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The role of emotional schemas in substance abuse craving
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Abstract
Introduction: Substance abuse is a chronic recurring disorder and one of its features that boldly
appears is craving. Research findings show that emotional factors have a central role in substance abuse craving. The purpose of current study was to assess the role of emotional schemas
in substance abuse craving.
Method: According to diagnostic and inclusion criteria, 300 addicts (165 men and 135 women(
were selected. Next, they completed questionnaires of demographic characteristics, emotional
schemas, and substance abuse craving. The data gathered were analyzed using methods of Pearson's correlation and stepwise multivariate regression.
Results: Rumination, guilt, uncontrollability and blame were among the emotional schemas
which were positively correlated with craving. On the other side, emotional self-awareness,
validation by others, comprehensibility, higher values, acceptance of emotions and consensus
were in a negative correlation with craving. The results of stepwise multivariate regression
analysis showed that higher values, guilt, acceptance of emotions, demand for rationality and
emotional self-awareness could explain 31% of craving variance.
Conclusion: The identification of emotional schemas involved in craving can provide constructive implications for the diagnosis, treatment and prevention of substance abuse.
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چکيده
مقدمه :سوء مصرف مواد یک اختالل عود کننده مزمن است و یکي از ویژگيهایي که در آن تجربه ميشود ،وسوسه است .یافتههاي پژوهشي
نشان ميدهند که مولفههاي هیجاني نقش محوري در وسوسه سوء مصرف مواد دارند .هدف پژوهش حاضر تعیین نقش طرحوارههاي هیجاني
در وسوسه افراد مبتال به سوء مصرف مواد بود.
روش :بر اساس مالکهاي تشخیصي و معیارهاي ورود  333نفر (131زن و 161مرد) از افراد مبتال به سوء مصرف مواد انتخاب شدند و
توسط پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختي ،طرحوارههاي هیجاني و پرسشنامه وسوسه مواد مورد ارزیابي قرار گرفتند .دادهها با استفاده از روش
همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد.
يافتهها :طرحوارههاي هیجاني نشخوار ذهني ،گناه ،غیرقابل کنترل بودن و سرزنش همبستگي مثبت با وسوسه داشتند ،در حاليکه همبستگي
طرحوارههاي خودآگاهي هیجاني ،تاییدطلبي از دیگران ،قابل درک بودن ،ارزشهاي واالتر ،پذیرش هیجانها و توافق با وسوسه منفي بود.
نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد که طرحوارههاي هیجاني ارزشهاي واالتر ،گناه ،پذیرش هیجانها ،تالش براي منطقي
بودن و خودآگاهي هیجاني  31درصد واریانس وسوسه را تبیین ميکنند.
نتيجهگيري :شناسایي طرحوارههاي هیجاني دخیل در وسوسه ميتواند تلویحات کاربردي مطلوبي در زمینه تشخیص ،درمان و پیشگیري
سوء مصرف مواد داشته باشد.
کليدواژهها :طرحوارههاي هیجاني ،وسوسه ،سوء مصرف مواد
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مقدمه
اختالل سوء مصرف مواد ( )Substance Abuseیک اختالل
عود کننده مزمن است و با مسایل زیادي در حوزه هاي پزشکي،
روانپزشکي ،خانوادگي ،شغلي ،قانوني ،مالي و معنوي همراه مي
باشد .این اختالل نه تنها زندگي فرد را تحت تاثیر قرار ميدهد،
بلکه نواقص و ناراحتيهاي زیادي را براي خانواده و جامعه ایجاد
ميکند و مانند هر اختالل مزمن دیگري نیاز به مدیریت درمان در
طي زمان دارد [ .]1این اختالل از تعامل عوامل ژنتیکي و محیطي
مثل نابهنجاريهاي رشدي و وضعیت نامساعد رواني -اجتماعي
ناشي ميشود و ميتواند در اثر مصرف الکل ،مواد افیوني ،حشیش،
کوکائین و  ...به وجود آید و به شکل مستي ،وابستگي و سوء مصرف
خود را نشان دهد [ .]2دفتر پیشگیري از جرم و کنترل مواد سازمان
ملل شمار مصرفکنندگان سنین 11تا  66را  233میلیون یعني 1
درصد جمعیت جهان برآورد کرده است [ .]3ایران به دلیل
همسایگي با افغانستان که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در
جهان است و به دالیل تاریخي و اجتماعي ،یکي از قربانیان کاربرد
نابجاي مواد مخدر در جهان به شمار ميرود [.]6
یکي از ویژگيهاي مهمي که در اختالل سوء مصرف مواد تجربه
ميشود ،وسوسه ( )Cravingاست .سازمان جهاني بهداشت،
وسوسه را به عنوان زیربناي شروع وابستگي به مواد ،از دست دادن
کنترل و عود دانسته است [ .]1در فرایند درمان افراد مبتال به سوء
مصرف مواد ،پس از رسیدن به حالت پرهیز ،میل شدیدي براي
تجربه دوباره اثرات ماده روانگردان دیده ميشود .این احساس
ممکن است از چند ساعت پس از شروع درمان تا روزها و ماهها
پس از پایان آن دیده شود [ .]6در بسیاري از تعاریف امروزي از
وابستگي دارویي ،وسوسه به عنوان پدیده مرکزي و عامل اصلي
ادامه سوء مصرف و همچنین بازگشت به سوء مصرف مواد پس از
دورههاي درماني شناخته شده است [ .]7واژه میل یا وسوسه در
تبیین بسیاري از رفتارهاي اعتیادي نقش مرکزي دارد .این واژه
براي تبیین سطوح باالي مصرف در بازگشت به مواد استفاده مي
شود .این مفهوم که میل یا وسوسه ،مصرف مواد را برميانگیزد ،به
نظر مي رسد که از افراد عامي ،خود معتادان و نیز افراد حرفهاي
گرفته شده است [ .]8وسوسه را به معناي خواستن ،تمایالت،
تکانهها ،نیاز یا اجبار براي مصرف مواد دانستهاند .وسوسه تجربه
خودآگاه تمایل به مصرف مواد است [ .]1بسیاري از مطالعات مربوط
به افراد وابسته به کوکایین از ارتباط بین وسوسه و بازگشت به
مصرف حمایت کردهاند [ .]13همچنین ارتباط قوي بین وسوسه و
نتایج درماني در مصرفکنندگان سیگار گزارش شده است [.]11
بسیاري از نظریهپردازان در حوزه سوء مصرف مواد بر این باورند
که مولفههاي هیجاني در میزان گرایش افراد به مصرف مواد و
میزان وسوسه افراد مبتال به سوء مصرف مواد تاثیرگذارند .به طور
کلي هیجانها هم ميتوانند در زندگي به ما کمک کنند و هم
ميتوانند به ما آسیب برسانند .زماني یک هیجان مشکلآفرین و
آسیبزا ميشود که به سبک غلط ابراز شود ،در بافتي نامتناسب رخ

دهد ،خیلي شدید باشد و زیاد به طول بیانجامد [ .]12تجارب
هیجاني به انواع گستردهاي از پاسخها اطالق ميشود که ميتوانند
از خفیف تا شدید ،مثبت تا منفي ،عمومي تا خصوصي ،کوتاه مدت
تا بلندمدت ،ابتدایي (واکنش هیجاني ابتدایي) تا ثانوي (تبدیل یک
واکنش هیجاني به یک واکنش هیجاني دیگر) تغییر یابند .تجارب
هیجاني معموالً سریع بروز ميکنند ،طول مدت کوتاهي دارند و بر
یک عامل داخلي یا خارجي متمرکزند .هیجانها بر عملکردهاي
درونفردي و بین فردي تاثیر ميگذارند و ممکن است به عملکرد
انتقال اطالعات ،حتي به تجربه دروني براي شناسایي و رسیدن به
اهداف نیز کمک کنند .ویژگي بیاني هیجان موجب برقراري
ارتباطات هیجاني و هماهنگي تعامالت اجتماعي ميشود .عالوه بر
این ،هیجانها سیستم هاي پاسخدهي را نیز سازمان ميدهند [.]13
در گستره متون روانشناختي ،دو نوع گستردهاي از هیجانهاي
مجزا وجود دارند )1 :هیجانهاي اساسي و  )2طرحوارههاي
هیجاني ( .)Emotional-Schemaاعتقاد بر این است که توانایي
تشخیص و تمایز هیجانهاي اساسي و طرحوارههاي هیجاني
داراي پیامدهاي مهمي در فهم هیجان و تنظیم تجارب هیجاني در
زندگي روزمره است [ .]16طرحوارههاي هیجاني به عنوان طرحها،
مفاهیم و راهبردهایي هستند که در پاسخ به هیجانها به کار
ميروند .هیجانها ،رویدادهایي تجربهاي هستند که افراد مختلف،
به آن پاسخهاي متفاوتي ميدهند [ .]11مثال وقتي فردي به این
امر وقوف یافت که مضطرب یا نگران است ،چیزي که در مرحله
بعد به ذهن فرد ميآید ،تفسیري است که فرد به چنین تجربهاي
اطالق ميکند .طرحوارههاي هیجاني شامل باورهایي در رابطه با
منشا هیجانها ،تفاوتها ،طول دوره ،جهان شمولي ،گناه ،عدم
کنترل ،خطر ،درک و فهم ،نیاز به منطقي بودن و قانونمند بودن
هیجان هستند .همچنین ،افراد درباره نیاز به بازداري ،کنترل،
اجتناب ،پذیرش ،تحمل سردرگمي یا هیجانات ،مشکل دارند که
باعث افزایش راهبردهاي سازشنایافته مقابله ،مثل نشخوارذهني،
اختاللهاي خوردن ،سوء مصرف مواد و نگراني ميشود [.]16
ممکن است هر یک از اختاللهاي هیجاني داراي نیمرخي از طرح
وارههاي هیجاني باشند .مثال مبتالیان به اختالل وحشتزدگي بر
این باورند که احساسات و هیجانهایشان غیر قابل درک است
(قابل درک بودن) ،از کنترل خارج خواهد شد (کنترل) ،براي مدتي
طوالني ادامه خواهد یافت (طول دوره) ،دیگران چنین احساساتي
را تجربه نميکنند (توافق) ،هیجانهایشان را نميتوانند بپذیرند
(پذیرش) و ابراز کنند (ابراز هیجاني) [.]17
بر اساس الگوي ولز اگر هیجاني مانند خشم فعال شود ،اولین گام
شامل توجه کردن به هیجان است که در این میان دو مسیر مجزا
وجود دارد ،یا هیجان بهنجار قلمداد ميشود یا آسیبزا .اگر فرد
خشم خود را بهنجار تلقي کند ،مي تواند به سرعت آن را بپذیرد،
ابراز کند ،تصدیق کند و از این تجربه بیاموزد .در طرف دیگر ،همین
فرد ميتواند هیجان خود را آسیبزا تلقي کند ،مثال دریابد که این
هیجان ناخوشایندي است .بنابراین ،ميتواند مسیر اجتناب شناختي
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را انتخاب کند که به فرایندهاي تجزیهاي ،ميگساري ،عیاشي یا
بيحسي هیجاني منجر ميشود .به خاطر این که این هیجان (یا
تجربهاي که این هیجان را برميانگیزد) به اندازه کافي پردازش
نشده است ،ممکن است فرد احساس کند بر هیجانهایش کنترلي
ندارد .بنابراین ،باعث ميشود هیجان براي مدتي طوالني باقي
بماند .این امر ممکن است در برخي موارد منجر به نشخوار ذهني
یا نگراني ،اجتناب از موقعیتهاي مشکلآفرین یا حتي سرزنش
کردن دیگران شود .پیامد این امر ،مجموعهاي از تفاسیر منفي از
هیجانها است .تفاسیري چون هیجانها ممکن است احساس گناه
را برانگیزد ،به نظر ميرسد این هیجانها متفاوت از هیجانهاي
دیگران است یا به نظر غیرقابل درک هستند ،که خود ،این مضمون
را در بردارند که فرد نميتواند این هیجانها را بپذیرد و در مقابله
با آنها درمانده است [.]18 ,11
لیهي بر مبناي مفهوم پردازش هیجاني و با الهام گرفتن از مدل
فراشناختي هیجانها ،مدل طرحوارههاي هیجاني را ارائه کرد .این
مدل بیانگر این موضوع مهم است که ممکن است افراد در
چگونگي مفهومپردازي هیجانهاي خود با هم متفاوت باشند .به
عبارت دیگر ،افراد طرحوارههاي متفاوتي در مورد هیجانهایشان
دارند .این طرحوارهها منعکسکننده شیوههایي هستند که افراد
هیجانها را تجربه ميکنند و باوري است که آنها به مجرد
برانگیخته شدن تجارب هیجاني ناخوشایند در مورد طرح مناسب
براي اقدام (یا چگونگي عمل کردن در هنگام برانگیخته شدن
تجارب هیجاني ناخوشایند) در ذهن دارند .این مدل در تالش است
تا الگوي هیجانمحور را با مدل فراشناختي تلفیق کند .یکي از
مزایاي این الگوي تلفیقي ،تشخیص ارزش توجه و ابراز هیجاني در
بافت معنایي است که فرد به هیجانهاي خود ميدهد .واضح است
که همه انسانها خشم ،اضطراب ،ناراحتي یا سایر هیجانها را
تجربه ميکنند ،اما تنها افراد کمي هستند که این هیجانها در
آنها اختالل شدید یا مزمن هیجاني و عاطفي ایجاد ميکند.
بنابراین ميتوان گفت که طرحوارههاي شناختي در مورد تجارب
هیجاني ممکن است بر ایجاد و توسعه عالیم آسیبشناختي رواني
تاثیر بگذارند [ .]23 ,11 ,17لیهي چهارده بعد مهم طرحوارههاي
هیجاني شامل تاییدطلبي از دیگران (،)Validation by Others
قابل درک بودن ( ،)Comprehensibilityاحساس گناه
( ،)Guiltدیدگاه ساده انگارانه به هیجان ( Simplistic View
 ،)of Emotionارزشهاي واالتر ( ،)Higher valuesغیر قابل
کنترل بودن ( ،)Uncontrollabilityبيحسي (،)Numbness
تالش براي منطقي بودن (،)Demand for Rationality
چرخه عواطف ( ،)Durationتوافق ( ،)Consensusپذیرش
هیجانها ( ،)Acceptance of Emotionsنشخوار فکري
( ،)Ruminationابراز احساسات ( )Expressionو سرزنش
( )Blameرا مطرح نموده است [.]11
یافتههاي پژوهشي نشان ميدهند که طرحوارههاي هیجاني از
همبستههاي اصلي آسیبشناسي رواني هستند و با بسیاري از

اختاللهاي رواني مانند اضطراب ،افسردگي ،جنبههاي فراشناختي
نگراني ،سوء مصرف الکل ،اختالل استرس پس از سانحه،
ناسازگاريهاي زناشویي و اختاللهاي شخصیت در ارتباطند [.]21
عالوه براین ،نتایچ بررسيها نشان داده است که طرحوارههاي
کنترل ،غیر قابل درک بودن ،نشخوار ذهني و ابراز احساسات
توانایي پیشبیني اضطراب را دارند [ ]22و افراد مبتال به روانبي
اشتهایي سطوح باالتري از ناگویي هیجاني و سطوح پایین تري از
خودآگاهي را گزارش ميکنند و در شناسایي و بیان هیجانها با
مشکالتي مواجه هستند [ .]23همچنین ،بیماران مبتال به اختالل
اضطراب فراگیر مشکالتي در آگاهي هیجاني دارند [.]26
در مجموع ميتوان اذعان داشت که طرحوارههاي هیجاني قابلیت
بررسي به عنوان یکي از شاخصهاي وسوسه سوء مصرف مواد را
داراست .در این راستا بررسيها نشان ميدهند که طرحوارههاي
هیجاني ارزشهاي واالتر و تالش براي منطقي بودن قادر به
پیشبیني میزان عود معتادان در حال ترک ميباشد .همچنین،
وارسيهاي تحلیلي و عمیق در زمینه ميگساري داللت بر این
داشت که بیماري که به مشروب پناه ميبرد ،اولین فکرش این
بود":چه زندگي پوچ و بي معني دارم" .پس از ارائه چند سوال از
مقیاس طرحوارههاي هیجاني لیهي ،مشخص شد که این بیمار
تمایل دارد تا هرچه سریعتر از شر احساسات خالص شود ،زیرا
احساسات باعث درماندگي او ميشدند و این فکر به ذهنش متبادر
ميشد که هیچ کس او را درک نميکند [ .]21بر هیمن اساس و با
عنایت به روند فزاینده اختالل سوء مصرف مواد در جامعه و
تلویحات کاربردي احتمالي طرحوارههاي هیجاني در پیشگیري و
درمان اختالل سوء مصرف مواد ،پژوهش حاضر به بررسي نقش
طرحوارههاي هیجاني در وسوسه سوء مصرف پرداخته است.

روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،بنیادي و به لحاظ روش گردآوري
دادهها ،از نوع طرحهاي همبستگي است .جامعه آماري در این
پژوهش کلیه زنان و مردان مبتال به سوء مصرف مواد شهر تهران
بودند که در بازه زماني تابستان  1312به منظور ترک مواد محرک
و مخدر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند .با عنایت به طرح
پژوهش و تعداد متغیرهاي مورد بررسي با استفاده از روش نمونه
گیري در دسترس  333نفر ( 131زن و  161مرد) انتخاب شدند .در
انتخاب شرکتکنندهها عالوه بر تشخیص روانپزشک ،مالکهاي
ورود زیر نیز در نظر گرفته شد :سنین 23تا  63سال ،مقدار مصرف
تا  3گرم ،طول مصرف تا  13سال ،مصرف مواد محرک و مخدر و
تمایل به همکاري در پژوهش .جهت گردآوري اطالعات از
ابزارهاي زیر استفاده شد:
پرسشنامه اطالعات جمعيتشناختي :این پرسشنامه محقق
ساخته سواالتي درباره سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت سالمت
جسماني و اختالالت روانپزشکي و ماده مصرفي و میزان و مدت
مصرف را شامل ميشد.
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يافتهها

پرسشنننامه عقاينند وسوسننهانگينن  :بههه منظههور سههنجش
وسوسههه از نسههخه فارسههي پرسشههنامه عقایههد وسوسهههانگیههز
اسههتفاده شههد [ .]26ایههن پرسشههنامه یههک مقیههاس خودسههنجي
است که عقاید مربهوط بهه وسوسهه مصهرف مهواد را مهيسهنجد
و داراي  23مههاده اسههت کههه هههر کههدام در یههک مقیههاس هفههت
درجههههاي لیکهههرت ( از کهههامالً مخهههالف تههها کهههامالً موافهههق)
درجهبندي مهيشهوند .رحمانیهان ،میهرجعفهري و حسهني اعتبهار
ایهههن مقیهههاس را از طریهههق آلفهههاي کرونبهههاخ ( )3/86و روش
تنصیف ( )3/81گزارش کردهاند [.]27

در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد طرحوارههاي هیجاني و
وسوسه و ضرایب همبستگي پیرسون طرحوارههاي هیجاني با
وسوسه درج شده است.
دادههاي جدول  2نشان ميدهد که طرحوارههاي هیجاني نشخوار
ذهههنههي ) P>3/331؛ ،)r=3/33خههودآگههاهههي هههیههجههانههي
( P> 3/331؛ ،)r=-3/21گناه ( P> 3/331؛ ،)r=3/36غیرقابل
کهنهترل بودن ( P> 3/331؛ ،)r=3/33تههاییههدطلبي از دیگران
( P> 3/331؛ ،)r= -3/23قههابههل درک بههودن (P>3/331
؛ ،)r= -3/16سهههرزنش ( P> 3/331؛ ،)r=23ارزشهاي واالتر
( P> 3/331؛ ،)r=3/23پههذیههرش هههیههجههانههها (P> 3/331
؛ )r=-3/32و توافق (  P> 3/331؛ )r= -3/12بهها وسهههوسهههه
همبستگي معنادار دارند.
در مرحله بعد براي بررسي نقش طرحوارههاي هیجاني در وسوسه
از روش تحلیل رگرسیون چند متغیري به شیوه گاه به گام استفاده
شههد .بدین منظور ،ابتدا با تبدیل نمرات خام به نمرات اسههتاندارد
( )Zدادههههاي پرت حههذف شههههد .سهههپس در تمههام معههادالت
پیشفرضهاي استفاده از مدل رگرسیون از طریق آزمون دوربین/
واتسنبراي بررسي استقالل خطاها ،آزمون همخطي با دو شاخص
ضههریب تحمل و عامل تورم واریانس ( )VIFو آزمون کلموگرف/
اسمیرنف براي بررسي نرمال بودن توزیع مورد بررسي قرار گرفت.
مقههادیر عههددي آزمون دوربین /واتسهههن ( )3/17و کلموگرف/
اسمیرنف ( )1/12بیانگر استقالل خطاها و نرمال بودن توزیع بود.
سهایر مشهخصههاي رگرسیون و مفروضه همخطي بودن بررسي
نقش طرحوارههاي هیههجاني در وسههههههههوسه در جهههههههدول 2
مشاهده ميشود .شاخههههههصهاي هههههههمخطي جدول  2نشان
ميدهند که بین متغیهههرهاي پیشبیههن ،همخطي وجود ندارد و
نتایج حاصهل از مدل رگرسهیهه هون قابل اتکاست همچنین نتایج
جدول  2نشان ميدهد که طرحوارههاي هیجاني ارزشهاي

نسخه فارسي پرسشنامه طرحوارههاي هيجاني):(ESS-P

پرسشنامه طرحوارههاي هیجاني توسط لیهي بر مبناي مدل طرح
وارههاي هیجاني خود ،در سهههال  2332به صهههورت یک مقیاس
خودگزارشي تهیه شده است .این مقیاس داراي  13گویه است که
با اسهتفاده از یک مقیاس  1درجهاي لیکرت نمره گذاري ميشود.
نسهخه فارسهي این مقیاس توسط خانزاده ،ادریسي ،محمدخاني و
سههعیدیان [ ]28تهیه شههده اسههت .آنها از طریق تحلیل عامل
اکتشافي نشان دادند که از 16عامل استخراج شده از این مقیاس،
12عامل با طرحوارههاي هیجاني لیهي هماهنگ هستند (نشخوار
ذهني ،گناه ،ابراز احسهاسات ،غیرقابل کنترل بودن ،تایید طلبي از
دیگران ،قهابل درک بودن ،سهههرزنش ،تالش براي منطقي بودن،
دیهدگهاه سهههاده انگارانه نسهههبت به هیجانها ،ارزشهاي واالتر،
پذیرش هیجانها و توافق)3 ،عامل به خاطر بارگذاري تنها یک
گویه حذف شدند و یک عامل جدید به نام خودآگاهي هیجاني به
مقیاس اضهافه شد .این مطالعه نشان داد که اعتبار این مقیاس از
طریق روش بازآزمایي در فاصههله دو هفته براي کل مقیاس 3/78
و براي زیرمقیهاسهها در دامنهاي بین  3/16تا  3/71اسهههت؛
همچنین ضریب همساني دروني مقیاس با استفاده از روش آلفاي
کرونباخ براي کل مقیاس  3/82و براي زیرمقیاسها در دامنهاي
از  3/11تا  3/73به دست آمد [.]28

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد طرحوارههاي هیجاني و وسوسه و ضرایب همبستگي متغیرهاي پیشبین با وسوسه ()n=333
نقش متغير

متغیرهاي پیشبین

متغیر مالک

نام متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

همبستگي با وسوسه

نشخوار ذهني
خودآگاهي هیجاني
گناه
ابراز احساسات
غیرقابل کنترل بودن
تایید طلبي از دیگران
قابل درک بودن
سرزنش
تالش براي منطقي بودن
دیدگاه ساده انگارانه
ارزشهاي واالتر
پذیرش هیجانها
توافق
وسوسه

8/38
6/36
7/36
6/81
7/28
3/16
7/26
6/86
12/16
1/36
8/26
1/77
1/61
71/87

2/83
2/12
2/67
1/76
3/31
1/12
2/62
1/16
3/11
1/68
2/33
2/66
2/71
21/37

***3/33
***-3/21
***3/36
-3/32
***3/33
***-3/23
**-3/16
***3/23
-3/13
3/32
***-3/61
***-3/32
*-3/12
--**= P< 0/01
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؛

*= P< 0/05
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جدول  .2مشخصههاي آماري رگرسیون گام به گام طرحوارههاي هیجاني بروسوسه()n=333
مفروضه همخطي

گام

متغير پيشبين

R

R2

df

F

B

Beta

T

اول

ارزشهاي واالتر
گناه

3/61

3/17

((1 ،218

***61/87

-3/71

-3/61

***-7/87

1/33

دوم

ارزشهاي واالتر
گناه

3/13

3/21

)(2 ،217

***13/33

-3/31
2/21

-3/36
3/21

***-7/31
***1/68

3/17
3/17

1/33
1/33

سوم

ارزشهاي واالتر
گناه ،پذیرش
هیجانها

3/13

-2/11
2/36
-1/61

-3/32
3/26
-3/18

***-6/17
***1/11
* **-3/61

3/11
3/16
3/13

1/13
1/36
1/11

3/11

3/21

)(6 ،211

***32/13

-3/18
1/88
-1/62
1/22

-3/63
3/26
-3/18
3/11

***-6/81
***6/61
***-3/11
***3/13

3/18
3/12
3/13
3/62

1/72
1/31
1/11
1/63

3/16

3/31

)(1 ،216

***27/13

-3/73
1/18
-1/16
1/36
-1/31

-3/63
3/23
-3/23
3/16
-3/13

***-6/31
***3/82
***-3/86
**2/62
**-2/16

3/16
3/86
3/81
3/61
3/87

1/77
1/18
1/13
1/66
1/11

چهارم

پنجم

ارزشهاي واالتر
گناه ،پذیرش
هیجانها ،تالش
براي منطقي
بودن
ارزشهاي واالتر
گناه ،پذیرش
هیجانها ،تالش
براي منطقي
بودن ،خود آگاهي
هیجاني

3/27

)(3 ،216

***38/76

تولرنس

VIF
1/33

 **= P< 0/01 ، ***= P< 0/001؛ *= P< 0/05

واالتر ،گناه ،پذیرش هیجانها ،تالش براي منطقي بودن و
خودآگاهي هیجاني میزان وسوسه را (F(5,294)=27/13
 )R2=3/31 ، P< 3/331،با تبیین  31درصد واریانس آن مورد
پیشبیني قرار دادهاند.

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش پیشبینيکنندگي فعالیت طرح
وارههاي هیجاني در وسوسه سوء مصرف مواد بود .نتایج نشان داد
که طرحوارههاي ارزشهاي واالتر و پذیرش هیجانها به صورت
منفي و طرحوارههاي گناه ،تالش براي منطقي بودن و خودآگاهي
هیجاني به طور مثبت قادر به پیشبیني وسوسه سوء مصرف مواد
ميباشد .این یافتهها همسو با مدل فراشناختي هیجانها []11 ،18
و مدل طرحوارههاي هیجاني [ ]11است .بر همین اساس ميتوان
گفت که طرحوارههاي هیجاني ،به خاطر در برگرفتن باورهاي افراد
نسبت به هیجانها و نحوه تجربه کردن و پاسخ دادن به آنها ،در
بروز ،تشدید و تداوم هیجانهاي منفي و در نهایت آسیب رواني و
ناسازگاري در فرد نقش دارند .پژوهشها نشان ميدهند که این
طرحوارههاي هیجاني با بسیاري از اختاللهاي رواني از جمله
اضطراب ،افسردگي ،اختالل استرس پس از سانحه ،جنبههاي
فراشناختي نگراني ،سوء مصرف الکل ،ناسازگاريهاي زناشویي و
اختاللهاي شخصیت در ارتباطند [ .]21 ،23 ،11این نکته که همه
انسانها ناراحتي یا دیگر هیجانها را تجربه ميکنند اما تنها افراد
کمي هستند که تجارب هیجاني در آنها اختاللي شدید یا مزمن
هیجاني و عاطفي ایجاد ميکند داللت بر این دارد که
طرحوارههاي شناختي درباره تجارب هیجاني ممکن است بر ایجاد

و توسعه این اختاللها تاثیر بگذارند [ .]23 ,11 ,17یافته هاي
مطالعه حاضر نیز این واقعیت را مورد حمایت تجربي قرار داده است.
افزون بر موارد فوق ،طرحوارههاي مطرح شده در مدل لیهي نیز
شکل عملیاتي شده مدل فراشناختي ولز است .به عبارت دیگر ،در
مدل لیهي ،طرحوارههاي هیجاني دربرگیرنده ساختارهاي شناختي
است که توان تبیین تفاوتهاي فردي را دارد .در پژوهش حاضر
طرحواره ارزشهاي واالتر رابطه منفي با وسوسه داشت .با اتکا به
این یافته ميتوان گفت که این طرحواره ممکن است کمک کند تا
نیازها و ساختارهاي فرد (مانند صمیمیت ،ارتباط ،موفقیت) روشن
شود و زمینه ساز مقاومت در برابر وسوسه گردد .همچنین در طرح
وارههاي هیجاني پذیرش هیجانها و خودآگاهي هیجاني نیز رابطه
مذکور معکوس بود .در امتداد این یافته به نظر ميرسد که برخي
از افراد به خودشان اجازه ميدهند تا احساساتي را داشته باشند و
انرژي کمي را براي تالش براي امتناع از این احساسات مصرف
کنند .بنابراین ميتوان گفت که این افراد از توان بیشتري براي
مقابله با وسوسه برخوردار هستند .از سوي دیگر ،طرحوارههاي
هیجاني گناه و تالش براي منطقي بودن (تاکید بیش از حد روي
عقالنیت و منطق یا ضد هیجاني بودن) که طرحوارههاي
ناسازگارانه به شمار ميروند زمینه را براي وسوسه سوء مصرف مواد
فراهم ميکنند .در کل ،بر اساس یافتههاي پژوهش حاضر ميتوان
نتیجه گرفت که طرحوارههاي هیجاني افراد مبتال به سوء مصرف
مواد بر وسوسه آنها تاثیرگذار است ،ولي باید توجه داشت که
مطالعه حاضر با توجه به مطالعه افراد مبتال به سوء مصرف مواد
محرک و مخدر ،عدم کنترل میزان مصرف مواد ،گسترده نبودن
مالکهاي خروج و دامنه سني محدود داراي محدودیت ميباشد.
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-مکانیسمهاي سرکوب و اجتناب از پردازش هیجاني جلوگیري مي
 باعث،کنند و با سوق دادن فرد به استفاده از راهبردهاي ناکارآمد
تداوم و تشدید تجارب هیجاني ناخوشایند (وسوسه سوء مصرف
.مواد) مي شوند
 از تمام مسئوالن و کارکنان محترم مراکز ترک:تشکر و قدرداني
اعتیاد استان تهران و شرکتکنندههاي پژوهش صمیمانه قدرداني
.ميشود

نتيجهگيري
در مجموع بر اساس یافتههاي پژوهش حاضر و با توجه مفهوم
 به نظر ميرسد که طرحوارههاي،پردازيهاي مدلهاي هیجانمدار
،هیجاني سازشیافته مانند ارزشهاي واالتر و پذیرش هیجانها
قادر به برانگیختن شناختارهاي مثبت هستند و از طریق این فرایند
توان مدیریت و کنترل هیجانهاي ناخوشایندي مانند وسوسه را
 طرحوارههاي هیجاني سازش، در نقطه مقابل.تقویت مينمایند
نایافته نظیر گناه و تالش براي منطقي بودن با راهاندازي
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