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 مقدمه
سرء    يبنر   طبقره  يکه بررا  ييها شاخص نيتر از مهم يکي

کنءن استفاده ش ه اسر،  شر     کنن گان الکل و مءاد تا مصرف
  اخرتل   ريدر سا يشناس  پيو ت يبن  طبقه ياس،. برا ادياعت

از  زيررن يعملرر -يو وسررءاف رکررر يماننرر  اردررردگ يروانرر
[ 5-1مرتبط با ش   اختلل استفاده ش ه اسر،    يها شاخص

کره رررد در    يمشرکلت  زانير عبرار  اسر، از م   ادير اعت  ش 
شغل  روابرط در خرانءاده  و     يروان  يسلم، جدم يها حءزه
از عءامرل اررگررار در    يکر ي[. 6  کنر   يمعاش تجربه مر  نيتام
و تجارب دوره رشر    يشناخت،يجمع يها يژگيو اد ي  اعتش 

[  و 8  ي[  نرءع مراده مصررر   7  اس،. سن شروع مصرف مرءاد 
در  کره  يرابطه دارن . اررراد  ادي[ با ش   اعت9  يگاسابقه خانءد

 يو سرابقه خرانءدگ   کنن  يشروع به مصرف مءاد م ترنييسن پا
 ترر  شيبر  دشران اياعت شر    دارد  وجءد شاندر خانءاده ادياعت

 ي گيدر قالب آزارد  يکءدک يزا بيطءر تجارب آس نياس،. هم
 يهرا تللبءدن اخ  تريش  يها با شاخص زين  يو جند يجدم

به مءاد  اديمت اول اعت يها درمان ريتر ش ن تار مصرف مءاد و کم
 [.11-11  رابطه دارن 
 يهرا  اس، که در تفاو  ،يشخص يدتيو خء جنبه ز خلق

متفراو    يهرا  و اتخرا  سرب    هرا  جانيه ييجءيرپارراد د نيب
خلرق و   يبنر  طبقه ي[. سه بُع  برا11  شءديم يمتجل يررتار

  ييخررء در ن ررر گررترره شرر ه اسرر، کرره عبارتنرر  از نءجررء  
برره پرراداش. ارررراد بررا نمررره بررا   يو وابدررت  يزيررگر بيآسرر
ها بره مصررف    آن شيهدتن  و احتمال گرا  تکانشءرتريينءجء

*Khanipur.hamid@gmail.com     
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  1197 زمدتان(  71ي)پياپ 1  شماره 11جل                                        کءمش

 

 

 يزيگربيمختلف از نقش آس يهاارتهي[. 11  اس، تر شيمءاد ب
 يمشترک در اختل   اضرطراب  يريپربيبُع  آس  يبه عنءان 

 کنر   يمر  ،يو اختلل هراف حما ريمانن  اختلل اضطراب رراگ
 آورنر   يم يدر پاداش وابدت  يترنييکه نمره پا ي[. ارراد15 

 دارنر   يتر شيب ياجتماع يينءا به ناهم ليم و هدتن  تردرون را
 يياسر، کره تءانرا    ييهرا از مءلفه يکي[. ابعاد خلق و خء 11 

 و دارنر   را مءاد کنن گانسء  مصرف يهارگءنهيز کردن زيمتما
نرءع   نيبر  يادير استخراج شر ه ترا حر ود ز    يهاگءنه ريز در
-16وجءد دارد   ارتباط اديخلق و خء و ش   اعت يهايژگيو

 ييبا  بءدن نمره نءجء يال ء  يءنيبه مءاد ار ني[. در معتاد18
در  شرءد   يمشراه ه مر   يبرءدن نمرره پراداش وابدرت      نييو پا
و  ييبا  بءدن نمرره نءجرء   يبه الکل ال ء نيدر معتاد که يحال
 يها يژگي[. درباره رابطه و19  شءد يمشاه ه م يزيپره بيآس

 ي. در برخر در، يهم رءن ن  هرا  ارتهيادياعتخلق و خء و ش   
[ و در 18  نشر ه اسر،   ييآن دو شناسرا  نيب يمطالعا  ارتباط

بره عنرءان    يبءدن نمرره پراداش وابدرت     نييپا  ريد يمطالعات
 ييمرءاد شناسرا   نيو سن  فيکنن گانخفمصرف زيدر تما يعامل

 [.11  ش ه اس،
و  ميمفراه  هرا  عبار  اس، از برنامه يجانيه يهاواره طرح

ن  و با اسرتفاده از  شان داريهاجانيکه ارراد درباره ه ييبردها راه
 ياز عرءامل  يکر ي[. 11  شءن يپردازش م شانيهاجانيه ها آن

 نييرا تب يجانيه يهاواره و طرح اديکه احتما ً رابطه ش   اعت
 يجران يه يهرا  واره از طررح  کره   ياررراد  عرءد اسر،.   کنر   يم

نامءرقنر  و   ها جانيدر پردازش ه کنن   ياستفاده م يناکارآم تر
دوبراره بره    شيسبب گرا تءان  ينش ه م پردازش يها جانيه نيا

 يجانيه يها واره شءد. طرح اديش   اعت شيمصرف مءاد و ارزا
 يو مطلق ان رار  يبا اردردگ ها جانيه يشناکيو ان  يپن ار گناه
[ 11 11  ها با اضطراب رابطه دارنر   جانيه ررتنيرو نپ يجانيه
 يجران يه ميتن ر  يبردهرا  از نقش راه يمطالعا  مختلف که نيبا ا
 مانن  خرءد  اديو مشکل  همراه با اعت اديش   اعت ينيب شيدرپ
اسر،    ادير دهن ه شر   اعت  شيکه ارزا يب ون خءدکش يجرح
 يجران يه يها واره [ اما به نقش طرح11 11  کرده اس، ،يحما
 نير تر پرداخته ش ه اس،. هر ف ا  کم اديش   اعت ينيب شيدر پ

سرابقه    يشرناخت  ،ير نقش عءامرل خطرر جمع   يپژوهش بررس
 يشرناخت  و نقش عءامل خطرر روان  يدر دوره کءدک ي گيآزارد

 .اس، يجانيه يها واره ابعاد خلق و خء و طرح
 

 هامواد و روش
پرژوهش اسرتفاده    نيا ياجرا يبرا يبدت  طرح هم  ياز 
اختلل مصررف   صيکنن گان با تشخ جامعه مراجعه انيش . از م

 ادير تررک اعت  يهرا  کمپ  يدترب  ييسرپا يها ،يمءاد در مءقع

 ادير از مراکرز تررک اعت   يريگ ران نمءنه گررته ش . نمءنهشهر ته
بره ورءر     انو تهر رانيا يعلءم پزشک يها وابدته به دانش اه

 18ورود عبار  بءدن : سرن   يها در دسترف انجام ش . ملک
سال  گرش، ح اقل دو سال از ابتل به اخرتلل مصررف    61تا 

  ير در  ياقل دو دوره عءد  و گرران ن زنر گ مءاد  داشتن ح 
 ياقامت يمراکز ن ه ار ايو  يمکان مشخص اعم از منزل شخص

 5 يو خطرا  ينفر 1111. با در ن ر گررتن حجم نمءنه نيمعتاد
نفرر   111درو  با استفاده از ررمءل کءکران حجم نمءنه معادل 

کنن گان بره   پژوهش تع اد شرک، ييمحاسبه ش . در مرحله نها
 يهرا  هرا از روش  داده لير و تحل هير تجز يبررا  . ينفر رس 115
گرام بره گرام و     ءهيچن گانه به ش ءنيرگرس رسءن يپ يبدت  هم
 .راهه استفاده ش  چن  انسيوار ليو تحل هيتجز

 يرهرس، بررا  نياز ا  :-1
 کنن گان  سن شروع مصرف رب، اطلعا  مرتبط با سن شرک،

سء  مصررف مرءاد و نرءع     اي يوابدت   يمءاد  سابقه خانءادگ
 يهررااسررتفاده شرر . هماننرر  همرره رهرسرر،   يمرراده مصرررر

براساف نءع سءا   متفاو  بءد.  يگرار نمره  يشناخت ،يجمع
 يش ن  و برخر  يگرار نمره ريخ-يسءا   به وءر  بل يخبر

د برءد  از ارررا   ياز سءا   که درباره سن و نرءع مراده مصررر   
مرتبط با خءد را  يو نءع ماده مصرر يخءاسته ش  مح وده سن

 .علم، بزنن 
 از خرده يژگيو نيا يابيارز يبرا  : -1

نامره   پرسرش  يو جندر  يجدرم  ي گير تجرارب آزارد  افيمق 
استفاده ش   (Trauma history questionnaire) تروما خچهيتار
/ يس، که بره ورءر  بلر   چهار سءال ا يدارا افيمق خرده نيا
  هکننر  برءد از شررک،   ي. اگر پاسخ بلر شءديم يگرار نمره ريخ

کره آن حادرره    يتع اد درعا  آن تجربه و سرن  شءديمخءاسته 
  ني[. قبرل از پرسر  15آم ه اسر، مشرخص کنر      شيپ شيبرا

 ي گير داده ش  که من ءر از تجارب آزارد حيسءا   ابت ا تءض
 بيهر گءنه آس يزار جدم. من ءر از آد،يچ يو جند يجدم
 لرء  خءردن  رشرار دادن گ  يلي)اعم از کت  خءردن  س يجدم

 ليآن را به ما تحم  ريد يسءزان ن  شلق زدن( اس، که شخص
 يعبار  اسر، از هرر نرءع تمراف جندر      ي. آزار جندکن  يم

 ي/ واژنيمقع  يتماف جند اي يدهان يناخءاسته  ارتباط جند
 11 رير سرال و ز  5با سن ح اقل  زور و اجبار با ارراد ياز رو

 يادير ز لعرا  نامره در مطا  پرسرش  نير ا يياير و پا ييسال. روا
 يياير مطالعه ضرراب پا  ني[. در ا15ش ه اس،    ييو تا يبررس
 يآزار جندر  يو بررا  71/1 يآزارجدم يها آزمءن خرده يبرا
 .برآورد ش ه اس، 68/1
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 پءر حمي  خانيو  محم باقر وابري زررقن ي                        ...

 

 

1- 
(Temperament and character inventory) : ،رهرسرر

مرتبط با خلق و خء  افيمق سه خرده يخلق و خء و منش دارا
و چهرار   يو پراداش وابدرت    يزير پره بيآسر   ييشامل نءجء

 يرواو خرءدرر  يخءدراهبر  يمنش شامل همکار افيمق خرده
 يهرا  يژگر يابزار با ه ف سرنجش و  ني[. ا11و پشتکار اس،  

ساخته ش ه  نجريکلءن ،يشخص يدتيز هيبراساف ن ر يتيشخص
 بيآسر   يينءجرء  يهرا  افير مق از خرده پژوهش نياس،. در ا

 يهرا  يژگر يو رانياستفاده ش . در ا يو پاداش وابدت  يزيپره
از  ينفرر  در، ينمءنه هرزار و دو  يابزار بر رو نيا يسنج روان
 يبدرت   هم جيو نتا س،ش ه ا  هيسنج يرانيبزرگدال ا ،يجمع
 ده  يءن و بازآزمءن نشان مدر مرحله آزم ها افينمرا  مق نيب

هدرتن  و   يقء ييايپا يابزار دارا نيهف، گانه ا يها افيکه مق
 يبدرت   هم يدارا افيعبارا  هر مق  يدرون يبه لحاظ همدان

 71/1از  يا در دامنره  ها افيمق خرده يآلفا بياس،. ضر يخءب
 [.16اس،  هگزارش ش  91/1تا 

1-
(Emotional schemas questionaire)51 يابرزار دارا  نيا 

  ير را در قالرب   يجران يه ميتن  ءهينءع ش 11سءال اس، که 
از کاملً نادرس، ترا کراملً درسر،     يکرتيل يا درجه 6 افيمق
 يپنرر ارگنرراه افيررمق  پررژوهش از خرررده نيررسررنج . در ا يمرر
 ررتنينپرر   يشرمار  مقصرر   رر يد کرردن   يشناکيان  ها جانيه
کنتررل   مجر د(   يابير )ارز هرا  جانيه يمنطق يابيارز ها جانيه

 هرا جران يه يساده ان رار  اي يو مطلق ان ار جانين اشتن بر ه
  (Simplistic view of emotion)  در 11  اسررتفاده شرر .]

و   يير نامره تا  پرسرش  نيا يعامل 11ساختار  يپژوهش خارج
 يهررا بررا شرراخص يبدررت  هررم يبررسرر قيررآن از طر يرريروا
 يهررا يژگرري[. و11  شرر ه اسرر،  ييررتا يروانرر يشناسرر بيآسرر
 جيش ه اس، و نترا  يبررس رانينامه در ا پرسش نيا يسنج روان

نشان داد که از شرانزده عامرل    يعامل اکتشار ليحاول از تحل
 يهرا  واره دوازده عامرل برا طررح    اف يمق نياستخراج ش ه از ا

 يبدرت   هم را و هرم  ييروا نيچن هماهنگ اس، و هم يجانيه
 يري روا ينامه نشران داد دارا  پرسش نيا يها هيگء يبا  يدرون

 [.17  اس، يسازه قابل قبءل
5-Addiction severity index 
و سء  مصرف از شاخص  يوابدت  يهانشانه يريگان ازه يبرا

 مره يابزار که به وءر  مصاحبه ن نياستفاده ش . ا اديش   اعت
 يشرراخص برررا 7 يل اجرررا اسرر،  داراقابرر ارتررهي سرراختار
: ازاس، که عبارتن   اديش   مشکل  مرتبط با اعت يريگ ان ازه

 ،ير مشکل  مرتبط برا شرغل  ن اشرتن حما     يمشکل  قانءن
و  يمشکل  مرتبط برا سرلمت    يمشکل  خانءادگ  ياجتماع

و مشرکل  مررتبط برا الکرل       يپزشک مشکل  روان يپزشک
معمءل در حرءزه   يها مصاحبه هي   شب[. ساختار سءا6ومءاد 
اختل   مصررف الکرل اسر، و     ييمثل مصاحبه شناسا ادياعت
مصرف مءاد در ن ر گررته  صيتشخ يکه برا ييها نشانه تر شيب
 ي. نمراتشءد يم  هيکنن ه پرس  در قالب سءال از شرک، شءن   يم

  رر يد  ير با  آورن يبه دس، م ها افيمق خرده نيکه ارراد در ا
  تريدهن ه ش  باش   نشان تر شيو هر چه نمره ب شءن  يجمع م

 .اس، اديبءدن ش   اعت
 

 نتايج
آوري شر . در   امه در مرحله آخر جمعن پرسش 115در کل 
 کنن گانزن حضءر داشتن  و بقيه شرک،11مرد و 115پژوهش 
( 5)% نفر 17 سني لحاظ از. بءدن  نکرده مشخص را جنديتشان
-15 سرني  گرروه  در(11)%نفر 81 ساله  15-18 سني درگروه

 96 و سراله  15-15 سرني  گرروه  در%( 11)نفر 111 ساله  15
تررين   ن . بريش داشت حضءر ساله 61- 15 درگروه%( 5/11)نفر

 تريراک  مراده  کننر گان  مصررف  پژوهش کنن گان شرک، گروه
  56( %1/11) هررويين  کننر گان  مصرف  %(1/11) 88  بءدن 
 کءکرايين  کننر گان  مصرف  11 %(1/1) کراک کنن گان مصرف

 مصرررف  16%(6/6) شيشرره کننرر گان مصرررف  %(6/1) 18
گان الکرل  کننر    مصررف   11%( 1/11) زا  ترءهم  مءاد کنن گان
 115دادنر . از ميران    ها را تشکيل مري    ساير گروه%1( 18/1)

که مصرف مءاد را برا  اي  که به سءال مربءط به اولين ماده نفري
نفرر   16نفر با ترياک  151 دن  اي   پاسخ داده بء آن شروع کرده

نفر با شيشه   9با کءکايين  نفر  11نفر با کراک   11هرويين   با
نفرر برا الکرل    17 زا و  نفر با مءاد ترءهم  11با حشيش  نفر 11

 شروع کرده بءدن .
اساف نمره حاول از هفر،  کنن گان بر  شرک، اديش   اعت

ز لحراظ  نمرره ا  نيا نيان يبا هم جمع زده ش  و م افيمق خرده
در  جيشر ن . نترا   دره يمرتبط با پژوهش برا هرم مقا   يرهايمتغ

در  ادير ش   اعت دهيمقا يداده ش ه اس،. برا شينما 1ج ول 
نءع مراده    يشناخت ،يجمع يها يژگيکنن گان براساف و شرک،
 ايي)جدرم  ي گير و سابقه آزارد ادياعت يادگسابقه خانء  يمصرر
راهه استفاده ش .   يانديوار ليو تحل هي( از آزمءن تجزيجند
ش   در  نيان يم نيتر شيب ده  ياز لحاظ سن نشان م دهيمقا

 ار يرر= انحررراف مع1/6سررال بررءد )  15 -15 يگررروه سررن 
 داريمختلف معن ينس يهاگروه ني(  اما تفاو  بنيان ي=م6/11

در سرن   کره  يمشرخص شر  اررراد    ادينبءد. از لحاظ ش   اعت
مصرف مءاد کرده بءدنر    ( شروع بهيسال  15 -11) يتر نييپا
 ادشران ي( شر   اعت نيان ير =م6/15 ن يان ي=انحراف م51/5)
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از لحاظ شر     يبءد  اما تفاوت يسن يها دوره رياز سا تر شيب
 نبءد.  داريمعن ادمصرف مءاد برحدب سن شروع مصرف مء

 

. مقایسه  شدت اعتیاد بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی، نوع ماده و ۱جدول

 ردیدگیسابقه آزا

 گروه

ن
گی

یان
م

 

ن
گی

یان
ف م

حرا
ان

 

F
 

ی
دار

ی 
عن

م
یر 

تاث
ب 

ری
ض

 

 سن )سال(

 

۵۲-۱۱ 

۵۲-۵۲ 

۵۲-۵۲ 

۵۲-۰۶ 

۵۱ 

۵/۵۶ 

۰/۵۵ 

۶۰/۵۵ 

۰/۵ 

۰/۵ 

۵/۰ 

۵/۰ 

۵۶/۵ 

 
۶۱۱/۶ ۶۰۵/۶ 

 سن شروع مصرف مواد

۱۶-۱۲ 

۱۲-۵۶ 

۵۶-۵۲ 

۵۲-۵۶ 

۵۶-۵۲ 

۰/۵۲ 

۱۵/۵۵ 

۵/۵۱ 

۱/۵۳ 

۰/۵۵ 

۲۶/۲ 

۵۱/۰ 

۲۶/۲ 

۳۰/۲ 

۱۰/۰ 

۵۲/۱ ۵۵۱/۶ ۶۱۱/۶ 

 مصرفینوع ماده 
 مخدرها

 محرک ها

۳/۵۱ 

۵۲ 

۵/۰ 

۱/۲ 
۵۲/۵ ۶۲۵/۶ ۶۵۱/۶ 

 سابقه خانودگی اعتیاد
 دارد

 ندارد

۵/۵۵ 

۵/۵۵ 

۰/۲ 

۰/۰ 
۱۵/۶ ۵۰/۶ ۶۶۱/۶ 

 سابقه آزاردیدگی
 دارد

 ندارد

۲/۵۲ 

۵۵ 

۲/۲ 

۳/۲ 
۲۰/۳ ۶۶۵/۶ ۶۱۰/۶ 

 

 از مخ ر تر شيکنن ه مءاد محرک ب در ارراد مصرف اديش   اعت
 نيا اني(؛ اما تفاو  منيان ي=م15 ار ي= انحراف مع8/5بءد )

در  اديش   اعت نيان يدار نبءد؛ اما م يمعن زيدو گروه ن
گزارش  يرا در دوره کءدک ي گيسابقه هر نءع آزارد که يارراد

از گروه ب ون سابقه  تر شيب يدار يکرده بءدن   به وءر  معن
 (.111/1P<  76/9=Fبءد ) ي گيآزارد

 يهرا  واره ابعاد خلق و خء  و طررح  نيرابطه ب يبررس يراب
 ءنيو رگرسر  رسرءن يپ يبدرت   از هرم  ادير با ش   اعت يجانيه

 سيمراتر  جيگرام بره گرام اسرتفاده شر . نترا       ءهيچن گانه به ش
 .داده ش ه اس، شينما 1در ج ول  يبدت  هم

چن گانه به روش گام به گام نشان داد سره   ءنيرگرس جينتا
بره   هرا جانيه رشيو پر  يينءجء ها جانيه ين ارپ مطلق ريمتغ
. هرر  کننر   يمر  ينر يب شيرا پ اديش   اعت انسيازوار%11 زانيم

 يي نءجررء%16 هرراجررانيه يپنرر ارمطلررق يرهرراييکر ام از متغ 
 جيکردن . نتا ينيب شيپ ار اديازش تاعت%1 هاجانيه ررتنيونپر8%

ه داده شر   نشان 1ج ول چن گانه در  ءنيرگرس يها و شاخص
مر ل   نير ا يدار ياز معنر  زير ن ءنيم ل رگرسر  يها ارتهياس،. 
 (.>F  111/1P=81/7) کن  يم ،يحما

 يراهره بررا    ياندر يوار لير مربءط بره آزمرءن تحل   جينتا
 .داده ش ه اس، شينما 1در ج ول  زين ءنيم ل رگرس يابيارز

 
 اعتیاد . ماتریس همبستگی بین ابعاد خلق و خو، طرحواره های هیجانی و شدت۵جدول 

 ۱ ۵ ۵ ۵ ۲ ۰ ۲ ۱ ۳ ۱۶ 

          ۱ . نوجویی۱

         ۱ **۵۶/۶ آسیب پرهیزی .۵

        ۱ ۶۵/۶ ۵۶/۶ پاداش وابستگی .۵

       ۱ **-۱۰/۶ **-۵۰/۶ -۱۱/۶ گناه پنداری .۵

      ۱ **۲۲/۶ -۶۶۲/۶ **-۵۲/۶ -۳۵/۶ . اندیشناکی۲

     ۱ *۱۲/۶ **۵۲/۶ **-۱۳/۶ ۱۵/۶ ۵۰/۶ هانپذیرفتن هیجان .۰

    ۱ ۱۱/۶ **۵۰/۶ **۲۲/۶ -۶۵/۶ **-۵۶/۶ **-۱۱/۶ پنداری هیجانمطلق .۲

   ۱ **۵۵/۶ -۶۶۳/۶ **۵۵/۶ **۵۵/۶ -۶۵/۶ **-۵۰/۶ **-۵۳/۶ مقصر شماری .۱

  ۱ ۶۲/۶ **۱۳/۶ **۰۵/۶ **۵۵/۶ **۵۲/۶ -۶۱/۶ ۶۰۱/۶ ۶۳/۶ هاارزیابی منطقی هیجان .۳

 ۱ ۶۱/۶ **۵۶/۶ **۵۵/۶ *-۵۱/۶ **۵۲/۶ **۵۱/۶ ۶۲/۶ **-۵۳/۶ **-۵۵/۶ شدت اعتیاد .۱۶

** p< 0/001,  * p< 0/05 

 

 های تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام برای پیش بینی شدت اعتیاد برحسب ابعاد خلق و خو و طرحواره های هیجانیشاخص  . ۵جدول

 R R2 B Beta t df متغییرها

 ۶۱۱/۶ ۰۵/۵ ۵۱/۶ ۰۳/۶ ۱۰/۶ ۵۶۳/۶ یمطلق اندیشی هیجان

 ۶۶۰/۶ -۱۱/۵ -۵۲۱/۶ -۳۳۵/۶ ۵۵۶/۶ ۵۳۶/۶ نوجویی

 ۶۵۵/۶ ۵۶/۵ ۵۰۶/۶ ۵۲۲/۶ ۵۶۵/۶ ۲۲۶/۶ نپذیرفتن هیجان ها

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

 ن تحلیل واریانس یک راهه برای ارزیابی معناداری مدل رگرسیون. نتایج آزمو۵جدول 

 معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات 

 ۶۶۱/۶ ۱۶/۲ ۳۳/۵۵۵ ۵ ۳۲/۲۵۱ رگرسیون 

   ۵۵/۵۱ ۲۵ ۵/۱۰۱۲ باقیمانده

   ۵/۵۵۱۳ ۲۲  کل
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 پءر حمي  خانيو  محم باقر وابري زررقن ي                        ...

 

 

 گيريبحث و نتيجه
 يخرانءادگ نشان داد سرن و سرابقه    يبه وءر  کل هاارتهي
 يتا حر ود  هاارتهي نين ارد. ا اديش   اعت يرو يريتار اد ياعت
 و الکرل  کننر گان  سء  مصررف  يشناسگءنه يهاارتهيبا  ريمغا
اس، که هر چه سن شروع مصررف   نياز ا يحاک که اس، مءاد
 پير دو ت ثرال م ياس،. بررا  تر شيب اديباش   ش   اعت ترنييپا
کننر گان   ء  مصررف از سر  IIو   Iپيطءر ت نيو هم Bو  Aياول

شان که ش   مصرر IIو  Bپيش ه اس، که در ت ييالکل شناسا
در  ادير اعت يدگااس،  سن شروع مصرف و سابقه خرانء  تر شيب

مطالعره در   نير ا يها ارتهي[. البته 1 5اس،   تر شيب شانخانءاده
 يترر نييدر سن پا که يدر ارراد ادينشان دادن  ش   اعت زيکل ن

اس، که در  ياز ارراد تر شيرده بءدن   بشروع به مصرف مءاد ک
مصرف مءاد را آغراز کررده بءدنر ؛ امرا براز هرم         يسن با تر
شران   در بدرت ان درجره اول   که ينبءد. ارراد دار يها معن تفاو 

 زير ن ادشران يمصرف مرءاد دارنر   شر   اعت    يهاسابقه اختلل
  ارتره يدو  نير نبرءد. ا  دار يتفاو  هم معن نياما ا ، اس تر شيب

 اسر،  مرءاد  کنن گان مصرف يشناسناهمخءان با مطالعا  گءنه
 اير و  يرير گ مربءط به اشکا   نمءنه لياز د  ريغ[. 1 5 18 
را  يکنن گان نخءاستن  اطلعا  خصءور   مداله که شرک، نيا

 نير ا کره مداله را هرم نشران دهر      نيارشا کنن   ممکن اس، ا
در  يمئنمط يليعءامل خ تءانن  يورف نم يکيزير يها شاخص

 باشن .  اديش   اعت زيتما
داشرتن     ي گير تجربه آزارد شان يکه در سابقه زن گ يارراد
را  ياسرابقه  نيبءد کره چنر   ياز ارراد تر شيب ادشانيش   اعت

خاطر  نياحتما ً به ا اديبا ش   اعت ي گين اشتن . ارتباط آزارد
 هدرتن  بره   يدر دوره کرءدک  ي گياس، که ارراد با سابقه آزارد

ماننر  اخرتلل    برءد هم يهرا  دچرار اخرتلل   يترر  شياحتمال ب
و اخرتلل اسرترف پرس از     يخلق يها اختلل اييمرز ،يشخص

دوره  يها بيسابقه آس ن ي[. علوه بر ا11-19 شءن  يسانحه م
 ميبه وءر  مدتق يو جند يجدم يبه وءر  آزارها يکءدک
بره   يش   وابدرت   يها به سم، مءاد و شاخص شيگرا يرو
احتمال ابتل به  شيدر ارزا ليپرخطر دخ ياد و انجام ررتارهامء
تحرءل   يرو يدر دوره کرءدک  ي گي[. و آزارد11  دارد ارر  زيا

در  يسرازگار  يکره برر رو   يو ررترار  يمغز يها دتميسالم س
وارد  بيهرا اررگرارنر   آسر    جران يه ميو تن ر  يررد نيروابط ب

به  شيامن  گراو مرور ن  لي[. اغلب مطالعا  رراتحل11  کن  يم
بلن   يام هاياز پ يکيبه مءاد را  يبدت مءاد  سء  مصرف و وا

[. احتما ً 11  دانن يم يدر دوره کءدک ي گيم   تجربه آزارد
 شيگررا  يعامل خطر دور  رو  يدر نقش  ي گيتجربه آزارد
پرخطر از همه نءع مانن  مصرف مءاد نقش دارد و  يبه ررتارها

ش ه  شتنيتحءل خء ين هايررا  نيد بيمءجب آس ي گيآزارد

مررتبط برا    يمغز يها ن ام پارچه   ي شتنيخء  يو در نبءد 
 نير شرءد و ا  يمر  ياز درد دچرار کژکرار   زيگر ايلر  و  ميتن 

اررراد ندرب، بره مصررف مرءاد و       يريپر بيباعث آس يکژکار
 . شءديم اديش   اعت شيارزا
ها نشان داد هر چره قر ر اررراد مبرتل بره اخرتل          ارتهي

داشرته   يترر  شيبر  ييمصرف مءاد به لحاظ خلق و خء  نءجرء 
از  يبرا برخر   ارتره ي نير ترر اسر،. ا   کم ادشانيباشن  ش   اعت

[. اما 5  ناهمدء اس، اديمطالعا  مرتبط با ش   اعت يها ارتهي
 ادياعت ل،را در ع يطيکه نقش عءامل مح يبا مطالعات ارتهي نيا
[. در دو 11ءتر اسر،   همدر  دانن   يم يکياز عءامل ژنت تر شيب

مشخص شر ه کره    اقيس نيبه هم زين  ريد يشناس مطالعه گءنه
ترر از   کرم  ادير در ش   اعت ،يشخص يدتيز يريپر بينقش آس

  رر ي[. بره عبرار  د  16 15 اسر،  يطر يمح يهرا  يريپر بيآس
و  در، ين اديکنن ه ش   با تر اعت ينيب شيپ شهيبا  هم يينءجء

 ينقش قابل ترءجه  اديممکن اس، در ش   اعت يطيعءامل مح
 نير بره ا  ادير اعت يشناسر  عل، يها هيداشته باش . در اغلب ن ر

به  شيمءرر در گرا يروان يها دميکه مکان شءد يمداله اشاره م
در مصررف مرءاد    يارير اختيکه مءجب ب ييها دميمءاد و مکان

ممکرن اسر، در    يرو نير با هم متفراو  اسر،؛ از ا   شءن  يم
 ييگررد  نءجرء  يبه مءاد م ادشانيسال از اعت نيکه چن  يارراد
نباشر . در   ادير ش   اعت شيعامل خطر در ارزا  ي ريبا   د
زمان نقش عءامل مرتبط برا خلرق و    که به وءر  هم يمطالعات

ان   مشخص شر ه اسر،    کرده يرا بررس يخء و عءامل اجتماع
  يدر نقش  ياس،  عءامل اجتماع ا شان ب يينءجء که يارراد

را کاهش  ادشانيو ش   اعت کنن  يکنن ه عمل م  عامل محار ،
اسر،  عءامرل    نييپرا  شران  يينءجرء  کره  يو در اررراد  ده  يم

 اديو ش   اعت کنن  يعامل خطر عمل م  يدر نقش  ياجتماع
بءدن  نييپا ايرقط براساف با   ني[. بنابرا16 کنن  يم تر شيرا ب

اررراد   ادير شر   اعت  ،يدربراره وضرع   ترءان  ينم ييءجنمره نء
را  ييمتعامل با نءجء ينقش عءامل اجتماع  يقضاو  کرد و با

 در ن ر داش،.  زين
 يها،يبا ماه يمتع د خطر عءامل مءاد کنن گان مصرف در
نقرش   يررهن ر  يهرا يژگيو و يمحله زن گ  يخانءادگ  يررد

 ينيبررال يمايعءامررل سرر نيرر[ و از تعامررل ا19 18 17  دارنرر 
 نيهرم بره همر    جرا  نير . در اشءديکنن ه مءاد مشخص م مصرف

عامرل خطرر    نيبا ا يوءر  ممکن اس، تعامل عءامل اجتماع
شر ه   اديساز ش   اعت نهيزم ن ييپا يينءجء يعني  يدرون ررد
ش    يرقط رو نييپا ييطءر ممکن اس، ارر نءجء نيباش . هم

کاهنر ه   ريرنر  ترار  به مرءاد دا  يها وابدت  سال که يارراد ادياعت
 نير گررر، ا  ترءان  يم ارتهي نيکه از ا يضمن جهيداشته باش . نت
مصررف مرءاد    راغبره سر   يينءجء زهيکه با ان  ياس، که ارراد
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شر     شرءن    يو دچرار اخرتلل مصررف مرءاد مر      رونر    يم
مانن  غلبره   هازهيان  رياس، که با سا يتر از ارراد کم ادشانياعت

 م يمدتق ريبه خءد غ بيمدا ن  آسبه ه ش نهيبر اضطراب  شب
 کننر   ينءع مصرف مءاد را شروع م نياز ا يو مءارد ييخءدنما

مدراله هرم    نير به ا  ي. باشءن  يمو دچار اختلل مصرف مءاد 
شناسران   روان ژهير از متخصصران بره و   ياريتءجه کرد کره بدر  

نبرءدن عناورر ورف، گءنره در       ارير برا انتقراد از پا   ياجتماع
 ينر ها يکره نقرش ررا   کننر  يم انيلق و خء بمانن  خ ،يشخص
از عءامرل رابر،    تر شيررتار ب ينيب شيدر پ ياجتماع-يشناخت

 يکرد که گاه انيب تءان يم ثيح نيا ز[. ا11اس،   يدرون ررد
 نيري در تب ييمانن  نءجرء  يبه نقش وفات تر يبا ن اه انتقاد  يبا

 دهر   يمر نشان  ارتهيني. اد،ين ر اديمانن  اعت يمرض يررتارها
از  يکه چرءن رررد   ميباور باش نيبر ا يا شهيبه وءر  کل  ينبا

  ير آ يبه حداب مر  ،يشخص يدتيلحاظ خلق و خء که جنبه ز
هرم   ادشير به مءاد اس،  پس حتمراً شر   اعت   شيگرا مدتع 

چره   اورلح شرءد کره هرر آن      ير تصرءر با  نير اس،. ا تر شيب
 ترر  شيمخرب آن عامل ب ريدارد  پس تار يتر يدتيز يها شهير

 اد ير کرد کره در شر   اعت   يريگجهينت تءانيگءنه م نياس،. ا
  يزنر گ  طينقش عءامل مربءط به رش  و عءامل مربءط به مح

بره انر ازه    زير ن ش ن ياجتماع ءهيو ش ياجتماع-يروان جاربت
 اس،.  يکيعءامل ژنت

 يباورهرا  اير ساده ان ارانه   گاهينشان داد داشتن د ها ارتهي
 ادير با شر   اعت  يمنف يجانيه يها باره حال،در انهيمطلق گرا

را دارنر     يجانيه يهاواره نءع طرح نيکه ا يرابطه دارد. ارراد
دارنر  و دايرم    هرا جانيه عيبه حل و رصل سر يتر شيب ليتما

 کره  ي[. اررراد 11  هدتن  ن هيالءقءع در آ بيقر يمنت ر خطرها
  کننر   يم تعارض احداف همءاره دارن  را هاواره نءع طرح نيا
متضاد دربراره   يجانيه يها و تحمل حال، رشيپر ييتءانا رايز

راقرر  ن رررش   ررريرا ن ارنرر . برره عبررار  د  رررانيخررءد و د
واره از لحراظ   طررح  نير هدرتن . ا  هرا  جانيدرباره ه يکيالکتيد

 هيدر ن ر  ييزوياسک - ييپارانء عبه مءض ياديشباه، ز ،يماه
قرع  مصررف مرءاد    [. در وا11  دارد نيکل يملن ياروابط ابژه

 يبرقررار  يباش  که ررد بررا  يا ممکن اس، در حکم همان ابژه
متءسرل بره آن    شيهرا جران يو پرردازش ه  يحال، تعادل درون

 ها جانيه رشيدر پر ينشان داد ناتءان هاارتهي نيچن . همشءديم
 يهرا  واره اررگرار اس،. براساف م ل طررح  اديش   اعت يرو
اجتناب  يرتبط با آن به نحءمصرف مءاد و مشکل  م  يجانيه

هرا را   جران يه رشيپرر  ييکه تءانرا  ياس، و ارراد ها جانياز ه
 يهرا  را در برابر اسرترف  ينامءرر يا مقابله يها ن ارن   واکنش

ساز عءد در  نهيبردها زم راه نيو ا دهن يروزمره از خءد نشان م
کره از   يکننر ه مرءاد   [. اررراد مصررف  11  شءديمصرف مءاد م

 نيمشکل  بر  ريدرگ تر شيب کنن   ياجتناب م ها جانيه رشيپر
  يعءامرل رو  نير که همره ا  شءن  يم يو خانءادگ يشغل  يررد
 اررگرار اس،.    اديش   اعت شيارزا

تجربره   دهر  يپرژوهش نشران مر    نير ا يهرا ارتره يکل  در
 يهرا  واره و طررح  نييپرا  يينءجء  يدر دوره کءدک ي گيآزارد

در اررراد برا    هرا  جران يه ررتنيرو نپر  هرا  جران يه يمطلق ان ار
اررگرار اسر،.   ادياعت ش ن  تريش  ياختل   مصرف مءاد رو

عءامرل را در شرروع    نير نقرش ا  تءاننر   يم ن هيآ يها پژوهش
 نران يبرا اطم  ترءان يکنن . آن وق، م يبررس زيبه مءاد ن شياگر
کره در شرروع    يکرد که عرءامل  ،يحما هيررض نياز ا يتر شيب

 اديبخش اعت ارن  ممکن اس، با عءامل ت اومش دمصرف مءاد نق
نقررش  شررءديمرر شررنهاديطررءر پ نيتفرراو  داشررته باشررن . همرر

 يروان يهازهيو ان  ،يهمبءد  ابعاد منش در شخص يهااختلل
 ينيب شيخلق و خء در پ يتيشخص يهايژگيدر کنار و ياجتماع

سرءال پاسرخ داد کره     نيشءد تا بتءان به ا يبررس اديش   اعت
اررگرار  اديش   اعت يرو يعءامل خطر به چه شکل نيا تعامل
 اس،. 
 ،يبره چنر  محر ود     ير پژوهش با نيا يها ارتهيريتفد در

کرم   اريکنن گان زن در پژوهش بد شرک، که نيتءجه کرد. اول ا
کررد. دوم   اطياحت  يبه زنان با جينتا ميدر تعم جهيبءدن  و در نت

 نيام ش ه اس، و ادسترف انج به وءر  در يريگ نمءنه که نيا
 کره   نير ا سرءم شءد.  جيدر نتا يريخءد ممکن اس، باعث سءگ

 نيکنن گان از لحاظ مصرف مءاد هم ن نبءدن   و ا گروه شرک،
ها را به کل ارراد با اختل   مصرف مءاد  ارتهي ميتعم يهم ق ر
پژوهش کره در   نيا يها ،ياز مح ود  ريد يکيکن .  دشءارتر
ارتباط نءع  يبه آن پءشش داد بررس تءان يم ن هيآ يها پژوهش

 ادير ( برا شر   اعت  يجانيو ه يدجن  يزا )جدم بيتجارب آس
زا  ترا   بينرءع تجرارب آسر    نير کرردن ا  زياس،. هر چن  متما

امرر    رر  يد  ير تجرارب برا    نيا بءدن ختهيآم ليبه دل يح ود
زا و شر     بيرابطه نءع تجربه آس ياس،  اما با بررس يدشءار
ارتبراط   نره يدر زم يترر  قير و دق ترر  ياختصاو به رابطه اد ياعت

 . يرس تءان يم اديتزا و اع بيتجارب آس
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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. 
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