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КРИСТИНА Ж. РАНЂЕЛОВИЋ1

ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋУНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ
БОЈАНА Д. ДИМИТРИЈЕВИЋУНИВЕРЗИТЕТ У НИШУФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУТРАЖЕЊЕ СЕНЗАЦИЈА И АНКСИОЗНОСТ КОД НАРКОМАНАСАЖЕТАК. Циљ спроведеног истраживања је био утврђивање повезаности између

димензија тражења сензација и модалитета анксиозности. Такође, тра-

гало се и за значајним разликама у нивоу изражености димензија тра-

жења сензација и модалитета анксиозности између наркомана и не-

наркомана. 

Узорак је био неслучајан – намеран (Н=70) и чинило га је 35 наркома-

на који су на лечењу од зависности ПАС на Клиници за Заштиту Мен-

талног Здравља – Ниш и 35 испитаника без симптоматологије зависно-

сти и без историје лечења од болести зависности. Подгрупе испитани-

ка су биле уједначене према годинама старости и школској спреми. Од

инструмената су примењени Закерманова скала тражења сензација

(SSS-V), Спилбергеров инвентар анксиозности – форма Y (STAI) и Соци-

одемографски упитник конструисан за потребе истраживања.

Резултати указују на то да су код наркомана у поређењу са некли-

ничким подузорком утврђене израженије димензије Тражење уз-

буђења, Осетљивост на досаду, Општа анксиозност. Утврђена је стати-

стички значајна умерена и позитивна повезаност Ситуационе анкси-1 kristina.randjelovic@pr.ac.rsРа0 је 0елимично нас:ао у оквиру ак:ивнос:и на ?ројек:у „Косово и Ме:охија између нацио-налноF и0ен:и:е:а и евроин:еFрација“ (ев. Iр ИИИ47023), које финансира Минис:арс:во ?ро-све:е, науке и :ехнолошкоF развоја.Ра0 је ?римљен 20. феIруара 2018, а ?рихваћен за оIјављивање на сас:анку Ре0акције ЗIорникао0ржаном 14. мар:а 2018.
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озности са Тражењем узбуђења и пустоловина на подузорку ненарко-

мана. Резултати су показали ниску и негативну статистички значајну

повезаност димензије Дезинхибираности са годинама старости на оба

подузорка. Утврђена је статистички значајна негативна повезаност Си-

туационе анксиозности са годинама старости на подузорку наркомана.

Добијеним резултатима су делимично потврђене полазне претпостав-

ке истраживања и отворена нова питања о тражењу сензација и анкси-

озности код наркомана, као и о њиховом односу.

Практичне импликације спроведеног истраживања огледају се у мо-

гућности примене добијених резултата у саветодавном и терапијском

раду са наркоманима, у циљу успостављања бољег квалитета живота и

боље прогнозе излечења. Добар увид у проблем истраживања и ут-

врђивање веза између ових концепата требало би да унапреди по-

стојећа знања и створи погодно тло за креирање нових превентивних

програма за болести зависности.КЉУЧНЕ РЕЧИ: наркоманија; тражење сензација; анксиозност.

УВОД Наркоманија је ком?лексна Iолес:. Њу карак:ерише ком?улзив-на жу0ња за 0роFом, наIављање и коришћење 0роFе чак и у си:у-ацији суочавања са екс:ремно неFа:ивним ?осле0ицама. У најве-ћем Iроју случајева зависнос: о0 0роFа је хронична, са моFућимреци0ивима чак и ?осле 0уFих ?ерио0а а?с:иненције. Она се ис-?ољава кроз сим?:оме Iолес:и, али и као масовна ?ојава крозразне оIлике не?рилаFођеноF и социјално 0евијан:ноF ?онаша-ња и :име нарушава ?сихолошку равно:ежу и IезIе0нос: заје0-нице. Пу: ?рема зависнос:и ?очиње ак:ом коришћења 0роFа.Пи:ање које се ?ос:авља јес:е који разлози наво0е осоIу 0а кренеIаш :им ?у:ем? О0Fовори моFу Iи:и различи:и, а је0ан о0 њихјес:е 0а ове осоIе, између ос:алоF, имају ?о:реIу за :ражењем уз-Iуђења, нових, разноврсних, слојеви:их и ин:ензивних с:иму-лација из околине које их моFу за0овољи:и у конзумацији разли-чи:их ?сихоак:ивних су?с:анци. Анксиознос: се чес:о 0ово0и увезу са наркоманијом, Iило као узрок или ?осле0ица зависнич-коF ?онашања. Сазнање о вези између :ражења сензација, анкси-ознос:и и наркоманије може нам ?омоћи у Iољем осмишљавању:ре:мана зависнос:и, као и лакшем налажењу циљне Fру?е, кре-ирању ефек:ивнијих кам?ања и ?ревен:ивних ?роFрама који ћемо:ивиса:и осоIе 0а се усмере на 0руFе ак:ивнос:и и :име из-IеFну ш:е:не ?осле0ице које све: 0роFа ?о0разумева.
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НАРКОМАНИЈАНаркоманија или зависнос: о0 0роFа ?ре0с:авља снажну веза-нос: осоIе за неку ?сихоак:ивну су?с:анцу. Све:ска з0равс:венаорFанизација је 1957. Fо0ине 0ефинисала наркоманију као: „с:а-ње ?ерио0ичне или хроничне ин:оксикације изазвано ?оновље-ним уношењем 0роFе“. Вла0имир Ху0олин ову врс:у зависнос:и0ефинише као ?рекомерно, ре0овно уживање 0роFе, зIоF чеFа на-с:у?а зависнос: (Ху0олин, 1984 ?рема ГолуIовић, 2011). Злоу?о-:реIом 0роFа 0олази 0о ?ос:е?еноF развоја Iолес:и зависнос:и,о0носно 0о ош:ећења мен:алноF и физичкоF з0равља, као и ?а0аквали:е:а ?рофесионалних, ?оро0ичних и социјалних релација.Иако је :ермин наркоманија зас:арео, у овом ра0у ће Iи:и кори-шћен из ?рак:ичних разлоFа.По0 ?ојмом ?сихоак:ивне су?с:анце (ПАС) ?о0разумевају сесве оне су?с:анце, о0носно хемијска је0ињења, која 0елују нацен:рални нервни сис:ем, изазивајући значајне ?ромене у 0о-живљавању и ?онашању осоIе. Зависнос: о0 ПАС ?ре0с:ављаклас:ер коFни:ивних, Iихејвиоралних и физиолошких феноме-на ?роменљивоF ин:ензи:е:а, који укључује сле0еће карак:ери-с:ике:– ?рисус:во јаке жеље или осећаја ?рину0е 0а се узму ПАС,– ?ос:ојање :ешкоћа у кон:ролисању у?о:реIе ПАС,– ?рисус:во физиолошкоF с:ања ?овлачења сим?:ома,– развој :олеранције,– ?роFресивно занемаривање ал:ерна:ивних за0овољс:аваили ин:ереса зIоF коришћења ПАС,– у?орнос: у коришћењу ПАС у?ркос јасним 0оказима о ш:е:-ним ?осле0ицама.MKB-10 0ефинише зависнос: о0 ПАС као „?рисус:во :ри иливише карак:ерис:ика ис:овремено у Iило ком :рену:ку у :оку?ро:екле Fо0ине“ (СЗО, 1992).
ПОТРЕБА ЗА ТРАЖЕЊЕМ УЗБУЂЕЊАТражење узIуђења је 0имензија личнос:и која се ко0 ?оје0инацаоFле0а у различи:им оIлицима ?о:реIе за физичком и ?сихич-ком с:имулацијом. ОсоIе које су склоне :ражењу узIуђења неморају се нужно ?онаша:и ризично, али у оним си:уацијама којеукључују ризик, :ражиоци узIуђења већином ?рихва:ају ризик,
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?ре?ознајући искус:ва или си:уације у којима је вре0но ризико-ва:и. Са 0руFе с:ране, осоIе са ниским нивоом :ражења узIуђењаимају о0Iојнос: ?рема ?реузимању ризика, Iез оIзира на си:уа-цију или искус:во. Ферли (Farley, 1986) великим Т, означава осоIукоја је склона :ражењу узIуђења, F0е „Т“ оIележава енFлески на-зив за :акву осоIу – „thrillseeker“. На 0руFој с:рани кон:инуума јемало „:“, и означава осоIе које :еже извеснос:и и ?ре0ви0љиво-с:и ?а изIеFавају ризик и не?озна:е си:уације.Тражење узIуђења као осоIина личнос:и у корелацији је сау?о:реIом 0роFа (Zuckerman, 1979, 1983), више илеFалних 0роFанеFо алкохола (Zuckerman, 1987). Каес:нер (Kaestner et al, 1977)наво0и 0а осоIе које су склоније :ражењу узIуђења :еже 0а ?ро-Iају Iило коју 0роFу која ће у:ица:и на њихово уну:рашње с:ање.Конзумирање алкохола, злоу?о:реIа алкохола и незакони:еу?о:реIе 0роFа ис?и:иване су на ре?резен:а:ивном узорку о01076 урIаних и:алијанских сре0њошколаца узрас:а о0 14 0о19 Fо0ина у 2001. Fо0ини (?рема Дес?о:овић и сар., 2013). У овојс:у0ији у:врђено је 0а :ражење узIуђења, 0руш:вено суочавање,0ирек:на аFресивнос:, лоше школско ?ос:иFнуће и нижи ниворо0и:ељскоF с:арања у:ичу на незакони:у у?о:реIу 0роFа и кон-зумирање алкохола. И с:ални корисници ?сихоак:ивних су?-с:анци и они који само екс?еримен:ишу се о0ликују вишим ни-воом аFресивнос:и и ?о:раFом за сензацијама, Iез значајне ра-злике, у ?оређењу са с:у0ен:има који нису имали искус:ва саузимањем ?сихоак:ивних су?с:анци.
АНКСИОЗНОСТАнксиознос: је врс:а с:ре?ње коју суIјека: осећа ка0а ?роцењује0а њеFова целоку?на живо:на си:уација ?ревазилази њеFове мо-Fућнос:и (?рема Миливојевић, 1993). Анксиознос: се најчешћео?исује као нео0ређени с:рах, који нема очиFле0ан узрок, који је„Iес?ре0ме:ан“, 0ифузан. Кри:еријуми разликовања нормалнео0 ?а:олошке анксиознос:и су сле0ећи: ин:ензи:е:, :рајање,кон:екс: (?римеренос: си:уацији, с:е?ену о?аснос:и), ефек:ина свако0невно функционисање и ?онашање.Ка0а се ?осма:ра веза између :ражења сензација и анксиозно-с:и, мноFа ис:раживања указују 0а је :ај о0нос оIрну:о ?ро?ор-ционалан (Zuckerman, 1983). Закерман (1991) сма:ра 0а суIјек:иса високим скором на :ражењу сензација имају нижи ниво анк-сиознос:и у 0о?аминерFичном сис:ему, с:оFа корис:е 0роFе у



ТРАЖЕЊЕ СЕНЗАЦИЈА И АНКСИОЗНОСТ КОД НАРКОМАНА

КРИСТИНА Ж. РАНЂЕЛОВИЋ, ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ, БОЈАНА Д. ДИМИТРИЈЕВИЋ 233

?о:рази за новим с:имула:ивним и ин:ензивним с:имулација-ма и ?овећавају ак:ивнос: у :ом сис:ему. Он је ?ос:улирао 0а:ражење сензација о?а0а ко0 0е?ресије, с оIзиром 0а о?а0а ин-:ензи:е: ?ози:ивних емоција, ак:ивнос: је минимална и соци-јално ?онашање је чес:о хос:илнос: и ?овученос:. Ак:ивацијацен:ра норе?инерфина је срж :ен0енције за ризично ?онашањеко0 суIјека:а који :раже сензације. С оIзиром на :о 0а ?ос:оје 0о-кази 0а су :ражење сензација и анксиознос: ?овезани са :онич-ном ак:ивношћу норе?инерфин сис:ема, може се рећи 0а су оIа?овезана овим заје0ничким Iиолошким сис:емом. Закерман је?ре:?ос:авио 0а у условима који ?овећавају анксиознос: „Норе-?инерфин сис:ем може Iи:и ?рилаFођен о0Fовор за ?ревазила-жење ?аралишућеF ефек:а ?онашајно-инхиIишућеF сис:ема“(Zuckerman, 1983).Пре:?ос:авља се 0а уколико суIјек:и који :раже сензације неосе:е ?аралишуће ефек:е анксиознос:и, он0а се неће научи:ис:раху или анксиознос:и у ис:ој мери као и они са ниским :ра-жењем сензација. Као резул:а: ове :ен0енције 0а лучи норе?и-нерфин у си:уацијама које ?ровоцирају анксиознос:, може се?ре:?ос:ави:и 0а они који имају висок скор у :ражењу сензацијау ?оређењу са ниским 0оживљавају мање анксиознос:, с:рах, ри-зик и о?аснос: у вези са си:уацијама које су ?о:енцијални изво-ри анксиознос:и или ?ре:ња ?оје0инцу.Ис:раживања ?оказују 0а су ин0иви0уалне карак:ерис:икеосоIа које злоу?о:реIљавају ?сихоак:ивне су?с:анце чес:о:нижи ниво само?ош:овања, нижи ?раF :олеранције на фрус:ра-цију, виши ниво анксиознос:и и слаIија кон:рола ?онашања(С:анковић, БеFовић, 1995). Ис:раживање које је с?ровео Пе:ро-вић (2003) ?оказало је 0а осоIе које су зависне о0 ?сихоак:ивнихсу?с:анци карак:ерише 0е?ресивнос:, анксиознос:, им?улсив-нос:, несоцијаIилнос: и некоо?ера:ивнос:.Анксиознос: и 0е?ресија ис:акну:и су у мноFоIројним ис:ра-живањима као фак:ори који 0ва ?у:а ?овећавају ризик за злоу-?о:реIу 0роFа (Kosten et al., 1983; Croughana et al., 1981, ?ремаГол0нер-Вуков & БаIа-Милкић, 1992). Веза између нивоа анксио-знос:и и коришћења 0е?ресан:них 0роFа може се очекива:и, соIзиром на :о 0а :акве 0роFе смањују ниво анксиознос:и ко0 ви-соко анксиозних суIјека:а (DiMascio & Barrett, 1965). 
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ПРОБЛЕМ ИСТРАЖИВАЊАПроIлем овоF ис:раживања је ис?и:ивање ?овезанос:и између0имензија :ражења сензација и анксиознос:и ко0 наркомана.Резул:а:и ?ре:хо0них ис:раживања ?оказују 0а је осоIина :ра-жења сензација у корелацији са у?о:реIом 0роFа (Zuckerman,1979, 1983), као и 0а је је0на о0 осоIина која карак:ерише осоIекоје су склоне злоу?о:реIи ?сихоак:ивних су?с:анци анксио-знос: (Пе:ровић, 1989). 
ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА– У:вр0и:и 0а ли ?ос:оје значајне разлике у нивоу изражено-с:и 0имензија :ражења сензација и анксиознос:и измеђунаркомана и ненаркомана, као и– у:вр0и:и релацију између 0имензија :ражења сензација ианксиознос:и. С?ецифични циљеви ис:раживања1) Ис?и:а:и 0а ли ?ос:оје с:а:ис:ички значајне разлике у нивоуизраженос:и 0имензија :ражења сензација (Тражење уз-Iуђења и ?ус:оловина, Тражење 0оживљаја, ДезинхиIира-нос:, Осе:љивос:и на 0оса0у) између наркомана и ненарко-мана.2) Ис?и:а:и 0а ли ?ос:оје с:а:ис:ички значајне разлике у нивоуизраженос:и анксиознос:и (си:уационе и анксиознос:и ианксиознос:и као цр:е) између наркомана и ненаркомана.3) Ис?и:а:и ?овезанос: између нивоа израженос:и 0имензија:ражења сензација и нивоа израженос:и :рену:не анксиозно-с:и ко0 наркомана и ненаркомана.4) Ис?и:а:и ?овезанос: између нивоа израженос:и 0имензија:ражења сензација и нивоа израженос:и анксиознос:и каоцр:е ко0 наркомана и ненаркомана.5) Ис?и:а:и 0а ли ?ос:оје с:а:ис:ички значајне разлике у изра-женос:и основних варијаIли у ис:раживању с оIзиром на ?о-је0ине социо0емоFрафске варијаIле.
ВАРИЈАБЛЕ И ИНСТРУМЕНТИ – Наркоманија/ Не?ос:ојање зависнос:и о0 ПАС. Ка:еFоричкаваријаIла са 0ва нивоа (1 – наркомани; 2 – ненаркомани).
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Наркоманија ?ре0с:авља снажну везанос: осоIе за неку?сихоак:ивну су?с:анцу. ОсоIе које имају ову зависнос: ка-рак:ерише осећање јаке жу0ње или осећај ?рину0е за узи-мањем су?с:анце, о:ежана кон:рола на0 ?онашањем окоузимања су?с:анци, физиолошки а?с:иненцијални син-0ром усле0 ?рес:анка 0еловања су?с:анце, ?роFресивно за-немаривање ал:ерна:ивних за0овољс:ава или ин:ересо-вања зIоF коришћења су?с:анце (СЗО, 1992). Не?ос:ојање за-виснос:и о0 ПАС је с:ање Iез сим?:ома:олоFије зависнос:ии Iез ис:орије лечења о0 Iолес:и зависнос:и. – Тражење узIуђења је 0имензија личнос:и коју карак:ерише?о:реIа за :ражењем узIуђења и :ражење нових, разноврс-них, слојеви:их и ин:ензивних на0ражаја из околине, ?аукључује о0ређени с:е?ен ризика у физичким, социјалними финансијским ?о0ручјима, најчешће зара0 самих искус:а-ва (Zuckerman, 1994). Димензије :ражења сензација (Тра-жење узIуђења и ?ус:оловина, Тражење 0оживљаја, фак:орДезинхиIиранос:и, фак:ор Осе:љивос:и на 0оса0у) о?ера-ционализоване су скалом SSS-V (Zuckerman, 1979) . • Скала :ражења сензација (YuckermanSSS-V) сас:оји се о040 ај:ема са ?о 2 ?онуђене :вр0ње које о?исују 4 0имен-зије :ражења узIуђења: 1. :ражење узIуђења и ?ус:оло-вина, 2. :ражење 0оживљаја, 3. фак:ор 0езинхиIирано-с:и, 4. фак:ор осе:љивос:и на 0оса0у. Закерманова ска-ла је у међунаро0ним научним круFовима ?озна:а као„зла:ни с:ан0ар0“ ис?и:ивања ?о:реIе за узIуђењем саза0овољавајућим ме:ријским карак:ерис:икама. Крон-Iах алфа коефицијен: на узорку овоF ис:раживања изно-си 0.709 за суIскалу Тражење узIуђења и ?ус:олови-на,0.601 за суIскалу Тражење 0оживљаја, 0.605 за Дезин-хиIиранос:. – Анксиознос: је врс:а с:ре?ње коју суIјека: осећа ка0а ?ро-цењује 0а њеFова целоку?на живо:на си:уација ?ревазила-зи њеFове моFућнос:и (?рема Миливојевић,1993). Анксиоз-нос: се о0ређује ?рема :еоријским и ме:о0олошким ?ос:ав-кама С?илIерFера и сар. (1983), у оквиру којих се саFле0ава и?роцењује ис?ољавање 0ве 0имензије анксиознос:и: Си:уа-циона анксиознос: (STAI-S) и О?ш:а анксиознос: (STAI-T).Скалом STAI-Sсе ?роцењује како се осоIа осећа у 0а:ом :ре-ну:ку, а скалом STAI-T како се осоIа осећа Fенерално.
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• Инвен:ар анксиознос:и – Y (STAI) (Spielberger, 1970). Ин-вен:аром се ?роцењује си:уациона и о?ш:а анксиоз-нос:. STAI-Форма Y, С?илIерFера са0ржи 0ве о0војенескале само?роцене, 0ве различи:е 0имензије анксиоз-нос:и: си:уационе анксиознос:и STAI-S (State) и о?ш:еанксиознос:и STAI-T (Trait). На суIскали Си:уационаанксиознос: КромIах алфа износи 0.906, 0ок на суIскалиО?ш:а анксиознос: износи 0.853.– У?и:ником о?ш:их ?о0а:ака конс:руисан за ?о:реIе ис:ра-живања, ?рику?љени су ?о0аци за сле0еће варијаIле: • Го0ина с:арос:и (о0 25 0о 40 Fо0ина); • Дужина узимања су?с:и:уционе :ера?ије (о0 1 0о 11 Fо-0ина).
УЗОРАК Узорак ис:раживања је неслучајан-намеран и чини Fа 70 мушка-раца – ?о 35 ис?и:аника у основној и 35 кон:ролној Fру?и. Изосновне Fру?е – мушкарци, који су на лечењу о0 зависнос:и ПАС2на Клиници за Заш:и:у Мен:алноF З0равља – Ниш. Кри:еријумиза улазак у основну Fру?у Iили су: 0а имају најмање завршенуосмоFо0ишњу школу, 0а су с:арос:и о0 25–40 Fо0ина, 0а је овоњихово ?рво лечење и 0а је њихов наркомански с:аж ?ре лечењаминимум 5 Fо0ина. Највише ис?и:аника је с:арос:и 40 Fо0ина, анајмање с:арос:и 25, о0носно 26 Fо0ина. Такође је Мини мен:ал:ес:ом искључен коморIи0и:е: са ?сихоорFанским сме:њама.Ис?и:аници из кон:ролне Fру?е су Iез сим?:ома:олоFије зави-снос:и и Iез ис:орије лечења о0 Iолес:и зависнос:и, ује0начениса основном Fру?ом ?о Fо0инама с:арос:и и школској с?реми. 
ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКАС оIзиром на врс:у варијаIли и 0ис:риIуцију вре0нос:и уну:ар?оје0иних варијаIли (која је значајно о0с:у?але о0 нормалне), заоIра0у ?о0а:ака коришћене су ?ре:ежно не?араме:ријске с:а-:ис:ичке :ехнике: С?ирманов коефицијен: корелације (за ис?и-:ивање ?овезанос:и 0имензија :ражења сензација и анксиозно-2 Већина ис?и:аника (око 70%) из ове Fру?е су корисници хероина, ?а може-мо рећи 0а се ра0и о рела:ивно хомоFеној Fру?и с оIзиром на врс:у ?сихо-ак:ивне су?с:анце коју 0оминан:но корис:е.
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с:и), Mann – Whitney :ес: (за ис?и:ивање значајнос:и разлика увре0нос:има Fлавних варијаIли између различи:их ?о0Fру?аис?и:аника) и Kruskal – Wallis :ес: (за ис?и:ивање разлика у из-раженос:и Fлавних варијаIли у ис:раживању с оIзиром на ?оје-0ине социо0емоFрафске варијаIле).
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊАРазлике у с:е?ену израженос:и зависних варијаIли ис:ражива-ња између наркомана и ненаркоманаУ :аIели 1 ?риказане су разлике у израженос:и 0имензија :ра-жења сензација између наркомана и ненаркомана.

ЛеFен0а: НА – наркомани, НН – ненаркоманиИс?и:ивање ?ос:ојања разлика међу ?о0узорцима наркоманаи ненаркомана на 0имензијама :ражења сензација ?оказало је 0а?ос:оје с:а:ис:ички значајне разлике на 0имензијама :ражењаузIуђења и ?ус:оловина, :ражења 0оживљаја и осе:љивос:и на0оса0у. У свим случајевима :е разлике и0у у корис: наркомана.Ка0а је у ?и:ању разлика у израженос:и различи:их ас?ека:аанксиознос:и (си:уационе анксиознос:и и анксиознос:и као цр-:е) између наркомана и ненаркомана, резул:а:и су ?риказани у:аIели 2.
ПРЕДМЕТ МЕРЕЊА ГРУПА ПРОСЕК РАНГОВА СУМА РАНГОВА MANN – WHITNEY U СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТТРАЖЕЊЕ УЗБУЂЕЊА И ПУСТОЛОВИНА НА 42.27 1479.50 375.500 0.005НН 28.73 1005.50ТРАЖЕЊЕ ДОЖИВЉАЈА НА 41.61 1456.50 398.500 0.011НН 29.39 1028.50ДЕЗИНХИБИРАНОСТ НА 39.77 1392.00 463.000 0.075НН 31.23 1093.00ОСЕТЉИВОСТ НА ДОСАДУ НА 42.66 1493.00 362.000 0.003НН 28.34 992.00ТАБЕЛА 1: ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ РАНГОВА ДИМЕНЗИЈА ТРАЖЕЊА СЕНЗАЦИЈА КОД НАРКОМАНА И КОНТРОЛНЕ ГРУПЕ (MANN – WHITNEY ТЕСТ)
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Ис?и:ивање ?ос:ојања разлика међу ?о0узорцима наркоманаи ненаркомана на 0имензијама анксиознос:и је ?оказало 0а ?о-с:оји с:а:ис:ички значајна разлика на 0имензији о?ш:е анксио-знос:и. Та разлика и0е у корис: ис?и:аника наркомана.
ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ ДИМЕНЗИЈА ТРАЖЕЊА СЕНЗАЦИЈА 

И АНКСИОЗНОСТИРезул:а:и везани за ?овезанос: између :ражења сензација и си-:уационе анксиознос:и ?риказани су у :аIели 3. Повезанос: јеизражена С?ирмановим коефицијен:ом корелације.
ЛеFен0а: НА – наркомани, НН – ненаркоманиИс?и:ивање ?овезанос:и 0имензија :ражења сензација и си-:уационе анксиознос:и на оIа ?о0узорка, ?оказала је 0а ?ос:ојис:а:ис:ички значајна ?ози:ивна корелација сре0њеF ин:ензи:е-:а (r=0.334, p<0,05) између си:уационе анксиознос:и и :ражењаузIуђења и ?ус:оловина, али само на ?о0узорку ненаркомана.Таква ?овезанос: није уочена на узорку наркомана.

ПРЕДМЕТ МЕРЕЊА ГРУПА ПРОСЕК РАНГОВА СУМА РАНГОВА MANN – WHITNEY U СТАТИСТИЧКА ЗНАЧАЈНОСТСИТУАЦИОНА АНКСИОЗНОСТ НА 35.97 1259.00 596.000 0.846НН 35.03 1226.00ОПШТА АНКСИОЗНОСТ НА 42.39 1483.50 371.500 0.005НН 28.61 1001.50ТАБЕЛА 2: ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ РАНГОВА АНКСИОЗНОСТИ КОД НАРКОМАНА И НЕНАРКОМАНА (MANN – WHITNEY ТЕСТ)
СИТУАЦИОНА АНКСИОЗНОСТ ГРУПА ТРАЖЕЊЕ УЗБУЂЕЊА И ПУСТОЛОВИНА ТРАЖЕЊЕ ДОЖИВЉАЈА ДЕЗИНХИБИРАНОСТ ОСЕТЉИВОСТ НА ДОСАДУНА R 0.131 -0.096 0.095 0.011P 0.453 0.584 0.589 0.952НН R 0.334 0.186 0.163 0.228P 0.050 0.284 0.350 0.188ТАБЕЛА 3: ПОВЕЗАНОСТ ДИМЕНЗИЈА ТРАЖЕЊА СЕНЗАЦИЈА И СИТУАЦИОНЕ АНКСИОЗНОСТИ
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Ка0а је у ?и:ању ?овезанос: 0имензија :ражења сензација ио?ш:е анксиознос:и на оIа ?о0узорка, ?оказало се 0а не ?ос:ојес:а:ис:ички значајне корелације на ни је0ном о0 ?о0узорака.
ПОВЕЗАНОСТ ДИМЕНЗИЈА ТРАЖЕЊА СЕНЗАЦИЈА И АНКСИОЗНОСТИ

СА ПОЈЕДИНИМ СОЦИОДЕМОГРАФСКИМ ВАРИЈАБЛАМА.Повезанос: између 0имензија :ражења сензација и с:арос:и ис-?и:аника је ?риказана у :аIели 4, 0ок је корелација између анк-сиознос:и и с:арос:и ?ре0с:ављена у :аIели 5.
ЛеFен0а: НА – наркомани, НН – ненаркоманиПоказало се 0а ?ос:оје с:а:ис:ички значајне неFа:ивне коре-лације сре0њеF ин:ензи:е:а између с:арос:и и 0езинхиIирано-с:и (на оIа ?о0узорка).ЛеFен0а: НА- наркомани, НН – ненаркоманиПоказало се (:аIела 5) 0а ?ос:оје с:а:ис:ички значајна неFа-:ивна корелација сре0њеF ин:ензи:е:а између с:арос:и и си:уа-ционе анксиознос:и на ?о0узорку наркомана.

СТАРОСТ ГРУПА ТРАЖЕЊЕ УЗБУЂЕЊА И ПУСТОЛОВИНА ТРАЖЕЊЕ ДОЖИВЉАЈА ДЕЗИНХИБИРАНОСТ ОСЕТЉИВОСТ НА ДОСАДУНА R -0.257 -0.072 -0.387* -0.147P 0.136 0.682 0.022 0.398НН R -0.287 -0.193 -0.347* -0.063P 0.095 0.266 0.041 0.720ТАБЕЛА 4: ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ СТАРОСТИ И ДИМЕНЗИЈА ТРАЖЕЊА СЕНЗАЦИЈА (СПИРМАНОВ КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕЛАЦИЈЕ)СТАРОСТ ГРУПА СИТУАЦИОНА АНКСИОЗНОСТ ОПШТА АНКСИОЗНОСТНА r -0.351* -0.268p 0.039 0.120НН r -0.035 0.074p 0.842 0.674ТАБЕЛА 5: ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ СТАРОСТИ И ДИМЕНЗИЈА АНКСИОЗНОСТИ (СПИРМАНОВ КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕЛАЦИЈЕ)
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У :аIелама 6 и 7 ?риказана је ваза између 0ужине су?с:и:уци-оне :ера?ије и 0имензија :ражења сензација и анксиознос:и.Ис?и:ивање ?овезанос:и 0ужине узимања су?с:и:уционе :е-ра?ије и 0имензија :ражења сензација је ?оказало 0а ?ос:оје с:а-:ис:ички значајне неFа:ивне корелације сре0њеF ин:ензи:е:аизмеђу 0ужине узимања су?с:и:уционе :ера?ије и 0езинхиIи-ранос:и, о0носно осе:љивос:и на 0оса0у.Из ?о0а:ака у :аIели 7 ви0имо 0а не ?ос:оји с:а:ис:ички зна-чајна корелација између 0ужине су?с:и:уционе :еорије и 0и-мензија анксиознос:и. 
ДИСКУСИЈА Основни циљ овоF ис:раживања Iио је 0а се ис?и:а 0а ли ?ос:ојис:а:ис:ички значајна ?овезанос: између 0имензија :ражењесензација и анксиознос:и ко0 наркомана, као и 0а ли ?ос:оје ра-злике у израженос:и основних варијаIли ис:раживања измеђунаркомана и ненаркомана. Резул:а:и ?ре:хо0них ис:раживања?оказују 0а је осоIина :ражење сензација у корелацији са у?о-:реIом 0роFа (Zuckerman, 1979, 1983), као и 0а је је0на о0 осоIинакоја карак:ерише осоIе које су склоне злоу?о:реIи ?сихоак:ив-них су?с:анци анксиознос: (Пе:ровић, 1989).
ДУЖИНА УЗИМАЊА СУПСТИТУЦИОНЕ ТЕРАПИЈЕ СПИРМАНОВА КОРЕЛАЦИЈА ТРАЖЕЊЕ УЗБУЂЕЊА И ПУСТОЛОВИНА ТРАЖЕЊЕ ДОЖИВЉАЈА ДЕЗИНХИБИРАНОСТ ОСЕТЉИВОСТ НА ДОСАДУr -0.030 0.014 -0.350* -0.399*p 0.864 0.936 0.039 0.018ТАБЕЛА 6: ПОВЕЗАНОСТ ДУЖИНЕ СУПСТИТУЦИОНЕ ТЕРАПИЈЕ И ДИМЕНЗИЈА ТРАЖЕЊА СЕНЗАЦИЈА (СПИРМАНОВ КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕЛАЦИЈЕ)ДУЖИНА УЗИМАЊА СУПСТИТУЦИОНЕ ТЕРАПИЈЕ СПИРМАНОВА КОРЕЛАЦИЈА СИТУАЦИОНА АНКСИОЗНОСТ ОПШТА АНКСИОЗНОСТr -0.156 -0.030p 0.370 0.866ТАБЕЛА 7: ПОВЕЗАНОСТ ДУЖИНЕ СУПСТИТУЦИОНЕ ТЕРАПИЈЕ И ДИМЕНЗИЈА АНКСИОЗНОСТИ (СПИРМАНОВ КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕЛАЦИЈЕ)
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Најзначајнији резул:а: овоF ис:раживања :иче се у:врђивањас:а:ис:ички значајних разлика у израженос:и 0имензија :раже-ња сензација и 0имензије О?ш:е анксиознос:и између наркома-на и ненаркомана, ш:о и0е у ?рилоF 0оса0ашњим ис:раживањи-ма (Carou et al, 2017; Mitchell&Potenza, 2014; Sher et al., 2000;Vassileva et al., 2014).Прве 0ве с?ецифичне хи?о:езе, које су се :ицале у:врђивањас:а:ис:ички значајних разлика у с:е?ену израженос:и 0имен-зија :ражења сензације и анксиознос:и између ?о0узорка нарко-мана и ?о0узорка ненаркомана 0елимично су ?о:врђене. ДоIије-ни резул:а:и су ?оказали 0а ?ос:оје с:а:ис:ички значајне разли-ке у с:е?ену израженос:и ?оје0иних 0имензија :ражењасензација. Наркомани у ?оређењу са ненаркоманима ?ос:ижувише скорове на 0имензијама Тражење узIуђења и ?ус:оловина,ТраFање за искус:вом и Осе:љивос:и на 0оса0у. Овакав резул:а:је у скла0у са резул:а:има неких ис:раживања која су се Iавилаовим ?и:ањем (Zuckerman, 1979, 1983). ОсоIе које имају ?о:реIуза новим искус:вима, узIуђењима и ?ус:оловинама, које изIеFа-вају ру:инске ак:ивнос:и и :раFају за 0инамичнијим и узIу0љи-вијим живо:има, моFу 0а ?ре?ус:е нарко:ицима јер им у?раво:ај све: ?ружа оно ш:о им је ?о:реIно. Ефек:и нарко:ика који сеоFле0ају у мењају свес:и и 0оживљавању различи:их сензација:рену:но за0овољавају ове ?о:реIе. Повишење на ?омену:имсу?скалама је за?ажено ко0 уживаоца о?ија:а, иако је мање изра-жено у о0носу на ос:але кориснике 0роFа (Zuckerman & Kuhlman,2000).ДоIијени резул:а:и су ?оказали 0а су у:врђене с:а:ис:ичкизначајне разлике у с:е?ену израженос:и 0имензија анксиозно-с:и између наркомана и ненаркомана. Наркомани у ?оређењу саненаркоманима ?ос:ижу више скорове на О?ш:ој анксиознос:и.Афек:ивни ?оремећаји, нарочи:о анксиознос: и 0е?ресија се увеликом Iроју ис:раживања ?ојављују као значајни фак:ори ри-зика за злоу?о:реIу нарко:ика (Croughana et al., 1981, Kosten etal., 1983, ?рема Вуков и Милкић, 1992). Наркомани из овоF ?о0у-зорка су верова:но имали :аква искус:ва која су 0овела 0о разво-ја ирационалне, ?а:олошке с:ре?ње са којом они нису умели а и0аље не умеју 0а се изIоре ?а зIоF :оFа ?риIеFавају оним начини-ма ?о:искивања анксиознос:и који су :рену:ни, изискују мањи?сихички на?ор али су :акође неа0а?:ивни и 0уFорочно веомауFрожавајући. Психоак:ивне су?с:анце ?ре0с:ављају начин суо-чавања или ?ре, IеF о0 анксиознос:и.
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Трећа и че:вр:а с?ецифична хи?о:еза, које се :ичу у:врђива-ња ?ос:ојања с:а:ис:ички значајне ?овезанос:и између 0имен-зија :ражења сензација и анксиознос:и, 0елимично су ?о:врђе-не. Пре:?ос:авка 0а ?ос:оји с:а:ис:ички значајна ?овезанос: из-међу нивоа израженос:и 0имензија :ражења сензација и нивоаизраженос:и :рену:не анксиознос:и ко0 наркомана и ненарко-мана 0елимично је ?о:врђена. У:врђена је с:а:ис:ички значајнаумерена и ?ози:ивна ?овезанос: Си:уационе анксиознос:и саТражењем узIуђења и ?ус:оловина на ?о0узорку ненаркомана.Са ?орас:ом си:уационе анксиознос:и рас:е и ?о:реIа за :раже-њем узIуђења и ?ус:оловина. Врло је верова:но 0а се не ра0и о?а:олошкој анксиознос:и ?а је моFуће 0а је овакав резул:а: ?о-сле0ица ?о:реIе за а0реналинским ак:ивнос:има, али не у кон-:екс:у зависнос:и. Према С?илIерFу (Spilberger, 1983, ?рема То-виловић и сар., 2009), :рену:на анксиознос: је не?рија:ан емоци-оналан о0Fовор осоIе суочене са ?ре:ећом или о?асномси:уацијом.Резул:а:и су ?оказали 0а је у:врђена с:а:ис:ички значајна ?о-везанос: ниска и неFа:ивна ?овезанос: 0имензије ДезинхиIира-нос:и са Fо0инама с:арос:и на оIа ?о0узорка. ДоIијени налаз јеу скла0у са неким :еоријским с:ановиш:има као и са резул:а:и-ма о0ређених ис:раживања (Spear, 2000, ?рема Mitchell &Potenza,2014; Steinberg et al., 2008). Позна:о је 0а са Fо0инама о?а0а о?ш:иниво енерFије ?а самим :им и жеља за новим, неконвенционал-ним, узIу0љивим и ризичним ак:ивнос:има и 0оживљајима.Тражење сензација је најизраженије у а0олесценцији и ?олакоо?а0а са Fо0инама (Zuckerman, 1969, ?рема Steinbergetal,. 2008).У:врђена је с:а:ис:ички значајна неFа:ивна ?овезанос: Си:у-ационе анксиознос:и са Fо0инама с:арос:и на ?о0узорку нарко-мана, ш:о је у скла0у са резул:а:има неких ис:раживања (Lawtonet al., 1993, Gross et al., 1997, ?рема Brenes et al., 2008). Међу:им, уис:раживању С?инховена и сара0ника (Spinhoven et al., 1997)нису нађене с:а:ис:ички значајне разлике у израженос:и анкси-ознос:и с оIзиром на с:арос: ис?и:аника, ш:о ?о:врђује не0оIи-јање с:а:ис:ички значајне ?овезанос:и с:арос:и са О?ш:ом анк-сиозношћу. По:реIна је 0аља ?ровера наве0еноF о0носа.ДоIијена је су с:а:ис:ички значајне ?овезанос: ДезинхиIира-нос:и и Осе:љивос:и на 0оса0у са 0ужином узимања су?с:и:у-ционе :ера?ије. Овај налаз је очекиван јер се јавља а?с:иненци-јални син0ром иако осоIа ре0овно у?о:реIљава су?с:и:уцио-налну :ера?ију. Лечење Iолес:и зависнос:и је 0уFо:рајан
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?роцес, у којем се наркоман чес:о враћа ?оновном узимању 0ро-Fе, ш:о о:ежава 0аље лечење и ?ојачава ?сихичке ?роIлеме.На основу 0оIијених резул:а:а ис:раживања, наркомани изовоF узорка се моFу о?иса:и као осоIе које имају израженију ?о-:реIу за новим и ризичним ак:ивнос:има, израженију ?о:реIуза новим мен:алним и чулним искус:вима, неконвенционал-ним ак:ивнос:има, које су о:вореније за различи:е живо:не фи-лозофије и ко0 њих је израженија :ен0енција 0а о0Fоворе ?ове-ћаном анксиозношћу ан:ици?ирајући ?ре:ећу си:уацију. На ле-чење реаFују ?онашањима кроз која се о0сликава жеља засоцијалним и сексуалним слоIо0ама као ш:о су злоу?о:реIасу?с:анци, уживање у заIавама и у?уш:ање у разноврсна сексу-ална искус:ва.ЗАКЉУЧАК Ис:раживање је с?рове0ено са циљем у:врђивања с:а:ис:ичкизначајне ?овезанос:и између 0имензија :ражења сензација ианксиознос:и ко0 наркомана, као и ис?и:ивање разлика у из-раженос:и ?омену:их варијаIли између наркомана и ненар-комана.Најважнији 0о?ринос овоF ис:раживања :иче се у:врђивањас:а:ис:ички значајних разлика у израженос:и 0имензија :раже-ња сензација и 0имензије О?ш:е анксиознос:и између наркома-на и ненаркомана. Главни закључци овоF ис:раживања :ичу сеналаза 0а су ко0 наркомана у ?оређењу са неклиничким ?о0у-зорком израженије 0имензије Тражење узIуђења, Осе:љивос: на0оса0у, О?ш:а анксиознос:. Просечан наркоман има изражену?о:реIу за новим и ризичним ак:ивнос:има, изражену аверзијуна је0ноличне, ре?е:е:ивне и ру:инске ак:ивнос:и, и на ан:ици-?ирајућу ?ре:ећу си:уацију реаFује ?овећаном анксиозношћу.ДоIијеним резул:а:има су 0елимично ?о:врђене ?олазне?ре:?ос:авке ис:раживања и о:ворена нова ?и:ања о :ражењусензација и анксиознос:и ко0 наркомана, као и о њиховом о0но-су. По:реIно је ?о0с:аћи ис:раживања у којима се акцена: с:а-вља и на фак:оре ?оро0ичноF окружења, ?оро0ичну кохезив-нос:, ?ружање социјалне ?о0ршке и вас?и:не с:илове.ОFраничења овоF ис:раживања о0носе се на узорак ис:ражи-вања, као и на коришћене инс:румен:е ис:раживања. За ис?и:а-нике из кон:ролне Fру?е, ?оре0 :оFа ш:о не корис:е нарко:ике,:реIа узе:и у оIзир 0а ли су корисници 0увана, алкохола, 0а лису склони коцкању, иFрању онлајн иFрица, злоу?о:реIи ин:ер-не:а, склони ризичном сексуалном ?онашању и ризичном ?она-
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шању у вожњи. ДруFо оFраничење се о0носи на коришћене ин-с:румен:е ис:раживања и ?оуз0анос: ?оје0иних скала кори-шћених инс:румена:а. Скале чије ?оуз0анос:и нису Iилеза0овољавајуће су скале Тражење 0оживљаја, ДезинхиIиранос:,Осе:љивос: на 0оса0у и 0оIијене резул:а:е :реIа узе:и са резер-вом.Прак:ичне им?ликације с?рове0еноF ис:раживања оFле0ајусе у моFућнос:и ?римене 0оIијених резул:а:а у саве:о0авном и:ера?ијском ра0у са наркоманима, у циљу ус?ос:ављања IољеFквали:е:а живо:а и Iоље ?роFнозе излечења. Имајући у ви0у ва-жан у:ицај ?оро0ице и ?оро0ичних о0носа на личнос: ?оје0ина-ца, ?о:реIно је формулиса:и различи:е ?роFраме, који Iи Iилиусмерени на саве:о0авни ра0 и веће ?рак:иковање ?оро0ичне?сихо:ера?ије са члановима ?оро0ице зависника, у циљу њихо-воF е0уковања како на најIољи моFући начин моFу ?омоћи зави-снику 0а ?рес:ане 0а корис:и ?сихоак:ивне су?с:анце, ис:раје уизлечењу и 0а ?оIољша своје мен:ално з0равље. ЛИТЕРАТУРА Brenes, G. A., Knudson, M., McCall, W. V., Williamson, J. D., Miller, M. E. &Stanley, M. A. (2008). Age and racial differences in the presentation andtreatment of Generalized Anxiety Disorder in primary care. Journal of AnxietyDisorders, 22(7), 1128–1136.Carou, M., Romero, E. & Luengo, M. A. (2017). Profiles of drug addicts in rela-tion to personality variables and disorders. Adicciones, 29(2), 113–124.Дес?о:овић, М., Дес?о:овић, М., Ђукић-Дејановић, С., Јанковић, С.,Илић, Б., Арсић, С., Талевска, В. (2013). Злоу?о:реIа ?сихоак:ивних су?-с:анци међу а0олесцен:има. ПОНС-ме!ицински часо*ис, 10(4), 146–156.DiMascio, A., & Barrett J. (1965). Comparative effects of oxazepam in „high“and „low“ anxious student volunteers. Psychosomatics, 6 (5), 298–302.Farley, F. (1986). The Big T in Personality: thrill seeking often produces thebest achievers but it can also create the worst criminals. Psychology Today, 20(5), 44–52.Гол0нер-Вуков и БаIа-Милкић, (1992). Осећајни живо8 савремено: човека и!ро:е. БеоFра0: Просве:а.ГолуIовић, Г. (2011). Психија8рија за *сихоло:е. Ниш: УниFраф.Kaestner, E., Rosen, L., & Appel, P. (1997). Patterns of drug abuse: Relation-ships with ethnicity, sensation seeking, and anxiety. Journal of Consulting andClinical Psychology, 45, 462–468.Миливојевић, З. (1993). Емоције. Нови Са0: Проме:еј. 
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KRISTINA Ž. RANĐELOVIĆDUŠAN J. RANĐELOVIĆUNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH TEMPORARY HEAD-OFFICEIN KOSOVSKA MITROVICA, FACULTY OF PHILOSOPHYBOJANA D. DIMITRIJEVIĆUNIVERSITY OF NIŠ, FACULTY OF PHILOSOPHYSUMMARY SENSATION SEEKING AND ANXIETY IN DRUG ADDICTSThe aim of the conducted research was to determine the correla-tion between the dimensions of the sensation seeking and anxiety.Also, it searched for significant differences in the level of expressionof the dimensions of the sensation seeking and the anxiety betweendrug addicts and non-addicts.The sample was intentional (N=70) and it consisted of 35 drugaddicts, treated for psycho active substance addiction at the MentalHealth Clinic in Niš, and 35 subjects with no symptoms of addictionand without a history of substance abuse treatment, equal in age andeducational attainment with a group of drug addicts. Applied instru-ments included Zuckerman sensation seeking scale (SSS - V), theSpielberger state-trait anxiety inventory - Form Y (STAI) and asurvey designed for the research purposes. Statistically significantdifferences in the expression of the sensation-seeking and generalanxiety dimensions between drug addicts and non-addicts weredetermined. Compared to the non-clinical sub-sample, drug addictshave demonstrated more prominent excitement seeking dimensionsas well as boredom sensitivity and general anxiety. What was alsoestablished was the statistically significant positive and moderatecorrelation between the situational anxiety and the excitement andadventure seeking on the sub-sample of non-addicts. The resultsshowed a low and negative statistically significant correlationbetween the disinhibition dimension and the age of bothsub-samples. However, there was a statistically significant negativecorrelation between the situational anxiety and years of age of thedrug-addict subcontract. The obtained results have partiallyconfirmed the initial assumptions of the research and opened newquestions about sensation seeking and anxiety in drug addicts, andhow they are all connected. The practical implications of the conducted research are reflectedin the possibility of applying the obtained results in advisory andtherapeutic work with drug addicts in order to establish a betterquality of life and better healing prognosis. These results could be
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put to use by clinical psychologists in their practice in an attempt toimprove the quality of health care and provide psycho-social supportto all patients treated for addiction. A good insight into the problemof research and the establishment of links between these conceptsshould improve existing knowledge and create a suitable foundationfor the establishment of new preventive programs for addictiondiseases.KEYWORDS: drug addiction; sensation seeking; anxiety.Овај чланак је оIјављен и 0ис:риIуира се ?о0 лиценцом Creative CommonsАу:орс:во-Некомерцијално Међунаро0на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


