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 چکیده

عنوان مواد بهبه  داعتیاسالگی است و  29تا  15خودکشی دومین عامل مرگ و میر در جهان در بین نوجوانان و جوانان بین  هدف:

ایش به ه مخدره و گراست و تجربیات ناگوار کودکی یکی از عوامل اصلی اعتیاد بیکم و  بیست نگانه قررچهای هااز بحران یکی

 واد، الکل،تیاد )مباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به خودکشی و اعخودکشی می

 . گردان( در دانشجویان  بودسیگار، داروهای روان

محقق  انشگاهروش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان د روش:

اند. ابزارهای پژوهش دهگیری در دسترس انتخاب شنفر به صورت نمونه 500دادند که از بین آنها تشکیل می 1397اردبیلی در سال 

واد، الکل، م(، و پرسشنامۀ سوءمصرف ACEsشده، پرسشنامۀ تجربیات ناگوار کودکی )رید نظتجد-شامل پرسشنامۀ رفتار خودکشی

 ومورد تجزیه SPSS-23ر ها با کمک ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزادادهگردان بوده است. سیگار و داروهای روان

 . تحلیل قرار گرفت.

نی در وهای خیابااد و دارمصرف سیگار، الکل، مو ن تجربیات ناگوار کودکی با خودکشی،های پژوهش نشان داد که بییافته ها:یافته

 دار وجود داشته است. صدم همبستگی معنی 99سطح 

تیاد دارد ودکشی و اعرایش به ختوان نتیجه گرفت که تجربیات ناگوار کودکی تاثیر بسزا و اساسی در گها می: از این یافتهگیرینتیجه

 کار در سطح خصوصاً خانوادگی مانع از بروز این تجربیات ناگوار در کودکان شد. و باید با 

 : خودکشی، اعتیاد، تجربیات ناگوار کودکی، دانشجویانهاکلیدواژه
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 مقدمه  .1.1
و جوانان است )سازمان سالمت  خودکشی یکی از علل اصلی مرگ در سراسر جهان، خصوصاً در میانی نوجوانان

ای در خودکشی دخیل هستند که شامل افکار (. تحقیقات تجربی نشان داده که عوامل خطر چندگانه2010، 1جهانی

، 3شناسی روانی )بارزیالی و آپتر(، آسیب2011، 2، اسمیت، شارما، نیلسن و سینگشی )الرجکو اقدام به خود

(، رفتارهای خطرآفرین برای سالمت 2013، 4)کلونسکی، من و گلنگرایانه حی غیرخودکشی(، خودجر2014

( 2004و همکاران،  6(  و حمایت اجتماعی و خانوادگی ضعیف )ایوانز2003، 5استون -، روچکین و شواب)کینگ

میرند که باعث شده خودکشی به عنوان در سرتاسر جهان بر اثر خودکشی مییک میلیون نفر  ر سال تقریباًهشود. می

. (2008، و همکاران 7دیسیلوازرمن، لئو، بولهری، بوتگا، )فلیشمن، برتولوت، ویک فوریت مهم پزشکی در بیایدی

)فلیشمن و همکاران، باشدبرابر این رقم می 20تا  10واقعی های برآورد شده است که میزان خودکشی هر چند که

پذیری را دارند به نحوی که سالگی بیشترین آسیب 29تا  15بین که از این بین نوجوانان و جوانان  .(2008

 .(2016، 9ا، باترهام، کالر و هان؛ م2009، 8خودکشی دومین عامل مرگ و میر در بین این گروه سنی هست)برمن

نشجو در دا 1100ست و برآورد شده است که سالیانه ا دانشجویانخودکشی دومین عامل مرگ و میر در بین 

و  (2016؛ ما و همکاران،2009؛ برمن،2009و همکاران، 10)آریاکشی می زنندایاالت متحده دست به خود

% دست به  1.7کنند و ی خودکشی طراحی می% برنامه7.9کنند و ودکشی فکر میبه طور جدی در مورد خ 11.4%

  (.2000، 11خودکشی می زنند)باریوس، اورت، سیمون و برنر

 جتماعیو ا نیروا ،شتیابهد تمعضالاز  یکی،یکمو  بیستنگانهقررچهای هااز بحران یکیعنوان مواد بهبه  12دعتیاا

اعتیاد به مواد مخدر ، نوعی  (.2015)دهشیری و موسوی، باشدیمرفتارهای پرخطر  جادکنندهیاعامل  نیرتمهم نیزو 

بیماری روانی است که با اختالالت انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری توأم است)داالس، دیوید و 

                                           
1 .World Health Organization 
2 . Large, Smith, Sharma, Nielssen, & Singh 
3 . Barzilay, & Apter 
4 . Klonsky, May, & Glenn 
5 . King, Ruchkin, & Schwab-Stone 
6 .Ivans 
7 . Fleischmann A, Bertolote JM, Wasserman D, De Leo D, Bolhari J, Botega 
8 .berman 
9 . Ma, Batterham, Calear, & Han 
10 .arria 
11 . Barrios, Everett, Simon, & Brener 

12 .Addiction 
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واد قابل توجیه است. بحران مواد توجه های اخیر در دنیا به بهترین نحو با مصرف باالی م(. آمار مرگ1،2010جولی

(. 2017، 2های سالمت و مراقبت به خود جلب کرده است )بکر و فیلینفراوانی را از گوشه و کنار جهان در حرفه

رغم پیامدهای منفی آن همراه است اعتیاد اختاللی با عود مزمن است که با رفتارهای تکانشی جستجوی مواد علی

شناختی ارتباط قوی دارد )داوسون، با برخی از انواع اختالالت روانی اعتیادی رفتارها( و 1220، 3)میلتون و اوریت

بار بیشتر از  10تا  5. مطالعات نشان داده است افراد معتاد به الکل و مواد، (2010، 4گلدشتاین، موس و گرانت

و همکاران،  5متویس، کانرکانر، کاکافمن، اجمعیت عادی در معرض خطر خودکشی قرار دارند )ووس، ارین

(، نرخ مصرف 2014، 6سال اخیر )وولکوف 20به رغم کاهش عمومی در مصرف مواد در نوجوانان در (. 2012

ساله، چهار برابر شده است و افراد جوان حاال از مواد تجویزی استفاده  20بیش از حد مواد تجویزی در این دورۀ 

 (. 2015، 7شده است )مرکز پیشگیری و کنترل بیماریکنند که منجر به اعتیاد به این مواد می

و  ،8گوریگالبرت، مک-شیدل، متیومطالعات نشان داده که یکی از عوامل اصلی اعتیاد به مخدرها )کوئین، بون، 

و  ،10ز، وینگر، نیکوالئو، هارتنیک، وولفسون؛ لیپشیت2001، آندا و فلیتی، 9دوب(، و خودکشی )2016 همکاران

-زاهای ضربه( استرسsACE) 11باشد. تجربیات ناگوار کودکیتجربیات ناگوار کودکی می ،(9991 همکاران،

-شوند، تاثیر منفی فراوانی بر سالمت رفتاری بزرگساالن میزایی هستند که وقتی در طول دوران کودکی تجربه می

ین تجربیات ناگوار کودکی (. ا1999، 13؛ آندا، فلتی و کرافت2006، 12گذارند )آندا، فلیتی، برمر و همکاران

شامل سوءآزار کالمی، فیزیکی و جنسی توسط مراقب، سوءاستفاده یا استفادۀ غلط والدین از مواد، خشونت ارتباطی 

ای با مشکالت بندی شدهدهند و ارتباط قوی و درجهشود که اغلب با هم رخ میوالدین و زندانی شدن والدین می

دهد( دارند. )آندا و د تجربیات ناگوار کودکی، پیامدهای منفی را نیز افزایش میرفتار سالم )مثالً افزایش تعدا

                                           
1 . Dallas, David, & Julie 
2 . Becker, W. C., &Fiellin 
3 . Milton, A. L., &Everitt 
4.Dawson, Goldstein, Moss & Grant 
5 . Voss, Kaufman, O'Connor, Comtois, Conner. 
6 .volkov 
7 . Centers for Disease Control and Prevention 
8 . Quinn, Boone, Scheidell, Mateu-Gelabert, McGorray et.al. 
9 .dube 
10 . Lipschitz, Winegar, Nicolaou, Hartnick, Wolfson 
11 .Adverse Childhood Experiences 
12.Anda, Felitti, Bremner 
13. Croft 
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نگر انجام شده، نشان های خودگزارشی گذشته(. مطالعاتی که از داده2011، 1؛ شونکوف و گارنر2006همکاران، 

اشد )اندا و بشناسی مصرف مواد غیرقانونی میگوار کودکی یک عامل کلیدی در سبباند که تجربۀ ناداده

باشد )دوب و گر نیمی تا دو سوم مشکالت جدید مرتبط با مواد در دوران بزرگسالی می( و توجیه2006همکاران، 

 (.2003همکاران، 

میان  صوصاً درخ یرانبنابراین، با توجه به مواد گفته شده در باال و افزایش آمار خودکشی و اعتیاد در جامعۀ ا

ناگوار کودکی  ، بررسی رابطۀ بین تجربیات، هدف از پژوهش حاضر(2016همکاران، رشید، کیانی و دانشجویان )

 باشد. با گرایش به خودکشی و اعتیاد در دانشجویان می

 بیان مسئله 1-2

گرایانه یکی از علل جهانی مرگ و ناتوانی است. در سطح جهانی، خودکشی پانزدهمین علت مرگ رفتار خودکشی

(. به طور کل، بیش 2014ها ناشی از خودکشی است )سازمان بهداشت جهانی، مرگ درصد از 1.4است و حدود 

نفر در هر  11.4نرخ خودکشی حدود  2012میرند و در سال هزار نفر هر ساله بر اثر خودکشی می 800از 

 های ناشی از خودکشی، افکار(. عالوه بر مرگ2013صدهزار نفر برآورد شده است )سازمان بهداشت جهانی، 

پردازی برای خودکشی در سطح گرایانه و اقدام به خودکشی غیرکشنده نیز نیاز به توجه زیادی دارد. ایدهخودکشی

، بورگ، برومت، چا، کسلر و باشد )ناکدرصد می 2.7درصد است و اقدام به خودکشی حدود  9.2دنیا حدود 

توانند کنند و می بینیناشی از خودکشی را پیش هایتوانند مرگپردازی و اقدام قویاً می( و این ایده2008، 2لی

ها شرمی شود و میلیونمنجر به پیامدهای منفی بسیاری همچون جراحت و صدمه، بیمارستانی شدن و وقاحت و بی

(. با این اوصاف، خودکشی و رفتار 2010ها، کنترل بیماریپیشگیری و دالر بار مالی برای جامعه داشته باشد )مرکز 

هایی است که فرد بعد از خودکشی با ناتوانی و مشکل در )منظور همان سال 3نوزدهمین علت بار بیماریخودکشی 

-هایی که بخاطر مرگ ناشی از خودکشی از دست میدهد و همچنین سالسالمت روانی به زندگی خود ادامه می

 44تا  15بین مردان و زنان سنین دهد( در سطح جهان است و به ترتیب ششمین و نهمین علت جهانی بار بیماری در 

(. پس با هر مقیاسی که در نظر بگیریم، درک بهتر و پیشگیری از 2008سال است )سازمان بهداشت جهانی، 

 خودکشی یک عامل اورژانسی و بسیار ضروری است. 

                                           
1.Shonkoff & Garner 
2 . Nock, Borges, Bromet, Cha, Kessler, Lee 
3 . disease burden 
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استان اردبیل  باشد. هرچند اعتیاد درآسیب اجتماعی مهم دیگری که در اردبیل باید به آن توجه کرد، اعتیاد می

هزار معتاد  15تری است، اما باز هم باید گفت که در سطح استان حدود های دیگر در سطح پائیننسبت به استان

تر این است که کننده( و مسئلۀ نگران1397فقط در مراکز ترک وجود دارد که این خودِ شایان توجه است )ایرنا، 

آموزان و دانشجویان ، آمار اعتیاد در دانش1397در سال  استان اردبیل رییس پلیس مبارزه با مواد مخدربنابر گفتۀ 

نسبت به مدت مشابه سال  1397در چهار ماه سال  گردانی روانهامصرف قرصاردبیل در حال افزایش است و 

 (.1397، 1)ایرنا درصد افزایش داشته است 235گذشته 

های هنگفت شود و صرف نظر از هزینهتماعی شناخته میدر ایران اعتیاد به عنوان یک فوریت مهم پزشکی و اج

ایم. در هیچ موفقیتی در کاهش یا کنترل آن نداشته 2هزار میلیارد تومان به طور سالیانه 20پزشکی و درمانی بالغ بر 

گزارش شده است که یک و نیم میلیون نفر افراد وابسته به مواد در ایران وجود دارند )یاسامی و  1380سال 

 1392(. با این حال یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در سال 2001کاران، هم

-میلیون نفر در ایران به مواد مخدر وابسته هستند، که این آمار بامطالعات شیوع 10گزارش کرده است که بیش از 

 (. 2015یاسامی و همکاران، )باشدتر میتر و در نتیجه موثقشناسی اعتیاد در سرتاسر جهان نیز نزدیک

گواری و گیلبرت، مک-باشند )کوئین، بون، شیدل، ماتیوتجربیات ناگوار کودکی، علت اصلی گرایش به اعتیاد می

شناسی مصرف نگرانه نشان داده که این تجربیات عاملی کلیدی در سب( و تحقیقات گذشته2016، 3همکاران

تواند نیمی تا دو سوم مشکالت مرتبط با مواد در ( و می2006و همکاران ،  باشند )آنداداروهای غیرقانونی می

ضمناً، تجربیات ناگوار کودکی یکی از عواملی است  (.2003دوران بزرگسالی را توجیه کنند )دوب و همکاران، 

ر کودکان و اند که این تجربیات با مشکالت سالمت روان دکه نقشی حیاتی در خودکشی دارد و محققان نشان داده

 (.2010، 4بزرگساالن ارتباط دارند )الداجی، ماکانجوال و گوریج

، و ئین، بوند )کوباشمطالعات نشان داده که یکی از عوامل اصلی اعتیاد به مخدرها، تجربیات ناگوار کودکی می

اعث باداری عن(. در یک مطالعه نشان داده شده که افزایش تعداد تجربیات ناگوار به صورت م2016همکاران، 

 ال اقدام، احتمشود. برای مثال، کسی که سه تجربۀ ناگوار کودکی داردافزایش خطر خودکشی در طول زندگی می

ش هدف از پژوه بنابراین، (.2001به خودکشی وی در کودکی یا بزرگسالی هشت برابر است )دوب، آندا و فلیتی، 

 است. بوده یش به خودکشی و اعتیاد در دانشجویانحاضر، بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرا

                                           
1.  http://www.irna.ir/ardebil/fa/News/82988171 
2http://www.hamshahrionline.ir/details/230743/Society/vulnerabilities 
3 . Quinn, Boone, Scheidell, Mateu-Gelabert, McGorray, Beharie, & Khan 
4 . Oladeji., Makanjuola, &Gureje 

http://www.hamshahrionline.ir/details/230743/Society/vulnerabilities
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 و ضرورت پژوهش اهمیت 3-1

مچنین افزایش و ه، (1396)رشید و همکاران،  ی خودکشی و به خصوص در میان قشر دانشجومتناسب با آمار باال

ساسی در ا اهبردیرتواند به عنوان می هاشناخت علل احتمالی آن و د و اعتیاد در این گروه از افرادمصرف موا

ان رند )سازممیشی میهر سال تقریبا یک میلیون نفر در سرتاسر جهان بر اثر خودکنماید.  عمل اعتیادپیشگیری از 

-بر این رقم میبرا 20تا  10(. هر چند که برآورد شده است که میزان خودکشی های واقعی 2012سالمت جهانی، 

پذیری را رین آسیبسالگی بیشت 29تا  15انان و جوانان بین از این بین نوجو و( 2008، باشد )فلشمن و همکاران

ا، باترما، کالیر م؛ 2009به نحوی که خودکشی دومین عامل مرگ و میر در بین این گروه سنی هست )برمن،  ،دارند

سال  20نان در به رغم کاهش عمومی در مصرف مواد در نوجوا در مورد اعتیاد هم باید گفت که(. 2016و هان، 

شده است و  ساله، چهار برابر 20(، نرخ مصرف بیش از حد مواد تجویزی در این دورۀ 2014ر )وولکوف، اخی

ی و کنترل ز پیشگیرت )مرککنند که منجر به اعتیاد به این مواد شده اسافراد جوان حاال از مواد تجویزی استفاده می

  (.2015، بیماری

باشد )کوئین، بون، و تیاد به مخدرها، تجربیات ناگوار کودکی میمطالعات نشان داده که یکی از عوامل اصلی اع

گوار اند که تجربۀ نانگر انجام شده، نشان دادههای خودگزارشی گذشته(. مطالعاتی که از داده2016همکاران، 

گر ( و توجیه2006باشد )اندا و همکاران، شناسی مصرف مواد غیرقانونی میکودکی یک عامل کلیدی در سبب

(. مطالعات 2003باشد )دوب و همکاران، نیمی تا دو سوم مشکالت جدید مرتبط با مواد در دوران بزرگسالی می

ای بین تجربیات ناگوار کودکی و اعتیاد به مخدرها یافتند. برای مثال، یک مطالعه در سال جدیدتر، همبستگی ویژه

زایش خطر سوءمصرف مواد در بزرگسالی نشان داد. زای کودکی و افرابطۀ روشنی بین تعداد تجربیات ضربه 2016

افرادی که پنج یا بیش از پنج تجربۀ ناگوار کودکی را گزارش کردند، به احتمال سه برابر بیشتر در معرض 

(. 2016، و همکاران، تزریق مواد قرار داشتند )کوئین سوءمصرف بوده و  به احتمال پنج برابر بیشتر در معرض

درصد بیمارانی که در جستجوی درمان اعتیاد به مواد مخدر بودند، حداقل  80داد که باالی  مطالعۀ دیگری نشان

های دوران کودکی را تجربه کرده و دو سوم آنها گزارش کردند که حداقل شاهد خشونت در یک نوع از ضربه

انواع مختلف تجربیات رسد که در بین (. به نظر می2009اند )سانسون، ویتکار و وایدرمن، دوران کودکی بوده

دوران کودکی، سوءآزار جنسی و جدایی والدین )برای زنان( و سوءآزار جسمی و هیجانی )برای مردان( خاصه 

(. در یک مطالعه، نشان داده شده که 2009، 1ماشیهمبستگی بسیار باالیی با سوءمصرف مخدرها دارد )کونروی و 

شود، اما افرادی که یک رشد گرایش به مصرف مخدرها نمیاگرچه ضربۀ دوران کودکی، به تنهایی باعث تحر

                                           
1 . Courtney, & Maschi 
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گرفتند، به احتمال بیشتری رفتار ضداجتماعی از خود نشان داده و های دوران کودکی مینمرات باالیی در ضربه

 (. 2006، 1، هارتویگ، اسپیکا، سیبر، کلوویگ، گاستپار و شربامای از اعتیاد داشتند )دیویدزپیشینۀ پیچیده

بیات عداد تجرتزایش ات ناگوار کودکی با خودکشی رابطۀ مستقیمی دارد. در یک مطالعه نشان داده شده که افتجربی

جربۀ ه سه تکشود. برای مثال، کسی ناگوار به صورت معناداری باعث افزایش خطر خودکشی در طول زندگی می

تی، دا و فلیب، آنی هشت برابر است )دوناگوار کودکی دارد، احتمال اقدام به خودکشی وی در کودکی یا بزرگسال

برای  پردازیدرصد آنها ایده 15.9دانشجو، گزارش شده که  421در یک مطالعه در ایران روی  (.2001

ندگی خود زدرصد آنها اقدام به خودکشی را در سراسر  7.7ریزی برای خودمشی و درصد طرح 11.9خودکشی، 

ایش است. د در کشور، این آمار رو به افزاجتماعی موجو-طر بحران اقتصادی(. متاسفانه به خ2018اند )واثق، داشته

یز از این آمار مثتثنی درآمده است و دانشجویان ن 21های قرن همچنین، اعتیاد به مواد نیز به صورت یکی از بحران

، با (.  لذا2015 سوی،ونیستند و این اعتیاد نقش بسیار مهمی در ایجاد رفتارهای پرخطر در آنها دارد )دهشیری و م

زایش مچنین افهان و توجه به موارد گفته شده در باال، و همچنین نظر به افزایش آمار خودکشی در جمعیت دانشجوی

ر داعتیاد  ودکشی آمار اعتیاد، هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به خو

 باشد.دانشجویان می

 وهشهای پژهدف 1-4

 هدف کلی 1-4-1

 بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به خودکشی و اعتیاد در دانشجویان 

 های جزئیهدف 2-4-1

 بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به خودکشی در دانشجویان .1

 بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش اعتیاد سیگار در دانشجویان .2

 انانشجویدگردان در بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به اعتیاد داروهای روان .3

 بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به اعتیاد مواد در دانشجویان .4

 بررسی رابطۀ بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به اعتیاد الکل دانشجویان .5

                                           
1 . Davids, Hartwig, Specka, Seeber, Kluwig, Gastpar, & Scherbaum 
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 فرضیات تحقیق 1-5

 جربیات ناگوار کودکی با گرایش به خودکشی در دانشجویان رابطه وجود دارد.بین ت .1

 د.اعتیاد سیگار در دانشجویان رابطه وجود داربه بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش  .2

 ود دارد.ابطه وجگردان در دانشجویان ربین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به اعتیاد داروهای روان .3

 .گوار کودکی با گرایش به اعتیاد مواد در دانشجویان رابطه وجود داردبین تجربیات نا .4

 بین تجربیات ناگوار کودکی با گرایش به اعتیاد الکل دانشجویان رابطه وجود دارد. .5

 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 6-1

 خودکشی 1-6-1

ا یک ناراحتی چند بعدی در توان آن رعمل آگاهانه آسیب رساندن به خود است که می خودکشی تعریف نظری:

 (.8200، 1اشنیدمن) دانسان نیازمندی دانست که برای مسأله تعیین شده، این عمل را بهترین راه حل تصور می کن

-2SBQای است که آزمودنی در پرسشنامۀ تجدیدنظر شدۀ خودکشی)منظور از خودکشی نمره: تعریف عملیاتی

R ای گیری فاصلهآورد. مقیاس اندازه( به دست می2004) همکاران و 3کونیک، کوپرباگی و گوترز، ( عثمان و

 باشد.می

 تجربیات ناگوار کودکی 2-6-1

  تعریف نظری:

-خانوادگی که باعث پاسخرخدادها یا شرایط درون»: استبدین صورت تجربیات ناگوار کودکی معنی مورد توافق 

های اجتماعی شامل ایدۀ بدرفتاری و انحراف از نرمشود. اینها یط بالواسطۀ کودک میهای استرس مزمن در مح

تجربیات ناگوار شامل ده مورد زیر در («. 2013، 4پیج، دِدیو، بارتلی، بلین و گروسکالد، لیایروینگ-شود.)کلیمی

 شود:سه دسته می

 بندی تجربیات ناگوار کودکی. طبقه1جدول 

 های درون منزلسختی غفلت سوءآزار

                                           
1 .schneidman 
2 .Suicidal Behavior Questionnaire-Revised 
3 . Osman, Bagge, Gutierrez, Konick, Kopper 
4 . Kelly-Irving, Lepage, Dedieu, Bartley, Blane, Grosclaude 
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 سوءآزار هیجانی

 سوءآزار جسمی

 سوءآزار جنسی

 غفلت هیجانی

 غفلت جسمی

 خشونت خانگی

 استفاده نادرست از مواد در منزل

 مشکالت سالمت روان در منزل

 جرم

 جدایی

 زندگی تحت سرپرستی

 تعریف عملیاتی

های آمریکا و بنیاد بیماریاین پرسشنامه توسط مرکز پیشگیری و کنترل  (:ACEs) 1تجربیات ناگوار کودکی

 ۀ ده سوالیای است که آزمودنی در پرسشناممنظور از تجربیات ناگوار کودکی، نمره ایزر ساخته شده است.ک

، 2، جونز و بیبن)بلیس، هوگز، لیکنبی کندتجربیات ناگوار کودکی ساخته شده توسط بنیاد کایزر کسب می

2014)..  

 اعتیاد 3-6-1

 تعریف نظری

فتاری و رناختی، شای از عالئم باشد که ویژگی اصلی آن، مجموعهواد میمنظور از اعتیاد نوعی اختالل مصرف م

ت و اد اسفیزیولوژیکی است که نشان دهندۀ تداوم مصرف مواد به رغم مشکالت چشمگیر مرتبط با مصرف مو

ن و سایر رک، توتوواد محمزاها، مواد استنشاقی، مواد افیونی، شامل ده گروه جداگانۀ الکل، کافئین، کانابیس، توهم

 (.2013شود )راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی، موارد نامعلوم می

 تعریف عملیاتی

سیگار و اد، الکل،سوءمصرف موساختۀ چهار سوالی محققپرسشنامۀ ای است که آزمودنی در منظور از اعتیاد، نمره

 آورد. به دست می گردانداروهای روان

 

 

 

 

 

                                           
1. Adverse childhood Experiences 
2 . Bellis, Hughes, Leckenby, Jones, Baban 
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 فصل دوم

ی و تجربی پیشینۀ نظر

 تحقیق
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 ناگوار کودکی تجرببات 1-2

-زایی هستند که وقتی در طول دوران کودکی تجربه میزاهای ضربه( استرسACE) 1تجربیات ناگوار کودکی

؛ آندا، 2006، 2گذارند )آندا، فلیتی، برمر و همکارانشوند، تاثیر منفی فراوانی بر سالمت رفتاری بزرگساالن می

(. این تجربیات شامل سوءآزار کالمی، فیزیکی و جنسی توسط مراقب، سوءاستفاده یا 9919، 3فلتی و کرافت

دهند و شود که اغلب با هم رخ میاستفادۀ غلط والدین از مواد، خشونت ارتباطی والدین و زندانی شدن والدین می

یامدهای منفی را نیز افزایش ارتباط قدرتمندی با مشکالت رفتاری )مثالً افزایش تعداد تجربیات ناگوار کودکی، پ

های خودگزارشی (. مطالعاتی که از داده2011، 4؛ شونکوف و گارنر2006دهد( دارند. )آندا و همکاران، می

شناسی مصرف مواد -اند که تجربۀ ناگوار کودکی یک عامل کلیدی در سببنگر انجام شده، نشان دادهگذشته

گر نیمی تا دو سوم مشکالت جدید مرتبط با مواد در دوران ( و توجیه2006باشد )اندا و همکاران، غیرقانونی می

بندی شده است که در (. این تجربیات در سه دسته و در ده عنوان طبقه2003باشد )دوب و همکاران، بزرگسالی می

 جدول زیر آورده شده است:

 بندی تجربیات ناگوار کودکیطبقه 1-2جدول 

 تعریف زیر گروه ها  گروه ها 

 

 

 غفلت

ساس ی هستند که باعث شود آن ها احکودکان فاقد اعضای خانواده عاطفی 

کی و زدیمهم بودن یا استثنایی بودن بکنند. اعضای خانواده احساس ن

طور  به حس مراقبت از هم را ندارند یا منبع حمایت از کودک نیستند

 کلی کودک حس مورد محبت قرار گرفته شدن را ندارد.

نی هست که کودک لباس های کثیف می پوشد، غذای کافی زما فیزیکی

د که ستنهبرای خوردن ندارد یا والدین بسیار درگیر اعتیاد یا الکل 

 کودک ی به نیاز های فیزیکی کودک ندارند و به طور کلی از توجه

 حمایت نمی کنند.

                                           
1 .Adverse Childhood Experiences 
2.Anda, Felitti, Bremner 
3.Anda, Felitti, & Croft 
4.Shonkoff & Garner 
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 سوء استفاده

ی م ودک زندگیوالدین، یا والدین ناتنی، یا یک بزرگتری که به ک عاطفی

به  وده کند به او توهین کند، در مقابل دیگران او را احمق جلو دا

ا رشدت مورد انتقادش قرار دهد یا باعث شود که کودک ترس این 

 رد.داشته باشد که ممکن هست به طور فیزیکی مورد جرح قرار بگی

 یم زندگی کودک به که بزرگتری یک یا ناتنی، والدین یا والدین، فیزیکی

یزی ا چکند او را هل دهد، به شدت بگیرد و فشار دهد، سیلی بزند ی

ک را به سوی او پرتاب کند به نحوی که عالئم آن در پوست کود

 مشخص باشد یا کودک آسیب ببیند. 

 اقلیک بزرگسال، فامیل، یا دوست خانوادگی، یا یک غریبه که حد جنسی

 از لحاظ جنسی سال بزرگتر از کودک هست او را به نحوی که 5

 بوربرنگیزنده هست مورد لمس یا تماس قرار بدهد یا کودک را مج

ا یهد کند که به طور برانگیزنده ی بدن او را مورد تماس قرار بد

هرگونه تالش جهت برقرای تماس جنسی شامل سوء استفاده ی 

 جنسی می باشد. 

 

 مرتبط ناکارآمدیهای

 خانواده به

 

برخورد 

خشونت آمیز با 

 رماد

 هل مادر یا نامادری کودک توسط پدر یا یاناپدری به طور مکرری

 وشت داده شده، یا سیلی خورده یا به شدت و به مدت چند دقیقه م

 قرار سیبلگد مورد حمله قرار گرفته یا با استفاده از یک چیز تیز آ

 ست.  ه اگرفته است یا با استفاده از چاقو و تفنگ به شدت تهدید شد

 ابانیخی یکی از اعضای خانواده به طور مستمر و شدیدی الکل یا مواد مصرف مواد

 مصرف می کند.

بیماری های 

 روانی

یا  اشدیکی از اعضای خانواده دچار بیماری روانی یا افسردگی می ب

 سابقه ی اقدام به خودکشی را دارد.

جدایی یا طالق 

 والدین

 ت. کودک شاهد جدایی و طالق والدین از هم بوده اس

  ی زندانی شدن را دارد.یکی از اعضای خانواده سابقه جنایی
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 سوءآزارها 1-1-2

ای مورد مالحظه قرار گرفته است و تمام اشکال فیزیکی، هیجانی، سوءآزار بدرفتاری با کودکان به صورت گسترده

و  1، رادفورد و گالسربوتام، رایتتوبورنکمپ، شود. )گیلبرت، کشی میجنسی، غفلت، و انواع مختلف بهره

(. به ویژه این تعریف شامل شیوع، علل و پیامدهای چهار نوع بدرفتاری با کودکان توسط مراقبین 2009، همکاران

شناختی و در نهایت شود که شامل موارد زیر است: سوءآزار جسمانی، سوءآزار جنسی، سوءآزار هیجانی و روانمی

استفادۀ عمدی از اجبار جسمانی در برابر کودک که احتماالً یا یقیناً غفلت. سوءآزار جسمانی یک کودک یعنی 

(. سوءآزارهای 2009همکاران، و شود )گیلبرت، منجر به آسیب به سالمت، بقاء، رشد یا ارزش کودک می

تواند از طریق کتک زدن، صدمه زدن، هل توانند خود را در اشکال مختلف نشان دهند: خشونت که میجسمانی می

دن، یا استفاده از یک شیء یا سالح کودک را تحت تاثیر قرار دهد. این سوءآزار اغلب به عنوان ابزاری برای تنبیه دا

گیرد. سوءآزارگران اغلب افرادی هستند که مسئول کودک و گاهی روشی تربیتی و تادیبی مورد استفاده قرار می

 (. 2013، 2)اولوکول، کاهیلوگوالری و سیتیمان و کارکنان نهادها رشد کودک هستند، مثل والدین، معل

کند، رضایت سوءآزار جنسی نوعی درگیری با کودک در فعالیت جنسی است که او به طور کامل درک نمی

آگاهانه ندارد و از نظر رشدی برای این کار آماده نیست و غیره که بر علیه قوانین یا تابوهای اجتماعی است )سازمان 

(. سوءآزار و غفلت هیجانی و 2006المللی پیشگیری از سوءآزار کودک و غفلت، ع بینسالمت جهانی و اجتما

، جوریلس، شناختی شامل نوعی الگوی شکست والدین یا مراقب در ارائۀ محیط مناسب و حمایتی است )گریچروان

شوند. جانی نیز می(. تمام وقایع سوءآزار جسمانی و جنسی شامل سوءآزار هی2000، 3دونالد و نوروودسوانک، مک

با این حال، بعضی رخدادها صرفاً محدود به سوءآزار هیجانی هستند. سوءآزار هیجانی هیچ ردپای جسمانی روشنی 

زایی گذارد، بنابراین، شناسایی آن ممکن است سخت باشد، اما به احتمال باالیی عوارض آسیباز خود به جای نمی

(. و 2002، 4، واتام، ایکدا، حسن و رامیروگذارد )رونیانلندمدت میبر رشد شناختی، هیجانی و اجتماعی در ب

شود و با خطر بیماری و مرگ زودرس ارتباط دارد ممکن است منجر به رفتارهای خطرناک مرتبط به سالمت می

 (. 2011؛ فورد و همکاران، 1998)فلیتی و همکاران، 

                                           
1 . Gilbert, Kemp, Thoburn, Sidebotham, Radford, Glaser 
2 . Ulukol, Kahiloğulları, Sethi 
3 . Grych, Jouriles, Swank, McDonald, Norwood 
4 . Runyan, Wattam, Ikeda, Hassan, Ramiro 
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اری با کودکان و نوجوانان، باعث افزایش خطر جرم، اند که بدرفتنگرانه ثابت کردهتحقیقات طولی و گذشته

(. استرس موجود در محیط اولیۀ فرد 2012، 1شود )مرسکی، توپیتزس و رینولدزخشونت و سوءمصرف مواد می

تواند راه را برای رفتار ضداجتماعی هموار کند و انباشته شدن بدرفتاری دوران کودکی و کژکاری خانواده با می

 (. 2014ارتباط دارد )توپیتزس،  نرخ باالتر جرم

 هاغفلت 2-1-2

شد و رغفلت از کودک نوعی ضعف یک والد یا هر شخصی است که مسئول مراقبت از کودک در فراهم کردن 

 موزش،آبهزیستی کودک است و در ارضاء نیازهای اولیۀ کودک مثل تغذیه، پوشاک، مسکن، زندگی ایمن، 

( 2009 کاران،تواند عمدی یا غیرعمدی باشد )گیلبرت، ویدوم و همت میمراقبت سالمت و عشق نقص دارد. غفل

حل اولیۀ سخت (. تشخیص غفلت در مرا2013افتد )کوچ و همکاران، تواند در خانه یا موسسات اتفاق بیو می

انی و نی، رودهد. با این حال، غفلت تاثیر ناگواری بر رشد جسمااست، چون خودش را در بلندمدت نشان می

نلی و تواند حتی منجر به پیامدهای جدی مانند مرگ شود )میجانی و وضعیت سالمت کودک دارد و میه

 (.2012همکاران، 

-روانی-ای از نقائص زیستیپیوستهشوند که کودکان مجموعۀ به همتوجه باعث میوالدین آزارگر و غافل و بی

ی و سوءمصرف مواد نشان دهند )فورد، چاپمن، تواند خود را به صورت پرخاشگراجتماعی را رشد دهند که می

کنند که استرس زهرآگین دوران کودکی با های نورولوژیکی نیز پیشنهاد می(. تئوری2012، 2کانر و کروئز

نظمی بالقوۀ عاطفی و رفتاری و همچنین کارکردهای شناختی معیوب همراه است تغییرات ساختاری در مغز، بی

شناختی در محیط، بدن و ذهن، هم به (. در هنگام مواجهه با تهدیدات جسمانی یا روان2008، 3)میدلبروکز و آدیج

(. 2014، 4دهند تا خود را سازگار و منطبق سازند )الرکین، فلیتی و آنداصورت زیستی و هم شناختی پاسخ می

های مرتبط با استرس نتواند باعث تولید بیش از حد هورموهای اولیه میزای سالزننده و آسیبهای ضربهمحیط

گیرد ها را میتحریکی )رفتارهای جنگ یا گریز( همراه است که سپس جلوی رشد و پیوند نورونشود که با بیش

العمری در مدیریت هیجانی، دلبستگی اجتماعی (. این تغییرات نورولوژیکی پیامدهای مادام2010)آندا و همکاران، 

شود )آندا ای میدر پیش گرفتن رفتارهای پرخطر به عنوان راهبردهای مقابلهو پردازش شناختی دارند و اغلب باعث 

فردی ناشی های بین( و نقص در مهارت2005، 5های شناختی ناسازگار )بیچ و میشلواره(. طرح2010و همکاران، 

ردۀ زندگی شود تواند بعداً منجر به مشکل سلوک و رفتارهای بزهکارانه در گستاز زندگی خانوادگی برآشفته می
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4. Larkin, Felitti, &Anda 
5 . Beech & Mitchell 
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ای از عوارض و ، آشکارا با دامنه2(. نمرات باالتر در تجربیات ناگوار و قربانی شدن چندباره2014، 1)سیچتی و بانی

 (. 2011، 3اجتماعی و سالمتی ارتباط دارند )فینکلهور، تورنر، هامبی و اورمرود-های روانیناراحتی

ده توجهی واقع شیها از نظر هیجانی یا جسمانی مورد غفلت و بدرصد آن 28زندانی نشان داد که  700تحقیق روی 

گاست، و پرندر درصد آنها مورد سوءآزار جسمی و جنسی قرار گرفته بودند )مسینا، گریال، بوردن 45بودند و 

2007.) 

 مشکالت درون منزل 3-1-2

 قجدایی یا طال وانی والدین،این مشکالت شامل برخورد خشونت آمیز با مادر، مصرف مواد والدین، بیماریهای ر

 شود. والدین، و مشکالت قضایی یعنی زندانی شدن والدین می

 والدین طالق 1-3-1-2
 است.شده  درصد بیشتر 12به طوری که رشد آن نسبت به ازدواج  ،ترین آسیب اجتماعی کشور استطالق مهم

(. 1395 ایرنا،) اجتماعی پس از آن است هایهای قبل از ازدواج یکی از عوامل مهم طالق و آسیبنبود آموزش

در  ( و2011الیس،  شود )کریدر وها منجر به طالق میدرصد از اولین ازدواج 45آمارها نشان داده است که حدود 

(.  در سال 2007شود )آریاس، میلیون ازدواج در سال منجر به طالق می 2.5آمار نشان داده که  2007سال 

ل رخ داده طالق در همان سا 450هزار ازدواج صورت گرفته است که حدود  10دود در استان اردبیل ح 1376

سال بعد یعنی  20ازدواج به طالق منجر شده است. این در حالی است که در  45ازدواج،  1000است، یعنی از هر 

است،  دهشهزار مورد آن به طالق ختم  3هزار ازدواج صورت گرفته است که حدود  13، حدود 1396در سال 

توان گفت که طالق وجود داشته است. با یک محاسبۀ سرانگشتی می 330ازدواج، حدود  1000یعنی به ازای هر 

 (.1397برابر رشد داشته است )ایرنا،  8سال، طالق در استان اردبیل حدود  20در طول این 

مل خطرزای مهم برای دهدکه ناسازگاری زناشویی و طالق یک عاها نشان میگیرشناسی پژوهشبررسی همه

ها را تحت تاثیر شود. همچنین روابط خصمانه، سالمت روانی و جسمانی زوجبیماری و مرگ و میر محسوب می

(. آمار طالق در کل جهان در حال افزایش است و این افزایش تا حدی 2005، 4دهد )کیکات و جنیسقرار می

به همین سبب در دهه گذشته پژوهشگران بسیاری عوامل موثر  اند،است که برخی از کشورها با بحران رو به رو شده

(. و همین طور با نگاهی اجمالی نرخ 1391اند )منجزی، شفیع آبادی و سودانی، بر رضایت زناشویی را بررسی کرده

  هزار واقعه گزارش شده است سیر 84برابر  1384رشد طالق در ایران طی ده سال اخیر نرخ طالق در ایران در سال 
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Investigating the relationship between Adverse Childhood Experiences with 

suicide and addiction in students 
Abstract 

Objective: Suicide is the second cause of mortality in youth and adolescents, age 15 to 29 in all 

of the world, and addiction, is one crisis of the 21st century, one of social, mental and health 

problem and most important factor triggering high-risk behavior. aim of this research was to 

Investigate the relationship between Adverse Childhood Experiences with suicide and addiction 

in students. 

Method: the research method was descriptive in the form of correlation. The statistical 

community included all students of the Mohaghegh Ardabili University in the year of 1397 that 

among them 500 people selected by available sampling. Research Measures included The 

Suicide Behaviors Questionnaire- Revised (SBQ-R), adverse childhood Experiences, Substance, 

Alcohol, cigarette, psychoactive drugs abuse and Exposure to suicidal behavior.  

Data were analyzed by descriptive statistics' indices, Pearson correlation analysis, by using SPSS 

23. Measures  

Results: Finding shown that there is a significant correlation between adverse childhood 

experiences with suicide, Substance, Alcohol, cigarette, psychoactive drugs abuse.  

Conclusion: From these findings, we can conclude that adverse childhood experiences have an 

important and essential role in Suicidality and addiction and we should prevent this experiences 

with working on the familial level. 

Keywords: suicide, addiction, adverse childhood experiences, exposure, students 
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