
 

 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ تابستان ١٤شماره  چهارمسال 

داراي   خواهی  در معتادانورزي، و هیجانبررسی  نوروزگرایی، برونگرایی، تکانش
 رفتارهاي  پر خطر در مقایسه با معتادان داراي رفتارهاي کم خطر و افراد سالم

  

  دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه تبريز - دکتر مجید محمود علیلو
  و نوجوان دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک - شیرین زینالی
  دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه تبريز - پروانه اشرفیان

  استاديار پزشكي قانوني -  راددکتر بهرام صمدي

  چکیده
ورزي و کانشـگرايي، ترونـب ي،ـغيرهاي نوروزگرايـش حاضر، بررسي متـپژوههدف از 

براي اين منظور، دو گروه از . خواهي در معتادان و رابطه آن با رفتارهاي پر خطر بودهيجان
خطر از مراکز درماني شهر تبريز انتخاب، و با استفاده از معتادان داراي رفتارهاي پر خطر و کم

انتخاب . خواهي زاکرمن مورد بررسي قرار گرفتندشخصيتي ايزنگ و هيجانهاي پرسشنامه
از طريق ) بدون اعتياد(همچنين يک گروه کنترل از افراد سالم . نمونه به صورت در دسترس بود

نتايج به دست آمده نشان داد که بين گروه معتاد و . هاي معتاد انتخاب شدهمتاسازي با گروه
. داري وجود داردخواهي تفاوت معنيورزي و هيجانان نوروزگرايي، تکانشافراد سالم از نظر ميز

. کننده مواد و افراد سالم از نظر ميزان برونگرايي تفاوتي ديده نشدهاي سوءمصرفاما بين گروه
ي داراي رفتارهاي پرخطر نمرات کنندهيافته جالب اين پژوهش اين بود که گروه سوءمصرف

خواهي در مقايسه با گروه ورزي و هيجاني نوروزگرايي، تکانشبيشتري را در متغيرها
ها در تلويحات عملي و نظري يافته. ي داراي رفتار کم خطر به دست آوردندکنندهسوءمصرف

 .                                                 اندقسمت بحث مورد بررسي قرار گرفته

 .ورزيخواهي، نوروزگرايي، تکانش، هيجانگرايياعتياد، رون :گان کلیديواژ
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ترين عامل زير ساز در ابتال به وهشگران، شخصيت مهمژبنا به اعتقاد بسياري  از پ
هاي  عفـواد، داراي ضـندگان مـکنوءمصرفـصور وجود دارد که سـاعتياد است و اين ت

پذير آسيبشخصيتي هستند که آنها را نسبت به مصرف داروها و معتاد شدن به آنها 
گ جايگاه ـي شخصيتي آيزنهـيان نظريـدر اين م).  ۲۰۰۱ هنسل و بروک،(سازد يـم

 .اي را به خود اختصاص داده استويژه

با بررسي متون روانشناسي، به شواهدي دست يافت که حاکي از ) ۱۹۷۰(آيزنگ 
) ايينوروزگرايي، برونگرايي و روان پريش گر(وجود سه بعد مهم و برجسته شخصيتي 

  .بود

افراد نوروزگرا مضطرب، نگران و افسرده بوده و خلقشان در نوسان است، احتماال در 
هاي  روان تني زيادي در رنج هستند، اين افراد بسيار خواب مشکل دارند و از اختالل

دهند هاي محيطي، واکنش شديدي نشان ميهيجاني بوده و در مقابل انواع محرک
زاي خيلي ، و در مقابله با عوامل استرس)زادهبه نقل از عبداهللا ،۱۹۹۲مک کرا و کاستا، (

  ).۱۹۹۰آيزنگ، (دهند جزئي  عاطفه منفي نشان مي

برون گرايان براي برانگيختگي نيازمند تحريکات شديد بيروني هستند و براي  
هاي اجتماعي آنها از طريق فعاليت. کنندرسيدن به سطوح باالي  تحريک فعاليت مي

آنها نسبت ). ۱۹۹۰آيزنگ، (کوشند تا به سطوح بهينه تحريک برسند و متنوع مي مکرر
ي درد باالتري دهند و آستانههاي سطح پايين، حساسيت زيادي نشان نميبه محرک

  ).۱۳۸۷، به  نقل از ايراني، ۱۹۹۱الرسن و کتالر، (دارند 

خويي آيزنگ پريشافرادي که در برابر کنترل تکانه مشکل دارند، در مقياس روان
محور و خود ستيز، واقع بين، سرد، خودآنها پرخاشگر، جامعه. گيرندي زيادي مينمره

احساس نسبت به نيازها و رحم، متخاصم، بيتوانند بيرأي بوده و همچنين مي
گي به ژفرد واجد اين وي. يرحساس باشندـرفته غهمگران بوده و رويـهاي دياحساس
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دهد و نسبت به خطر بي توجه است ف و عجيب کشش نشان ميموضوعات غيرمتعار
  ).۱۳۸۲کاوياني، (

کوايرک و مک کورميک، (اند که  ميزان نوروزگرايي هاي مختلف نشان دادهپژوهش
) ۱۳۸۶زاده، ، به نقل از عبداهللا۱۹۸۸جکسوبسن و ماتئوس، (، برونگرايي )۱۹۹۸

  .اد مخدر باال استدرافراد معتاد به مو) ۱۹۸۰ريون، (ورزي وتکانش
پذير کردن افراد به تجارب درآسيب از طرفي يکي از صفات شخصيتي بسيار مهم،

هاي آن از ويژگي. باشدپرخطر مانند تمايل به سوءمصرف مواد، هيجان خواهي مي
جستجوي هيجان و تجارب متنوع، تازه، پيچيده و جديد و ميل به پرداختن به 

زاکرمن هيجان طلبي . هاستبه خاطر خود اين تجربهخطرهاي بدني، اجتماعي و مالي 
 ـ۳ ۲تجربه جوييـ ۲  ۱ماجراجويي جويي وـ هيجان۱: را داراي چهار بعد دانسته است

جويي ابعاد هيجان).  ۱۹۹۴، ۱۹۷۱زاکرمن، (۴حساسيت به يکنواختيـ ۴ ۳زداييبازداري
اي پرخطر و جستجوي هجويي به ترتيب ميزان تمايل فرد به شرکت در فعاليتو تجربه

زدايي تمايل به سرکشي از هنجارهاي اجتماعي و و بعد بازداري. تجارب جديد است
وحساسيت به يکنواختي يعني بيزاري . کندهاي بازداري شده را بررسي ميانجام فعاليت

           .                                        کننده استهاي يکنواخت و خستهاز تکرار و فعاليت
آميز را گشايد، رفتارهاي مخاطرههاي جديد ميمواد مخدر در را به روي تجربه

نيوکام، (حوصلگي هست اي براي گريختن از يکنواختي و بيکند و وسيلهزدايي ميبازداري
رسد ولي به نظر مي. طلبي همواره ناکارامد نيستسطح باالي هيجان). ۱۹۹۱گي مک

). ۱۹۹۹ميشل، (شود بيشتر ديده مي کننده موادمصرفءاد سوناکارامدي آن در افر
اشخاص  در تحقيقات خود نشان داد که) ۱۳۸۷، به نقل از ايراني، ۱۹۹۸(همچنين ماير 

طلبي و ورزي، هيجانهاي شخصيتي مثل تکانشمبتال به مواد مخدر، در برخي جنبه
  هاطلبيجانـطرفي ه از. ستندرقابت به سوي انحرافات اجتماعي، از افراد عادي متفاوت ه

  

  

2- Experience seeking 
4- Borden susceptibility 

1- Thrill and adventure 
3- Disinheriting 
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دوست دارند به رفتارهاي پرخطر اقدام کنند، و نيز تمايل به شروع مصرف مواد نيز در 
  .آنها باالست

بررسي مولفه هاي شخصيتي باتوجه به مطالب گفته شده هدف از پژوهش حاضر، 
ها ي اين مولفهطلبي در معتادين و رابطه نوروزگرايي، برونگرايي، تکانش ورزي و هيجان

  .   باشدبا رفتارهاي پر خطر مي
  روش                             

  طرح پژوهش
دو گروه (باشد که بر روي سه گروه پژوهش حاضر از نوع تحقيقات پس رويدادي مي

متغير . اجرا شده است) داراي رفتارهاي پرخطر و کم خطر و يک گروه سالممعتاد 
وجود و وجود يا عدم) معتاد، سالم(مستقل مفروض در اين پژوهش عامل گروه 

گيري نوروزگرايي، برونگرايي، رفتارهاي پرخطر و متغيرهاي وابسته و مورد اندازه
  .خواهي استورزي و هيجانتکانش

  ماريي آجامعه و نمونه

از ميان اين . دهندآماري پژوهش حاضر را معتادين شهر تبريز تشکيل مي يجامعه
تارهاي ـداراي رف نفر ۲۳نفر داراي رفتار پرخطر و  ۲۷(نفر معتاد  ۵۰جمعيت تعداد 

گروه سالم از ميان جمعيت . گيري در دسترس انتخاب شدندي نمونهبه شيوه) خطرکم
شناختي انتخاب گروه معتاد در متغيرهاي جمعيت عمومي و از طريق همتاسازي با

  .      گشت
  گیري ابزارهاي اندازه

توسط آيزنگ و آيزنگ  ۱۹۶۴اين پرسشنامه در سال  :پرسشنامه شخصیتی آیزنگ
گرايي نژنداوليه اين پرسشنامه براي بررسي دو بعد برونگرايي و روان ينسخه. ساخته شد
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پرسشنامه . گرايي بر آن افزوده شدپريشروان مقياس۱۹۷۶سپس در سال . ساخته شد
خير  - ماده دارد که به صورت بلي۱۰۶هم اکنون ) EPQ-R( تجديد نظر شده آيزنگ

بخش گزارش خصوصيات روانسنجي آزمون رضايت. شودتوسط آزمودني قضاوت مي
هاي شيرازي و تهراني کاوياني در پژوهش خود بر روي دو گروه از آزمودني. شده است

ريب پايايي آزمون تجديدنظر شده آيزنگ را با استفاده از روش باز آزمايي براي ض
صدم، ۹۲گرايي به ترتيب برابر با پريشنژند گرايي و روانهاي برونگرايي، روانمقياس

ضرايب پايايي بدست آمده بر روي جمعيت ايراني با . صدم به دست آورد ۷۲صدم و ۸۹
آيزنگ و آيزنگ . ازندگان اصلي آزمون همسو استضرايب پايايي گزارش شده توسط س

صدم را ۹۰گرايي و حداکثر پريشصدم را براي مقياس روان ۷۶ضرايب پايايي حداقل 
در نتيجه همانگونه که کاوياني استدالل کرده . اندبراي شاخص برونگرايي اعالم کرده

سي و شناخت ابعاد است، پايايي اين آزمون در جمعيت ايران قابل قبول بوده وبراي برر
  .                                                                      شخصيت قابل استفاده است

اين مقياس شکل خالصه شده از  ):SSS(فرم پنجم  - مقیاس هیجان خواهی زاکرمن
تهيه شده  ۱۹۷۸خواهي ماروين زاکرمن است که در سال شکل چهارم مقياس هيجان

طالعات بسياري در زمينه اين مقياس، بر مبناي الگوي تحليل عاملي صورت م. است
ماده ايست  که يک  ۴۰خواهي شکل پنجم يک پرسشنامه مقياس هيجان. گرفته است

جويي، جويي، تجربههاي ماجرانمره براي زير مقياس ۴خواهي و نمره کلي براي هيجان
). ۱۳۸۴به نقل از رحمانيان، (دهد ميدست ه زدايي و حساسيت به يکنواختي ببازداري

هاي انگليسي و در نمونه) ۱۹۷۸(مطالعات صورت گرفته توسط زاکرمن و همکاران 
گزارش شده ) صدم ۸۶صدم تا حداکثر ۸۳از حداقل ( بخش امريکايي در حد رضايت

 . است

  هایافته
  .دهدرا نشان ميها آزمودنيهاي جمعيت شناختي ويژگي ۱ جدول 
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  هاآزمودنیشناختی جمعیتهاي ویژگی) 1(ي ارهشمجدول 
 میزان درآمد تحصیالت سن 

15 -25  26-35  36 -45  46 -55 کمتراز  دانشگاهی دبیرستان راهنمایی ابتدایی 
هزار100  

- 100بین
هزار300  

باالي 
هزار300  

 ۴ ۳۱ ۱۵ ۲ ۱۸ ۲۰ ۱۰ ۷ ۱۵ ۱۸ ۱۰ معتاد
 ۱۰ ۳۰ ۱۰ ۳ ۲۵ ۱۸ ۴ ۱۰ ۱۲ ۱۶ ۱۲ غيرمعتاد

هاي معتاد داراي رفتارهاي کم شناختي گروههاي جمعيتويژگي ۲ي شماره جدول
  .دهدخطر و پرخطر را نشان مي

  هاي معتاد داراي رفتارهاي کم خطر و پرخطرشناختی گروههاي جمعیتویژگی) 2(ي جدول شماره
 میزان درآمد تحصیالت سن 

15 -25  26-35  36 -45  46 -55 کمتراز  دانشگاهی دبیرستان راهنمایی ابتدایی 
هزار100  

- 100بین
هزار300  

باالي 
هزار300  

 معتاد
 پرخطر

۴ ۱۲ ۸ ۳ ۴ ۱۲ ۱۰ ۰ ۱۵ ۳۱ ۴ 

معتاد 
خطرکم  

۶ ۶ ۷ ۴ ۶ ۸ ۸ ۲ ۱۲ ۲۸ ۱۰ 

هاي انحراف معيار دو گروه معتاد و غيرمعتاد را در مقياس ميانگين و ۳جدول 
ه يکنواختي، ـيي، حساسيت بزداازداريـجويي، بهـي، تجربـويـخواهي، ماجراججانـهي

  .دهدورزي نشان ميتکانش گرايي ونوروزگرايي، برون

  هاي مورد مطالعهمیانگین و انحراف معیار گروه) 3(ي جدول شماره

هاگروه هیجان  
تجربه  ماجراجویی خواهی

 جویی
بازداري 
 زدایی

حساسیت به 
برون  نوروزگرایی یکنواختی

 گرایی
تکانش 
 ورزي

ينميانگ معتادان  ۱۷.۵۶ ۵.۲۸ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۲۲ ۱۶.۵۴ ۱۳.۲۶ ۱۱.۵ 
انحراف 
 ۴ ۴.۱۵ ۳.۵۳ ۱.۵۴ ۱.۶۸ ۱.۷۶ ۲.۰۶ ۴.۸۷ استاندارد

افراد 
 غيرمعتاد

 ۹.۲۲ ۱۳.۱۴ ۱۳.۲۴ ۳.۵۴ ۳.۳۲ ۳.۰۶ ۴.۴۶ ۱۴.۲۸ ميانگين
انحراف 
 ۲.۴۶ ۳.۱۱ ۴.۲۱ ۱.۵۵ ۱.۷۴ ۱.۹۹ ۱.۷۴ ۳.۶۵ استاندارد
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هاي خطر را در مقياسار دو گروه معتاد پرخطر و کمميانگين و انحراف معي ۴جدول 
واختي، ـه يکنـزدايي، حساسيت بي، بازداريـجويي، تجربهـي، ماجراجويـخواههيجان

 .دهدورزي نشان ميگرايي وتکانشنوروزگرايي، برون

 خطرمیاتگین و انحراف معیار گروه معتاد پرخطر و کم) 4(ي جدول شماره

هاگروه  
هیجان 
یخواه تجربه  ماجراجویی 

 جویی
بازداري 
 زدایی

حساسیت به 
 یکنواختی

 نوروز
 گرایی

برون 
 گرایی

تکانش 
 ورزي

معتادان 
 پرخطر

 ۱۲.۷۶ ۱۲.۴۸ ۱۷.۶ ۴.۶۴ ۴.۹۲ ۴.۰۴ ۴.۵۶ ۱۸.۳۲ ميانگين
انحراف 
 ۵.۲۷ ۴.۳۹ ۲.۱۰ ۱.۳۵ ۲.۱ ۲.۰۵ ۱.۸۵ ۴.۸۳ استاندارد

معتادان کم 
 خطر

 ۱۰.۲۸ ۱۳.۷۲ ۱۵.۵۲ ۳.۵۶ ۳.۸۴ ۳.۸۸ ۴.۶۴ ۱۵.۷۲ ميانگين
انحراف 
 ۲.۷۶ ۳.۸۰ ۴.۰۸ ۱.۴۴ ۱.۱ ۱.۸۷ ۲.۱۳ ۳.۷۴ استاندارد

دارد که افراد معتاد به موادمخدر از نظر پژوهش بيان مي ۱ي ي شمارهفرضيه
زدايي، حساسيت به جويي، بازداريخرده مقياس ماجراجويي، تجربه ۴طلبي و هيجان

   .دارندتفاوت  يکنواختي با افراد غيرمعتاد

 .براي بررسي اين فرضيه، از روش تحليل واريانس يك راهه استفاده شد

  هاي متغیرهاي مورد بررسی در گروهدربارهتحلیل واریانس یک راهه  )5( يشماره جدول

هاشاخص  
 منابع تغییر

مجموع 
 مجزورات

درجات 
 آزادي

میانگین 
 سطح  F مجزورات

داريمعنی  
خواهيهيجان  ۲۶۸.۹۶ ۱ ۲۶۰.۹۶ ۱۴.۴۷ ۰.۰۰۰ 

 ۰.۰۳۴ ۴.۶ ۱۶.۸۱ ۱ ۱۶.۸۱ ماجراجويي
جوييتجربه  ۱۵.۲۱ ۱ ۱۵.۲۱ ۴.۲۸ ۰.۰۴۱ 
زداييبازداري  ۱۲.۲۵ ۱ ۱۲.۲۵ ۴.۱۷ ۰.۰۴۴ 

 ۰.۰۳۰ ۴.۸۲ ۱۱.۵۶ ۱ ۱۱.۵۶ حساسيت به يکنواختي
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هاي مورد مطالعه در مقياس گروه شودديده مي  ۵ يجدول شماره همانطوري که در
زدايي و حساسيت جويي، بازداريهاي ماجراجويي، تجربهخواهي و خرده مقياسنهيجا

خواهي در داري با يکديگر دارند و معتادان از نظر هيجانبه يکنواختي تفاوت معني
 ۴همچنين معتادان در هر  .P(0.00)سطح باالتري نسبت به افراد غيرمعتاد قرار دارند 

يکنواختي نسبت به  زدايي و حساسيتي، بازداريجويمقياس ماجراجويي، تجربهخرده
ي اول تحقيق در نتيجه فرضيه. P(0.05) به افراد سالم در سطح باالتري قرار دارند

  .شوديد مييتأ

تحقيق بيان مي کرد که افراد معتاد به مواد مخدر داراي  ۲ي ي شمارهفرضيه
زدايي، حساسيت به بازداريهاي مقياسخواهي و خردهرفتارهاي پرخطر از نظر هيجان
خطر تفاوت جويي با افراد معتاد داراي رفتارهاي کميکنواختي، ماجراجويي و تجربه

   .دارند

  .براي بررسي اين فرضيه، از روش تحليل واريانس يك راهه استفاده شد

در  خطر  خطر ومعتاد کماي گروه تحلیل واریانس یک راهه بر) 6( يشماره جدول
  د بررسیمتغیرهاي مور

هاشاخص  
 منابع تغییر

مجموع 
 مجزورات

درجات 
 آزادي

میانگین 
داريسطح معنی F مجزورات  

خواهيهيجان  ۸۴.۵۰۰ ۱ ۸۴.۵۰۰ ۴.۵ ۰.۰۳۹ 
 ۰.۸۸۸ ۰.۰۲ ۸.۰۰ ۱ ۸.۰۰ ماجراجويي

جوييتجربه  ۰.۳۲ ۱ ۰.۳۲ ۰.۰۸۳ ۰.۷۷ 
زداييبازداري  ۱۴.۵۸ ۱ ۱۴.۵۸ ۵.۱۷ ۰.۰۲۷ 

 ۰.۰۰۹ ۷.۴۵ ۱۴.۵۸ ۱ ۱۴.۵۸ حساسيت به يکنواختي

 یهاي مورد مطالعه در نمرهگروه شودديده مي ۶ يجدول شماره همانطوري که در
داري با يکديگر دارند، طوري که معتادان تفاوت معني ،خواهيکلي مقياس هيجان
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خطر قرار دارند طلبي در سطح باالتري نسبت به معتادان کمپرخطر از نظر هيجان
P(0.05). زدايي و حساسيت به مقياس بازدارين معتادان پرخطر در دو خردههمچني

اما در دو  .P(0.05)يکنواختي نسبت به معتادان کم خطر در سطح باالتري قرار دارند 
در نتيجه بخشي . جويي و ماجراجويي بين دو گروه تفاوتي ديده نشدمقياس تجربهخرده

  .يد و بخشي رد شديي دوم تااز فرضيه

نظر نوروزگرايي و تکانشگري و  دارد معتادان ازي سه بيان ميشمارهي فرضيه
 .برونگرايي با افراد غيرمعتاد تفاوت دارند

  .راهه استفاده شدبراي بررسي اين فرضيه، از روش تحليل واريانس يك

  هاي متغیرهاي مورد بررسی در گروهدرباره راههتحلیل واریانس یک) 7( جدول شماره

هاشاخص  
ع تغییرمناب  

مجموع 
 مجزورات

درجات 
 آزادي

میانگین 
داريسطح معنی F مجزورات  

 ۰.۰۰۰ ۱۸.۰۰۹ ۲۷۲.۲۵۰ ۱ ۲۷۲.۲۵۰ نوروزگرايي
گراييبرون  ۰.۳۶۰ ۱ ۰.۳۶۰ ۰.۰۲۷ ۰.۸۷۱ 
ورزيتکانش  ۱۲۹.۹۶۰ ۱ ۱۲۹.۹۶۰ ۱۱.۷۸۱ ۰.۰۰۱ 

هاي مورد مطالعه در دو مقياس گروه شودديده مي ۷جدول شماره  همانطوري که در
عتادان ميزان ـد و مـکديگر دارنـداري با ينيـتفاوت مع )ورزيکانشـوروزگرايي و تـن(

اما بين دو . P(0.00)الم دارند ـنوروزگرايي وتکانش ورزي بيشتري نسبت به افراد س
يد و يتا ي سومدر نتيجه بخشي از فرضيه. گروه ازنظر ميزان برونگرايي تفاوتي ديده نشد

  .بخشي رد شد

نظر  دارد معتادان داراي رفتارهاي پرخطر ازبيان مي ي چهاري شمارهفرضيه
 .ورزي با معتادان داراي رفتارهاي کم خطر تفاوت دارندنوروزگرايي و تکانش

   .از روش تحليل واريانس يك راهه استفاده شد براي بررسي اين فرضيه،
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  کم خطر هاي  معتاد پرخطر وگروه یکراهه تحلیل واریانس  )8(ي جدول شماره
هاشاخص  

 منابع تغییر
مجموع 
 مجزورات

درجات 
 آزادي

میانگین 
 F مجزورات

 سطح 
داريمعنی  

 ۰.۰۲۸ ۵.۱۲ ۵۴.۰۸ ۱ ۵۴.۰۸ نوروزگرايي

ورزيتکانش  ۷۶.۸۸ ۱ ۷۶.۸۸ ۴.۳۳ ۰.۰۴۳ 

دو مقياس  هاي مورد مطالعه درگروه ديده مي شود ۸همانطوري که درجدول شماره 
داري با يکديگر دارند و معتادان پرخطر ميزان ورزي تفاوت معنينوروزگرايي و تکانش
در نتيجه  .P(0.00)خطر دارند گري بيشتري نسبت به معتادان کمنوروزگرايي و تکانش
  .اين فرضيه تائيد شد

ي هخطر در بارهاي معتاد پرخطر و کمي تفاوت گروههي پژوهشي دربارچون يافته
متغير برونگرايي وجود نداشت تفاوت دو گروه در اين متغير به صورت سوال پژوهشي 
مورد بررسي قرار گرفت و تحليل واريانس يک راهه نشان داد که دو گروه در اين متغير 

قابل انتظار F خطا  ۰.۰۵در سطح ) ۱.۱۳مقدار (بدست آمده F  دار نداردتفاوت معني
  .داري با يکديگر ندارندگروه در اين متغير تفاوت معنيدر نتيجه دو . کوچکتر است

  بحث در نتایج
اول اين پژوهش مبني بر تفاوت  يهمانطور که در بخش نتايج مشاهده گشت فرضيه

  .يد شديهاي آن تاخواهي و زيرمقياسگروه معتاد با گروه سالم در متغير هيجان

مصرف مواد ءخواهي و سورابطه ميان هيجان يهاي انجام شده در زمينهبررسي
خواهي، بهترين جانـد که هيـاننشان داده) ۲۰۰۱نر، ـه نقل از واگـب ؛۱۹۹۶آرنت، (

 به نقل از ؛۱۹۹۷جف و آرچر،  ؛۱۹۸۹آرنوس ، (باشد کننده مصرف مواد ميبينيپيش
ها نيز هيجان خواهي را با آغاز زودتر و سطوح باالتر و برخي بررسي) ۱۹۷۸زاکرمن، 
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 ؛۱۹۹۴پدرسون، (اند صرف مواد در ميان نوجوانان و بزرگساالن در رابطه دانستهم ءسو
ها ممکن است تغييرات عصبي ـ دليل اين تفاوت). ۲۰۰۱به نقل ازکاپستين و همکاران، 

خواهي را به روانشناختي باشد که در اثر مصرف مواد به وجود آمده و افزايش هيجان
سطح  يافزون بر اين با توجه به نظريه). ۱۹۹۹ميشل، (دنبال داشته است باشد 
خواه، براي رسيدن به سطح برانگيختگي به تجارب جديد و برانگيختگي، افراد هيجان

مصرف مواد را به عنوان يک تجربه  ءتازه نياز دارند و ممکن است برخي از افراد سو
  .جديد انتخاب کنند

هاي  مورد مطالعه در گروه خواهيوهش ابعاد چهارگانه هيجانژهمچنين در اين پ
کننده مواد نسبت به افراد غيرمعتاد ها نشان دادند که افراد سوءمصرفيافته. بررسي شد

زدايي و حساسيت به يکنواختي جويي، بازداريجويي، تجربهدر هر چهار بعد هيجان
ه نقل ، ب۱۹۹۰هاي  فورتون و همکاران نمره باالتري کسب کردند که اين نتايج  با يافته

ابعاد . باشد، همسو مي۱۳۸۴و رحمانيان،  ۱۹۷۸زاکرمن ؛۲۰۰۱از بريوک و هانس، 
هاي پر جويي  به ترتيب، ميزان تمايل فرد به شرکت در فعاليتجويي و تجربههيجان

و با  ،)۱۹۸۰زاکرمن، (دهد خطر و جستجوي تجارب جديد را مورد بررسي قرار مي
پذيري آنها را به رفتارهاي  توان آسيبدر افراد معتاد مي هاتوجه  به باال بودن اين ضايعه

  .پرخطر را توجيه کرد

زدايي، تمايل به سرکشي از هنجارهاي اجتماعي و انجام که بعد بازداريو از آنجايي 
ضداجتماعي  توانند رفتارهايها ميکند، اين يافتههاي بازداري شده را بررسي ميفعاليت

خواهي، يعني مچنين بعد چهارم هيجانـه. مواد را توجيه کندکننده افراد سوءمصرف
کننده خسته هاي  يکنواخت وکرار و فعاليتـحساسيت به يکنواختي يعني بيزاري از ت

  ).۱۳۸۴رحمانيان، (ها باشد کننده تفاوت بين گروهتواند توجيهمي

از نظر کرد که معتادان داراي رفتارهاي پرخطر، وهش بيان ميژدوم پ یفرضيه
زدايي و ماجراجويي  با معتادان داراي رفتارهاي هاي بازداريخواهي و زيرمقياسهيجان
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جويي و ماجراجويي مشاهده خطر تفاوت داشتند اما تفاوت بين دو گروه در تجربهکم
جويي و ماجراجويي دو بعد از توان از اين يافته چنين استنباط کرد که تجربهمي. نشد

باشد  اما گروه داراي رفتارهاي ند که بين همه معتادان مشترک ميخواهي هستهيجان
. پر خطر، تحمل کمتري در مقابل يکنواختي از يکسو و کنترل تکانه از سوي ديگر دارد

معتقد ) ۱۹۹۸(دونوان . سازدپذير ميو همين موضوع آنها را به رفتارهاي پر خطر آسيب
هاي پرخطر اقدام کنند و تمايل به شروع ها دوست دارند به رفتارطلباست که هيجان

خواهي و هاي هيجانشود که بين سازههمچنين حدس زده مي. مواد نيز در آنها باالست
ورزي از يک سو و رفتارهاي پر خطر نظير هاي مرتبط با آن از قبيل تکانشخصيصه

، به ۱۹۹۳هوروث و زاکرمن، ( پروايي جنسي از سويي، ارتباط وجود دارد اعتياد و بي
     ).۱۳۸۷نقل از ارجي،

شماره سه، افراد به مواد مخدر از نظر نوروزگرايي، تکانشگري و  یبر اساس فرضيه
شد  ييد و بخشي ديگر ردبخشي از اين فرضيه تأ. فاوت دارندبرونگرايي با افراد غيرمعتاد ت

ورزي انشبدين صورت که بررسي نشان داد، افراد معتاد در دو خصيصه نوروزگرايي و تک
  .با افراد سالم تفاوت معنادار و در برونگرايي تفاوتي با آنها نداشتند

ي بعد نوروتيزيسيم شامل اضطراب، پرخاشگري، تکانشگري، خود نگراني و مولفه
ارتباط اين بعد شخصيتي با پايين بودن سطح ) .  ۱۳۸۰گروسی، (پذيري است آسيب

بنابراين افرادي که در زمينه اين . هد بودسالمت افراد در کليه ابعاد آن منطقي خوا
پذير هستند، به دليل کاهش درد و رنج روانشناختي، و سطوح باالي  ها آسيبگيژوي

ها، در معرض گيژاضطراب و افسردگي، و به طور کل عواطف منفي ناشي از اين وي
  ).۱۹۹۸کوايرک و مک کورميک، (باشند مصرف مواد مخدر مي

ورزي به عنوان گي شخصيتي تکانشژاند که ويان دادهها نشوهشژهمچنين پ
  ).۱۹۹۷مک کو،  ؛ ۰۰۳فاين،  ؛۲۰۰۲بير، (شاخص اعتياد بوده است 
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هرناندر و (ورزي در پرسشنامه آيزنگ، با سطوح باالي پرخاشگري و مقياس تکانش
و کنترل ناقص تکانه و کاهش در بازداري )  ۱۳۸۲به نقل از کاوياني،  ؛۱۹۸۰ماگر، 

با توجه به اينکه . همبسته بوده است) ۱۳۸۲به نقل از کاوياني،  ؛۱۹۸۴ولن و همزلي، ب(
گيرد و طيف وسيعي از احساسات خويي در برابر ثبات هيجاني قرار ميرنجوربعد روان

توان گفت گيرد، ميپذيري تا افسردگي در بر ميمنفي را از اضطراب ، غمگينی، تحريک
  .دهندسه با افراد بهنجار  ميزان باالتري از اضطراب را نشان ميکه گروه معتادان در مقاي

هاي  گيژفرضيه چهارم بيان مي دارد که معتادان داراي رفتارهاي  پر خطر از نظر وي
چنانچه در . خطر تفاوت دارندورزي، با معتادان داراي رفتارهاي کمنوروزگرايي  و تکانش

  . هش ما، مورد تاييد قرار گرفتوژفصل چهار مشاهده شده اين فرضيه در پ

گرايي در نظر آيزنگ را روي معتادان پريشي روانمطالعات بسيار کمي خصيصه
) ۲۰۰۲(تروبست و همکاران . داراي رفتارهاي پرخطر مورد بررسي قرار داده است

کامپتون و . معتقدند که اين خصيصه به طور ثابت با رفتارهاي پر خطر مرتبط است
ان ـيدند که در ميـيجه رسـا اين نتـفصل بـي مـک بررسـدر ي) ۱۹۹۸(مکاران ـه

کنندگان کوکائين، کساني که الگوي شخصيت ضد اجتماعي داشتند، پيش آگهي مصرف
  .از خود نشان داند HIVضعيفي را نسبت به رفتارهاي پر خطر مرتبط با آلودگي  به 

زي  فرد را مستعد گي  شخصيتي  تکانش ورژند که ويددر کل مطالعات نشان دا
دنوان، (کند مصرف چندگانه ماده مخدر و انجام رفتارهاي پرخطر مانند تزريق مواد مي

  ).۲۰۰۷ويليام ،  و ۱۹۹۸

رنجوري  با رفتارهاي  اند که نمرات باال در مقياس روانهمچنين مطالعات نشان داده
کوپر، (ته است اي براي مقابله با حاالت خلقي منفي  همبسپر خطر به عنوان شيوه

  ).۱۳۸۶زاده، به نقل از عبداله ؛۲۰۰۰گوجا و شلدون ، 
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يل روابط جنسي ـتارهاي پر خطر از قبـاند که رفيدهـاغلب تحقيقات به اين نتيجه رس
رنجوري  همبسته است محابا و استفاده از تزريق اشتراکي با نمرات باال در بعد روانبي

معتقد است که رفتارهاي پر خطر ) ۲۰۰۲(بست ترو). ۱۳۸۶محمودعليلو و اسمعيلي، (
در واقع تالشي براي کاهش سطوح اضطراب و بدست آوردن تسکين موقتي و رهايي از 

به عبارت ديگر محققين  . رنجور استساز در افراد داراي رواندرد و رنج هيجان و بحران
ه براي  انجام ساز و مستعدکنندرنجوري به عنوان عامل مهياي روانمزبور از خصيصه

  .اندرفتارهاي پر خطر ياد کرده

رنجورگرايي  توان گفت، نمرات باالتر در مقياس روانبه طور کلي، به عنوان نتيجه مي
اي براي مقابله با حاالت خلقي  منفي همبسته است با رفتارهاي پر خطر به عنوان شيوه

  ).۲۰۰۰کوپر، گوجا، شلدون ، (

سوال مورد بررسي قرار گرفت که آيا معتادان داراي وهش، اين ژهمچنين در اين پ 
گرايي ظر بعد برونـخطر از نتادان داراي رفتارهاي کمـارهاي پر خطر نسبت به معـرفت

نتايج تحليل واريانس نشان داد که اين دو گروه از نظر بعد شخصيتي . تفاوت دارند
 يفرضيه يد بخشي از يافتهاين يافته نيز به مانن ، وتفاوت معناداري با يکديگر ندارد

هم و اي معنادار هم با رفتار اعتياد، اين است که برونگرايي رابطه يدهندهسوم، نشان
  .رفتارهاي پر خطر ندارد

  

  ۱۷/۰۹/۸۷  :   ي اوليه مقاله تاريخ دريافت نسخه
  ۳۰/۰۳/۸۸  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۳۱/۰۴/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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