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 رابطه خودشناسي و فراهيجان با فراشناخت در معتادان به مواد مخدر

 

 چكيده
 

و رابطه سه فراهيجان با فراشناخت در معتادان به مواد مخدر  و این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودشناسی  

همبستگی،  به اجرا در آمده است. برای این مطالعهمتغير مذكور با آمادگی به اعتياد در افراد غير معتاد 

نفر معتاد مرد از جامعه معتادان مراكز ترك اعتياد اردبيل و كرج به روش در دسترس و  92ای با حجم نمونه

صورت تصادفی انتخاب شد. برای  دانشجوی پسر از جامعه دانشجویان دانشگاه محقق اردبيلی به 84

پرسشنامه خودشناسی، و ، فراهیجان پرسشنامه، پرسشنامه باورهای فراشناختآوری اطالعات از جمع

های بدست آمده به كمک تحليل رگرسيون چندگانه و مدل داده پرسشنامه استعداد اعتیاد استفاده شد. 

معادالت ساختاری تجزیه و تحليل شد. نتایج نشان داد كه آمادگی به اعتياد افراد را از روی خودشناسی، 

ينی كرد. بين خودشناسی، فراهيجان و فراشناخت افراد معتاد نيز بتوان پيشفراهيجان و فراشناخت بخوبی می

دار مشاهده شد. همچنين فراهيجان رابطه بين خودشناسی و فراشناخت را در افراد معتاد بخوبی رابطه معنی

كند. به كليه متخصصان مرتبط با پيشگيری و ترك اعتياد پيشنهاد می شود در كنار علل زیست تعدیل می

ل روانشناختی اعتياد را جدی گرفته و برای كمک به این افراد، مداخالت روانشناختی روی شناخی، عل

 خودشناسی، فراهيجان و فراشناخت را نيز مورد توجه قرار دهند.

 

 : اعتياد، فراهيجان، خودشناسی، فراشناخت، آمادگی به اعتيادهاي کليديواژه 

 

 

 

 

 



 

Relationship Among Self-Knowledge and Meta Emotion with Meta 

Cognition in Drug Addicts 

 

Abstract 

This study has been carried out with purpose of examine the relationship of self- 

knowledge and meta emotion with meta cognition in drug addicts the 

relationship of mentioned variables with addiction potential in non addicts. For 

this correlational study, a sample size of 92 drug addicts was selected from 

Ardabil and Karaj addiction centers with available sampling method, and 84 

students from Mohaghegh Ardabili university with randomly sampling method. 

self- knowledge, meta emotion, meta cognition and addiction potential 

questionnaires was used to measure research variables. The obtained data were 

analyzed with multiple regression and structural equation modeling techniques. 

Results showed that self- knowledge, meta emotion and meta cognition to be 

predict as well the  addiction potential. Aside from it, self- knowledge and meta 

emotion significantly correlated with meta cognition in drug addicts. Finally, 

turned out that meta emotion mediate the relationship of self- knowledge and 

meta cognition in drug addicts.   Recommend to all professionals associated 

with addiction prevalent and therapy, alongside of biological causes of 

addiction attend to  psychological factors, and to help these people variables 

like self- knowledge, meta emotion and meta cognition be taken seriously. 
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 تاريخچه اعتياد در ايران و جهان

نماید كه بشر از آغاز تاریخ از مواد مخدر برای تسكين دردها و آالم خود كه به مكتوبات تاریخی چنين می

ها اولين مردمی نبودند نموده است. برخالف آنچه مشهور است، چينیآشنا شده بودند استفاده میآنها  با تجربه

ز دیرباز با خواص درمانی تریاك آشنا بودند ولی كه با تریاك آشنایی داشتند، گرچه حكما و دانشمندان چينی ا

 احتماالً در قرن نهم و یا دهم بود كه تریاك توسط اعراب به كشور چين معرفی شد. 

ترین اقوامی بودند كه نه دهد كه سومریان از كهنها باقی است، نشان میهایی كه از تمدن سومرینوشته

نيز بر آنها نهاده بودند، كه هنوز این نام شایع است. « گياه شفابخش»كردند بلكه نام تنها از تریاك استفاده می

های باستانی پزشكان آشوری نيز صدها سال پيش از ميالد مسيح به خواص داروی تریاك پی برده بودند، نوشته

اعر شد و حتی هومر شهای تاریخ بابل، مصر و یونان و روم استعمال میدهد كه تریاك در تمام دورهنشان می

های روم در ششصد های زینتی باغجزو گل را و آن آورداز گل خشخاش سخن به ميان مییونانی در آثار خود 

های قدیم ها اززمانهای باقيمانده از مصریان، مصریدانسته است. براساس پاپيروسسال پيش از ميالد می

است كه در آنجا  THE BESر مشتق از شه (The BAICA)كردند. و اسم خشخاش )تریاك( استعمال می

كاشتند، لذا كشت خشخاش با اینكه در ممالک شرقی از جمله ایران، چين، هند، تركيه و ممالک اروپائی به می

آمد، ولی اصل آن از مصر بوده است. مجارستان اولين كشور اروپائی است كه با خشخاش آشنا شد و عمل می



 

بردند. در اش را به كار میشناختند و شيرهيش از ميالد آن را میشناسان كشور مذكور هزار دویست سال پگياه

ایران دانشمندان و پزشكانی چون محمدبن ذكریا رازی و ابن سينا اولين كسانی بودند كه به خواص داروئی 

ا كردند. به طور كلی استعمال تریاك در ایران رتریاك آشنا بوده و آن را برای مداوای بيماران خود تجویز می

دانند. ولی آنچه مسلم ای ره آورد حمله اعراب یا چنگيز و یا سوغات لشكركشی نادرشاه به هندوستان میپاره

آید، زمان صفویه است در زمان حكومت صفویان مصرف این ماده متداول بوده و چنانچه از شواهد بر می

و رجال عالی مقام معمول بود. در قرن  استعمال تریاك بيشتر به منظور تعدیل اضطراب خاطر بزرگان و درباریان

دهد تا تریاك موجود كند و دستور میدهم هجری شاه طهماسب صفوی مصرف مواد افيونی را جدی تلقی می

در دربار را معدوم نمایند. در زمان شاه عباس ظاهراً باید مصرف این مواد توسعه بيشتری پيدا كرده باشد زیرا 

ن جوشانده خشخاش است بسيار رایج بوده به طوری كه شاه عباس دوم  گویند شربت كوكنار كه همامی

ضرورت مبارزه با آن را دریافته و برای جلوگيری از مصرف آن ناگزیر از صدور احكام و فرامين موكدی 

شد و تریاك كشی آن چنان رواج شود. تا پيش از قرن نوزدهم تریاك در ایران به طور وسيع كشت نمیمی

شود. در دوران اميركبير كشت خشخاش به ك كشی در ایران از زمان ناصرالدین شاه شروع مینداشت. تریا

صورت آزمایشی در اطراف تهران انجام گرفته است. استعمار انگلستان پس از به زانو درآوردن هند بر آن شد 

سرزمين ایران بهره  بایست ازكه ميان لندن و هندوستان خط ارتباطی تلگراف برقرار كند و برای اینكار می

گرفتند و از این جهت آن را به ناصرالدین شاه مطرح و عملی ساختند و به این طریق سيم با نان و كارگران می

های گسترش و آموزش تریاك كشی در ایران بودند و خراسان به عنوان هندی خط ارتباط، از بزرگترین انگيزه

پيش قراوالن قاچاقچيان  1851ر گرفت به طوری كه از سال های شوم آنان قراتریاك كشی در تيررس آرمان

های دراویش هندی در خراسان و كرمان پراكنده شدند و به این داروی تحذیر كننده و اعتياد آور در لباس

خریدند، كشاورزان دست از زراعت گندم ها تریاك ایران را خوب میتریاك كشی پرداختند. چون انگليسی

های تحدید تریاك و انحصار تریاك و مجازات مرتكبين شخاش روی آوردند. قانونكشيدند و به كشت خ



 

قاچاق مواد افيونی و توليد وتوزیع غيرقانونی هرچند ظاهراً در جهت كاهش مصرف این ماده و مبارزه با آن 

اعتياد آن های جنگ جهانی دوم و بعد از آن قاچاق مواد افيونی و وضع كنترل محدود هم ازبين رفت و در سال

قانون منع كشت خشخاش و جلوگيری از مصرف غيرطبيعی تریاك  1334كند. در سال رواج بيشتری پيدا می

دولت قانون منع  1348از تصویب مجلس گذشت و وزارت بهداری را مسئول معتادین قرار دادند. در سال 

اج داد. پس از پيروزی كشت خشخاش را لغو كرد و به جای محدود خشخاش و سهميه كوپن تریاك را رو

ای به مدت شش ماه به قانون سهميه تریاك معتادان مجاز لغو و دوره 1359انقالب اسالمی ایران، در خرداد ماه 

 عنوان ترك اعتياد مقرر شد و از آن پس اعتياد جرم و معتاد مجرم شناخته شد. 

 

 مفاهيم 

شود. به عنوان جایگزین آن استفاده می «وابستگی»امروزه در تعریف اعتياد از اصطالح  اعتياد: -1

وابستگی عبارت است از یک حالت روانی و برخی اوقات جسمی، كه در اثر مصرف دارو و یا مواد مخدر و 

شود )سازمان بهداشت جهانی، های رفتاری و روانی و امثال آن مشخص میالكل ایجاد شده و به وسيله واكنش

1969.) 

ير طبی و مكرر داروست كه به ضرر خود مصرف كننده یا دیگران است )سادوك منظور از اعتياد استفاده غ

 سه معيار تشخيصی برای سوء استفاده دارویی مطرح شده است: DSMIV(. در 1381و كاپالن، 

ای و اجتماعی در اثر استعمال اختالل در اعمال حرفه -استفاده بيمارگونه از ماده اعتياد آور. ب -الف

 مدت استعمال ماده اعتيادآور كه حداقل باید یک ماه طول بكشد. -اعتيادآور. ج بيمارگونه ماده

مصرف اجباری، بيش از حد یا مداوم داروهایی كه اعتياد آور بوده و برای شخص،  اعتياد دارويي: -2

 جامعه یا هر دومضر باشد.

 شود. ویی گفته میگرایش به ازدیاد مصرف ماده اعتيادآور كه به این پدیده تحمل دار تحمل: -3



 

وابستگی جسمانی با نياز وجود دارو و به منظور طبيعی عمل كردن، و پيدایی  وابستگي فيزيكي: -4

 شود.نشانگان ترك دارو در اثر قطع آن مشخص می

شود و یا ميل شدید مستمر یا شناختی كه عادت مهم ناميده میوابستگی روان وابستگي رواني: -5

 (.1381منظور اجتناب از حالت مالل مشخص است )سادوك و كاپالن،  متناوب برای مواد به

شود كه به ها اطالق میای ازعالئم و نشانهسندرم محروميت به مجموعه سندرم ترك مواد مخدر: -6

هنگام قطع ناگهانی مصرف دارو یا ماده مخدر مربوطه در فرد دچار وابستگی فيزیكی به داروی مزبور، روی 

 ميدهد.

سوء مصرف بدین معنا است كه اگر چه فرد نسبت به مواد اعتياد ندارد ولی آنرا به طور  سوء مصرف: -7

 كند. نابجا یا بيش از حد مصرف می

شامل همه موادی است كه روی مغز تأثير گذاشته و باعث هيجان و عصبانيت و  مواد اعتيادآور: -8

 نماید. رف مكرر آنها وابستگی ایجاد میشوند و مصافسردگی و رفتار غيرطبيعی و یا گيجی می

 انواع مواد اعتيادآور 

 تركيبات تریاك شامل تریاك، هروئين، مرفين، سوخته و شيره.  -1

 ، حشيش و ماری جوآناLSDزا، شامل كوكائين، مواد توهم -2

 خواب آورها ومواد ضد اضطراب شامل باربيتوراتها و الكل -3

تر است توضيح زیادی دارد كه در اینجا تنها مواردی را كه مصرف آن رایج مواد مخدر مورد استفاده انواع

 دهيم:می

ای شيره، گياهی ای است كه به رنگ قهوهتریاك كه در فارسی به صورت تریاق آمده است ماده ترياك:

است كه  ترین داروهاییآید. تریاك از قدیمیگویند به دست میبه نام كوكنار كه در عربی به آن خشخاش می



 

بخش توأم با سستی و رخوت و باالخره خواب بشر ساخته است و دارای اثر تخدیری است یعنی حالت آرام

 نماید. ایجاد می

 1874شود و پودر سفيد رنگی است كه در سال هروئين با عمل تقطير از مرفين استخراج می هروئين:

ت مری كشف شد. دانشمند فوق این ماده را در بيمارستان سن (C.R.Wright)توسط یک دانشمند انگليسی 

تترا استيل مرفين خواند وكارخانه بایر آلمان دست به تهيه تجارتی آن زد و به آن نام هروئين گذاشت. این مواد 

های آلودگی، كاهش بازتاب)هروئين( نيز تخدیر كننده است و اعتيادآورترین ماده مخدر است و ایجاد خواب

 گردد. ان قلب، كاهش ميزان تنفس، تقليل اشتها میبدن، پایين آمدن ضرب

شود و یا مستقيماً از ای روشن، از تریاك استخراج میمرفين پودری است كریستالی به رنگ قهوه مرفين:

شود كه آید. اگر مرفين به طریق مستقيم از ساقه خشخاش به دست آید باعث میساقه خشخاش بدست می

مرفين برای تسكين دردهای حاد و موقت ناشی از عمل جراحی، شكسته بندی،  تریاك توليد نشود. در گذشته

گرم ميلی 200رفت. خواص مسموم كنندگی مرفين بسيار قوی است. به قدری كه مصرف سوختگی به كار می

 شود. گرم تریاك است و گاهی نيز منجر به مرگ می 3تا  2آن معادل مصرف 

كننده را دارد و بيشتر برای معالجه درد و سرفه و سياه سرفه به كار  این مواد نيز خاصيت تخدیر کودئين:

 نماید ولی وابستگی روانی آن زیاد است. رود. كودئين وابستگی جسمانی كمتری ایجاد میمی

 دارویی است با اثر ضد درد.  متادون:

رف آن در افراد كم ای پس از شيوع مواد اعتيادآور و مشاهده عوارض سوء آن، ميل به مصدر هر جامعه

شود. در شرایط كنونی هروئين به عنوان ماده مخدر خطرناك و خانمان سوز در جامعه جا افتاده است، لذا می

كنند و هم اكنون كراك با قيمت قاچاقچيان با تغيير رنگ، ظاهر و نام این ماده سعی در ایجاد بازار فروش می

موسسه ارتقای سالمت ایرانيان با اشاره به اینكه بزرگترین خطر رسد. رئيس هزار تومان به فروش می 10تا  20

است، و نتایج این پژوهش « كریستال»و « كراك»كنونی در خصوص مواد مخدر جدید، فروش هروئين به نام 



 

مصرف « كریستال»اند كه كردهنشان داد كه حدود سه چهارم معتادین مراجعه كننده برای درمان، تصور می

اند. و همچنين براساس پژوهشی در مؤسسه ارتقای سالمت الی كه این افراد به هروئين معتاد بودهكنند در حمی

هزار تومان، مشخص شد این  20تا  10های مصرفی با قيمت نمونه از كراك 30ایران با آزمایش بر روی حدود 

از پودر سفيد رنگ به حالت  مواد، كراك واقعی نبوده، بلكه هروئين است. و قاچاقچيان با تغيير شكل هروئين

فروشند تا بتوان با سرسوزن مصرف كرد. البته شيشه وكریستال بلور آن را به نام شيشه، كریستال و كراك می

های پس از زا و اعتيادآور هستند. و براساس آمار جهانی انتشار یافته در سالواقعی نيز به عنوان مواد توهم

پيروزی انقالب اسالمی 
40

1
تن هروئين مصرفی ساليانه جهان در ایران مصرف شده است. طبق آمار بيشاز  16

 600دهند. طبق برآوردی معتادان كشور هر ماه از زندانيان كشور را مجرمين مواد مخدر تشكيل می 50%

سال كاهش  20سال به  40دهند. ضمن آنكه متوسط سن اعتياد در كشور ما از ميليارد بودجه كشور را هدر می

جمعيت( در ایران یک ركورد جهانی است )ویژه نامه همایش  %5ميليون معتاد ) 3یافته است. مضاف بر اینكه 

 (. 1383پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر، اردبيل، 

 علل اعتياد 

يان كنيم اعتياد شناسان این علل را به صورت زیر بعلل اعتياد بسيارند و ما در اینجا به برخی از آنها اشاره می

 كنند: می

 بلوغ و نوجواني  -1

ی سنی رود. در این دورههای زندگی به شمار میترین دورهدوران بلوغ و نوجوانی یكی از حساس

های مرجع و خصوصياتی از قبيل تشخيص طلبی، اعالم استقالل، مخالفت جویی، خودنمایی، تبعيت از گروه

های خاص بحران و شورش است. جوان با دارا بودن ویژگی كند. دوران جوانی زمانها صفت دیگر بروز میده

 شود.خود به دنبال هيجان است و در این راه اغلب به بيراهه كشيده می

 اختالفات خانوادگي و تضاد و کشمكش بين والدين  -2



 

. شود كه فرزندان از مراقبت و كنترل الزم برخوردار نباشندهای خانوادگی بين والدین موجب میدرگيری

گردد كه فرزندان چنين این وضعيت و فضای نامساعد خانوادگی و عدم صميميت بين افراد خانواده  موجب می

ای برای خود دوستانی بيابند و با اهمال و غفلتی كه در پرورش آنها شده، به سوی اعتياد سوق داده خانواده

 شوند. 

 دوستان ناباب ومعتاد  -3

ها وگرفتاری به بينند دوستانشان با مصرف مواد مخدر نگرانیاراده وقتی میبرخی از افراد سست عنصر و بی

 كنند. های روحی خود را خاموش میآورند، از روی شادی موقتی و آرامشدست می

 هاي زندگي و بيكاري نابساماني -4

برو شدن با مسائل اجتماعی از دیگر عواملی كاری و فرار از مشكالت زندگی وعدم توانایی فرد در روبی

 شوند شخص، مواد مخدر را پناهگاهی برای خود تلقی كند و به آن پناه ببرد. هستند كه موجب می

 پناهي، نداشتن دوستان خوب تنهايي، احساس بي -5

مكن است های اجتماعی و نداشتن دوستان صالح، امين، دلسوز و مهربان نيز مكسی و شكستتنهایی و بی

 فرد را به طرف اعتياد سوق دهد. 

 فشارهاي عصبي و رواني  -6

آورد. مشكالت و در اكثر اوقات عوامل روانی و فشارهای عصبی، كششی برای اعتياد در فرد به وجود می

ی زندگی، شخص را به طرف مواد نيازهای روانی و عاطفی برآورده نشده و عوامل نامساعد و ناراحت كننده

 دهد.وق میمخدر س

 هاي نفساني و زودگذرلذت -7

آورند گروهی نيز با تصور نادرست برای پيدا كردن آرزوهای گمشده خود به مصرف مواد مخدر روی می

 پندارند.های خود میو آن را منبع لذت و خوشحالی و رفع نيازمندی



 

 فراواني و در دسترس بودن مواد مخدر  -8

مصرف مواد مخدر و در دسترس بودن و تهيه آسان آن، افراد مصرف كننده  توان انكار كرد كه فراوانینمی

 انگيزاند.   را بر می

 توهم لذت جنسي بيشتر  -9

كنند مصرف مواد مخدر لذت دانند و تصور میبرخی از افراد، ریشه اعتياد را در رابطه با امور جنسی می

كند، مواد مخدر نه تنها توانایی جنسی را زیاد نمیدهد، اما واقعيت این است كه مصرف جنسی را افزایش می

 شود.های جنسی و عقيمی در مردان و نازایی در زنان میبلكه موجب اختالل در تعادل هورمون

 آوردن به کارهاي خالف شرع، عقل و عرف جامعه  روي -10

شود این فرد میچون در فرد معتاد ترس، وحشت و بزدلی جانشين شجاعت و شهامت و از خودگذشتگی 

گردد، ناچار برای به دست آوردن مواد مخدر وتوهم درآمد بيشتر به اعتنا مینسبت به كار و شغل شرافتمندانه بی

آورد یا واسط فروش مواد مخدر كارهای خالف شرع عقل و عرف اجتماع مانند تكدی، و دزدری روی می

 شود.می

 اعتياد و درمان معتادان  از پيشگيري 

 يقات وسيع علمی به منظور شناسایی دقيق علل رویتحق -1

اگر بخواهيم دیوار بالی خانمان سوز اعتياد از بين برود باید زمينه برای تحقيقات مراكز پژوهشی فراهم 

ترین راه مبارزه با مواد مخدر و خشكانيدن اند كه اصلیها تجربه به این نتيجه رسيدهشود. كارشناسان پس از سال

 د، برچيدن زمينه و انگيزه اعتياد در نسل جوان است. ریشه اعتيا

 ی علل و پيامدهای اعتياد آموزش عمومی درباره -2

 آموزش عمومی و پيشگيری از اعتياد باید به عنوان یک فرهنگ در جامعه همگانی شود. 

 شناخت دقيق نيازهای جوانان  -3

باشد ترین نيازهای جوانان، تحصيل، اشتغال میمسكن، امكانات سالم تفریحی و ورزشی و ازدواج، اساسی

ها و مسئولين و با شناخت دقيق نيازها و تصميم جدی برای برطرف نمودن این نيازها در حد توان خانواده

 توان اميد جدی به پيشگيری ازاعتياد و درمان معتادان داشت. می



 

 ها و وسایل ارتباط جمعی سانهنقش ر -4

های مفيد آموزشی، تربيتی، تفریحی و سرگرمی، وسایل ارتباط جمعی، بخصوص صدا و سيما برنامه

ساز گرایش های تلویزیونی جذاب و آموزنده، زمينهتواند در این زمينه، نقش موثری داشته باشد. زیرا برنامهمی

 واهند بود. جوانان به زندگی سالم و دوری از اعتياد خ

 نقش بهداشت  -5

بر درمان است.پيشگيری ازطریق آموزش و تشویق مردم بخصوص نسل « مقدم»در تمام جهان بهداشت 

 جوان باید در صدر كارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گيرد. 

 مبارزه قاطع و پيگير با سوداگران مرگ  -6

 نقش نهادها، مؤسسات و مراكز فرهنگی  -7

های ست كه برای دور نگهداشتن جوانان از این بالی خانمان سوز، نهادهایی چون مدرسه، مؤسسهواضح ا

توانند بسيار مفيد و ثمربخش باشند، اما اهميت های مذهبی و ... میفرهنگی و ورزشی، نيروهای انتظامی، مؤسسه

رین واحد جامعه نقش بسزایی در دور تهيچ كدام از آنها به پای خانواده نخواهد رسيد. خانواده به عنوان اساسی

 نگهداشتن فرزندان از مواد مخدر دارد. 

 

 شيوع اعتياد 

 280زا و آرام بخش شناسایی شده است. و وجود نوع ماده مخدر، محرك، توهم 980تاكنون نزدیک به 

آمد ناشی از این ميليون نفر معتاد در سطح دنيا و در 218های زیر كشت در جهان و افزون بر هزار هكتار زمين

تجارت مسموم ميل و اشتياق به قاچاق را در سوداگران مرگ افزایش داده است. براساس آمار بهداشت جهانی 

% مصرف 45سال است. بيش از  30تا  25درصد جمعيت و متوسط سن معتادان  4/3ميزان اعتياد در ایران 

درصد معتادان در ایران تریاكی،  70د. قریب سال قرار دارن 20-30كنندگان هروئين در ایران در گروه سنی 

درصد مخلوطی از این نوع و موارد دیگر مثل سوخته و شيره  10درصد حشيشی و  4درصد هروئينی،  16

 هستند. 



 

 

 هاي مختلف درباره اعتياد ديدگاه

طبق این دیدگاه اعتياد جهت كاهش اضطراب و بر طرف كردن كاذب احساس محروميت صورت 

 كند مصرف مواد مخدر با كاهش اضطراب توأم بوده است. یرا معتاد، به دفعات مشاهده میگيرد. زمی

 

 ديدگاه زيست شناختي 

پذیری توان گفت كه قرائنی از آسيبدالیل مربوط به تأثير وزن در بروز اعتياد اندك است. همين قدر می

 ن به مواد مخدر الكليک هستند. زن در مقابل الكليسم وجود دارد در جوامع غربی بسياری از معتادی

 ديدگاه روانكاوي 

فروید معتقد است كه اعتياد برگشت به مرحله دهانی است. آدلر مصرف مواد مخدر را جبرانی برای فرار از 

داند. رادو معتقد است مصرف مواد مخدر برای برطرف كردن احساس پوچی، یأس، احساس حقارت می

ت. افراد معتاد، نسبت به خود نظر منفی دارند و آمادگی و تجهيزات محروميت و سرخوردگی در زندگی اس

های ناهماهنگ كه در دوره افسردگی با آن روبرو شدند. از سایر ها بویژه گروهآنها برای مقابله با فشار گروه

در گيری شخصيت، در محيط نامناسبی قرار داشتند و افراد كمتر است. اینها كسانی هستند كه در موقع شكل

 اند.نتيجه هنگام تشكيل شخصيت و سپس بلوغ دچار كمبود الگوها و همانندسازی شده

 

 ديدگاه جامعه شناسي

 كنند. شناسان سه نظریه را برای تحليل اعتياد مطرح میجامعه

 نظریه تغييرات سریع اجتماعی و ناهماهنگی در سازمان اجتماعی.  -1

 ها.نظریه ستيز با ارزش -2



 

 پردازیم.انحراف از هنجارها كه به توضيح هریک مینظریه  -3

شود تا بخشی از افراد های ناشی از آن )دوران گذرا( سبب میتغييرات سریع اجتماعی وناهماهنگی -1

آورند تا رضایتی كه جامعه نتوانند به اهداف مطلوب اجتماعی دست یابند و در نتيجه به مواد مخدر روی می

 های جامعه كسب كنند را از طریق دیگر بدست آورند.هدف نتوانستند در رابطه با

نظریه انحراف از هنجارها: معتاد كسی است كه هنجارهای جامعه را بخوبی جذب و درك نكرده است  -2

 های معمول را پذیرفته و طرد كرده است. یا اینكه هنجاری

ر موافق نوع دیگری از ارزشهای ها موافق یک نوع و بعضی دیگنظریه ستيز با ارزشها: برخی گروه -3

شود با جامعه هستند. در این رابطه، بخصوص جوانان به علت وضع خاص كه به بيگانگی از جامعه تعبير می

كنند كه اعضاء آن با برخی از بعضی دیگر از ارزشها به مخالفت برخواسته به یک فرهنگ فرعی راه پيدا می

ای كنند. در فرهنگ فرعی، مصرف مواد مخدر به عنوان وسيلهد میهنجارهای اجتماعی در ستيزند و آن را طر

 شود.های تازه و علمی مجاز شمرده میبرای اعالم مخالفت و رهایی و خروج از فرهنگ مسلط و كسب تجربه

 تأثيرات مواد مخدر بر مغز

كنند بر آنها اثر می هایی وجود دارد كه این موادمهمترین محل اثر مواد مخدر بر مغز است.در مغز گيرنده 

 شوند.گروه تقسيم می 3ها به و این گيرنده

های گروه اول سبب تنظيم و كاهش احساس درد، كاهش فعاليت مركز تنفس، یبوست و اثر گيرنده -1

 شود. اعتياد می

های گروه دوم سبب كاهش احساس درد، افزایش حجم ادرار و ایجاد حالت آرامش اثر گيرنده -2

 شود. می

 شود.های گروه سوم سبب كاهش احساس درد میاثر مواد مخدر بر گيرنده -3

شود كه حدود بيست و پنج سال پيش مشخص شد كه در بدن انسان مواد شبيه مواد مخدر )مرفين( توليد می

ادث های دردزا و حوها است. به طور طبيعی وقتی بدن دچار آسيبها و انكفالينمهمترین آنها به نام اندورفين

 شود.شود مغز این مواد را ترشح و سبب كاهش احساس درد و ناراحتی میناراحت كننده می



 

 خود شناسي 

اصطالح مورد استفاده در روانشناسی است كه اطالعاتی را كه شخص به محض اینكه یک جواب  1خود شناسی

برای یافتن پاسخ برای این كند را توصيف می كند. هنگام جستجو  برای سوال من كيستم یا چيستم ترسيم می

سوال، خودشناسی می بایست به خودآگاهی و خود هشياری كشده شود. در بعضی از بزرگترین سطح شناخت 

یک جزء خودهشياری در افزایش رشد اجزا خودآگاهی آشكار می شود  و سپس پرسيدن من چيستم یا كيستم 

انگاره است.  -مولفه از خود یا به طور دقيقتر خودو پاسخ با خود شناسی امكان پذیر می شود. خود شناسی یک 

خودشناسی دانشی از خود شخص و ویژگی شخص و تمایل وی به جستجوی چنين دانشی كه توسعه و گسترش 

انگاره  را هدایت می كند، می باشد. خودشناسی به ما درباره افكار ما از خودمان آگاهی می دهد كه  -خود

ر منحصر به فردی آن را با خودمان همتا یا  جفت می كنيم. نظریه خود انگاره شامل صفاتی است كه ما به طو

 (.1979، 5)گالوپ  4، خود اجرایی 3، خودتاثيری 2جنبه اصلی می باشد: خود شناسی 3دارای 

افراد شناخته شده است به طوری كه به مولفه های  7و كنش 6خود تاثيری و خود اجرایی به عنوان احساس

انگاره ارجاع داده می شود. خودشناسی پلی است بين شناخت خود و هدایت كننده -هيجانی و رفتاری خود

انگيزه افراد به تالش برای اثبات اینكه خود انگاره افراد از خود یک نمایش دقيق از خود واقعی آنهاست. 

دِ شناخته شده یا خودِ مشهور ارجاع داده می شود. خود شناسی شامل شناخت ما همچنين شناخت خود به خو

درباره ی خودمان شامل مشخصات فيزیولوژیكی مانند رنگ مو، نژاد  و بلندی و غيره و مشخصات روانی 

 (.1977، 8همچون عقاید، ارزشها و بيزاری از شهوات و غيره اشاره دارد )فينكليستين و رامی

 دخيل در خودشناسيانگيزه هاي 

                                                 
1 . Self-knowledge 
2 . the Cognitive Self 
3 . the Affective Self 
4 . the Executive Self 
5 . Gallup 
6 . felt 
7 . active 
8 . Finkelstein & Ramey 



 

رباره ی وال دافراد اهدافی دارند كه به جستجو، توجه و تفسير اطالعاتشان منجر می شود. این اهداف س

ی، نند: خود افزایانگيزه اصلی در جستجو برای خود شناسی را بيان می ك 3خودشناسی را شروع می كند. آنها 

 دقت و ثبات یا سازگاری.

الت اب از حاا اجتنببه این معنی است كه افراد با تجربه حاالت هيجانی مثبت و : خودافزایی الف( خودافزايي

د ان از خوشحساس اهيجانی منفی برانگيخته می شوند. افراد به احساس خوب درباره خودشان به منظور افزایش 

 بنابراین اعتماد به نفس شان را افزایش می دهند.  ارزشی برانگيخته می شوند

بودن از  یا بهتر باال هنگ ها و موقعيت ها احساس خودارزشی به وسيله ی فكر درباره ی تواناییدر بسياری از فر

ق فكر ز طریاهمتای خود ترویج یافته است اما در تعدادی از فرهنگ ها و موقعيت ها احساس خود ارزشی 

نوز در رد خود هر مودكار درباره ی ميانگين یا حتی بدتر از دیگران بودن ترویج یافته است. در هر دو مورد اف

 خدمت افزایش احساس اعتماد به نفس هستند.

در جوامع غربی احساس خود ارزشی در حقيقت به وسيله تفكر افراد درباره ی خودشان با كلمات یا لغات 

مطلوب افزایش می یابد. در این مورد نياز به خود افزایی باعث می شود افراد به جستجوی اطالعات درباره ی 

 (.1990، 9شان دست بزنند )اسوانخود

داوم مه طور بدقت مولفه ای است كه افراد بوسيله آن خودشناسی به خودشناسی می رسند. افراد ب( دقت: 

نفی ثبت یا مهای مميل دارند یا می خواهند حقایق درباره ی خودشان را بدانند بدون توجه به اینكه چه چيز

 مالحضه وجود دارد:  3یادگرفته اند یا می دانند. در مورد دقت 

د به سادگی می خواهند هر گونه شک و تردید یا عدم اطمينان را كاهش گاهی اوقات افرا -1

(. آنها شاید می خواهند لذت دانستن محض اینكه واقعا شبيه چی هستند را 1991، 10بدهند)براون

 بدانند.

                                                 
9 . Swann 



 

ن دیدگاه ارند. ایدتند، بعضی افراد معتقدند آنها یک التزام اخالقی برای دانستن اینكه واقعا شبيه چی هس -2

 طور قوی در الهيات و فلسفه و به طور ویژه در هستی گرایی حفظ شده است . به

ه بسيدن ردانستن اینكه شبيه چه چيزی یا چه كسی هستند، می تواند گاهی اوقات به اشخاص در  -3

 كمک كند.  اهدافشان

خود شناسی صحيح همچنين می تواند برای افزایش احساس خود ارزشی سودمند باشد )سدیكدس و 

(. موفقيت یكی از چيزهایی است كه حس خوب افراد درباره خودشان را به وجود می آورد 1997، 11استروب

و دانستن چيزی كه شبيه آن هستيم می تواند باعث احتمال موفقيت بيشتر شود. بنابراین خودشناسی می تواند 

 انطباقی باشد. 

ه ما انگيزه داریم تا خود انگاره خودمان را از بسياری از نظریه پردازان معتقدند كج( سازگاري يا ثبات: 

(. این انگيزه به داشتن سازگاری منجر می 1945، 13؛ ليكی1980، 12دگرگونی و تغيير محافظت كنيم )اپستين

شود تا افراد به جستجو درباره اطالعاتی كه با عقایدشان سازگار است، باشند. همچنين آنها از اطالعاتی كه 

آنها درباره ی خودشان است اجتناب و آنها را رد می كنند. این پدیده همچنين به عنوان نظریه ناسازگار با عقاید 

خود بررسی یا خودشناسی شناخته شده است. اما این یک نقش مهم در نظریات گوناگون دیگر دارد همچون 

 های شناختی.نظریه اختالالت یا نابهنجاری

   14نظريه خود بازبيني يا خود بررسي

پيشنهاد شده است. این نظریه  1983ظریه به وسيله ویليام اسوان از دانشگاه تگزاس در اوستين در سالاین ن

توضيح می دهد كه یک شخص عقيده ای درباره اینكه به چه چيزی/كسی شبيه هستند را پرورش می دهند. دو 

 عامل تفكر به تحریک جستجو برای بازخورد خود بررسی یا خود شناسی مطرح است:

                                                                                                                                                        
10 . Brown 
11 . Sedikedes & Strube 
12 . Epstein 
13 . Lecky 
14 . Self-verification theory 



 

مانی كه معتقدیم دیگران ما را به همان  طریقی كه ما خودمان را نگاه ميكنيم، نگاه می كنند احساس ز -1

راحتی بيشتری می كنيم و مطمئن هستيم. جستجوی فعال بازخورد خود بررسی به افراد كمک می كند 

 از فكر كردن به اینكه نظر آنها درمورد خودشان غلط است، اجتناب كنند.

رسی فرض می كند كه تعامالت اجتماعی زمانی كه نظر دیگر افراد به ما به همان صورتی نظریه خود وا -2

باشد كه ما خودمان آن دیدگاه را به خود داریم هموارتر و راحتتر پيش می روند. این تداركات یک 

 دليل ثانوی به انتخاب جستجوی بازخورد خود وارسی هست.

ص از كمبود اعتماد به نفس رنج می برند در وی چالش به وجود فاكتورهای نظریه خود وارسی، زمانی كه شخ

می آورد. كسانی كه دیدگاه منفی در مورد خودشان دارند جستجوی بازخورد منفی را به منظور بررسی 

دیدگاهشان در مورد خود انتخاب می كنند. این مقابله یا جدال قوی با انگيزه ی خود افزایی هست كه پيشنهاد 

 به وسيله ی تمایل به سوی احساس خوب در مورد خودشان تحریک می شوند. می كند افراد

 

 15فراهيجان

كه فرد طوریباشد. بهيجان جز هيجان ارادی و اختياری كه فردی در یک زمان خاص داشته است، میه-فرا

ر است كه باوین اكند و یا بر ارادی را در خود حس میحاالت یا فرایندهای احساسی و عاطفی ارادی یا غير

ا، مدیدگاه  از این هيجان )هيجان ورای هيجان(كند. بر اساس این توصيف، كامالً روشن است كه فرااحساس می

ست كه قعيت اكند این واها را از هيجان سطح اول متمایز میهيجان و عواطف حقيقی هستند. آنچه كه آن

يجان را هلی فراكاین مرحله ما ساختار عمومی و باشند.تا به ها هيجان میموضوع و هدف و مقصد ارادی آن

-ند و راهذهنی دار ها دقيقا چه نوع ماهيتهيجاناست كه فرا توصيف كردیم. سوالی كه اكنون مطرح است این

 ها چيست.های بدست آوردن و بيرون كشيدن آن

                                                 
15 . meta emotion 



 

 

 هاي ارزشيابيفراهيجان از منظر نظريه

های هيجان و ی عواطف و هيجان تحت شعاع نظریهگرا در فلسفهگرا و عقلتجربههای دوم قرن بيستم مكاتب تا نيمه

گونه و منحصر به فرد آن است. های هيجان جوهر یک هيجان در واقع كيفيت پدیدهعواطف بودند. بر اساس نظریه

ها ن از این نظریههایی با مشكالتی نيز روبرو گردید كه باعث شد بيشتر متفكران و پژوهشگراالبته چنين دیدگاه

های ارزشيابی در نظر گرفت. البته اگر چنين توان هيجان را تا حد قضاوتنظر كنند. طبق ادعای این دسته میصرف

-های معرفت شناختی )شناخت شناسی( قرار میهيجان در ردیف اعمال و نگرش-هایی درست باشند، فرانظریه

له را با هم حذف نمود. از یک سو و از منظر ماهيت هيجان به نظر گرایی هر دو مساگرفت. اما اشكال كاهش شناخت

ها و باورهای داخل در ها دارای كيفيت منحصر به فرد هستند. عالوه بر این قضاوتالواقع هيجانرسد كه فیمی

ها كه نكبوتهيجان نه ضرورتاً و نه به اندازه كافی برای داشتن چنين كيفيتی نيازی ندارند. برای مثال ترس من از ع

های حسی دیگری را نيز ام تلقی كنم. البته هيجان نگرشها را به عنوان تهدیدی و یا خطری برای سالمتیمن آن

 شود )مثل اراده و اختيار(.شامل می

انگيزد. به برای مثال هيجاناتی چون تاسف و خجالت تمایالتی را مبنی بر عدم بروز چنين موقعيتی در آینده بر می

كيفيت  -1 جزء هستند: 5های ذهنی است كه دارای حداقل چنين مالحظاتی نگاه ما به هيجان به عنوان پدیدهلطف 

-5های فيزیولوزیكی واكنش-4های ارزشی باورها و قضاوت-3اراده و ميل. - 2وار. منحصر به فرد و پدیده

 تمایالت رفتاری مثل ميل به رفتار با حركات خاص چهره، بدن و زبان.

ها را به توان آنرسد كه حتی میها توصيف كرد. به نظر میتوان برخی از این اجزا را از بعد نقش كاركردی آنمی

های ورودی به سيستم هيجان و خروجی های آن تحليل كرد. البته پرداختن به عنوان روابطی سيستماتيک بين داده

حث حاضر خارج است. پس الزم است كه ما در اینجا هيجان از حدود بها به فراجزیيات چنين مدلی و اعمال آن



 

ها و باورها چه نقشی برای هيجان و فوق گزینشی عمل كنيم و در ادامه مقاله بر اجزا شناختی متمركز شویم. قضاوت

 هيجان قائل هستند؟

توسط  شناختی از هيجان یافت كههای ارزشيابی روانتوان مطالب زیادی را در نظریهدر خصوص این نقش می

اند كه طی ریچارد الزاروین مورد ارزشيابی تجربی قرار گرفته است. چنين مطالعاتی در واقع شرایطی را بررسی كرده

اند عبارتند از: های ارزشيابيپ شدههای ارزشی كه توسط نظریهاند. مهمترین معيارها هيجانات شروع به بروز نمودهآن

گرایی(. پ(ارتباط آن با هدف و مقصد ذهنی ک موقعيت. ب( واالنس)لذتالف(تازگی و یا تفسيير استنباطی در ی

كه یک اتفاق مرتبط با احساسات و یا یک فرد. ت(كفایت هنجاری. ج(عامليت. چ(قابليت كنترل. ح(اطمينان از این

جانات بر های ارزشيابی این است كه هيانگيز وجود خواهد داشت. ایده و جان كدام در نظریهموقعيت احساسات بر

كنند كه یک تغيير موقعيتی گيرند برای مثال خشم و عصبانيت زمانی بروز میاساس الگوهای خاص ارزیابی شكل می

 و وضعيتی صورت گرفته باشد و به عنوان چيزی نامطلوب و مخالف اهداف فرد درك شود.

 

 


