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مقدمه
يکي از مهمترين شاخصهايي که برراي طبقرهبنر ي سرء
مصرفکنن گان الکل و مءاد تاکنءن استفاده ش ه اسر ،شر
اعتياد اس .،براي طبقهبن ي و تيپ شناسي در ساير اخرتل
روان ري مانن ر اردررردگي و وسررءاف رکررري -عمل ري ني رز از
شاخصهاي مرتبط با ش اختلل استفاده ش ه اسر]5-1 ،
ش اعتيراد عبرار اسر ،از ميرزان مشرکلتي کره رررد در
حءزههاي سلم ،جدمي رواني شغل روابرط در خرانءاده و
تامين معاش تجربه مريکنر  .]6يکري از عءامرل اررگررار در
،شناختي و تجارب دوره رشر
ش اعتياد ويژگيهاي جمعي 
اس .،سن شروع مصرف مرءاد  ]7نرءع مراده مصررري  ]8و
سابقه خانءداگي  ]9با ش اعتياد رابطه دارن  .اررراديکره در

يکنن و سرابقه خرانءدگي
نتر شروع به مصرف مءاد م 
سن پايي 
اعتياد در خانءادهشان وجءد دارد شر اعتيادشران بريشترر
اس .،همينطءر تجارب آسيبزاي کءدکي در قالب آزاردي گي
تللهراي
جدمي و جندي نيز با شاخصهاي ش ي تر بءدن اخ 
مصرف مءاد و کمتر ش ن تارير درمانهاي مت اول اعتياد به مءاد
رابطه دارن .]11-11
خلق و خء جنبه زيدتي شخصي ،اس ،که در تفاو هراي
يجءيي هيجانهرا و اتخرا سرب هراي متفراو
بين ارراد درپ 
طبقهبنر ي خلرق و
يشءد  .]11سه بُع براي 
ررتاري متجلي م 
خررء در ن ررر گررترره ش ر ه اسرر ،کرره عبارتنرر از نءجررءيي
آسريبگري رزي و وابدررت ي برره پرراداش .ارررراد بررا نمررره بررا
نءجءيي تکانشءرتر هدتن و احتمال گرايش آنها بره مصررف
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کءمش

مواد و روشها
از ي طرح همبدت ي براي اجراي اين پرژوهش اسرتفاده
ش  .از ميان جامعه مراجعهکنن گان با تشخيص اختلل مصررف
مءاد در مءقعي،هاي سرپايي بدتري کمپهراي تررک اعتيراد

شهر تهران نمءنه گررته ش  .نمءنهگيري از مراکرز تررک اعتيراد
وابدته به دانش اههاي علءم پزشکي ايران و تهران بره ورءر
در دسترف انجام ش  .ملکهاي ورود عبار بءدن  :سرن 18
تا  61سال گرش ،ح اقل دو سال از ابتل به اخرتلل مصررف
مءاد داشتن ح اقل دو دوره عءد و گرران ن زنر گي در ير
مکان مشخص اعم از منزل شخصي و يا مراکز ن ه اري اقامتي
معتادين .با در ن ر گررتن حجم نمءنه  1111نفري و خطراي 5
درو با استفاده از ررمءل کءکران حجم نمءنه معادل  111نفرر
محاسبه ش  .در مرحله نهايي پژوهش تع اد شرک،کنن گان بره
 115نفر رسي  .برراي تجزيره و تحليرل دادههرا از روشهراي
همبدت ي پيرسءن رگرسيءن چن گانه به شيءه گرام بره گرام و
تجزيه و تحليل واريانس چن راهه استفاده ش .
 :از اين رهرس ،برراي

-1
رب ،اطلعا مرتبط با سن شرک،کنن گان سن شروع مصرف
مءاد سابقه خانءادگي وابدت ي يا سء مصررف مرءاد و نرءع
مرراده مصرررري اسررتفاده شرر  .هماننرر همرره رهرسرر،هرراي
متفاو بءد.
جمعي،شناختي نمرهگراري براساف نءع سءا
به وءر بلي-خير نمرهگراري ش ن و برخري
برخي سءا
از سءا که درباره سن و نرءع مراده مصررري برءد از اررراد
خءاسته ش مح وده سني و نءع ماده مصرري مرتبط با خءد را
علم ،بزنن .
 :براي ارزيابي اين ويژگي از خرده
-1
مقياف تجرارب آزاردير گي جدرمي و جندري پرسرشنامره
تاريخچه تروما ) (Trauma history questionnaireاستفاده ش
اين خردهمقياف داراي چهار سءال اس ،که بره ورءر بلري/
يشءد .اگر پاسخ بلري برءد از شررک،کننر ه
خير نمرهگراري م 
يشءد تع اد درعا آن تجربه و سرني کره آن حادرره
خءاسته م 
برايش پيش آم ه اسر ،مشرخص کنر  .]15قبرل از پرسري ن
ابت ا تءضيح داده ش که من ءر از تجارب آزاردير گي
سءا
جدمي و جندي چيد .،من ءر از آزار جدمي هر گءنه آسيب
جدمي (اعم از کت خءردن سيلي خءردن رشرار دادن گلرء
سءزان ن شلق زدن) اس ،که شخصي دي ر آن را به ما تحميل
ميکن  .آزار جندي عبار اسر ،از هرر نرءع تمراف جندري
ناخءاسته ارتباط جندي دهاني يا تماف جندي مقع ي /واژني
از روي زور و اجبار با ارراد با سن ح اقل  5سرال و زيرر 11
سال .روايي و پايرايي ايرن پرسرشنامره در مطالعرا زيرادي
بررسي و تايي ش ه اس .]15 ،در اين مطالعه ضرراب پايرايي
براي خردهآزمءنهاي آزارجدمي  1/71و برراي آزار جندري
 1/68برآورد ش ه اس.،
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بگريزي
ارتههاي مختلف از نقش آسي 
مءاد بيشتر اس .]11 ،ي 
بپريري مشترک در اختل اضرطرابي
به عنءان ي بُع آسي 
مانن اختلل اضطراب رراگير و اختلل هراف حماي ،مريکنر
يآورنر
نتري در پاداش وابدت ي م 
 .]15اررادي که نمره پايي 
درون راتر هدتن و ميل به ناهمنءايي اجتماعي بيشتري دارنر
 .]11ابعاد خلق و خء يکي از مءلفههرايي اسر ،کره تءانرايي
رگءنههاي سء مصرفکنن گان مءاد را دارنر و
متمايز کردن زي 
گءنههاي استخراج شر ه ترا حر ود زيرادي برين نرءع
در زير 
يهاي خلق و خء و ش اعتياد ارتباط وجءد دارد -16
ويژگ 
 .]18در معتادين به مءاد اريءني ال ءي با بءدن نمره نءجءيي
و پايين برءدن نمرره پراداش وابدرت ي مشراه ه مريشرءد در
حاليکه در معتادين به الکل ال ءي با بءدن نمرره نءجرءيي و
آسيب پرهيزي مشاه ه ميشءد  .]19درباره رابطه ويژگيهاي
خلق و خء و ش اعتياديارتههرا هم رءن نيدر .،در برخري
مطالعا ارتباطي بين آن دو شناسرايي نشر ه اسر ]18 ،و در
مطالعاتي دي ر پايين بءدن نمرره پراداش وابدرت ي بره عنرءان
مصرفکنن گانخفيف و سن ين مرءاد شناسرايي

عاملي در تمايز
ش ه اس.]11 ،
وارههاي هيجاني عبار اس ،از برنامههرا مفراهيم و
طرح 
جانهايشان دارن و با اسرتفاده از
راهبردهايي که ارراد درباره هي 
يشءن  .]11يکري از عرءاملي
جانهايشان پردازش م 
آنها هي 

وارههاي هيجاني را تبيين
که احتما ً رابطه ش اعتياد و طرح 
يکنر عرءد اسر .،ارررادي کره از طررحوارههراي هيجراني
م
ناکارآم تري استفاده ميکنن در پردازش هيجانها نامءرقنر و
اين هيجانهاي پردازشنش ه ميتءان سبب گرايش دوبراره بره
مصرف مءاد و ارزايش ش اعتياد شءد .طرحوارههاي هيجاني
گناهپن اري و ان يشناکي هيجانها با اردردگي و مطلق ان راري
هيجاني و نپريررتن هيجانها با اضطراب رابطه دارنر ]11 11
با اينکه مطالعا مختلفي از نقش راهبردهراي تن ريم هيجراني
درپيشبيني ش اعتياد و مشکل همراه با اعتياد مانن خرءد
جرحي ب ون خءدکشي که ارزايشدهن ه شر اعتيراد اسر،
حماي ،کرده اس ]11 11 ،اما به نقش طرحوارههاي هيجراني
در پيشبيني ش اعتياد کمتر پرداخته ش ه اس .،هر ف ايرن
پژوهش بررسي نقش عءامرل خطرر جمعير،شرناختي سرابقه
آزاردي گي در دوره کءدکي و نقش عءامل خطرر روانشرناختي
ابعاد خلق و خء و طرحوارههاي هيجاني اس.،
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پزشکي مشکل روانپزشکي و مشرکل مررتبط برا الکرل
ومءاد  .]6ساختار سءا شبيه مصاحبههاي معمءل در حرءزه
اعتياد مثل مصاحبه شناسايي اختل مصررف الکرل اسر ،و
بيشتر نشانه هايي که براي تشخيص مصرف مءاد در ن ر گررته
ميشءن در قالب سءال از شرک،کنن ه پرسي ه ميشءد .نمراتي
يآورن با ير دي رر
که ارراد در اين خردهمقياف ها به دس ،م 
يشءن و هر چه نمره بيشتر باش نشاندهن ه ش ي تر
جمع م 
بءدن ش اعتياد اس.،
نتايج
در کل  115پرسشنامه در مرحله آخر جمعآوري شر  .در
پژوهش  115مرد و11زن حضءر داشتن و بقيه شرک،کنن گان
جنديتشان را مشخص نکرده بءدن  .از لحاظ سني  17نفر ()5%
درگروه سني  15-18ساله  81نفر()11%در گرروه سرني -15
 15ساله  111نفر( )%11در گرروه سرني  15-15سراله و 96
نفر( )%11/5درگروه  61- 15ساله حضءر داشتن  .بريشتررين
مصررف کننر گان مراده تريراک

گروه شرک،کنن گان پژوهش
بءدن  )%11/1( 88مصرفکننر گان هررويين (56 )%11/1
مصرف کننر گان کءکرايين

مصرف کنن گان کراک (11 )%1/1

مصرررف کننرر گان شيشرره ( 16)%6/6مصرررف

)%1/6( 18
کنن گان مءاد ترءهم زا ( 11 )%11/1مصررف کننر گان الکرل
( 1 )%1/18ساير گروهها را تشکيل مريدادنر  .از ميران 115
نفري که به سءال مربءط به اولين مادهاي که مصرف مءاد را برا
آن شروع کردهاي پاسخ داده بءدن 151نفر با ترياک  16نفرر
با هرويين  11نفر با کراک  11نفربا کءکايين  9نفر با شيشه
 11نفربا حشيش  11نفر با مءاد ترءهمزا و 17نفرر برا الکرل
شروع کرده بءدن .
ش اعتياد شرک ،کنن گان براساف نمره حاول از هفر،
خردهمقياف با هم جمع زده ش و ميان ين اين نمرره از لحراظ
متغيرهاي مرتبط با پژوهش برا هرم مقايدره شر ن  .نترايج در
ج ول  1نمايش داده ش ه اس .،براي مقايده ش اعتيراد در
شرک،کنن گان براساف ويژگيهاي جمعي ،شناختي نءع مراده
مصرري سابقه خانءادگي اعتياد و سابقه آزاردير گي (جدرمييا
جندي) از آزمءن تجزيه و تحليل وارياندي راهه استفاده ش .
مقايده از لحاظ سن نشان ميده بيشترين ميان ين ش در
گررروه سررني  15 -15سررال بررءد ( =6/1انحررراف معيررار
يدار
گروههاي سني مختلف معن 
=11/6ميان ين) اما تفاو بين 
نبءد .از لحاظ ش اعتياد مشرخص شر اررراديکره در سرن
پايينتري ( 15 -11سال ي) شروع به مصرف مءاد کرده بءدنر
(=5/51انحراف ميان ين =15/6ميران ين) شر اعتيادشران
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) :(Temperament and character inventoryرهرسرر،
خلق و خء و منش داراي سه خردهمقياف مرتبط با خلق و خء
شامل نءجءيي آسريب پرهيرزي و پراداش وابدرت ي و چهرار
خردهمقياف منش شامل همکاري خءدراهبري و خرءدرراروي
و پشتکار اس .]11 ،اين ابزار با ه ف سرنجش ويژگريهراي
شخصيتي براساف ن ريه زيدتي شخصي ،کلءنينجر ساخته ش ه
اس .،در اين پژوهش از خردهمقيراف هراي نءجرءيي آسريب
پرهيزي و پاداش وابدت ي استفاده ش  .در ايران ويژگريهراي
روانسنجي اين ابزار بر روي نمءنه هرزار و دويدر ،نفرري از
جمعي ،بزرگدال ايراني سنجي ه ش ه اس ،و نتايج همبدرت ي
بين نمرا مقيافها در مرحله آزمءن و بازآزمءن نشان ميده
که مقيافهاي هف ،گانه اين ابزار داراي پايايي قءي هدرتن و
به لحاظ همداني دروني عبارا هر مقياف داراي همبدرت ي
خءبي اس .،ضريب آلفاي خردهمقيافها در دامنرهاي از 1/71
تا  1/91گزارش ش ه اس.]16 ،
-1
) (Emotional schemas questionaireاين ابرزار داراي 51
سءال اس ،که  11نءع شيءه تن يم هيجراني را در قالرب ير
مقياف  6درجهاي ليکرتي از کاملً نادرس ،ترا کراملً درسر،
مريسررنج  .در ايرن پررژوهش از خرررده مقيراف گنرراهپنر اري
ي کرردن دي رر مقصرر شرماري نپرريررتن
جانها ان يشناک 
هي 
جانها ارزيابي منطقي هيجان هرا (ارزيرابي مجر د) کنتررل
هي 
جرانهرا
ن اشتن بر هيجان و مطلق ان اري يا ساده ان راري هي 
) (Simplistic view of emotionاسررتفاده شرر  .]11در
پژوهش خارجي ساختار  11عاملي اين پرسرشنامره تايير و
روايرري آن از طري رق بررس ري هررمبدررت ي بررا شرراخصهرراي
آسريبشناسري روانري تايير شر ه اسرر .]11 ،ويژگريهرراي
روانسنجي اين پرسشنامه در ايران بررسي ش ه اس ،و نترايج
حاول از تحليل عامل اکتشاري نشان داد که از شرانزده عامرل
استخراج ش ه از اين مقياف دوازده عامرل برا طررحوارههراي
هيجاني هماهنگ اس ،و همچنين روايي هم را و هرمبدرت ي
دروني با ي گءيههاي اين پرسشنامه نشران داد داراي روايري
سازه قابل قبءلي اس.]17 ،
Addiction severity index
-5
نشانههاي وابدت ي و سء مصرف از شاخص

براي ان ازهگيري
ش اعتياد استفاده ش  .اين ابزار که به وءر مصاحبه نيمره
سرراختاريارترره قابررل اجرررا اسرر ،داراي  7شرراخص بررراي
ان ازهگيري ش مشکل مرتبط با اعتياد اس ،که عبارتن از:
مشکل قانءني مشکل مرتبط برا شرغل ن اشرتن حماير،
اجتماعي مشکل خانءادگي مشکل مرتبط برا سرلمتي و

محم باقر وابري زررقن ي و حمي خانيپءر
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کءمش
بيشتر از ساير دورههاي سني بءد اما تفاوتي از لحاظ شر
يدار نبءد.
مصرف مءاد برحدب سن شروع مصرف مءاد معن 
جدول .۱مقایسه شدت اعتیاد بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ،نوع ماده و
سابقه آزاردیدگی
میانگین

انحراف میانگین

F

معنی داری

ضریب تاثیر

گروه

۱۱-۵۲
۵۲-۵۲
۵۲-۵۲
۰۶-۵۲

۵/۰ ۵۱
۵/۵۶ ۵/۰ ۵۶/۵
۶/۶۰۵ ۶/۶۱۱
۰/۵ ۵۵/۰
۰/۵ ۵۵/۶۰

۱۲-۱۶
۵۶-۱۲
سن شروع مصرف مواد ۵۲-۵۶
۵۶-۵۲
۵۲-۵۶

۲/۲۶
۰/۵۱
۶/۶۱۱ ۶/۵۵۱ ۱/۵۲ ۲/۲۶
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۵۵/۰
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۰/۵
۲/۱

۶/۶۵۱ ۶/۶۲۵ ۵/۵۲

سابقه خانودگی اعتیاد

دارد
ندارد

۵۵/۵
۵۵/۵

۲/۰
۰/۰

۶/۶۶۱ ۶/۵۰ ۶/۱۵

سابقه آزاردیدگی
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ندارد

۵۲/۲
۵۵

۲/۲
۲/۳

۶/۶۱۰ ۶/۶۶۵ ۳/۲۰

نوع ماده مصرفی

جدول  .۵ماتریس همبستگی بین ابعاد خلق و خو ،طرحواره های هیجانی و شدت اعتیاد
۱

۵

 .۱نوجویی

۱

 .۵آسیب پرهیزی

**۶/۵۶

۱

۵

 .۵پاداش وابستگی

۶/۵۶

۶/۶۵

۱

 .۵گناه پنداری

-۶/۱۱

**-۶/۵۰

**-۶/۱۰

۵

۰

۲

۱

۲

۳

۱

 .۲اندیشناکی

-۶/۳۵

**-۶/۵۲

-۶/۶۶۲

**۶/۲۲

۱

 .۰نپذیرفتن هیجانها

۶/۵۰

۶/۱۵

**-۶/۱۳

**۶/۵۲

*۶/۱۲

۱

 .۲مطلقپنداری هیجان

**-۶/۱۱
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-۶/۶۵
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**۶/۵۰

۶/۱۱

۱

 .۱مقصر شماری

**-۶/۵۳

**-۶/۵۰

-۶/۶۵

**۶/۵۵

**۶/۵۵

-۶/۶۶۳

**۶/۵۵

۱

 .۳ارزیابی منطقی هیجانها

۶/۶۳

۶/۶۰۱

-۶/۶۱

**۶/۵۲

**۶/۵۵

**۶/۰۵

**۶/۱۳

۶/۶۲

۱

 .۱۶شدت اعتیاد

**-۶/۵۵
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۶/۶۲
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**۶/۵۵

**۶/۵۶
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جدول .۵شاخص های تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام برای پیش بینی شدت اعتیاد برحسب ابعاد خلق و خو و طرحواره های هیجانی
متغییرها

R
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B
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t
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۶/۱۰

۶/۰۳

۶/۵۱

۵/۰۵

۶/۶۱۱
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۶/۵۳۶

۶/۵۵۶

-۶/۳۳۵

-۶/۵۲۱

-۵/۱۱

۶/۶۶۰

نپذیرفتن هیجان ها

۶/۲۲۶

۶/۵۶۵

۶/۵۲۲

۶/۵۰۶

۵/۵۶

۶/۶۵۵

نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای ارزیابی مدل رگرسیون نیز در جدول  ۵نمایش داده شده است.
جدول  .۵نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای ارزیابی معناداری مدل رگرسیون
میانگین مجذورات

F

معنی داری

۲/۱۶

۶/۶۶۱

مجموع مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون

۲۵۱/۳۲

۵

۵۵۵/۳۳

باقیمانده

۱۰۱۲/۵

۲۵

۵۱/۵۵

۲۲

۵۵۱۳/۵

کل

۱۶

۱
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ش اعتياد در ارراد مصرفکنن ه مءاد محرک بيشتر از مخ ر
بءد ( =5/8انحراف معيار =15ميان ين)؛ اما تفاو ميان اين
اعتياد در
دو گروه نيز معنيدار نبءد؛ اما ميان ين ش
ارراديکه سابقه هر نءع آزاردي گي را در دوره کءدکي گزارش
کرده بءدن به وءر معنيداري بيشتر از گروه ب ون سابقه
آزاردي گي بءد (.)F=9/76 P<1/111
براي بررسي رابطه بين ابعاد خلق و خء و طررحوارههراي
هيجاني با ش اعتيراد از هرمبدرت ي پيرسرءن و رگرسريءن
چن گانه به شيءه گرام بره گرام اسرتفاده شر  .نترايج مراتريس
همبدت ي در ج ول  1نمايش داده ش ه اس.،
نتايج رگرسيءن چن گانه به روش گام به گام نشان داد سره
جانهرا بره
جانها نءجءيي و پريرش هي 
متغير مطلقپن اري هي 
ميزان %11ازواريانس ش اعتياد را پيشبينري مريکننر  .هرر
کر ام از متغييرهرراي مطلررقپنر اري هيجررانهررا  %16نءجررءيي
جانها %1ازش تاعتياد را پيشبيني کردن  .نتايج
%8ونپريررتن هي 
و شاخصهاي رگرسيءن چن گانه در ج ول  1نشان داده شر ه
اس .،يارته هاي م ل رگرسريءن نيرز از معنريداري ايرن مر ل
حماي ،ميکن (.)P<1/111 F=7/81
نتايج مربءط بره آزمرءن تحليرل وارياندري راهره برراي
ارزيابي م ل رگرسيءن نيز در ج ول  1نمايش داده ش ه اس.،

...

و در نبءد ي خءيشتن ي پارچه ن امهاي مغزي مررتبط برا
تن يم لر و يا گريز از درد دچرار کژکراري مريشرءد و ايرن
کژکاري باعث آسيبپريري اررراد ندرب ،بره مصررف مرءاد و
يشءد.
ارزايش ش اعتياد م 
يارتهها نشان داد هر چره قر ر اررراد مبرتل بره اخرتل
مصرف مءاد به لحاظ خلق و خء نءجرءيي بريشترري داشرته
باشن ش اعتيادشان کمترر اسر .،ايرن يارتره برا برخري از
يارته هاي مطالعا مرتبط با ش اعتياد ناهمدء اس .]5 ،اما
اين يارته با مطالعاتي که نقش عءامل محيطي را در عل ،اعتياد
بيشتر از عءامل ژنتيکي ميدانن همدرءتر اسر .]11 ،در دو
مطالعه گءنهشناسي دي ر نيز به همين سياق مشخص شر ه کره
نقش آسيبپريري زيدتي شخصي ،در ش اعتيراد کرمترر از
آسيبپريريهراي محيطري اسر .]15 16 ،بره عبرار دي رر
نءجءيي با هميشه پيشبينيکنن ه ش با تر اعتياد نيدر ،و
عءامل محيطي ممکن اس ،در ش اعتياد نقش قابل ترءجهي
داشته باش  .در اغلب ن ريه هاي عل،شناسري اعتيراد بره ايرن
مداله اشاره ميشءد که مکانيدم هاي رواني مءرر در گرايش به
ياختيراري در مصررف مرءاد
مءاد و مکانيدمهايي که مءجب ب 
ميشءن با هم متفراو اسر،؛ از ايرن روي ممکرن اسر ،در
اررادي که چن ين سال از اعتيادشان به مءاد ميگررد نءجرءيي
با دي ري عامل خطر در ارزايش ش اعتيراد نباشر  .در
مطالعاتي که به وءر همزمان نقش عءامل مرتبط برا خلرق و
خء و عءامل اجتماعي را بررسي کردهان مشخص شر ه اسر،
ارراديکه نءجءييشان با اس ،عءامل اجتماعي در نقش ي
عامل محار  ،کنن ه عمل ميکنن و ش اعتيادشان را کاهش
ميده و در اررراديکره نءجرءييشران پرايين اسر ،عءامرل
اجتماعي در نقش ي عامل خطر عمل ميکنن و ش اعتياد
را بيشتر ميکنن  .]16بنابراين رقط براساف با يا پايين بءدن
نمره نءجءيي نميترءان دربراره وضرعي ،شر اعتيراد اررراد
قضاو کرد و باي نقش عءامل اجتماعي متعامل با نءجءيي را
نيز در ن ر داش.،
،هاي
در مصرفکنن گان مءاد عءامل خطر متع دي با ماهي 
يهراي ررهن ري نقرش
رردي خانءادگي محله زن گي و ويژگ 
دارن ر  ]19 18 17و از تعامررل اي رن عءامررل س ريماي برراليني
يشءد .در ايرنجرا هرم بره همرين
مصرفکنن ه مءاد مشخص م 
وءر ممکن اس ،تعامل عءامل اجتماعي با اين عامرل خطرر
درون رردي يعني نءجءيي پايين زمينهساز ش اعتياد شر ه
باش  .همينطءر ممکن اس ،ارر نءجءيي پايين رقط روي ش
اعتياد ارراديکه سالها وابدت ي به مرءاد دارنر ترارير کاهنر ه
داشته باش  .نتيجه ضمني که از اين يارته ميترءان گررر ،ايرن
اس ،که اررادي که با ان يزه نءجءيي بره سرراغ مصررف مرءاد
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بحث و نتيجهگيري
ارتهها به وءر کلي نشان داد سرن و سرابقه خرانءادگي
ي 
ارتهها تا حر ودي
اعتياد تاريري روي ش اعتياد ن ارد .اين ي 
گءنهشناسي سء مصررفکننر گان الکرل و
ارتههاي 
مغاير با ي 
مءاد اس ،که حاکي از اين اس ،که هر چه سن شروع مصررف
نتر باش ش اعتياد بيشتر اس .،برراي مثرال دو تيرپ
پايي 
اولي Aو  Bو همينطءر تيپ Iو  IIاز سرء مصررفکننر گان
الکل شناسايي ش ه اس ،که در تيپ Bو  IIکه ش مصررشان
بيشتر اس ،سن شروع مصرف و سابقه خرانءادگي اعتيراد در
خانءادهشان بيشتر اس .]5 1 ،البته يارتههاي ايرن مطالعره در

نترري
کل نيز نشان دادن ش اعتياد در ارراديکه در سن پايي 
شروع به مصرف مءاد کرده بءدن بيشتر از اررادي اس ،که در
سن با تري مصرف مءاد را آغراز کررده بءدنر ؛ امرا براز هرم
تفاو ها معنيدار نبءد .ارراديکه در بدرت ان درجره اولشران
سابقه اختللهاي مصرف مرءاد دارنر شر اعتيادشران نيرز
بيشتر اس ،اما اين تفاو هم معنيدار نبرءد .ايرن دو يارتره
ناهمخءان با مطالعا گءنهشناسي مصرفکنن گان مرءاد اسر،
نمءنهگيرري و يرا
 .]18 5 1غير از د يل مربءط به اشکا
اين مداله که شرک ،کنن گان نخءاستن اطلعا خصءوري را
ارشا کنن ممکن اس ،اين مداله را هرم نشران دهر کره ايرن
شاخصهاي ريزيکي ورف نميتءانن عءامل خيلي مطمئني در
تمايز ش اعتياد باشن .
اررادي که در سابقه زن گيشان تجربه آزاردير گي داشرتن
سرابقهاي را

ش اعتيادشان بيشتر از اررادي بءد کره چنرين
ن اشتن  .ارتباط آزاردي گي با ش اعتياد احتما ً به اين خاطر
اس ،که ارراد با سابقه آزاردي گي در دوره کرءدکي هدرتن بره
احتمال بيشترري دچرار اخرتللهراي همبرءد ماننر اخرتلل
شخصي ،مرزييا اختللهاي خلقي و اخرتلل اسرترف پرس از
سانحه ميشءن  .]11-19علوه بر اين سابقه آسيب هاي دوره
کءدکي به وءر آزارهاي جدمي و جندي به وءر مدتقيم
روي گرايش به سم ،مءاد و شاخصهاي ش وابدرت ي بره
مءاد و انجام ررتارهاي پرخطر دخيل در ارزايش احتمال ابتل به
اي ز ارر دارد  .]11و آزاردي گي در دوره کرءدکي روي تحرءل
سالم سيدتمهاي مغزي و ررتراري کره برر روي سرازگاري در
روابط بين رردي و تن ريم هيجرانهرا اررگرارنر آسريب وارد
ميکن  .]11اغلب مطالعا رراتحليل و مرور ن امن گرايش به
مءاد سء مصرف و وابدت ي به مءاد را يکي از پيام هاي بلن
يدانن  .]11احتما ً
م تجربه آزاردي گي در دوره کءدکي م 
تجربه آزاردي گي در نقش ي عامل خطر دور روي گررايش
به ررتارهاي پرخطر از همه نءع مانن مصرف مءاد نقش دارد و
آزاردي گي مءجب آسيب دي ن رراين هاي تحءل خءيشتن ش ه

محم باقر وابري زررقن ي و حمي خانيپءر

کءمش

پريرش هيجانها اجتناب ميکنن بيشتر درگير مشکل برين
رردي شغلي و خانءادگي ميشءن که همره ايرن عءامرل روي
ارزايش ش اعتياد اررگرار اس.،
يدهر تجربره
ارترههراي ايرن پرژوهش نشران مر 
در کل ي 
آزاردي گي در دوره کءدکي نءجءيي پرايين و طررحواره هراي
مطلق ان اري هيجرانهرا و نپرريررتن هيجرانهرا در اررراد برا
مصرف مءاد روي ش ي ترش ن اعتياد اررگرار اسر.،
اختل
پژوهشهاي آين ه ميتءاننر نقرش ايرن عءامرل را در شرروع
يترءان برا اطمينران
گرايش به مءاد نيز بررسي کنن  .آن وق ،م 
بيشتري از اين ررضيه حماي ،کرد که عرءاملي کره در شرروع
مصرف مءاد نقش دارن ممکن اس ،با عءامل ت اومبخش اعتياد
يشررءد نقررش
تفرراو داشررته باشررن  .هم رينطررءر پيشررنهاد مر 
زههاي رواني
اختللهاي همبءد ابعاد منش در شخصي ،و ان ي 

يهاي شخصيتي خلق و خء در پيشبيني
اجتماعي در کنار ويژگ 
ش اعتياد بررسي شءد تا بتءان به اين سرءال پاسرخ داد کره
تعامل اين عءامل خطر به چه شکلي روي ش اعتياد اررگرار
اس.،
در تفديريارته هاي اين پژوهش باير بره چنر محر ودي،
تءجه کرد .اول اينکه شرک،کنن گان زن در پژوهش بديار کرم
بءدن و در نتيجه در تعميم نتايج به زنان باي احتياط کررد .دوم
اينکه نمءنه گيري به وءر در دسترف انجام ش ه اس ،و اين
خءد ممکن اس ،باعث سءگيري در نتايج شءد .سرءم ايرن کره
گروه شرک،کنن گان از لحاظ مصرف مءاد هم ن نبءدن و اين
مصرف مءاد
هم ق ري تعميميارتهها را به کل ارراد با اختل
دشءارتر کن  .يکي دي ر از مح ودي ،هاي اين پژوهش کره در
پژوهشهاي آين ه ميتءان به آن پءشش داد بررسي ارتباط نءع
تجارب آسيبزا (جدمي جندي و هيجاني) برا شر اعتيراد
اس .،هر چن متمايز کرردن ايرن نرءع تجرارب آسريبزا ترا
ح ودي به دليل آميخته بءدن اين تجرارب برا ير دي رر امرر
دشءاري اس ،اما با بررسي رابطه نءع تجربه آسيبزا و شر
اعتياد به رابطه اختصاويترر و دقيرقترري در زمينره ارتبراط
تجارب آسيبزا و اعتياد ميتءان رسي .
تشكر و قدردانی
اين مقاله برگررته از طرح مصءب معاون ،پژوهشي دانش اه
علءم پزشکي ايران با عنءان طبقهبن ي باليني مصررفکننر گان
مءاد براساف ويژگيهاي روانشناختي به شماره -18-15186
 91-11اس .،اين مقاله داراي ک اخلق به شرماره -11-91
 15186-18از معاون ،پژوهشي دانش اه علءم پزشکي ايرران
اس.،
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ميرونر و دچرار اخرتلل مصررف مرءاد مريشرءن شر
زهها مانن غلبره
اعتيادشان کمتر از اررادي اس ،که با ساير ان ي 
بر اضطراب شبي هش ن به همدا ن آسيب به خءد غير مدتقيم
خءدنمايي و مءاردي از اين نءع مصرف مءاد را شروع ميکننر
و دچار اختلل مصرف مءاد ميشءن  .باي به ايرن مدراله هرم
تءجه کرد کره بدرياري از متخصصران بره ويرژه روانشناسران
اجتماعي برا انتقراد از پاير ار نبرءدن عناورر ورف ،گءنره در
يکننر کره نقرش رراينر هاي
شخصي ،مانن خلق و خء بيان م 
شناختي-اجتماعي در پيشبيني ررتار بيشتر از عءامرل رابر،
درون رردي اس .]11 ،از اين حيث ميتءان بيان کرد که گاهي
باي با ن اه انتقاديتر به نقش وفاتي مانن نءجرءيي در تبيرين
ررتارهاي مرضي مانن اعتياد ن ريد .،اينيارته نشان مريدهر
نباي به وءر کليشهاي بر اين باور باشيم که چرءن ررردي از
لحاظ خلق و خء که جنبه زيدتي شخصي ،به حداب مريآير
مدتع گرايش به مءاد اس ،پس حتمراً شر اعتيرادش هرم
بيشتر اس .،ايرن تصرءر باير اورلح شرءد کره هرر آنچره
ريشههاي زيدتيتري دارد پس تارير مخرب آن عامل بيشترر
جهگيري کرد کره در شر اعتيراد
يتءان نتي 
اس .،اين گءنه م 
نقش عءامل مربءط به رش و عءامل مربءط به محيط زنر گي
تجارب رواني-اجتماعي و شيءه اجتماعيش ن نيرز بره انر ازه
عءامل ژنتيکي اس.،
يارته ها نشان داد داشتن دي گاه ساده ان ارانه يرا باورهراي
مطلق گرايانه درباره حال،هاي هيجاني منفي با شر اعتيراد
وارههاي هيجاني را دارنر
رابطه دارد .اررادي که اين نءع طرح 
جانهرا دارنر و دايرم
تمايل بيشتري به حل و رصل سريع هي 
منت ر خطرهاي قريبالءقءع در آين ه هدتن  .]11اررراديکره
وارهها را دارن همءاره احداف تعارض ميکننر
اين نءع طرح 
زيرا تءانايي پريرش و تحمل حال،هاي هيجاني متضاد دربراره
خررءد و دي ررران را ن ارن ر  .برره عبررار دي ررر راق ر ن رررش
ديالکتيکي درباره هيجانهرا هدرتن  .ايرن طررحواره از لحراظ
ماهي ،شباه ،زيادي به مءضع پارانءيي  -اسکيزويي در ن ريه
روابط ابژهاي ملني کلين دارد  .]11در واقرع مصررف مرءاد
ممکن اس ،در حکم همان ابژهاي باش که ررد برراي برقرراري
جرانهرايش متءسرل بره آن
حال ،تعادل دروني و پرردازش هي 
ارتهها نشان داد ناتءاني در پريرش هيجانها
يشءد .همچنين ي 
م
روي ش اعتياد اررگرار اس .،براساف م ل طررحوارههراي
هيجاني مصرف مءاد و مشکل مرتبط با آن به نحءي اجتناب
از هيجانها اس ،و اررادي که تءانرايي پرريرش هيجرانهرا را
ن ارن واکنشهاي مقابلهاي نامءرري را در برابر اسرترفهراي
يدهن و اين راهبردها زمينهساز عءد در
روزمره از خءد نشان م 
يشءد  .]11اررراد مصررفکننر ه مرءادي کره از
مصرف مءاد م 
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Introduction: The severity of addiction is one of the important indicators in the typology, etiology and treatment of
drug users. The purpose of this study was to investigate the role of demographic factors (age of onset of consumption,
family history), history of anxiety and psychological factors (mood and emotional schemas) in predicting the severity
of addiction.
Materials and Methods: Using a correlation scheme, 325 people with substance use disorder were selected in an
accessible manner.We used demographic checklist, trauma history questionnaire, temperament and character
inventory and emotional schemas questionnaire for gathering data.
Results: Addiction severity of individuals with a history of childhood abuse was higher than individuals without
these kinds of experiences. Multiple regressions showed that simplistic view about emotion, novelty seeking and
acceptance of emotions explained 30% variances of addiction severity.The association between novelty seeking and
acceptance of emotions with addiction severity was negative, but the association between simplistic views about
emotions and addiction severity was positive.
Conclusion: History of childhood abuse increase severity of addiction. Novelty seeking as a distal factor has
effective on the addiction severity. Simplistic view over emotions and problems in accepting emotions were proximal
psychopathological mechanisms which contribute in relapse of addiction and could be targeted in treatment of
individuals with substance use disorders.
Keywords: Addictive Behavior, Childhood Abuse, Temperament, Drug Users.
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