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   :چکیده

هاي یژگییاد و وشدت اعت با انگیزه براي مصرف مواد و یین ارتباط کودك آزاري و تنظیم هیجانتع ین پژوهشاز اهدف 

ن پژوهش . جامعه آماري ایهمبستگی است -این پژوهش از نوع توصیفی. بودشخصیت اسکیزوتایپ در افراد مصرف کننده مواد 

نمونه ي ودند. ب 93سال شهر اردبیل در ترك اعتیاد بهار در  مصرف کنندگان مواد مراجعه کننده به کیلنیک يشامل کلیه

ف خیص سوء مصرهاي آزمون تشهاي مورد نیاز این پژوهش از پرسشنامهبه منظورجمع آوري دادهبود. نفر  72 شاملپژوهش 

نامه پرسش د،دوران کودکی، مقیاس مشکالت در تنظیم هیجان، مقیاس انگیزه براي مصرف موا هايواد، پرسشنامه آسیبم

ار و غفلت هیجانی، درصد از افراد به ترتیب آز6درصد، 8درصد،  22/47نتایج نشان داد که  .شخصیت اسکیزوتایپ استفاده شد

رصد افراد گزارش د 70غفلت فیزیکی و آزار فیریکی و جنسی را به میزان متوسط تا شدید گزارش کردند. به عالوه؛ تقریبا 

ا گزارش کردند. آزار هاي اسکیزوتایپ ردرصد از افراد ویژگی 17/4کنند و ر در روز مصرف میکردند که مواد را یک یا دوبا

راي ا انگیزه بی فقط بهاي مختلف براي مصرف مواد ارتباط داشت درحالیکه آزار فیزیکهیجانی با شدت مصرف مواد و با انگیزه

ودك گی داشت. کهمبست کی فقط با انگیزه براي تجربیات جدید، غفلت فیزیمقابله با هیجان منفی و انگیزه براي تجربیات جدید

ز ا ان داشت.ظیم هیجدار با مشکالت در تنآزاري در کل و غفلت فیزیکی و آزار هیجانی به طور اختصاصی رابطه مثبت و معنی

زار ر کرد که آن آشکایوهاي اسکیزوتایپی رابطه مثبت داشت. تحلیل رگرسمیان انواع کودك آزاري، فقط آزار هیجانی با ویژگی

مد. غفلت آی پدید هاي مقابله با هیجان منفی و انگیزه اجتماعهیجانی به عنوان عامل پیش بین شدت مصرف مواد و انگیزه

 کی، انگیزهت فیزیهیجانی، انگیزه اجتناب از طرد اجتماعی و انگیزه براي تجربیات جدید را پیش بینی کرد درحالیکه غفل

یش بینی پعامل  از میان همه متغیرها، فقط مشکالت تنظیم هیجان به عنوان ف مواد را پیش بینی کرد.اجتماعی براي مصر

  کننده، صفت آشفتگی اسکیزوتایپی را پیش بینی کرد.
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  مقدمه - 1- 1

 شخصی و اجتماعی اقتصادي،  توجه قابل هاي هزینه با همراه نی،بالی جدي نگرانی یک مواد، سوءمصرف اختالالت

خودکشی مصرف مواد داخل  به اقدام جمله از سالمتی براي آسیب رسان و مخرب خود رفتارهاي از باالیی سطوح که است

 ساله هر. )2010، 1را در پی دارد (گراتز و تول جنسی) و رفتارهاي پرخطر 1992ویدي، ریچ و کلونینگر،  وریدي (دین

دهند ( می دست از خود را جان مواد مصرف مستقیم غیر و مستقیم پیامد طریق از مواد به وابسته افراد از تعداد بسیاري

 ).2007، 2مارتین، وینبرگ و بیلر

ي عبارت است از انجام هر عملی در مورد کودك یا مسامحه نسبت به او که به صدمه قابل توجه جسمی و   رزاآکودك 

کودك آزاري روشن است که ). 2007، و همکاران 3را تهدید کند (لوئیسی منجر شود یا باعث شود آسیب جدي کودك روان

فرُگسن، )، سالمت روانی، (2010، و همکاران 5النییِر)، سالمت جسمی (2013، 4جود، َلندولت، تاتالیسبر کیفیت زندگی (

گذارد. کودك پیامدهاي منفی بر جاي می )2010، 6ِمرسکی، رِینولدزز، تاپیتقربانی ( ) و سالمت رفتاري2008ُبدین، هاروود، 

- ) و افزایش جرم و کج2010، 7تاپیتزیس مرسکی،هاي تحصیلی و اقتصادي (آزاري همچنین با کاهش دستیابی به موفقیت

انیان و هم در مورد هم در مورد قربدر آینده مرتبط است. پیامدهاي منفی کودك آزاري،  )2007، رینولد، مرسکیرفتاري (

 .)2009، 8(زیلینیسکی شودهاي پیشگیري، شناسایی، مداخله و درمان سنگین ارزیابی میاز راه تحمیل هزینه جامعه،

والش، مک دارند، دوبرابر بیشتر احتمال دارد مورد آزار فیزیکی قرار گیرند (والدین وابسته به مواد به مخدر کودکانی که 

از طرفی، افراد معتاد با احتمال بیشتري مستعد ابتال به افسردگی هستند و این دو اختالل  .)2003میالن، جامیسون، 

                                                
1 - Gratz KL, Tull MT. 
2 - Martin, P.R., Weinberg, B.A., &Bealer, B.K 
3 - Lewis 
4 - Jud, A., Landolt, M.A., Tatalias, A 
5 - Lanier 
6 - Topitzes, J., Mersky, J. P., & Reynolds, A. J 
7 - Mersky, J. P., &Topitzes, J. 
8 -Zielinski,  D.S 
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). آگاهی از نقش اعتیاد والدین در کودك آزاري، هماهنگی و 2008، 1بت چلدرکوهن، هیِین، همراهی باالیی با هم دارند (

  ).1120، 2ترپیدو، فلمینک و همکارانهانگ، ند (کهمزمانی پیشگیري و درمان بدرفتاري و سوءمصرف مواد را الزامی می

 است. شده ارائه محیطی و اجتماعی شناختی، زیست عوامل از حاکی هاي متفاوتی،نظریه و مدلها اعتیاد، زمینه در

 با ) است. خانتزیان1997نظریه خود درمانی خانتزیان ( نگرد،می موضوع این به روانشناختی بعد از که هایینظریه از یکی

دیگر  به کمکی را آن بلکه است نگرفته نادیده را مواد به وابستگی اجتماعی و زیستی، فرهنگی ابعاد سایر نظریه این ارائه

 و تحمل قابل غیر را بیقراري و هیجانات منفی مواد، کنندگان مصرف که آنجایی از دارد، اعتقاد خانتزیان .داندمی هانظریه

 فیزیولوژیکی خواص از کنند، مدیریت مواد به اتکا بدون را حاالت هیجانی این توانند نمی وکرده  توصیف کننده مستأصل

 درحکم مخدر مواد به اعتیاد فرضیه، این طبق .کنندمی استفاده هیجانی ثبات به دستیابی مواد براي شناختی روان و

 پریشانی تحمل خاطر به بسیاري افراد هاست ک استوار فرض این بر نظریه، این .است زا استرس عواطف تعدیل براي ابزاري

؛ به 2008، روفینز و رابینز، ه؛ سوه1993، 1997 3روي می آورند (خانتزیان، اعتیاد به هیجانی تنظیم در اختالل و پایین

  ).1389نقل از عزیزي، میرزایی، شمس، 

 و هشیارانه محیطی به توقعات سخپا براي را هیجاناتشان افراد آنها طریق از که فرآیندهایی عنوان به هیجان تنظیم

 بی هیجان، تنظیم رد ). شکست2010و سوایزر،  هکسیما–شود (آلداو، نولن می گرفته نظر در کنند،می تعدیل ناهشیارانه

 که شامل تاس شده تعریف هیجانات به پاسخ ناسازگارانه روشهاي عنوان به هیجان بی نظمی .شود می نامیده نظمی

 به هیجانات از ديعملکر استفاده نقص در و هیجانی، پریشانی بستر در رفتارها کنترل در دشواري ،پذیرش فاقد پاسخهاي

 هیجان نظمی بی با که دارد وجود گوناگونی فیزیولوژیکی عالئم و ). اختالالت2004است (گراتز و رومر،  اطالعات عنوان

اعتیاد  -5ختالالت خوردن و ا- 4سیختن، گ -3 ات،انیدخ استعمال -2 درد، -1شامل:  موارد این از بعضی ارتباط دارند،

 در دشواري هک اند داده نشان ها پژوهش از ). همچنین، شماري1390؛ ترجمه کیانی، بهرامی، 2007شود ( مک لم، می

)، 1996ستروسال، مواد (هایز، ویلسون، گیفورد، فولت و ا مصرف سوء جمله از ازاختالالت وسیعی طیف با هیجان تنظیم

)، در 1998ري، )، واختالل استرس پس از سانحه (کلویت2002، ختالل اضطراب فراگیر ( منین، هیمبرگ، ترك و فرسکوا

 دیگران از بیش است ممکن اندفراگرفته را ضعیف هیجان تنظیم راهبردهاي ). افرادي که2004ارتباط است (گراتز و رومر، 

  ).2007، و رینگوهو باشند (اوریک، ایبال منفی هیجان تسکین براي ريابزا عنوان به پرخطر رفتارهاي از مستعد استفاده

 همچون ؛ زمان طی و مصرف از ناشی مشکالت افزایش مواد، مدت انواع طوالنی مصرف را اعتیاد شدت بتوان شاید

 نظمی بی لق،خ در ثباتیی ب جمله از رفتاري هاي نقص و طرد آزاري، دیگر یا رسانی بازداشت، خودآسیب طالق، کاري، بی

                                                
1 - Cohen LR, Hien DA, Batchelder S 
2 - Huang S, Trapido E, Fleming L, Arheart K, Crandall L, et al 
3 -Khantzian, E.J. 
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 ناموفق هاي ترك روانی، تعدد هاي اختالل دیگران، حقوق زیرپاگذاشتن خانوادگی، و کاري شرایط به نسبت تعهد وعدم

  .نمود تعریف پیشین

 سمت به شدن هکشاند براي عاملی عنوان هب شخصیت هايویژگی از اعتیاد به مربوط هاينوشته تمام در تقریباً

- ناپختگی و هاسایینار داراي که هستند افرادي معتادان از کثیري عده دیگر عبارتبه است، دهآم میان به ذکري اعتیاد

(کاپالن،  شوندمی دهدا سوق راه این به دیگر معتاد افراد با وابستگی رابطه ایجاد و وردبرخ طریق از بوده شخصیتی هاي

  ).2007سادوك، 

 .بود حشیش کنندگان مصرف سوء خصوصبه معتادان در زسایکو باالي درصد بیانگر همکاران و سالمن مطالعه

 از .)2001، 1و همکاران (میلر بود معتاد افراد در پارانویید شخصیت اختالل درصد 60 بیانگر نیز همکاران و میلر تحقیق

 کندلر( اشدبمی پارانویید افکار و اضطراب خلقی، اختالالت اسکیزوفرنی، ایجاد زاهمتو مواد سایر و حشیش مصرف عوارض

 .بودند اجتماعی و روانی مشکالت به مبتال معتادان، درصد 50 از بیش همکاران و بال مطالعه در). 2006 ،2و همکاران

 همکاري و عالقه انگیزه، عدم ،تداش داريمعنی ارتباط روانی اختالالت تداوم و ایجاد با که عاملی ترینمهم مطالعه آن در

  ).2006(بال، کارول،  بود شده ایجاد شرایط تغییر جهت

 ارائه مت موادس به افراد گرایش علل از روشنی تبیین تا اندکرده تالش هاي مختلفي گذشته نظریهطی چند دهه

 قرار بررسی مورد را و اجتماعی ژنتیکی، روانشناختی، خانوادگی ساز زمینه عوامل از ايگسترده طیف هانظریه دهند. این

- استرس به ویژه جوامع، اجتماعی هايبا شاخص اعتیاد که اندداده نشان ها). یافته2010روگرونرت، مو (پولیمنی، اندداده

  ).2004 (ترینیداد، آنگر، چو و جان سون، است ارتباط در در آن، موجود هاي

 ا،مام کشورهتاجتماعی است که بدون شک  روانی و ي زیستی،یکی ازمعضالت عمده وابستگی به مواد و مصرف مواد

اشی ازمصرف مواد نبه مواد به صورت انبوه متراکمی از پیامدهاي منفی اعتیاد  .آن دست به گریبان هستند به نوعی با

 ي اخیر،هاد در دهکنند و جهان با آمارحیرت آور شیوع مصرف موها هر روز شدت پیدا میتعریف شده است که این پیامد

د، رئیسی فر رزانه وجوانان مواجه بوده است (سوریزایی، خلعتبري، کیخاي ف عمومًا در جامعه و به ویژه در نوجوانان و

 د، در سببصرف مواهاي مؤثر براي پیشگیري از م). عوامل متعددي در مصرف مواد نقش دارند و براي طراحی برنامه2011

  ).2007شناسی این پدیده و عوامل مرتبط با آن الزم است (اسپرینگر و همکاران، 

  هبیان مسال

  

                                                
1 - Miller P, Lawrie S M, Hodges A, Clafferty R, Cosway R, Johnstone E 
 
2 - Kendler, KS, et. al 
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دوران کودکی در این جمعیت  هايمصرف کنندگان مواد یک گروه خاص براي مطالعه هستند چون میزان آسیب

باالست و چون پیامدهاي ناسازگارانه متعددي با مصرف مواد مرتبط است که شامل احتمال باالي آسیب شناسی  نسبتاً

هاي مرتبط با ر اولین مصرف مواد و الکل، و بازداشتهاي پر خطر جنسی، سن پایین دود کشی، رفتارروانی، اقدام به خ

ند که در مقایسه با افراد در جمعیت اه). بعضی از پژوهشگران اشاره کرد2004 ،1( بریمز و همکارانباشد می مصرف مواد

و  )2000 ،(کندلر و همکاران کننددرصد از مصرف کنندگان مواد سابقه کودك آزاري را گزارش می 90الی  40عمومی،

با مصرف مواد را داشته باشند.  ند دو برابر بیشتر احتمال دارند که اختالالت مرتبطاهافرادي که کودك آزاري را تجربه کرد

هاي بالینی شدیدي را پیامد ،کودك آزاري يمواد با سابقه ). بیماران داراي اختالل مصرف2001یلن و همکاران م(مک 

)، 2001 ،هاي درمانی ضعیف (وستر میر، واهمان حولن و توراسانی پیچیده، پیامددهند که شامل نیازهاي درمنشان می

- ) می2004 ،بریمز و همکاران( شناسی روانی همایند بیشتر)، آسیب2000ایستون و همکاران شدت بیشتر مصرف مواد (

هاي منفی زیادي را دارند یعنی دي کودك آزاري پیامکنند که مصرف کنندگان مواد با سابقههاي فوق تایید مییافته باشد.

  هاي منفی مرتبط هستند.ها با پیامدرسد که کودك آزاري با مصرف مواد همبستگی دارد و هر دوي آنبه نظر می

اتفاق  ان موادبا آسیب دوران کودکی براي مصرف کنندگ طهاي مضر مرتبرسد که در مورد پیامداگرچه به نظر می

ز ارصد زیادي دجایی که  ها ناشناخته است. از آنهاي مربوطه در تعیین این پیامدبیشتر ویژگی اما نظر وجود داشته باشد،

( برایت  شوندت میکند و براي رفتارهاي جنایی بازداشود میعشان مصرف کنندگان مواد پس از دریافت درمان نیز مشکل

نه در ي ناسازگاران کودکی ممکن است با رفتارهاهاي دورادرك اینکه چگونه انواع مختلفی از آسیب .)2013 ،رمارتی و

   یت است.ائز اهمگذارد حود یا زندانی شدن میعبزرگسالی ارتباط داشته باشد که افراد مصرف کننده مواد را در خطر 

بعضی از ). 2011 ،2و همکاران (آرنو شودکودك آزاري به تعدادي پیامدهاي منفی در سرتاسر طول عمر منجر می

آزاري را در ارتباط با پیامدهاي منفی دراز مدت و کوتاه مدت مطالعه کنند اند انواع خاصی از کودكن تالش کردهپژوهشگرا

اثرات ها و مرورها بر تحلیلی فرا، با انواع کودك آزاري همپوشی دارد. مرتبطاما نتایج نشان داده است که پیامدهاي منفی 

دهد که بین آزار جنسی دوران کودکی و افسردگی، اختالل کی نشان میجنسی دوران کودکوتاه مدت و بلند مدت آزار

اس و پالوچی چینی( داردوجود انحه، خودکشی، کژکاري جنسی، مصرف مواد، و مشکالت تحصیلی ارتباط ساسترس پس از 

دوران کودکی  بررسی پیامدهاي مرتبط با آزار هیجانی در موردهر چند که مرورهایی  .) 2003 ،پاتمن ؛2001 ،وایوالتو

دهد که آزار هیجانی دوران کودکی با افسردگی، ناامیدي، عزت نفس پایین، بد مطالعات نشان می ،انجام نشده است

هاي منفی ). در کل تعداد زیادي از پیامد2010 ،هاردینگ برنس، جکسون و( تنظیمی هیجانی و عاطفه منفی ارتباط دارد

                                                
1 - Brems C, Johnson ME, Neal D, Freeman M 
2 - Arnow, B. A., Blasey, C. M., Hunkeler, E. M., Lee, J. & Hayward, C 
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پیامدهاي منفی مرتبط با انواع مختلف کودك آزاري همپوشی قابل توجه نیز وجود  با کودك آزاري مرتبط است و بین انواع

  دارد.

اند. بعضی از آزاري کردهها با کودكي انواع پیامدهاي منفی و ارتباط آنشروع به مطالعه اخیراً پژوهشگران

- هآزاري عالقکودك ير تجربهثبه درك چگونگی افزایش خطر پیدایش اختالالت شخصیتی در بزرگسالی در ا پژوهشگران 

) نشان داد که 2001(  1یک مطالعه توسط جانسون و همکارانها متناقض بوده است. نتایج این پژوهشاند. مند شده

دچار یک اختالل  اند چهار برابر بیشتر احتمال دارند که در اوایل بزرگسالیافرادي که کودك آزاري یا غفلت را تجربه کرده

هاي اختالالت شخصیت که آزار هیجانی با افزایش خطر نشانه ندمطالعه دریافت این از طور اختصاصی هشخصیتی شوند. ب

روجریو و از طرف دیگر تایپ در نوجوانی و اوایل بزرگسالی ارتباط دارد. ید و اسکیزویاسکیزو ید،یمرزي، خود شیفته، پارانو

اي از بیماران خطر براي اختالل شخصیتی در نمونهآزاري و  بین کودك يرابطهدر پژوهشی با عنوان ) 1999همکاران ( 

دریافتند که الگوهاي مختلفی از کودك آزاري و غفلت در دوران کودکی با اختالالت شخصیتی مختلف ارتباط داشت که 

بین کودك  کلی يآزاري و اختالل شخصیتی است. این مطالعات به رابطهکلی بین کودك يبیانگر چیزي فراتر از یک رابطه

بین کودك آزاري  يها بر رابطهآن. پرداختند DSMآزاري و پیدایش بعدي هر یک از اختالالت شخصیتی توصیف شده در 

کنند که تا چه حد کودك آزاري بنابراین این مطالعات روشن نمی اختالل شخصیتی خاص تمرکز نکردند و خطر براي یک

یتی ( براي مثال خود آزاري به عنوان عالمت اختالل شخصیت مرزي یا هاي خاص یک اختالل شخصممکن است با ویژگی

تایپ) در مقابل افزایش خطر براي عواملی که در عنوان عالمت اختالل شخصیت اسکیزوتجریبات ادراکی غیرمعمول به 

  .شته باشنددا تباطبراي مثال مشکالت میان فردي ) اراختالالت شخصیتی مشترك هستند ( يهمه

ور طت بهبعضی از تحقیقال شخصیتی مورد عالقه خاص پژوهشگران اختالل شخصیتی اسکیزوتایپ است. یک اختال

یک جود واکی از تحقیقات فزاینده ح .اندویژه بر ارتباط بین اختالل شخصیت اسکیزوتایپ و کودك آزاري تمرکز کرده

ن و همکارا ه است (ریدان پریشی در بزرگسالی بودهاي روکودکی و افزایش خطر براي نشانهدوران آسیب يرابطه بین سابقه

تایپ و ی اسکیزواختصاصی بین پیدایش اختالل شخصیت يها باعث شده است که پژوهشگران به رابطه) و این یافته2005

  کودك آزاري بپردازند.

) 2003کاران (پیگیري توسط برن بوم و هم يیک مطالعه )2001 ،هاي قبلی (جانسون و همکارانهماهنگ با یافته

هیجانی بیشترین ارتباط با اختالل  آزاري، کودكآزاريهاي دیگري از کودكنشان داد که حتی بعد از کنترل شکل

به عالوه این پژوهشگران این احتمال را مطرح کردند که پیدایش باورها و ادراکات عجیب  شخصیتی اسکیزوتایپ را داشت.

  آزاري باشد. هایی نظیر کودكمدن با آسیبو غریب ممکن است یک راهی براي کنار آ

                                                
1 -Johnson, J.G., Cohen, P., Smailes, E.M., Skodol, A.E., Brown, J., Oldham, J.M 
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اند ردهکتمرکز  ي بین کودك آزاري و پیامدهاي منفی در مصرف کنندگانکه بعضی از پژوهشگران در رابطهدر حالی

بین  يهدر رابط یک عاملی کهاند. کند تمرکز کردهبعضی دیگر در عواملی که کودك آزاري را با مصرف مواد مربوط می

ست ااي نبهجحائز اهمیت است بد تنظیمی هیجانی است. بد تنظیمی هیجانی یک سازه چند ي و مصرف مواد کودك آزار

انی ریشانی هیجپ يربهها ب) ناتوانی براي کنترل رفتارها به هنگام تجفقدان آگاهی، درك و پذیرش هیجان که شامل: الف)

اري و د) نی انفجتجربیات هیجا نظیم مدت زمان و یا شدتهاي سازگارانه براي تعدیل و تج) فقدان دسترسی به راهبرد

واقع  ). در2004 ،رومر و دار( گراتسهاي اهداف معنیپریشانی هیجانی به هنگام تعقیب فعالیت يمیلی براي تجربهبی

ت دار مثبنیمع يبطهعالوه راکند. بهبین کودك آزاري و بد تنظیمی هیجانی حمایت می يادبیات نظري و تجربی از رابطه

یک و نبرامسی،  ،(گراتس، بورنوالوا، دالنی و عدم پذیرش هیجانی کی و هیجانی)ی(از نوع جنسی، فیز آزاريبین کودك

جانی نظیمی هیبین کودك آزاري (از نوع جنسی، فیزیکی، هیجانی و غفلت هیجانی و فیزیکی) و بد ت و )2007لوجوز، 

) 2010و گراتس ( ) مشاهده شده است. به عالوه، سونکه هان، تول2008 وئیز،(گراتس، تال، باروچ، بورنوالوا، لج کلی

ثبت مي رابطه می هیجانیابعاد بد تنظی يفیزیکی) با همهو یا دریافتند که آزار هیجانی دوران کودکی (اما نه آزار جنسی 

  . دارددار معنی

یت ل شخصبد تنظیمی هیجانی و اختال ،يي پیچیده بین انواع مختلف از کودك آزارمطالعات زیادي به رابطه

که ست می ا مکانیزکه نتیجه مستقیم کودك آزاري است یند. بد تنظیمی هیجانی صرف نظر از ایناهاسکیزوتایپ نپرداخت

ر یجانی دهکند، به نقش مهم کودك آزاري و بد تنظیمی کودك آزاري را با اختالل شخصیت اسکیزوتایپ مربوط می

ر جمعیت متغیرها د بررسی رابطه بین این ،کند. بنابراین یک هدف این مطالعهاسکیزوتایپی اشاره میهاي ویژگیتشدید 

کودك  نواع مختلفاچگونه  - 1 مصرف کنندگان مواد است. به طور اختصاصی این مطالعه موارد زیر را بررسی خواهد کرد:

 نقشی دریم هیجان آیا وجود مشکالت در تنظ –2 رد؟ارتباط داتایپ هاي اختالل شخصیتی اسکیزوپیدایش نشانه با آزاري

خصیتی خاصی از اختالل ش يهینکه آیا نشانا - 3و  ؟آزاري داردکودكوهاي اختالل شخصیت اسکیزوتایپ ارتباط بین نشانه

  ؟اسکیزوتایپ حائز اهمیت است

ه خوبی اثبات شده است الی بدر بزرگسآن دو بین  يچه رابطه اگردر مورد ارتباط بین کودك آزاري و مصرف مواد 

مصرف مواد (مصرف مواد یک مفهوم کلی با آزاري و ابعاد ي بین انواع کودكرابطهاما ) 2010 ،1و مارتین چرا(کالرك، ت

مطالعات بررسی قرار نگرفته است.  باشد) موردابعاد مختلف نظیر فراوانی مصرف، انگیزه براي مصرف و شدت مصرف می

اند. به عالوه حتی وقتی شدت مصرف مواد نپرداخته انگیزه براي مصرف و یا اصی بین کودك آزاري وخ يزیادي به رابطه

                                                
1 - Clark, L. A., Livesley, W. J., Schroeder, M. L., Irish, S. L 
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و ها در این زمینه بر آزار فیزیکی بیشتر پژوهش ،شوندهاي متعددي از بدرفتاري دوران کودکی در نظر گرفته میشکل

و آسیب هیجانی به عنوان عاملی  کودك آزاري است ترین شکل ازغفلت متداولکه . با توجه به ایناندجنسی توجه کرده

توجهی به این ). بی 2012 ،(کوهن و همکاران تاثیر گذار بر پیامدهاي بعدي و آسیب شناسی بعدي شناسایی شده است

  دو شکل از کودك آزاري تعجب آور است.

دهند و افرادي که کودك رخ میاند که انواع متعددي از کودك آزاري اغلب به طور همزمان پژوهشگران نشان داده

اند. اگرچه پژوهشگران شروع به بررسی چگونگی تاثیر انواع اند احتماالً بیش از یک نوع را تجربه کردهآزاري را تجربه کرده

 يهاي اساسی در رابطهاطالعات کمتري در مورد مکانیزماما اند، متعددي از کودك آزاري در مصرف الکل و مواد پرداخته

به عبارت دیگر شدت مصرف مواد میان بزرگساالن شناخته شده است.  انگیزه براي مصرف مواد و یا کودك آزاري وبین 

- رابطه بین کودك آزاري و بدتنظیمی هیجانی با فراوانی مصرف مواد، شدت مصرف مواد، انگیزه براي مصرف مواد و ویژگی

را براي تبیین  ) یک مدل رشدي0201(  1همکاران و روگوشتی مورد بررسی قرار نگرفته است. هاي اختالل شخصی

آزاري ( به صورت بله یا خیر کودك شده کهفرض این مدل در  ؛اندآزاري و ابعاد مصرف مواد مطرح کردهي بین کودكرابطه

مصرف و  اجتماعی در دوران کودکی و سوءهاي درون سازي و برون سازي و مشکالت با توانش ) بر گسترش نشانه

، هاي درون سازي و برون سازيها فرض کردند که نشانهبه عالوه آن نوجوانی تاثیر خواهد داشت.دوران ستگی مواد در واب

یعنی اواخر دوران کودکی و اوایل تر (تگی به مواد در مراحل رشدي پایینمصرف و وابس مشکالت با توانش اجتماعی و سوء

رون سازي و شدت مصرف مواد در مراحل رشدي بعدي (یعنی اوایل نوجوانی هاي درون سازي و بنوجوانی) به افزایش نشانه

ها دریافتند که کودك آزاري با افزایش مشکالت مرتبط با مصرف مواد ارتباط دارد. و اواخر نوجوانی) منجر خواهد شد. آن

بین  ينیز رابطه يیند دیگرو برون سازي احتماًال فرا يند که عالوه بر مشکالت درون سازاهاین پژوهشگران اشاره کرد

  کنند.کودك آزاري و مشکالت مرتبط با مصرف مواد را توجیه می

- ، نشانهت کودك آزاري با کنترل ضعیف ایگو) دریافتند که شد2010همکاران ( روگوش وبا استفاده از همان نمونه 

بین  يهاي برون سازي رابطهگو و نشانهو افزایش شدت مصرف مواد ارتباط دارد. به عالوه کنترل ضعیف ای هاي برون سازي

بین کودك آزاري و مشکالت  يها رابطهد. این یافتهکنمیگري مصرف مواد در نوجوانی را میانجیکودك آزاري و سوء

 يرابطه د و تحقیقات بیشتر براي درك بهترکند. اما این مطالعه به نوجوانان محدود بومرتبط با مصرف مواد را روشن می

بنابراین عالوه بر مشکالت در تنظیم هیجان به نظر کودك آزاري و مشکالت مصرف مواد در بزرگساالن ضروري است. بین 

سازي با توانش اجتماعی (نظیر کنترل ضعیف سازي نظیر اضطراب و افسردگی و مشکالت برونرسد که مشکالت درونمی

  د.کننایگو) شدت، فراوانی و انگیزه مصرف مواد را تبیین می

                                                
1 - Rogosch AF, Oshri A, Cicchetti D 
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سی باشد بین کودك آزاري و شدت مصرف مواد اسا يیک مکانیزم مهم که ممکن است در رابطهرسد به نظر می

ا ل مرتبط بمل دالیکنند و شاها دالیل فردي براي استفاده از مواد را منعکس میانگیزه براي مصرف مواد است. انگیزه

موقعیت  ر کردنت)، دالیل اجتماعی ( براي مثال براي بهتعواطف (به منظور کاهش عواطف منفی یا افزایش عواطف مثب

گاهی و سترش آگاجتماعی، براي اطاعت از فشار اجتماعی ) و دالیل مرتبط با تجربیات مثبت است ( براي مثال براي 

 يهنندل پیش بینی کها به عنوان یک عامدر ادبیات مصرف مواد، انگیزه .)1998 ،سیمونس کوریا، کري و برسالی ؛خالقیت

  ). 1998سیمونس و همکاران مواد شناسایی شده است ( مصرفشکالت م

آزاري به اختالالتی در تنظیم هیجان و گسترش رود که کودكهاي تجربی فوق الذکر احتمال میبراساس یافته 

هایی در مورد هادیدگشود. کنند) منجر تر کسب میتوانایی براي تنظیم هیجان (که کودکان در حال رشد در سنین پایین

هاي افراد به استرس نقش دارند هاي زیستی که در تنظیم پاسخآزاري و سیستمکودك به تاثیر که آسیب شناسی رشدي

که توانایی براي ). از آنجایی2002 ،و همکاران باشد ( ده بلیسمی نیز شامل تنظیم هیجان این موارد، کهروشن کرده است 

در  .)2005 ،1سی چتی و توتالل شود (تواند در اوایل زندگی دچار اختکند میرشد می تنظیم هیجان در اوایل کودکی

اي تنظیم هیجان برخوردار هستند دیده از راهبردهاي سازگارانه کمتري بروهشگران دریافتند که کودکان آسیبپژ اقعو

( برییر  نقش دارد یهیجان بزرگسالدر مشکالت تنظیم  ) و کودك آزاري2005 ،2براون اسپیشر و جنیس ،شیپمن ادواردز(

  ).2002 ،مهره گونگراد و ،گراتس ؛2006 ،گراتس ؛2007 ،و ریکاردز

ي انگیزه براي مصرف مواد شناسایی شده مشکالت در تنظیم هیجان به عنوان یک عامل پیش بینی کنندهاگرچه 

بین کودك آزاري و شدت مصرف مواد یا  اي نقش انگیزه براي مصرف مواد به عنوان عامل میانجیاست اما هیچ مطالعه

مهم مصرف  يهکنند با تنظیم هیجان به عنوان عامل پیش بینیمرتبط مشکالت اند. پیامدهاي منفی آن را بررسی نکرده

) و  2002 ،و کري 1998و همکاران،  1998، 3سیمونز و همکاران ؛2008 ،دوراد، برتوز، فان، کورکوس و بانجنرمواد (

) 2008 ،5اسولنسکییزنوویک و ومیلر، ج بان ؛2011 ،4جونوویک، بودن، گراسمیلر،  صرف مواد ( بانهاي مانگیزه

تنظیمی جوانان مصرف کنندگان مواد که بد ) فرض کردند که2008اند. براي مثال بان میلر و همکاران (شناسایی شده

تفاده کنند. به ویژه براي کاهش خلق منفی اس ممکن است مواد را براي تنظیم هیجان ،کنندهیجانی بیشتري را تجربه می

  .جوانا براي کنار آمدن با خلق منفی ارتباط دارد دار با استفاده از ماريتنظیمی هیجانی به طور معنیها دریافتند که بدآن

                                                
1 - Cicchetti, D. &Toth, S. L. 
2 -Shipman K1, Edwards A, Brown A, Swisher L, Jennings E 
3 - Simons J, Correia CJ, Carey KB, Borsari BE 
4 - Bonn-Miller, M.O.,Vujanovic,A.A.,Boden,M.T.,&Gross,J. 
5 - Bonn-Miller, M.O.,Vujanovic,A.A.,&Zvolensky,M.J 
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ل اختال وبین کودك آزاري، تنظیم هیجان، انگیزه براي مصرف مواد، شدت مصرف مواد  يدر حال حاضر رابطه

ر داي اساسی ههدف این مطالعه روشن کردن مکانیزم .است نشده بررسیمواد ت اسکیزوتایپ میان مصرف کنندگان شخصی

مواد  زاده کنن اختالل شخصیت اسکیزوتایپ در افراد بزرگسال استفاده و بین کودك آزاري و شدت مصرف مواد يرابطه

یا  اري متوسطددي از کودك آزانواع متع يهتر( تجربکه، الف) کودك آزاري بیششود است. به طور اختصاصی فرض می

 الل شخصیتاي اخت) ارتباط مثبتی با سطوح باال از بد تنظیمی هیجانی خواهد داشت، ب) کودك آزاري با  ویژگی هشدید

 اطاد ارتبصرف موماسکیزوتایپ در میان مصرف کنندگان مواد ارتباط خواهد داشت و بد تنظیمی هیجانی با انگیزه براي 

  خواهد داشت.

  ضرورت و اهمیت پژوهش

 دت زیاديمشناختی دراز فیزیکی و جنسی) با اثرات روان (هیجانی، مطالعات نشان داده است که کودك آزاري

؛ 2000،نلر و همکاراد(کن باشدخودکشی و اختالالت شخصیتی می افسردگی، مرتبط است که شامل سوء مصرف مواد،

مدهاي منفی پیا بین کودك آزاري و يهاي اختصاصی که رابطها این موجود مکانیزمب ).2001 ،میلن و همکاران مک

تنظیم هیجان ممکن  شواهد موجود حاکی از این است که مشکالت در  اند.نشدهدرك  کامالً ،دنکن سالمت روانی را تبیین

بین  يبطهرا هه براي توجیتبیینی ک .استزاري و آسیب شناسی روانی بعدي مرتبط کودك آبا است مسیري باشد که 

 یدتنظیماین است که مشکالت ب ،وسیعی از مشکالت سالمتی مرتبط با آن مطرح شده است يکودك آزاري و دامنه

 ار،(ماز ندکگري مییبین آسیب دوران کودکی و خطر براي آسیب شناسی روانی بزرگسالی را میانج يهیجانی رابطه

لعات مطا .رتبط استمهاي منفی متعددي با کودك آزاري کند که پیامدیقات تایید میعلی رغم اینکه تحق ).1998 ،رینولز

براي   ت.نشده اس شود انجامهاي منفی میکودك آزاري موجب این پیامد ،هایی که از طریق آنمچندانی در مورد مکانیز

  ی دو مدل استفاده شده است:فهاي منتبیین این پیامد

  ).2010 ،1(سن و کري اثرات افتراقیمدل  -2 ،مدل اثرات عمومی - 1

ت به مشکال کهاحتمال دارند  فیزیکی و هیجانی جنسی، کند که  هر نوع کودك آزاري،مدل اثرات عمومی فرض می

 ،دیلو و مسمن ،والش ،کل مونس،1999، بیکر و شودر رن انویک، (بنسلی، عمومی در عملکرد هیجانی و رفتاري منجر شود

رات افتراقی که مدل اثدر حالی )،2001 ،؛ هیگنیس و مککین2004هیگینس  ؛1999 ،یل و روبررات گرین راسو، ؛2007

مس؛کاواي ررایر و (ب سالی در ارتباط استهاي خاصی در بزرگحاکی از این است که انواع خاصی از کودك آزاري با پیامد

  ).2010 ،سن و کري ؛1997 ،درانلوس و الکس ،1988 ،یوال و شیف

                                                
1 - Senn, T. E., & Carey, M. P 
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مدل اثرات افتراقی حالت اختصاصی  ي مدل اثرات عمومی حمایت تجربی قابل توجهی وجود دارد،اگر چه برا

  کند.پیامدهاي اختصاصی را فراهم می ،انواع خاصی از کودك آزاري يشده ضبیشتري براي روابط فر

با یک نوع کودك آزاري  هاي مرتبطاند و بیشتر مطالعات بر پیامدهاي زیادي نپرداختهپیامد عات به بررسیالاکثر مط

آزار  اند که آیابه این موضوع پردخته ،اندبر مدل اثرات افتراقی تمرکز کردهاکثر مطالعاتی که  .)جنسی(آزار  اندتمرکز کرده

هاي مرتبط با آزار و مطالعات چندانی به پیامد ؟شودکار خطرناك منجر میرهاي جنسی کژجنسی در دوران کودکی به رفتا

اند که آزار جنسی در دوران کودکی ارتباط تعدادي از مطالعات نشان داده اند.هیجانی در دوران کودکی نپرداخته فیزیکی و

 برادیکوف، ردکی، لتلتون، ؛1990، (برایر و رانس قوي با رفتارهاي جنسی پرخطر دارد تا آزار فیزیکی یا آثار هیجانی

اثرات  اما مطالعات زیادي به طور همزمان .)1999، یتبک ن وسیمو ،2010 ،سن و کري ،1997،بالستر ؛2007،برنسون

 فقط در یک مطالعه توسط برایر و رانس اند.بر انواع پیامدهاي منفی نپرداختهفیزیکی دوران کودکی  افتراقی آزار جنسی،

آزار فیزیکی با  نشان داده شد که آزار جنسی به طور منحصر به فرد با رفتار جنسی ناسازگارانه ارتباط دارد، )1990(

تحقیقات بیشتري الزم  ،ها امید بخش هستنداگر چه این یافته پرخاشگري و آزار هیجانی با عزت نفس پایین ارتباط دارد.

  است تا روابط خاصی بین انواع خاص آسیب دوران کودکی و پیامدهاي مرتبط با آن در دوران بزرگسالی درك شود.

ي افراد ها روکه بیشتر پژوهشاین است فتراقی وجود دارد ورد مدل اثرات ایک مشکل دیگري که در تحقیقات در م

  شود.هاي دیگر محدود میجمعیت بهم پذیري یمعو ت اندعادي تمرکز کرده

بین کودك آزاري و پیامد منفی هستند چون میزان کودك  رابطه يمصرف کنندگان مواد گروه مناسب براي مطالعه

(برمز و  هاي منفی متعددي با کودك آزاري در این جمعیت ارتباط داردو پیامدباالست  اً زاري در این جمعیت نسبتآ

  ).2004،همکاران

به سوء مصرف  مجدداً ،مواد از آنجایی که درصد زیادي از مصرف کنندگان مواد پس از دریافت درمان براي مصرف

دوران کودکی ممکن است با رفتار ناسازگارانه در  که چگونه انواع مختلفی از بدرفتاري دردرك این ،گردندخود بر می

 ،شود مصرف کنندگان مواد در معرض خطر براي عود اختالل خود قرار گیرندلی ارتباط داشته باشد که باعث میبزرگسا

  حائز اهمیت است.

افزایش دهد و اص را هاي خرفتاري در دوران کودکی با پیامدند دانش در مورد ارتباط انواع بدتوانتایج این مطالعه می

  ریزي درمانی براي مصرف کنندگان مواد حائز اهمیت است.این دانش در برنامه

 ،سکیزوتایپ(اختالل شخصیت ا ي مورد مطالعهصاصی انواع کودك آزاري و پیامدهااگر شواهدي دال بر روابط اخت

و و انگیزه براي مصرف مواد جان حاصل شود و اگر اطالعاتی در مورد بدتنظیمی هی گري)شدت مصرف مواد و تکانش

  طراحی است. مصرف کنندگان مواد قابل يهاي مختص آسیب براي استفادهمداخله هاي میانجی شناخته شوند،مکانیسم
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برنامه  ،دوران کودکی را دارند آزار جنسی در يماري ایدز که سابقهبراي مثال براي مصرف کنندگان مواد داراي بی

قابل توجه در مصرف مواد و  هايد که  شرکت کنندگان در این برنامه کاهشادحقیقات نشان میصاصی طراحی شد و تاخت

  ).2012،و همکاران وایت( کردند بیشتر پیروي  HIVن با درمان اچن و هم کردهزا را تجربه هاي استرس آسیبنشانه

ی که مصرف کنندگان مواد شکالت خاصتوانند انواع ممیهم  هان مداخلهی، اهاي هدفمند طراحی بشونداگر مداخله

منفی  به تغییرات در الگوهاي هیجانی و رفتاريد نشوتوانند منجر مورد هدف قرار دهند و همچنین می کنند راتجربه می

  .شودکه در این افراد مشاهده می

راي این افراد که یی بهانندگان مواد در نظر گرفتن مداخلهبه علت میزان باالي آسیب دوران کودکی میان مصرف ک

  ضروري است تا پیامدهاي منفی مرتبط با مصرف مواد کنترل شود. ،دهندهاي خاص را مورد هدف قرار میاثرات آسیب

ریزي درمانی به نفع مصرف کنندگان مواد خواهد اري در دوران کودکی در برنامهدر نظر گرفتن سابقه خاص بدرفت

برخی از رفتارهاي مسئله ساز و مقاوم زار دوران کودکی ضروري است تا یات آبود. در واقع درك و مداخله در سطح تجرب

  .میان مصرف کنندگان مواد مورد هدف قرار گیرد

  پژوهش:  هايسؤال

 کنند؟چند درصد از مصرف کنندگان مواد سابقه کودك آزاري را گزارش می - 1

 دهند؟می چند درصد از مصرف کنندگان مواد اختالل شخصیت اسکیزو تایپ را نشان - 2

آیا کودك آزاري و مشکالت در تنظیم هیجان می توانند شدت مصرف مواد، انگیزه براي مصرف و  - 3

 هاي اسکیزوتایپی در مصرف کنندگان را پیش بینی کند؟ویژگی

  

  فرضیه هاي پژوهش

  .بستگی مثبت دارددت مصرف مواد همکودك آزاري با ش-1

  .یپ همبستگی مثبت داردیت اسکیزوتاهاي شخصزاري با نشانهکودك آ -2

  .هیجانی همبستگی مثبت دارد یتنظیم کودك آزاري با بد -3

  .هاي مصرف مواد ارتباط داردنگیزهکودك آزاري با ا-4

  .شدت مصرف مواد همبستگی مثبت داردبد تنظیمی هیجانی با  -5

  .اسکیزوتایپ همبستگی مثبت دارد شخصیتیهاي بد تنظیمی هیجانی با نشانه -6

  .هاي مصرف مواد ارتباط داردنگیزهتنظیمی هیجانی با ا بد -7
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Abstract: 

The intent of this study was to determine the association of childhood maltreatment, and 

emotion dysregulation with motives for substance use, substance use severity and 

schizotypal personality traits. A descriptive-correlation research design was used and the 

statistical population comprised all substance users seeking treatment at the Bahar De-

Addiction Clinic in Ardebil during the year 1393. Data were collected from a sample of 72 

substance users using the Drug Abuse Screening Scale, Childhood Trauma Questionnaire, 

Difficulties in Regulating Emotions Scale, Motives for Substance Use and the Schizotypal 

Personality Questionnaire. Results revealed that 47.2%, 8% and 6% of the individuals 

reported experiencing moderate to severe emotional abuse and neglect, physical neglect, 

and physical and sexual abuse, respectively. Furthermore, 70% reported using drugs 1 to 2 

times a day and 4.17% of the individuals reported schizotypal traits. Emotional abuse was 

associated with substance use severity and with various motives for substance use, while 

physical abuse correlated only with coping and expansion motives, and physical neglect 

correlated only with expansion motives. Childhood maltreatment, in general, and physical 

neglect and emotional abuse, in particular, were significantly and positively associated 

with difficulties with regulating emotions. Among the various types of childhood 

maltreatment only emotional abuse showed a positive association with schizotypal traits. 

Regression analyses revealed that emotional abuse emerged as a significant predictor of 

substance use severity, as well as coping and social motives for substance use; emotional 

neglect predicted conformity and expansion motives while physical neglect predicted 

social motives for substance use. Of all the variables only difficulties with regulating 

emotions emerged as a predictor of disorganized trait of schizotypy.  

Keywords: childhood maltreatment, emotion regulation, motives, severity, schizotype, 

substance use  
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