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Abstract
Aim: Substance abuse is a maladaptive pattern of substance use through recurrent
and significant adverse consequences related to the repeated use of substances
appearing. Multiple variables affected on severity, duration and treatment of
substance abuse disorders. In 2017, globally 271 million people were estimated
to have used one or more illicit drugs. The aim of this causal-comparative study
was the comparison of impulsiveness, ego strength, alexithymia and perceived
social support in addicts who continued treatment and those who abandoned
treatment. Methods: For this purpose, 180 participations referred to 3 drug
rehabilitation center and after obtaining the consent and conveniently placed into
three groups: medicinal, motivational and combined (medicinal-motivational)
treatment randomly. Participations completed BIS (Barratt, 1994), Ego Strength
Scale (Besharat, 2006), TAS-20 (Bagby, Parker & Taylor, 1994) and MSPSS
(Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1998) before and after the treatments. The
number of people remained at the end of treatment were 45, 39 and 43 respectively
in each group. For analyze the data non-parametric U Mann-Whitney test was
used. Results: The results showed significant differences on impulsiveness, ego
strength, alexithymia and perceived social support between Addicts Who
Continued Treatment and Those Who Abandoned Treatment. Conclusion:
Considering these variable can be effective in preventing, diagnosis and treatment
of addiction.
Key words: Ego Strength, Impulsiveness, Perceived Social Support, Substance Abuse,
Alexithymia
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چکیده

دريافت اصالحات14۰۰/۰۷/۰4 :

هدف :سوءمصرف مواد عبارت است از الگوی غیرانطباقی مصرف مواد که از طريق پیامدهای نامطلوب
عودکننده و قابلمالحظة مرتبط با استعمال مکرر مواد ظاهر میشود .متغیرهای چندگانه بر شدت ،مدت
و درمان اختالالت سوءمصرف مواد تأثیر میگذارند .برآوردها در سال  2۰1۷نشان داد که  2۷1میلیون
نفر در جهان از يک يا چند مادهمخدر استفاده کردهاند .پژوهش حاضر که از نوع علی-مقايسهای بود ،با
هدف مقايسة تکانشوری ،استحکام من ،ناگويی هیجانی و حمايت اجتماعی ادراکشده در معتادان
ادامهدهنده و رهاکنندة درمان انجام شد .روش :بدين منظور 18۰ ،نفر از مراجعکنندگان به سه مرکز

پذيرش14۰۰/۰۷/14 :

ترک اعتیاد ،به صورت تصادفی در سه گروه درمان دارويی ،مشاوره انگیزشی و درمان ترکیبی دارويی-
انگیزشی قرار گرفتند .آزمودنیها پیش از درمان ،پرسشنامههای مربوط به مقیاس تکانشوری بارات (بارات،
 ،)1994مقیاس استحکام من (بشارت ،)1386 ،مقیاس ناگويی هیجانی تورنتو (بگبی ،پارکر و تیلور،
 )1994و مقیاس چندبعدی حمايت اجتماعی ادراکشده (زيمت ،دالم ،زيمت و فارلی )1988 ،را تکمیل
کردند .پس از پايان دورة درمانی ،تعداد افراد باقیمانده هر گروه درمانی بهترتیب  39 ،45و  43نفر بود.

انتشار آنالين14۰1/۰4/۰1 :

برای تحلیل دادهها از آزمون ناپارامتری يو مان-ويتنی استفاده شد .یافتهها :نتايج پژوهش نشاندهندة
تفاوت معنادار در متغیرهای تکانشوری ،استحکام من ،ناگويی هیجانی و حمايت اجتماعی ادراکشده بین
معتادان ادامهدهنده و رهاکننده درمان است .نتیجهگیری :توجه به اين متغیرها میتواند در برنامههای
پیشگیری ،تشخیص و درمان سوءمصرف مواد مؤثر واقع شود.

کلید واژهها :استحکام من ،تکانشوری ،حمايت اجتماعی ادراکشده ،سوءمصرف مواد ،ناگويی هیجانی

استناد به این مقاله :حائری ،مهسا ،.بشارت ،محمدعلی ،.احمدوند شاهوردی ،محمد ،.و رمضانی مقدم آرانی ،فريده .)14۰1( .مقايسه تکانشوری ،استحکام
من ،ناگويی هیجانی و حمايت اجتماعی ادراکشده در معتادان ادامهدهنده و رهاکننده درمان .فصلنامة علمی -پژوهشی روانشناسی کاربردی 2( 16 ،پیاپی
.133-156 :)62
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مقدمه
اعتیاد نوعی بیماری مزمن و عودکننده است که با استفاده و جستوجوی اجباری مواد ،بر خالف
پیامدهای زيانبخش آن مشخص میشود .اعتیاد بهعنوان بیماری مغز قلمداد میشود ،چراکه
ساختار و نحوة کارکرد مغز را تغییر میدهد .اين تغییرات مغزی میتوانند مستمر باشند و به
رفتارهای آسیبرسان و اغلب خودتخريبگرانه منجر شود (سادوک ،سادوک و روئیز.)2۰15 ،
انجمن روانپزشکی آمريکا در پنجمین نسخة تجديدنظرشده راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
روانی1طبقههای سوءمصرف ماده و وابستگی به ماده را جايگزين اختالل مصرف ماده کرده است.
نشانههای مرتبط با اختالل مصرف ماده به چهار گروه عمده کنترل آسیبديده ،آسیب اجتماعی،
مصرف خطرناک و معیار داروشناختی (تحمل و ترک) تقسیم میگردد (انجمن روانپزشکی آمريکا،
 .)2۰13برآوردهای انجامشده توسط سازمان ملل متحد نشان میدهد که  162میلیون تا 324
میلیون نفر ( 3/5تا  ۷درصد از کل جمعیت جهان) از افراد  15تا 64ساله يک مادة غیرقانونی را
مصرف کردهاند .متغیرهای متعددی بر پديدايی ،شدت ،تداوم و درمان اختاللهای سوءمصرف
مواد تأثیر میگذارند .اين متغیرها شامل عوامل جمعیتشناختی (کر ،يای ،گرينفیلد ،ويلیامز،
لوئی ،لی و همکاران ،)2۰1۷ ،وجود اختالالت روانی متفاوت (گودوين و استین ،)2۰13 ،تجارب
ناخوشايند کودکی (زارس ،نف ،يودر ،هولیرشون ،چمبرس و چمبرس ،)2۰19 ،عوامل اجتماعی
(کیپری ،ويلسون ،اتی ،شیران ،میلر و مککمبريج )2۰16 ،و تفاوتهای فردی (کولدر ،فرنداک،
لنگور ،ريد ،هاوک و ويکزورک )2۰1۷ ،است .پژوهشها همچنین رابطة متغیرهای روانشناختی
از قبیل تکانشوری (کارال ،مارتینز-لوردو ،ارتامندی ،فرناندز-هرمیدا و پريکوت-والورد2۰1۷ ،؛
لونگ ،استايگر ،هايدن ،لوم ،هال ،منینگ و همکاران ،)2۰1۷ ،استحکام من (سینگ و آناد2۰15 ،؛
پتروويچ ،پرايسا و کوزاريچ2۰18 ،؛ وونگ ،نیگ ،پاترلر ،فیتزجرالد ،جستر ،گلس و همکاران،
 ،)2۰۰6ناگويی هیجانی (توربرگ ،يانگ ،لیور ،سالیوان ،هاسکینگ ،لندن و همکاران2۰1۷ ،؛
دورارد ،بونگنر ،فانب ،ادل ،کورکوس و برتوز )2۰1۷ ،و حمايت اجتماعی ادراکشده (بیرتل ،وود
و کمپا2۰1۷ ،؛ کاجانوجا ،اسکین ،کاروکیوی ،کارلسون و کارلسون2۰19 ،؛ چن )2۰۰5 ،را با
اختالالت اعتیادی و مرتبط با سوءمصرف مواد را نشان داده است.
تکانشوری از جمله مهمترين عواملی است که موجب آسیبپذيری فرد در برابر مصرف مواد و
مصرف مجدد پس از دورة پرهیز میشود .کاهش کنترل محرک يا تکانشوری ويژگی شاخص
اعتیاد است (ماراز ،اندو ،ريگو ،هارماتا ،تاکاچ ،زالکا و همکاران .)2۰16 ،فراتحلیل انجامشده توسط
1

. Diagnostical and Statistical manual
)of Mental disorder (DSM
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لونگ و همکاران ( )2۰1۷نشان داد که تکانشوری با سوگیریهای توجه ،حافظه و نگرش مرتبط
با مصرف مواد رابطة مثبت و معنادار دارد .اين نتايج همسو با نظريههای حساسیتزايی1اعتیاد
است و رابطة دوسويه بین تکانشوری و سوگیریهای شناختی مرتبط با مصرف مواد را نشان
میدهد .همچنین نقش پیشبین تکانشوری و سوگیریهای شناختی را در رابطه با نتايج درمان
تأيید میکند .میزان مشکالت مرتبط با مصرف مواد در مبتاليان به اختالل انفجاری متناوب باالتر
گزارش شده است .در اين بیماران تکانشوری بهعنوان مشخصة اصلی در نظر گرفته میشود و
معموالً قبل از مصرف ماده واقع میشود .همبودی اختالل انفجاری متناوب و مصرف مواد موجب
تشديد اين مشکالت نسبت به گروههای بدون همبودی است (کوکارو ،فريدبرگ ،فننینگ ،گرانت،
کینگ و لی .)2۰16 ،تکانشوری با مهار من و تابآوری من بهعنوان عوامل استحکام من رابطه
دارد.
استحکام من عامل اصلی برای احساس هويت خود ،تجربة خويشتن و جهان ،بههمپیوستگی
تجربیات و ديدگاهها و درک واقعیت است (فردريک .)2۰13 ،قضاوت و واقعیتسنجی کافی،
احساس واقعیت جهان و خود ،قدرت تحمل ناکامی ،مهار تکانهها و توانايی الزم جهت مفهومسازی
و بهکارگیری تفکر انتزاعی و توانايی بهکارگیری مناسب دفاعهای من ،قدرت تحمل استرس،
جستوجوی مشغولیتها و عاليق لذتبخش از مشخصههای من توانمند است .بهطور کلی،
استحکام من عاملی است که قوت يا ضعف فرد در آن میتواند پیشبینیکنندة اعتیاد فرد به مواد
افیونی هنگام مواجهه با اضطراب يا مشکالت محیطی باشد .از سوی ديگر ،ضعف در استحکام من
و تأخیر در بلوغ روانشناختی عامل مهمی در روند درمان افراد وابسته به مواد افیونی است
(آبراموف ،النگ و ماتسون ،کوتريل ،بريج ،عبدالرسول و همکاران .)2۰15 ،ناگويی هیجانی عامل
خطری برای اختاللهای روانی و جسمی به شمار میرود (کیفر ،تیلور ،پارکر و بگبی.)2۰1۷ ،
پژوهشهای بسیاری حاکی از رابطة معنادار میان ناگويی هیجانی و مصرف مواد در بزرگساالن
است ،بهگونهای که در میان  39تا  6۷/5درصد از بزرگساالن مصرفکننده ،ناگويی هیجانی نیز
ديده میشود (اورن ،سینار ،اورن ،يوموت ،کان و بوزکورت .)2۰15 ،از سوی ديگر ،افراد با ناگويی
هیجانی باال ،دارای مشکالت بیشتری در برقراری روابط بینفردی پايدار هستند و حمايت
اجتماعی پايینتری دارند که منجر به بیماریهای روانی و جسمانی میشود .اين يافتهها از رابطة
میان ناگويی هیجانی ،انزوای اجتماعی و فقدان حمايت اجتماعی ادراکشده حمايت میکنند
(تراک ،هانمن ،جانوويتز ،ولزک ،ناک ،فریبرگر و همکاران .)2۰1۷ ،تحقیقات نشان دادهاند در
افرادی که تاريخچة خانوادگی سوءمصرف الکل دارند ،حمايت اجتماعی میتواند بهعنوان محافظی
1

. incentive sensitization theory
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در برابر سوءمصرف مواد عمل کند .روابط خانوادگی نزديک و حمايتکننده با مصرف کمتر مواد
و الکل رابطه دارد (بشارت1386 ،؛ بیرتل و همکاران2۰1۷ ،؛ استودر ،بگیو ،دوپويس ،موهلر-کو،
ديپن و جمل .)2۰1۷ ،اگرچه حمايت اجتماعی بهطور کلی يک شاخصة مثبت اجتماعی است،
در ارتباط با افرادی که با مشکل اعتیاد دستوپنجه نرم میکنند ،پیچیدهتر و چندبعدی است
(تامپسون .)2۰1۷ ،حمايتهای اجتماعی ،مصرف مواد را از طريق فراهمکردن شرايطی برای
خريد مواد همانند پول و يا فراهمکردن مکانی برای مصرف ،تسهیل میکنند .اگرچه ،حمايتها
میتوانند سبب ارتقاء خودکارآمدی مرتبط با پرهیز نیز شوند و به مصرفکنندگان کمک کند که
وضعیت ترک را حفظ کنند و با فراهمکردن برخی فرصتها به جامعه بازگردند (پانبیانکو ،گالوپ،
کرينگتون و کولوزی.)2۰16 ،
در حال حاضر اعتیاد و درمان آن ،خط اول دفاع در مقابله با بیماریهای روانی و رفتاری و يکی
از مهمترين مشکالت سالمت عمومی در سراسر جهان به شمار میرود .با وجود خطرات و عوارض
ناشی از اعتیاد ،روزانه به شمار معتادان جامعه افزوده میشود .اين امر بر اهمیت ايجاد راهبردهای
مناسب در جهت پیشگیری و درمان اعتیاد میافزايد .با توجه به روشهای مختلف درمان اعتیاد
و ترک ن اموفقِ عده کثیری از معتادان و بازگشت مجدد آنها به اين رفتار ناسازگارانه ،میتوان
اينگونه استنباط کرد که متغیرهای گوناگونی بر روند درمان اثر گذاشته و آن را برای گروهی از
افراد بینتیجه و برای گروه ديگر تأثیرگذار میسازد .بنابراين ،بهوسیلة شناسايی و مطالعة تأثیر
اين متغیرها ،پیشبینی نتايج درمان نیز امکانپذير خواهد شد و میتوان برای افرادی که مستعد
رهاکردن درمان هستند تمهیدات بهموقعی انديشید.
در همین راستا ،اين پژوهش با تأکید بر اهمیت مطالعه عوامل روانشناختی مؤثر و
پیشبینیکنندة اثربخشی و تداوم درمان طراحی شده است و به تعیین نقش پیشبین متغیرهای
تکانشوری ،ناگويی هیجانی ،استحکام من و حمايت اجتماعی ادراکشده در سه گروه از معتادانی
که تحت درمان دارويی ،انگیزشی و درمان ترکیبی دارويی-انگیزشی قرار گرفتهاند ،پرداخته است.
با توجه به آنچه ذکر شد ،فرضهای پژوهش بدين ترتیب آزمون میشوند .1 :تکانشوری در
معتادانی که درمان را ادامه داد ند و آنهايی که رها کردند ،متفاوت است؛  .2استحکام من در
معتادانی که درمان را ادامه دادند و آنهايی که رها کردند ،متفاوت است؛  .3ناگويی هیجانی در
معتادانی که درمان را ادامه دادند و آنهايی که رها کردند ،متفاوت است؛  .4حمايت اجتماعی در
معتادانی که درمان را ادامه دادند و آنهايی که رها کردند ،متفاوت است.
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روش
جامعة آماری پژوهش حاضر ،تمام افراد معتاد مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر يزد بود .از
میان مراکز موجود ،سه مرکز به صورت نمونهگیری دردسترس انتخاب و از میان افراد
مراجعهکننده 18۰ ،معتاد مصرفکننده مواد افیونی (در قالب سه گروه 6۰نفری) بهشیوة
نمونهگیری دردسترس و پس از أخذ رضايت از بیماران انتخاب شدند .پس از اتمام دورة درمانی،
تعداد افراد باقیمانده در گروه درمان دارويی  45نفر ( 35/2درصد) ،گروه درمان انگیزشی  39نفر
( 3۰/5درصد) و گروه درمان ترکیبی  43نفر ( 33 /6درصد) بود .میانگین سنی افراد در گروه
درمان دارويی ،انگیزشی و ترکیبی بهترتیب  36/8۷ ،38/66و  38/13و انحراف استاندارد آنها
بهترتیب  5/18 ،5/51و  5/55بود .با مراجعه به مطالعات گذشته ،معیارهای ورود شامل سواد
خواندن و نوشتن ،نداشتن اختالل پسیکوزی مانند اسکیزوفرنی يا اختالالت وابسته به آن ،نداشتن
عقبماندگی ذهنی و تمايل بیمار برای شرکت در پژوهش و تکمیل پرسشنامهها انتخاب شدند.
بر همین اساس ،عدم تمايل بیمار برای ادامه پژوهش يا شرايط پیشامدی حاد برای بیمار به
گونهای که قادر به شرکت در پژوهش نباشد ،معیارهای خروج اين پژوهش بود .افراد شرکتکننده
در گروه درمان دا رويی دو نوبت در هفته برای دريافت متادون مصرفی خود به کلینیک مراجعه
میکردند .اعضای گروه درمان دارويی-انگیزشی عالوه بر داروی خود 2۰ ،تا  3۰دقیقه مشاورة
انگیزشی نیز دريافت می کردند .در گروه درمان انگیزشی ،مراجعان دو مرتبه در هفته و هر بار
بهمدت  2۰تا  3۰دقیقه با استفاده از فنون مصاحبه ،تشويق و ترغیب میشدند تا طبق دستور
پزشک میزان و نحوه مصرف خود را کاهش دهند و بهتدريج موفق به ترک کامل مواد شوند.
پزشک معالج افراد  3ماه و  6ماه پس از آغاز درمان ،افراد را بهلحاظ بهبود فیزيکی ،بهبود در
روابط خانوادگی و روابط اجتماعی ،وضعیت کاری و درسی بررسی و از  1تا  1۰امتیازدهی کرد.
ابزار
 .1مقیاس تکانشوری بارات 1:مقیاس تکانشوری بارات (بارات )1994 ،يک آزمون 3۰گويهای
است و شیوههای انديشیدن و عمل کردن افراد را در اندازههای 4درجهای لیکرت (از بهندرت/هرگز
=  1تا تقريباً همیشه =  )4بر حسب سه زيرمقیاس شامل بیبرنامگی ،تکانشوری حرکتی و
تکانشوری شناختی میسنجد .از مجموع نمرة سه زيرمقیاس آزمون ،نمرة کل فرد محاسبه
میشود که سطح کلی تکانشوری وی را تعیین میکند .ويژگیهای روانسنجی اين مقیاس ،در
1

. The Barrat Impulsiveness Scale
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نمونهای متشکل از  ۷44نفر از جمعیت عمومی ( 38۰زن 364 ،مرد) و  216بیمار مبتال به
اختاللهای اضطرابی و خلقی ( 123زن 93 ،مرد) مورد بررسی قرار گرفت .ضرايب آلفای کرونباخ
زيرمقیاسهای بیبرنامگی ،تکانشوری حرکتی ،تکانشوری شناختی و نمرة کل تکانشوری
بهترتیب  ۰/۷9 ،۰/9۰ ،۰/8۷و  ۰/91برای جمعیت عمومی و  ۰/۷5 ،۰/83 ،۰/81و  ۰/88برای
نمونه بیمار محاسبه شد که نشاندهندة همسانی درونی خوب مقیاس است .ضرايب همبستگی
بین نمرههای  1۰۷نفر از جمعیت عمومی پژوهش در دو نوبت با فاصلة دو تا چهار هفته برای
زيرمقیاسهای بیبرنامگی ،تکانشوری حرکتی ،تکانشوری شناختی و نمرة کل تکانشوری
بهترتیب  r=۰/8۰ ،r=۰/۷8 ،r=۰/۷3و  r=۰/83محاسبه شد که در سطح  p<۰/۰۰1معنادار بودند.
اين ضرايب نشانة پايايی بازآزمايی رضايتبخش مقیاس تکانشوری بارات است (بشارت.)1386 ،
روايی سازه ،همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس تکانشوری بارات از طريق اجرای همزمان مقیاس
افسردگی بک 1،مقیاس اضطراب بک 2،فهرست عواطف مثبت و منفی 3و مقیاس سالمت روانی4
در مورد آزمودنیهای دو گروه محاسبه شد .نتايج ضرايب همبستگی پیرسون نشان داد که بین
نمرة آزمودنیها در مقیاس تکانشوری بارات با عواطف مثبت و بهزيستی روانشناختی همبستگی
منفی معنادار از  ۰/43تا  )p<۰/۰۰1( ۰/5۷و با افسردگی ،اضطراب ،عواطف منفی و درماندگی
روانشناختی همبستگی مثبت معنادار از  ۰/48تا  )p<۰/۰۰1( ۰/61وجود دارد .اين نتايج ،روايی
همگرا و تشخیصی مقیاس تکانشوری بارات را تأيید میکنند (بشارت .)1386 ،نتايج تحلیل عاملی
اکتشافی نیز سه عامل را برای مقیاس تکانشوری بارات تأيید کرد (بشارت.)1386 ،
 .2مقیاس استحکام من 5:مقیاس استحکام من ،يک ابزار 25گويهای است که با اقتباس از
ابزارهای سنجش مهار من ،تابآوری من ،مکانیسمهای دفاعی و راهبردهای مقابلهای برای
اندازهگیری میزان توانمندی من در مهار و مديريت موقعیتها و شرايط دشوار زندگی ساخته و
هنجاريابی شده است (بشارت .)1386 ،اين مقیاس واکنشهای فرد به موقعیتهای دشوار زندگی
را در اندازههای پنجدرجهای از ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زياد) بر حسب پنج زيرمقیاس مهار
من ،تابآوری من ،مکانیسمهای دفاعی رشديافته ،راهبردهای مقابله مسئلهمحور و راهبردهای
مقابله هیجانمحور مثبت میسنجد .حداقل و حداکثر نمرة آزمودنی در هر يک از زيرمقیاسهای
استحکام من بهترتیب  5و  25است .از مجموع نمرة پنج زيرمقیاس آزمون ،نمرة کل فرد برای
4

1

5

2

. Beck Depression Inventory
. Beck Anxiety Scale
3
. Positive and Negative Affect
Schedule

. Mental Health Inventory
. Ego Strength Scale
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استحکام من از  25تا  125محاسبه میشود .ويژگیهای روانسنجی مقیاس استحکام من در
چندين پژوهش که طی سالهای  1384تا  1393در نمونههای بیمار ( )n=3۷2و بهنجار
( )n=125۷انجام شدهاند ،مورد بررسی و تأيید قرار گرفتهاند (بشارت .)1386 ،در اين پژوهشها،
ضرايب آلفای کرونباخ برای پرسشهای هر يک از زيرمقیاسهای استحکام من برای مهار من از
 ۰/۷3تا  ،۰/۷9برای تابآوری من از  ۰/8۰تا  ،۰/86برای مکانسمهای دفاعی رشديافته از ۰/۷۰
تا  ،۰/83برای راهبردهای مقابله مسئلهمحور از  ۰/81تا  ،۰/9۰برای راهبردهای مقابله
هیجانمحور مثبت از  ۰/69تا  ۰/85و برای نمره کل مقیاس استحکام من از  ۰/89تا  ۰/93به
دست آمد .اين ضرايب همسانی درونی مقیاس استحکام من را تأيید میکنند .پايايی بازآزمايی
مقیاس استحکام من برای نمونههای بیمار ( )n=122و بهنجار ( )n=2۷4در دو نوبت با فاصلههای
 2تا  6هفته برای مهار من از  ۰/65تا  ،۰/۷3برای تابآوری من از  ۰/۷۰تا  ،۰/84برای مکانسمهای
دفاعی رشديافته از  ۰/۷3تا  ،۰/85برای راهبردهای مقابله مسئلهمحور از  ۰/۷1تا  ،۰/۷8برای
راهبردهای مقابله هیجانمحور مثبت از  ۰/6۷تا  ۰/81و برای نمرة کل مقیاس استحکام من از
 ۰/83تا  ۰/88به دست آمد .اين ضرايب که همه در سطح  p<۰/۰۰1معنادار هستند ،پايايی
بازآزمايی مقیاس استحکام من را تأيید میکنند .روايی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس
استحکام من از طريق اجرای همزمان مقیاس سالمت روانی (MHI-28؛ بشارت ،)1388 ،مقیاس
دشواری تنظیم هیجانDERS( 1؛ گرتز و رومر )2۰۰4 ،و فهرست عواطف مثبت و منفی
(PANAS؛ واتسون ،کالرک و تلگن )1988 ،در مورد نمونههای مختلف از دو گروه بیمار و
بهنجار محاسبه شد و مورد تأيید قرار گرفت .اين ضرايب در سطح  p<۰/۰۰1معنادار بودند .نتايج
تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی نیز با تعیین پنج عامل (مهار من ،تابآوری من ،مکانیسمهای
دفاعی رشديافته ،راهبردهای مقابله مسئلهمحور و راهبردهای مقابله هیجانمحور مثبت) ،روايی
سازه مقیاس استحکام من را مورد تأيید قرار داد (بشارت.)1386 ،
 .3مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو 2:مقیاس ناگويی هیجانی تورنتو (TAS-20؛ بگبی ،پارکر
و تیلور )1994 ،يک آزمون 2۰سؤالی است و سه زيرمقیاس دشواری در شناسايی احساسات،
دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در مقیاس پنجدرجهای لیکرت از نمرة ( 1کامالً
مخالف) تا نمرة ( 5کامالً موافق) میسنجد .يک نمرة کل نیز از جمع نمرههای سه زيرمقیاس
برای ناگويی هیجانی کلی محاسبه میشود .ويژگیهای روانسنجی مقیاس ناگويی هیجانی تورنتو-
 2۰در پژوهش های متعدد بررسی و تأيید شده است (پالمر ،گیگانس ،مانوکا و استاف2۰۰4 ،؛
1

2

. Difficulties in Emotion Regulation
)Scale (DERS

. Toronto Alexithymia Scale
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تیلور و بگبی .)2۰۰۰ ،در نسخة فارسی مقیاس ناگويی هیجانی تورنتوFTAS-20( 2۰-؛ بشارت،
 ،) 2۰۰۷ضرايب آلفای کرونباخ برای ناگويی هیجانی کل و سه زيرمقیاس دشواری در شناسايی
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی بهترتیب  ۰/۷5 ،۰/82 ،۰/85و ۰/۷2
محاسبه شد که نشانة همسانی درونی خوب مقیاس است .پايايی بازآزمايی مقیاس ناگويی هیجانی
تورنتو 2۰-در يک نمونة 6۷نفری در دو نوبت با فاصلة چهار هفته از  r=۰/۷۰تا  r=۰/۷۷برای
ناگويی هیجانی کل و زيرمقیاسهای مختلف تأيید شد .روايی همزمان مقیاس ناگويی هیجانی
تورنتو 2۰-بر حسب همبستگی بین زيرمقیاسهای اين آزمون و مقیاسهای هوش هیجانی،
بهزيستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی بررسی و مورد تأيید قرار گرفت .نتايج ضرايب
همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرة آزمودنیها در مقیاس ناگويی هیجانی کل با هوش
هیجانی ( ،)r=-۰/۷۰ ،p<۰/۰۰1بهزيستی روانشناختی ( )r=-۰/68 ،p<۰/۰۰1و درماندگی
روانشناختی ( )r=۰/44 ،p<۰/۰۰1همبستگی معنادار وجود دارد .ضرايب همبستگی بین
زيرمقیاسهای ناگويی هیجانی و متغیرهای فوق نیز معنادار بودند .نتايج تحلیل عاملی تأيیدی
نیز وجود سه عامل دشواری در شناسايی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی
را در نسخة فارسی مقیاس ناگويی هیجانی تورنتو 2۰-تأيید کردند (بشارت.)2۰۰۷ ،1392 ،
 .4مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراکشده 1:مقیاس چندبعدی حمايت اجتماعی
ادراکشده يک ابزار 12گويهای است و حمايت اجتماعی را از سه منبع خانواده ،اجتماع و دوستان
در اندازههای ۷درجهای از ( 1کامالً مخالفم) تا ( ۷کامالً موافقم) میسنجد (زيمت ،دالم ،زيمت
و فارلی .)1988 ،حداقل و حداکثر نمرة فرد در کل مقیاس بهترتیب  12و  84و در هر يک از
زيرمقیاسهای حمايت خانوادگی ،اجتماعی و دوستان بهترتیب  4و  28محاسبه میشود .نمرة
باالتر نشاندهندة حمايت اجتماعی ادراکشده بیشتر است .ويژگیهای روانسنجی مقیاس
چندبعدی حمايت اجتماعی ادراکشده در پژوهشهای خارجی مورد تأيید قرار گرفته است (چو،
2۰۰۰؛ زيمت و همکاران .)1988 ،در بررسی مقدماتی ويژگیهای روانسنجی اين مقیاس در
نمونههايی از دانشجويان و جمعیت عمومی ايرانی (n=۷42؛  311دانشجو 431 ،عمومی) ،ضرايب
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و گويههای سه زيرمقیاس حمايت اجتماعی خانوادگی ،اجتماعی
و دوستان بهترتیب  ۰/83 ،۰/8۷ ،۰/91و  ۰/89محاسبه شد .اين ضرايب همسانی درونی مقیاس
چندبعدی حمايت اجتماعی ادراکشده را تأيید میکنند (بشارت .)1386 ،ضرايب همبستگی بین
نمرههای تعدادی از شرکتکنندگان ( ۷4زن 63 ،مرد) در دو نوبت با فاصلة دو تا چهار هفته برای
1

. Multidimensional Scale of
Perceived Social Support
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کل مقیاس و سه زيرمقیاس حمايت اجتماعی خانوادگی ،اجتماعی و دوستان بهترتیب ،r=۰/86
 r=۰/69 ،r=۰/۷8و  r=۰/۷5محاسبه شد .اين ضرايب که در سطح  p<۰/۰۰1معنادار بودند،
پايايی بازآزمايی مقیاس چندبعدی حمايت اجتماعی ادراکشده را تأيید میکنند (بشارت.)1386 ،
روايی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مقیاس چندبعدی حمايت اجتماعی ادراکشده از طريق اجرای
همزمان مقیاس سالمت روانیMHI( 1؛ بشارت )1385 ،و فهرست عواطف مثبت و منفی
(PANAS؛ واتسون ،کالرک و تلگن )1988 ،در مورد نمونههای مختلف از دو گروه دانشجويان
و جمعیت عمومی محاسبه شد و مورد تأيید قرار گرفت .ضرايب همبستگی حمايت اجتماعی
ادراکشده با بهزيستی روانشناختی  ،۰/5۷با همدلی عاطفی  ،۰/53با عاطفة مثبت  ،۰/49با
درماندگی روانشناختی  -۰/51و با عاطفة منفی  -۰/55به دست آمد .اين ضرايب در سطح
 p<۰/۰۰1معنادار بودند .نتايج تحلیل عاملی اکتشافی و تأيیدی نیز با تعیین سه عامل (حمايت
اجتماعی خانوادگی ،اجتماعی و دوستان) ،روايی سازة مقیاس چندبعدی حمايت اجتماعی
ادراکشده را مورد تأيید قرار داد (بشارت.)1386 ،
یافتهها
يافتههای توصیفی مربوط به بیشینه ،کمینه و میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در
جدول  1گزارش شده است .همانگونه که در اين جدول مشاهده میشود ،میانگین کل نمرة
تکانشوری در افرادی که درمان را رها کردهاند  92/9۰است .اين میانگین برای عامل بیبرنامگی
 ،36/92تکانشوری شناختی  25/35و حرکتی  3۰/62است .میانگین امتیازی در عامل حمايت
اجتماعی  41/64و برای عامل ناگويی هیجانی  64/41است .در نهايت اين میانگین برای استحکام
من  55/3۰است.
جدول  .1بیشینه ،کمینه ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
عامل

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

بیبرنامگی
تکانشوری حرکتی
تکانشوری شناختی
نمره کل تکانشوری
حمايت اجتماعی

26
21
15
63
3۰

42
3۷
29
1۰6
52

36/92
3۰/62
25/35
92/9۰
41/64

2/99
3/98
3/25
9/62
4/21
1
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5۷
48
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64/41
55/3۰

۷4
۷3

6/۰3
5/۰5

با توجه به نرمالنبودن دادههای تکانشوری ،حمايت اجتماعی ،ناگويی هیجانی و استحکام من
مربوط به گروهی که درمان را رها کردهاند و ادامه دادند ،از آزمون ناپارامتريک يو مان-ويتنی
استفاده شد .جدول  2نتايج اين آزمون آماری را نشان میدهد.
جدول .2نتایج  rankآزمون یو مان-ویتنی
عامل
بیبرنامگی
تکانشوری حرکتی
تکانشوری شناختی
نمره کل تکانشوری
ناگويی هیجانی
استحکام من
حمايت اجتماعی

گروه

میانگین rank

جمع rank

رهاکرده

154

8162/۰۰

تکمیلکرده

64

8128/۰۰

رهاکرده

15۰/46

۷9۷4/5۰

تکمیلکرده

65/48

8315/5۰

رهاکرده

14۷/25

۷8۰4/5۰

تکمیلکرده

66/81

8485/5۰

رهاکرده

2۷/۰۰

1431/۰۰

تکمیلکرده

11۷/۰۰

14859/۰۰

رهاکرده

99/16

5255/5۰

تکمیلکرده

86/89

11۰33/۰۰

رهاکرده

58/18

3۰38/5۰

تکمیلکرده

1۰3/99

13235/۰۰

رهاکرده

۷8/۷8

41۷5/5۰

تکمیلکرده

99/39

12114/5۰

میانگین  rankمتغیرها نشان میدهد تکانشوری و ناگويی هیجانی در گروهی که درمان را رها
کردهاند از میانگین افرادی که درمان را ادامه دادهاند بیشتر است .ازسوی ديگر ،میانگین rank
متغیرهای استحکام من و حمايت اجتماعی در گروهی که درمان را رها کردهاند از میانگین افرادی
که درمان را ادامه دادهاند کمتر است .در ادامه پژوهش معنیداری آزمون يو مان-ويتنی بررسی
شد (جدول .)3
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جدول .3نتایج آزمون یو مان-ویتنی برای نمرات عوامل پژوهش
متغیرها

بیبرنامگی

تکانشوری حرکتی

تکانشوری شناختی

نمره کل تکانشوری

ناگويی هیجانی

استحکام من

حمايت اجتماعی

شاخص

نمرات

Mann-Whitney U

۰/۰۰6

Z

-1۰/5۰1

Sig

۰/۰۰1

Mann-Whitney U

18۷/5۰۰

Z

-9/99۰

Sig

۰/۰۰1

Mann-Whitney U

35۷/5۰۰

Z

-4/459

Sig

۰/۰۰1

Mann-Whitney U

۰/۰۰1

Z

-1۰/56۷

Sig

۰/۰۰1

Mann-Whitney U

29۰6/5۰

Z

-6/446

Sig

۰/۰۰1

Mann-Whitney U

1652/5۰

Z

-5/338

Sig

۰/۰۰1

Mann-Whitney U

2۷44/5۰

Z

-2/995

Sig

۰/۰۰5

همانگونه که در جدول  2و  3مشاهده میشود تفاوت معناداری بین افرادی که درمان را رها
کردند و افرادی که درمان را تا آخر ادامه دادند در متغیرهای تکانشوری ،ناگويی هیجانی ،استحکام
من و حمايت اجتماعی وجود دارد .به عبارت ديگر ،نمرات تکانشوری و ناگويی هیجانی در گروهی
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که درمان را رها کردند بیشتر است .در مقابل ،نمرات استحکام من و حمايت اجتماعی در گروهی
که درمان را ادامه دادند بیشتر است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش مقايسة تکانشوری ،استحکام من ،ناگويی هیجانی و حمايت اجتماعی
ادراک شده در معتادانی که درمان را ادامه دادند و آنهايی که آن را رها کردند بود .در رابطه با
فرضیة اول ،نتايج پژوهش نشان داد که تکانشوری در معتادانی که درمان را رها کردند نسبت به
آنهايی که آن را ادامه دادند باالتر است .اين يافته با نتايج پژوهشهای پیشین (کارال و همکاران،
2۰1۷؛ کوکارو و همکاران2۰16 ،؛ لونگ و همکاران2۰1۷ ،؛ ماراز و همکاران )2۰16 ،همسو
است .در تبیین اين يافته میتوان گفت که تکانشوری تمايل يا گرايش به واکنش سريع و
بدونبرنامه به محرک های درونی و بیرونی ،بدون درنظرگرفتن پیامدهای منفی آن است .افرادی
که تکانشوری بااليی دارند با تنزيل مؤخر1پاداش مشخص میشوند .بدين معنا که افراد تکانشور،
پاداشهای کوچکتر و فوری را به پاداشهای بزرگتر و با تأخیر ترجیح میدهند (ترجیح لذت
آنی به مصلحت آتی)  .همچنین پاداشی که در آينده و با گذشت زمان در انتظارشان باشد برای
آنها چندان ارزشی ندارد (ماراز و همکاران .)2۰1۷ ،با توجه به اينکه فرايند درمان و ترک اعتیاد
در ابتدای امر کاری سخت و دشوار است و تقويتکننده نیست ،فرد معتاد همچنان در چرخه
معیوب کسب لذت آنی درگیر میشود و احتمال اينکه درمان را به سرانجام برساند کاهش پیدا
میکند .بدين ترتیب تقويتی که با تأخیر (درمان موفق) اتفاق افتد برای آنها ارزش چندانی ندارد.
در واقع معتادانی که تکانشوری بااليی دارند ،نمیتوانند ارضای فوری خود را به تأخیر اندازند تا
به لذت حاصل از ترک موفق و پاداشها و تشويقهای احتمالی از سوی ديگران دست پیدا کنند.
همچنین افراد تکانشور از مهارتهای مقابلهای ضعیف و روابط میانفردی مشکلساز رنج میبرند.
اين افراد برای تسکین دشواریهای هیجانی خود نیاز به کاهش ناراحتی فوری دارند و برای
اجتناب از عالئم ناخوشايند ترک به هر چیزی که اين تسکین فوری را فراهم کند روی میآورند.
رابطة درمانگر و بیمار نیز از جمله عناصری است که در افراد با تکانشوری باال دچار آسیب است
و اين امر باعث بروز مشکالت ارتباطی بین فرد معتاد و درمانگر میگردد که خود منجر به ترک
زودهنگام فرايند درمان میشود (کارال و همکاران.)2۰1۷ ،

1
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نتايج پژوهش در رابطه با فرضیة دوم نشان داد که استحکام من در معتادانی که درمان را ادامه
دادند در مقايسه با معتادانی که درمان را رها کردند باالتر است .اين يافته با نتايج پژوهشهای
پیشین (آبراموف و همکاران2۰1۷ ،؛ سینگ و آناد2۰15 ،؛ وونگ و همکاران )2۰۰6 ،همسو است.
در تبیین اين يافته میتوان گفت میزان استحکام من بر حسب مجموعه توانمندیهای
روانشناختی فرد برای حل تعارضات درونروانی و تعامل با محیط شامل مهار من ،تابآوری من،
مکانیسمهای دفاعی و راهبردهای مقابلهای تعیین میشود .هر يک از اين ويژگیها به فرد کمک
می کند تا با مشکالت مقابله کند ،به حل مسائل بپردازد ،احساس يکپارچگی خود را حفظ نمايد
و فراتر از اين ها به سطح باالتری از رشد برسد (بشارت1395 ،؛ بشارت و همکاران .)1392 ،در
مجموع ،وجود اين ويژگیها در فرد منجر به پختگی روانی-اجتماعی میشود که عامل محافظتی
در برابر مصرف مواد و رفتارهای پرخطر است .استحکام من با مهارتهای مقابلهای که به فرد
کمک میکنند چالشهای زندگی را مديريت کنند ،مرتبط است .اين مهارتها همچنین تلويحاتی
در جهت بهبود و درمان معتادين دارند .برای مثال ،امید منعکسکنندة اعتماد و خوشبینی نسبت
به زندگی ،خود فرد و آينده اوست .در واقع میتوان گفت وجود اين ويژگیها با ادامه روند درمان
و ترک همبسته هستند (آبراموف و همکاران .)2۰15 ،مهار من بهعنوان يکی از عناصر استحکام
من به توانايی فرد در بازداری يا عملیسازی تکانه در مواجهه با تغییر شرايیط محیطی اشاره دارد.
پیوستار مهار من از کممهارگری تا بیشمهارگری ادامه دارد .افراد کممهارگر توانايی الزم برای به
تأخیرانداختن ارضای نیازها را ندارند ،سطوح بازداری رفتاری و مهار تعمدی (توانايی تمرکز يا
تغییر توجه و کنترل تکانهها و هیجانها) آنها پايین است و برعکس ،سطوح واکنشپذيری و
تکانشوری آنها باال است (بشارت .)1395 ،اين عوامل میتوانند فرد در حال ترک و تحت درمان
را از وسوسه و ولع مصرف محافظت کنند.
نتايج پژوهش همچنین نشان داد که ناگويی هیجانی در معتادانی که درمان را رها کردند نسبت
به آنهايی که آن را ادامه دادند بیشتر است .اين يافته با نتايج پژوهشهای پیشین (اورن و
همکاران2۰15 ،؛ تراک و همکاران2۰1۷ ،؛ توربرگ و همکاران2۰1۷ ،؛ دورارد و همکاران)2۰1۷ ،
همسو است .در تبیین اين يافته میتوان گفت که افراد مبتال به ناگويی هیجانی در تعبیر و
شناسايی هیجانات و احساسات خود مشکل دارند .آنها همچنین نشانههای جسمانی را سوءتعبیر
میکنند و برای جبران نقايص خودآگاهی هیجانی به مصرف مواد روی میآورند (دورارد و
همکاران .)2۰1۷ ،ناگويی هیجانی و مصرف مواد همپوشانی دارند و معتادانی که ناگويی هیجانی
در آنها باالتر است به احتمال کمتری درمان و ترک موفق داشته باشند ،زيرا اين افراد برای
باالبردن تجارب هیجانی به مصرف ادامه می دهند .مکانیسم احتمالی در مشکالت افرادی که
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همزمان به ناگويی هیجانی و مصرف مواد مبتال هستند ممکن است ،انتظار تجربة هیجان منفی
تشديد يافته و بهبود روابط اجتماعی باشد .احتماالً اين افراد در منابع بیرونی به دنبال تحريک و
تجربه هیجان خوشايند هستند و همین امر منجر به دشواری ترک و ادامة فرايند درمان در اين
افراد میشود (توربرگ و همکاران .)2۰1۷ ،از سوی ديگر ،نظرية احساسنابینی1مطرح میکند
که ناگويی هیجانی بههمراه فقر تجربة هشیار هیجاناتی که به وسیلة محیط راهاندازی میشوند با
نقص در کرتکس قدامی-کمربندی مشخص میشود .سوءمصرف مواد ممکن است اين کژکاری
پردازش هیجانی را در افراد ناگوی هیجان بهطور موقت کاهش دهد و توانايی آنها برای دسترسی
به احساساتشان را افزايش دهد (لین و همکاران199۷ ،؛ نقل از توربرگ و همکاران .)2۰1۷ ،بدين
ترتیب ،معتادانی که عاليم ناگويی هیجانی کمتری دارند با اين دشواریهای پردازش هیجانی
مواجهه نیستند و فرايند درمان را بیشتر تاب میآورند (دورارد و همکاران.)2۰1۷ ،
در رابطه با فرضیة آخر نتايج نشان داد که میزان حمايت اجتماعی در گروهی که درمان را ادامه
دادند نسبت به گروهی که درمان را رها کردند بیشتر است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای
پیشین (استودر و همکاران2۰1۷ ،؛ بشارت1386 ،؛ پانبیانکو و همکاران2۰16 ،؛ تامپسون2۰1۷ ،؛
تراک و همکاران )2۰1۷ ،همسو است .در تبیین اين يافته میتوان گفت که شبکههای حمايت
اجتماعی به عنوان سپری در مقابل فشار روانی عمل میکنند .اطمینان فرد معتاد از اينکه میتواند
به منابع بیرونی تکیه کند منجر به اين میشود که محیط بیرون را کمتر تهديدکننده ارزيابی
کند و سازگاری بی شتری را به دست آورد .همچنین کسب رضايت و خوشحالی ديگران مهم و
بهعنوان انگیزهای برای فرد معتاد قلمداد میشود تا فرايند ترک و اقدامات درمانی را بیشتر
پیگیری کند (استودر و همکاران .)2۰1۷ ،افرادی که حمايت اجتماعی ادراکشدة بااليی دارند
رفتار دوستان و خانواده خود را مثبت ارزيابی میکنند و آن را در جهت بهبود خود میدانند؛ از
سوی ديگر ،معتادانی که حمايت ادراکشدة اجتماعی پايینی دارند ممکن است نیات ديگران را
سوءتعبیر کنند و با بدبینی به آنها نگاه کنند .در واقع اين افراد اعتماد بینفردی و گشودگی
کمتری در روابط خود دارند ،مواردی که با ترک زودهنگام درمان رابطه دارند (چن.)2۰۰5 ،
بهطور خالصه ،يافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که تکانشوری ،استحکام من ،ناگويی
هیجانی و حمايت اجتماعی ادراک شده در معتادانی که درمان را ادامه دادند و آنهايی که آن را
رها کردند متفاوت است .میزان تکانشوری و ناگويی هیجانی در معتادانی که درمان را رها کردند
نسبت به آنهايی که درمان را ادامه دادند باالتر است و همچنین استحکام من و حمايت اجتماعی
1
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ادراک شده در معتادانی که درمان را ادامه دادند نسبت به آنهايی که آن را رها کردند باالتر است.
يافتههای پژوهش حاضر فرضیههای ديگری را نیز مطرح میسازد .1 :با توجه به نقش عوامل
روانشناختی مؤثر در بروز اعتیاد ،برنامههای پیشگیری يا آگاهیبخشی بايد تقويتکنندة کداميک
از جنبههای فردی باشد؟؛  .2نظر به اينکه آمادگی زيستشناختی نیز در بروز اعتیاد تأثیرگذار
است ،شروع آموزشهای همگانی و آگاهیبخشی و تقويت منابع روانشناختی افراد در چه سنی
بیشترين تأثیر را خواهد داشت؟؛  .3نظر به حمايت اجتماعی ادراکشده که رابطة دو سويه بین
فرد ،خانواده و جامعه است ،آيا اهمیت آموزش والدين مقدم بر آموزش خود افراد نیست؟؛  .4آيا
مداخالت روانشناختی بهتنهايی ،مانند درمان دارويی بر مدارهای مغزی تأثیرگذارند؟؛  .5با توجه
به اين که ويژگیهای روانشناختی پايههای زيستی دارند ،تقويت کدام ويژگی تغییر زيستی
ايجاد میکند؟
در مجموع نتايج پژوهش حاضر میتواند رهنمون پژوهشهای جديدتر بهمنظور گسترش دانش
روانش ناختی در زمینه عوامل مؤثر بر درمان اعتیاد به مواد گردد و به گسترش تبیینهای
روانشناختی اين اختالل کمک کند .عالوه بر اين ،در سطح عملی و بهخصوص بالینی ،نتايج
پژوهش کنونی میتواند به متخصصان بالینی بهويژه روانشناسان سالمت در حوزة پیشگیری از
اختالل وابستگی به مواد ،مديريت و کاهش شدت مصرف و درمان کمک کند و از هزينههای
تحمیلشده به افراد ،خانواده های آنها ،جامعه و سیستم بهداشت و درمان بکاهد .طرح پژوهش
حاضر از نوع علی-مقايسهای است ،بنابراين نمیتوان روابط علّی بین متغیرها به مانند طرحهای
آزمايشی واقعی برقرار کرد و در تفسیر يافتههای پژوهش بايد احتیاط نمود .روش نمونهگیری و
محدودشدن اجرای پژوهش به سه مرکز ترک اعتیاد خصوصی در شهر يزد از جمله محدوديتهای
پژوهش کنونی است که بر اساس آن تعمیم يافتهها بايد با احتیاط صورت گیرد .با توجه به طرح
پژوهش حاضر که از نوع علی-مقايسهای است و نظر به مشکالتی که در کنترل متغیرها در تحقیق
علی-مقايسهای وجود دارد ،تفسیر نتايج اين روش تحقیق بايد با احتیاط انجام شود.
موازین اخالقی
الزم به ذکر است که نويسندة اول مقاله بهعنوان آزمونگر ،هیچگونه مداخلهای جهت درمان
مراجعان کلینیکهای ترک اعتیاد انجام نداده است و تنها بهوسیلة پرسشنامههای مذکور،
متغیرهای موردنظر را پیش از شروع درمان اندازهگیری نموده و نقش پیشبینیکنندة آنها را در
انواع درمانهای اجراشده توسط متخصصان کلینیک موردسنجش قرار داده است .در اين پژوهش
پیش از اجرای آزمون درباره هدف تحقیق ،کاربردهای آن و مسائل مربوط به رازداری توضیحات
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الزم برای تمامی شرکتکنندگان ارائه شد .همچنین رضايت آنها از شرکت در پژوهش اخذ گرديد
و در صورت عدم تمايل به همکاری ،امکان انصراف آنها از ادامه پژوهش در هر مرحله فراهم بود.
سپاسگزاری
در پايان از کلیة افرادی که در مراحل انجام اين پژوهش همکاری داشتهاند ،صمیمانه قدردانی
میشود.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نويسندگان ،اين مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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مقیاس تکانشوری بارات
رديف

تقريباً همیشه

گويه

1

کارهای خودم را با دقت برنامهريزی میکنم.

2

من کارها را بدون فکرکردن انجام میدهم.

3

من سريع تصمیم میگیرم.

4

آدم بیخیالی هستم.

5

من بیتوجه هستم.

6

افکار چالشبرانگیزی دارم.

۷

مسافرتهای خودم را از قبل برنامهريزی میکنم.

8

فردی خويشتندار هستم.

9

بهراحتی میتوانم روی چیزی تمرکز کنم.

1۰

بهطور منظم پسانداز میکنم.

11

در طول تماشای نمايش يا سخنرانیها دائما وول میخورم.

12

متفکری دقیق هستم.

13

امنیت شغلی برايم اهمیت دارد.

14

بدون فکرکردن حرف میزنم.

15

دوست دارم در مورد مسائل پیچیده فکر کنم.

16

دائما شغل خودم را تغییر میدهم.

1۷

تکانشی و نسنجیده رفتار میکنم.

18

موقع حل مسائل ذهنی زود خسته میشوم.

19

بدون تأمل عمل میکنم.

2۰

همیشه با تفکر عمل میکنم.

21

محل زندگیم را عوض میکنم.

22

بر اساس هوس آنی خريد میکنم.
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23

در آن واحد فقط به يک مسئله میتوانم فکر کنم.

24

تفريحات خودم را همواره تغییر میدهم.

25

بیش از درآمدی که دارم خرج میکنم.

26

هنگام فکرکردن افکار مزاحم دارم.

2۷

بیشتر به زمان حال عالقه دارم تا زمان آينده.

28

در تئاتر يا سخنرانیها آرام و قرار ندارم.

29

معماها را دوست دارم.

3۰

آيندهنگر هستم.

مقیاس استحکام من
رديف

خیلی
کم

گويه

۱

میتوانم تا فرصتی مناسب به مشکلی که دارم فکر نکنم.

2

سعی میکنم برای حل مشکل چارهای بینديشم.

3

صبر و تحملم خوب است و زود از کوره در نمیروم.

4

احساساتم را کنترل میکنم تا در کارهايم دخالت نکنند.

5

خودم را فردی قوی و توانمند میدانم.

6

بهعنوان اتفاقی که افتاده است آن را میپذيرم.

۷

معموالً جنبه مثبت يک موقعیت دشوار را در نظر میگیرم نه
جنبه منفی و...

8

برای تمرکز بر حل مسئله ،فعالیتهای ديگر را کنار میگذارم.

9

سعی میکنم با ديدی مثبت به آن نگاه کنم.

1۰

با اطمینان کارها را شروع میکنم و از عهده انجامشان بر
میآيم.

11

میتوانم برای هر چیزی که پیش آيد ،چارهای بیانديشیم.

12

سعی میکنم از طريق مذهب و معنويت به آرامش برسم.

13

قبل از هر اقدام و عملی میتوانم در مورد جنبههای مختلف
آن فکر کنم.

14

از هر اقدام شتابزدهای خودداری میکنم.

15

احساساتم را با ديگران در میان میگذارم.

16

سختیها و ناماليمات را با موفقیت پشت سر میگذارم.

1۷

برای بررسی و شناخت بهتر اوضاع با کسی مشورت میکنم.

18

از نظر ديگران فردی منطقی و قابلپیشبینی هستم.

19

اگر بتوانم غم و اندوه را قبل از موعد پیشبینی کنم تحملش
برايم آسانتر خواهد بود.
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2۰

در مورد اقداماتی که بايد انجام دهم بهطور جدی فکر میکنم.

21

سعی میکنم نظر مساعد ،همدلی و حمايت عاطفی دوستان
و بستگان را جلب کنم.

22

وقتی به کاری سرگرم شوم افسردگی با اضطراب را احساس
نمیکنم.

23

مقابله و چالش با استرس مرا قویتر میکند.

24

میتوانم احساسات و رفتارم را کنترل کنم.

25

اگر شکست بخورم به راحتی دلسرد نمیشوم.
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مقیاس ناگويی هیجانی تورنتو
رديف

کامالً
مخالف

گويه

۱

غالباً در مورد اينکه چه احساسی دارم ،گیج میشوم.

2

برای من سخت است که واژهای مناسب برای احساساتم پیدا کنم.

3

حسهای بدنیای دارم که حتی دکترها هم متوجه آن نمیشوند.

4

میتوانم بهراحتی احساساتم را توصیف کنم.

5

ترجیح میدهم بهجای توصیف ساده مشکالت ،آنها را تحلیل کنم.

6

وقتی ناراحت میشوم ،نمیدانم غمگینم يا ترسیدهام با عصبانیام.

۷

من غالباً از حسهای موجود در بدنم حیرتزده میشوم.

8

ترجیح می دهم صرفاً شاهد وقايع باشم تا اينکه پی ببرم چرا
اينطور شد.

9

احساساتی دارم که نمیتوانم آنها را کامالً شناسايی کنم.

1۰

آگاهبودن از احساسات الزم است.

11

برای من سخت است که شرح دهم چه احساسی نسبت به ديگران دارم.

12

ديگران از من میخواهند که احساساتم را بیشتر توضیح دهم.

13

نمیدانم چه چیزی درونم میگذرد.

14

غالباً نمیدانم چرا عصبی هستم.

15

ترجیح میدهم با ديگران درباره فعالیتهای روزمره صحبت کنم
تا احساسات آنها.

16

ترجیح میدهم فیلمهای فکری (فهمیدنی) ببینم تا فیلمهای
مهیج.

1۷

برای من سخت است که احساسات عمیق شخصیام را ،حتی برای
دوستان صمیمی ،آشکار کنم.

18

میتوانم حتی در مواقع سکوت ،نسبت به کسی احساس نزديکی کنم.
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19

بررسی احساساتم را برای حل مشکالت شخصی مفید میدانم.

2۰

توجه به معنای پنهان يک فیلم يا نمايش ،انسان را از جنبههای
تفريحی و لذتبخش آن باز میدارد.

مقیاس چندبعدی حمايت اجتماعی ادراکشده
رديف

گويه

۱

فرد خاصی در زندگی من وجود دارد
که موقع نیاز به من کمک میکند.

2

فرد خاصی در زندگی من وجود دارد
که میتوانم غمها و شادیهايم را با وی
در میان بگذارم.

3

خانوادهام واقعا سعی میکنند به من
کمک کنند.

4

حمايت و پشتیبانی عاطفی مورد نیازم
را از خانوادهام دريافت میکنم.

5

فرد خاصی در زندگی من وجود دارد
که برای من واقعا منبع آرامش و
آسايش است.

6

دوستانم واقعا سعی میکنند به من
کمک کنند.

۷

وقتی مشکلی پیش آيد میتوانم روی
دوستانم حساب کنم.

8

میتوانم راجع به مشکالتم با خانوادهام
صحبت کنم.

9

دوستانی دارم که میتوانم غمها و
شادیهايم را با آنها درمیان بگذارم.

1۰

فرد خاصی در زندگی من وجود دارد
که احساساتم را درک میکند (برايش
مهم است).

11

خانوادهام در تصمیمگیریها به من
کمک میکنند.

12

میتوانم راجعبه مشکالتم با دوستانم
صحبت کنم.

کامالً
مخالفم
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