فصلنامۀ پرستاری گروههای آسیب پذیر
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
NJV 2016; 3(9): 52-62

سال سوم ،شماره  ،9صفحه ( 26 - 26زمستان )9392

سیگار و قلیان (مطالعه ی مورد شاهدی شهر تهران)
زهره فراهانی ،9آناهیتا خدابخشی کوالیی* ،6داوود تقوایی

3

1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران
*2استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشکده ی علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران ،ایران
3استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک ،اراک ،ایران

(دریافت – 9392/20/26 :پذیرش)9392/99/62 :
چکیده
مقدمه :امروزه مصرف دخانیات ( سیگار و قلیان) که برای سالمتی بسیار خطرناک میباشد ،بسیار گسترش یافته است .عالوه -
بر این ،ویژگی های شخصیتی در گرایش افراد به مصرف دخانیات تأثیر دارد.
هدف :هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی سیستم های مغزی ،رفتاری و هیجان خواهی در زنان مصرف کننده و غیر مصرف
کننده ی سیگار و قلیان می باشد.
روش :این پژوهش از نوع مورد شاهدی است 161.زن شامل 01زن مصرف کننده ی سیگار و قلیان و  01زن غیرمصرف کننده
به روش نمونهگیری تصادفی در شهر تهران در سال  1331انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه ی هیجانخواهی
ذاکرمن و پرسشنامه ی شخصیتی گری ـ ویلسون ( )GWPQمیباشد .دادهها با استفاده از آزمونتی مستقل مورد تحلیل قرار
گرفت.
یافته ها :یافتهها نشان داد تفاوت معناداری بین بازداری ( ،)p>1/1111فعالسازی ( )p>1/1111و سیستم مغزی رفتاری
( )p>1/1111در زنان مصرف کننده ی سیگار و قلیان و غیرمصرف کننده وجود دارد )p>1/1111( .هم چنین تفاوت معنا
داری در متغیر هیجانخواهی بین این دو گروه مشاهده شد)p>1/1111( (.
نتیجه گیري :نتایج این پژوهش نشان داد که زنانی که مصرف دخانیات بیشتری دارند؛ هیجانخواهی و سیستم فعالسازی
رفتاری باالتری دارند .از این رو این عوامل باید در روند مداخله های بهداشتی و درمانی پیشگیرانه در زنان مصرف کننده ی
دخانیات و قلیان مورد توجه قرار گیرد.
کلید

واژه

ها:مغز،

رفتار

و

* تهران ،دانشگاه خاتم ـ دانشکده ی علوم انسانی

سیستم

رفتاری،

هیجان،

محصوالت

تنباکو،

زنان
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مقایسه ی سیستم های مغزی ،رفتاری و هیجان خواهی در زنان مصرف کننده و غیر مصرف کننده ی

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه سیستمهاي مغزي ،رفتاري و هیجان خواهی در 23/...

متاســفانه اســتفاده از ســیگار و قلیــان در ســط جهــان

در الگـــوی اراشـــه شـــده از ســـوی گـــری ،اضـــطراب و

گسترش یافته است )1( .به عبارتی ،شـیوع مصـرف قلیـان

زودانگیختگــی ،ابعــاد بنیــادی خلــع محســوب مــیشــوند.

در جهان به دلیل تصور و باور غلط درباره ی بیخطر بودن

تفاوتهای فردی در این دو بعد ،نمایان گر الگوی متفـاوت

آن افزایش پیدا کرده است )2( .در ایران نیز مصرف سیگار

واکنش یا حساسیت دو نظام بنیـادی مغـز بـه محـرکهـا

و قلیان به آمار جهانی بسیار نزدیک میباشـد )3( .مصـرف

است .نظام بازداری رفتاری 2و نظام فعال ساز رفتاری ،3بـه

باالی قلیان به دلیل پذیرش اجتماعی ،در دسـترس بـودن

محرکهای تقویت کننده ی ثانوی مختلف پاسخ میدهند.

طعمهای مختلف و هزینه ی نسبتا کم آن میباشد )2( .به

( )7،0نظام بازداری رفتاری در مقابـل نشـانههـای شـرطی

عبارتی آمار ها حاکی از شیوع مصـرف قلیـان در ردههـای

تنبیه یا عدم پاداش ناکام کننده ( ،و نیز محرکهای جدید

سنی مختلف میباشد)1( .

و ترس آور ذاتی) برانگیخته میشود .این درحالی است کـه

مطالعات مختلف نشان داده اند کـه دود قلیـان نسـبت
به دود سیگار دارای مونواکسید بیشـتری بـوده و از لحـا

نظام فعال ساز رفتاری ،از طریع نشانههای شـرطی پـاداش
یا رهایی از تنبیه ،فعال میگردد)0( .

نیکــوتین نیــز برابرنـــد )5( .ســیگار بــر فرآینـــد هــای

متغیر شخصیتی دیگری که در دهههای اخیر در ارتباط

بیولوژیـک و متابولیــک متنـــوعی در بـــدن از جملـــه

با مصرف مواد مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ هیجان-

ترشــ و بیوســـنتز هورمـونهـا تاثیرگـذار اســت؛ کــه

خواهی 1میباشد .زاکرمن به عنوان نظریـه پـرداز هیجـان-

برخـی از آن هـا بـا تظاهرات بالینی مهمی همراه هسـتند.

خواهی ،آنرا به عنوان یک نیاز با منشاء عصبی-زیستی بـه

ایـــن اثـــرات عمــــدتا از طریــــع عملکــــرد دارویــی

داشــتن احساســـات و تجربـــههـــای متنـــوع ،جدیـــد،

نیکــوتین اعمال می شود)6( .

پیچیـده و خطرنــاک تعریـف کـرده اسـت )3( .افـراد بـا

بررسی گرایش به سوءمصـرف مـواد ،حـاکی از آسـی -

هیجانخواهی باال معموال افرادی تنوع طل  ،کـم حولـله،

پــذیری بیشــتر برخــی افــراد اســت .در ایــن میــان برخــی

تکانشی در رسیدن به پاداش ،نـاتوان از پـذیرش ناکـامی و

محققــان نقــش عوامــل شخصــیتی و آمــادگی زیســتی در

عموما نظمناپذیر هستند )11( .در بسـیاری از مـوارد علـت

گرایش به سوءمصـرف مـواد را بررسـی کـردهانـد؛ و بـرای

سوءمصرف مـواد کس تجربههای هیجان انگیـز و ارضـای

تبیین ارتباط بین ویژگیهای شخصـیتی و مسـتعد بـودن

حـس هیجـانخواهی است)3( .

افراد به اعتیاد ،الگوهای نظری مختلفی هم چون نظریه ی
1

Gary
Behavior inhibition system
3
Behavior activation system
4
Sensation seeking
2
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مقدمه

شخصیت آیزنک و نظریه ی گری1را به کار گرفتـهانـد)7( .

 /25پرستاري گروههاي آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 9392

همراه است؛ ( )1و عالوه بـراین ،بـا توجـه بـه ایـن کـه در

عبارت بود از -1 :تحصیالت سـیکل بـه بـاال بـرای درک و

اعتیاد به مواد ،نقش زنان هم به عنوان مصرف کننده و هم

پاسخ مستقالنه به پرسشنامه ها  -2افراد مصرف کننده بـه

به عنوان افراد در معرض خطر ،انکار ناپـذیر اسـت؛ امـا بـه

طور مداوم بیش از یک سال مصرف سیگار و قلیان داشـته

دالیل اجتماعی عمـده ،مطالعـات مصـرف مـواد در کشـور

اند  -3تمام شرکت کنندگان ،اعتیاد به مواد مخدر و الکـل

جمعیت مردان را هدف گرفته است .از این رو ،در مطالعـه

نداشته باشند؛ و معیارهای خروج شامل -1 :افرادی که سو

ی حاضر ،بـه تفـاوت شخصـیتی چـون هیجـان خـواهی و

مصرف مواد داشته باشند -2افـرادی کـه دچـار اخـتالالت

سیستمهای بازداری و فعال کننده در زنان مصرف کننده و

روانی روان نژندی و روان پریشـی بودنـد .بـرای گـردآوری

عدم مصرف کننده ی سیگار و قلیان پرداخته شد.

دادهها از ابزارهای زیر استفاده گردید:

روش مطالعه

پرسشنامه ی هیجان خواهی ذاکرمن :1ایـن پرسشـنامه ی

روش پژوهش ،تولیفی و از نوع مورد شـاهدی مـی باشـد.
جامعه ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر شامل  161نفر از
زنان مصرف کننده ی سیگار و قلیان و غیر مصرف کننـده
در شهر تهران در سال  1331بود .بدین لورت که پـس از
انتخاب مناطع یک ،دو ،شش ،ده و بیست و دو به لـورت

 11سوالی بـه عنـوان مقیـاس تفـاوتهـای فــردی بـرای
سنجش سط مطلوب تحریک و برانگیختگی طراحی شده
و دارای چهـار زیــرمقیاس اسـت )11( .ایـن مقیـاس هـا
عبارت اند از؛  -1تجربـه طلبـی -2،مـاجراجوشی -3،مـالل
پذیری و  -1گریزاز بازداری .حداکثر نمره ی هر فرد در آن
11است؛ که هرچــه نمــره ی آزمــودنی بــاالتر باشــد،
هیجـانخواهی نیز باالتر است .آلفـای کرونبـا را از 1/72

نمونه گیری تصادفی خوشـه ای ،از بـین منـاطع بیسـت و

تا  1/03گزارش کردهاند؛ که نشـان دهنـده ی هـم سـانی

دوگانه ی شهرداری شهر تهران انتخاب شدند .سپس برای

درونـــی مناســـ پرسشــــنامه در نســـخه ی فارســـی

انتخاب زنان گروه مصرف کننده ،به سفره خانه های سنتی

اختیــــاری و همکاران است )12( .سپس در این پژوهش
مجــدداپ پایــایی پرسشــنامه هــا بررســی شــد؛ و آلفــــــای

و کافی شاپ های مناطع نام برده مراجعه و پرسشنامه هـا

کرونبــــــا را  1/76در زنــان مصـــرفکننـــده مـــواد و

بین زنان مصرف کننده تقسیم شدند .نمونه ی گروه زنـان

 1/77در زنان غیرمصرف بـه دسـت آوردهانـد .پرسشـنامه
2

غیرمصرف کننده با مراجعه بـه ادارات منـاطع ذکـر شـده،

ی شخصیتی گری -ویلسون ( )GWPQفرم کوتـاه اسـت
که غلبه و حساسیت سیستمهای مغزی-رفتاری را ارزیـابی

انتخاب شدند .سـپس نمونـه ی پژوهشـی شـامل  01زن

میکند؛ و دارای  20سوال می باشد .این پرسشنامه شـامل

مصرف کننده و  01زن غیر مصـرف کننـده ی مـواد بـه

دو خرده مقیاس فعال سازی رفتاری و بازداری رفتاری کـه

روش نمونــه گیــری تصــادفی انتخــاب شــدند و بــا گــروه
غیرمصــرف کننــده براســاس متغیرهــای ســن ،میــزان
تحصیالت ،درآمد و تاهل با گـروه مصـرف کننـده ی مـواد

هر کدام  11گویه از پرسشنامه را شامل می شـوند .کـه در
یک مقیاس لیکرت 3گزینهای طبقه بندی میشود .به هـر
1

Zuckerman's trait sensation-seeking scale
2
)Gray-Wilson Personality Questionnaire (GWPQ
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با توجه به اینکه مصرف سیگار و قلیـان بـا شـیوع بـاالیی

همتاسازی شدند .معیارهای ورود بـه تحقیـع بـرای گـروه

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه سیستمهاي مغزي ،رفتاري و هیجان خواهی در 22/...

سوال مثبت نمره ی  ،2به نمی دانم نمره ی  1و به پاسـخ

داوطلبانه برای پاسخگویی به پرسشنامه ها.

خیر نمره ی لفر تعلع می گیرد .آلفای کرونبا آن بـرای

برای تجزیه و تحلیل داده ها که در طی پاییز سال 1331

زیر مقیاس فعالسازی  1/67درلـد ،زیرمقیـاس بـازداری
رفتاری  1/62و برای کل مقیاس  1/60درلد گزارش شده
اســت )13( .هــم چنــین اشــرفی در زمینــهی اعتبــار ایــن
آوری ،اجتناب فعال ،اجتناب منفعـل ،خاموشـی ،جنـ

و

گریـــز بـــه ترتیـــ  1/65 ،1/66 ،1/61 ،1/51 ،1/61و
1/63گزارش کرده است )11( .برای اجرای این پـژوهش از
مالحظات و مـوازین اخالقـی در پـژوهش رعایـت شـد ،از

گروه استفاده شد؛ و داده ها با نرم افزار آماری SPSSv.21
تحلیل شدند.
یافتهها
اطالعات جمعیت شناختی زنان شرکت کننـده در مطالعـه
در جــــــدول  1نمــــــایش داده شــــــده اســــــت

جمله؛ رضایت آگاهانه ،محرمـانگی پرسشـنامه هـا و آزادی
جدول شماره ي ( :)9یافته هاي جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش
متغیر

سن

سط تحصیالت

وضعیت اشتغال

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

زیر  21سال

31

21/25

21تا  31سال

61

11

31تا  11سال

52

32/5

11تا  51سال

11

6/25

زیر دیپلم

30

23/75

دیپلم

26

16/25

لیسانس

60

12/5

فوق لیسانس

20

17/5

شاغل

73

15/63

خانهدار

07

51/37

مجرد

11

27/5

متاهل

116

72/5

با استفاده از آزمون لوین ،همگونی واریانس در دو گروه آزمایش و کنترل بررسی شد .نتایج نشان داد؛ واریانس گروهها از
تجانس برخوردار است .سپس مقایسه ی دو گروه در متغیر سیستم مغزی رفتاری و هیجانخواهی انجام شد .با توجه به داده-
های جدول  ،2میتوان نتیجه گرفت؛ که بین بازداری ،فعالسازی و سیستم مغزی رفتاری در زنان مصرف کننده ی سیگار و
قلیان و غیرمصرف کننده ،تفاوت معناداری وجود دارد .هم چنین ،دادههای جدول ،2داللت بر وجود تفاوت معنادار بین هیجان
 ،تجربهطلبی ،ماجراجویی ،و هیجانخواهی ،در زنان مصرف کننده ی سیگار و قلیان و غیرمصرف کننده میباشد .اما بین
ماللپذیری ،تنوع طلبی و گریز از بازداری ،تفاوت معناداری مشاهده نشد.
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مقیاس ،ضرای

آلفای کرونبا را بـرای مولفـههـای روی-

در شهر تهران لورت گرفت؛ از آزمون تی مستقل برای دو
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جدول شماره ي(  :) 6نتایج آزمون لوین و  tمستقل براي دو گروه در مقایسه سیتم هاي مغزي رفتاري و هیجانخواهی در
زنان مصرف کننده سیگار و قلیان (گروه  )9و غیر مصرف کننده (گروه )6
متغیر

گروه

سیتم های مغزی رفتاری

فعالسازی
سیستم مغزی
رفتاری
هیجان
تجربه طلبی
ماجراجویی

هیجانخواهی

ماللپذیری
تنوع طلبی
گریز از بازداری
هیجان خواهی

1

23/31 ±2/71

2

13/63 ± 3/57

1

21/33 ± 3/37

2

13/21 ±3/26

1

21/51 ± 2/16

2

21/27 ± 2/11

1

13/55 ± 5/11

2

17/55 ± 5/71

1

7/03 ± 2/21

2

7/03± 2/21

1

3/76 ±1/23

2

3/25 ± 1/35

1

1/76 ± 1/12

2

1/50 ± 1/23

1

1/13 ± 1/30

2

1/01 ± 1/33

1

1/01 ± 1/33

2

1/60 ± 1/50

1

26/27 ± 0/12

2

13/12 ± 11/02

لوین تست
F

P-Value

t

df

P-value

6/31

1/113

-7/16

150

1/1111

1/12

1/313

3/71

150

1/1111

1/11

1/315

-2/153

150

1/111

1/16

1/603

2/27

150

1/121

1/21

1/275

2/33

150

1/110

1/31

1/311

2/51

150

1/113

1/16

1/5

1/331

150

1/352

1/16

1/131

1/15

150

1/251

11/31

1/111

1/62

150

1/111

6/70

1/11

1/51

150

1/1111

بحث

بیشتری دارد .این در حالی است که سط سیستم بازداری

پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی سیستمهای مغزی و

در زنان مصرف کننده ی سیگار و قلیان فعالیت پایینتری

رفتاری و هیجان خواهی در زنان مصرف کننده و غیر

دارد .این یافتهها با نتایج مطالعات پیشین همسو میباشد.

مصرف کننده ی سیگار و قلیان در شهر تهران انجام شد.

()15-10

براساس یافتههای پژوهش حاضر ،بین سیتمهای

در پژوهش بابا پور بر روی 121فرد مصرف کننده و غیر

مغزی/رفتاری در زنان مصرف کننده و غیر مصرف کننده

مصرف کننده ی سیگار نشان داد؛ دو گروه از نظر سیستم

ی سیگار و قلیان تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنا

بازداری رفتاری تفاوت معنیداری دارند )15( .هم چنین

که سط سیستم فعال سازی در زنان مصرف کننده ی

در پژوهش دیگری ،موالیی و همکاران بر روی 211

سیگار و قلیان نسبت به زنان غیر مصرف کننده ،فعالیت

دانشجوی مصرف کننده ی سیگار نشان دادند؛ سط
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بازداری

شاخص تولیفی
انحراف معیار ±میانگین

شاخص آزمون  tمستقل

خدابخشی کوالیی و همکاران

مقایسه سیستمهاي مغزي ،رفتاري و هیجان خواهی در 20/...

براساس نظریه ی

و تجربه کردن هیجان های جدید ،در زنان سیگاری و

حساسیت به تقویت ،شخصیت بهنجار و نابهنجار در امتداد

قلیانی بیش تر از جمعیت غیر مصرف کننده ی دخانیات

یک پیوستار قرار دارد؛ بنابراین افرادی که در قط انتهایی

است )11،22( .هم چنین بین تنوعطلبی و ماللپذیری

ابعاد سیستم فعال سازی و سیستم بازداری قرار میگیرند؛

تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ که با یافته های باباپور و

با احتمال بیشتری در معرض توسعه ی عالشم سی

همکاران ( )15که تفاوت معناداری در جستجوی سرگرمی

شناختی قرار دارند )13( .طبع نظریه ی انگیزشی گری،

و تنوع طلبی در دو گروه مصرف کننده ی سیگار و افراد

شناختی است

عادی مشاهده نکرد؛ هم سو میباشد .میزان سط هیجان-

که با ضعف آن نشانههای لذت وسرخوشی فعال شده و

خواهی در افراد ،با خطر ابتال به رفتار پرخطر ارتباط

موج تجربه ی احساس رها شدگی در فرد میشود)21( .

مستقیم دارد )23( .به عبارتی هرچه میزان هیجانخواهی

حساسیت کم سیستم بازداری رفتاری ،میتواند حالت

فرد باالتر باشد؛ احتمال ابتالی وی به مصرف سیگار و

خوشی فزاینده و گرایش به فقدان بازداری را در فرد ایجاد

قلیان بیشتر خواهد بود .افـراد هیجـان خواه به دلیل سط

نموده و آمادگی فرد را برای تجربه ی رفتار پرخطر و

اضطراب پایین و تحریک پذیری و تکانش گری باال)21( ،

انحراف ،افزایش می دهد )21( .در مقابل ،افراد دارای

در هنگــام برخــورد بــا محرکهایی مانند مواد افیونی،

سیستم بازداری فعالتر ،هنگامی که در معرض یک

خطـرات آن را کم تـر پـیش بینـی کـرده و بیش تر بـه

موقعیت خطرناک قرار میگیرند؛ ( مانند سیگار و قلیان)

سـمت گرایش به مصرف آن تمایل پیدا میکنند )25( .در

احساسس ترس و اضطراب از پیامد مصرف آن در آن ها

همین راستا  Fielderو همکاران ،در بررسی مصرف قلیان

کنارهگیری و دوری آن ها از موقعیت خطر می-

در بین دانشجویان سال اولی در کالجهای کشور آمریکا

شود؛ و همین دوری از خطر ،حس آرامش را در آنها به

نشان دادند؛ که تکانش گری ،هیجانخواهی و رقابتجویی

وجود میآورد .به عبارتی دیگر ،سیستم بازداری نقش

مقایسهای اجتماعی ،از عوامل پیش بینی کننده ی مصرف

حمایتی در برابر رفتارهای پرخطر ایفا میکند)10( .

قلیان میباشد )22( .به همین دلیل تفاوت بین دو گروه از

عالوهبراین ،نتایج این پژوهش نشان داد که هیجانخواهی

لحا سط هیجـان خـواهی در بـین افراد مصرف کننده

در زنان مصرف کننده و غیرمصرف کننده ی سیگار و

و افراد سالم ،میتواند در زمینه ی پیشگیری و درمان

قلیان تفاوت معناداری دارد؛ و میزان هیجانخواهی باالتری

اعتیاد ،هـدایت کننـده باشد .از اینرو ،میتوان از طریع

در زنان مصرف کننده مشاهده شد .یافتههای پژوهش

فراهم آوردن تجارب متنـوع و گونـاگون و آمـوزشهـای

حاضر با نتایج مطالعات پیشین هم راستا میباشد .یافته

کـافی در زمینه ی مواد مخدر ،به افراد مستعد کمک کرد

در بین دانشجویان دارد)10( .

سیستم بازداری رفتاری یک سیستم عص

موج

http://njv.bpums.ac.ir

Downloaded from njv.bpums.ac.ir at 5:22 +0430 on Monday July 16th 2018

سیستم بازداری ،نقش پیشبنی کننده در مصرف سیگار

های پژوهشی گذشته ،آشکار ساختند؛ که میل به هیجان
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ارضاء کنند؛ و تمایالت آن ها را برای رفتن به سوی مواد

زمینه ی پیشگیری و درمان اعتیاد مدنظر قرار گیرد .از

کاهش داد)3( .

این رو پیشنهاد میگردد؛ روان شناسان و مشاوران فعال

با توجه به یافته های پژوهش حاضر و مطالعات پیشین

در این حوزه ،در برنامه های درمانی خود مولفه ی (هیجان

میتوان گفت؛ تفاوت معناداری میـان هیجانخواهی،

خواهی افراد) را در جهت کاهش مصرف سیگار و قلیان در

سیستم بازداری و فعال سازی مغزی در بین زنان مصرف

زنان مدنظر قرار دهند .در نهایت ،اطالع رسانی در زمینه

کننده ی سیگار و قلیان وجود دارد؛ و میزان باالی هیجان

ی عوارض جانبی مصرف قلیان و سیگار ،به خصوص در

و سط پایین بازداری مصرف سیگار و قلیان را افزایش

میان زنان که خود پرورشدهنده ی نسل آینده و شکوفایی

میدهد .یافته های این پژوهش به دلیل اینکه در جمعیت

خانواده هستند؛ توسط رسانهها منجر به کاهش مصرف

زنان مصرف کننده ی دخانیات است؛ بسیار با اهمیت می

سیگار و قلیان و به تبع آن مواد مخدر دیگر و کاهش جرم

باشد و بررسی سیستم های مغزی و رفتاری و هیجانی این

در جامعه خواهد شد.

زنان در پیش بینی مصرف سیگار و ترک آن بسیار مهم

تشکر و قدردانی

است .بدیهی است که عدم امکان اجرای تحقیع به شیوه

این مقاله برگرفته از پایان نامه ی کارشناسی ارشد روان

ی علی و معلولی ،عدم همکاری برخی از زنان به دلیل

شناسی بالینی نویسنده ی اول با شماره ثبت

محدودیت های اجتماعی و محدود بودن نمونه ها به شهر

 321553120تاریخ  ،1331/5/1دفاع شده در دانشگاه

تهران ،تعمیمپذیری نتایج را با محدودیت مواجه میسازد.

آزاد اسالمی اراک می باشد .در پایان نویسندگان مقاله،

نتیجهگیري نهایی

خود را ملزم میدانند مرات

براساس نتایج مطالعه ی حاضر ،تفاوت بین دو گروه از

زنان شرکت کننده در این پژوهش ابراز نمایند.

تشکر و قدردانی را نسبت به

لحا سط هیجـان خـواهی در بـین افراد مصرف کننده
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تا بتوانند نیازهای تنوع طلبـی و تجربـه جـویی خود را

و افراد سالم ،میتواند به عنوان مولفهای تاثیرگذار در

29/...  رفتاري و هیجان خواهی در،مقایسه سیستمهاي مغزي

خدابخشی کوالیی و همکاران
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Abstract
Introduction: Nowadays, the use of tobacco (cigarette and hookah) is an extremely hazardous to
health and widely using. In addition, the personality characteristics affect the tendency of individual to
use the tobacco.
Objective: the aim of current study is to compare brain, behavior system, and sensation seeking
among cigarette and hookah abuser and non-abuser women.
Method: This study is a descriptive comparative research. The 160 women including 80 cigarettes and
hookah abuser women and 80 non-abuser women were chosen through sampling method in Tehran in
2015. The measuring instruments are Zuckerman's trait sensation-seeking scale and Gray-Wilson
Personality Questionnaire (GWPQ). Data was analyzed utilizing t independent.
Results: The results showed that there is the significant difference between behavior inhibition system
(t= -7.16, p=0.0001), behavior activation system (t= 3.74, p=0.0001) and brain and behavior system
(t=-2.0, p=0.0001) between substance abuser and non-substance abuser women (p<0.001).
Additionally, the significant difference was observed between sensation seeking (t=4.54, p= 0.0001)
between these two groups (p<0.001).
Conclusion: These findings emphasized that tobacco’s user women had higher sensation seeking and
behavior activation system than other group. Hence, it should be consider these factors in process of
therapeutic prevention intervention in tobacco and hookah abuser women.
Keywords: Brain, Behavior and Behavior Mechanisms, Sensation, Tobacco Products, Wome
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