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Comparative Study of Self-Destructive Behaviors, Irrational 
Beliefs, and Emotional Distress Tolerance in Two Male Groups 
of Recovering from Addiction to Narcotics and Stimulants
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Aims The cognitive, emotional, and behavioral-related problems associated with addiction to 
narcotics in the dependence situation and even treatment is different, depending on the type of 
narcotics; therefore, the aim of this study was to compare self-destructive behaviors, irrational 
beliefs, and emotional distress tolerance in two male groups of recovering from addiction to 
narcotics and stimulants.
Instruments & Methods The research method was descriptive comparative or post-event. 
The statistical population included all recovered drug addicts in 8 residential centers of Gorgan 
in spring 2017, 40 of whom were recovering from addiction to the opioid, and 40 patients were 
recovering from addition to the stimulants. These persons were selected by two-stage cluster 
sampling method. The data collection instruments were Jones’ Irrational Beliefs Test (IBT), 
Emotional Distress Tolerance Scale (DTS), and Self-Destructive Behavior Questionnaire. The 
data were analyzed by multivariate variance analysis, using SPSS 24 software.
Findings There was a significant difference among the need for receiving confirmation 
from others, the tendency to blame, emotional irresponsibility, high concern with anxiety, 
avoidance of the problem and dependence on the variables of irrational beliefs and subscales 
of tolerance and absorption to the negative emotions in the emotional distress tolerance, and 
self-destructive behaviors in the two groups of men recovering from the opioid and stimulant 
with 95% confidence interval (p<0.05).
Conclusion Self-destructive behaviors, irrational beliefs, and emotional distress tolerance are 
in a better position in the men recovering from opioid compared with the men recovering from 
stimulants
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 یباورها گرانه، بیخودتخر یرفتارها زانیم سهیمقا
در دو گروه  یجانیه یشانیو تحمل پر یرمنطقیغ

  و محرک یونیمواد اف یمردان در حال بهبود
  
  PhD یجنگ ایپر
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  چکيده

مرتبط با  یاجتماع -یو رفتار یجانیه ،یمشکالت شناخت یدامنه بررس :فاهدا
در افراد  یدرمان با توجه به نوع مواد مصرف یو حت یوابستگ ندیدر فرآ ادیاعت

 یرفتارها زانیم سهیکننده متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، مقا سوءمصرف
گروه  ودر د یجانیه یشانیو تحمل پر یرمنطقیغ یباورها گرانه، بیخودتخر

  و محرک بود.  یونیمواد اف یمردان در حال بهبود
در  یدادیرو پس ای یا سهیمقا -یاز نوع عل یفیپژوهش توص نیا :ها و روش ابزار
 یاقامت یمرکز درمان ۸در  یافراد معتاد به مواد مخدر در حال بهبود یتمام نیب

 یفرد در حال بهبود ۴۰انجام شد. در مجموع تعداد  ۱۳۹۷شهرستان گرگان در بهار 
 یا دومرحله یا شهمواد محرک به روش خو یفرد در حال بهبود ۴۰و  یونیمواد اف

جونز  یرمنطقیغ ینامه باورها ها شامل پرسش داده یانتخاب شدند. ابزار گردآور
)IBT( یجانیه یشانیمل پرتح اسی)، مقDTSینامه سنجش رفتارها ) و پرسش 

از  رهیچندمتغ انسیوار لیها با استفاده از روش تحل بود. داده گرانه بیخودتخر
  قرار گرفت. لیحلمورد ت SPSS 24افزار  نرم قیطر

 ،یجانیه یتیمسئول یبه سرزنش، ب لیتما گران،ید دییبه تا ازین نیب :ها یافته
 یباورها اسیاز مق یتوام با اضطراب، اجتناب از مشکل و وابستگ ادیز ینگران
تحمل  اسیاز مق یمنف جاناتیه لهیوس شدن به و تحمل و جذب ،یرمنطقیغ
در حال  ندر دو گروه مردا یکل گرانه بیخودتخر یو رفتارها ،یجانیه یشانیپر

% ۹۵ نانیبا فاصله اطم یدار یو مواد محرک تفاوت معن یونیمواد اف یبهبود
  .)>٠٥/٠p( مشاهده شد

 یشانیو تحمل پر یرمنطقیغ یباورها گرانه، بیخودتخر یرفتارها :گیری نتیجه
نسبت به مردان در حال  یونیمواد اف یدر گروه مردان در حال بهبود یجانیه

  است. یبهتر تیمواد محرک در وضع یبهبود
 ،یجانیه یشانیتحمل پر ،یرمنطقیغ یباورها گرانه، بیخودتخر یرفتارها ها: کلیدواژه

  ادیاعت
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  مقدمه
 كشورهای واست  امروزی جوامع اساسی مشكالت از یكی اعتیاد
، سیاسی، جغرافیایی خاص شرایط دلیل به خاورمیانه حوزه

 به جوانان آوردن روی برای را مستعدی شرایط فرهنگی  و اجتماعی 
 مخدر مواد با مقابله جهانی دفتر طبق گزارش .[1]هستند دارا اعتیاد

، حدود ۲۰۱۷ سال در (UNODC) متحد ملل سازمان جرم و
 و برند می رنج مواد مصرف اختالالت از جهان در نفر میلیون۵/۲۹

 بوده مواد نوع مضرترین افیونی (شامل تریاک و مشتقات آن) مواد
 مصرف اختالالت با مرتبط سالمت بر منفی اثرات %۷۰ عامل و

مواد محرک  مصرف به مربوط هستند. اختالالت دنیا سراسر در مواد
کوکائین  و کافئین، گیاهان نیکوتین از طبیعی های (شامل محرک

 دسته و اکستازی، آمفتامین شیمیایی شامل مت های و محرک
 سهم از نیز مدافینیل) دگزآمفتامین و، فنیدیت متیل مانند دارویی

همچنین به گزارش  برخوردارند. بیماری گسترش در ای مالحظه قابل
 معتادان کل تعداد ١٣٩٦ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران در سال 

  شده است.  اعالم نفر میلیون۵/۲ از بیش
 ،در تعریف سوء استفاده از مواددر همین جهت با نگاهی گذرا 

 مواد از استفاده سوء که نمودند عنوان چنین همکارانو  نددورا
 یا آشفتگی به منجر کهاست گردان  روان مواد استفاده از الگویی
 یها موقعیت و شغلی و اجتماعی یها نقش در مهمی ضایعه
 ایجاد با همزمان مواد این استعمال همچنین شود. می حساس
 برخی سبب، اجتماعی و فردی زندگی متفاوت ابعاد در اختالل
 رفتارهای، تکانه کنترل کاهش جمله از شناختی روان مشکالت

   .[2]شود می خود به زا آسیب رفتارهای حتی و غیرسازگارانه
بارت است از هر نوع ع  رفتارهای خودتخریباز لحاظ مفهومی 

رفتاری که سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی فرد را به خطر 
جر به عدم سازگاری فرد با شرایط فعلی در و نهایتًا من بیاندازد
گاهی اوقات در  .[3]شود های تحصیلی، شغلی و خانوادگی  محیط

 به یک عادتهای محیطی  با توجه به تقویت  رفتارهای خودتخریب
عنوان  ای که تشخیص آنها برای فرد به گونه به، شوند بدل میرفتاری 

دهد که  این موضوع نشان می .[4]دشوار است زا آسیبیک رفتار 
 باشد ویک روش برای تامین امنیت روانی  تواند می خودتخریبی

، اضطرابای برای رویارویی با  م مقابلهزعنوان مکانی تواند به می
 فردی و بین های عاطفی های اجتماعی و دیگر بحران فشار، خواسته

هوشیارانه صورت هوشیانه یا نا تواند به می رفتارها. این [5]عمل کند
 انجامش به این رفتارها زابودن آسیب به آگاهی با اتفاق افتد و فرد

بینانه، در شرایط حاد و پرفشار  . از جانبی واقع[6]ورزد می مبادرت
 طور به آنها زیرا است، مشکل خودتخریب رفتارهای این کنترلروانی 
 و هستند سنتی هایدرمان و پزشکی حوزه از خارج وسیعی نسبتاً 
 همراه ناخوشایند مرضی عالیم و ها نشانه با ابتدایی مراحل در

  . [7]نیستند
 معتاد در افراد نمرات در پژوهش خود نشان داد که بین [4]کاشفی
 منفی همبستگی خودتخریب با رفتارهای فراشناختی باورهای
دارد که حاکی از این است که افرادی که باورهای  وجود داری معنی

موقعیت خود دارند، کمتر احتمال گرایش و توسل آگاهانه نسبت به 
 باور مشخص طور . به[8]گر را دارا هستند به رفتارهای خودتخریب

 خصوص در حقیقت یك یا اصل یك پذیرش معنی به، غیرمنطقی
 و خشک توقعات اصلی ویژگی دو واست  رویداد یک یا شیء یک

باورهای در مورد شود.  می شامل را ساز خودآشفته های فلسفه
 ١٠های مختلفی وجود دارد و در یک نوع آن  بندی غیرمنطقی تقسیم

توقع از دیگران، انتظارات : باور غیرمنطقی آمده است که عبارتند از
کردن، واکنش با درماندگی به ناکامی،  بیش از حد از خود، سرزنش

م با اضطراب، اجتناب از امسئولیتی عاطفی، نگرانی زیاد تو بی
غیرمنطقی وابستگی، درماندگی برای تغییر و  مشکل، باور

 هایی هدف غیرمنطقی باورهای برنارد . براساس نظر[9]گرایی کمال
، آیند می در ضروری قصدهایی و تمایالت صورت به كه هستند

 هیجانی و رفتاری پریشانی موجب نشوند برآورده اگر كه طوری به
 عود و اعتیاد شروع علل بررسی در [8]و همکاران لیت. [10]شوند می
 و پریشانی هیجانی همچون مختلفی به عوامل درمان، از پس آن

 غیرعقالنی باورهای و همچنین ای مقابله یها مهارت فقدان
  اند. کرده اشاره نامناسب
وضعیت  از کسب آگاهی و بررسی توان به مربوط پریشانی تحمل

 یا تغییر به اقدام بدون، در موقعیت ها فعلی هیجانات و نگرش
ساز این پریشانی بوده است،  محیطی که سبب عامل گونه هر کنترل

 هیجان . همچنین مدیریت و تنظیم[11]شود در نظر گرفته می
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 پاسخ برای را هایشان هیجان افراد آن طریق از كه عنوان فرآیندی به
 نظر در، كنند می تعدیل ناهشیارانه و هشیارانه محیطی به توقعات

طور کلی عدم تحمل پریشانی  از طرفی دیگر، به .[12]شود می گرفته
 و فیزیولوژی روانی، بیماری عالیم ای از عنوان مجموعه هیجانی به
 تنزل، قراری بی ،افسردگی یها واکنش، اضطراب مانند رفتاری
 تعریف غیره و کاری غیبت، خواب اختالالت، هوشی توانایی
 ایجاد و فرد اطرافیان بر فشار اعمال سبب همچنین ،[13]شود می
ابعاد . [14]شود می دوستان و فرزندان، زوجین روابط در تنش

 یا رفتاری بازدارندگی متفاوت تحمل پریشانی هیجانی شامل
از  نوع خاص یک کهاست  منفی تقویت یها فرصت به ندادن پاسخ
. [15]دهد می نشان پاداش یها فرصت پاسخ به نسبت را کنترل

پریشانی  از حاکی از آن هستند که رهایی ها مطالعات و پژوهش
 عنوان تمایل به تواند می و بنابراین است شده تقویت منفی طور به

  . [16]شود درک یا پاداش آنی منفی تقویت به پاسخ برای
و  زاده علیو  [17]و همکاران برکینگ اخیر یها پژوهش با مطابق
 بیماری یها نشانه از بیشتر روانی با پریشانی افراد [18]همکاران
 کننده بینی پیش جسمی بیماری فراوانی و کنند می شکایت جسمی
 اجتماعی و شناختی روان، جسمی کارکرد در آسیب وقوع قدرتمند
دادند تحمل پریشانی با  نشان [19]و همکاران موشاک .است

 تحمل که ای رابطه دارد و افرادی باورهای منفی و رفتارهای تکانه
 ترس از ناشی اضطراب با توانند می بهتر است باالترها آن پریشانی
 تحمل در نشان دادند که دشواری [2]و همکاران نجفیبیایند.  کنار

 افراد مشکالت از، خواهانه هیجان تمایالت و پریشانی
 در شکست به منجر مساله این و است مواد کننده سوءمصرف
   شود. می افراد این هیجانی و عاطفی حاالت مدیریت

 و هیجانی متفاوت یها زمینه در اعتیاد بررسی اهمیت به توجه با
 مواد به روزافزون گرایشات دیگر جانبی از و سو یک از شناختی روان

 پژوهش بسیار، اجتماعی فردی و مخاطرات وها آن تنوع و اعتیادآور
 باورهای گرانه، خودتخریب رفتارهای میزان مقایسه با هدف حاضر

 حال در مردان گروه دو در هیجانی پریشانی تحمل و غیرمنطقی
   .انجام شد محرک و افیونی مواد بهبودی

  ها ابزار و روش
است  رویدادی پس ای یا مقایسه - علی نوع از توصیفی پژوهش این

 ۸که در بین تمامی افراد معتاد به مواد مخدر در حال بهبودی در 
انجام شد.  ۱۳۹۷شهرستان گرگان در بهار  مرکز درمانی اقامتی

شناختی و عملکرد  همچنین خط پایه درمانی در حیطه روان
جسمانی نسبت به دوز داروهای درمانی توسط پزشکان و 

های زمانی متفاوت  بندی افراد در بازه پزشکان مراکز در گروه روان
 مواد بهبودی حال فرد در ۴۰ انجام شده بود. در مجموع تعداد

ای  خوشه به روش محرک مواد بهبودی حال فرد در ۴۰افیونی و 
طور مشخص در مرحله نخست  به ای انتخاب شدند. دومرحله
طور  مرکز به ۵مرکز اقامتی غیردولتی شهر گرگان  ۸گیری، از  نمونه

مرکز که لیست تمامی  ۵تصادفی ساده انتخاب شد و سپس از 
مراجعان آنان در دو گروه افراد در حال بهبودی مواد افیونی و محرک 

نفر بود، با توجه به آن که حداقل  ۳۸۶نفر و  ۶۳۰ترتیب برابر با به 
نفر است با  ۱۵ای  مقایسه -های علی تعداد نمونه برای روش

برآورد و احتمال تعمیم باالتر نتایج از دو گروه درمانی (با  بیش
توجه به بازه زمانی مراجعه و میزان دوز داروی مصرفی توسط 

فرد  ۴۰نفره (۴۰شده بودند) دو گروه   یبند تر گروه مراکزی که پیش
فرد در حال بهبود مواد محرک)  ۴۰در حال بهبودی مواد افیونی و 

معیارهای ورود به مطالعه شامل  ای گزینش شدند. صورت خوشه به

و  (F12)مستقربودن در مراکز ترک اعتیاد در خصوص مواد محرک 
متاهل،  سال، ۵۵تا  ۲۰، جنسیت مرد، بازه سنی (F11)افیونی 

سطح سواد حداقل سیکل، ساکن شهر گرگان، عدم وجود اختالالت 
های  پزشک مراکز براساس مالک شناختی بارز به تشخیص روان روان

ویرایش پنجم  -راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی (DSMV) .و معیارهای خروج شامل تمکیل ناقص ابزارها بود   
 جلب و مطالعه هدف مورد در افراد به توضیحاتی ارایه از پس

 الزم شرایط وجود از آنان به اطمینان دادن وها  آزمودنی اعتماد
 شد و ها نامه توزیع پرسش به اقدامها،  آزمون صحیح اجرای برای
 قرار سنجش ها مورد نامه گروه توسط پرسش دو درها  آزمودنی همه

   گرفتند.
 استفاده شد:های زیر  نامه برای انجام پژوهش از پرسش

نامه  پرسش: (IBT) جونزباورهای غیرمنطقی  نامه پرسش - ١
سئوال بوده و از طریق این  ۱۰۰استاندارد باورهای غیرمنطقی دارای 

نامه  سئوال پرسش ۱۰کند. هر  مقیاس را بررسی می خرده ۱۰سئواالت 
 به نیاز شاملها  مقیاس مقیاس است. این خرده معرف یک خرده

نسبت  سرزنش، واکنش به تمایل ،انتظار باال از خود دیگران، تایید
 اضطراب، با توام زیاد ، نگرانیولیتی هیجانیئمس بی ،به ناکامی
تغییر و  به نسبت وابستگی، درماندگی مشکل، از اجتناب
 ٧١/٠ نامه این پرسش ضریب آلفای کرونباخهستند.  گرایی کمال
 ١٠٠باالترین نمره  جونزنامه باورهای غیرمنطقی  در پرسش .است
 مخالفم ،با نمره یک مخالفم کامالً ( لیکرت براساس مقیاس است و
 کامالً  ،۴، موافقم با نمره ۳مخالف با نمره  نه موافقم نه ،۲با نمره 

در و همکاران  ساعتچی .شود گذاری می نمره) ۵موافقم با نمره 
 پژوهشی تحت عنوان بررسی تفکرات غیرمنطقی در بین دانشجویان

و  بین و سازه را تایید پیش دانشگاه علوم پزشکی تهران روایی
نامه روی یک گروه  اند. پرسش ودهمنامه را برآورد ن پایایی این پرسش

برای  ی کرونباخاعتبار آن از طریق ضریب آلفا و نفری اجرا شد۵۰۰
به دست  ۸۹/۰تا  ۶۲/۰ها بین  مقیاس و برای خرده ۹۷/۰ کل آزمون

پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ برای . در [20]آمد
، ٨١/٠، ٧٠/٠، ٨٢/٠، ٧٨/٠، ٧٣/٠، ٨٦/٠ها به ترتیب  مقیاس خرده
  محاسبه شد. ٨٧/٠و  ٨٢/٠، ٧٩/٠، ٨٥/٠
قیاس، یك این م :(DTS)مقیاس تحمل پریشانی هیجانی  - ٢

شاخص خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است كه توسط 
ماده و چهار  ١٥ساخته شد. این مقیاس دارای  [21]گاهرو  سیمونز
)، ١٥و  ٤، ٢عبارات (جذب )، ٥و  ٣ ،١عبارات ( مقیاس تحمل خرده

 )١٤و  ١٣، ٨ عبارات(تنظیم و  )١٢و  ١١، ١٠، ٩، ٧، ٦عبارات (ارزیابی 
 ،کامًال موافق های (با گزینه ای درجه روی یک مقیاس پنجاست که 

و کامًال  اندکی مخالف ،فق و مخالفبه یک اندازه موا ،اندکی موافق
این مقیاس  در ٦شود. عبارت شماره  گذاری می نمره مخالف)

تحمل  شود. نمرات باال نشانگر گذاری می صورت معکوس نمره به
نامه دارای روایی مالکی و همگرایی  این پرسش. پریشانی باال است
ای تعیین پایایی آزمون، ضرایب آلف برای. [21]اولیه خوبی است

و برای کل  ٧٠/٠و  ٧٨/٠، ٨٢/٠، ٧٢/٠ها به ترتیب  مقیاس خرده
 [22]و همکاران علوی دست آمده است. در مطالعهه ب ٨٢/٠مقیاس 

 برای کل مقیاس ٧١/٠آلفای کرونباخ با پایایی همسانی درونی 
 ٥٤/٠ صورت به ها مقیاس و پایایی متوسطی را برای خردهتایید شد 
برای  ٥٦/٠مقیاس جذب،  برای خرده ٤٢/٠مقیاس تحمل،  برای خرده

. در مقیاس تنظیم نشان داد خردهبرای  ٥٨/٠مقیاس ارزیابی و  خرده
ها  مقیاس پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ برای خرده

  به دست آمد. ٧٩/٠و  ٧٢/٠، ٧٥/٠، ٨١/٠به ترتیب 
 نامه پرسش اینگرانه:  یبخودتخر رفتارهای نامه سنجش پرسش - ٣
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 ساخته شده، شامل [23]و همکاران آقامحمدیان شعربافکه توسط 
 رفتارهای از فهرستی صورت است. این مقیاس به سئوال ٣١

 مشخص را رفتار نوع خیر یا بلی با که ابتدااست  گرانه خودتخریب
، کمی( سطح سه در، داشت را رفتار نوع آزمودنی آن اگر، کند می
 شواهد. کشد می به تصویر را رفتارها شدت میزان )شدت به و زیاد
دانشجویان  از نفر ٨٧٣ روی که تحقیقی از روایی و به اعتبار مربوط
 برای سنجش و آمده به دست گرفته صورت مشهد فردوسی دانشگاه
 مقدار .است شده استفاده کرونباخ آلفای از نامه پرسش اعتبار
اعتبار  بر داللت این کهاست  ٨٣٦/٠ برابر کرونباخ آلفای ضریب
 حاضر پژوهش در .دارد نامه پرسش این در قوی گیری اندازه مقیاس
 گرانه خودتخریب رفتارهای برای کرونباخ آلفای روش به پایایی
  .آمد دست به ٧٩/٠
 واریانس تحلیل روش از استفاده آوری، با پس از جمعها  داده

 قرار تجزیه و تحلیل مورد SPSS 24 افزار از طریق نرم چندمتغیره
بودن توزیع  الزم به ذکر است که در ابتدا برای بررسی نرمال .گرفت
اسمیرنوف و برای بررسی همگنی - کولموگروف ها از آزمون داده

  ها آز آزمون باکس استفاده شد. واریانس
  

  ها یافته
 سنی گروه نفر در ۱۸ افیونی، مواد از بهبودی حال در افراد گروه در
- ۵۵ نفر در گروه ۹و  ساله۳۱-۴۰ نفر در گروه ۱۳ ، ساله۲۰- ۳۰
 نفر در ۲۱ محرک، مواد از بهبودی حال در افراد گروه در و ساله۴۱
 نفر در گروه ۵ و ساله۳۱-۴۰ نفر در گروه ۱۴ ساله،۲۰-۳۰ سنی گروه
 افراد گروه در تحصیلی، مورد وضعیت در قرار داشتند. ساله۵۵-۴۱
 مدرک دارای نفر ۱۰ سیکل، مدرک دارای نفر ۲۸ بهبودی حال در

 در. بودند لیسانس تحصیلی مدرک نفر دارای ۲و  دیپلم تحصیلی
 تحصیلی نفر مدرک ۳۲نیز  محرک مواد بهبودی حال در افراد گروه

 وضعیت لحاظ از داشتند. دیپلم تحصیلی مدرک نفر ۸سیکل و 
  .بودند شغل فاقد گروه دو در افراد تمامی شغلی نیز
 باورهای، خودتخریب رفتارهای یها مقیاس خرده از یکی در حداقل

در حال بهبودی  مردان در هیجانی پریشانی تحمل و غیرمنطقی
داشت  وجود داری معنی مواد افیونی و مواد محرک تفاوت

)۴۰۲/۴=F ۰۰۱/۰؛p< ۱؛ جدول( .  
  

های  مقیاس خرده گرانه و خودتخریب ميانگين آماری نمرات رفتارهای )۱جدول 
 نفر) ۴۰هیجانی در دو گروه (هر گروه  پریشانی تحمل و غیرمنطقی باورهای

 گروه مواد افیونی  گروه مواد تحریکی  متغیرها
  باورهای غیرمنطقی
 ٥٧/٣٤±١٥/٥ ٩٧/٣٧±٥٩/٦ نیاز به تایید دیگران
 ٩٤/٣٣±٠٣/٥ ٧٧/٣٦±٦٢/٧ انتظار باال از خود
 ٣٤/٣٣±٠٨/٦ ٠٨/٣٨±٦٣/٦ تمایل به سرزنش

 ٧٠/٣٤±٤٢/٦ ٦٠/٣٧±٩٠/٥ واکنش نسبت به ناکامی
 ٧١/٣٣±٨٣/٤ ١٤/٣٧±٠٧/٧ مسئولیتی هیجانی بی

 ١٧/٣٤±٥٠/٥ ٤٥/٣٧±٥٩/٦ نگرانی زیاد توام با اضطراب
 ١٤/٣٣±٧١/٦ ٦٢/٣٦±٢٩/٧ اجتناب از مشکل

 ٦٨/٣٣±٦٣/٥ ٩١/٣٧±٢٥/٦ وابستگی
 ٤٥/٣٥±٨٦/٦ ٢٠/٣٦±١٧/٧ درماندگی نسبت به تغییر

 ٩١/٣٤±٣٠/٦ ٧٧/٣٥±٧١/٦ گرایی کمال
  تحمل پریشانی هیجانی
 ٧٧/٣٠±٠١/٩ ٤٨/٣٧±٠٧/٦ تحمل پریشانی هیجانی

 ٢٨/١٦±٤٥/٢ ٤٠/١٧±٠٤/٢ وسیله هیجانات منفی شدن به جذب
 ٥٧/١٩±٠٢/٣ ٣١/٢٠±٨٨/٢ برآورد ذهنی پریشانی

 ٦٠/١٦±٤٧/٢ ١٧/١٦±٧٩/٢ ها برای تسکین پریشانی تنظیم تالش
  گرانه خودتخریب رفتارهای

 - ٥١/١٦±٤٤/٢ ٧٤/١٧±٣٣/٢ 

 تمایل ،)p=۰۱۹/۰؛ F=۷۷۱/۵(دیگران  تایید به در مجموع بین نیاز
هیجانی  مسئولیتی بی)، p=۰۰۳/۰؛ F=۷۱۸/۹(سرزنش  به
)۵۹۷/۲=F ۰۲۱/۰؛=p(، اضطراب  با توام زیاد نگرانی)۱۱۹/۵=F ؛

۰۲۷/۰=p(، مشکل  از اجتناب)۳۲۸/۴=F ۰۴۱/۰؛=p( وابستگی  و
)۸۳۵/۸=F ۰۰۴/۰؛=p( و تحمل  غیرمنطقی، از مقیاس باورهای
)۳۶۲/۱۳=F ۰۰۱/۰؛=p( منفی  هیجانات وسیله به شدن و جذب
)۲۵۴/۴=F ۰۴۳/۰؛=p(  از مقیاس تحمل پریشانی هیجانی، و

 گروه دو در )p=۰۳۵/۰؛ F=۶۳۶/۴(گرانه کلی  خودتخریب رفتارهای
داری  تفاوت معنی بهبودی مواد افیونی و مواد محرکدر حال  مردان

   . مشاهده شد %۹۵با فاصله اطمینان 
  بحث 

، گرانه خودتخریب رفتارهای میزان این پژوهش با هدف مقایسه
 در مردان گروه دو در هیجانی پریشانی تحمل و غیرمنطقی باورهای
  .انجام شد محرک و افیونی مواد بهبودی حال

داری در دو گروه  های پژوهش تفاوت معنی دادهنتایج حاصل از 
 و غیرمنطقی باورهای، گرانه خودتخریب مورد مطالعه در رفتارهای

  نشان داد.  هیجانی پریشانی تحمل
 بالقوه شرایط به توجه با فردی هر امروزه بیان نمود که توان می
دارد،  را اعتیاد به ابتال آمادگی نژادی و جنسیتی، اجتماعی، فردی

اما عوامل بازدارنده بسیاری از جمله باورهای منطقی، افزایش سطح 
توانند گرایش به این رفتارهای  تحمل و آستانه پذیرش هیجانی می

  . [24]خودتخریب را کنترل نمایند
 به افراد گرایش اصلی علل از یکی توانند می غیرمنطقی باورهای
 و روانی سازمان در خاصی نقشباشند که  مخدر مواد و اعتیاد
اشتباه فردی، فرهنگی، تربیتی و  كامالً  دارند. تصورات آدمی رفتاری
 و غیرواقعی باورهای وجودآمدن باعث به روزمره امور درباره آموزشی
 زندگی رویدادهای با برخورد در فرد. اگر [25]شود می غیرمنطقی
 در باشد نداشته را سالم رویارویی یها شیوه شناسایی توانایی
 خواهد رو روبه دشواری با زندگی هایچالش به نسبت فعال واكنش
 پرخطر و انحرافی رفتارهای به خود زندگی مشکالت حل برای و شد
 میانجی صورت به غیرمنطقی باورهای نتیجه . در[26]برد می پناه
 فراهم مواد مصرف به نسبت نگرش برای را زمینه این و كرده عمل
 نتایج [28]احمدزاده و پور امین پژوهش در .[27]نمایدمی
 معتاد افراد در غیرمنطقی هایباور نمره كه داد نشان آمده دست به

 [29]محمدی ملک و حافظی پژوهش .است عادی افراد از بیشتر
 افیونی مواد كننده ترك معتادان در غیرمنطقی باورهای كه داد نشان

 دارای آنها و کمتر است کنندگان مواد محرک به تناسب دیگر مصرف
 از بهتر هستند که با نتایج این تحقیق همسو است. عمومی سالمت
 نشانگر خودتخریبی رفتارهای نامه پرسش در باال نمرات که آنجایی
 از مخدر، پس مواد این که به با توجه واست  سالمت به توجه عدم
 در معتاد افراد و کندمی معتاد را فرد کرده و ایجاد وابستگی مدتی
 نشان خود از را خودتخریبی رفتارهای دیگر مواد، انواع مصرف کنار
 یها روش معتاد افراد که کرد بیان این گونه توان دهند می می

 یی مانندها روش طریق از و ندارند اختیار در را رفتار مثبت کنترل
 افزایش در گردان سعی روان داروهای و مخدر مواد سیگار، استعمال
 اهمیت بی سالمتی خود به نسبت و دارند خود انگیختگی
   .[30]هستند

 یشافزا لنباد به که دنمو نبیاتوان چنین  می مرا ینا تبیین در
 ستد از را دخو همیتا اد،مو بخش تلذ اتثرا د،عتیاا تمد لطو
 فقط و کند می تجربه را لتمال حالت دفر و رود می بین از و هدد می
، آورد می رو ادمو بیشتر فمصر به منفی خلقی بر حالت غلبه ایبر
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 را ریخما و كتر یمعال تا دشو می فمصر به تبدیل هنگیزا ایرز
 ادمو فمصر ارتکر با ادمو فمصر خوشایند اتثر. ا[31]هدد کاهش

 هنگیزا نظریه طبق و یافته کاهش تلذ به حساسیت، رود می بین از
 - شیمیایی یهادکررکا ادمو تمد طوالنی فمصر عصبی مخالف
 حیاتی دلتعا سیستم از افنحرا باعث که دهکر مختل را عصبی
 كنندگان مصرف كه آنجایی از دارد اعتقاد [33]خانتزیان. [32]دشو می

 و تحمل غیرقابل را قراری بی و منفی هیجانات مواد محرک،
 هیجانی را حاالت این توانند نمی و کنند می توصیف كننده مستاصل
 خواص از كنند، مدیریت مواد مخدر استعمال به اتکا بدون

 هیجانی ثبات به دستیابی برای مواد شناختی روان و فیزیولوژیک
 با زیستی دیدگاه طبق محرک مواد به معتاد افراد كنند. می استفاده
 در گونه وابسته رفتارهای احتمال شدیدتر بدنی وابستگی به توجه
 دیگر تناسب به رااست  تقویت نوعی که مواد این دریافت جهت
 مانند محرک مواد این طرفی از دهند. می افزایش موادها

 آن دهنده تشکیل مواد و موجود ساختار به توجه باها  آمفتامین
 ایجاد نخست مرتبه همان در را مواد خود به وابستگی و اثرات
 ناسازگارانه رفتارهای مواد خود ماهیت این تواند می که نمایند می
 رفتاری، براساس دیدگاه طرفی از .[34]دهد قرار تاثیر تحت را فرد

 مثبت اشتیاق تواند می مواد، مصرف با فرد بیشتر تحرک و شادابی
 نخست وهله در موضوع این به توجه با مبتال فرد و شود منجر را او
 و آن عمیق تاثیرات و به شود می وابسته شدت به مواد خود به

 نیز سازد مرتفع را نیاز این تواند می که ییها روش به همچنین
 در دوستان و خانواده با ارتباط همانند ییها روش شود؛ می وابسته
 این افیونی مواد خصوص در اما معنوی، و مادی یها حمایت جهت
 استقالل فرد که رسد می نظر به و است شده دیده کمتر تاثیرات
   .[35]است نموده تجربه را بیشتری رفتاری

 اساسی نقش بسیاری موارد در که فیزیولوژیک مبانی به نگاهی با
 مواد فمصر که داشت بیان توان می کند می ایجاد مواد مصرف در

 - شناختی دعملکر بر که لنتاوفر بلو در لختالا به محرک
 پردازش، حافظه همانند ییاجرا دعملکر بر رطو همین و جتماعیا

 دارد ثیرتا کنترلیدخو و تمرکز و توجه، فضایی تجسم، اطالعات
 یا لکنتر ناییاتو رد لختالا ،عامل ینا نتیجه در و دمیشو طمربو
 با محرک مواد در که یدآمی دجوو به نهاپرخاشگر یتکانهها رمها
 از همچنین. [36]دهد می نشان را متفاوتی تاثیرپذیری افیونی مواد
 در پریشانی تحمل و تنظیم عدم، یپرخاشگر شناختی عصب نظر

 قشر و المیگدآ هیژو به نهیجا دازشپر ارمد به هیجانات
 قشر و نهیجا نبیا به طمربو المیگدو آ ستا طمربو پیشانی پیش
 ادفرا کهست ا نهیجا دازشپر به طمربو پیشانی پیش
 ننشا را سیستم ینا در رینابهنجا محرک مواد هکنند فمصرءسو
 که شیمیایی عصب یهاممکانیز از یکی ینابر  وهعال. [37]ندهدمی
 دهنده انتقال مسیر دارد دجوای و تکانه هیجانی یها پاسخ نبیا در

 افیونی مواد با محرک مواد در که ستا یکژتونروسر عصبی
 کاهش بین پیوند یکدهد.  می نشان را متفاوتی تاثیرپذیری
 انحیو و ننساا در یپرخاشگر یشافزا و یکژتونروسر فعالیت

 ثرا تنااحیو در یکژتونروسر مسیر بر محرک مواد. دارد دجوو
بر مبنای . [38]دمیشو تونینوسر ناقل کماتر کاهش باعث و شتهاگذ
 این در حاصله تفاوت که رسد می منطقی نظر به موضوعات، این

  .باشد همسو زیستی دیدگاه جمله از نظری یها منطق با پژوهش
 شهر یك در پژوهش كه است این حاضر پژوهش های محدودیت از
افراد  شامل پژوهش این نمونه و شده انجام محدودی گروه با و

 سایر نتایج به تعمیم در بنابراین بود،ساکن شهرستان گرگان 
  كرد.  رعایت را احتیاط های استان باید جوانب شهرستان

 به توجه با های آتی، تحقیقاتی شود در پژوهش پیشنهاد می
 و هیجانی متغیرهای نقش خصوص در یابی زمینه های روش

 مصرفی مواد نوع به توجه با گرانه خودتخریب رفتارهای در شناختی
  .شود انجام معتاد افراد در
 هیجانی، شناختی تاثیرات سطح دهنده نشان پژوهش از نتایج این
 مواد نوع به توجه با بهبودی حال در افراد در متفاوت رفتاری و

 یها روش نوع و کیفی، کمی سطحکننده  تبیین همچنین و مصرفی
 مواد نوع به توجه با معتاد افراد درمان در درمانگران توسط مداخله
است. با توجه به شدت مشکالت شناختی، هیجانی و  مصرفی

به تناسب افراد در  رفتاری در افراد در حال بهبودی از مواد محرک
حال بهبودی از مواد افیونی، در زمینه باورهای غیرمنطقی، سطح 
پایین آستانه تحمل و رفتارهای خودتخریب در افراد در حال 

های بهبود ساختار اساسی  بهبودی از مواد محرک، استفاده از روش
درمانی  شناخت و تنظیم هیجانی مانند طرحواره درمانی و شناخت

  شود.آگاهی توسط درمانگران و مشاوران توصیه می ذهنمبتنی بر 
  

  گیری نتیجه
 پریشانی تحمل و غیرمنطقی باورهای، گرانه خودتخریب رفتارهای
نسبت به  افیونی مواد بهبودی حال در مردان گروه در هیجانی
  در وضعیت بهتری است. محرک مواد بهبودی حال در مردان

  
مدت در  مسئوالن مراکز اقامتی میاناز  خاتمه درتشکر و قدردانی: 

های بهزیستی در جهت  های الزمه و همکاری  مجوز وصخص
 تمامی ها و از آوری نمونه ها در خصوص جمع نامه موافقت
 در و كرده همكاری ما با حاضر پژوهش اجرای در كه كنندگان شركت
 آوردند، به عمل الزم دقت و گذاشته وقتها  نامه پرسش تكمیل
  كنیم.می سپاسگزاری و تشكر
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