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 مقایسه هوش هیجانی،هوش معنوی وسبکهای هویت یابی در افراد معتاد

 وغیرمعتاد مراجعه کننده به کیلنیکهای ترک اعتیاد شهر سنندج

 

 

 مجتبی فراهانی، زهرا محمدی ، دکتر امید مرادی 

 

 

 مقدمه -1 – 1

 از منظور اين به و تغییردهند را خود حاالت ذهنی اند، داشته تمايل يی ها زمان در و ها فرهنگ تمام در انسانها که می رسد نظر به

 اساسدی  معضدتت  از يکدی  امدروزه  مخددر،  مواد به اعتیاد که شده اين به منجر امر واين می گرفتند کمک گردان روان و مخدر مواد

 . اعتیداد  باشد داشته پی در همه جوامع برای را افزونی روز نگرانی گذشته، قرن طی آن مصرف افزايش و رود شمار به زندگی بشری

 خدانوادگی فرهنگدی   فردی، زندگی بنیان می تواند راحتی به که است اجتماعی -روانی بارزترين آسیبهای از يکی مواد سوءمصرف و

 گونداگونی  است که متغیرهای يکی فیزيولوژ -روانی پديده ای اندازد.اعتیاد مخاطره به را آن انسانی پويايیهای و سست را کشور يک

 را آن تنهدايی  بده  نیسدت  قدادر  فیزيکی و ذهنی جنبه های دلیل درگیری به فرد و می گذارند تأثیر آن درمان و تداوم و پديدآيی بر

 (.4931کند)نجفی ،مرادزاده خراسانی،  کنترل

صدرف   و رواندی  و عوارض جسمی و توزيع مواد و عرضه با مبارزه مادی و انسانی هزينه های نیز و اعتیاد سن رفتن پايین به توجه با

 دريافدت  بده  اقددام  رفدع خمداری   جهدت  صرفاً که بهبودی برای معتادان انگیزه ی وعدم موفقیت کم درصد و زياد هزينه های وقت،

 بررسدیهای  به توجه با وهمچنین باشد نداشته پی در مطلوبی چندان نتیجه معتادان درمان گفت می توان می نمايند درمان دارويی

شدوند)خالديان ،محمددی    مدی  عدود  دچار می گیرند، قرار دارويی تحت درمان که معتادانی %32 تا %02می رسد نظر به شده انجام
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(.اعتیاد عوارض نامناسب وجبران ناپذيری برای جوامع وارکان متعدد آن به بار می آورد که به همیبن دلیل ضروری اسدت  4931فر،

 بتی خانمان سوز کمک می کند، تحقیقات متعددی انجام گیرد. که در خصوص مولفه هايی که به پیش بینی گرايش به اين

 بیان مساله -1-2

اسدت،که در اثدر    یمخربد  یامدهایعوارض و پ یکه دارا یتکانش یرفتار است که در آن یو اجتماع یروان ،یجسمان يیماریب اد،یاعت

فرد  یعمل کنترلل درتاخت ،یماریب نيا ی که وجه مشخصه یبه طور کند،ی مرشد و بروز یو اجتماع یکيولوژيزیف ،یکیعوامل ژنت

 .داردی با وجود آن که فرد نسبت به عواقب خطرناک آن آگاه است مشخص یاحساس اجبار در انجام عمل ايو 

. 4کده  اسدت  مخددر  مدواد  مصرف تکرار اثر بر مزمن حالت اعتیاد. است اعتیادآور مواد مکرر مصرف به بدن فیزيولوژيک پاسخ اعتیاد،

 هدای  نشدانه  دارو، قطدع  اثدر  بر. 9است افزايش به رو مرتباً مصرفی مواد مقدار.0میشود ايجاد روانی عادتهای مواد، مکرر مصرف براثر

 (.   4931شاملو،)کند می پیدا آوری زيان حالت جامعه يا فرد برای موادمخدر به اعتیاد.1 میشود ايجاد معتاد شخص در محرومیت

(، سوء مصدرف مدوارد را   0249)انجمن روانپزشکی آمريکا ،  (DSM-5ويراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختتالت روانی) 

بر مبنای اختلی تعريف می کند که در زندگی مصرف کننده ايجاد می کند . اگر مواد باعث اختل در تحصیل ، کار يا روابد  شدوند   

مصرف شخص مشمول تعريف سوء مصرف مواد می شود . معموال به وابسدتگی دارویدی ، اعتیداد     يا خطر فیزيکی داشته باشند آنگاه

می گويند. اگر چه موقع توصیف آدمهايی که ظاهرا تحت کنترل دارو ها هستند از اصطتح اعتیاد استفاده می کنیم ولدی در مدورد   

( . در يکی از تعاريف شخصی که از لحاظ فیزيولوژيايی 0240،تعريف اختتل يا وابستگی به مواد اختتف نظر وجود دارد )جی.ادوارز

به يک يا چند دارو وابستگی دارد ، برای تجربه کردن همان تاثیر بايد پیوسته میزان مصرفش را باال ببرد )تحمدل( و وقتدی مصدرف     

به مواد شیمیايی مصرفی هسدتند.  دارو را قطع می کند پاسخ فیزيکی منفی می دهد )ترک( . تحمل و ترک ، واکنش فیزيو لوژيايی 

. مصرف مواد بیش از آنچه مورد نظر بوده يا برای مدت طوالنی تر از مدتی که مورد 4مشخصه های اعتیاد به مواد افیونی عبارتند از 

صدرف مدواد   . عطش يا میل زياد به م9. صرف وقت زياد برای تهیه افیون ، مصرف آن يا بهبود يافتن از تاثیرات آن 0نظر بوده است 

. دست کشیدن از فعالیت های مهم اجتماعی ، 5. ادامه دادن به مصرف مواد با وجود مشکتت اجتماعی يا میان فردی ناشی از آن 1

شغلی يا تفريحی مهم به خاطر مصرف مواد و....در نگاه ديگری به وابستگی مواد، )رفتار های دارو جويی( شداخص وابسدتگی اسدت .    

، نیاز مبرم به مصرف بیشتر و از سر گرفتن مصرف بعد از يک دوره قطع مصرف ، همگی رفتار هدای هسدتند   مصرف مکرر يک دارو 
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که میزان وابستگی دارويی را نشان می دهند . اين گونه واکنش های رفتاری با پاسخ هدای فیزيولوژيدايی پدیش گفتده فدرد دارد و      

 ( . 4935،ترجمه فیروزبخت،0وديورند4ی روند)بارلوگاهی اوقات  تعبیر وابستگی روانی در مورد آنها بکار م

 ،یرواند  ،یفرهنگد  ،یستيز یندهايآ شپیو رهایمزمن و عودکننده با تأث يیهاتلبه عنوان اخت مواد، و سوءمصرف یوابستگ یبه طورکل

و  یروند یب یعلتهدا .  (4933ی،و مددرس ردرو   یریان،نظید نيبحر زاده،یعل یحاج) شودی مه نظرگرفت در یمعنوو یرفتار ،ی اجتماع

 یشدن در جامعه است. بعضد  رفتهيپذ به ليتما ،یرونیذکر شده است؛ از جمله عوامل ب  مواد به مصرف شيگرا یبرا یمختلف یدرون

 دارند؛ مصرف مواد نقش شيدر افزات متقاب انیجامعه و اطراف. نشان دهند  تر افتهيخود را رشد خواهندی م ادیبه اعت شيبا گرا گريد

 يیپژوهشدها  یهدا  جده ینت نکته براساس نياست. ا گرانيد یشدن از سو رفتهيپذ مصرف مواد شرط یاجتماع یاز گروهها یدر برخ

  .(4931،گرفت )افشارارقر ديیمورد تا شود،ی مصرف م شيدوستان، باعث افزا یسو ازمصرف مواد شنهادیاند پ که نشان داده

گیری هويت فدردی اوسدت و ايدن بددان معناسدت کده او بايدد بده         شود مساله شکليکی از مسایل عمده که نوجوان با آن روبرو می

پاسخ دهد. جستجوی هويت شخص متضمن اين اسدت کده شدخص تشدخیص     « روم؟به کجا می»و « من کیستم؟»سوالهايی نظیر 

د است و نیز متضمن تنظیم معیارهايی است که وی بر اساس آنهدا بتواندد   دهد که برای او چه چیزهايی مهم و چه کارهايی ارزشمن

رفتار خود و ديگران را هدايت و ارزيابی کند. عدتوه بدر اينهداي ايدن جسدتجوي تکدوين احسداس خودشدکوفايی و شايسدتگی را نیدز           

 (.4939د )طالبیان،گیردربرمی

يابدد. ارزشدها و معیارهدای    های گوناگون دوران کودکی تکوين مدی احساس هويت شخصی در نوجوان به تدريج بر پايه همانندسازی

نفد  در کودکدان از نگدر     اختقی کودکان خردسال تا حدود زيادی همان است که والدين آنها نیز دارندد. اصدوال احسداس عدزت    

ای بده ارزشدهای گدروه    ندده تر دبیرسدتاني کودکدان بده صدورت فزاي    گیرد. با ورود به دنیای وسیعوالدينشان نسبت به آنها نشات می

بنددی ايدن ارزشدها و    نهند. نوجواندان از راه جمدع  های معلمان و ساير بزرگساالن بیشتر ارج میهمساالن خود و همچنین به ارزيابی

ز ای از خود به دست آورند. هر اندازه ارزشهايی کده از سدوی والدديني معلمدان و همسداالن ابدرا      کوشند تصوير يکپارچهها میارزيابی

 (.4939طالبیان،رود )میتر پیشيابی نوجوان آسانبه همان نسبت کار هويت ،شود همخوانی بیشتری با هم داشته باشندمی

با سوءمصرف مواد مخدر در نوجوانان وجوانان پرداختده   یتیشخص یرهایبه عنوان متغ تيهو یگاههايازپژوهشها به رابطه پا یا پاره

 یشدتر یبا افراد زودرس احتمدال ب  سهيموفق در مقا تيهو گاهيپا یدارا یها یمشخص شد که آزمودن( 4331) در پژوهش جونز اند.

                                                           
7 Barlow 
8 Durand 
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کده   افتيدست  جهینت نيبه ا ادیاعت و تيهو یگاههايپا یربررس( د 4933 ی )واد.جباشند گاریجوانا وس یداردکه مصرف کننده مار

معتداد در   رید کده نمدرات گدروه ر    یمعن نيبه ا دارد. وجود یموفق تفاوت معنادار تيهو یگاههايپا در معتاد ریر گروه معتاد و نیب

شدان داد افدراد سدوء مصدرف     ن( 4933) یخدابخشد  پدور و  یتق ، یاحمد پژوهش جينتا باالتراست. عتادموفق از گروه م تيهو گاهيپا

 کده افدراد بددون سدوء مصدرف مدواد،       یدرحال، داشتند  یوسردرگم اجتناب یهنجار یابي تيدرسبک هو ینمرات باالتر کننده مواد،

 نی)مثل تعدامتت بد   یاجتماع یاز جنبه ها یفرد یعتوه برجنبه ها تشيوهو نوجوان .بوده اند یاطتعات تيهو سبک یدارا شتریب

گدذار   ریفرد تداث  تيتازه درهو راتییتغ جاديدرا یوحت افتهيسالها ادامه  یبرا ریتاث نيا رديپذ یم ریزتاثیخانواده وهمساالن( ن یاعضا

 (.4939)وجودی  است

 حسدن ) ، شناسدايی شدده اسدت   باشدد  یافراد به سوء مصرف مواد م شيساز گرا نهیکه زم یگريد عاملهو  هیجانی هم به عنوان 

 شده ير یجدان یمفهدوم هدو  ه   مورد توجه متخصصان وپژوهشگران قرار گرفتده اسدت.   ریاخ یدرسالها یجانی(. هو  ه4932 زاده،

 شدود تدا   یباعث م یجانیهو  ه دانست . هو از  یرا جز مهم یاجتماع يیبار توانا نیاول یبرا کيثراندا هو  دارد. یها هيدرنظر

به   افراد را یجانیهو  ه یبه طور کل بپردازند. عيساز  با آن وقا اي یریبه موضع گ یزندگ یمنف مثبت و عيمواجهه با وقا در فرادا

هدو    (.4930 ،طلدب  یقنبدر ) کندد  یمد  زیتجه یدرزندگ تیوکسب موفق  یبا مح یسازگار در مهارتها و هايیاز توانا یمجموعه ا

عاطفده بدا    بید ترک یجدان یهدو  ه  باشدد.  ینحوه برخورد مناسب با استرسها مد  و یافراد درزندگ تیکنده موفق ینیب شیپ یجانیه

 یداشتن زندگ به منظور کمک به حل مشکل و جانهایه یریبه کار گ يیتوانا یجانیهو  ه نيبنابرا ،باهو  است جانیه شناخت و

 (.    4932 ،اثر بخش است )حسن زاده

برابر فشار همساالن به عنوان  در میعدم تسل ،ردیگ یفشار گروه همساالن قرار م ریمصرف مواد مخدر تحت تاث یکه فرد برا یهنگام

باعدث   جانهدا یه تيريمدد  کنتدرل و  يیتوانا دهد. یم را کاهش  مخدر مصرف مواد و ر يخطر پذ ،یجانیهو  ه یاز مولفه ها یکي

 یافدراد  موثر استفاده کندد.  یمقابله ا یراهبردها از مصرف موادمخدر شنهادیپ ازجمله نيمشکل آفر یتهایموقع در افراد شود تا یم

 یجانهدا یه را درک وآنها فشار همسداالن   دارند. یشتریب يیتوانا گرانيد یخواسته ها ینیب شیدارند در پ يیباال یجانیکه هو  ه

 یمد  یآور رو ادید به مصرف مواد اعت ادياحتمال ز به ،خود ناتوانند یجانیه یکه در کنترل مهارتها یافراد و کنند یخود را کنترل م

 .(4930، طلب یقنبر) آورند

 ینگر ، باورها و سطح هوش  ،یزندگ وهیش ،یتیشخص یهایژگيو یروانشناخت یرهایسوءمصرف مواد به متغ یعادتها گريد یسو از

 یهو  افراد وابسته به مواد نشدان داده اسدت کده عملکدرد شدناخت      نهیانجام شده درزم یپژوهشها بر یمرور دارد. یبستگ زیفرد ن
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انسدان،   یبا توجه به نقش مذهب واحاطه آن برهمده شدوون زنددگ    نیهمچن است. نیانگیتراز م نيیپا دافرا  نيوسطح هو  ارلب ا

درصددد   یگروهد  ی،معندو  یرید جهت گ نيا یراستا در دارد. یکننده ا نییبه مواد مخدر نقش تع شيفرد از گرا یازدارب مذهب در

 یمیاز مفداه  یکد ي ی(. هو  معندو 4930 معلمی،رقیبی،ساالری درگیبر آمدند) تيمعنو و نيدرارتباط با د یديجد میمفاه فيتعر

سدازه   یهو  معندو  کرده است. دایوسعه پ مطرح شده و تيومعنو نيروانشناسان به حوزه د یعتقه جهان توجه و پرتو است که در

 تيد معنو هدم مدذهب و   هدم هدو  و   ،قدات یتحق جده یبا توجه به نت کند. یم بیترک ديسازه جد کيهو  را درون  و تيمعنو یها

 وهو  اسدت.  تياز معنو یبیترک و تيمعنو راتیتاث یانجیم یهو  معنو ( 0223)نگیک دهیبه عق نقش دارند. ادیبه اعت شيدرگرا

را در  تيد معنو چدون هدردو سدازه هدو  و     ،داشته باشد یکننده ا نیینقش تع ادیدر اعت ديبا زین یهو  معنو یپ  به طور منطق

 در و هبهتدر کدرد    اي داده  و رییتغ ار تیکه ممکن است موقع يیدهد که تاآنجا یبه مااجازه م یبه طور مثال هو  معنو خود دارد.

روبا توجه به مطالب باال از آنجا که سه مقولده مدورد    نيا از(. 4930ی، )معلم  میاداره کن را هاتیموقع که ما دهد یاجازه م واقع به ما

وسبک  یهو  معنو ی،جانیهو  ه اين سوال که آيا بین تا به استبر آن  حاضر پژوهش هستند،در ارتباط  ادیبحث هر کدام با اعت

 تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ دهد. دارای سوءمصرف مواد وعادیدرافراد  یابي تيهو

 اهمیت وضرورت پژوهش -1-3

از  یمد یحجدم عظ  یمعضل اجتمداع  نينمود ا برخوردار بوده است. یخاص تياز اولو از معضتت جامعه ما، یکيمواد مخدر به عنوان 

 نيمعتداد  ندده يفزا ریسد  اجتماع زندان را دچار مخاطره نموده اندد.  نظام و وارد زندان شده اند و ریاخ یسالها یاست که ط یمعتادان

باعدث   یحتد  زندان سلب نمدوده و  ستمیآنان ازس  یسازنده را جهت باز پرور تیامکان هر فعال هاست ک یبه زندان به گونه ا یورود

آنچده مسدلم اسدت     آن شده است. مونینام  فرهنگ و ادیبا مقوله اعت موادمخدر ریر ميمرتکب جرا انیزندان يیآشنا بروز مشکتت و

 یتنهدا رو  مدوثر بدرا    مصدرف موادمخدرنخواهدد شدد.    شباعث کداه  يیمواد مخدر به تنها عيتوز و دیتول هیعل است که مبارزه نيا

 (.4939ی، )وجود همگام با مبارزه با عرضه مواد است یریشگیپ یبرنامه ها یریمعضل به کارگ نيکاهش ا

دهد، نسل جوانی که بايد در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه مشارکت داشته باشد در دام اعتیاد به هدر آمار موجود نشان می

های کاهش اعتیاد انجام رفته اند. از اين رو، الزم است بررسی های وسیع و عمیقی در مورد شناسايی عوامل زمینه ساز و رو 

تاريخی هر  یاعتقادات مذهبی، شراي  اقتصادی، اجتماعی و پیشینه گیرد؛ چون پديده ی اعتیاد ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و

(. بیماری اعتیاد يکی از مشکتت اساسی جامعه است. هر روز شمار زيادی از افراد جامعه به مصرف 4934کشوری دارد )مرادی، 
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وند. سوءمصرف مواد مخدر با شآمد های منفی جسمی روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می یآوردند و دچار پمواد رو می

های اجتماعی و اختقی و افزايش رفتارهای مجرمانه، يکی از مهممیر، تقلیل در ارز  و کاهش کیفیت زندگی، افزايش میزان مرگ

پزشکی همراه با اعتیاد، تأثیرات مخربی را بر ستمت جسمانی، ترين موضوعات مرتب  با ستمت قرارگرفته است. اختتالت روان

های شناختی، اجتماعی، خانوادگی و مسایل مربوط به ارتباطات اجتماعی به همراه داشته است و پیامدهای اين بیماری هزينهروان

 (.0223، 9ها برجای خواهد گذاشت )بکر، سالیوان، تترالت، دسی و فیلینبسیار گزافی را برای دولت

 یداريد پا ریید تغ عزت نف  آنها  نگر  و در دانش و تا کند یموزان کمک مآبه دانش  جاناتیشناخت ه کنترل و یمهارتها آموز 

 دگاهيد از د نیهمچند  .(4930)قنبر طلب  ديکمک نما گرانيد یمنف یبروز رفتار مناسب در برابر خواسته ها در به آنها و شود جاديا

که شخص از جاندب همسداالن    یرو هنگام نياز ا جمع نبودن است. یوابسته به آرا یهو  معنو یاز مولفه ها یکيمارشال وزوهار 

شدن شخص مقابدل   میاز تسل یاديز زانیوابسته به جمع نبودن به م و تیموقع تيريمد ردیگ یمصرف مواد تحت فشار قرار م یبرا

 یساز دارد در کنار هو  معنو نهیزم اي رانهیشگیحالت پ ادیکه در ابتت به اعت یتيهو یکند. شناخت سبک ها یم یریجمع، جلوگ

پدژوهش   نيد ا جيدهد. لذا نتدا  یاريدرنوجوانان وجوانان  ادیاستعداداعت يیشناسا اي یریشگیمارادرپ انیتواند مرب یم یجانیوهو  ه

 یشدتر یب یننددگ ک نییسه مقوله اثر تب نياز ا کيکدام  نکهيو شناخت ا یچارچوب نظر نییوتع یعمل یراهکارها هيتواند با ارا یم

 مرز و بوم قرار دهد. نيودرمانگران ا انیمرب یودرمان را فرارو یریشگیاز پ یتواند  افق روشن یدارد م ادرایاعت ینیب شیدرپ

 

 اهداف پژوهش 

  : یهدف اصل

مراجعه کننده به  وعادی مواد سوءمصرف دارایدر  یابي تيهو یسبکها و یهو  معنوی، جانیهو  ه سهيمقاهدف کلی پژوهش 

 .باشد یم 31کلینیک های ترک اعتیاد شهر سنندج در سال 

 

 یاختصاص اهداف

 . وعادی مواد سوءمصرف دارایافراد در   یجانیهو  همقايسه  

                                                           
4 . Becker, Sullivan, Tetrault, Desai & Fiellin 
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  وعادی. مواد سوءمصرف افراد  دارایدر یهو  معنومقايسه 

 . وعادی مواد سوءمصرف دارایافراد در  يابی تيهو های سبک مقايسه

پژوهش سواالت  

 سوال اصلی:آيا بین هو  هیجانی وهو  معنوی وسبکهای هويت يابی درافراد دارای سوءمصرف وعادی تفاوت وجود دارد؟

  سواالت فرعی

 وجوددارد؟ تفاوت دارای سوءمصرف مواد وعادی افراد هیجانی هو  بین .آيا4

 وجوددارد؟ تفاوت وعادی مواد سوءمصرف دارای معنوی افراد هو  بین آيا.0

 وجوددارد؟ تفاوت وعادی مواد سوءمصرف دارای افراد هويتی سبکهای بین آيا. 9

 روش پژوهش

باشدد. پدژوهش    ی( مد یداديد رو-) پ  ی ا سهيمقا -یاز نوع علتوصیفی   اجرا رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ 

 یگذشدته نگدر بده جسدتجو     یدارد با مطالعده ا  یمستقل قبتاً اتفاد افتاده و محقق سع ریاست که در آن متغ یپژوهش یداديپ  رو

افدراد   یتواند به صورت تصدادف  یندارد و نم میمستقل کنترل مستق یرهایمتغ محقق بر نيها بپردازد، بنابرا دهيعلل وقوع پد ايرواب  

اين تحقیق به بررسی و مقايسه متغیرهايی مانند سبک های هويت يابی، هدو    .دينما میوکنترل تقس یشيآزما ینمونه را به گروه ها

 معنوی و هو  هیجانی در افراد دارای سوء مصرف مواد و عادی خواهد پرداخت. 

 جامعه آماری 

افراد عادی شهر سنندج  و  ادیترک اعت یکهایلنیمراجعه کننده به کدارای سوء مصرف مواد افراد  پژوهش را تمامی یجامعه آمار

 تشکیل می دهد. 31در سال 
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 نمونه وروش نمونه گیری

به شیوه نمونه  دارای سوء مصرف مواد که افراد  عادی بودنفر افراد  52و  افراد دارای سوء مصرف موادنفر  52شامل  پژوهشنمونه 

نیز به  عادی افراد برای انتخاب ند.دانتخاب  ش 35درنیمه اول سال  شهر سنندج  ادیترک اعت یکهایلنیگیری در دسترس از ک

آنگاه آزمودنیها همتا شوند، استفاده شد.  دارای سوء مصرفاز لحاظ سن و جن  با افراد و اينکه صورت نمونه گیری در دسترس 

 .نمودندرا تکمیل  تيوسبک هو یجانیپرسشنامه هو  معنوی و هو  ه

 متکهای انتخاب نمونه دارای سوء مصرف مواد:

 ک دبیرستان..حداقل مدر4

 .اعتیاد به يکی از مواد مخدر سنتی يا صنعتی.0

 .نداشتن اختتالت روانپزشکی خاص جدای از مصرف مواد.9

 .داوطلب پاسخگويی به پرسشنامه ها.1

 

 ابزار گردآوری اطالعات 

 :يدگرد یجمع آور لياطتعات توس  سه پرسشنامه ذ 

 

 :  هیجانی هوش پرسشنامه 

ساخته شد.مقیاس هو  هیجانی دارای پنج مقیاس يدا جنبده )مهارتهدای درون     4333ان درسال –اولین مقیاس هو  هیجانی بار 

درجه ای دررديف لیکرت  5فردی ،مقابله با فشار،سازگاری وخلق کار( وپانزده خرده مقیاس است.پاسخهای آزمون روی يک مقیاس 

 وکامت مخالفم( تنظیم شده است.)کامت موافقم، موافقم،تاحدودی،مخالفم 

 5نمره گذاری :آزمودنی با خواندن هرعبارت میزان هماهنگی يا عدم هماهنگی خودرا با خصوصیات توصدیف شدده بدرروی مقیداس     

)کدامت مدوافقم    5بده   4)کامت موافقم وکامت مخالفم( ودربعضی سواالت با محتوای منفی يدا معکدوس از    4به  5درجه ای لیکرت از 

نمره کل هر مقیاس برابر مجموع نمرات هريک از سئواالت آن مقیاس ونمدره کدل آزمدون برابدر بدا       3امت مخالفم( انجام می شود.وک

 مقیاس می باشد. 45مجموع نمرات 
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 پایایی وروایی

 :گرفت قرار بررسی مورد رو  دو به ابزار اين پايايی

 سدپ  . شدد  شددند،اجرا  انتخداب  شدهرکرد  0 و 4 ناحیه مدارس از دفیطورتصا به که نفری 19 گروه يک روی بر پرسشنامه اين-4 

 همسدانی  دهندده  نشدان  پايدايی  میدزان  اين ،. آمد دست به%33 مقدار که گرديد محاسبه پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای ضريب

 . است مناسب درونی

 ضريب ضمناً. آمد دست به%31 پرسشنامه کل برای اول، اجرای از بعد هفته دو فاصله به نفری 01 گروه يک با آزمايی باز ضريب. 0 

 بود. %34،%39ف%33 ترتیب به هیجانی گیری کار به و هیجانی جويی نظم هیجانی، درک زيرمقیاسهای برای آزمايی باز

 

 روایی  

،تشخیصدی وپدیش   ( انجام شده است:روايی صوری ،محتدوای عاملی،سدازه همگرا،واگرا،گرومتک    EQ-i) وینه نوع مطالعه روايی بر

بین.اين مطالعات روايی مخصوصا به منظور بررسی اينکه آيا به نظر می آيدکه سدواالت بخدش عمدده حیطده ی هرمقیداس وحددود       

مقیاس رادربردارند)روايی محتوا( ومشخص کردن اين امر که ساختار اصلی پرسشنامه تاچه حد تايید شد.)روايی عامل(. تعیین اينکه 

ندازه سازه مورد نظر را اندازه می گیرند،نه چیز ديگررا)روايی سازه،همگرا،واگرا وگروه مرجع( سدنجش قابلیدت   خرده مقیاس هاتاچه ا

پرسشنامه را درتشخیص وشناسايی افرادی که هو  هیجانی باالتری دارنداز افرادی که هو  هیجانی پايین دارند)روايی تشخیصی( 

بده نقدل از    0222ان وپدارکر، –ی را درآينده پیش بینی کرد)روايی پیش بدین(. )بدار   واينکه آيا می توان رفتارهای هوشمندانه هیجان

 (.4930قنبری طلب وهمکاران

 

 ها داده وتحلیل تجزیه روش

)مدانوا و   آمداری  آزمدون  از و درصد، و فراوانی معیار، انحراف میانگین، مانند توصیفی آمار های رو  از ها داده تحلیل و تجزيه برای

مانوا تحلیل واريان  بین گروهی چند متغیره می باشد واز آنجا که ما با چند متغیر سر و کدار داريدم اسدتفاده    .شد استفاده خی دو( 

 شده است وآزمون خی دو به علت دو گروه افراد عادی وافراد دارای سوء مصرف ) مقیاس  اسمی ( به کار رفته است
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 های از زاویه آمار توصیفیتحلیل داده 

 سخگویانگروه پا

 در جدول زير اطتعات مربوط به دو گروه پاسخگويان آمده است.

 ی آماری براساس گروه: اطالعات توصیفی نمونه 1-4جدول شماره 

 

 درصد فراوانی گروه

دارای 

 سوءمصرف

05 05% 

 %05 05 عادی

 %422 155 جمع کل

 

 52دارای سوء مصرف و   %52نفر يعنی  52آماری اين پژوهش دهد که از کل نمونه نشان می 4-1نتايح حاصله از جدول شماره 

 عادی بودند.  %52نفر يعنی 

 تحصیالت پاسخگویان -4-3-2

 ی آماری براساس تحصیالت   : اطالعات توصیفی نمونه 2-4جدول 

 

  عادی  دارای سوء مصرف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی سن

%3 3 سال 25-35  41 41%  
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%43 43 سال 31-45  41 41%  

%43 43 سال 41-05  41 41%  

%5 5 سال 05 -01  5 5%  

سال به  05

 باال

2 2 4 4%  

52% 52 کل  52 52%  

 

نفر کارشناسی  5نفر کارشناسی و  13نفر کاردانی و  40نفر  ديپلم،  02نفر زير ديپلم،  45براساس نتايج بدست آمده از جدول باال، 

 ارشد بودند.

 سن پاسخگویان -4-3-3

 ی آماری براساس سن    : اطالعات توصیفی نمونه 3-4جدول 

 

 

  عادی  دارای سوء مصرف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی سن

%3 3 سال 25-35  41 41%  

%43 43 سال 31-45  41 41%  

%43 43 سال 41-05  41 41%  

%5 5 سال 05 -01  5 5%  
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سال به  05

 باال

2 2 4 4%  

%52 52 کل  52 52%  

 

-14نفر و در گروه  99سال  12-94نفر، در گروه سنی  09سال  92تا  02نتايج بدست آمده از جدول باال، در گروه سنی براساس 

 سال به به باال يک نفر بودند. 12نفر و گروه  42سال  12تا  54نفر ، در گروه سنی  99سال  52

 جنسیت پاسخگویان -4-3-4

 براساس جنسیتی آماری : اطالعات توصیفی نمونه 4-4جدول 

  عادی  دارای سوء مصرف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی جنسیت

%04 04 مرد  11 11%  

%03 03 زن  1 1%  

%52 52 کل  52 13%  

 

زن   %09نفر يعنی  09مرد و   %13نفر يعنی  13دهد که از کل نمونه آماری اين پژوهش نشان می 1-1نتايح حاصله از جدول 

 بودند.
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 تاهل پاسخگویانوضعیت  -4-3-0

 

 ی آماری براساس وضعیت تاهل: اطالعات توصیفی نمونه 0-4جدول 

 

  عادی  دارای سوء مصرف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی تاهل

%3 3 مجرد  02 02%  

%19 19 متاهل  01 01%  

%1 1 2 2 بی پاسخ  

52% 52 کل  52 52%  

  %13نفر يعنی  13مجرد و   %03نفر يعنی  03دهد که از کل نمونه آماری اين پژوهش نشان می 5-1نتايح حاصله از جدول  

 متاهل بودند.

 تعداد فرزند -4-3-0

 ی آماری براساس تعداد فرزند: اطالعات توصیفی نمونه 0-4جدول 

  عادی  دارای سوء مصرف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی تعداد فرزند

%41 41 بدون فرزند  01 01%  

%43 43 فرزند 1  42 42%  

%41 41 فرزند 2  44 44%  
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%9 9 فرزند 3  0 0%  

%4 4 2 2 فرزند 4  

%52 52 کل  52 52%  

 

نفر  05نفر دارای يک فرزند،  03نفر بدون فرزند،  12دهد که از کل نمونه آماری اين پژوهش نشان می 1-1نتايح حاصله از جدول 

 فرزند داشتند. 9نفر بیش از  1نفر يعنی دارای سه فرزند و  5فرزند، دو 

 های آن در دو گروه دارای سوء مصرف مواد و عادی آمده است.همچنین در جدول زير میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفه

 

 رای سوء مصرف مواد و عادیهای آن در دو گروه دا: میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مولفه 7-4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین 

 سوءمصرف عادی سوءمصرف عادی مولفه

 2763 3063 22/355 22/313 هو  هیجانی

 360 3653 1262 13614 شادمانی

 360 3674 12620 25640 استقتل

 3653 362 17650 12632 تحمل فشار

 3634 463 13632 21672 تحمل فشار روانی

 3653 3653 1763 13604 خودآگاهی هیجانی
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 360 3632 1262 25650 گرايیواقع

 365550 363 22600 22614 حل مساله

 467 463 22644 22600 فردیرواب  بین

 3630 363 22610 23 بینیخو 

 3600 363 2162 22600 احترام به خود

 4652 367 10604 12602 داریخويشتن

 367 3654 12654 12604 پذيریانعطاف 

 4650 362 23622 23644 پذيریمسئولیت

 4611 3623 23614 23622 همدلی

 263 2601 12670 13602 خود ابرازی

 21650 22624 7261 74672 هو  معنوی

 0650 063 21650 22624 تفکر وجودی انتقادی

 3623 4653 10670 10642 تولید معنای شخصی

 4620 0651 21612 22622 آگاهی متعالی

 4612 4651 1461 13672 بس  حالت هشیاری



264-194، ص   8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

911 
 

 های از زاویه آمار استنباطیتحلیل داده

 و خی دو استفاده شده است  که نتايج آزمونها در ادامه آمده است. MANOVAبرای آزمون سواالت تحقیق از آزمون 

 

افراد دارای سوء مصرف و عاادی تفااوت   سوال اصلی6 آیا بین هوش معنوی، هوش عاطفی و سبک های هویتی در بین 

 وجود دارد؟

 قبل از آزمون اين سوال نتايج آزمون باک  و آزمونهای تایید کننده انجام تحلیل واريان  آمده است.

 1.433 مقدار باکس

F 2.333 

 1 1درجات آزادی 

 13539.133 2درجات آزادی 

 2.101 سطح معنی داری

 : نتایج آزمونهای تأیید کننده انجام تحلیل واریانس  11 -4جدول 

سااطح معناای   DF خطا DF فرضیه F مقدار نام آزمون

 داری

مجااا ور 

 اتا

 2.250 2.412 31 9 4.314 2.250 آزمون اثر پیالیی

 2.250 2.412 31 9 4.314 2.313 آزمون المبدای ویلکز

 2.250 2.412 31 9 4.314 2.255 آزمون اثر هتلینگ

 2.250 2.412 31 9 4.314 2.255 آزمون بزرگترین ریشه روی

در جدول باال اثر عامل بر اساس چهار آماره اثر پیتيی، المبدای ويلکز، اثر هتلینگ و بزرگترين ريشه اختصاصی روی  بررسی شدده  

دهد که بین هو  معنوی، هو  عاطفی و سبک های هويتی در دو گدروه  اين آماره ها، نتايج نشان می   sigاست. با توجه به مقدار

 دارای سوء مصرف مواد و عادی تفاوت وجود دارد. 
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 های هوش معنوی، هوش عاطفی و سبک های هویتی در دو گروه: نتایج آزمون لون برابری میانگین مولفه 12-4جدول 

 .F df1 df2 Sig مولفه

 2.533 33 4 2.949 هوش معنوی

 2.443 33 4 0.39 هوش عاطفی

 2.112 33 4 2.431 سبک های هویتی

 

دهدد  دهد. نتايج اين جدول نشدان مدی  جدول باال نتايج آزمون برابری میانگین ها در دو گروه دارای سوء مصرف و عادی را نشان می

 چند  متغیره رعايت شده است.که پیش فرض استفاده از آزمون تحلیل واريان  

 : نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 13-4جدول 

درجاااه  مجموع مج ورات متغیر منبع

 آزادی

میاااااانگین 

 مج ورات

F  سااااااطح

 داریمعنی

مجاا ور 

 اتا

 

 

 گروه

هاااااوش 

 معنوی
434.14 4 434.14 2.344 2.124 2.223 

هاااااوش 

 عاطفی
1135.14 4 1135.14 1.024 2.219 2.214 

سبک های 

 هویتی
4021.232 4 4021.232 0.553 2.449 2.05 

 

 

 خطا

 

هاااااوش 

 معنوی
09113.53 33 014.940 

 

هاااااوش  

 عاطفی
421935.9 

33 

4215.035 
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سبک های  کل

 هویتی
11414.3 

33 

132.391 

هاااااوش 

 معنوی
510309 422  

هاااااوش 

 عاطفی
3024433 422  

سبک های  

 هویتی
4190435 422   

 

 

 گیری:نتیجه

نتايج آزمون تحلیل واريان  چند متغیره نشان داد که بین هو  معنوی، هو  عاطفی و سبک هدای هدويتی در افدراد دارای سدوء     

 )F)31يη   ,  313./, Wilks' Lambda 2025<p ,  40314=  9 0 /. =250مصدرف و عدادی تفداوت معنداداری وجدود دارد )     

Partial  . 

  )F)33يη   Partial,  20124=p ,  344= ./ 4 0 /. =223می دهد که بین هو  معنوی  ) همچنین نتايج آزمون نشان

داری افراد دارای سوء مصرف و عادی تفاوت معنی  )F)33يη   Partial,  449./=p ,  00553=  4 0 /. =20و سبک های هويتی )

افدراد دارای سدوء مصدرف و عدادی       )F)33يη   Partial,  219./=p ,  10024=  4 0 /. =21وجود ندارد. اما بین هو  عداطفی ) 

 داری وجود دارد.تفاوت معنی
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 منابع فارسی

 ساوء  بادون  یا با نوجوانان یابی هویت های سبک مقایسه(. 4933.)کواليی،آناهیتا خدابخشی ابراهیم؛ پور، تقی احمدی،فريد؛

 .49 شماره چهارم، سال ، پژوهی اعتیاد فصلنامه. دموا مصرف

 باین  آن اعتیادومقایسه به وگرایش معنوی هوش ابعاد رابطه(.4931.)افشار،سارا؛صديقی،فريبرز؛جعفری،اصغر؛محمدی،حسین

 .44 تا 44 های صفحه ،4931 بهار ،0شماره ،4دوره. ستمت و دين در پژوهش مجله 6پسر و دختر دانشجویان

 روانشناسدان  فصلنامه اعتیاد، با دفاعی ومکانیزمهای هیجانی هوش رابطه(.4933.)اکبری،زردخانه؛زارعان،مصطفی؛رستمی،رضا

 .45 شماره0چهارم سال – ايرانی

 10-12 پسار  آموزان دانش در مواد مصرف سوء به گرایش و هویت سبکهای میان ارتباط بررسی(. 4932)امیری،سدیامک 

 . پرستاری ارشد کارشناسی نامه پايان. تهران پزشکی علوم دانشگاه.کرج شهر ساله

 .چاپ اول4931.ترجمه،فیروز بخت،مهرداد. تهران:رسا.آسیب شناسی روانیبارلو،ديويد اچ؛ديورند،وی.مارک.

 و همنوایی شخصیت ، با ویژگی های پ یری اعتیاد رابطه بررسی(. 4934باران اوالدی،صادد.نويديان،علی.کاوه فارسانی،ذبیح اله.)

-010 4930 تیر و خرداد0 0 ،شماره 45 دوره0 شهرکرد پزشکی علوم  دانشگاه . مجلهدانشگاهی پیش آموزان جنسیت دانش

99       .  

 قاتتحقی مرکز معتاد و غیر معتاد ، درزنان فرزندی–ولی روابط و هویت پایگاه رابطه بررسی(.4933.)خدا جوادی،رحم 

        .وتوانبخشی بهزیستی علوم دانشگاه مواد به ووابستگی سوءمصرف

 .روان:تهران  وهیجان( عاطفه احساس مدیریت)هیجانی هوش(.4932.)کیادهی،مرتضی ساداتی زاده،رمضان؛ حسن

رفتاری ومعنادرمانی برکاهش –مقایسه اثر بخشی دودرمان گروهی شناختی (.4931خالديان،محمد؛محمدی فر،محمدعلی.)

 .91 شماره.نهم سال.پژوهی اعتیاد . فصلنامهافسردگی وافزایش امید به زندگی درافراد معتاد به مواد مخدر
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مقایسه هوش هیجانی وسالمت روان درمعتادان به مواد مخدر (.4933خسروی کبیر،زهرا؛موسوی،ولی ا...؛آقا يوسفی،علیرضدا.) 

 .32.مجله دانشگاه علوم پزشکی0دوره هجدهم0شماره وافراد عادی

ن مبتالیان به اختالل سوءمصرف مواد وافاراد  مقایسه بین هوش معنوی بی(.4939دريکوند،حديث؛آقايی،اصغر؛قربانی،مريم.) 

 .9شماره  4.فصلنامه ستمت اجتماعی واعتیاد،دوره بهنجار

 .رشد انتشارات: تهران. تربیتی علوم و روانشناسی در تحقیق رو (. 4931. )علی دالور،

نیلوفری،علی؛ هاشدمی  . ترجمده رضداعی ،فرزين؛فخرايدی، علی؛فرمند،آتوسدا؛    راهنمای تشخیصی وآماری اختالل هاای روانای  

 .4939آذر،ژانت؛شاملو،فرهاد.ويرايش پنجم،تهران:ارجمند،

.اعتبار يابی مقیاس هدو  معندوی   (1323رقیب،مائده سادات؛ سیادت، سید علی؛ حکیمی نیا، بهزاد؛احمدی، سید جعفر،)

 .411-4،414،شماره 1دردانشجويان دانشگاه اصفهان،دست آوردهای روانشناختی ،دوره  (SISRI-01)کینگ 

 باافرادساال   آن ومقایساه  معتاادان  اعتیاادی  پایش  زمیناه هاای   بررسی(. 4931.) زينالی،علی؛وحدت،رقیه؛حامدنیا،صفر

 .99 واحدخوراسگان،شمارة آزاداستمی دانشگاه درروانشناسی وپژوهش .دانشغیرمعتاد

 .نور آوای:تهران: نشر.آن سنجش ومقیاسهای معنوی هوش(.4934.)بی،فرامرز؛ناصری،اسماعیلسهرا

 در شخصایتی  ویژگیهاای  و هویات  پایگاه رابطه بررسی( . 4939) فرجام،معصومهشريف،جعفر؛گودرزی،حسنیه؛نیک طالبیان

 دانشدگاه .روانشناسدی  و تربیتدی  علدوم  دانشدکده  مجلده .مشاهد  فردوسی دانشگاه تربیتی علوم دانشکده دانشجویان

 .فردوسی

 .مهر آذرين: نشر.  آفرین تحول ورهبری هیجانی رفتارسازمانی،هوش(.4930.)رفاری،علی.قلی پور،کبری.طالقانی،رتمرضا
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 هویت های وسبک هیجانی هوش مقایسه(.4930.)عسکريان،هما؛باقری،فريبرز؛جزايری،سیدمجتبی؛ترکمان،محمد؛امیری،حمید

 چهداردهم،  سدال . کداربردی  نشناسدی  روا در پژوهش و دانش. عادی زنان و اساسی افسردگی اختالل به مبتال زنان در

 .423 تا  443 صص( 50 پیاپی) ،0 شمارة

دفتر آموز  و  .پیشگیری از اعتیاد)مصرف سیگار وموادمخدر((.4933فرساد،حامد؛شکراللهی،ملک آفاد؛دژپسند،سیده صفورا.)

می تهران، وزارت بهداشت، تب استهمکاری سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انق ت؛ باتمت معاونت ستمارتقای س

 .درمان و آموز  پزشکی

پايدان نامده   مخادر6  ماواد  به جوانان گرایش از پیشگیری در هیجانی هوش آموزش تاثیر بررسی(. 4931فتح تفتی،بهاره.)

 پزشکی تهران،ايران.کارشناسی ارشد پرستاری ،دانشگاه آزاد استمی واحد علوم 

 .4933:تهران.فیروزبخت،مهرداد ترجمه،. وحرفه روشها مفاهی  بالینی روانشناسی(.0220.)ترال،تیموتی جری؛جی.فیرس،ای

 ای واساطه  نقاش  بررسای  باا ) یابی هویت سبکهای با خانواده محیط های پویایی بین رابطه(.4931.)شیخانی،فرزين قلعه

 .  کردستان دانشگاه.خانواده مشاوره ارشد کارشناسی نامه پايان (6پروری فرزند سبک

 آماوزان  داناش  اعتیاد استعداد با هیجانی هوش رابطه(.4930.)طلب،محمد؛قنبری،علی؛طهماسدبی،فاطمه؛نادری،مريم  قنبری

 .93-99 ص.9 شماره ، 45 دوره0 شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه مجله. شهرکرد شهرستان دانشگاهی پیش پسردوره

 4933: تهران. شهتيی،صفورا ترجمه،. درزندگی آن وآثار ونتایج عاطفی هوش(. 0221.)شوبرت،سوزان. دی مايکل؛.کراويتز،اس

 .انديش نو نسل: نشر.

 عملکارد  و پیشارفت  ی انگیازه  بینای  پایش  در هیجاانی  هوش و هویتی سبک تاثیر(6 4933. )،فرناز ارشدی کشاورزی

 .49 ی شماره چهارم، ی ورفتار،دوره انديشه مجله. ارشد کارشناسی دانشجویان تحصیلی
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