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 دهیچک
 جویینظم یراهبردها یدکنندهتشد و یمحافظت نقش به توجه با :مقدمه
 یاواسطه نقش یبررس حاضر پژوهش هدف ،یشناسبیآس در جانیه یشناخت
 و یرفتار یمغز یهاستمیس نیب رابطه در جانیه یشناخت جویینظم

 :روش .بود محرک مواد کنندهمصرف افراد در مصرف ولع با یگرتکانش
 213 تعداد بود، یهمبستگ و یفیتوص نوع از که حاضر یپژوهش طرح در
 روش با بودند گذرانده را ییزداسم دوره که محرک مواد کنندهمصرف نفر

 انتخاب خروج و ورود یهاملاک کردن لحاظ و هدفمند یریگنمونه
 یهاستمیس مقیاس بارت، یگرتکانش اسیمق یهاپرسشنامه و دندیگرد

 یفارس نسخه کوتاه فرم ،(وایت و کارور) رفتاری یسازفعال /بازداری
 فرانکن مصرف ولع پرسشنامه و جانیه یشناخت جویینظم پرسشنامه

 و ونیرگرس از اطلاعات لیتحل هیتجز یبرا شد، استفاده هاداده یگردآور جهت
 یمتوال یوهیش به ونیرگرس لیتحل جینتا :هاافتهی .شد استفاده ریمس لیتحل

 یراهبردها که داد نشان یکن و بارون یشنهادیپ مراحل با مطابق
 یاواسطه نقش یمعنادار صورتبه اندتویم یجانیه جویینظم ناسازگارانه

 .دینما فایا مصرف ولع با یگرتکانش و یرفتار سازفعال ستمیس انیم در
 عوامل از یکی جانیه نظم جویی ناسازگارانه یراهبردها :یریگجهینت

 مواد کنندهمصرف افراد در مصرف ولع به مربوط مشکلات دکنندهیتشد
 و یامداخله یهابرنامه که دکنیم شنهادیپ پژوهش نیا. است محرک

 یجانیه ییجونظم یراهبردها گرفتن نظر در با ستیبایم عود از یریشگیپ
 .گردد یطراح مصرف ولع با مرتبط

 

 تکانش جان،یه یشناخت نظم جویی محرک، مواد اد،یاعت واژگان کلیدی:
 یاواسطه نقش مصرف، ولع ،یرفتار یمغز یهاستمیس ،یگر
 

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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 مقدمه

اعتیاد اختلالی با عود مزمن که با رفتارهای 

رغم پیامدهای منفی تکانشی جستجوی مواد علی

میلتون و ) شده استتعریف استآن همراه 

در اختلالات اعتیادی نیز عود  .(2۱12، 1اوریت

 اعتیادآورعنوان برگشت دوباره به مصرف ماده به

 شده است، عودبعد از یک دوره پرهیز تعریف

ها پرهیز نیز امکان وقوع دارد به حتی بعد از سال

ترین مانع درمانی در اختلالات همین دلیل مهم

(. باوجود 2۱۱۲، 2اوبرین) آیدحساب میاعتیاد به

هایی که در درمان نشانگان جسمانی تمام پیشرفت

ترک صورت گرفته اما هنوز ولع مصرف که 

 ، پیشرفت چندانی دراستترین عامل عود مهم

درمان آن صورت نگرفته است که این موضوع در 

فیلیپس، ) استتر اعتیاد به مواد محرک پررنگ

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

 موردتوجهی درمانی اعتیاد بایستی هابرنامهدر 

 شودقرار گیرد و عوامل دخیل در آن شناسایی 

(، درمان اعتیاد به مواد 193۱یارمحمدی واصل، )

 و یپزشک نظامی بزرگ هاچالشحرک از م

، استاعتیاد  حوزهگران  درمان ژهیوبه و سلامت

ی هادرمانبه مواد افیونی با رشد  درمان اعتیاد

مانند متادون، بوپره نورفین و  دارندهنگه

نالتروکسان رشد مناسبی داشته است اما در درمان 

ی وجود ندارد و ادارندهنگهمواد محرک هنوز درمان 

 استی شناختروان یهادرمانتمرکز عمده بر 

 (.2۱11فیلیپس و همکاران، )

                                                 
1  . Milton & Everitt 

2  . O'Brien 

3  . Phillips, Epstein & Preston 

ی که ارتباط شناختروانیکی از متغیرهای 

ی هاستمیسزیادی با ولع مصرف در اعتیاد دارد، 

(، 2۱12و همکاران،  1ایوانوو) استمغزی رفتاری 

شخصیت  هینظری مغزی رفتاری از هاستمیس

از تئوری خود  5است. گری شدهیطراحگری 

ی زیستی، هاتیحساسبرای توضیح چگونگی 

ی برای رشد اختلالات استفاده کرد. انهیزم عنوانبه

های حیوانی در با بازنگری پژوهش (1391) گری

 از شخصیت ،(RST) ۲ی حساسیت به تقویتنظریه

های فردی که تفاوت یک الگوی زیستی ارائه نمود

 هایاین سیستم؛ دهدیمرا در سطح زیستی توضیح 

 یهاواکنشمغزی رفتاری هر یک موجب فراخوانی 

. شودیمهیجانی متفاوت، مانند ترس و اضطراب 

های به محرک (BIS) 1سیستم بازداری رفتاری

 چنین بهشرطی تنبیه و فقدان پاداش و هم

. دهدآور ذاتی پاسخ میهای جدید و ترسمحرک

این سیستم همچنین با عواطف منفی مانند 

 9ضطراب، ناامیدی و غمگینی رابطه دارد. )بیجتبرا

 3ساز رفتاریسیستم فعال(، 2۱۱3و همکاران، 

(BAS ) های شرطی پاداش و فقدان به محرکنیز

، با عواطف BAS. فعالیت دهدتنبیه پاسخ می

ی، آسودگی خاطر و شادی مثبت مانند امیدوار

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

 هینظراز  شده یدنظرتجد( مدل 2۱۱۱مک نافتون )

، این مدل اندکردهحساسیت به تقویت را ارائه 

                                                 
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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با  هاستمیسگیرد، ولی همان سه سیستم را دربر می

مانند اینکه ؛ شوندیمی متفاوتی فعال هامحرک

BAS  مثبت اعم از شرطی وی هامحرکبا 

تنها در  FFFSسیستم  ،شودیمی فعال رشرطیغ

شرکت ندارد، بلکه  زیوگرجنگی هاواکنش

 BISو  شودیمواکنش بهت یا انجماد راهم شامل 

نیز مسئول حل تعارض هدف است، تعارضات 

بگیرد که  ی نشأتهاتیموقعاز  تواندیمهدف 

ر، شامل هر دو موقعیت تهدید و پاداش باشد )کو

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

 ی،شناخترواندر اختلالات  تنهانهی مغزی هاستمیس

ی موردبررسی پزشکی نیز هایماریببلکه در 

در این  هاستمیسو به بدکارکردی این  قرارگرفته

 است شدهاشارهافراد در مقایسه با افراد بهنجار 

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

به  ابتلابا احتمال بیشتر  BASکه فعالیت بیشتر 

ی متعددی نیز این هاپژوهشاعتیاد رابطه دارد. در 

، 1است )کرامپوتیچ شدهواقعرابطه مورد تأیید 

 ؛ بالکونی، فینچیارو2۱۱3؛ بیجتبر و همکاران، 2۱19

 (.2۱15و همکاران،  9؛ تاپر2۱11، 2و کاناوسیو

 سازفعالسیستم  یکی از پیامدهایی که

رفتاری با آن ارتباط زیادی دارد و گری نیز در 

ی گر تکانشاست،  کردهاشارهخود بدان  یهنظر

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

متغیرهایی است که نقش زیادی در  ازجمله

ی، عود و ولع مصرف در اعتیاد را دارد شناسسبب

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

                                                 
1. Krmpotich 

2. Balconi, Finocchiaro, Canavesio 

3. Tapper 

4. Di Nicola 

صورت ترجیح توان بهجامع، تکانش گری را می

 های فوری، تمایل به ماجراجویی،پاداش

های ساده های نو، یافتن راهحس وجویجست

 دستیابی به پاداش و زمان واکنش کوتاه فردی تبیین

ی شخصیتی عنوان یک سازهنمود. تکانش گری به

ی نوروبیولوژهای زیربنایی چندبعدی که مکانیزم

سوءمصرف  شناسی اختلالاتی آسیبدارد، هسته

 بینی مشکلاتو نقش قدرتمندی در پیش مواد است

و  5کنندگان مواد مخدر دارد )پارکدر بین مصرف

عنوان چنین بهگری هم(. تکانش 2۱19همکاران، 

 های زیربناییی شخصیتی چندبعدی که مکانیزمسازه

ش گری شده است. تکان نوروبیولوژی دارد تعریف

اند. این و آمیگدال دانسته مغزرا از اعمال زیرقشری 

به رفتارهایی است که منجر  سیستم درواقع مربوط

گرفتن  نظر به دریافت پاداش سریع، بدون در

 ،۲)هترتون و واگنر شودعواقب بلندمدت آن می

های اخیر به گری در سال(، اهمیت تکانش 2۱11

که  1ا به پایینسطح بال هایشدن سیستمدلیل مطرح

که درون  استدانش، باورهای ما  تأثیرتحت 

دادهای محیطی را پس از تعامل با دانش ما به 

و سیستم پردازشی سطح  رساندیممرحله واکنش 

ی هامحرک تأثیرتحت  مستقیماًکه  9پایین به بالا

 منجر محرک بیرونی مستقیماً درواقعو  استبیرونی 

 و شناخته شدن شودیمبه بروز واکنش در ابن سیستم 

های سیستم عنوان یکی از پردازشتکانش گری به

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

که  استتکانش گری شامل ابعاد زیادی  (،2۱۱1

                                                 
5. Park 

6 .Heatherton & Wagner 

7. Top-down 

8 . Bottom-up 

1. Verdejo , Perales & Pérez 
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که در  با اعتیاد ارتباط دارند، مانند هیجان خواهی

ی بالا می توجهقابلاعتیاد به مواد محرک به میزان 

(، تکانش گری، 1931ور و همکاران، )علی پباش

علاوه بر اینکه یکی از عوامل ابتلا به اعتیاد است، 

دهنده سوءمصرف و تواند یکی از عوامل تداوممی

همچنین یکی از عوامل مخل در فرایند پرهیز از 

 (.2۱15و همکاران،  1لی) باشدمواد 

ی مغزی رفتاری و تکانش گری هاستمیس

، سازسبب عنوانبه که باشندیمعواملی  از

، اندشدهشناختهو عامل عود در اعتیاد  دهندهتداوم

ی در داخل و خارج از کشور به ادیزی هاپژوهش

، یکی از عواملی که اندپرداختهبررسی این متغیرها 

ی توجه زیادی را از اواسطهمتغیر  عنوانبهامروزه 

سوی پژوهشگران دریافت کرده است، نظم جویی 

؛ 2۱15و همکاران،  2)توب استان شناختی هیج

و همکاران،  1؛ میلس2۱11و همکاران،  9پاترون

(. هیجان و مبحث تنظیم هیجان همیشه در 2۱15

 مکانیزمی عنوانبهاعتیاد مطرح بوده و حتی اعتیاد را 

(. 2۱15، 5کوب) اندبردهنامبرای تنظیم هیجان 

 استیکی از ابعاد مهم هیجان نظم جویی هیجان 

یی هیجان برای حفظ روابط اجتماعی نظم جو

پایدار و بهزیستی نقش مهمی را در زندگی افراد 

 هایجویی هیجان دارای ابعاد و جنبه نظم. کندایفا می

های مهم فرایند نظم یکی از جنبه. مختلفی است

تجارب هیجانی از طریق به  میتنظ جویی هیجان،

مفهوم  نیا .استخدمت گرفتن عناصر شناختی 

ون روانشناسی نظم جویی شناختی هیجان در مت

                                                 
1. Lee 

2. Taube 
3  . Patron 
4  . Mills 

5  . Koob 

شود. نظم جویی شناختی هیجان دلالت نامیده می

 فراخوانندهی ورود اطلاعات کاردستی بر شیوه

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

های شناختی ی سبکتمامبهجویی شناختی هیجان 

 افزایش، منظوربهافراد از آن  که شوداطلاق می

کنند حفظ تجارب هیجانی استفاده می و یا کاهش

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

 راهبردهای شناختی نظم جویی هیجان، گرید

های کنار آمدن هایی هستند که نشانگر راهکنش

و یا اتفاقات ناگوار است،  زااسترسفرد با شرایط 

مفهوم کلی نظم جویی شناختی هیجان دلالت بر 

ی ورود اطلاعات کاردستتی ی شناخوهیش

 جیکراگارنفسکی و )هیجان دارد  فراخواننده

 .(1991 ، به نقل از حسنی،2۱۱۲

رابطه ی زیادی امروزه به بررسی هاپژوهش

دارای  یهاپژوهش، اما پردازندیم اهریمتغساده میان 

بینشی جدید به ایجاد  توانندیمی اواسطهمتغیرهای 

ی و درمان در پردازهینظری، شناسسببدر 

ی داشته باشند )کریستنر و پزشکرواناختلالات 

راهبردهای مثبت  (، از طرفی نیز2۱15، 1استرمسن

نظم جویی هیجان نقش محافظتی و راهبردهای 

 منفی نظم جویی هیجان نقش تشدیدکننده

و  9ی را دارند )لیپزشکروان اختلالاتو  هابیآس

، 3و وسترمن ؛ گرزلچاک، لینکولن2۱11همکاران، 

و  کنندهنییتع( از همین رو با توجه به نقش 2۱15

اثرگذار نظم جویی هیجان در مواردی مانند ولع 

ی مغزی رفتاری هاستمیسمصرف، تکانش گری و 

اعتیاد، هدف پژوهش حاضر بررسی  مبتلابه افراد

                                                 
6  . Ochsner & Gross 

7  . Christner & Strömsten 
8  . Lei 

9  . Grezellschak, Lincoln & Westermann 
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ی نظم جویی شناختی هیجان در اواسطهنقش 

تکانش  ی مغزی رفتاری وهاستمیس ارتباط بین

اعتیاد مواد  مبتلابهگری با ولع مصرف در افراد 

 محرک بود.

 روش

پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع 

. جامعه آماری این پژوهش کلیه استهمبستگی 

مواد محرک شامل آمفتامین و  کنندهمصرف افراد

به مراکز  1931کوکایین بوده که در آبان ماه سال 

شهر تهران و البرز  طحسمتادون  دارندهنگهدرمان 

که  دادیمجهت درمان مراجعه کرده بودند تشکیل 

 بر یمبتن قیتحق طرح به توجه بااز این میان 

 نوع نیا بر حاکم یپژوهش عرف و یهمبستگ

 استفاده بالا تعداد به یهانمونه از که مطالعات

نفر با روش  213به تعداد  یانمونه کنند،یم

ی هاملاکحاظ کردن ی هدفمند و با لریگنمونه

یی، زداسمورود به پژوهش شامل گذراندن دوره 

ی هاملاکحداقل تحصیلات خواندن و نوشتن و 

خروج از پژوهش شامل بیماری جسمی انتخاب 

 15 تا 11 نیب هایآزمودن یسن یدامنهشدند. 

 سال( ۲۱/9 استاندارد انحراف و 91/29 ن،یانگیم)

 ازنظر. دندیگرد پژوهش وارد آگاهانه تیرضا و

 ،ییابتدا مقطع لاتیتحص یدارا نفر 1۱ لاتیتحص

 سطح در نفر 52 و پلمید نفر 91 ،ییراهنما نفر 19

لازم به ذکر است  .بودند آن از بالاتر و یکارشناس

 .ی در پژوهش نیز رعایت گردیدرازدارکه اصل 

 ابزار

ی بارت، فرم کوتاه گر تکانشی هاپرسشنامهاز 

ی هاستمیسن، مقیاس نظم جویی شناختی هیجا

مغزی رفتاری کارور رایت و پرسشنامه ولع 

 استفاده شد. هادادهمصرف فرانکن برای گردآوری 

 :(BIS-111ی )گرپرسشنامه تکانش 

وسیله نسخه یازدهم مقیاس تکانش گری بارت به

 (.1331و همکاران،  2شده است )بارتارنست ساخته

به هر یک ماده دارد و فرد باید  9۱این پرسشنامه 

 /گاهچیه -1ای )ها در یک مقیاس چهاردرجهاز آن

 بیشتر -1 اغلب؛ -9 اوقات؛ گاهی -2 ندرت؛به

 عامل سه مقیاس ( پاسخ دهد. اینهمیشهت/ اوقا

 هایگیریتصمیم)توجهی  /گری شناختی تکانش

 کردن عمل) حرکتی یگر تکانش، (سریع شناختی

 یا گرینآینده فقدان) برنامگیو بی( فکر بدون

 9۱ ماده از 11کند. می را ارزیابی( آنی یابیجهت

شوند می معکوس گذارینمره مقیاس این ماده

بیشترین  و (. کمترین12،1۱-1،1- 9۱،23،2۱،15)

 و 12۱ و 9۱ ترتیب به مذکور مقیاس در نمره

 5۱ بین معمولاً یپزشکروانغیر  کنترل ه گروهنمر

( در 1335و همکاران ) 9است. پاتون ۲۱ تا

پژوهشی به تعیین روایی و اعتبار مقیاس تکانش 

گری بارت پرداختند که میزان روایی و اعتبار آن 

گزارش نمودند. در ایران  ٪13و  ٪91را به ترتیب 

( 1991نیز برای نخستین بار اختیاری و همکاران )

کارگیری آن برای با ترجمه نسخه اصلی بارت و به

اد افیونی، روایی و کنندگان موافراد سالم و مصرف

 ٪99و  ٪15اعتبار این پرسشنامه را به ترتیب 

 گزارش نمودند.

ی سازفعالی بازداری/ هاستمیسمقیاس 

 پرسش 2۱شامل  (:1444، رفتاری )کارور و وایت

                                                 
1. Impulsivity Scale Barratt 
2  . Barratt 

3  . Patton 
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خود گزارشی و دو زیرمقیاس است: زیر مقیاس 

BIS  و زیر مقیاسBAS زیر مقیاس .BIS  در

یتم است که حساسیت این پرسشنامه شامل هفت آ

ی به تهدید و دهپاسخی رفتاری یا بازدارسیستم 

ی هانشانهاحساس اضطراب هنگام رویارویی با 

نیز  BAS. زیر مقیاس ردیگیمتهدید را اندازه 

 سازفعالحساسیت سیستم  که سیزده آیتمی است

و خود شامل سه زیر مقیاس  سنجدیمرفتار را 

ی به دهپاسخئق، از: سا اندعبارتدیگر است که 

روی یک  هاتمیآو جستجوی سرگرمی.  1پاداش

ی بندرتبهی توسط آزمودنی اچهاردرجهمقیاس 

= کاملًا موافق(. 1مخالف  کاملاً= 1)از  شودیم

(، ثبات درونی زیر مقیاس 1331) وایتکارور و 

BIS  درونیو ثبات  11/۱را BAS  گزارش 11/۱را 

خه فارسی ی نسسنجروان. خصوصیات اندکرده

( در 1991این مقیاس در ایران توسط محمدی )

است.  شدهگزارشدانشجویان شیرازی مطلوب 

، BAS مقیاساعتبار به روش باز آزمایی برای 

گزارش  BIS ،11/۱و برای زیر مقیاس  ۲9/۱

 (.1991کرده است )محمدی، 

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم 

توسط  :(2CERQ-P) جویی شناختی هیجان

است. یک  شدهنیتدوگارنفسکی در کشور هلند 

ی است که جهت شناسایی چندبعدپرسشنامه 

ی شناختی افراد پس از تجربه امقابلهراهبردهای 

قرار  مورداستفادهی منفی هاتیموقعکردن وقایع با 

. این پرسشنامه افکار فرد را پس از ردیگیم

که از  دکنیممواجهه با یک تجربه منفی را ارزیابی 

خرده مقیاس در قالب راهبردهای ناسازگارانه و  3

                                                 
1. Reward Responsiveness 

2  . Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 

راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان 

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

تایی  5همیشه( بر اساس طیف لیکرت  تقریباً)

ماده است، این  1. هر خرده مقیاس شامل است

ونباخ آلفای کر لهیوسبهپرسشنامه توسط حسنی 

ی دامنهآلفای کرونباخ با  هنجاریابی شده است،

درصد نشان داد که خرده  92درصد تا  ۲9

ی این پرسشنامه از اعتبار مطلوبی هااسیمق

ی اصلی ضمن هامؤلفهبرخوردار هستند. تحلیل 

 عاملی پرسشنامه 3ی الگودرصد واریانس،  15تبیین 

. همچنین همبستگی خرده قرارداد تیموردحمارا 

 (.1991)حسنی،  بالابود نسبتاً هااسیقم

این  ی فرانکن:الحظهپرسشنامه ولع مصرف 

یک  عنوانبهپرسشنامه با محوریت ولع مصرف 

 همکارانو  9حالت انگیزشی توسط فرانکن

مصرف مواد را در  ولع ( طراحی گردید و2۱۱2)

این  دهدیمقرار  موردسنجشی حال لحظه

عامل را  9 که استپرسش  11پرسشنامه شامل 

ی گیرد و نمرات بالا نمایانگر ولع پایین و دربرم

، استنمرات پایین نمایانگر ولع مصرف بالاتری 

عامل اصل تمایل و قصد به مصرف مواد که شامل 

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

مصرف و تقویت منفی یا باور به رفع مشکلات 

است که با مواد  زمانهمزندگی و کسب لذت 

و عامل سوم  است 11، 1، 1، 3، 5 سؤالاتشامل 

، 9 سؤالاتلذت و شدت فقدان کنترل که شامل 

است که  ذکرانیشای گیرد و دربرمرا  19، 1۱، 9، ۲

دارای همبستگی بالایی هستند.  باهم مؤلفه 9این 

 ی این پرسشنامه در بررسیهامؤلفههمسانی درونی 

                                                 
3  . Franken 
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 کنندگان رفسوءمص( در 1993) همکارانمکری و 

کراک، هروئین  ازجملهانواع مختلف مواد افیونی 

کنندگان  سوءمصرفو در  %13و  %93به ترتیب 

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

 هایافته

زای موردمطالعه زا و برونمیانگین متغیرهای درون

اند از راهبردهای نظم جویی هیجانی عبارت

ردهای نظم جویی (، راهب۲1/2۱ناسازگارانه )

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

ساز زای پژوهش و نظام فعالمتغیرهای درون

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

زای ( متغیرهای برون99/99و تکانش گری )

 باشند.می پژوهش

که اساس تحلیل در ادامه با توجه به این

بر مبنای کوواریانس یا رگرسیون و تحلیل مسیر 

 1همبستگی بین متغیرهای پژوهش است، جدول 

 زا وماتریس همبستگی بین متغیرهای برون

 دهد. لازم به توضیحزای پژوهش را نشان میدرون

، های آماریاست که پیش از اجرای تحلیل

های پرت، نرمال مفروضات لازم شامل حذف داده

 2۱۱نمونه از با توجه به بالاتر بودن حجم )بودن 

استفاده از  جایبه( 2۱۱3) 1نفر به توصیه فیلد

های آزمون کولموگروف اسمیرنف از شاخص

 کجی و کشیدگی استفاده گردید که هر دو شاخص

قرار داشتند؛ کجی بین  1ی مثبت و منفی در دامنه

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

در  VIF (، هم خطی چندگانه )شاخص2۲1/۱

ی و شاخص تحمل در دامنه 19/2تا  91/1ی امنهد

ی ها )آمارهاستقلال داده ( و512/۱تا  111/۱

 (۱13/2تا  915/1ی دوربین واتسون در دامنه

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از 

 ها بود.برقراری این مفروضه

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .1جدول 

 ۲ 5 1 9 2 1 متغیرهای پژوهش

      1 رفتاریساز نظام فعال .1

     1 -۲۱/۱** رفتاری بازداری . نظام2

    1 -۲1/۱** ۲3/۱** . تکانش گری9

   1 ۱2/۱ ۱3/۱ -۱5/۱ ی نظم جویی هیجانی سازگارانهبردهااهر. 1

  1 -۲5/۱** -۱1/۱ -15/۱* 11/۱* ناسازگارانه هیجانی نظم جویی . راهبردهای5

 1 -1۱/۱** 11/۱** 1۲/۱* -۱2/۱ -۱2/۱ مصرف . ولع۲

*P<۱/۱5,**P<۱/۱1 

دهد بین ولع نشان می 1طور که جدول همان

مصرف با تکانش گری و راهبردهای منفی نظم 

جویی هیجان رابطه مثبت معنادار و همچنین با 

راهبردهای مثبت نظم جویی هیجان رابطه منفی 

 نقشمعناداری وجود دارد. در ادامه برای بررسی 

1  . Field 
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ای نقش نظم جویی هیجانی سازگارانه و واسطه 

نظم جویی هیجانی ناسازگارانه به شیوه بارون و 

مرحله تحلیل به( از انجام مرحله139۲کنی )

رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر 

شده است. لازم به توضیح است که مطابق ارائه

ب مسیر دو ضرای برآوردنظر پژوهشگران برای 

رویکرد عمده وجود دارد نخست استفاده از 

های چندگانه و دیگری رویکرد تحلیل رگرسیون

برازاندن مدل )میرز، گامست، گارینو؛ ترجمه پاشا 

(. با توجه به اینکه 1931، همکارانشریفی و 

هدف پژوهش حاضر تدوین و یا برازاندن مدل 

شف نظری و مفهومی نبوده است و تنها به دنبال ک

ای متغیر راهبردهای نظم جویی شناختی اثر واسطه

های برازش مدل ناسازگارانه بوده است از شاخص

 سازیمدلو استفاده از اجرای تحلیل مسیر یا 

 .نظر گردیده استمعادلات ساختاری صرف
 

 ری رفتاری و تکانش گری با ولع مصرفسازی رفتاری، نظام بازدای بین نظام فعالای در رابطهنتایج تحلیل رگرسیون واسطه .2جدول 

 R 2R F B β SE متغیر ملاک بینیشپمتغیر  مراحل

1 

 رفتاریساز فعال نظام

 ۲92/5** ۱۲5/۱ 255/۱ ولع مصرف

*۱9۲/1- 221/۱- 123/۱ 

 551/۱ ۱39/۱ ۲91/۱ رفتاری بازداری نظام

 129/۱ 991/۱ 513/۱* تکانش گری

2 

 رفتاریساز فعال نظام
نظم جویی هیجانی 

 ناسازگارانه
213/۱ ۱۲2/۱ **995/5 

*13۱/۱ 2۱1/۱ ۱91/۱ 

 1۱9/۱ -229/۱ -291/۱** رفتاری بازداری نظام

 ۱25/۱ -23۱/۱ -۱1۲/۱** تکانش گری

 رفتاریساز فعال نظام
نظم جویی هیجانی 

 سازگارانه
213/۱ ۱۲2/۱ 333/1 

192/۱- ۱95/۱- 11۱/۱ 

 192/۱ 1۲۲/۱ 915/۱ فتاریر بازداری نظام

 ۱12/۱ 132/۱ ۱95/۱ تکانش گری

9 

نظم جویی هیجانی 

 ناسازگارانه
 ۲۱1/215** ۲91/۱ 9۱/۱ ولع مصرف

**315/1- 919/۱- 2۲1/۱ 

نظم جویی هیجانی 

 سازگارانه
555/1 139/۱ 159/۱ 

1 

 رفتاریساز فعال نظام

 ۱11/31** ۲۲۲/۱ 91۲/۱ ولع مصرف

**51۲/۱- 1۱۲/۱- 2۲1/۱ 

 993/۱ -۱۲9/۱ -193/۱ رفتاری بازداری نظام

 ۱19/۱ 19۱/۱ 291/۱** تکانش گری

نظم جویی هیجانی 

 ناسازگارانه
**321/1- 911/۱- 251/۱ 

نظم جویی هیجانی 

 سازگارانه
551/1** 131/۱ 159/۱ 

*P<۱/۱5, **P<۱/۱1 

 9ی شمارهطور که در مرحله اول جدول همان

 سازی رفتاری باشود، نظام فعالمشاهده می

و تکانش گری با ضریب  -222/0بتای  ضریب

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

ی معناداری ندارد و رابطهرفتاری با ولع مصرف 

از  بنابراین این متغیر شرط اول لازم برای رابطه

طریق متغیر میانجی را ندارد. در مرحله دوم 

 موردسنجش( 139۲و کنی ) شرط دوم بارون

مشاهده شد که هر دو متغیر قرار گرفت و 

معناداری با  طوربهبین واجد شرط اول یشپ

راهبردهای نظم جویی هیجانی ناسازگار ارتباط 

 سازفعالبرای نظام  2۱1/۱دارند که ضریب بتای 

برای تکانش  -290/0بتای  بضری رفتاری و

در مرحله دوم همچنین مشخص اما ؛ استگری 

ی رابطهبین یشپمتغیرهای  کدام ازیچهشد که 

داری با راهبردهای نظم جویی هیجان یمعن

ی سوم نیز مرحلهباشند. در ینمسازگارانه دارا 

متغیر راهبردهای نظم  مشخص شد که هر دو

 -873/0تای ضریب ب جویی هیجان سازگارانه با

و راهبردهای سازگارانه نظم جویی هیجان با 

ی رابطه با ولع مصرف 139/۱ضریب بتای 

یافته تحققمعنادار دارند و بنابراین شرط سوم 

متغیرهای ی آخر با اضافه شدن مرحلهاست. در 

راهبردهای نظم جویی هیجان سازگارانه و 

راهبردهای نظم جویی هیجان سازگارانه به سه 

بین اصلی مقادیر ضرایب رگرسیون یشپ متغیر

ی اول کاهش یافت که مرحلهنسبت به  هاآن

دهد متغیر راهبردهای نظم جویی یماین نشان 

ین نظام رابهیجانی ناسازگارانه نقش میانجی 

کند. یمسازی رفتاری و تکانش گری ایفا فعال

نشدن  ردهو برآو 9به نتایج جدول  با توجه

رهای نظام بازداری شروط لازم برای متغی

رفتاری و راهبردهای نظم جویی هیجان 

سازگارانه، این دو متغیر کنار گذاشته شدند و 

ی بالا برای تصحیح ضرایب چهارگانهمراحل 

اولیه دوباره انجام گرفت و ضرایب بتای 

 لحاظ گردید. شدهاصلاحرگرسیون 

 
ساز رفتار و تکانش گری با ولع ای نظم جویی هیجانی ناسازگارانه بین نظام فعالضرایب مسیر نهایی نقش میانجی راهبرده .1 نمودار شماره

 مصرف

 

ی نقش نتایج آزمون سوبل نیز نایید کننده

ای نظم جویی هیجان ناسازگار بین نظام واسطه

 (t= 3/06, P=001)ساز رفتاری و ولع مصرف فعال

 =tمصرف )و همچنین بین تکانش گری و ولع 

2/47, P=006 )است. 
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 و بحث یریگجهینت

نشان داد که راهبردهای  هادادهنتایج تحلیل 

 صورتبه تواندیمناسازگارانه نظم جویی هیجانی 

 سازفعالی در میان سیستم اواسطهمعناداری نقش 

 رفتاری و تکانش گری با ولع مصرف ایفا نماید

و  1ی پیشین )راینزهاپژوهشکه همسو با 

 ،2؛ پپینگ، دیویس و دوناوان2۱15همکاران، 

 و همکاران، 9؛ چوی2۱11؛ پاترون و همکاران، 2۱19

که راهبردهای  دهدیم( درواقع نتایج نشان 2۱11

 دکنندهیتشدناسازگارانه نظم جویی هیجان نقش 

ی نظم جوی بددر ولع مصرف دارند و همین 

و رفتاری  سازفعالهیجانی در افراد دارای سیستم 

به تشدید مشکلات مرتبط با  تواندیمتکانش گری 

ولع مصرف شود، در پژوهش حاضر راهبردهای 

نقش معناداری در رابطه بین  نتوانستندسازگارانه 

و ملاک این پژوهش ایفا نمایند  نیبشیپمتغیرهای 

ی پاترون و همکاران هاپژوهشکه همسو با 

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

 نظم جویی. راهبردهای است( 2۱19کاران )هم

ی هاکنندهنییتع نیترمهمشناختی هیجان از 

و  است شانیشخصافراد به هیجانات  پاسخگویی

با  ناسازگارانهافزایش استفاده از راهبردهای 

ی و رشد و تداوم اختلالات ارتباط شناسبیآس

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

دختران از خانه )حسنی و  مانند فراریی هادهیپد

(، اضطراب امتحان )حسنی، 1939جهرمی،  قائدنیا

(، 1939(، اعتیاد )حسنی و همکاران، 1939

(، 1932اضطراب اجتماعی )حسنی و همکاران، 

                                                 
1  . Raines 

2  . Pepping, Davis & O’Donovan 
3  . Choi 

4  . Kring & Sloan 

ایده پردازی به خودکشی )حسنی و میرآقایی، 

مطالعات  است. قرارگرفته( مورد بررسی 1931

راهبردهای ناسازگارانه طولی نشان داده است که 

در مقایسه با راهبردهای سازگارانه، ارتباط بیشتری 

 یهافرهنگو این موضوع در  ی داردشناسبیآسبا 

 واقع دیتائو کشورهای مختلف نیز مورد  مختلف

است، برای مثال نشخوار فکری که کی از  شده

 با افزایش شدت استراهبردهای ناسازگارانه 

ه منجر به تشدید مشکلات همراه است ک افسردگی

آلدائو و نولن ) شودیماعتیاد  مبتلابهدر افراد 

ی اسازگارانه(، برای مثال راهبرد 2۱1۱، 5هوکسیما

 استمانند ارزیابی مجدد بیشتر وابسته به موقعیت 

نقش سودمندی ایفا کنند که در  تواندیم زمانیو 

شرایط واقعی امکان تغییر موقعیت وجود دارد، 

که  اندشده متذکرو نولن هوکسیما همچنین آلدائو 

تبیینی  توانندینمیی تنهابهراهبردهای سازگارانه 

ی باشند، بلکه شناسبیآسبرای تشدید یا کاهش 

ی که فرد از راهبردهای ناسازگارانه به زمان در

 عنوانبه تواندیم، کندیممیزان بالایی استفاده 

و  شدهحمطرجانشین این راهبردهای ناسازگارانه 

ی هابرنامه دیتأک. دهندنقش این عامل را کاهش 

درمانی بایستی بر اساس الگوی نظم جویی 

هیجانی خاص وی طراحی شود و راهبردهای 

 یزیرطرحبه  هرکدامو ناسازگارانه،  سازگارانه

آلدائو و نولن ) شودیمالگوهای مختلف درمانی 

 (.2۱12هوکسیما، 

حاضر توانایی  ی پژوهشهاافتهاز دیگر ی

رفتاری و تکانش گری  سازفعالی سیستم نیبشیپ

                                                 
5  . Aldao & Nolen-Hoeksema 
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اعتیاد مواد محرک  مبتلابهافراد  مصرفدر ولع 

و  1ی پیشین )بومانهاپژوهشکه همسو با  است

؛ 2۱15و همکاران،  2؛ دینیکولا2۱11همکاران، 

، 1؛ اربلیچ و میچالووسکی2۱11و همکاران،  9کیم

، ۲موله و کوبلر؛ 2۱15و همکاران،  5؛ متیو2۱15

 .است( 2۱11

که در شدت اعتیاد  استتکانش گری عاملی 

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

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

نیرومندی  ارتباط( 2۱۱1و همکاران،  3)کریستین

ی بیشت کنندگتیتقودارد، تکانش گری بالا با 

است، همین افزایش  مواد در افراد معتاد همراه

 تواندیمی در تکانش گری بالا دهندگپاداشمیزان 

ی برای افزایش ولع نصف در این افراد حیتوض

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

ی و جستجوی مواد اتکانهبالا با الگوهای رفتاری 

 میمستقتحت هر شرایط و هر زمان همراه است که 

که این  شودیم منجر به افزایش ولع مصرف

مواد محرک در  کنندهمصرفموضوع در افراد 

با شدت بیشتر و  ادیاعت انواعمقایسه با دیگر 

و  11نیرومندتری همراه است )تزورتزیس ارتباط

 رفتاری نیز سازفعال(، سیستم 2۱11همکاران، 

ی هاتفاوتکه  استیکی از متغیرهای شخصیتی 

اش را ی مثبت و پادهامحرکفردی در گرایش به 

، در اعتیاد نیز همین عامل با دهدیمتوضیح 

                                                 
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 

ی ولع مصرف هاکنندهتیتقوگرایش به پاداش و 

ولع  نیبشیپهمین سیستم  درواقعارتباط دارد، 

(، فعالیت 2۱۱2)فرانکن،  استمصرف در اعتیاد 

ساز رفتاری در این افراد باعث بیشتر سیستم فعال

القوه های بشود که این بیماران به پاداشمی

ها حساس باشند و برای جستجوی این پاداش

 این سیستم، دلیل درواقعانگیزه پیدا کنند، 

ی ریپذواکنشکه همین  استپذیری بالا واکنش

 ، حساسیت بالایاستساز ابتلا به اعتیاد زمینه

تواند ساز رفتاری در این افراد، میسیستم فعال

ی، ابراز گر تکانشنشانگر خصوصیاتی چون 

اسب هیجانات و عمل بیش از تفکر باشد، نامن

افرادی که در این مقیاس نمرات بالایی کسب 

به جستجوی تجارب جدید و  مندعلاقهکنند، می

 کیتحرانجام رفتارهایی هستند که حس نوجویی و 

و همکاران،  12کلس) دینمایی آنان را ارضا جو

ساز رفتاری موجب (. فعالیت سیستم فعال2۱۱3

شی و انجام اعمالی در جهت تکانرفتارهای 

پیامدهای  گرفتن نظررسیدن به پاداش، بدون در 

فعالیت این سیستم  درواقع، شودمنفی آن می

شود تا رفتار تقویت شود و همچنین موجب می

 ی توجه به سمت منبع پاداش و برانگیختگیریسوگ

 (.2۱۱1، 19اسمیل، داگلیش و جکسون) ابدافزایش ی

که به  استن پژوهشی پژوهش حاضر اولی

ی نظم جویی شناختی هیجان اواسطهبررسی نقش 

ی پیشین در هاپژوهش، پردازدیمدر ولع مصرف 

اعتیاد به خوردن، اختلالات افسردگی و اضطرابی 

بودند، از همین رو  شدهانجامو جمعیت بهنجار 

ی ابرنامهپژوهش حاضر قدمی نو در طراحی 

                                                 
12  . Claes 

13  . Smillie, Dalgleish & Jackson 
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ع مصرف در و درک بهتر فرایند ول تریتخصص

. از استآن اعتیاد مواد محرک و عوامل دخیل در 

به تک  توانیمی پژوهش حاضر هاتیمحدود

که  اشاره کرد، از جایی هانمونهجنسیتی بودن 

ی در راهبردهای نظم اکنندهنییتعجنسیت نقش 

جویی شناختی هیجان دارد، بنابراین در تعمیم 

اد و پیشنه میشویمنتایج با محدودیت روبرو 

ی از ریگنمونهی بعدی به هاپژوهشدر  شودیم

 هر دو جنس اقدام شود.

 منابع

 .؛. رغ ،اسماعیلی جاوید .؛ه ،صفایی .؛ح ،اختیاری

 آ ،مکری . وه ،عدالتی .؛. کم ،وحید عاطف

های فارسی پایایی نسخه روایی و»(. 1991)

های آیزنک، بارت، دیکمن و نامهپرسش

جویانه و های مخاطرهزاکرمن در تعیین رفتار

 شناسیو روان پزشکیروانمجله . «گریتکانش
 .99۲-92۲(:9) 11 ;.بالینی ایران

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

 دانش امتحان اضطراب در هیجان شناختی
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مغز با نگاه به ابعاد برون گردی و نوروز 
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