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Abstract
Introduction: Given the protecting and aggravating role
of cognitive emotion regulation strategies in Pathology,
this study examined the mediating role of cognitive emotion
regulation in the relationship between Brain-Behavioral
Systems and impulsivity with craving in stimulant addiction.
Method: In this study that was a descriptive and correlational
design, 249 stimulants drug users who had been detoxified
by purposeful sampling, and considering exclusion and
inclusion criteria, were selected. Barratt Impulsiveness
Scale, Behavioral Inhibition System (BIS) and Behavioral
Activation System (BAS) Scales (Carver & White, 1994),
short form of Persian version of cognitive emotion
regulation questionnaire and desire for drug questionnaire
were used to collect the data. Regression and path analysis
were used to analyze the data. Findings: Sequential Regression
analysis according to steps that had been suggested by
Baron and Kenny (1986) reveald that maladaptive emotion
regulation strategies can significantly have a mediating
role between BAS and impulsivity with craving. Conclusion:
Maladaptive emotion regulation strategies are one of the
aggravating factors in craving related problems of stimulant
drug users. This research suggests that intervention and
relapse prevention programs must be designate considering
the craving related emotion regulation strategies.
KeyWords: Addiction, stimulant, cognitive emotion regulation,
impulsivity, Brain-Behavioral Systems, craving, mediating
role.
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چکیده
 با توجه به نقش محافظتی و تشدیدکننده راهبردهای نظمجویی:مقدمه
 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای،شناختی هیجان در آسیبشناسی
نظمجویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستمهای مغزی رفتاری و
: روش.تکانشگری با ولع مصرف در افراد مصرفکننده مواد محرک بود
213  تعداد،در طرح پژوهشی حاضر که از نوع توصیفی و همبستگی بود
نفر مصرفکننده مواد محرک که دوره سمزدایی را گذرانده بودند با روش
نمونهگیری هدفمند و لحاظ کردن ملاکهای ورود و خروج انتخاب
 مقیاس سیستمهای،گردیدند و پرسشنامههای مقیاس تکانشگری بارت
 فرم کوتاه نسخه فارسی،) فعالسازی رفتاری (کارور و وایت/بازداری
پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان و پرسشنامه ولع مصرف فرانکن
 برای تجزیه تحلیل اطلاعات از رگرسیون و،جهت گردآوری دادهها استفاده شد
 نتایج تحلیل رگرسیون به شیوهی متوالی: یافتهها.تحلیل مسیر استفاده شد
مطابق با مراحل پیشنهادی بارون و کنی نشان داد که راهبردهای
ناسازگارانه نظمجویی هیجانی میتواند بهصورت معناداری نقش واسطهای
.در میان سیستم فعالساز رفتاری و تکانشگری با ولع مصرف ایفا نماید
 راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی هیجان یکی از عوامل:نتیجهگیری
تشدیدکننده مشکلات مربوط به ولع مصرف در افراد مصرفکننده مواد
 این پژوهش پیشنهاد میکند که برنامههای مداخلهای و.محرک است
پیشگیری از عود میبایست با در نظر گرفتن راهبردهای نظمجویی هیجانی
.مرتبط با ولع مصرف طراحی گردد
 تکانش، نظم جویی شناختی هیجان، مواد محرک، اعتیاد:واژگان کلیدی
 نقش واسطهای، ولع مصرف، سیستمهای مغزی رفتاری،گری

 فرشید علی پور:* نویسنده مسئول
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مقدمه
اعتیاد اختلالی با عود مزمن که با رفتارهای

یکی از متغیرهای روانشناختی که ارتباط

تکانشی جستجوی مواد علیرغم پیامدهای منفی

زیادی با ولع مصرف در اعتیاد دارد ،سیستمهای

آن همراه است تعریفشده است (میلتون و

مغزی رفتاری است (ایوانوو 1و همکاران،)2۱12 ،

اوریت .)2۱12 ،1در اختلالات اعتیادی نیز عود

سیستمهای مغزی رفتاری از نظریه شخصیت

بهعنوان برگشت دوباره به مصرف ماده اعتیادآور

گری طراحیشده است .گری 5از تئوری خود

بعد از یک دوره پرهیز تعریفشده است ،عود

برای توضیح چگونگی حساسیتهای زیستی،

حتی بعد از سالها پرهیز نیز امکان وقوع دارد به

بهعنوان زمینهای برای رشد اختلالات استفاده کرد.

همین دلیل مهمترین مانع درمانی در اختلالات

گری ( )1391با بازنگری پژوهشهای حیوانی در

اعتیاد بهحساب میآید (اوبرین .)2۱۱۲ ،2باوجود

نظریهی حساسیت به تقویت ،)RST( ۲از شخصیت

تمام پیشرفتهایی که در درمان نشانگان جسمانی

یک الگوی زیستی ارائه نمود که تفاوتهای فردی

ترک صورت گرفته اما هنوز ولع مصرف که

را در سطح زیستی توضیح میدهد؛ این سیستمهای

مهمترین عامل عود است ،پیشرفت چندانی در

مغزی رفتاری هر یک موجب فراخوانی واکنشهای

درمان آن صورت نگرفته است که این موضوع در

هیجانی متفاوت ،مانند ترس و اضطراب میشود.

اعتیاد به مواد محرک پررنگتر است (فیلیپس،

سیستم بازداری رفتاری )BIS( 1به محرکهای

اپستین و پترسون ،)2۱11 ،9عود عاملی است که

شرطی تنبیه و فقدان پاداش و همچنین به

در برنامههای درمانی اعتیاد بایستی موردتوجه

محرکهای جدید و ترسآور ذاتی پاسخ میدهد.

قرار گیرد و عوامل دخیل در آن شناسایی شود

این سیستم همچنین با عواطف منفی مانند

(یارمحمدی واصل ،)193۱ ،درمان اعتیاد به مواد

اضطراب ،ناامیدی و غمگینی رابطه دارد( .بیجتبر

9

محرک از چالشهای بزرگ نظام پزشکی و

و همکاران ،)2۱۱3 ،سیستم فعالساز رفتاری

3

سلامت و بهویژه درمان گران حوزه اعتیاد است،

( )BASنیز به محرکهای شرطی پاداش و فقدان

درمان اعتیاد به مواد افیونی با رشد درمانهای

تنبیه پاسخ میدهد .فعالیت  ،BASبا عواطف

نگهدارنده مانند متادون ،بوپره نورفین و

مثبت مانند امیدواری ،آسودگی خاطر و شادی

نالتروکسان رشد مناسبی داشته است اما در درمان

ارتباط دارد (کارور و رایت .)1331 ،1۱گری و

مواد محرک هنوز درمان نگهدارندهای وجود ندارد و

مک نافتون ( )2۱۱۱مدل تجدیدنظر شده از نظریه

تمرکز عمده بر درمانهای روانشناختی است

حساسیت به تقویت را ارائه کردهاند ،این مدل

(فیلیپس و همکاران.)2۱11 ،

1. Milton & Everitt
2. O'Brien
3. Phillips, Epstein & Preston

15

4. Ivanov
5. Gray
6. Reinforcement Sensitivity Theory
7. Behavioral inhibition system
8. Bijttebier
9. Behavioral approach system
10. Carver & White
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همان سه سیستم را دربر میگیرد ،ولی سیستمها با

جامع ،تکانش گری را میتوان بهصورت ترجیح

محرکهای متفاوتی فعال میشوند؛ مانند اینکه

پاداش های فوری ،تمایل به ماجراجویی،

 BASبا محرک های مثبت اعم از شرطی و

جستوجوی حسهای نو ،یافتن راههای ساده

غیرشرطی فعال میشود ،سیستم  FFFSتنها در

دستیابی به پاداش و زمان واکنش کوتاه فردی تبیین

واکنشهای جنگوگریز شرکت ندارد ،بلکه

نمود .تکانش گری بهعنوان یک سازهی شخصیتی

واکنش بهت یا انجماد راهم شامل میشود و BIS

چندبعدی که مکانیزمهای زیربنایی نوروبیولوژی

نیز مسئول حل تعارض هدف است ،تعارضات

دارد ،هستهی آسیبشناسی اختلالات سوءمصرف

هدف میتواند از موقعیتهای نشأت بگیرد که

مواد است و نقش قدرتمندی در پیشبینی مشکلات

شامل هر دو موقعیت تهدید و پاداش باشد (کور،

در بین مصرفکنندگان مواد مخدر دارد (پارک 5و

 ، 2۱۱9به نقل از حسنی و همکاران.)1931 ،

همکاران .)2۱19 ،تکانش گری همچنین بهعنوان

سیستمهای مغزی نهتنها در اختلالات روانشناختی،

سازهی شخصیتی چندبعدی که مکانیزمهای زیربنایی

بلکه در بیماریهای پزشکی نیز موردبررسی

نوروبیولوژی دارد تعریف شده است .تکانش گری

قرارگرفته و به بدکارکردی این سیستمها در این

را از اعمال زیرقشری مغز و آمیگدال دانستهاند .این

افراد در مقایسه با افراد بهنجار اشارهشده است

سیستم درواقع مربوط به رفتارهایی است که منجر

(علی پور و همکاران ،)2۱15 ،گری عنوان نمود

به دریافت پاداش سریع ،بدون در نظر گرفتن

که فعالیت بیشتر  BASبا احتمال بیشتر ابتلا به

عواقب بلندمدت آن میشود (هترتون و واگنر،۲

اعتیاد رابطه دارد .در پژوهشهای متعددی نیز این

 ،)2۱11اهمیت تکانش گری در سالهای اخیر به

رابطه مورد تأیید واقعشده است (کرامپوتیچ،1

دلیل مطرحشدن سیستمهای سطح بالا به پایین 1که

2۱19؛ بیجتبر و همکاران2۱۱3 ،؛ بالکونی ،فینچیارو

تحت تأثیر دانش ،باورهای ما است که درون

و کاناوسیو2۱11 ،2؛ تاپر 9و همکاران.)2۱15 ،

دادهای محیطی را پس از تعامل با دانش ما به

یکی از پیامدهایی که سیستم فعالساز

مرحله واکنش میرساند و سیستم پردازشی سطح

رفتاری با آن ارتباط زیادی دارد و گری نیز در

پایین به بالا 9که مستقیماً تحت تأثیر محرکهای

نظریه خود بدان اشارهکرده است ،تکانش گری

بیرونی است و درواقع محرک بیرونی مستقیماً منجر

است (گری و مکناتون .)2۱۱۱ ،تکانش گری نیز

به بروز واکنش در ابن سیستم میشود و شناخته شدن

ازجمله متغیرهایی است که نقش زیادی در

تکانش گری بهعنوان یکی از پردازشهای سیستم

سببشناسی ،عود و ولع مصرف در اعتیاد را دارد

رو به بالا ،آشکارشده است (ورجو ،پرالز و پرز،3

(دی نیکولا 1و همکاران .)2۱15 ،در یک تعریف

 ،)2۱۱1تکانش گری شامل ابعاد زیادی است که

1. Krmpotich
2. Balconi, Finocchiaro, Canavesio
3. Tapper
4. Di Nicola

5. Park
6 .Heatherton & Wagner
7. Top-down
8 . Bottom-up
1. Verdejo , Perales & Pérez
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با اعتیاد ارتباط دارند ،مانند هیجان خواهی که در

نامیده میشود .نظم جویی شناختی هیجان دلالت

اعتیاد به مواد محرک به میزان قابلتوجهی بالا می

بر شیوهی دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده

باش(علی پور و همکاران ،)1931 ،تکانش گری،

هیجان دارد (اوکسنر و گروس .)2۱۱5 ،۲نظم

علاوه بر اینکه یکی از عوامل ابتلا به اعتیاد است،

جویی شناختی هیجان بهتمامی سبکهای شناختی

میتواند یکی از عوامل تداومدهنده سوءمصرف و

اطلاق میشود که افراد از آن بهمنظور افزایش،

همچنین یکی از عوامل مخل در فرایند پرهیز از

کاهش و یا حفظ تجارب هیجانی استفاده میکنند

مواد باشد (لی 1و همکاران.)2۱15 ،

(گروس  2۱۱1به نقل از حسنی .)1991،بهبیان

سیستم ها ی مغزی رفتاری و تکانش گری

دیگر راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان،

از عواملی می باشند که به عنوان سبب ساز،

کنشهایی هستند که نشانگر راههای کنار آمدن

تداومدهنده و عامل عود در اعتیاد شناختهشدهاند،

فرد با شرایط استرسزا و یا اتفاقات ناگوار است،

پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از کشور به

مفهوم کلی نظم جویی شناختی هیجان دلالت بر

بررسی این متغیرها پرداختهاند ،یکی از عواملی که

شیوهی شناختی دستکاری ورود اطلاعات

امروزه بهعنوان متغیر واسطهای توجه زیادی را از

فراخواننده هیجان دارد (گارنفسکی و کرایج

سوی پژوهشگران دریافت کرده است ،نظم جویی

 ،2۱۱۲به نقل از حسنی.)1991 ،

شناختی هیجان است (توب 2و همکاران2۱15 ،؛

پژوهشهای زیادی امروزه به بررسی رابطه

پاترون 9و همکاران2۱11 ،؛ میلس 1و همکاران،

ساده میان متغیرها میپردازند ،اما پژوهشهای دارای

 .)2۱15هیجان و مبحث تنظیم هیجان همیشه در

متغیرهای واسطهای میتوانند به ایجاد بینشی جدید

اعتیاد مطرح بوده و حتی اعتیاد را بهعنوان مکانیزمی

در سببشناسی ،نظریهپردازی و درمان در

برای تنظیم هیجان نامبردهاند (کوب.)2۱15 ،5

اختلالات روانپزشکی داشته باشند (کریستنر و

یکی از ابعاد مهم هیجان نظم جویی هیجان است

استرمسن ،)2۱15 ،1از طرفی نیز راهبردهای مثبت

نظم جویی هیجان برای حفظ روابط اجتماعی

نظم جویی هیجان نقش محافظتی و راهبردهای

پایدار و بهزیستی نقش مهمی را در زندگی افراد

منفی نظم جویی هیجان نقش تشدیدکننده

ایفا میکند .نظم جویی هیجان دارای ابعاد و جنبههای

آسیبها و اختلالات روانپزشکی را دارند (لی 9و

مختلفی است .یکی از جنبههای مهم فرایند نظم

همکاران2۱11 ،؛ گرزلچاک ،لینکولن و وسترمن،3

جویی هیجان ،تنظیم تجارب هیجانی از طریق به

 )2۱15از همین رو با توجه به نقش تعیینکننده و

خدمت گرفتن عناصر شناختی است .این مفهوم

اثرگذار نظم جویی هیجان در مواردی مانند ولع

در متون روانشناسی نظم جویی شناختی هیجان

مصرف ،تکانش گری و سیستمهای مغزی رفتاری
افراد مبتلابه اعتیاد ،هدف پژوهش حاضر بررسی

1. Lee
2. Taube
3. Patron
4. Mills
5. Koob
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6. Ochsner & Gross
7. Christner & Strömsten
8. Lei
9. Grezellschak, Lincoln & Westermann
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نقش واسطهای نظم جویی شناختی هیجان در

مغزی رفتاری کارور رایت و پرسشنامه ولع

ارتباط بین سیستمهای مغزی رفتاری و تکانش

مصرف فرانکن برای گردآوری دادهها استفاده شد.

گری با ولع مصرف در افراد مبتلابه اعتیاد مواد

پرسشنامه تکانش گری (:) BIS -111

محرک بود.
روش
پژوهش حاضر ،یک مطالعه توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه
افراد مصرفکننده مواد محرک شامل آمفتامین و
کوکایین بوده که در آبان ماه سال  1931به مراکز
درمان نگهدارنده متادون سطح شهر تهران و البرز
جهت درمان مراجعه کرده بودند تشکیل میداد که
از این میان با توجه به طرح تحقیق مبتنی بر
همبستگی و عرف پژوهشی حاکم بر این نوع
مطالعات که از نمونههای به تعداد بالا استفاده
میکنند ،نمونهای به تعداد  213نفر با روش
نمونهگیری هدفمند و با لحاظ کردن ملاکهای
ورود به پژوهش شامل گذراندن دوره سمزدایی،
حداقل تحصیلات خواندن و نوشتن و ملاکهای
خروج از پژوهش شامل بیماری جسمی انتخاب
شدند .دامنهی سنی آزمودنیها بین  11تا 15
(میانگین 29/91 ،و انحراف استاندارد  )9/۲۱سال
و رضایت آگاهانه وارد پژوهش گردیدند .ازنظر
تحصیلات  1۱نفر دارای تحصیلات مقطع ابتدایی،
 19نفر راهنمایی 91 ،نفر دیپلم و  52نفر در سطح
کارشناسی و بالاتر از آن بودند .لازم به ذکر است
که اصل رازداری در پژوهش نیز رعایت گردید.
ابزار

نسخه یازدهم مقیاس تکانش گری بارت بهوسیله
ارنست ساختهشده است (بارت 2و همکاران.)1331 ،
این پرسشنامه  9۱ماده دارد و فرد باید به هر یک
از آنها در یک مقیاس چهاردرجهای ( -1هیچگاه/
بهندرت؛  -2گاهی اوقات؛  -9اغلب؛  -1بیشتر
اوقات /همیشه) پاسخ دهد .این مقیاس سه عامل
تکانش گری شناختی /توجهی (تصمیمگیریهای
شناختی سریع) ،تکانش گری حرکتی (عمل کردن
بدون فکر) و بیبرنامگی (فقدان آیندهنگری یا
جهتیابی آنی) را ارزیابی میکند 11 .ماده از 9۱
ماده این مقیاس نمرهگذاری معکوس میشوند
( .)1،1-12،1۱- 9۱،23،2۱،15کمترین و بیشترین
نمره در مقیاس مذکور به ترتیب  9۱و  12۱و
نمره گروه کنترل غیر روانپزشکی معمولاً بین 5۱
تا  ۲۱است .پاتون 9و همکاران ( )1335در
پژوهشی به تعیین روایی و اعتبار مقیاس تکانش
گری بارت پرداختند که میزان روایی و اعتبار آن
را به ترتیب  ٪91و  ٪13گزارش نمودند .در ایران
نیز برای نخستین بار اختیاری و همکاران ()1991
با ترجمه نسخه اصلی بارت و بهکارگیری آن برای
افراد سالم و مصرفکنندگان مواد افیونی ،روایی و
اعتبار این پرسشنامه را به ترتیب  ٪15و ٪99
گزارش نمودند.
مقیاس سیستمهای بازداری /فعالسازی
رفتاری (کارور و وایت :)1444 ،شامل  2۱پرسش

از پرسشنامههای تکانش گری بارت ،فرم کوتاه
نظم جویی شناختی هیجان ،مقیاس سیستمهای

1. Impulsivity Scale Barratt
2. Barratt
3. Patton
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خود گزارشی و دو زیرمقیاس است :زیر مقیاس

راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان

 BISو زیر مقیاس  .BASزیر مقیاس  BISدر

تشکیلشده است .دامنه نمرات از ( 1هرگز) تا 5

این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت

(تقریباً همیشه) بر اساس طیف لیکرت  5تایی

سیستم بازداری رفتاری یا پاسخدهی به تهدید و

است .هر خرده مقیاس شامل  1ماده است ،این

احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانههای

پرسشنامه توسط حسنی بهوسیله آلفای کرونباخ

تهدید را اندازه میگیرد .زیر مقیاس  BASنیز

هنجاریابی شده است ،آلفای کرونباخ با دامنهی

سیزده آیتمی است که حساسیت سیستم فعالساز

 ۲9درصد تا  92درصد نشان داد که خرده

رفتار را میسنجد و خود شامل سه زیر مقیاس

مقیاسهای این پرسشنامه از اعتبار مطلوبی

دیگر است که عبارتاند از :سائق ،پاسخدهی به

برخوردار هستند .تحلیل مؤلفههای اصلی ضمن

پاداش 1و جستجوی سرگرمی .آیتمها روی یک

تبیین  15درصد واریانس ،الگوی  3عاملی پرسشنامه

مقیاس چهاردرجهای توسط آزمودنی رتبهبندی

را موردحمایت قرارداد .همچنین همبستگی خرده

میشود (از  =1کاملاً مخالف  =1کامل ًا موافق).

مقیاسها نسبتاً بالابود (حسنی.)1991 ،

کارور و وایت ( ،)1331ثبات درونی زیر مقیاس

پرسشنامه ولع مصرف لحظهای فرانکن :این

 BISرا  ۱/11و ثبات درونی  BASرا  ۱/11گزارش

پرسشنامه با محوریت ولع مصرف بهعنوان یک

کردهاند .خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی

حالت انگیزشی توسط فرانکن 9و همکاران

این مقیاس در ایران توسط محمدی ( )1991در

( )2۱۱2طراحی گردید و ولع مصرف مواد را در

دانشجویان شیرازی مطلوب گزارششده است.

لحظهی حال موردسنجش قرار میدهد این

اعتبار به روش باز آزمایی برای مقیاس ،BAS

پرسشنامه شامل  11پرسش است که  9عامل را

 ۱/۲9و برای زیر مقیاس  ۱/11 ،BISگزارش

دربرمی گیرد و نمرات بالا نمایانگر ولع پایین و

کرده است (محمدی.)1991 ،

نمرات پایین نمایانگر ولع مصرف بالاتری است،

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم

عامل اصل تمایل و قصد به مصرف مواد که شامل

جویی شناختی هیجان ( :)2CERQ-Pتوسط

سوا لات  12 ،2 ،1و  11است عامل دوم میل به

گارنفسکی در کشور هلند تدوینشده است .یک

مصرف و تقویت منفی یا باور به رفع مشکلات

پرسشنامه چندبعدی است که جهت شناسایی

زندگی و کسب لذت همزمان با مواد است که

راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه

شامل سؤالات  11 ،1 ،1 ،3 ،5است و عامل سوم

کردن وقایع با موقعیتهای منفی مورداستفاده قرار

لذت و شدت فقدان کنترل که شامل سؤالات ،9

میگیرد .این پرسشنامه افکار فرد را پس از

 19 ،1۱ ،9 ،۲را دربرمی گیرد و شایانذکر است که

مواجهه با یک تجربه منفی را ارزیابی میکند که از

این  9مؤلفه باهم دارای همبستگی بالایی هستند.

 3خرده مقیاس در قالب راهبردهای ناسازگارانه و

همسانی درونی مؤلفههای این پرسشنامه در بررسی

1. Reward Responsiveness
2. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire

3. Franken
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مکری و همکاران ( )1993در سوءمصرف کنندگان

ماتریس همبستگی بین متغیرهای برون زا و

انواع مختلف مواد افیونی ازجمله کراک ،هروئین

درونزای پژوهش را نشان میدهد .لازم به توضیح

به ترتیب  %93و  %13و در سوءمصرف کنندگان

است که پیش از اجرای تحلیل های آماری،

مت آمفتامین به ترتیب  %۲5 ،%19و  %91است.

مفروضات لازم شامل حذف دادههای پرت ،نرمال
بودن (با توجه به بالاتر بودن حجم نمونه از 2۱۱

یافتهها

نفر به توصیه فیلد )2۱۱3( 1بهجای استفاده از

میانگین متغیرهای درونزا و برونزای موردمطالعه

آزمون کولموگروف اسمیرنف از شاخصهای

عبارتاند از راهبردهای نظم جویی هیجانی

کجی و کشیدگی استفاده گردید که هر دو شاخص

ناسازگارانه ( ،)2۱/۲1راهبردهای نظم جویی

در دامنهی مثبت و منفی  1قرار داشتند؛ کجی بین

هیجانی سازگارانه ( )29/۲۲و ولع مصرف ()51/91

 -۱/۱29تا  ۱/۲95و کشیدگی بین  -۱/531تا

متغیرهای درونزای پژوهش و نظام فعالساز

 ،)۱/2۲1هم خطی چندگانه (شاخص  VIFدر

رفتاری ( ،)91/99نظام بازداری رفتاری ()19/19

دامنهی  1/91تا  2/19و شاخص تحمل در دامنهی

و تکانش گری ( ) 99/ 99متغیرهای برون زای

 ۱/111تا  )۱/512و استقلال دادهها (آمارهی

پژوهش میباشند.

دوربین واتسون در دامنهی  1/915تا )2/۱13

در ادامه با توجه به اینکه اساس تحلیل

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از

رگرسیون و تحلیل مسیر بر مبنای کوواریانس یا

برقراری این مفروضهها بود.

همبستگی بین متغیرهای پژوهش است ،جدول 1

جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

1

 .1نظام فعالساز رفتاری

1

 .2نظام بازداری رفتاری

**-۱/۲۱

1

 .9تکانش گری

**۱/۲3

**-۱/۲1

1

 .1راهبردهای نظم جویی هیجانی سازگارانه

-۱/۱5

۱/۱3

۱/۱2

 .5راهبردهای نظم جویی هیجانی ناسازگارانه
 .۲ولع مصرف

*

۱/11

-۱/۱2

2

*

9

-۱/15

-۱/۱1

-۱/۱2

*۱/1۲

1

5

۲

1
**

-۱/۲5

**۱/11

1
**-۱/1۱

1
*P<۱/۱5,**P<۱/۱1

همانطور که جدول  1نشان میدهد بین ولع

راهبردهای مثبت نظم جویی هیجان رابطه منفی

مصرف با تکانش گری و راهبردهای منفی نظم

معناداری وجود دارد .در ادامه برای بررسی نقش

جویی هیجان رابطه مثبت معنادار و همچنین با

1. Field
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واسطهای نقش نظم جویی هیجانی سازگارانه و

برازاندن مدل (میرز ،گامست ،گارینو؛ ترجمه پاشا

نظم جویی هیجانی ناسازگارانه به شیوه بارون و

شریفی و همکاران .)1931 ،با توجه به اینکه

کنی ( )139۲از انجام مرحلهبهمرحله تحلیل

هدف پژوهش حاضر تدوین و یا برازاندن مدل

رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر

نظری و مفهومی نبوده است و تنها به دنبال کشف

ارائهشده است .لازم به توضیح است که مطابق

اثر واسطهای متغیر راهبردهای نظم جویی شناختی

نظر پژوهشگران برای برآورد ضرایب مسیر دو

ناسازگارانه بوده است از شاخصهای برازش مدل

رویکرد عمده وجود دارد نخست استفاده از

و استفاده از اجرای تحلیل مسیر یا مدلسازی

تحلیل رگرسیونهای چندگانه و دیگری رویکرد

معادلات ساختاری صرفنظر گردیده است.

جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون واسطهای در رابطهی بین نظام فعالسازی رفتاری ،نظام بازداری رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف
مراحل

متغیر پیشبین

متغیر ملاک

R

R2

F

نظام فعالساز رفتاری
1

نظام بازداری رفتاری

ولع مصرف

۱/255

۱/۱۲5

**5/۲92

تکانش گری
نظام فعالساز رفتاری
نظام بازداری رفتاری
2

تکانش گری
نظام فعالساز رفتاری
نظام بازداری رفتاری
تکانش گری

نظم جویی هیجانی
ناسازگارانه

نظم جویی هیجانی
سازگارانه

۱/213

۱/213

۱/۱۲2

۱/۱۲2

**5/995

1/333

نظم جویی هیجانی
9

ناسازگارانه
نظم جویی هیجانی

ولع مصرف

۱/9۱

۱/۲91

*-1/۱9۲

-۱/221

۱/123

۱/۲91

۱/۱39

۱/551

*۱/513

۱/991

۱/129

*۱/13۱

۱/2۱1

۱/۱91

**-۱/291

-۱/229

۱/1۱9

**-۱/۱1۲

-۱/23۱

۱/۱25

-۱/192

-۱/۱95

۱/11۱

۱/915

۱/1۲۲

۱/192

۱/۱95

۱/132

۱/۱12

**-1/315

-۱/919

۱/2۲1

**215/۲۱1
1/555

۱/139

۱/159

نظام فعالساز رفتاری

**-۱/51۲

-۱/1۱۲

۱/2۲1

نظام بازداری رفتاری

-۱/193

-۱/۱۲9

۱/993

تکانش گری

**۱/291

۱/19۱

۱/۱19

**-1/321

-۱/911

۱/251

**1/551

۱/131

۱/159

سازگارانه

1

B

β

SE

نظم جویی هیجانی

ولع مصرف

ناسازگارانه
نظم جویی هیجانی
سازگارانه

۱/91۲

۱/۲۲۲

**31/۱11

*P<۱/۱5, **P<۱/۱1

همانطور که در مرحله اول جدول شمارهی 9

ضریب بتای  -0/222و تکانش گری با ضریب

مشاهده می شود ،نظام فعال سازی رفتاری با

بتای  ۱/991بهطور معناداری با ولع مصرف مواد
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رابطه دارند و از سوی دیگر نظام بازداری

ضریب بتای  ۱/139با ولع مصرف رابطهی

رفتاری با ولع مصرف رابطه ی معناداری ندارد و

معنادار دارند و بنابراین شرط سوم تحققیافته

بنابراین این متغیر شرط اول لازم برای رابطه از

است .در مرحلهی آخر با اضافه شدن متغیرهای

طریق متغیر میانجی را ندارد .در مرحله دوم

راهبردهای نظم جویی هیجان سازگارانه و

شرط دوم بارون و کنی ( )139۲موردسنجش

راهبردهای نظم جویی هیجان سازگارانه به سه

قرار گرفت و مشاهده شد که هر دو متغیر

متغیر پیش بین اصلی مقادیر ضرایب رگرسیون

پیش بین واجد شرط اول به طور معناداری با

آن ها نسبت به مرحله ی اول کاهش یافت که

راهبردهای نظم جویی هیجانی ناسازگار ارتباط

این نشان می دهد متغیر راهبردهای نظم جویی

دارند که ضریب بتای  ۱/2۱1برای نظام فعال ساز

هیجانی ناسازگارانه نقش میانجی رابین نظام

رفتاری و ضریب بتای  -0/290برای تکانش

فعال سازی رفتاری و تکانش گری ایفا می کند.

گری است؛ اما در مرحله دوم همچنین مشخص

با توجه به نتایج جدول  9و برآورده نشدن

شد که هیچ کدام از متغیرهای پیش بین رابطهی

شروط لازم برای متغی رهای نظام بازداری

معنی داری با راهبردهای نظم جویی هیجان

رفتاری و راهبردهای نظم جویی هیجان

سازگارانه دارا نمی باشند .در مرحلهی سوم نیز

سازگارانه ،این دو متغیر کنار گذاشته شدند و

مشخص شد که هر دو متغیر راهبردهای نظم

مراحل چهارگانه ی بالا برای تصحیح ضرایب

جویی هیجان سازگارانه با ضریب بتای -0/873

اولیه دوباره انجام گرفت و ضرایب بتای

و راهبردهای سازگارانه نظم جویی هیجان با

رگرسیون اصلاح شده لحاظ گردید.

نمودار شماره  .1ضرایب مسیر نهایی نقش میانجی راهبردهای نظم جویی هیجانی ناسازگارانه بین نظام فعالساز رفتار و تکانش گری با ولع
مصرف

نتایج آزمون سوبل نیز نایید کنندهی نقش

و همچنین بین تکانش گری و ولع مصرف ( =t

واسطهای نظم جویی هیجان ناسازگار بین نظام

 )2/47, P=006است.

فعالساز رفتاری و ولع مصرف ()t= 3/06, P=001
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نتیجهگیری و بحث
نتایج تحلیل دادهها نشان داد که راهبردهای

ایده پردازی به خودکشی (حسنی و میرآقایی،

ناسازگارانه نظم جویی هیجانی میتواند بهصورت

 )1931مورد بررسی قرارگرفته است .مطالعات

معناداری نقش واسطهای در میان سیستم فعالساز

طولی نشان داده است که راهبردهای ناسازگارانه

رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف ایفا نماید

در مقایسه با راهبردهای سازگارانه ،ارتباط بیشتری

که همسو با پژوهش های پیشین (راینز 1و

با آسیبشناسی دارد و این موضوع در فرهنگهای

همکاران 2۱15 ،؛ پپینگ ،دیویس و دوناوان،2

مختلف و کشورهای مختلف نیز مورد تائید واقع

2۱19؛ پاترون و همکاران2۱11 ،؛ چوی 9و همکاران،

شده است ،برای مثال نشخوار فکری که کی از

 )2۱11درواقع نتایج نشان میدهد که راهبردهای

راهبردهای ناسازگارانه است با افزایش شدت

ناسازگارانه نظم جویی هیجان نقش تشدیدکننده

افسردگی همراه است که منجر به تشدید مشکلات

در ولع مصرف دارند و همین بد نظم جویی

در افراد مبتلابه اعتیاد میشود (آلدائو و نولن

هیجانی در افراد دارای سیستم فعالساز رفتاری و

هوکسیما ،)2۱1۱ ،5برای مثال راهبرد سازگارانهای

تکانش گری میتواند به تشدید مشکلات مرتبط با

مانند ارزیابی مجدد بیشتر وابسته به موقعیت است

ولع مصرف شود ،در پژوهش حاضر راهبردهای

و زمانی میتواند نقش سودمندی ایفا کنند که در

سازگارانه نتوانستند نقش معناداری در رابطه بین

شرایط واقعی امکان تغییر موقعیت وجود دارد،

متغیرهای پیشبین و ملاک این پژوهش ایفا نمایند

آلدائو و نولن هوکسیما همچنین متذکر شدهاند که

که همسو با پژوهشهای پاترون و همکاران

راهبردهای سازگارانه بهتنهایی نمیتوانند تبیینی

( ،)2۱15بشارت و همکاران ( ،)2۱11پپینگ و

برای تشدید یا کاهش آسیبشناسی باشند ،بلکه

همکاران ( )2۱19است .راهبردهای نظم جویی

در زمانی که فرد از راهبردهای ناسازگارانه به

شناختی هیجان از مهم ترین تعیین کننده های

میزان بالایی استفاده میکند ،میتواند بهعنوان

پاسخگویی افراد به هیجانات شخصیشان است و

جانشین این راهبردهای ناسازگارانه مطرحشده و

افزایش استفاده از راهبردهای ناسازگارانه با

نقش این عامل را کاهش دهند .تأکید برنامههای

آسیبشناسی و رشد و تداوم اختلالات ارتباط

درمانی بایستی بر اساس الگوی نظم جویی

دارد (کرینگ و سالون ،)2۱1۱ ،1این موضوع در

هیجانی خاص وی طراحی شود و راهبردهای

پدیدههایی مانند فرار دختران از خانه (حسنی و

سازگارانه و ناسازگارانه ،هرکدام به طرحریزی

قائدنیا جهرمی ،)1939 ،اضطراب امتحان (حسنی،

الگوهای مختلف درمانی میشود (آلدائو و نولن

 ،)1939اعتیاد (حسنی و همکاران،)1939 ،

هوکسیما.)2۱12 ،

اضطراب اجتماعی (حسنی و همکاران،)1932 ،
1. Raines
2. Pepping, Davis & O’Donovan
3. Choi
4. Kring & Sloan

56

از دیگر یافتههای پژوهش حاضر توانایی
پیشبینی سیستم فعالساز رفتاری و تکانش گری
5. Aldao & Nolen-Hoeksema

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی ،سال اول ،شماره ( ،1پیاپی  ،)2پاییز 1931

در ولع مصرف افراد مبتلابه اعتیاد مواد محرک

گرایش به پاداش و تقویتکنندههای ولع مصرف

است که همسو با پژوهشهای پیشین (بومان 1و

ارتباط دارد ،درواقع همین سیستم پیشبین ولع

همکاران2۱11 ،؛ دینیکولا 2و همکاران2۱15 ،؛

مصرف در اعتیاد است (فرانکن ،)2۱۱2 ،فعالیت

کیم 9و همکاران2۱11 ،؛ اربلیچ و میچالووسکی،1

بیشتر سیستم فعالساز رفتاری در این افراد باعث

2۱15؛ متیو 5و همکاران2۱15 ،؛ موله و کوبلر،۲

میشود که این بیماران به پاداشهای بالقوه

 )2۱11است.

حساس باشند و برای جستجوی این پاداشها

تکانش گری عاملی است که در شدت اعتیاد

انگیزه پیدا کنند ،درواقع این سیستم ،دلیل

(بالویچ ،وین و فلوری ،)2۱19 ،1وابستگی بیشتر

واکنشپذیری بالا است که همین واکنشپذیری

(ریان ،مککیلوپ و کارپانتر ،)2۱19 ،9عود

زمینه ساز ابتلا به اعتیاد است  ،حساسیت بالای

(کریستین 3و همکاران )2۱۱1 ،ارتباط نیرومندی

سیستم فعالساز رفتاری در این افراد ،میتواند

دارد ،تکانش گری بالا با تقویتکنندگی بیشت

نشانگر خصوصیاتی چون تکانش گری ،ابراز

مواد در افراد معتاد همراه است ،همین افزایش

نامناسب هیجانات و عمل بیش از تفکر باشد،

میزان پاداشدهندگی در تکانش گری بالا میتواند

افرادی که در این مقیاس نمرات بالایی کسب

توضیحی برای افزایش ولع نصف در این افراد

میکنند ،علاقهمند به جستجوی تجارب جدید و

باشد (پانگ 1۱و همکاران .)2۱11 ،تکانش گری

انجام رفتارهایی هستند که حس نوجویی و تحریک
12

بالا با الگوهای رفتاری تکانهای و جستجوی مواد

جویی آنان را ارضا نماید (کلس

تحت هر شرایط و هر زمان همراه است که مستقیم

 .)2۱۱3فعالیت سیستم فعالساز رفتاری موجب

منجر به افزایش ولع مصرف میشود که این

رفتارهای تکانشی و انجام اعمالی در جهت

موضوع در افراد مصرفکننده مواد محرک در

رسیدن به پاداش ،بدون در نظر گرفتن پیامدهای

مقایسه با دیگر انواع اعتیاد با شدت بیشتر و

منفی آن میشود ،درواقع فعالیت این سیستم

ارتباط نیرومندتری همراه است (تزورتزیس 11و

موجب میشود تا رفتار تقویت شود و همچنین

همکاران ،)2۱11 ،سیستم فعالساز رفتاری نیز

سوگیری توجه به سمت منبع پاداش و برانگیختگی

یکی از متغیرهای شخصیتی است که تفاوتهای

افزایش یابد (اسمیل ،داگلیش و جکسون.)2۱۱1 ،19

فردی در گرایش به محرکهای مثبت و پاداش را

پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به

توضیح میدهد ،در اعتیاد نیز همین عامل با

بررسی نقش واسطهای نظم جویی شناختی هیجان

1. Baumann
2. Di Nicola
3. Kim
4. Erblich & Michalowski
5. Mathew
6. Meule & Kübler
7. Balevich, Wein & Flory
8. Ryan, MacKillop & Carpenter
9. Krishnan
10. Pang
11. Tziortzis

و همکاران،

در ولع مصرف میپردازد ،پژوهشهای پیشین در
اعتیاد به خوردن ،اختلالات افسردگی و اضطرابی
و جمعیت بهنجار انجامشده بودند ،از همین رو
پژوهش حاضر قدمی نو در طراحی برنامهای
12. Claes
13. Smillie, Dalgleish & Jackson
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تخصصیتر و درک بهتر فرایند ولع مصرف در

جویی شناختی هیجان دارد ،بنابراین در تعمیم

اعتیاد مواد محرک و عوامل دخیل در آن است .از

نتایج با محدودیت روبرو میشویم و پیشنهاد

محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به تک

میشود در پژوهشهای بعدی به نمونهگیری از

جنسیتی بودن نمونهها اشاره کرد ،از جایی که

هر دو جنس اقدام شود.

جنسیت نقش تعیینکنندهای در راهبردهای نظم
منابع
اختیاری ،ح.؛ صفایی ،ه.؛ اسماعیلی جاوید ،غ .ر.؛

حسنی ،ج.؛ تاجالدینی ،ا.؛ قائدنیا جهرمی ،ع .و

عاطف وحید ،م .ک.؛ عدالتی ،ه .و مکری ،آ

فرمانی شهرضا ،ش (« .)1939مقایسه راهبردهای

(« .)1991روایی و پایایی نسخههای فارسی

نظم جویی شناختی هیجان و طرحوارههای

پرسشنامههای آیزنک ،بارت ،دیکمن و

هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوءمصرف

زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطرهجویانه و

مواد و افراد بهنجار» .فصلنامه روانشناسی

تکانشگری» .مجله روانپزشکی و روانشناسی

بالینی .شماره .1۱1-31 ،21

بالینی ایران.99۲-92۲:)9( 11 ;.

حسنی ،ج.؛ شیخان ،ری.؛ آریاناکیانا ،ا .و محمود

حسنی ،ج (« .)1939نقش راهبردهای نظم جویی

زاده ،ا (« .)1932اضطراب اجتماعی نوجوانان:

شناختی هیجان در اضطراب امتحان دانش

نقش سبکهای دلبستگی و راهبردهای نظم

آموزان» .فصلنامه روانشناسی شناختی .سال

جویی شناختی هیجان» .فصلنامه روانشناسی

دوم .شماره .13-1۱ ،1

تحولی :روانشناسی ایرانی .شماره -9۲9 ،9۲

حسنی  ،ج  .و قائدنیا جهرمی ،ع (.)193۱
«راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان در
دختران فراری و بهنجار».19-11:)1( 1 ;.1 .
حسنی ،ج (« .)193۱بررسی اعتبار و روایی فرم
کوتاه پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان».
مجله تحقیقات علوم رفتاری .شماره ،2۱
.299-223
حسنی ،ج (« .)1991تأثیر ارزیابی مجدد و
فرونشانی تجارب هیجانی بر فعالیت ناحیهای
مغز با نگاه به ابعاد برون گردی و نوروز

گرایی» .رساله دکتری .دانشگاه تربیت مدرس.
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.912
حسنی ،ج.؛ صالحی ،س .و رسولی آزاد ،م (.)1931
«خصوصیات روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی
جکسون :مقیاسهای نظریهی تجدیدنظر شده

حساسیت به تقویت» .فصلنامه علمی پژوهشی
در سلامت روانشناختی ،دوره ششم ،شماره
سوم.12-۲1 ،
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1931  پاییز،)2  (پیاپی،1  شماره، سال اول،فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی

.)2۱۱۲( . ج، و گارینو. گ، ؛ گامست. ل،میرز
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.رشد
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اجتماع درمانمدار بر ارتقای مهارتهای
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 «بررسی هیجان خواهی در افراد.)1931(
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