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چکیده
مطالعه حاضگر با هدف مقایسه افکار خودکشی ،ویژگیهای شخصیت مرزی و پرخاشرری در معتادین با توجه به
نوع ماده مصگگرفی انجام شگگد .این پژوهش توصگگیفی از نوع علی – مقایسگگگهای بود .نمونه این پژوهش  322نفر از
معتادین مراجعه کننده به کلینیکهای ترك اعتیاد شگهر سمنان بود که با توجه به مالكهای ورود به این پژوهش
براسگاپ نمونه گیری در دسگترپ انتخاب شگدند .در این پژوهش از سگه پرسگشنامه افکار خودکشی ،پرخاشرری
باپ و پری و پرسگشنامه شخصیت مرزی استفاده شد .اطالعات جمع روری شده با استفاده از تحلیل واریانس چند
متغیره تحلیل شگگد .تحلیل دادهها نشگگان داد که افکار خودکشگگی ،ویژگیهای شگخصگگیت مرزی و پرخاشگگرری در
معتادین مصگگرف کننده مواد محرك باالتر از معتادانی بود که مواد مخدر یا ترکیبی از مواد را مصگگرف میکردند.
بود .نتایج این پژوهش از اهمیت نوع ماده مصگگرفی در افکار خودکشگگی و شگگخصگگیت مرزی و پرخاشگگرری که از
عوامل مرتب با افکار خودکشگگگی هسگگگتند حکایت داشگگگت .بنابراین توجه به نوع ماده مصگگگرفی در پیشگگگریری از
خودکشی ضروری به نظر میرسد.
کلید واژهها :خودکشی ،شخصیت مرزی ،پرخاشرری ،مواد مخدر ،مواد محرك
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مقدمه

مطالعات مربوط به خودکشگی طیف رفتار خودکشگی را بررسی میکنند که دارای دامنهای
از فکر خودکشگی ،تهدید به خودکشی و اقدام به خودکشی تا خودکشی کامل است .بنا به
تعریف ،افکار خودکشگگگی به افکار مربوط به ررزوی مردن ،برنامهریزی برای زمان و مکان
و نحوه خودکشی و اثر رن بر دیرران اطالق میشود و یا این که افکار خودکشی به عنوان
یک پاسگخ مثبت به این سؤا است که ریا شما فکر گرفتن زندگی خود را دارید حتی اگر
شگما واقعا نخواهید این کار را انجام دهیدب خودکشی موفق نیز عبارت است از گرفتن جان
خویش به دسگگت خویشگگتن ،در صگگورتی که رسگگیب منجر به مرم شگگود خودکشگگی موفق
نامیده میشود و اگر منجر به مرم نشود اقدام به خودکشی تلقی میگردد ( علیزاده اصلی،
فرقگانی رامندی ،علیرضگگگایی ،علیخانی و قدیری .)2392،خودکشگگگی یک مشگگگکل عمده
سالمت عمومی و یکی از دالیل اصلی مرم و میر در جهان است .سازمان جهانی بهداشت
تخمین زده اسگت که تا سا  ،0202حدود  2/53میلیون نفر از خودکشی خواهند مرد و در
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سگراسر جهان جمعیت افرادی که اقدام به خودکشی میکنند  22تا  02برابر افزایش خواهد
یگافت .این تخمین بیانرر این اسگگگت که به طور متوسگگگ یک مرم در هر  02ثانیه و یک
تالش خودکشگگگی در هر  2تگا  0ثگانیه اتفاق خواهد افتاد .هزینه اقدام به خودکشگگگی تنها از
دسگگت دادن زندگی نیسگگت ،چرا که این اقدام فشگگار روانی بسگگیاری را بر اعضگگاء خانواده و
دوسگگگتان فرد تحمیل میکند و عالوه بر این هزینه هایی را نیز به منابع عمومی وارد میکند
به این صگگورت که افرادی که اقدام به خودکشگگی میکنند نیازمند دریافت کمک از جانب
موسگسگات مراقبت بهداشگتی و روانی هستند (گوین و رپتر .)0220 ،2این امر و میزان باالی
خودکشی و اقدام به رن سبب گردیده تا پژوهشرران عوامل مرتب با اقدام به خودکشی را
مورد بررسگگگی قرار دهند و به این نتیجه برسگگگند که پرخاشگگگرری و شگگگخصگگگیت مرزی با
خگودکشگگگی مرتب هسگگگتنگگد (موسگگگوی ،کرامتیگگان ،مراسگگگی و فوالدی0220 ،؛ کر و
کگاپگالگدی0222،0؛ زانگگ و همکگاران3؛ هیندوجا و پات ین)0222 ،4؛ فایت ،اسگگگتاپل بین،
3. Zhang
4. Hinduja & patchin

1. Gvion & Apter
2.Kerr & Capaldi
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گرینینگ و پردی0222،2؛ لرن و همکاران)0229 ،0؛ لیونگ ،یو ،الی و فو0220،3؛ سرا ،
مگگارتگی ،مگی یر و کولگگدیج0220 ،4؛ بلگگک ،بلوم ،پفوهی و هگگا 0220،5؛ شگگگگارپ و
همکگگاران0220،6؛ سگگگلطگگانی نژاد و همکگگاران )0223 ،؛ نتگگا ،ایزا  ،دورون ،می ریر و
رالن.)0223،7
از دیرر عواملی که در ارتباط با خودکشی مطرح میشود اعتیاد است .اختال مصرف
مواد در ایران بگه عنوان یک تهدید بزرم برای سگگگالمت اجتماعی کشگگگور در نظر گرفته
میشگگود چرا که عالوه بر اثرات مخربی که بر سگگالمت جسگگمی و روانی فرد دارد؛ دارای
پیگامگدهای منفی برای خانواده و متعاقب رن برای جامعه اسگگگت و هم نین با مشگگگکالت و
پدیدههای منفی زیادی ازجمله خودکشگگی در ارتباط اسگگت .مطالعات نشگگان داده اسگگت که
نرا خودکشی در افراد با سوء مصرف مواد ،باالتر از افراد عادی است (اسکیان ،کرائوپ،
بابا ،عبدالکدیر و معصگگگومیان شگگگرقی0226،3؛ پنی ،مازمانیان ،جامیسگگگون و بلک0220،9؛
بریدج ،گلدسگتین و برنت .) 0226 ،22وابسگتری به مواد شگامل نیاز جسمی یا روانی به ادامه
مواد به رغم عواقب نامطلوب رن اسگگگت (مرکادو و همکاران )0226 ،22و شگگگواهد در این

و کلی2933 ،24؛ مونی و همکگاران0223 ،25؛ کوهن و همکگاران0224 ،26؛ کگالکسگگگتین و
همکاران0222 ،27؛ جونز2997 23 ،؛ دهاون ،سگگگینگ بالهارا و امفیل0227 ،29؛ اشگگگنایدر،02
0229؛ اشنایدر و همکاران.)0229 ،
10. Bridge, Goldstein & Brent
11. Mercado
12. Hoven
13. Kaminer
14. Mckenry, Tishler & Kelley
15. Mooney
16. Cohen
17. Kalechstein
18 .Jones
19. Dhawn, Singhbalhara & Mphil
20. Schneider

& 1. Fite, Stopplbein, Greening
Preddy
2. Ligen
3. Leung, You, Lai & Fu
4. Segal, Marty, Meyer & Cooldige
5. Black, Blum, Pfohi& Hale
6. Shar
& 7. Netta, Israel, Doron, Meire
8. Askian, Krauss, Baba, Abdul
Kadir & Masoumian Sharghi
& 9. Penney, Mazmanian, Jamieson
Black
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اختالالت مصگگرف مواد به تنهایی یا در ترکیب با سگگایر اختالالت روانپزشگگکی بارها و
بارها منجر به مرم شگگدهاند .اختالالت روانپزشگگکی که همراه سگگوء مصگگرف مواد هسگگتند
اختالالت اضگطرابی ،اسگکیزوفرنی و اختالالت شخصیت و به خصوص خوشه دوم اختال
شگگگخصگگگیگت هسگگگتند (برادویک ،برگالند ،فرانک ،لیندگرین و لون هلم0229 2؛ کامینر،
 .)2990مطالعاتی که در این زمینه انجام شگگده اسگگت حاکی از ارتباط سگگوء مصگگرف مواد
مخدر و روان گردانها با پرخاشگگرری و شگگخصگگیت مرزی بوده اسگگت ( متسگگون ،افار ،
لوفررین ،کگانینگگهگام و مارفی0220 ،0؛ فرناندز -مونتالوو ،لوپز-گونی و ررترا0220 ،3؛
پالدمگان ،فلیشگگگر ،مکتین ،پری و لومبگارد0222 ،4؛ اسگگگکادا  ،اولدهام و گاالهر2999 ،5؛
باکیاردی و همکاران0220 ،6؛ ردالف ،کورف ،هریسگگگون و اریکسگگگون0226 ،7؛ برچت و
هربک0223 ،3؛ کارتیر ،فارابی و پرندرگسگگت0226 ،9؛ ارنسگگت ،ویس ،انرایت -اسگگمیت،
هیلتن و بیرد0223 ،22؛ الپوورث و همکاران0229 ،22؛ باسگکین -سامرز و سامرز0226 ،20؛
سامرز و باسکین )0226 ،23؛ ترو  ،شر ،مینکس -برون ،داربین و بور.)0222 ،24
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اما با وجود مطالعات مختلف در زمینه ارتباط مواد مخدر با خودکشی ،شخصیت مرزی
و پرخاشگگگرری مطالعات اندکی به بررسگگگی و مقایسگگگه اثرات مواد مخدر گوناگون بر این
متغیرهگا پرداختگهانگد ،بنگابراین با توجه به این امر و هم نین با توجه به رشگگگد رو به افزایش
خودکشی و اهمیت پیشریری از این پدیده که در گرو شناسایی عوامل مؤثر بر رن است و
هم نین با در نظر گرفتن نقشگگی که سگگوء مصگگرف مواد بر افزایش این پدیده دارد سگگؤا
اصلی پژوهش حاضر این است که ریا بین افکار خودکشی ،ویژگیهای شخصیت مرزی و
پرخاشرری در معتادان مصرف کننده مواد مخدر و مواد محرك تفاوت وجود داردب
7. Adlaf, Korf, Harrison & Erickson
8. Brecht & Herbeck
9. Cartier, Farabee & Prendergast
10. Ernst,Weiss, Enright-Smith,
Hilton & Byrd
11. Lapworth
12. Baskin-Sommers & Sommers
13. Sommers & Baskin
14. Trull, Sher, Minks-Brown,
Durbin & Burr

1. Bradvik, Berglund, Frannk,
Lindgren & Lowenhielm
2. Mattson, Farrell, Lofgreen,
Cunningham & Murphy
3. Fernandez- Montalvo, LopezGoni & Arteaga
4. Pluddemann, Flisher, Mcketin,
Parry & Lombard
5. Skodol, Oldham & Gallaher
6. Bacciardi
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روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری

این پژوهش توصیفی از نوع علی -مقایسه ای بود .جامعه این پژوهش کلیه معتادین مراجعه
کننده به کلینیکهای ترك اعتیاد سگگطو اسگگتان سگگمنان بودند که از این میان  5کلینیک به
تصگادف انتخاب شگدند .به روش نمونهگیری در دسترپ تعداد  322نفر از معتادان با توجه
به مالكهای ورود به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شگگگدند .افراد نمونه با توجه به نوع مواد
مصگگرفی در  3گروه مصگگرف کنندگان مواد محرك ،مواد مخدر و ترکیبی از مواد محرك
و مخدر قرار گرفتند .مالك های ورود به پژوهش عبارت بودند از :مذکر بودن ،دامنه سنی
 02-42سا  ،عدم وجود حادثه ناخوشایند در چند ماه اخیر ،عدم مراجعه به روان شناپ یا
روانپزشگگک به دلیل مشگگکل روانی دیرری به جز اعتیاد و اینکه بیشگگتر از یک ماه از زمان
ورود رنها به کلینیک نرذشگته باشد .مالكهای خروج پژوهش عبارت بودند از :جنسیت
مونر ،داشتن بیماری جسمی سخت ( مثل بیماری قلبی ،ایدز ،سرطان ،مالتیپل اسکلروزیز).
ابزار

معنای هرگز تا همیشگه نمرهگذاری میشود .این مقیاپ  5بعد احساپ گناه و خود تخریب
گری ،ناامیدی و احساپ حقارت ،انزوا طلبی و فقدان رابطه ،رکود و ایستایی ،و افسردگی
را میسگگگنجگد .ضگگگرایب رلفای کرونباا برای این  5بعد به ترتیب عبارتند از ،2/34 ،2/33
 2/70 ،2/73 ، 2/32و ضگگریب رلفای کرونباا برای کل مقیاپ  2/93گزارش شگگده اسگگت
(پورشریفی و همکاران.)2392 ،
 -0پرسگشگنامه ویژگی های شگخصگیت مرزی :این پرسگشنامه توس لیشنرینگ 2ساخته
شگده و برای نمونههای بالینی و غیر بالینی کاربرد دارد .طیف این پرسگشنامه به صورت بله/
خیر اسگت .نمونه اصلی این پرسشنامه  53ریتم دارد .در این پژوهش از نسخه  34سؤالی که
محمد زاده و رضایی ( )2392در ایران روایی یابی کردند استفاده شده است .این پرسشنامه
1. Leichsenring
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 4بعگد رشگگگفتری هویگت ،مکگانیزم دفگاعی اولیه ،واقعیت رزمایی و ترپ از صگگگمیمیت را
میسنجد .ضرایب رلفای کرونباا برای این  4بعد به ترتیب عبارتند از ،2/66 ،2/74 ،2/63
 2/60و ضگریب رلفای کرونباا برای کل مقیاپ  2/32گزارش شده است؛ هم نین روایی
همزمان با ضگریب 2/72و همبسگتری خرده مقیاپ ها با کل مقیاپ و با یکدیرر با ضرایب
 2/72تا  2/32و سگگگه نوع اعتبار بازرزمایی ،دو نیمه سگگگازی و همسگگگانی درونی به ترتیب با
ضرایب  2/33 ،2/32و  2/35گزارش شد ( محمد زاده و رضایی.)2392 ،
 -3پرسگشگنامه پرخاشگرری باپ و پری :این پرسگشگنامه توس باپ و پری ساخته شده
اسگت ،نمونه اصگلی این پرسشنامه  50سؤا داشت که تعدادی از سؤاالت به دلیل ضعف و
نارسگایی در تحلیل عاملی حذف شگگد .در نهایت این مقیاپ تبدیل به پرسگشگگنامه  09ریتمی
شگگد .برای پاسگگخدهی از طیف لیکرت از  2تا  7اسگگتفاده شگگده اسگگت که معاد گزینه های
"کامال متفاوت از من" تا "کامال شبیه من" است .این پرسشنامه  4بعد پرخاشرری فیزیکی،
پرخاشگرری کالمی ،خشگم و خصگومت را میسگنجد .ضرایب همسانی درونی برای این 4
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بعگگد بگگه ترتیگگب  2/72 ،2/67 ،2/63 ،2/گزارش شگگگگده اسگگگگت (رنگگا ،للو ،سگگگگان ز و
بروسگگگینو .)0222،2ضگگگرایب رلفای کرونباا برای این  4بعد به ترتیب ،2/33 ،2/70 ،2/35
 2/70و ضگگریب رلفای کرونباا برای کل مقیاپ  2/39گزارش شگگده اسگگت (نقدی ،ادیب
راد و نورانی پور.)2339 ،
یافتهها

نمونگه این پژوهش  322نفر از معتگادین مراجعگه کننگده به کلینیک های ترك اعتیاد شگگگهر
سگگگمنگان بود کگه از این تعداد  %30/9مجرد %62/7 ،متاًهل و  %5/4مطلقه بودند و از لحاظ
اشگگتغا  %52/7شگگاغل و  %49/3بیکار بودند و از نظر تحصگگیالت  %6/2بی سگگواد%44/2 ،
ابتگدایی و سگگگیکگل %42/4 ،دیپلم و  %3/4فوق دیپلم و بگاالتر بودنگد .رمارههای توصگگگیفی
متغیرهای مورد مطالعه با توجه به گروهها در جدو ذیل ارائه شده است.

1. Rena, Lello, Sanchez & Brussino

الهه زارعي متهکالیي و همکاران

جدول :4آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

احساپ گناه وخود تخریب گری

انزواطلبی و فقدان رابطه

رکود و ایستایی

افسردگی

پرخاشرری فیزیکی

پرخاشرری کالمی

خشم

خصومت

رشفتری هویت

مکانیزم دفاعی اولیه

واقعیت رزمایی

ترپ از صمیمیت
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نا امیدی و احساپ حقارت

مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك
مخدر
محرك
ترکیب مخدر و محرك

25/32
02/52
26/42
7/33
23/40
9/70
7/73
22/74
9/24
7/43
22/39
7/57
5/62
9/23
6/09
30/45
40/47
33/30
23/03
03/22
27/27
07/90
33/24
07/32
32/40
39/42
32/23
5/49
6/39
5/63
3/93
4/53
4/29
2/96
2/62
2/23
3/23
3/62
0/74

3/29
7/96
6/94
5/34
6/07
5/45
4/95
4/42
4/63
4/23
4/23
3/95
3/93
3/67
3/66
24/57
25/93
25/39
3/40
9/00
3/77
22/25
22/77
22/52
23/27
24/00
23/59
0/52
0/37
0/26
0/33
0/04
0/06
2/26
2/37
2/03
0/24
0/40
0/42
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متغیرها

گروهها

میانرین

انحراف استاندارد

مقایسه افکار خودکشي ،پرخاشگری و شخصيت مرزی در ...

برای بررسگگگی تفاوت نمرات افکار خودکشگگگی در سگگگه گروه مصگگگرف کنندگان مواد
محرك ،مخدر و ترکیب مخدر و محرك از تحلیل واریانس چند اسگگگتفاده شگگگد .یکی از
مفروضگههای این رزمون برابری ماتریس کواریانسها اسگت که برای بررسگی این مفروضه
از رزمون باکس اسگگتفاده شگگد .نتایج این رزمون در مورد افکار خودکشگگی هیچ نوع تخطی
جگدی از مفروضگگگه را نشگگگان نداد (M=03/44,F= 2/92 ,P> 2/25باکس ) .نتایج تحلیل
واریگانس چنگد متغیری نشگگگان داد کگه تفگاوت معناداری در ترکیب خطی مؤلفههای افکار
خگگودکشگگگگی بگگا تگگوجگگه بگگه سگگگگه گگگروه مصگگگگرف کگگنگگنگگدگگگان مگگواد وجگگود دارد
(= 2/300,F= 4/42,P<2/222المبدای ویلکز) .برای بررسگگگی الروهای تفاوت از تحلیل
واریانس به شرح ذیل استفاده شد.
جدول :2نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت نمرات در مؤلفههای افکار
متغیرها
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خودکشی
ضریب اتا
رمارهF

سطو معناداری

نا امیدی و احساپ حقارت

22/22

2/29

2/2225

احساپ گناه وخود تخریب گری

26/76

2/23

2/2225

انزواطلبی و فقدان رابطه

23/47

2/22

2/2225

رکود و ایستایی

22/44

2/29

2/2225

افسردگی

27/20

2/23

2/2225

همانرونه که در جدو فوق مشگگاهده میشگگود در ناامیدی و احسگگاپ حقارت تفاوت
معناداری بین گروهها وجود دارد (.(F=22/22,P>2/2225هم نین در مؤلفههای احسگگاپ
گگنگگاه و خگودتگخگریگگب گگری ( ،) F=26/76,P>2/2225انگزوا طگلبی و فقگگدان رابطگگه
( ،) F=23/47,P>2/2225رکگود و ایسگگگتگگایگی ( ) F=22/44,P>2/2225و افسگگگردگی
( ) F= 27/20 ,P>2/2225تفاوت معناداری وجود دارد .برای بررسگگی تفاوت بین گروهها
در موارد مذکور از رزمون تعقیبی HSDتوکی به شرح ذیل استفاده شد.

الهه زارعي متهکالیي و همکاران

جدول :7نتایج آزمون  HSDتوکی برای بررسی تفاوت گروه ها در مؤلفه های افکار
خودکشی
متغیرها
مخدر

مخدر ،محرك

-2/65

2/04

2/362

محرك

مخدر ،محرك

5/24

2/37

2/222

احساپ گناه و

مخدر

محرك

-5/54

2/96

2/2225

خود تخریبرری

مخدر

مخدر ،محرك

-2/34

2/94

2/23

محرك

مخدر ،محرك

3/72

2/24

2/222

انزواطلبی وفقدان

مخدر

محرك

-4/22

2/773

2/2225

رابطه

مخدر

مخدر ،محرك

-2/42

2/760

2/26

محرك

مخدر ،محرك

0/62

2/339

2/226

محرك

-0/96

2/664

2/2225

مخدر

مخدر ،محرك

-2/24

2/654

2/974

محرك

مخدر ،محرك

0/30

2/702

2/2225

مخدر

محرك

-3/50

2/629

2/2225

مخدر

مخدر ،محرك

-2/69

2/622

2/52

محرك

مخدر ،محرك

0/34

2/672

2/2225

و

احساپ حقارت

رکود و ایستایی

افسردگی

مخدر

همانرونه که در جدو  3مشگگاهده میشگگود بین گروه مصگگرف کننده مواد محرك با گروه
مخدر و مخدر ،محرك در تمام مؤلفههای افکار خودکشگگگی تفاوت معناداری وجود دارد
که با توجه به رمارههای توصیفی ،در تمام موارد مذکور نمرات گروه محرك باالتر است.
برای بررسگی تفاوت نمرات پرخاشگرری در سگه گروه مصرف کنندگان مواد محرك،
مخدر و ترکیب مخدر و محرك از تحلیل واریانس چند متغیره اسگتفاده شگگد .برای بررسی
مفروضه برابری ماتریس کواریانس از رزمون باکس استفاده شد .نتایج این رزمون در مورد
پگگگرخگگگاشگگگگگگرگگگری تگگگخگگگطگگگی در ایگگگن مگگگفگگگروضگگگگگگه را نشگگگگگگان داد
( M= 34/94 , F=2/723 ,P< 2/25باکس) .با توجه به اینکه تبدیل خطی متغیرها نیز مانع
از این تخطی نشگگگد لگذا طبق گفتگه فید و تاباخنیک ( )2999اثر پیالی به عنوان شگگگاخص
چنگدمتغیری مبنگای گزارش قرار گرفگت .نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشگگگان داد که
تفاوت معناداری در ترکیب خطی مؤلفههای پرخاشگگگرری با توجه به سگگگه گروه مصگگگرف

99
Vol. 3, No. 9, Spring 2016

مخدر

محرك

-5/69

2/06

2/2225

ناامیدی

گروه ها

سال  ،3شماره  ،9بهار 1395

تفاوت میانرین ها

انحراف استاندارد

سطو معناداری

مقایسه افکار خودکشي ،پرخاشگری و شخصيت مرزی در ...

کنندگان مواد وجود دارد (= 2/229,F= 3/35,P<2/222اثر پیالی) .برای بررسی الروهای
تفاوت از تحلیل واریانس به شرح ذیل استفاده شد.
جدول :1نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت نمرات در مؤلفههای پرخاشگری
متغیرها

رمارهF

ضریب اتا

سطو معناداری

پرخاشرری فیزیکی

9/53

2/23

2/2225

پرخاشرری کالمی

9/23

2/27

2/2225

خشم

7/24

2/26

2/222

خصومت

3/34

2/27

2/2225

همانرونه که در جدو فوق مشگاهده میشود در پرخاشرری فیزیکی تفاوت معناداری بین
گروههگا وجود دارد (.(F=9/53,P>2/2225هم نین در مؤلفگههگای پرخاشگگگرری کالمی
( ،) F=9/23,P>2/2225خشم ( ) F=7/24,P>2/222و خصومت () F=3/34,P>2/2225
تفاوت معناداری وجود دارد .برای بررسگگگی تفاوت بین گروهها در موارد مذکور از رزمون
 HSDتوکی به شرح ذیل استفاده شد.
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جدول :5نتایج آزمون  HSDتوکی برای بررسی تفاوت گروه ها در مؤلفه های پرخاشگری
تفاوت میانرین ها

انحراف استاندارد

سطو معناداری

متغیرها
پرخاشرری

مخدر

محرك

-22/20

0/42

2/2225

فیزیکی

مخدر

مخدر ،محرك

-2/36

0/40

2/57

محرك

مخدر ،محرك

3/66

0/53

2/222

پرخاشرری

مخدر

محرك

-4/77

2/37

2/222

کالمی

مخدر

مخدر ،محرك

2/26

2/33

2/44

محرك

مخدر ،محرك

5/33

2/47

2/2225

مخدر

محرك

-5/00

2/63

2/222

مخدر

مخدر ،محرك

2/626

2/63

2/72

مخدر ،محرك

5/6233

2/74

2/222

مخدر

محرك

-7/93

0/23

2/2225

مخدر

مخدر ،محرك

2/04

0/24

2/92

3/00

0/03

2/2225

خشم

گروه ها

محرك
خصومت

محرك

مخدر ،محرك

الهه زارعي متهکالیي و همکاران

همانرونه که در جدو فوق مشاهده میشود بین گروه مصرف کننده مواد محرك با گروه
مخدر و مخدر ،محرك در تمام مؤلفههای پرخاشرری تفاوت معناداری وجود دارد که با
توجه به رمارههای توصیفی ،در تمام موارد مذکور نمرات گروه محرك باالتر است.
برای بررسی تفاوت نمرات ویژگیهای شخصیت مرزی در سه گروه مصرف کنندگان
مواد محرك ،مخدر و ترکیب مخدر و محرك از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
برای بررسی مفروضه برابری ماتریس کواریانس از رزمون باکس استفاده شد .نتایج این
رزمون در مورد ویژگیهای شخصیت مرزی هیچ نوع تخطی جدی از مفروضه را نشان
نداد(M=00/62, F=2/22, P> 2/25باکس ) .نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد
که تفاوت معناداری در ترکیب خطی مؤلفههای افکار خودکشی با توجه به سه گروه
مصرف کنندگان مواد وجود دارد ( = 2/902, F=0/49, P<2/222المبدای ویلکز) .برای
بررسی الروهای تفاوت از تحلیل واریانس به شرح ذیل استفاده شد.
جدول :6نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی تفاوت نمرات در مؤلفههای
ویژگیهای شخصیت مرزی
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مکانیزم دفاعی اولیه

2/03

2/22

2/09

واقعیت رزمایی

5/39

2/25

2/223

ترپ از صمیمیت

0/66

2/20

2/27

همانرونه که در جدو فوق مشگگاهده میشگگود در رشگگفتری هویت ( (F=3/06 ,P>2/25و
واقعیترزمایی () F= 5/39 ,P>2/25تفاوت معناداری بین گروهها وجود اما در مؤلفههای
مکانیزمهای دفاعی اولیه ( )F=2/03 , P<2/25و ترپ از صگگمیمیت () F= 0/66 ,P<2/25
تفگاوت معنگاداری بین گروههگا وجود نگدارد .برای بررسگگگی تفگاوت بین گروهها در موارد
مذکور از رزمون  HSDتوکی به شرح ذیل استفاده شد.
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رشفتری هویت

3/06

2/23

2/24
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متغیرها

رمارهF

ضریب اتا

سطو معناداری

مقایسه افکار خودکشي ،پرخاشگری و شخصيت مرزی در ...

جدول :3نتایج آزمون  HSDتوکی برای بررسی تفاوت گروه ها در مؤلفه های ویژگی-
های شخصیت مرزی
متغیرها
رشفتری
هویت
واقعیت
رزمایی

تفاوت میانرین ها

انحراف استاندارد

سطو معناداری

گروه ها
مخدر

محرك

-2/92

2/36

2/22

مخدر

مخدر ،محرك

-2/29

2/37

2/62

محرك

مخدر ،محرك

2/72

2/42

2/27

مخدر

محرك

-2/65

2/29

2/222

مخدر

مخدر ،محرك

-2/27

2/02

2/42

محرك

مخدر ،محرك

2/49

2/02

2/20

همانرونه که در جدو  7مشاهده میشود بین گروه مصرف کننده مواد محرك با گروه
مخدر و مخدر،محرك در مؤلفههای رشفتری هویت و واقعیت رزمایی تفاوت معناداری
وجود دارد که با توجه به رمارههای توصیفی،در موارد مذکور نمرات گروه محرك باالتر
است.
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بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت بین افکار خودکشی ،ویژگیهای شخصیت مرزی
و پرخاشرری در معتادین با توجه به نوع ماده مصرفی بود .نتایج نشان داد که بین ویژگیهای
شخصیت مرزی،افکار خودکشی و پرخاشرری در معتادین مصرفکننده مواد محرك با
دیرر گروههای این پژوهش تفاوت وجود دارد .یافته های این پژوهش با یافتههای کامینر
( ،)2990مونی و همکاران ( ،)0223مارشا  ،گاال ،وود و کر 2و همکاران( ،)0222کوهن و
همکاران ( ،)0224کالکستین و همکاران ( )0222همسو است .این پژوهشرران به این نتیجه
رسیدند که مترمفتامین که یک ماده محرك است به طور معناداری با خودکشی و افکار
خودکشی باالتر در ارتباط است .هم نین با یافتههای متسون و همکاران ( ،)0220پالدمان
و همکاران ( ،)0222برچت و هربک ( ،)0223کارتیر و همکاران ( ،)0226ارنست و
همکاران ( ،)0223الپوورث و همکاران ( ،)0229باسکین -سامرز و سامرز ( ،)0226سامرز
و باسکین ( )0226همسو است .این پژوهشرران به این نتیجه رسیدند که مترمفتامین به طور
1. Marshall, Galea, Wood & Kerr

الهه زارعي متهکالیي و همکاران

معناداری با پرخاشرری بیشتر در ارتباط است و هم نین با یافتههای ترو و همکاران
( ،)0222اسکادا و همکاران ( )2999همسو است .این پژوهشرران به این نتیجه رسیدند که
سوء مصرف مواد مخدر با شخصیت مرزی ارتباط دارد.
در تبیین این یافتهها و در رابطه با ارتباط مواد محرك با پرخاشرری میتوان گفت که
مترمفتامین مخاطرات را در تعامالت روزمره افزایش میدهد و رنها را از تعامالت
غیرچالشی به رقابت بین شخصیتها تبدیل میکند که اغلب شامل خشونت است و هم نین
مترمفتامین باعر میشود که خشم بیش از رن چه که هست احساپ شود .اثر نسبتاً شایع
مترمفتامین پارانویا است که منجر به اسنادهای خصمانه میشود که یک جو خطر و تهدید
ایجاد میکند که منجر به خشونتدفاعی و پیشریرانه میشود .ارتباطخشونت و مصرف مواد
را در چارچوب علتشناسی گلدستین به صورت خشونت روانی -دارویی 2میتوان بررسی
کرد .بدین صورت که استفاده از مواد باعر تحریکپذیری ،پارانویا و رفتار خشونت رمیز
میشود و هم نین باعر تغییر در شناخت و رفتار و تشدید حالت هیجانی میشود .هم نین
عملکرد فیزیولوژیکی را مختل میکند که باعر ایجاد عدم مهار خشونت میشود .تبیین

هستند .هم نین خشونت اقتصادی -جبری 3نیز به خشونت عمدی مصرفکنندگان مواد
اشاره دارد که در فعالیتهای جنایی برای دستیابی به منابع و پو به منظور تهیه مواد و
ادامه دادن مصرف شرکت میکنند (سامرز و باسکین0226 ،؛ تینر و فریمو0223 ،4؛ بولس
و میتو0223 ،5؛ فرناندز -مونتالوو و همکاران .)0220 ،عالوه بر این موارد ،مصرف مت-
رمفتامین به اختال در لوب فرونتا  -که بر عملکرد شناختی -اجتماعی و همین طور بر
عملکرد اجرایی و خودکنترلی تأثیر دارد -مربوط میشود .در نتیجه این عامل اختال بر
توانایی کنتر یا مهار تکانههای پرخاشررانه به وجود میرید .هم نین از نظر عصب شناختی
پرخاشرری به مدار پردازش هیجان به ویژه رمیردا و قشر پیش پیشانی مربوط است.
4. Tyner & Fremouw
5. Boles & Mitto

1 .psychopharmalogical violence
2. systemic violence
3. economic- compulsive violence
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رمیردا مربوط به بیان هیجان و قشر پیش پیشانی مربوط به پردازش هیجان است ،افراد سوء
مصرف کننده مت رمفتامین نابهنجاری در این سیستم را نشان میدهد .عالوه براین یکی از
مکانیزمهای عصب شیمیایی که در بیان پرخاشرری وجود دارد مسیر سروتونرژیک است.
یک پیوند بین کاهش فعالیت سروتونرژیک و افزایش پرخاشرری در انسان و حیوان وجود
دارد .مت رمفتامین بر مسیر سروتونرژیک در حیوانات اثر گذاشته و باعر کاهش تراکم
ناقل سروتونین میشود (برچت و هربک0223 ،؛ الپوورث و همکاران0229 ،؛ پایر ،لیبرمن
و الندون0222 ،2؛ هومر و همکاران.)0223 ،0
دررابطه با ارتباط مواد محرك و افکار خودکشی میتوان گفت که مواد با اثر روی
سیستم انتقا دهندههای عصبی احتما اقدام به خودکشی را افزایش میدهد .سوءمصرف
مواد و خودکشی و رفتارهای خودمخرب بیولوژی رفتاری مشترك دارند و ریشههای زیست
محیطی یا رسیب پذیریهای مشترك دارند .عالوه براین کاربران مزمن مترمفتامین کاهش
انتقا دهنده دوپامین دارند که این عامل خود در فقدان لذت ،افسردگی و رفتار خودکشی
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نقش بازی میکند(هاون و همکاران0224 ،؛ مارشا و همکاران .)0222 ،در خودکشی هم
مثل پرخاشرری سطو سروتونین پایین است .در خودکشی سروتونین موجود در قشر پیش
پیشانی کاهش مییابد و همان طور که گفته شد اثر مت رمفتامین بر مسیر سروتونرژیک
اثبات شده است و این میتواند به عنوان یک عامل ارتباط مواد محرك و خودکشی در نظر
گرفته شود (مان .)0223 ،3عالوه براین پرخاشرری گاهی به سمت بیرون جهت داده میشود
که نتیجه رن رفتارهای تهاجمانه است و گاهی هم پرخاشرری به سمت درون جهت داده
میشود که نتیجه رن رسیب رسانی به خود فرد و در بعضی مواقع خودکشی است (وورتز
و ررسینراپ0223 ، 4؛ کوکارو2939 ،5؛ مان0223 ،؛ تورکی0225 ،6؛ فارزیک ،اسکوتوا؛
میشل ،تام و باتنر0223 ،7؛ سیور .)0223 ،3بنابراین با توجه به مطالب گفته شده خودکشی و

6. Turocki
7. Furczyk, Schutova, Michel,
Thome & Buttner
8. Siever

1. Payer, Lieberman & London
2. Homer
3. Mann
4. Wortzel & Arciniegas
5. Coccaro

الهه زارعي متهکالیي و همکاران

پرخاشرری دارای مسیرهای مشترکی بوده و ممکن است که هر رن چه که در مورد ارتباط
پرخاشرری با مواد صدق میکند در رابطه با خودکشی هم صدق میکند.
در رابطه با ارتباط مواد محرك و شخصیت مرزی میتوان از یک مد سه عاملی نام برد
که در ارتباط با مصرف الکل و مواد مخدر روانگردان در این زمینه کاربرد دارد .این مد
به سه عامل اشاره میکند که عبارتند از رسیب پذیری دارویی ،2تنظیم هیجانی 0و انحراف
استعداد .3رسیب پذیری دارویی به ارتباط بین تکانشرری /عدم بازداری و استفاده از مواد
محرك اشاره دارد .همبودی شخصیتمرزی و سوء مصرفمواد با سطوح باالتری از
تکانشرری مرتب است .تکانشرری ممکن است بر تصمیم به مصرفمواد روانگردان و
ادامه مصرف رن تأثیر برذارد و هم نین مصرف مزمن مواد باعر کاهش سروتونین میشود
که این به نوبه خود میتواند منجر به تکانشرری و رفتارهای خود رسیبی شود .تنظیم هیجانی
از دیرر ویژگیهای شخصیت مرزی بیثباتی عاطفی است و از رن جایی که این تغییرات
عاطفی شدید اغلب غیر قابل پیشبینی و نامطلوب هستند افراد با اختال مرزی به نظر میرسد
که به منظور مقابله با این عواطف منفی ناخواسته در معرض سوء مصرف مواد قرار میگیرند.

نقص کنتر والدین که این عامل خود منجر به مشکالتی در جامعهپذیری میشود و نقص
جامعهپذیری با انبوهی از مشکالت همراه است که یکی از این مشکالت میتواند سوء
مصرف مواد باشد ( ترو و همکاران0222 ،؛ سلطانی نژاد و همکاران.)0223 ،
به طور کلی نتایج این پژوهش از اهمیت نوع ماده مصرفی در افکار خودکشی و
شخصیت مرزی و پرخاشرری که از عوامل مرتب با افکار خودکشی هستند حکایت داشت.
بنابراین توجه به نوع ماده مصرفی در پیشریری از خودکشی ضروری به نظر میرسد.
پژوهش حاضر محدود به نمونه مردان بوده است لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای رتی
این موضوع در دو جنس بررسی شود.
3. deviance proneness

1. pharmacological vulnerability
2. affective regulation
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