشانههای سیگار
کشیدن نشان میدهند .بعالوه ،پژوهشهای داخلی از جمله برجعلی ،اعظمی و چوپان
( ) 2085نشان دادند که :آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس بر کاهش مشکالت هیجانی
در افراد وابسته به مواد مخدر تأثیر دارد .اعظمی؛ سهرابی؛ برجعلی و چوپان .)2080( .نشان
دادند که :آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به
مواد مخدرموثر است .اعظمی؛ سهرابی ،برجعلی و چوپان ،احمد ( )2081نشان دادند که
آموزش تنظیم هیجانی به روش گراس بر کاهش خشم در افراد وابسته به مواد مخدر تأثیر
معنیدار دارد.
در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که افراد سیگاری در موقعیتهای
مختلف بهاحتمال بیشتری بهصورت تکانشی عمل میکنند و استعمال سیگار هم بر میزان
تکانشی بودن آنها میافزاید .در نتیجه این افراد کمتر بر هیجانات خودکنترل دارند ،لذا
آموزش تنظیم هیجان به این افراد میتواند نقش مؤثری در کنترل و بازداری تکانه در این
افراد ایفاء نماید که این موضوع در این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .مدیریت مؤثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Szasz, P. L., Szentagotai, A. & Hofmann, S. G.
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هیجانها باعث میشود ،فرد در موقعیتهایی که خطر مصرف سیگار باالست ،از
راهبردهای شناختی مناسب جهت تنظیم هیجانات خود استفاده کرده و کاهش تکانشگری
و سوگیری توجه ،باعث کاهش میزان بازگشت به سمت مصرف مجدد سیگار گردد.
مشخص شده است که تکانشگری یکی از وجوه مشخصه انواع اعتیاد است (میرث و
همکاران .)1118 ،2بهگونهای که عدهای از افراد در تمامی موقعیتها بهصورت تکانشی
عمل میکنند (وابسته به صفت) درحالیکه عدهای دیگر در موقعیتهای بخصوص به این
شیوه عمل مینمایند همانند مواجهشدن با نشانههای ایجادکننده ولع مصرف (وابسته به
موقعیت) (دوگردی و همکاران .)1114 ،1امروزه تکانشگری با عدم بازداری شناختی و
روند تصمیمگیری کند و ناقص در افراد همراه است (داو ،گلو و لوکستون.)1119 ،0
تکانشگری از خصوصیات شخصیتی افرادی است که واکنشپذیری باالیی در برابر
رویدادهای زندگی از خود نشان میدهند؛ اما توانایی مدیریت هیجانها باعث میشود که
فرد در موقعیتهایی که احتمال وسوسهی استعمال سیگار باالست ،از راهبردهای مقابلهای
مناسب استفاده کند .حتی چون اصوالً افراد دارای تنظیم هیجان باال در پیشبینی
خواستههای دیگران توانایی بیشتری دارند ،فشارهای ناخواسته دیگران را درك و
هیجانهای خود را بهتر مهار میکنند و در نتیجه در برابر اصرار دیگران برای استعمال
سیگار مقاومت بیشتری نشان میدهند (ترینیداد و جانسون .)1111 ،4افرادی که از تنظیم
هیجان باالیی برخوردارند برای دستیابی به اهداف خود برنامهریزی دارند ،نسبت به خود
دیدگاه مثبتی دارند ،به توانایی فردی خود اطمینان و اعتماد دارند ،مهارتهای گفتگو،
جراتمندی ،آمادگی برای گوش دادن به دیگران و احترام گذاشتن به احساسات و عقاید
دیگران را دارند ،نظم و ترتیب و ثبات و امنیت در زندگی فردی را نیز دارند .احساس
توانمندی در رویارویی با مشکالت میکنند و با مشکالت به شیوه مسئله مدار روبهرو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Myrseth, H. &Et al
2. Dougherty, D. M.
3. Dawe, S., Gullo, M. J.& Loxton, N. J.
4. Trinidad, D. R. &. Jahnsone, C. A.
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میگردند  .افرادی که تنظیم هیجان باالتری دارند توانایی تحمل پریشانی را دارند و کمتر
تکانشگری میکنند .درواقع این افراد هنگام تجربهی پریشانی به تبیین بهتری از موقعیت
میپردازند و کمتر با تکانشگری و عجوالنه به دنبال آرامش و رفع پریشانی هستند؛ اما
تکان شگری باال و عدم تنظیم هیجانی مناسب ،افراد را مجبور به یافتن راهی فوری برای
خالصی از هیجانات میکند .افراد سیگاری به دلیل تابآوری کمتر و تکانشگری بیشتر،
کمتر میتوانند مسئله محور عمل کنند و برای آرامش خود سیگار استعمال نکنند.
ازآنجاکه در پژوهش از طرح نیمه آزمایشی استفاده شد ،آزمون مورداستفاده برای سنجش
متغیر وابسته دارای اعتبار و روایی باالیی است و تالش شد بیشترین کنترل در موقعیت
آزمایشی اعمال شود .اطمینان و اعتماد نسبتاً باالیی به یافتههای پژوهش وجود دارد.
ازآنجاکه اطالعات و دادههای پژوهش حاضر از طریق خود گزارش دهی آزمودنیها و
بهوسیله پرسشنامه جمعآوری شد که این شیوه همیشه تحت تأثیر عوامل متعدد تأثیرگذار
مثل گرایش پاسخدهندگان به ارائه پاسخهای جامعه پسند میباشد ،بنابراین این عامل یکی
از محدودیتهای پژوهش حاضر به شمار میرود .بعالوه ،چون در پژوهش حاضر کنترل
ویژگیهای شخصیتی ،طبقه اجتماعی و سطح سواد آزمودنیها به گروه دانشجویان مربوط
است ،پیشنهاد میشود در میان سایر جامعهها و بهخصوص جمعیت غیردانشگاهی پژوهش
مشابهی جهت تعمیمپذیری بیشتر نتایج انجام گیرد .به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد
تنظیم هیجان را بر سایر هیجاناتی که ممکن است زمینهساز استعمال دخانیات باشد آموزش
دهند همچنین با استفاده از ابزارهای دیگر غیر پرسشنامه یا عالوه بر پرسشنامه با اطمینان
بیشتری میتوان در مورد نتایج بهدستآمده قضاوت کرد.
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