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Abstract
The presents study aims to compare complex and basic emotional recognition
(audio-visual) among drug-addicted people and normal people. The method of
this study is the description of retrospective study and the statistical population
of the present study included all drug-addicted people visiting Nejat drug
rehabilitation center in Tabriz city in 2020. Hence, 30 participants for each
group were selected by purposive sampling and 30 other usual participants
were selected to be homogenous with these groups. International Affective
Picture System (IAPS) and Cambridge audio-visual mind reading collection
were employed to collect data. Data gained by descriptive indicator method
and univariate and multivariate analysis of variance were analyzed. The results
of study showed that drug-addicted people had more difficulties in comparison
to usual people facing with recognition of complex and basic emotions and the
difference was significant. The other result of study was more destruction of
audio emotion recognition due to defect of visual emotions. The results of this
study represent that drug-addicted people have more tendency to perception
bias and attention to perception recognition, they also have defect on ability of
emotion cognition that can be one of reasons of difficulty at interpersonal
relation of these people.
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پریسا بخشی
چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصووویر د ب بوویر د وورد
ودبسته به مود و د رد عا دنجام شد .بوش پژوهش حاضر توصیفی دز نووو پوور بویوودد میباشوود و
جامعه آماب پژوهش حاضر شامل همه د رد ودبسته به مود مردجع کننده به مرکز ترک دعتیا نجات شو ر
تبریز ب سال  1399بو که تعدد  30نفر برد هر گروه بهصوبت نمونهگیر هد منوود دنتخوواگ گر یوود و
برد همتاساز با دیر گروه تعدد  30نفر عا نیز دنتخاگ گر ید .ج ت جمعآوب دطالعات دز سیسووت
تصاویر عاطفی بیردلمللی (IAPSد و مجموعه ذهرخووودنی صوووتی و تصووویر کمبووریه دسووتفا ه گر یوود.
د هها به ستآمده به بوش شاخصها توصیفی و تحلیل ودبیانر چندمتغیر تحلیل شد .نتایه نشان
د د رد ودبسته به مود

ب مقایسه با د رد عووا

ب شناسووایی هیجانووات پایووه و پیچیووده و ب بازشناسووی

هیجانات صوتی ب مقایسه با نقص ب هیجانات تصویر مشکالت و تخریب بیشتر و تمایل به سوووگیر
د بدک و توجه ب بازشناسی هیجانات دبند و چاب نقص ب تودنووایی تشووخیص هیجانووات میباشووند کووه
میتودند یکی دز الیل مشکل ب دبتباط بیر ر دیر د رد باشد.
واژههای کلیدی :بازشناسی هیجان ،هیجانات پایه ،هیجانات پیچیده ،ودبستگی به مود
 کتر بودنشناسی ،دنشکده د بیات ،دنشگاه دبومیه ،دبومیه ،دیردن (نویسنده مسئولد
K.babaei66@gmail.com
 دنشجو کتر بودنشناسی عمومی ،دنشکده بودنشناسی ،دنشگاه آزد تبریز ،تبریز ،دیردن

 دنشجو کابشناسی دبشد بودنشناسی عمومی ،دنشکده علوم دنسانی ،دنشگاه آزد دهر ،تبریز ،دیردن
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مقدمه
دمروزه ،سو مصرف مود به یک مشکل ج انی تبدیل شده دست و دکثر کشوبها ج ان بووا
دیر مشکل بگیر هستند (توکلی ،عفتپناه ،مرد

و محجوگ2018 ،1د .دختالل مصرف مووود

2

مجموعهد دز نشانهها شناختی ،ب تاب و یزیولوژیکی دست که بووا وجووو مشووکالت ابوول
مالحظه مرتبط با آن ،همچنان حدو  30میلیون نفر ب سردسر ج ووان بووه مصوورف خووو د دمووه
می هند (دنجمر بودنپزشکی آمریکا2013 ،3د .ب دیردن نیز بوور دسوواا آمابهووا دخیوور ،میووزدن
مرگومیر ناشی دز مصرف مود و باوجو کوششها

ردودن ب م اب آن ،بو به د ووزدیش بووو ه

دسووت ( بیکوندمقوودم ،پیوور  ،جمشووید بیگووی ،طوواهر و ویسووی2020،4؛ ریشووی ،شو باز ،
میرتردبی ،دیرزد ه وهاشمینظر 2017 ،5د .ه چنیر نبو دبو

بمانی ابل دعتما برد د رد

مصرفکننده و تأثیردت نامطلوگ دبوها موجو نیز ب جلوگیر دز عووو  ،باعو
آمدن مسائل بسیاب نگردنکننده برد بیشتر جودمع هستند (کوواتر ،بنسووا-بوواچمر،

بووه وجووو
گولیلمووو،

شونروک ،شو و کالوپی2019 ،6؛ بمو  ،ودب یل ،دستونرو هندبشات2018 ،7د .ب ود ع ،سووو
مصرف مود یک مشکل جوود دجتموواعی دسووت کووه باعو

دخووتالالت یزیولوژیووک و بووروز

نشانهها منفی بودنشناختی میشو (مولر،هاونر ،بوگنلی و بوکتر2018 ،8د.
مدلیابیها دخیر حاکی دز آن دست که مصرف مود با بگیر نمو ن مددبها دصلی مغز و
دیجا تغییردت ب عملکر آن ،منجر به نقص شناختی ،هیجانی و ب توواب میگر نوود (تولوودو-
ردناندز ،برزیزنسکی-بیتنر ،بونسرو ،بنجت ،سالود وب-کروز و مابتیر-نودبته2018 ،9؛ وولکو،
ولر و ودنگ2003 ،10د .دز جمله نقایص هیجانی حائز دهمیت میتودن به نقووص ب بازشناسووی
هیجانات چ ره دشابه کر  ،بازشناسی هیجانات با تأثیر بوور د بدکووات وور دز یگووردن منجوور بووه
دختالل ب عملکر ها و تعامالت دجتماعی و عوواطفی و ه چنوویر پاسو هی بووه مو عیتهووا
1. Tavakoli, Effatpanah, Moradi, & Mahjoub
2. substance use disorder
3. American Psychological Association.
4. Direkvand-Moghadam, Piri, JamshidBeigi, Taheri & Veisani
5. Ghoreishi, Shahbazi, Mirtorabi, Ghadirzadeh & Hashemi Nazari
6. Cates, Benca‐Bachman, de Guglielmo, Schoenrock, Shu, & Kallupi
7. Dermody, Wardell, Stoner, Hendershot
8. Muller, Havnes, Rognli, & Bukten
9. Toledo-Fernandez, Brzezinski-Rittner, Roncero, Benjet, Salvador-Cruz, & MarinNavarrete
10. Volkow, Fowler, & Wang

44

مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دوره چهارم ،سال چهارم ،بهار  ،1397شماره )1

دجتماعی میشوند (کاستالنو 1و همکابدن2015 ،؛ لیبر 2019 ،2د.
شناخت هیجانات دز چند بعد با دعتیا دبتباط دب  ،دزیکطرف شناخت هیجانووات زیربنووا
ب تابها جامعه پسنددنه ،دجتماعی شوودن و بودبووط متقابوول میباشوود (کوووهنر ،بیگوور ،ینووک و
بوسنا 2017 ،3د که ب دعتیا دز بیر میبو (تومیک ،دستیگمر و دولیو2019 ،4د .عالوه بور
آن نظریات یگر دستدالل میکنند که حاالت هیجانی یگووردن بهوسوویله تولیوود همووان حوواالت
هیجانی ب خو ر بک و میده میشو (گلدمر و دسریپا د2005 ،5د و شودهد دز بدبطه بیر
تشخیص هیجان و همگام با آن تغییر ب تجربه هیجان و تظوواهردت ب توواب حمایووت میکننوود
(کالدب و یانگ2005 ،6د .دیر مفاهی بهطوب ویژه مرتبط با نظریه جسمی دعتیا که معتقد دسووت،
دعتیا به مود مخدب مرتبط با عالیت غیرطبیعی و تلفیق حالتها هیجانی بگیر ب تجربیووات
ذهنی (بهعنودن مثال دشتیاقد و هددیت ب تصمی گیر دست .عالوه بوور دیوور زیربنووا عصووبی
شناخت هیجانات بهشدت بووا سیسووت

بگیوور ب تشوودید و نگ ووددب دعتیووا  ،دز جملووه شوور

پیشپیشانی ،دینسوال و جس مخطط شووکمی همپوشووانی دب (تومیووک و همکووابدن2019 ،د و
شودهد دز دبتباطات خاص ب سیست عصبی بوورد حمایووت دز شووناخت هیجانووات گسسووته،
دبتباط پایا و به ویژه بیر ترا و آمیگددل ،تنفوور و دنسوووال ،و خشو و جسو مخطوط شووکمی
وجو دب (کالدب و یانگ2005 ،د.
محققیر نیز با دشابه به آسیبپذیر د رد مصرفکننده مود ب بردبر مشکالتی مانند نقووص
ب بازشناسی هیجانات و حالت چ ره (آمنتا ،نوئل ،وببانچ و کامپانلز2013 ،7د ،بک زبان بوودن
(موبگان ،کامپووانال ،یلیپووات ،چابسووت ،مووابتیر و

تیموواب 2009 ،8د و دخووتالل ب سیسووت

پر دزش و حاالت هیجانی مرتبط با چ ره ب بزبگسوواالن ،بووه دهمیووت توجووه بووه بازشناسووانی
هیجانات ب د رد مصوورفکننده تأکیوود دبنوود (کاسووتالنو و همکووابدن2015 ،؛ میلوور ،برشووا و
ویت2015 ،9د .ب دیر بدستا مطالعات ب موب بزبگساالن مبتالبووه دخووتالل مصوورف مووود ،
1. Castellano
2. Le Berre
3. Kuhnert, Begeer, Fink, & de Rosnay
4. Tomek, Stegmann, & Olive
5. Goldman & Sripada
6. Calder & Young
7. Amenta, Noel, Verbanck, & Campanella
8. Maurage, Campanella, Philippot, Charest, Martin, & de Timary
9. Miller, Bershad, & de Wit
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نشان د که د رد مصرفکننده ،برد تشخیص هیجانات پایه مرتبط بووا توورا و دنزجوواب ووت
پایینی دشتند .ه چنیر د رد ودبسته به مود ب مقایسه با د رد عا  ،برد تشخیص هیجانووات
ترا ،شا  ،دنزجاب و تعجب بهشدت بیشتر دز محرکهوا بوورد بازشناسووی نیوواز دشووتند و
ه چنیر زمان ودکنش به همه هیجانات ب د رد ودبسته به مووود د زدیشیا تووه بووو ( ونووا ون و
دوسریو2017 ،1د .مطالعه پلت ،کمبوج ،موبگان و کابن2010( 2د ،نشان د که مصوورفکنندگان
حشیش ممکر دست ب بازشناسی هیجانات پایه و بنتیجه آن ب تعامالت دجتماعی مشووکالت
بسیاب زیا

بد تجربه کنند .ه چنیر نتایه حاکی دز آن بو که د رد مصوورفکننده حشوویش ب

مقایسه با د رد عا

بیشتر تمایوول دشووتند هیجانووات غو و نووابدحتی بد گووزدبش کننوود ،و بووه

محرکهایی با شدت بیشتر برد بازشناسی هیجانات پایه نیازمند بو نوود .تحقیووق یگوور نیووز،
نشان د د رد مصرفکننده دلکل ب مقایسه با د رد معمولی دبد نقص ب بازشناسووی حالووت
چ ره و مشکالت بیر ر

بیشتر بو ند .مشووکالت بوویر وور

گزدبششووده بووا نقووص ب

بازشناسی هیجانات پایه مرتبط بو  .دیر بدیر معناست که نقص ب بازشناسی حالووت چ ووره و
بهصوبت کلی نقص ب رآیند هیجانی پیچیده میتودند ب مشکالت بیر ر

بووا د وورد

کووه

مصرف دلکل دشتهدند خیل باشد (کوبنیریچ 3و همکابدن2002 ،د.
هر چند که مطالعات مطرحشده ب زمینه بازشناسی هیجانات پایه ب بیمابدن مبتالبه دختالل
مصرف حشیش ،دلکل و کوکائیر ،نقصها مشاب ی بد گزدبش کر هدند .با دیوور حووال شووودهد
پژوهشی یگر وجو دبند که ب تضا با یا تهها

بلی بو هدنوود ،بوورد مثووال؛ کوووبنیریچ و

همکابدن (2016د ،ب پژوهشی گزدبش کر نوود کووه مشووکالت بمزگشووایی هیجانووات ب د وورد
ودبسته به دلکل که دخیردً س ز دیی شدهدند به لیل دختالل خاص ب برچسب ز ن به هیجانووات
نیست ،بلکه شامل مشکالت د بدکی یا مردحوول پوور دزش یکپابچووه چندبعوود

ب مغووز دسووت.

ه چنیر ب تحقیقات یگر به بربسی دبتبوواط بوویر بازشناسووی هیجانووات صوووبت و کیفیووت
بودبط پر دخته شد که بنتیجه آن؛ گروه آزمایش که د رد ودبسته به دلکل بو نوود ب مقایسووه بووا
د رد گروه کنترل ب بازشناسی حالت چ ره نقص ابل توج ی بد گزدبش نکر ند ( یتیر ،هوواود،
وچاتیو و بلیر 2014 ،4د.
1. Donadon & Osório
2. Platt, Kamboj, Morgan, & Curran
3. Kornreich
4 Dethier, El Hawa, Duchateau, & Blairy
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نکته ابل توجه دیرکه بر دساا پژوهشها دنجامگر تووه عووالوه بوور هیجانووات پایووه هیجانووات
یگر نیز با عنودن هیجانات ثانو یا پیچیده مطرح هست .هیجانات پیچیووده ب طووول وبه تحووول
دنسان به وجو آمدهدند و ب موب ویژگیها پیچیووده و دنتزدعووی محرکهووا موورتبط بووا ب تابهووا
دجتماعی و د کاب بونی د رد  ،نشانهها پربنگتر بد دبدئه می هند (بابون-کوهر ،جولیفا ،موووتیمر
و بوبرتسون1997،1؛ گریفتیر2003 ،2د .دیر هیجانووات دندیشووهها

بونووی بد بووه کمووک توصووی

حاالت شناختی ب کناب دحساا مربوط به آن حالت ،منعکر میکننوود و بوورعکر هیجانووات پایووه،
تحت تأثیر با ت رهنگی هستند (گریفیتر1997 ،د .برد مثال؛ ممکر دسووت د وورد هنگووام صووحبت
ببابه تجربه شکست ب دنجام تکالی  ،دحساا شرمساب کنند .ب کناب هیجان پیچیده شرمسوواب ،
هیجاناتی مانند شرم ،گناه ،خجالت ،عشق ،غروب ،بشک و حسا ت ،جاهطلبی ،دعتما بووه نفوور و ...
نیز جز هیجانات پیچیده تقسی بند میشوند (گو دب 2013 ،3د.
پژوهشها دنجام گر ته همگی بووه بربسووی هیجانووات پایووه ب د وورد ودبسووته بووه مووود
پر دخته دند و پژوهشی که به بربسی هیجانات پیچیده پر دخته باشوود یا ووت نشوود بوور هموویر
دساا و به لیل یا ت نشدن پژوهشی ب حیطووه بازشناسووی هیجانووات پیچیووده و ه چنوویر
دسووتفا ه همووه پژوهش هووا دز تکووالی

بصوور و دسووتفا ه نکوور ن دز تکووالی

شوونیددب

ب

پژوهشها دنجام گر ته ب پژوهش حاضر به ب ربسی نقایص هیجانات پیچیده شوونیددب دز
طریق به کاب بر ن دبزدب جدید که هیجانات شنیددب بد نیز بربسی میکند ،پر دختووه شووده
دست .ه چنیر بزمینه هیجانات پایه نیز پژوهش ها دبد تعابضوواتی بو نوود کووه آنهووا نیووز
مجد دً موب دبزیابی ردب می گیرند .با توجه به مووودب دشووابه شووده هوودف پووژوهش حاضوور
بربسی مقایسهد هیجانها پایه و پیچیده (شنیددب و تصویر د ب بیر د وورد ودبسووته بووه
مود و د رد عا

بو .

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر توصیفی دز نو پر بویدد

بو  .جامعه دیر پژوهش شامل کلیه د رد

1. Baron‐Cohen, Jolliffe, Mortimore, & Robertson
2. Griffiths
3. Goddard

47

بررسی مقایسهای هیجانهای پایه و ...

ودبسته به مود مردجعهکننده به کلینیک ترک دعتیا نجات ب ش ر تبریز و د رد عا
دز میان دیر جامعه به بوش نمونهگیر
سال با کسب بضایت آگاهانه برد
د تصا
همتاساز

هد مند  30نفر دز د رد ودبسته به مود و  30ر

شرکت ب پژوهش بر دساا متغیرها

دجتماعی و نددشتر سابقه بیمابشدند  .معیابها

وجو بیماب ها

بو که

سر ،وضعیت

جسمانی با گروه ودبسته به دعتیا دنتخاگ و

وبو به پژوهش شامل دمنه سنی بیر  18تا  40سال ،عدم

جسمانی بر دساا گزدبش پزشک کلینیک ترک دعتیا و دشتر حدد ل

یک سال سابقه مصرف مود بو  .معیابها خروج شامل سر پاییرتر دز  18و باالتر دز 40
سال و دشتر هر گونه معلویت ذهنی بو .

ابزار اندازهگیری
سیستم تصاویر عاطفی بینالمللی ( :)IAPSبه منظوب سنجش حا ظه هیجانی ،دز مجموعه
دسالید (شامل تصاویر دبد شش هیجانی دصوولید دنتخاگشووده دز مجموعووه تصوواویر عاطفووه
چ رهد آکمر و ریسون1976( 1د دسووتفا ه شوود کووه بووهطوب گسووتر ه ب مجموعووه مطالعووات
دستفا هشده و معتبر شناخته و که باب هیجانی آنها تأیید گر یده دست .دیر تصاویر شامل بوویش
دز  240تصویر دست که هنجابها عاطفی (خوشایند  ،دنگیختگی و تسلطد بوورد تصوواویر آن
ب  18مطالعه بهطوب جددگانه به ستآمده دست که خو باعو

دیجووا هیجووانهووا دساسووی و

ج انشمول مانند خش  ،نفرت ،غ  ،شا  ،لذت ،آبدمووش و غیووره میشووو (النووگ ،برد لووی و
کاسپرت2005 ،2د .برد دیر منظوب دز بیر مجمو تصاویر دبد شش نو هیجووان دصوولی21 ،
تصویر بهطوب تصا ی دنتخاگ و دز طریق نرمد زدب و با دسووتفا ه دز یووک سووتگاه ل توواه هوور
تصویر به مدت  2ثانیه و با اصله بیر هر تصویر  1/5ثانیه برد آزمو نی نمووایش د ه شوود .ب
پژوهشی بر بو

دنشجویان دنشگاه شیردز دیر دبزدب موب دسووتفا ه ووردب گر ووت و  85بصوود

مودب تشخیص برد هر هیجان صحیح بو و حاکی دز بود بو ن دیر آزمون ب جامعووه دیردنووی
دست (موسویان و ها یان ر 1392 ،د.
1. Ekman & Friesen
2. Lang, Bradley, & Cuthbert
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شکل  .1نمونه هفت نوع هیجان اصلی مورد استفاده در پژوهش

مجموعه ذهنخوانی تصویری -صوتی کمبریج ( :)CAMدیر آزمون بوورد دبزیووابی رسووت
وسیعی دز هیجانات بزبگساالن طردحیشده دست و آزمون هر هیجان بهطوب کامل دز طریووق هوور و
بوش صوتی و تصویر طردحیشده دسوت .آزمووون بوور دسوواا طبقهبنوود جدیوود دز هیجانووات
طردحیشده دست (بابآن-کوهر ،گولر ،ویلتردیووت و هیوول2004 ،1د .دیوور موودل شووامل  412مف وووم
هیجانی منحصربه ر شامل همه دصطالحات هیجانی ب زبان دنگلیسووی دسووت .مجموعووه 20 CAM
مف وم هیجانی گر تهشده دز طبقهبند

وق بد دبزیابی میکند که  18گووروه دز  24گووروه هیجووانی بد

نمایش می هد .مجموعه شامل و تکلی
صدد .هر یک دز دیر تکالی

هست :تشخیص هیجان دز صوبت و تشخیص هیجان دز

 50پرسش دب و شرکتکنندگان نماهنگها بیصوودد  3-5ثانیووهد

بد تماشا میکنند که بازیگردن آنیک هیجان بد به تصویر میکشند (تکلی
کوتاه با لحر هیجانی گوش میکنند (تکلی

صوبتد ،یا بووه جمووالت

صوتید .بعد دز تماشا و گوش کوور ن بووه نماهنگهووا

ضبطشده شرکتکنندگان  4صفت بیا ووت میکننوود و خودسووته میشووو تووا کلمووهد کووه ب تووریر
توصی

دز چگونگی دحساا ر دست بد دنتخاگ کنند .برد دطمینان دز دیرکه مفوواهی دنتخاگشووده

برگر ته دز مجموعه هیجانات بزبگساالن دست ،تکالی

دز سطوح باالتر طبقهبند دنتخوواگ شوودند.

 6مف وم دز سطح ( 4مفاهی توسط یک نمونه  15-16ساله بک شده بووو د 13 ،مف وووم دز سووطح 5
1. Baron-Cohen, Golan, Wheelwright, & Hill
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(مفاهی توسط یک نمونه  17-18ساله بک شده بو د و یووک مف وووم دز سووطح ( 6کلمووات توسووط
کمتر دز  75بصد  17-18سالهها بک شووده بووو د .حوواالت ذهنووی کووه ب دبزیووابی مثبووت هسووتند
همچون همدلی و صمیمیت و ه چنیر مفاهیمی که منفی هستند همچون محا ظه کاب و بیاکوواب
ب دیر آزمون گنجاندهشدهدند (بابآن -کوهر ،گولر ،هیل و ویلتردیت2007 ،د.
بهصوبت کلی  CAMشامل  5مف وم مثبت 12 ،مف وم منفی و  3مف وم خنثی هسووت 3 .مف وووم
بهعنودن دبندگان شدت باال کدگذدب شدند .هر یک دز  20مف وم هیجانی توسط  5نمونووه یووا مووا ه
موب آزمون ردب گر ت .معیاب پذیر تر یک مف وم ،تشخیص صحیح حدد ل  4موب دز  5موب بووو .
به ست آوب ن  4یا بیشتر دز  5نمره شانر باال تشخیص مفاهی بد نشان می هد آزمون و دمنووه،
 . P ≤0/05دز  20مف وم 10 ،مف وم توسط ترکیبی دز  5آیووت زیوور دنووددزهگیر شوودند 3 .چ ووره و 2
صدد 10 .مف وم یگر بهصوبت متنو دنددزهگیر شدند 3 :تصویر و  2صدد (گولر ،بابآن-کوووهر و
هیوول2006 ،د .بابایینووا ینلویی ،میکووائیلیمنیع ،دحموود  ،عیسوویزد گان و صووفاب نیا (1397د طووی
پژوهشی به بربسی ویژگیها بودنسنجی آزمون ذهرخودنی کمبریه پر دختند و نتایه نشان د نوود
آزمون دز بودیی خوبی برخوب دب دست ،برد بربسی بودیی دز بوش بودیی ه زمووان دسووتفا ه شوود و
نتایه حاکی دز آن بووو کووه آزمووون صوووتی -تصووویر کمبووریه ه بسووتگی معنوی دب بووا آزمووون
ذهرخودنی دز بو چش ها دب و زنان نمردت باالتر

ب مقیوواا ذهرخووودنی صوووتی -تصووویر

کمبریه کسب کر ند .ه چنیر ،ضریب پایایی آلفووا کرونبواخ بوورد آزمووون ذهرخووودنی یووددب
صوتی -تصویر کمبریه برد زیر مؤلفّه تصویر  0/84و برد صوتی  0/79به ست آمد.

روند اجرای پژوهش
بوش دجرد پژوهش بدیرصوبت بو که پژوهشگردن به کلینیک توورک دعتیووا نجووات مردجعووه
کر ند و د رد

که با سابقه حدد ل یک سال مصرف مود ب کلینیک ثبت شده بو ند بد شناسووایی و
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پر دز مشخص شدن رست ن ایی شرکتکنندگان ،ردیند دجرد پژوهش برد آنها بیان شوود .ب
محیطی مناسب با شردیط بودنسنجی ود ع ب اتر مشاوبه بودنشناختی و بووا تعیوویر زمووان مناسووب
برد پاسخگویی ،مقیاا سیسووت تصوواویر عوواطفی بیردلمللووی و مجموعووه ذهرخووودنی تصووویر -
صوتی کمبریه بر بو شرکتکنندگان دجرد گر ید .ب هنگام دنجام پژوهش ،پژوهشگردن حضوووب
عال ب محل دجوورد پووژوهش دشووتند تووا پاسووخگو دب امووات باشووند و دز پاسو ها غیرود عووی
جلوگیر نمایند.

تجزیه و تحلیل دادهها
بوورد تجزیووه و تحلیوول د ههووا دز شوواخصها
کولموگروف دسمیرن

ردودنووی ،میووانگیر و دنحووردف معیوواب ،آزمووون

و تحلیل ودبیانر چندمتغیر به کمک نرمد زدب  SPSS-22دستفا ه شد.

یافتهها
جدول 1
میانگین و انحراف معیار نمرههای بازشناسی هیجانات پیچیده (صوتی و تصویری) در بین افراد وابسته به
مواد و افراد عادی (تعداد =  30نفر)
تصویری
متغییر شاخص
بیمیل
عبوا
جد  ،مو ر
بیتفاوت
تبرئه شده
مضطرگ
همدالنه
با طردوت

افراد وابسته به مواد

صوتی
افراد عادی

افراد وابسته به مواد

افراد عادی

انحراف
انحراف
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
میانگین
میانگین
معیار
معیار
معیار
معیار
0/70
1/21
0/42
0/45
1/00
1/48
0/66
0/50

0/55
0/74
0/41
0/58
0/93
0/78
0/65
0/77

1/40
1/32
0/61
0/83
1/53
1/18
1/59
1/90

0/60
0/70
0/52
0/64
0/91
0/80
1/00
0/42

0/75
1/28
0/63
0/82
1/11
1/72
0/97
0/78

0/41
0/58
0/49
0/54
0/68
0/69
0/43
0/34

1/08
1/58
0/86
1/32
1/76
1/66
1/32
1/36

0/42
0/51
0/37
0/76
0/59
0/70
0/57
0/47
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ادامه جدول 1
میانگین و انحراف معیار نمرههای بازشناسی هیجانات پیچیده (صوتی و تصویری) در بین افراد وابسته به
مواد و افراد عادی (تعداد =  30نفر)
متغییر شاخص
ریبخوب ه
چاپلوسانه
وحشتز ه
مودج ه شده
صمیمی
بیاکاب
ملتمسانه
بنجیده
محتاط
بیبغبت
لتنگ بو ن
مطمئر
هیجان پیچیده تصویر

تصویری
افراد عادی
افراد وابسته به مواد
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
معیار
معیار
0/81
1/29
0/81
0/76
0/59
0/74
0/44
0/41
0/70
2/76
0/72
2/38
0/73
1/84
0/79
0/53
0/62
1/12
0/60
0/73
0/57
1/14
0/64
0/82
0/64
1/01
0/64
0/91
0/50
1/03
0/52
1/31
0/70
0/91
0/70
0/66
0/76
1/60
0/86
1/43
0/69
1/14
0/69
1/32
0/29
1/58
0/36
0/58
3/6
31/2
3/48 21/32

صوتی
افراد عادی
افراد وابسته به مواد
انحراف
انحراف
میانگین
میانگین
معیار
معیار
0/56
1/34
0/52
0/85
0/86
1/28
0/59
0/64
0/83
2/58
0/81
2/56
0/79
1/99
0/62
0/75
0/88
2/25
0/46
0/86
0/92
1/32
0/90
0/90
0/76
1/98
0/69
1/23
0/97
2/02
1/00
2/08
0/84
1/76
0/77
0/83
0/82
1/63
0/80
1/58
0/45
1/84
0/38
1/63
0/68
1/20
0/66
1/09
2/12
30
2/79
20/4

جدول 2
نمرههای بازشناسی هیجانات پایه در دو گروه وابسته به مواد و افراد عادی (تعداد =  30نفر)
متغیرها
خش
غ
تنفر
ترا
نرمال
شگفتی
شا
هیجان پایه

افراد عادی

افراد وابسته به مواد
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

4/63
5/33
3/43
3/65
6/38
3/15
1/87
23/43

0/740
1/07
0/63
1/25
1/62
1/35
0/68
2/88

3/63
4/88
2/85
4/90
8/50
5/93
2/97
36/65

0/83
1/38
0/89
1/25
2/10
1/77
0/92
3/24
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جدول 3
نتایج آزمونهای کولموگروف-اسمیرنف و همگنی واریانسهای لون
آزمون لون
آزمون K-S
متغیر
سطح معنیداری
سطح معنیداری
آماره Z
Z
0/149
1/49
0/348
0/76
هیجانات پایه
0/271
1/13
0/412
1/01
تصویر
0/451
0/89
0/362
0/97
صوتی

بر دساا نتایه جدول  3مفروضه توزیع طبیعی برد

وقدلذکر و رض

د هها متغیرها

ه سانی ودبیانرها دیر نمرهها بر ردب هستند.
جدول 4
نتایج آزمون اُم باکس برای بررسی پیشفرض همگنی ماتریس واریانس -کوواریانسها
Box s M

F

p

52/84

0/69

0/142

نتیجه جدول  4آزمون دُم باکر نشان می هوود کووه مفروضووه یکسووانی موواتریر ودبیووانر-
کودبیانرها متغیرها ودبسته بر ردب دست (p = 0/142د .ه چنوویر ،نتووایه آزمونهووا تحلیوول
ودبیانر چند متغیر گروهها نشان د که گروههووا حوودد ل ب یکووی دز متغیرهووا بازشناسووی
هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویر د با یکدیگر تفاوت معنی دب

دبند.

جدول 5
نتایج تحلیل کوواریانس متغیرهای پژوهش در بین افراد وابسته به مواد و افراد عادی
اتا
سطح
درجه
میانگین
مجموع
منبع
متغیر وابسته
F
معنیداری () η2
تغییرات مجذورات مجذورات آزادی
0/24
0/001 12/02
1
هیجانات پایه بیرگروهی 1849/63 1849/63
0/17
0/007 13/44
1
46/02
بیرگروهی 46/02
خش
0/32
0/001 31/94
1
91/66
بیرگروهی 91/66
غ
0/17
0/003 13/48
1
25/05
بیرگروهی 25/05
تنفر
0/18
0/008
6/36
1
0/71
0/71
بیرگروهی
ترا
0/19
0/004 15/83
1
17/99
بیرگروهی 17/99
نرمال
0/210 0/001 13/19
1
0/30
بیرگروهی 10/30
شگفتی
0/29
0/002 12/01
1
11/01
بیرگروهی 11/01
شا
0/27
0/001 13/44
1
46/02
بیرگروهی 46/02
تصویر
0/32
0/001 31/94
1
91/66
بیرگروهی 91/66
صوتی
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همانطوب که ب جدول  5مشوواهده میشووو  ،تفوواوت معنوی دب بوویر و گووروه دز لحووا
متغیرها بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده (صوتی و تصویر د وجو دب .

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر تفاوت د رد ودبسته به مود و د رد عا

دز لحا بازشناسی هیجانات پایووه

و پیچیده بد موب آزمون ردب د و نتایه نشان د ند کووه د وورد ودبسووته بووه مووود ب بازشناسووی
هیجانات پیچیده (صوتی و تصویر د نسبت به د رد عا

دبد نقص بیشتر هستند .همسووو

با دیر پژوهش گرینبرگ ،تیماب  ،ونهووبسویر و موبدژ2017( 1د ،به بربسی هیجانات شوورم
و گناه که جزو دز هیجانات پیچیده محسوگ میشوند ،پر دختهدند که نقص ب بازشناسی دیر
هیجانات ب د رد مصرفکننده دلکل بد تأیید کر ند .ه چنیر ب دیر پژوهش نتایه نشان د ند
که شناسایی هیجانات صوتی ب مقایسه با هیجانات تصویر بیشتر چاب نقص بو ند ،با توجه
به دیرکووه پوور دزش ،بک و و هیجانووات پیچیووده نیازمنوود دبزیابیهووا شووناختی هسووتند و
جنبهها پر دزشی محرکها
بیشتر جنبهها

یددب نسب به شنیددب بیشترند؛ بنتیجووه منطقووی دسووت کووه

یددب محرکها نسبت به جنبهها شنیددب

ب د رد ودبسته بووه مووود تحووت

تأثیر ردب بگیرند ،بدیرصوبت که موودتزمان بازشناسووی هیجانووات یووددب  300میلیثانیووه و
هیجانات شوونیددب  100دلووی  200میلیثانیووه گزدبششووده دسووت (سووائوتر و دیمیوور2010 ،2د.
ه چنیر باید دشابه کر که پژوهش دخلی و خابجی ب بدبطه با بربسی هیجانووات پیچیووده ب
بیر د رد ودبسته به مود یا ت نشد ولی دز آنجایی که دختالل دضطردگ ردگیوور و د سوور گی ب
بیر د رد ودبسته به مود شایع دست و پژوهشها ه نشان د ند که نقص ب هیجانات پیچیووده
ب بیر د رد دبد دختالل دضطردگ ردگیر و د سر گی نسبت به د وورد عووا

بیشووتر میباشوود

(بابایی نا ینلویی و ستاب 1396 ،د میتودن بهطوب غیرمستقی همسو با پژوهش ب نظر گر ت.
ب تبییر یا تهها پژوهش حاضر میتودند گفت ،شودهد کالبدشناسی مغز نشان د هدند کووه
پر دزش هیجانات تصویر با ناحیه حد هد پیشانی مرتبط دست (بولز2007 ،3د دز طر ی نیووز
1. Grynberg, de Timary, Van Heuverswijn, & Maurage
2. Sauter & Eimer
3. Rolls
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ب ناحیووه حد ووهد پیشووانی ب د وورد

مصرفکننده دست .ه چنیر ب طول وبه ترک مود مخدب میزدن سوختوساز گلوکز ب دیوور
ناحیه ب د رد مصرفکننده باال میبو دما د رد مصرفکننده ب طول وبهها طوالنیتر ترک
کاهش سوختوساز گلوکز ب ناحیه حد هد پیشووانی بد نشووان د هدنوود (وولکووا 1و همکووابدن،
2001د .د رد سوءمصرف کننده مود ه چنیر تغییردتی ب شر حد هد پیشانی دع دز کوواهش
غلظت دنتقال هنده وپووامیر (سووکیر 2و همکووابدن2003 ،د و کوواهش دنتقال هنووده سووروتونیر
(سکیر و همکابدن2006 ،د بد دبند .لذد دیر تغییردت عصبی شیمیایی و نقووایص کووابکر

ب

شر حد هد پیشانی ب د رد مصرفکننده مود ممکر دست منجر به تخریب تودنووایی صووحیح
بازشناسی حاالت هیجانی تصویر شو که نتایه پژوهش حاضر و یگر پژوهشها نیووز مؤیوود
همیر نکته میباشند .دز طرف یگر به نظر میبسد با توجه به سبک زنوودگی د وورد ودبسووته بووه
مود و کاهش بودبط بیر ر

و کمتر ردب گر تر ب معرض دبردز هیجانات ،نقووص هیجانووات

پیچیده میتودند تشدید یابد چون که بر طبق نظردت دبدئهشده هیجانات پیچیده متووأثر دز با ووت
رهنگی و وبدن تکامل آ می میباشند و به نظر میبسد دعتیا دیر رصت بد دز د وورد ودبسووته
به مود میگیر .
ه چنیر نتایه پژوهش حاضر نشان د که د رد ودبسته به مود ب بازشناسی هیجانات پایه
مشکالت زیا

ب مقایسه با د رد عا

تجربه میکنند ،همسو با پژوهش حاضر ،کوووبنیریچ و

همکابدن (2013د گزدبش کر ند که د رد ودبسته به دلکل ب تشخیص هیجانووات چ ووره چوواب
مشکل هستند .ب تحقیق رناندز-سردنتو و موبینو-لوووپز ،پیریووز-گردسوویا و وب

جووو-گردسوویا3

(2012د ،نیز به نقصی مشابه ب د رد ودبسته به کوکووائیر دشووابه کر نوود و ب پووژوهش بیووردک،
سیرت ،زوبلو ،دیرول ،سابیچیچک و متا2015( 4د ،مصرفکنندگان کانابیر موب بربسووی ووردب
گر تند که ب دیر گروه دز سوءمصرف کنندگان نیز ،نقص ب بازشناسی هیجانات گزدبش شوود.
نقص ب تشخیص هیجانات منفی صوبت میتودند مرتبط با تغییر ب شردیط پاس به توورا ب
1. Volkow
2. Sekine
3. Fernandez-Serrano, Moreno-Lopez, Pérez-Garcia, & Verdejo-Garcia
4. Bayrakçı, Sert, Zorlu, Erol, Sarıçiçek, & Mete
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مو عیتهایی که خطر باالیی برد مصرف مود وجو دب و ه چنیر د زدیش دحتمووال عووو و
برگشت باشد که دیر مسئله میتودند جنبه م می دز رآیند بمان تلقی شو که دطالعات م می
بد ب دختیاب بمانگردن ردب می هد .همسو با نتیجووه حاضوور ،کوووبنیریچ و همکووابدن (2002د،
نقص ب بازشناسی هیجانات پایه بد گووزدبش کر نوود ه چنوویر ونووا ون و دوسووریو2017( 1د،
گزدبش کر ند که د رد ودبسته به دلکل نیز ب شناسایی هیجانووات پایووه کنوودتر دز د وورد عووا
هستند و همیرطوب دیر د رد به محرکهایی با شدت بیشتر برد تشخیص هیجانات پایه ترا،
شا  ،دنزجاب و تعجب نیاز دبند .تحقیقات پلت و همکابدن (2010د ،ب تأیید نتایه پووژوهش
حاضر ،دعالم دشتند که د رد مصرفکننده حشیش با وجو کند

ب بازشناسی هیجانات پایه،

تمایل بیشتر به گووزدبش هیجانووات غو و نووابدحتی دبنوود .ب نتووایه پووژوهش کوووبنیریچ و
همکابدن (2016د ،که شودهد ناه سو با پژوهش حاضر دبدئه می هد ،به دیر مسئله دشابهشده
دست که د رد ودبسته به دلکل ب بازشناسی حالووت چ ووره ب مقایسوه بووا د وورد عووا

تفوواوتی

چنددنی نددشتند.
با توجه به نتایه به ستآمده به نظر میبسد ،نقص ب بازشناسی هیجانات پایووه و پیچیووده
ب د رد ودبسته به مود میتودند دطالعات ردودن بالینی ب حیطه دبزیابی ،تشخیص و بمان ب
دختیاب متخصصیر ردب هد .به نظر میبسد ،دستفا ه کاببر
م

دز هیجانووات بووهعنودن دطالعووات

ب هنگام شرو مصرف مود  ،دمر حائز دهمیت باشد (ویز ،تول ،ویانا ،آناستیز و گردتووز،2

2012د .متخصصیر بالینی ب تر دست به بازشناسی حالت چ ره ب د رد ودبسته به مووود و دلکوول
به لیل دیرکه دبتباط نز یکی با رآیندها شناختی دجتماعی ،م ابتها بودنشووناختی ،بشوود
مو ق دبتباطات و کابکر هووا بودنشووناختی دب  ،توجووه ویووژهد نماینوود (لووی 3و همکووابدن،
2014د .بربسی نتایه ب هر و گروه گوده و کنتوورل حوواکی دز مشووکالت بیشووتر ب تشووخیص
هیجانات پیچیده نسبت به هیجانات پایه بو  ،بنتیجه میتودن چنیر بر دشت کر کووه؛ دیوور و
هیجان دز یکدیگر متمایز هستند .ه چنیر دبووزدب بووه کوواب گر تهشووده ب تحقیووق حاضوور بد نیووز
میتودن ب دبزیابی سوگیر  ،تفسیر دطالعات محیط و توجه مختل شووده ب د وورد ودبسووته بووه
1. Donadon & Osório
2. Weiss, Tull, Viana, Anestis, & Gratz
3. Lee
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مود و یا یگر نمونهها تحقیقاتی به کاببر  .دزجمله م تووریر محوودو یت پوژوهش حاضوور،
متفاوت بو ن نو ما ه مصر ی ب د رد بو  .بنابردیر پیشن ا میشو کووه بووا موودنظر ووردب د ن
دیر تفاوت ،تحقیقاتی مشابه با ب نظر گر تر نو ما ه مصر ی دنجامپووذیر تووا بتووودن بهصوووبت
طعیتر و یقتر تغییردت ب بازشناسی هیجانات پایه و پیچیده بد بربسی نمو .

سپاسگزاری
دز مدیریت مردکز نگ ددب د رد ودبسته به مود و نیز شرکتکنندگان ب دیر پژوهش کمال
دب دنی و تشکر بد دبی .
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