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    چکیده:

آوری در نوجوانان مؤثر شود که در ایجاد تابهای مثبتی گفته میعوامل و فاکتورهای حمایتی به استراتژی هدف: و زمینه  

آوری در نوجوانان و ایجاد یک برنامه حمایتی است. سبک ابراز هیجان یکی از فاکتورهای حمایتی است که در توسعه تاب

آوری در برابر مصرف مواد تعیین رابطه بین کنترل هیجانی و تابمؤثر در مصرف مواد مخدر نقش دارد. این پژوهش به منظور 

 آموزان پسر دبیرستانی طراحی شد.مخدر در دانش

گیری ساله که با استفاده از روش نمونه ۱8تا  ۱1آموزان نفر از دانش ۱81این پژوهش مقطعی روی  ها:روش و مواد  

خطر شهر کرج انتخاب شدند صورت گرفت. ابزارهای پژوهش عبارتند  های در معرضای از بین دبیرستانتصادفی چند مرحله

آوری در برابر مصرف مواد مخدر و ج( نامه تابنامه محقق ساخته اطالعات جمعیت شناختی، ب( پرسشاز: الف( پرسش

همبستگی پیرسون ها از ضریب . برای تحلیل داده Emotional control questionaire] ( ECQنامه کنترل هیجانی [ ) پرسش

 و تحلیل واریانس چندگانه استفاده شد.

= 110/1(، کنترل پرخاشگری ) p= 11۱/1های آن )بازداری هیجانی )نتایج نشان داد که کنترل هیجانی و مؤلفه ها:یافته  

p ( و نشخوار ذهنی )11۱/1 =p بینی ر زمینه پیشآوری در برابر مصرف مواد مخدر رابطه معنادار و منفی دارند. د( با تاب

ر آوری دکند. تابآوری ایفا میبینی تابتری در پیشکنندهآوری در برابر مصرف مواد مخدر، بازداری هیجانی نقش تبیینتاب

 ( p= 1۲1/1داری دارد.) برابر مصرف مواد مخدر با وضعیت اقتصادی خانواده رابطه معنی

آوری بینی تابهای آن در پیشهای پژوهش حاضر بر نقش مؤثر کنترل هیجانی و مؤلفهدر مجموع یافته گیری:نتیجه  

های مناسب در سنین مدرسه با هدف کند. بنابراین، استفاده از آموزشنوجوانان در برابر مصرف مواد مخدر تأکید می

 پیشگیری زودهنگام ضروری است.

 آوری در برابر مصرف مواد مخدرهیجانی، کنترل پرخاشگری، تابنوجوان، کنترل  کلیدی: هایواژه  
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