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چکیده
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی اعتیاد ،اضطراب و تکانشگری بر مبنای تجربیات ناگوار
کودکی ،افسردگی ،ناامیدی و سالمت والدینی در دختران نوجوان بوده است .روش پژوهش حاضر
توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعۀ پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختری میشد که در
موسسات آموزش زبان در شهر اردبیل مشغول به گذراندن کالسهای فوقالعاده برای یادگیری زبان
در سال  1931بودند که از بین آنها تعداد  161نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب
شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ محققساختۀ سوءمصرف مواد ،الکل ،سیگار و داروهای
روانگردان ،پرسشنامۀ تجربیات ناگوار کودکی ،پرسشنامۀ سالمت بیمار ،2-مقیاس ناامیدی ،مقیاس
تکانشگری-پرخاشگری ،پرسشنامۀ توجه خانوادگی و پرسشنامۀ اختالل اضطراب فراگیر بود .یافتهها
نشان داد که تجربیات ناگوار کودکی با اعتیاد ،اضطراب و تکانشگری رابطه مثبت معنیدار دارد.
توجه والدینی نیز با اعتیاد ،اضطراب و تکانشگری همبستگی منفی معنیداری داشته است و
افسردگی و ناامیدی نیز با تکانشگری و اضطراب همبستگی داشتهاند .افسردگی در پیشبینی
تکانشگری و اضطراب بیشترین سهم را داشته است ،اما در پیشبینی اعتیاد ،تجربیات ناگوار کودکی
بیشترین سهم را داشته است .از این یافتهها نتیجه گرفته میشود که روابط درون خانواده و سالهای
اولیۀ رشدی نقشی کلیدی در پیشبینی اختالالت در زندگی آتی فرد دارند.
کلمات کلیدی :تجربیات ناگوار کودکی ،افسردگی ،اضطراب ،توجه والدینی ،تکانشگری

 1گروه روانشناسی ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
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* نویسنده مقالهEmail: a.kiani@uma.ac.ir :

161

پیشبیني اعتیاد ،اضطراب و تکانشگری بر مبنای تجربیات ناگوار...

مقدمه
شیوع اختالالت روانی و مشکالت سالمت روان در جمهوری اسالمی ایران قریب به  22درصد
برآورد شده است ( .)Noorbala., Yazdi, & Hafezi, 2012در این بین ،دختران دانشآموز قشر
آسیبپذیری در این حیطه هستند و برآورد شده که باالی  22درصد از آنها درگیر مشکالت مربوط
به سالمت روان ،خصوصاً اختالالت رفتاری هستند ( Rabbani, Mahmoudi-Gharaei,
 .)Mohammadi, Motlagh, Mohammad, Ardalan, & Ziaaldini, 2012از بین این اختالالت
میتوان به اعتیاد ( Amin‐Esmaeili, Rahimi‐Movaghar, Sharifi, Hajebi, Radgoodarzi,
 ،)Mojtabai, ... & Motevalian, 2016اضطراب ( Hajebi, Motevalian, Rahimi-Movaghar,
 )Sharifi, Amin-Esmaeili, Radgoodarzi, & Hefazi, 2018و تکانشگری ( Ryan, Friedman,
 )Liang, Lake, Mathias, Charles, ... & Dougherty, 2016اشاره کرد .اعتیاد به مواد به عنوان
یک مشکل اجتماعی ،روانی و مشکل سالمت ،بحران قرن  21میباشد و مهمترین عامل برانگیزانندۀ
رفتارهای پرخطر است ( .)Dehshiri, & Mousavi, 2015آمارهای مرگ ناشی از مصرف مواد در
سراسر دنیا نیاز به توجه فوقالعادهای در حرفههای سالمت دارد ( )Becker, &Fiellin, 2017و
استفاده از مواد جزو رایجترین اختالل در دانشآموزان ایرانی بوده است ( Amin‐Esmaeili et. Al.
 .)2016اختالل اضطراب 1نیز یکی از رایجترین اختالالت روانشناختی در دانشآموزان در سراسر
جهان میباشد ( )Creswell, Waite, & Cooper, 2014و این اختالالت بر رشد تحصیلی ،اجتماعی
و شخصی دانشآموزان تاثیر منفی میگذارد ( )Craske & Stein, 2016و بسیار مهم است که این
اختالل به عنوان پیشبینیکنندۀ اختالالت اضطرابی در بزرگسالی و همچنین دیگر آسیبهای روانی
همچون اضطراب ،سوءمصرف مواد و خودکشی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد ( Karande,
 .)Gogtay, Bala, Sant, Thakkar, & Sholapurwala, 2018شیوع اختالل اضطراب در دبیرستان
حدود  11درصد برآورده شده و جالب اینجاست که این شیوع در دختران بیشتر از پسران است
(جین ،هی و همکاران .)2211 ،تحقیق ( )Hajebi, et.al, 2018نشان داده که حدود  13درصد از
دختران دانشآموز از این اختالالت رنج میبرند و آمار این اختالالت اضطرابی بیش از هر نوع دیگر
اختالالت روانی است.
یکی از عواملی که با سالمت یا آسیب روانی در افراد ارتباط دارد ،تجربیات ناگوار کودکی
است ( )Herzog, & Schmahl, 2018و یکی از تاثیرات تجربیات ناگوار کودکی را باید در مشکالت
سالمت روان در کودکان و بزرگساالن جستجو کرد (.)Oladeji, Makanjuola, Gureje, 2010
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سوءآزار هیجانی ،جنسی و جسمی و همچنین کژکاریهای خانگی مثل سوءمصرف مواد و الکل
توسط والدین ،بیماری روانی و طالق ،اغلب تجربیات ناگوار کودکی نامیده میشوند ( Schilling,
 .)Aseltine, & Gore, 2007تحقیقات طولی و گذشتهنگرانه ثابت کردهاند که بدرفتاری با کودکان
و نوجوانان ،باعث افزایش خطر جرم ،خشونت و سوءمصرف مواد میشود ( & Mersky, Topitzes,
 .) Reynolds, 2013مطالعات نشان داده که یکی از عوامل اصلی اعتیاد به مخدرها ،تجربیات ناگوار
کودکی میباشد ( Quinn, Boone, Scheidell, Mateu-Gelabert, McGorray, Beharie & Khan,
 )2016و یک عامل کلیدی در سببشناسی مصرف مواد غیرقانونی میباشد ( Anda, Butchart,
 )Felitti, & Brown, 2010و توجیهگر نیمی تا دو سوم مشکالت جدید مرتبط با مواد در دوران
بزرگسالی میباشد ( .)Dube, Anda, Felitti, Chapman, Williamson, & Giles, 2001یک مطالعه
در سال  2216رابطۀ روشنی بین تعداد تجربیات ضربهزای کودکی و افزایش خطر سوءمصرف مواد
در بزرگسالی نشان داد .افرادی که پنج یا بیش از پنج تجربۀ ناگوار کودکی را گزارش کردند ،به
احتما ل سه برابر بیشتر در معرض سوءمصرف بوده و به احتمال پنج برابر بیشتر در معرض تزریق
مواد قرار داشتند ( .)Quinn, et.al. 2016مطالعۀ دیگری نشان داد که باالی  02درصد بیمارانی که
در جستجوی درمان اعتیاد به مواد مخدر بودند ،حداقل یک نوع از ضربههای دوران کودکی را تجربه
کردهاند( .)Tsavoussis, Stawicki, Stoicea, &Papadimos, 2014تجربیات ناگوار کودکی با
تکانشگری رابطه دارند .یکی از این تجربیات که رابطۀ قدرتمندی با تکانشگری دارد ،مصرف مواد
والدین است .یک فرضیه ،به انتقال ژنتیکی تکانشگری میپردازد و میگوید والدینی که مصرف مواد
دارند ،خودشان از سطح تکانشگری باالتری برخوردار هستند و تکانشگری باالی والدین با تکانشگری
باالی فرزندان ارتباط دارد ( .)Verdejo-García, Lawrence, & Clark, 2008عملکرد معیوب خانواده
نیز بر این مشکل بیافزاید .در خانوادههایی که فرزندپروری صحیحی وجود ندارد و والدین از شیوههای
تادیبی ناهماهنگی استفاده میکنند و حمایت والدینی ضعیفی وجود دارد ،احتمال این میرود که
فرزند در آینده دچار سوءمصرف مواد و اختالالت رفتاری شود ( .)Ryan et.al, 2016این تجربیات با
اضطراب نیز رابطه دارند (.)Platt, Williams, & Ginsburg, 2016
سالمت والدینی میتواند یکی دیگر از عواملی باشد که پیشبینیکنندۀ بعدی سالمت روان
در فرزندان باشد(  .)Karimzadeh, Rostami, Teymouri, Moazzen & Tahmasebi, 2017عوامل
مختلفی با رشد اضطراب در کودکان و نوجوانان رابطه دارند که میتواند شامل آسیب روانی در
والدین ،رفتارهای والدینی (همچون کنترل مفرط ،طرد ،احساسات منفی و فقدان محبت) محیط
خانوادگی ،سوگیری شناختی کودک و غیره میشود ( .)Cited by plott et.al. 2016اما در این میان،
رخدادهای منفی و استرس زای زندگی جزو عوامل برجسته و رایجی هستند که بر سالمت روان
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کودک و کل عملکرد وی تاثیر میگذارد ( McLaughlin, Green, Gruber, Sampson, Zaslavsky,

 .)& Kessler, 2012مطالعاتی که به بررسی رابطۀ بین رخدادهای استرسزای زندگی (همچون
طالق والدین ،از دست دادن پدر یا مادر بزرگ و جابجایی) و اختاللهای اضطرابی پرداختهاند،
دریافتند که کودکان که تشخیص اختالالت اضطرابی خوردند در مقایسه با کودکان غیرمضطرب ،به
احتمال بیشتری رخدادهای استرس زای زندگی را در گذشتۀ نزدیک تجربه کردهاند ( Dougherty,
 .)Tolep, Bufferd, Olino, Dyson, Traditi & Klein, 2013همچنین ،خانوادههایی که رخدادهای
استرس زای بیشتری را گزارش کردند ،سطح باالتری از اضطراب را هم در خود و هم در فرزندان
نشان دادند .ورود یک والد ناتنی به خانواده ،طالق والدین ( Lansford, Malone, Castellino,
 )Dodge, Pettit, & Bates, 2006و آزار و اذیت کودکی نیز میتواند باعث افزایش اضطراب در کودک
و نوجوان شود ( .)Cited by plott et.al. 2016فرزندانی که والدین آنها دچار اختالل سوءمصرف مواد
یا الکل هستند ،در معرض خطر بیشتری در برابر درگیر شدن با مواد و همچنین مشکالت سالمت
روانی و مشکالت رفتاری هستند ( )Solis, Shadur, Burns, Hussong, 2012و در مقایسه با فرزندان
فاقد چنین والدینی بیشتر درگیر این اختالالت میشوند.
افسردگی یکی دیگر از عواملی است که میتواند سالمت روانی بعدی فرد را پیشبینی کند
و بر آن تاثیر بگذارد ( Blaauw, Dyb, Hagen, Holmen, Linde, Wentzel-Larsen, & Zwart,
 )2014تحقیقات فزاینده حاکی از این است که آسیبشناسی روانی یکی از عوامل مهم خطر در برابر
سوءمصرف مواد در نوجوانان است و نوجوانانی که از آشفتگیهای هیجانی شدیدی همچون افسردگی
رنج میبرند ،شدیداً در معرض خطر اختالالت سوءمصرف مواد هستند .بدتر اینکه ،افرادی که هر
دوی این اختالالت را با دارند ،وضعشان از خراب هم خرابتر است و در معرض خطر خودکشی و
نقص شناختی و ناتوانی قرار دارند (  .)Wu, Hoven, Liu, Fuller, Fan, Musa & Cook, 2008اما
در مورد تقدم و تاخر این دو اختالل یعنی افسردگی و اعتیاد باید گفت که چندین مطالعۀ طولی به
این نتیجه رسیدهاند که افسردگی دوران کودکی تاثیر برجستهای بر سیگاری شدن فرد داشته باشد
( .)King, Iacono, & McGue, 2004اما یک مطالعۀ طولی در نوجوانان دبیرستانی در آمریکا بدین
نتیجه رسیده که سیگار کشیدن و نشانگان افسردگی ارتباط نسبتاً دوسویه و متقابلی دارند (Windle,
 .) & Windle, 2001با توجه به موارد ذکر شده در باال و اهمیت دورۀ نوجوانی و آسیبهایی که در
این دوره متوجه نوجوانان و خصوصاً دختران استف هدف از پژوهش حاضر پیشبینی اعتیاد ،اضطراب
و تکانشگری بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی ،افسردگی ،ناامیدی و سالمت والدینی در دختران
نوجوان بوده است.
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فرضیه های پژوهش
 .1تجربیات ناگوار کودکی ،افسردگی ،ناامیدی و سالمت والدینی با اعتیاد ،اضطراب و
تکانشگری در دانشآموزان رابطه دارند.
 .2تجربیات ناگوار کودکی ،افسردگی ،ناامیدی و سالمت والدینی میتوانند اعتیاد ،اضطراب
و تکانشگری در دانشآموزان را پیشبینی کنند.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
جامعۀ این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختری میشد که در موسسات آموزش زبان در
شهر اردبیل مشغول به گذراندن کالسهای فوقالعاده برای یادگیری زبان در سال  1931بودند که
از بین آنها تعداد  161نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .شرایط ورود و خروج
به این پژوهش به این صورت بود که افراد باید حتماً دانشآموز و مشغول تحصیل باشند ،مصرف
داروهای آرامبخش روانی نداشته باشند ،و با تمایل خود خواستار تکمیل پرسشنامهها باشند .کسانی
که مالکهای باال را دارا نبودند نیز از پژوهش خارج شدند .روند اجرای پژوهش به این صورت بود
که محقق که خود مدرس این کالسها بوده است ،به کالسهای خودش و همکاران رجوع کرده و
با هماهنگی قبلی همکاران 11 ،دقیقه از وقت کالس را به خود تخصیص داده و در ابتدا پس از
توضیح در مورد هدف از این پژوهش و اهمیت نوجوانی و آسیبهای مربوط به این دوره و همچنین
محرمانه بودن نتایج ،از دانشآموزان میخواسته تا با رضایت آگاهانه شروع به تکمیل پرسشنامهها
کنند .حتی به آنها گفته شد کسانی که مایل به تکمیل نیستند ،میتوانند پرسشنامه را از همان ابتدا
به محقق برگردانند .در نهایت بعد از تکمیل پرسشنامهها ،محقق آنها را از کالس درس جمعآوری
کرده و ضمن سپاسگزاری از استاد مربوطه و دانشآموزان ،کالس را ترک میکرد .دادهها وارد نرمافزار
 SPSS-23شده و با استفاده از شیوۀ آمار توصیفی و استبناطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مالکهای ورود به این پژوهش شامل موارد زیر میشد :فرد باید دانشآموز بوده باشد ،در کالس
درس حضور میداشته است ،حاضر به همکاری و تکمیل پرسشنامه با رضایت خودش باشد .ابزارهای
پژوهش نیز شامل موارد زیر بود.
.1

سوءمصرف مواد ،الکل ،سیگار و داروهای روانگردان :2برای بررسی این بخش1 ،

سوال محققساخته طراحی شد و هر سوال یک بعد را میسنجید« :در طی یک ماه گذشته ،چند
بار سیگار یا تنباکو مصرف کردهاید»«،در طی یک ماه گذشته ،چند بار الکل یا مشتقات الکل مصرف
کردهاید»« ،در طی یک ماه گذشته ،چند بار مواد مخدر مصرف کردهاید»« ،در طی یک ماه گذشته،
Substance, Alcohol, cigarette, psychoactive drugs abuses
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چند بار مواد روانگردان مصرف کردهاید» .پاسخها بدین صورت بود« :هیچ ،هرچند هفته یک بار،
هر چند روز یکبار ،هر روز» و نمرهگذاری از صفر تا  9بود و نمرۀ باالتر نشان از وابستگی و اعتیاد
بیشتر در فرد بود .در این پژوهش نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده
است (.)2/011
.2

پرسشنامۀ تجربیات ناگوار کودکي :)ACEs( 2این پرسشنامه توسط مرکز پیشگیری
( Bellis, Hughes, Leckenby, Jones,, Baban,

و کنترل بیماریهای آمریکا و بنیاد کایزر
 )Kachaeva, & Raleva, 2014طراحی شده است و شامل ده سوال میباشد که هر کدام یک بعد
از تجربیات ناگوار کودکی را میسنجند .این ده بعد شامل موارد زیر میشود :سوءآزار هیجانی،
سوءآزار جسمانی ،سوءآزار جنسی ،غفلت هیجانی ،غفلت جسمانی ،خشونت خانگی ،مصرف مواد
والدین ،زندانی شدن والدین ،بیماری روانی والدین و طالق والدین میشود .پاسخگویی به سواالت
به صورت «بلی» و «خیر» میباشد و پاسخ مثبت نشانۀ وجود آن تجربه در فرد در  10سال اول
زندگی میباشد .مجموع نمرات در دامنۀ بین صفر تا  12قرار دارد و نمرۀ باالتر نشانۀ وجود تجربیات
ناگوار بیشتر در فرد است .یکی از سواالت برای نمونه بدین صورت است« :آیا در  10سال اول زندگی،
در بین اعضای خانواده شما کسی افسردگی یا بیماری روانی یا گرایش به خودکشی داشت؟».
پرسشنامۀ تجربیات ناگوار کودکی ابزاری پایا و روا برای اندازهگیری دشواریها و مشکالت دوران
کودکی است و در مطالعات گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است ( ;Centers Anda, et.al. 2014
 .)for Disease Control and Prevention 2015این پرسشنامه ابزاری معتبر و صرفهجویانه برای
سرند افراد از طریق ارزیابی گذشتهنگرانۀ تجربیات ناگوار کودکی است و از همسانی درونی رضایت-
بخشی برخوردار است ( Wingenfeld, Schäfer, Terfehr, Grabski, Driessen, Grabe, & Spitzer,
 .)2011در این پژوهش نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده است (.)2/321
.9

پرسشنامۀ سالمت بیمار :)PHQ-2( 11-این مقیاس یک پرسشنامۀ دو سوالی است که

برای غربالگری افراد افسرده مورد استفاده قرار میگیرد .این ابزار غربالگری کوتاه ،به ارزیابی
نشانگان محوری افسردگی یعنی خلق افسرده و عدم لذت 9میپردازد .نمرهگذاری این مقیاس به
صورت لیکرتی  1درجهای میباشد و نمرۀ باالتر نشانگر افسردگی شدیدتر است .ژانگ ،لیانگ ،چن،
ژانگ ،ژانگ ،و همکاران  )2219(1همسانی درونی خوب ( ،)2/121پایایی بازآمایی ( )2/023و

1

Adverse childhood Experiences
Patient Health Questionnaire-2
3
anhedonia
4
Zhang, Liang, Chen, Zhang, Zhang, et. Al.
2

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 2911

162

همبستگی مناسب با پرسشنامۀ افسردگی بک ( )r=2/611را برای این مقیاس گزارش کردند .در این
پژوهش نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده است (.)2/660
.1

مقیاس ناامیدی :2برای سنجش ناامیدی از مقیاس فریسر ،بارنل ،سالتر ،فورکاال ،کالسی

همکاران2

( )2211استفاده شده است .این مقیاس شامل دو سوال میشود که به صورت مثبتی
و
نشان دهندۀ امیدواری است .نمرهگذاری این مقیاس به صورت پنج درجهای لیکرتی میباشد و نمرۀ
باالتر نشان دهندۀ امیدواری بیشتر است .این مولفان دریافتند که این مقیاس همبستگی عالی با
مقیاس ناامیدی بک دارد ( .)r=2/01به صورت مشابه ،پایایی بازآزمایی برای این مقیاس در حد مورد
قبولی بوده است .در این پژوهش نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده
است (.)2/02
.1

مقیاس تکانشگری-پرخاشگری :برای سنجش تکانشگری-پرخاشگری بر مبنای

پرسشنامه خشونت پالتچیک و پراگ ) 1303( 9از سه سوال استفاده شد که نمونهای از آن بدین
صورت بود« :به راحتی عصبانی و یا آزرده خاطر میشوم» .پاسخها در دامنهای بین «به هیچ وجه»
تا «خیلی زیاد» قرار میگرفت و نمرۀ باالتر نشانۀ خشونت و پرخاشگری باالتر بود .پایایی درونی این
مقیاس باال گزارش شده ( ) 2/01که نشان از همبستگی درونی باالی بین سواالت میباشد .در این
پژوهش نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده است (.)2/122
.6

پرسشنامۀ توجه خانوادگي :در اینجا بر مبنای پژوهش شتگیری ،لین ،آویال و

فلورس1

( ،)2212برای سنجش تعهد خانوادگی از دو سوال «آیا والدین همیشه یا معموالً به اتفاقاتی که
برای شما میافتد ،توجه دارند؟» و «آیا والدین همه یا اکثر دوستان شما را از نزدیک مالقات
کردهاند؟» استفاده شد .برای سنجش نظارت والدینی از سوال «در هفتۀ گذشته ،والدین دو از شما
بوده و باالی سر شما نبودهاند؟» و برای سنجش تبادالت والدینی از سوال «آیا شما نظراتتان را با
والدین خود در میان میگذارید و تبادل عقاید میکنید یا با آنها به خوبی حرف میزنید؟» استفاده
شد .نمرهگذاری به صورت دو مقولهای لیکرتی بود .نمرهگذاری سوال مربوط به نظارت والدینی به
صورت معکوس بوده و دامنۀ نمرات بین صفر تا  1بوده و نمرۀ باالتر نشانگر توجه باالتر والدینی بوده
است.

1

Hopelessness
Fraser, Burnell, Salter, Fourkala, Kalsi, et.al.
3
Plutchik, & Praag
4
Shetgiri, Lin, Avila, & Flores
2
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پرسشنامۀ اختالل اضطراب فراگیر :2این پرسشنامه توسط کرونک ،اشپیتز و ویلیامز،

موناهان و لومز ) 2221( 2ساخته شده است .ابزاری مختصر و دو سوالی برای سنجش اضطراب
میباشد .نمرهگذاری آن در طیف لیکرتی  1درجهای میباشد و نمرۀ باالتر نشانگر اضطراب بیشتر
در فرد است .نمرۀ برش آن نیز برای شناسایی اختالل اضطراب فراگیر  9میباشد .در این پژوهش
نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده است (.)2/09
.0

سالمت مادرانه :منظور از سالمت مادرانه ،سالمت مادر در دوران بارداری نوجوان بوده

است و با دو سوال سنجیده میشد« :بر طبق اطالعات یا گفتههای مادر شما ،ایا وی در زمانی که
شما را باردار بود ،احساس افسردگی میکرد یا شرایط برای وی عصبی و ناراحتکننده بود؟» و «آیا
مادر شما سابقۀ مصرف مسکنها یا داروهای آرامبخش روانی را داشته یا دارد؟» .نمرهگذاری هم به
صورت نمیدانم ،خیر و بلی طبقهبندی میشود و به هر سوالی که پاسخ بلی داده میشد یک نمره
تعلق میگرفت.
.3

سن مادر :منظور از سن مادر نیز ،سن مادر در زمان بارداری آزمودنی بود و با این سوال

سنجیده میشد« :مادر شما در زمانی که شما را باردار بود ،چند سال داشت؟» پاسخها نیز در طیف
زیر طبقه-بندی میشد .1« :زیر  11سال 16 .2 ،تا  10سال 13 .9 ،تا  22سال 29 .1 ،تا  26سال،
و  .1باالتر از  26سال».
 .12استرس مادر :استرس مادر نیز با یک سوال سنجیده میشد« :بر طبق اطالعات یا گفته-
های مادر شما ،در زمانی که وی شما را باردار بود ،چقدر استرس داشت؟» پاسخها نیز در یک طیف
لیکرتی  1درجهای از «اصالً» تا «خیلی زیاد» طبقهبندی میشد.
یافته های پژوهش
اطالعات جمعیتشناختی مربوط به مشارکتکنندگان در پژوهش در جدول  1آورده شده
است که شامل جنسیت ،سن ،تحصیالت ،معدل و فرزند چندم خانواده میشده است.

Generalized anxiety disorder questionnaire
Kroenk, Spitzer, Williams, Monahan, & Löwe

1
2
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جدول  .2اطالعات جمعیتشناختي مشارکتکنندگان در پژوهش
مولفه

گزینهها

فراواني

درصد

جنسیت

زن

161

122

 12تا  11سال
 16تا  10سال
 13تا  22سال
گم شده
کل

12
60
1
10
161

19/6
11/2
1/2
12/3
122

راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
گم شده
کل

16
12
21
26
161

21/0
19/6
12/1
11/0
122

 12تا 11
 16تا 10
 13تا 22
گم شده
کل

2
21
111
21
161

1/9
11/1
63/1
11/1
122

اول
دوم و سوم ،چهارم
تکفرزند
فرزند آخر
گم شده
کل

10
91
11
91
22
161

91/2
21/2
3/2
21/2
19/9
122

سن

تحصیالت

معدل

فرزند چندم

همانطوری که در جدول مشاهده میشود ،تمام آزمودنیها دختر بودهاند( 161نفر)2/122 ،
دامنۀ سنی بین  12تا  11سال ( 12نفر )19/6 ،و  16تا  10سال ( 60نفر )11/2 ،بیشترین فراوانی
را داشتهاند ،اکثریت دانشآموزان دارای تحصیالت راهنمایی ( 116نفر )21/0 ،و دبیرستان ( 12نفر،
 )19/6بودند ،معدل اکثر آنها ( 111نفر )63/1 ،در دامنۀ بین  13تا  22سال بوده است و بیشتر آنها
( 10نفر )91/2 ،فرزند اول خانواده بودهاند .در جدول  ،2همبستگی بین تمام متغیرهای پژوهش
آورده شده است.
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جدول  .1همبستگي بین تجربیات ناگوار کودکي ،افسردگي ،ناامیدی و سالمت والدیني با اعتیاد،
اضطراب و تکانشگری
متغیر
 .1سالمت
مادرانه
 .2مصرف
مواد
 .9توجه
خانوادگی
 .1امیدواری
 .1تجربیات

2

1
1
**2/162

1
**

**-2/219

**-2/910

2/916
-

**2/969
-

**2/121

**2/616

**2/232

**2/219

**2/206

**2/922

 .0افسردگی

**2/290

2/129

 .3سن مادر

-2/192

**-2/911

**2/929

2/203

ناگوار
 .6اضطراب
.1
تکانشگری

 .12استرس
مادر

9

1

1

6

1

0

3

12

1
**2/119

**/912
-2
**/201
-2
**/126
-2
**/931
-2
*/103
2
**2/269
-

1
**-2/911

1

**-2/236

**2/991

1

**-2/939

**2/911

**2/131

1

**-2/263

**2/931

**/666

**/669

2

2

1

**2/232

**-2/211

-2/291

*-2/221

-2/269

1

*-2/222

**2/292

**2/212

2/211

**2/201

**-2/229

1

* معنیداری در سطح  2/21درصد
** معنیداری در سطح  2/21درصد

همانطور که در جدول مشاهده میشود ،همبستگی بین تجربیات ناگوار کودکی با اعتیاد
( ،)r=2/616اضطراب ( ،)r=2/991تکانشگری ( ،)r=2/911مثبت و معنیدار بوده است .همبستگی
بین افسردگی با اعتیاد ( ،)r=2/129معنیدار نبوده اما با اضطراب ( ،)r=2/666و تکانشگری
( ،)r=2/669مثبت و معنیدار بوده است .همبستگی بین امیدواری با اعتیاد ( ،)r=-2/969اضطراب
( ،)r=-2/236تکانشگری ( ،)r=-2/939منفی و معنیدار بوده است .همبستگی بین توجه خانوادگی
با اعتیاد ( ،)r=-2/916اضطراب ( ،)r=-2/201تکانشگری ( ،)r=-2/126منفی و معنیدار بوده است.
نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اعتیاد ،نگرانی و تکانشگری بر اساس متغیرهای توجه
خانوادگی ،امیداری ،تجربیات ناگوار کودکی و افسردگی در جدول  9آورده شده است.
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جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبیني اعتیاد ،نگراني و تکانشگری بر اساس
متغیرهای مالک
مدل

R

R2

Adjusted R2

F

Sig

اعتیاد

2/610

2/113

2/111

92/112

2/222

نگرانی

2/121

2/136

2/102

91/193

2/222

تکانشگری

2/191

2/191

2/122

12/112

2/222

همانطوری که در جدول  9مشاهده میشود ،توجه خانوادگی ،امیدواری ،تجربیات ناگوار کودکی
و افسردگی قادر به پیشبینی اعتیاد ،نگرانی و تکانشگری میباشند و  11درصد واریانس اعتیاد10 ،
درصد واریانس نگرانی و  12درصد واریانس تکانشگری بر مبنای متغیرهای توجه خانوادگی،
امیدواری ،تجربیات ناگوار کودکی و افسردگی قابل پیشبینی است.
در جدول  1نیز خالصه اطالعات تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اعتیاد ،نگرانی و تکانشگری
بر اساس توجه خانوادگی ،امیدواری ،تجربیات ناگوار کودکی و افسردگی آورده شده است.
جدول  .2خالصه اطالعات تحلیل رگرسیون جهت پیشبیني اعتیاد ،نگراني و تکانشگری بر
اساس متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

اعتیاد

اضطراب

تکانشگری

متغیرهای پیشبین
مقدار ثابت
توجه خانوادگی
امیدواری
تجربیات ناگوار کودکی
افسردگی
مقدار ثابت
توجه خانوادگی
امیدواری
تجربیات ناگوار کودکی
افسردگی
مقدار ثابت
توجه خانوادگی
امیدواری
تجربیات ناگوار کودکی
افسردگی

B

STE

2/326
2/211
-2/111
2/111
-2/211
1/111
2/120
-2/111
2/219
2/126
1/131
-2/112
-2/216
2/222
2/329

2/196
2/121
2/211
2/211
2/211
2/619
2/112
2/211
2/226
2/216
1/221
2/291
2/111
2/293
2/116

Beta

2/292
-2/222
2/139
-2/211
2/261
-2/111
2/291
2/613
2/223
-2/112
-2/221
2/121

t

Sig

2/211
2/123
-9/191
0/911
-1/211
1/120
2/016
-2/211
2/133
3/111
1/112
-9/991
-2/220
-2/212
1/363

2/212
2/609
2/222
2/222
2/232
2/232
2/933
2/212
2/610
2/222
2/222
2/221
2/223
2/332
2/222
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همانطوری که در جدول مشاهده میشود ،ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبین نشان می-
دهند که در پیشبینی اعتیاد ،تجربیات ناگوار کودکی ( )t =0/911 ، β=2/139و امیداوری (-2/222
= )t =-92/191 ، βنقش دارند ،اما نقش تجربیات ناگوار کودکی برجستهتر است .در پیشبینی
اضطراب ،متغیر افسردگی ( )t =3/111 ، β=2/613و امیدواری ( )t =-2/211 ، β=-2/111نقش
دارند .در پیشبینی تکانشگری ،متغیر افسردگی ( ،)t =1/363 ، β=2/121توجه خانوادگی (=2/223
 )t =-9/991 ،βو امیدواری ( )t =-2/220 ، β=-2/112نقش دارند.
بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،پیشبینی اعتیاد ،اضطراب و تکانشگری بر مبنای تجربیات ناگوار
کودکی ،افسردگی ،ناامیدی و سالمت والدینی در دختران نوجوان بوده است .یافتهها نشان داد که
تجربیات ناگوار کودکی با اعتیاد ،اضطراب و تکانشگری رابطه مثبت معنیدار دارد .این یافته با
یافتههای ( )Quinn, et.al.2016; Kiani, et.al,2018مبنی بر ارتباط بین تجربیات ناگوار کودکی و
اعتیاد ،یافتۀ ( ) platt, et.al, 2016مبنی بر وجود ارتباط بین تجربیات ناگوار کودکی با اضطراب و
همچنین با یافته ( )Verdejo-García, et.al. 2008مبنی بر ارتباط بین این تجربیات با تکانشگری
همخوانی دارد .مطالعات مختلف نشان دادهاند که تجربیات ناگوار کودکی (سوءآزار جنسی ،سوآزار
جسمی و غفلت ها) با بسیاری از مشکالت سالمت روان در بزرگسالی ارتباط دارند ( Dube, et.al,
2001; Kiani, et.al.2018; Oladeji, et.al.2010؛) .در تبیین این یافته میتوان گفت ،از آنجا که این
تجربیات ناگوار در سالهای اولیۀ زندگی و در بافت درون خانواده اتفاق میافتد ،ممکن است تاثیری
آنقدر قوی بر سیستم شناختی و عصبروانشناختی فرد بگذارد که تمام آینده و زندگی آتی وی را
تحت تاثیر خود قرار دهد ( )Sher, 2017و حتی ثبات شناختی فرد را بر هم میزند ،در نتیجه این
باعث می شود که فرد در بزرگسالی دچار خطاهای شناختی بیشتری میشود و نمیتواند در برابر
موقعیتهای اضطراببرانگیز یا موقعیتهایی که نقش ماشهچکان هیجان را بازی میکنند ،خود را
کنترل کند و در نتیجه ممکن است مضطرب شده یا دست به رفتارهای تکانشگرانه بزند .ضمناً از
آنجا که این تجربیات آسیبپذیری فرد را باال برده و خصوصاً در هنگام فقدان عوامل حمایتی باعث
عدم رشد کارکردهای اجرایی و پاسخ فیزیولوژیکی تحریف شده به استرس ( ،)Shonkoff, 2016و
مقابلۀ ناسالم ،و اختالل در سالمت جسمی ،روانی و رفتاری ( ،)Dube, et.al, 2001میشود ،انتظار
میرود که باعث افزایش خطر رفتارهای خودآسیبرسان همچون اعتیاد در فرد شود .مطالعات عصب
روان شناختی به کرات نشان داده کودکانی که تجربیات ناگوار کودکی را تجربه کردهاند ،در مقایسه
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با کودکانی که چنین تجربیاتی نداشتهاند ،در یک یا چند حیطه مشکالت شناختی دارند
(.)McLaughlin, et.al. 2012
همچنین توجه والدینی نیز با اعتیاد ،اضطراب و تکانشگری همبستگی منفی معنیداری
داشته است .این یافته با یافتۀ ( )Karimzadeh, et.al, 2017و ( )McLaughlin, et.al. 2012همخوانی
دارد .در تبیین این یافته می توان گفت از آنجا که یکی از ابعاد توجه خانوادگی در این پژوهش،
نظارت و کنترل والدینی بوده است ،پس انتظار میرود در نوجوان دختری که خانوادۀ خود را به
عنوان یک خانوادۀ نظارتکننده و مراقب ادراک میکند ،گرایش به سمت مصرف مواد کمتر باشد.
چون یک ناظر بیرونی نظاره گر رفتارهای وی است و حتی روابط دوستانۀ وی را نیز زیر نظر دارد.
همچنین از آنجا که در توجه خانوادگی باال ،ابرازگری و تبادالت بین والدین و فرزند وجود دارد ،این
خود میتواند به عنوان سدی در برابر اضطراب عمل کند ،چون نوجوان همیشه فکر میکند جایی را
دارد که بخواهد در آنجا دغدغهها و اضطرابهای و نگرانیهای خود را ابراز کند و این خود نه تنها
باعث کاهش اضطراب وی میشود ،بلکه باعث میشود که رفتارهای تکانشگرانۀ وی نیز کمتر شود.
چون یکی از عواملی که با تکانشگری ارتباط دارد ،عملکرد خانواده است ( .)Ryan, et.al, 2016در
خانواده هایی که حمایت و عواطف مثبت وجود دارد ،خودتنظیمی فرزندان در سطح باالتری خواهد
بود و بنابراین ،انتظار میرود که رفتارهای تکانشگرانۀ کمتری را شاهد باشیم.
افسردگی و ناامیدی نیز با تکانشگری و اضطراب همبستگی داشتهاند .این با یافتۀ ( Blaauw,
 )et.al.2014و ( )Wang,et.al. 2015همخوانی دارد .در ناامیدی فرد تمایل به بیشبرآورد کردن
رویدادهای منفی و کمبرآورد کردن رویدادهای مثبت دارد .کسانی که ناامید هستند ،پیشبینیهای
منفیتری نسبت به اینده دارند ،امیدشان را به آینده از دست میدهند و در نتیجه ممکن است این
حس منفی به آینده و سرنوشت شخصی باعث شود که اضطراب آنها باال رود و همچنین چون در
ناامیدی سیستم شناختی فرد معیوب شده و جنبۀ منفی رویدادها را میبیند ،ممکن است در برابر
رخدادها نتواند هیجانات خود را تنظیم کرده و ار سبک مقابلهای نادرست استفاده کرده و در نتیجه
رفتارهای تکانشگرانه از خود نشان دهد .چون یکی از دالیل رفتارهای تکانشگرانه را میتواند بر
اساس همان تئوری ناکامی – پرخاشگری توجیه کرد .وقتی که فرد ناامید و افسرده است ،طبیعتاً
ممکن است احساس ناکامی و شکست کند و این باعث میشود که دست به رفتار پرخاشگرانه و
تکانشگرانه بزند.
در مورد پیشبینی متغیرها نیز باید گفت که افسردگی در پیشبینی تکانشگری و اضطراب
بیشترین سهم را داشته است ،اما در پیشبینی اعتیاد ،تجربیات ناگوار کودکی بیشترین سهم را
داشته است .تحقیقات نشان داده است که آشفتگی روانشناختی ،اضطراب و افسردگی در دختران
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به صورت معناداری بیشتر از پسران است ( .)Van Droogenbroeck, et. Al. 2018در تبیین این
یافتهها نیز میتوان گفت که اختاللهای روانی ممکن است با اختالل افسردگی همآیند باشند و در
کنار هم وجود داشته باشند و ضمناً افسردگی اختاللی است که در بسیاری از موارد ممکن است
اضطراب و تکانشگری را در کنار خود داشته باشد .پس انتظار میرود که افسردگی بهتر بتواند این
دو متغیر را پیشبینی کند .همچنین در تبیین اهمیت نقش تجربیات ناگوار کودکی در پیشبینی
اعتیاد نیز باید گفت که همراستا با تحقیقات مطرح شده (،)Anda, et.al, 2006; Dube, et.al, 2003
این تجربیات یکی از قویترین پیشبینگرهای اعتیاد هستند .چونکه در درون خود این تجربیات،
اعتیاد والدین قرار دارد و این اعتیاد میتواند یکی از پیشبینیکنندههای اعتیاد در فرزندان باشد.
ضمناً ،در درون این تجربیات غفلتها و چالشهای و سوءآزارها قرار دارند و وجود این عوامل در
خانواده باعث میشود که کودک در دورۀ نوجوانی آسیبپذیرتر شده و دست به رفتارهای خطرناک-
تری همچون اعتیاد و وابستگی به مواد یا رفتارهای خودکشیگرایانه بزند .ضمناً ،کسانی که چنین
تجربیات ناگواری داشتهاند ،تابآوری آنها در برابر مشکالت کمتر میشود و ممکن است قادر به
تحمل درد نباشند و از روی دست به رفتارهای خودآسیبرسان بزنند.
ذات هر تحقیقی با محدودیت روبرو است ،چون نمیتوان همۀ ابعاد را پوشش داد .در این
تحقیق نیز محققان به نمونهای محدود و از جمعیتی خاصی دسترسی داشتهاند ،اکثر ابزارهای این
پژوهش برای اولین بار توسط این محققان به فارسی برگردانده شدهاند و ممکن است نیاز به بررسی
بیشتری داشته باشند .دانشآموزان این تحقیق از آنجا که در کالسهای فوقالعاده شرکت داشتنهاند،
ممکن است معرف جمعیت عادی و کل افراد آن جامعه نباشند و این تعمیمپذیری نتایج را با
محدودیت روبرو میکند .از آنجا که بعضی پرسشنامههای این پژوهش گذشتهنگرانه بودند ،ممکن
است مشارکتکنندگان در فراخوانی اطالعات مربوط به سالهای اول زندگی خود با خطا روبرو شده
باشند .بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی قبل از هر چیز از نمونههای گستردهتری
استفاده شود و همچنین این ابزارها در ایران به صورت وسیعتری مورد استفاده قرار گیرد تا بتوان
به ویژگیهای روانسنجی آن اعتماد بیشتری کرد .بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهاد میشود
که در سطح فردی بر مبنای پایش اولیه در مدرسه دانشآموزانی که دچار تجربیات منفی و ناگوار
هستند شناسایی نمود و دست به مداخلههای مشاورهای برای این افراد تا بتواند از قدرت این
تجربیات کاست تا عوارض و عواقب بعدی متوجه این نوجوانان نباشد .از آنجا که این دانشآموزان
دختر بودند و دختران در برابر اسیبها شکنندهتر هستند و در جامعۀ ما هم متاسفانه نسبت به
پسران در حق آنها اجحاف میشود و در موضع ضعیفتری در جامعۀ مردساالرانۀ ما قرار دارند ،پیش
میشود که در بعد توجه خانوادگی ،حمایت و مراقبت بیشتری از آنها صورت بگیرد و خانوادهها تعهد
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 چون این.بیشتری به دختران بدهند و به آنها اجازۀ ابرازگری بیشتر در فضای امن خانواده بدهند
 تنظیم هیجان آنها را، سطح تکانشگری آنها را کمتر کند،ابرازگری می تواند از اضطراب آنها بکاهد
.باال ببرد و در نهایت گرایش آنها به سمت رفتارهای خودآَسیبرسان را کمتر کند
 به راهنمایی،نامه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل-در نهایت الزم به ذکر است که این پایان
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