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پذیرش مقاله94/00/01 :

چکیده
مقدمه :هوش هیجانی از عوامل تعیین کننده واکنشهای انسان در مواجهه با رویدادهای روزمره زندگی میباشد .در این مطالعهه وعهعیت
هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 0092مورد بررسهی قهرار
گرفت.
روش بررسی :مطالعه حاعر از نوع توصیفی-تحلیلی و شیوه مقطعی بود 022 .نفر مددجو (معتاد) و  009نفهر بهه عنهوان شهاهد انت ها
شدند .معتادان از بین مراجعهکنندگان به  2مرکز درمان سوء مصرف مواد که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بودنهد ،انت ها
شدند .پرسشنامه هوش هیجانی  BAR-ONکه شامل  91سؤال کلی و چند زیر مقیاس حل مسئله ،خودآگاهی هیجانی ،روابط بین فهردی
و مسئولیتپذیری بود ،توسط افراد مورد بررسی تکمیل گردید .از تستهای آمار تحلیلی  t-testمستقل و  ANOVAاستفاده شهد .تحلیهل
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنس ه  09صورت پذیرفت.
یافتهها :نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در خصوص هوش هیجانی کلی و زیر مقیاسهای خودآگاهی هیجانی ،روابهط بهین فهردی و
مسئولیتپذیری در بین دو گروه مددجو (معتادان) و گروه شاهد اختالف معنیداری وجود داشت ( ،)P>1/110امها در حهل مسهئله ،بهین دو
گروه اختالف معنیداری دیده نشد ( .)P=1/174متغیرهای دموگرافیک شامل سن ،جنسیت ،تأهل و تحصیالت اثری بر ههوش هیجهانی و
ابعاد آن نداشتند.
بحث و نتیجهگیری :احتماالً با افزایش هوش هیجانی افراد ،امکان ابتالی آنها به اعتیاد مواد م در کاهش یابد و افرادی که خودآگاهی
هیجانی باالتر ،روابط بین فردی بهتر و مسئولیتپذیری باالتری دارند ،کمتر به مواد م در اعتیاد پیدا میکنند.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،اعتیاد ،مواد م در ،مراکز سوء مصرف مواد م در
ارجاع :رنجبر توتوئی علیاصغر ،خانجانی نرگس ،میرزابیگی محمدرضا .بررسی وضعیت هوش هیجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان
سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .مجله پژوهشهای سالمت محور 7931؛ .711-781 :)9(7

 .7دانشجوی  ،MPHدانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9استادیار ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران.
* نویسنده مسؤول :کرمان ،ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،دانشکده بهداشت ،گروه آمار و اپیدمیولوژی.
Email: n_khanjani@kmu.ac.ir

تلفن و فاکس191-97922712 :
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 .2دانشیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.

وضعيت هوش هيجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

مقدمه

علیاصغر رنجبر توتوئی و همکاران

تککوان کنککار آمککدن مککؤثر بککا دیگککر افککراد ،موجبککا

امروزه اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشککت

ممکو و

اساسی در جوامع و به خصوص کشور ما میباشد ککه
هکو بککه شککخم و هککو بککه خککانواده و جام ککه ضککرر
میرساند ( )1و اثرا

آن ماندگار و در بیشکتر مکوارد

غیر قابل برگشت میباشد .اعتیاد ،زیکانهکا مکاد و
م نو و خسکارا

عتقمند روزافزون به هو

هیجانی را فراهو آورده

است Goleman .مفموم هو

هیجانی را بدین گونه

بیان میکند «هو
هیجانا

هیجانی شامل تواناییها شناخت

خود ،درک احساسا

هیجانککا

دیگران ،ممکار ککردن

و مککدیریت روابککط ،بککا نککرمش و مککدارا

جکانی فراوانکی در پکی دارد (.)2

میباشد» ( .)5در سا ها اخیر ،مسئله کاربرد هکو

امروزه اعتیاد یک بیمار زیستی  ،روانکی و اجتمکاعی

هیجانی در زندگی روزمره و شخصی گستر

زیاد

قلمداد میشود و عوامل مت دد در گرایش بکه سکو

پیدا کرده است .به نظر ب ضی محققین ،هو

هیجانی

مصرف مواد مخدر مؤثر هستند .این عوامل در ت امکل

توان بیشتر جمت پیش بینی عملکرد فرد نسبت به

بککا یکککدیگر منجککر بککه سککو مصککرف مککواد مخککدر و

هیجانی مجموعها از

وابستگی به آن میگردند ،زیرا به صور

شبکها در

هو پیچیده در پیدایش اعتیاد مؤثرند (.)1

هو

عمومی دارد ( .)2هو

است دادها فرد جمت برقرار ارتباط مکؤثر و ایجکاد
موفقیککت در زنککدگی اسککت .از طرفککی  Trinidadو

در زمینه عوامل فرد اعتیاد به ارتباط بکین مشککت

همکاران ،در مطال ه خود به بررسی هو

شککناختی از قبیکل نککاتوانی در برنامککهریکز  ،اسککتد

مصرف سیگار پرداخته و بیان کرد که افکراد سکیگار

انتزاعی ،بصیر  ،قضاو

و نظار

بر خود و کنتکر

دارا هو

هیجکانی و

هیجانی پایینتر نسکبت بکه افکراد غیکر

تمایل به مصرف مواد اشاره شده است .از طرفی یکی

سیگار هستند ( .)6یککی از موضکوعا

دیگر از مسایل مطرح در ایکن ارتبکاط ،بحکه هکو

ارتباط با ستمت جوانان مصکرف مکواد مخکدر اسکت

اساسکی در

هیجانی ( EQ )Emotional Quotientاست ککه بکا

( .)7میزان مصرف این مکواد در نوجوانکان و جوانکان،

انجام شده قابل افزایش مکیباشکد و

روز به روز افزایش مییابد و برا کنتر این امر زم

توجه به مطال ا

نقکککش آن از بمکککره هوشک کی IQ (Intelligence

است در برنامهها پیشگیر و درمان از راهکارهکا

) Quotientنیز بیشتر میباشد ،لذا ممکن اسکت یکک

جدید بمره گرفته شود ( .)8،9از طرفی نوجوانانی ککه

راهکار باشد (.)3

تنو طلب و تحریکجو هستند بیشتر به دنبکا مکواد

هو

هیجانی ،چگونگی ت امل با محیط و اجتمکا

روزمره زندگی و حل مسئله ت ریف کرده و از آن بکه
عنوان قدر

موفقیت زندگی ت بیر مکیکننکد .هکو

شواهد زیاد وجود دارد که نشان مکیدهکد ،هکو
هیجککانی بککا موفقیککت و یککا عککدم موفقیککت فککرد در
حوزهها مختلف زندگی مکرتبط اسکت ( .)11،12بکا

هیجانی از عوامل ت یین کننده در بسکیار از واککنش

این حا پژوهشها اندکی به بررسی ارتباط هکو

ها انسان نسبت به محیط اجتمکاعی و از جنبکههکا

هیجانی با سو مصرف مواد پرداختهاند.

مؤثر در مواجمه با رویکدادها روزمکره زنکدگی مکی
باشد ( .)4تشخیم اهمیت ممکار هکا اجتمکاعی و
718

مرور بر پژوهشها انجام شکده در زمینکه سکط
هو

افراد وابسته به مواد نیکز نشکان داده اسکت ککه
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است .هو

هیجانی را چگونگی برخورد بکا مسکایل

مخدر میروند (.)11

وضعيت هوش هيجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

علیاصغر رنجبر توتوئی و همکاران

عملکرد شکناختی و سکط هکو

اغلکب ایکن افکراد

هیجانی است (.)21 ،22

پایینتر از میانگین است ( .)13،14عکاد هکا سکو

این یافتهها نشان میدهند که دشوار در بازشناسکی

مصککرف مککواد بککه متغیرهککا روانشککناختی از جملککه

هیجانها و نارسایی در برقرار عاطفی با دیگران ککه

ویژگیها شخصیتی و سط هوشی فرد نیز بسکتگی

مشخصه اصلی ناگویی خلقی هستند ،منجکر بکه سکو

دارد (.)15،16

مصرف مکواد در افکراد مکیشکوند ( .)23مکرور بکر

سط پایین هو

هیجانی ککه ناشکی از نکاتوانی در

مقابله مؤثر با هیجکانهکا و مکدیریت آنهکا اسکت ،در

یافتهها موجود در زمینه هکو

هیجکانی و نکاگویی

خلقی نشان میدهد که احتما ً یکی از د یکل اصکلی

شرو مصرف مواد مخدر نقش دارد ( .)5هنگامی ککه

گرایش افراد به مصرف مواد ،مشکت

فرد برا مصرف مواد از سو همسا ن تحکت فشکار

وسیع در حوزه هیجکانهکا اسکت ( ،)24 ،25بنکابراین

هیجانی بکه عنکوان

هیجکانی

قرار میگیرد ،مدیریت مؤثر هو
یکی از مؤلفههکا هکو

هیجکانی خطکر مصکرف را

و کاستیهکا

بررسی رابطه اب اد مختلکف و متنکو هکو
میتواند در درمان اختت

سو مصرف مکواد نقکش

کاهش میدهد .توانایی و مدیریت هیجانها باعه می

مؤثر داشته باشد .لذا با توجه بکه مسکائل یکاد شکده

شود که فرد در موق یتهایی که خطکر مصکرف مکواد

محقق برآن شد تا به بررسی هو

هیجکانی در افکراد

بککا اسککت از راهبردهککا مقابلککها اسککتفاده نمای کد.

م تاد به مواد مخدر بپردازد.

افراد که هو

هیجانی با یی دارنکد ،در پکیشبینکی

خواستههکا دیگکران توانکایی بیشکتر دارنکد (.)17

روش بررسی

جام ه و اطرافیکان متقکابتً در افکزایش مصکرف مکواد

مطال ه حاضر یک پژوهش توصیفی ،تحلیلی بکود ککه

نقش دارند .در برخی از گروهها اجتماعی ،مصکرف

به شیوه مقط ی انجام شد .جام ه آمار این پکژوهش

مواد مخدر شرط پذیرفته شدن از سو دیگران است.

افراد م تاد مراج ه کننده به مراکز درمان سو مصکرف

پکژوهشهکایی ککه نشکان دادهانکد

مواد تحت پوشش دانشگاه علکوم پزشککی رفسکنجان

پیشککنماد مصککرف از سککو دوسککتان باعککه افککزایش

بودند .ت داد ککل مراککز تحکت پوشکش دانشکگاه 15

مصرف مواد میشود ،تأیید شده اسکت ( .)18کسکانی

مرکز بود .از بین آنهکا 6 ،مرککز ککه در مککانهکا

هیجککانی پککایینی دارنککد بککرا مقابلککه بککا

خوشکها

این نکته براسکا

کککه هککو

هیجانها منفی خود عموماً به سکو مصکرف مکواد

مختلف شکمر پراکنکده بودنکد بکه صکور
انتخاب گردیدند.

کشیده میشوند (.)19
پژوهشهکا نشکان دادهانکد افکراد ککه نمکیتواننکد

یکسا م تاد به تریاک ،هروئین و یا شیره بودند و از

برانگیختگیهکا احساسکی خکود را ممکار کننکد ،بکه

نظر مقدار مصرف نیز حداقل یک مثقا تریاک یا نکیو

احتما زیاد مصرف کننده دایمی مواد مخدر میشوند

مثقککا شککیره و یککا بککه هککر انککدازه هککروئین مصککرف

( .)21بُ د ناگویی خلقی ( )Alexithymiaکه شکامل

میکردند .ت داد این افراد با توجه بکه میکزان شکیو و

و ابککراز

فرمکو حجکو نمونکه بکا

تخریککب سککه حککوزه بازشناسککی ،پککرداز
احساسا

است ،یکی از نزدیکترین مفاهیو به هکو

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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در این مراککز ،افکراد انتخکاب شکدند ککه حکداقل

وضعيت هوش هيجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

علیاصغر رنجبر توتوئی و همکاران

فرض این که میانگین و انحراف م یار در گروه او و

شدند .در این مطال ه از پرسشنامه  91سکؤالی BAR-

دوم بککه ترتیککب  136/66±22/15و ،146/13±19/81

 ONکه روایی و پایایی آن مورد تأیید اسکت اسکتفاده

 113نفر به دست آمد که جمت اطمینان بیشتر و برا

شد .سؤا

با بردن دقت 122،نفر انتخاب شدند .برا این افکراد

تصادفی به صور

گ کروه شککاهد نی کز بککه ت ککداد 119نفککر کککه در زمینککه

پاسخنامه قرار گرفتند و موارد براسا

متغیرها سن ،جنسیت ،تحصیت

زیکر مقیکا هکا مختلکف بکه صکور
سؤا تی با بکار مثبکت و منفکی در
مقیا

لیکر

و محکیط زنکدگی

 5تایی از کامتً موافقو تا کامتً مخالفو در نظر گرفتکه

همسانساز شده بودند ،از بکین افکراد خکانواده و یکا

شد .سیستو امتیازدهی در سؤا

مثبکت نظیکر ککامتً

فامیل انتخاب گردید.

مککوافقو ( 5امتی کاز) و کککامتً مخککالفو ( 1امتی کاز) و در

افراد زیر  18سکا بکر اسکا

دسکتورال مل کشکور

سؤا

منفی نظیر کامتً مخکالفو ( 5امتیکاز) و ککامتً

نمیتوانند از درمان نگمدارنده متادون اسکتفاده نماینکد

موافقو ( 1امتیاز) در نظر گرفتکه شکد .ایکن پرسشکنامه

و بنابراین از مطال ه حذف شدند .بکرا انجکام طکرح،

اولین پرسشنامه فرا فرهنگکی جمکت ارزیکابی هکو

نیاز به افراد بکود ککه قکبتً دارو متکادون مصکرف

هیجانی است .حداقل امتیاز کل این پرسشکنامه  91و

نکرده باشند .ب ضی از افراد م تاد ،مکواد مخکدر را بکا

حداکثر آن  451است .زیر مقیا ها مکورد اسکتفاده

سایر مواد از قبیل داروها روانگردان از قبیل شیشکه

در این مطال ه و امتیکاز هکر ککدام در جکدو  1آمکده

استکفاده میکردند که ایکن افراد نیز از مکطال ه حکذف

است (.)26

جدول  :1معرفی سؤاالت مربوط به هر یک از خرده مقیاسها
شماره سؤاالت مربوطه

خرده مقیاسها

حداقل امتیاز پرسشنامه

حداکثر امتیاز پرسشنامه

حل مسئله

11 ، 17* ، 11 ، 97 ، 71 ، 7

1

91

خودآگاهی هیجانی

87* ، 11 ، 27 ، 91* ، 27* ، 1

1

91

روابط بین فردی

89 ، 18 ، 29 ، 98 ، 29 ، 8

1

91

مسئولیتپذیری

88 ، 19 ، 28* ، 19 ، 28 ، 79

1

91

هوش هیجانی کلی

از سؤال  7تا 31

31

121

*سؤاالت ستارهدار منفی میباشند

دیده بودند به مددجویان و گروه شاهد جمت تکمیکل

( ،)%12/3زن و ت داد  117نفر ( )%87/7مرد و گکروه

ارائه شکدند .پرسشکنامههکا در گکروه م تکادان قبکل از

شاهد شکامل  15نفکر زن ( )%12/6و ت کداد  114نفکر

تکمیکل گردیکد .از

( )%87/4مککرد و در مجمککو  119نفککر بودنککد .در

تسککتهککا آمککار تحلیلککی نظیککر  t-testمسککتقل و

خصوص متغیر سکن مقکدار میکانگین گکروه مکددجو

 ANOVAاستفاده شد .تحلیل دادههکا بکا اسکتفاده از

 35/34±8/92سا و کو سکنتکرین فکرد مکددجو 18

شرو درمان و در ابتدا پکذیر

نرمافزار آمار  SPSSنسخه  19صور

پذیرفت.

سا و مسنترین فرد  56سا داشت .میکانگین سکنی
گککروه شککاهد برابککر 35/63 ±11/41سککا بککود .کککو

یافتهها

781

سنترین فرد گروه شاهد  19سا و مسنترین فرد در
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پرسشنامهها توسط روانشناسان مراکز که قبتً آموز

از ت داد 122نفر مددجو (گروه مورد) ت کداد  15نفکر

وضعيت هوش هيجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

علیاصغر رنجبر توتوئی و همکاران

گروه شاهد  65سا سن داشت .میانگین مصرف مواد
مخدر در مددجویان از نظر طکو مکد

مد

زمکان برابکر

مصکرف 28

مصرف  1سکا و بیشکترین مکد

سکککا بکککود .بقیکککه خصوصکککیا

 9/72سا ی نی حدود  116/64ماه بکود ککه کمتکرین

دموگرافیکککک

شرکتکنندگان در جدو  2آمده است.

جدول  :2توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک شرکتکنندگان مورد بررسی
آماره توصیفی

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

مورد

27/21

2/11

71

21

شاهد

22/73

2/17

79

21

مورد

71/81

2/39

71

21

شاهد

27/31

9/11

71

23

مورد

21/11

9/22

79

91

شاهد

21/12

2/29

21

91

مورد

22/11

9/1

79

91

شاهد

21/82

2/81

71

91

مورد

281/11

2/2

271

917

شاهد

991/31

2/11

211

179

P -value

زیر مقیاس

حل مسئله
خودآگاهی

مسئولیت پذیری

روابط بین فردی

هوش هیجانی

1/111
>1/117
>1/117
>1/117
>1/117

با توجه به نتایج به دست آمده در جکدو  3در تمکام

به جز مؤلفه حل مسئله که اختتف م نیدار وجود

مؤلفهها ،گروه مکورد از گکروه شکاهد امتیکاز بکا تر

نداشت.

داشت و این اختتف از نظر آمکار م نکیدار بکود،
جدول :3مقایسه میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و ابعاد آن در گروه مورد و شاهد
گروه مورد بررسی
ویژگیهای دموگرافیک

جنسیت

وضعیت تأهل

وضعیت تحصیلی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

زن

72

72/9

72

72/1

91

72/1

مرد

711

81/1

711

81/1

277

81/1

متأهل

711

82

31

37/2

731

87/1

مجرد

22

78

22

78/2

11

78/9

دبستان

21

22/7

21

21/2

27

27/7

راهنمایی

92

28/1

91

28/1

13

28/1

دبیرستان

93

92

11

99/1

13

92/8

دانشگاه

27

71/2

27

71/1

12

71/1

آمار م نیدار بین زنان و مردان یا افراد مجرد

و متکأهل از نکظر مکؤلفهها حکل مسئله ،خکودآگکاهکی

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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تفاو

گروه مددجو (مورد)

کل

وضعيت هوش هيجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

علیاصغر رنجبر توتوئی و همکاران

جدول  :4مقایسه میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و ابعاد آن بر حسب جنسیت
میانگین

انحراف معیار

P- value

زن

27/3

9/97

1/111

مرد

27/81

2/1

زن

73/7

1/13

مرد

21

9/18

زن

22/2

2/11

مرد

22/23

9/71

زن

29/79

9/91

مرد

29/11

9/29

زن

233/2

98/11

مرد

979/13

98/17

آماره توصیفی
زیر مقیاس

حل مسئله

خودآگاهی

مسئولیت پذیری

روابط بین فردی

هوش هیجانی

1/211

1/811

1/318

1/811

جدول  :5مقایسه میانگین و انحراف هوش هیجانی و زیر مقیاسهای آن بر حسب تأهل
زیر مقیاسها

حل مسئله

خوداگاهی هیجانی

روابط بین فردی
مسئولیت پذیری

هوش هیجانی

وضعیت تأهل

میانگین

انحراف معیار

P- value

مجرد

27/12

2/98

1/118

متأهل

27/31

2/11

مجرد

73/37

9/12

متأهل

73/88

9/12

مجرد

21/91

2/32

متأهل

29/18

9/12

مجرد

22/29

2/11

متأهل

22/11

9/21

مجرد

979/12

92/37

متأهل

977/19

98/83

طبق بررسی که توسکط آزمکون  ANOVAانجکام شکد،
براسا

سط مقطع تحصکیلی هکو هکیچ گونکه تفکاو

1/119
1/213

1/118

هیجانی و خودآگاهی هیجکانی و همچنکین روابکط بکین
فرد بکا طکو مکد

مصکرف مکواد مخکدر همبسکتگی

م نیدار وجود داشت .به این م نی که هرچه طو مد

حل مسئله ( ،)P=1/51خودآگاهی هیجکانی (،)P=1/969

مصرف بیشتر بود ،هو

روابککط بککین فککرد ( ،)P=1/616مسککئولیتپکککذیر

و روابط بین فرد کمتر میشد .بین مسکئولیتپکذیر و

( ،)P=1/868هو

هیجانی ( )P=1/231مشاهده نشد.

با توجه به انجام آزمون هکمبستگی پیکرسون بین هکو

782

هیجانی و خودآگاهی هیجکانی

حل مسئله همبستگی م نیدار وجود نداشت (جکدو
.)6
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م نیدار در هو

هیجانی و زیر مقیا ها آن نظیکر،

1/811

وضعيت هوش هيجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

علیاصغر رنجبر توتوئی و همکاران

جدول  : 6ضریب همبستگی پیرسون بین مدت مصرف افراد معتاد؛ با هوش هیجانی و خرده مؤلفههای آن
سطح معنیداری

ضریب همستگی

ضریب پیرسون
حل مسئله

1/781

- 1/722

خودآگاهی هیجانی

1/112

- 1/781

روابط بین فردی

1/111

- 1/781

مسئولیت پذیری

1/292

- 1/121

هوش هیجانی کلی

1/112

- 1/781

بحث و نتیجه گیری

افراد و اقدام برا حل مسئله این گروه باشد که به مراکز

با توجکه بکه یافتکههکا پکژوهش ،میکانگینهکا هکو

درمان سو مصرف درمان مراج ه نمودهاند.

هیجککانی و زیککر مقیککا هککا هککو

هیجککانی شککامل

خودآگاهی هیجانی ،روابط بین فرد  ،مسکئولیتپکذیر
افراد مددجو و افکراد شکاهد تفکاو
وجود داشت و فقط در زیر مقیا

آمکار م نکیدار
حل مسئله ،اخکتتف

در مطال ه مشابه که در مرکز درمان و بکازتوانی دولتکی و
غیردولتی شمر رشت انجام شد ،میزان هو

هیجانی در

م تادان به مواد مخدر پایینتکر از افکراد عکاد بکود ککه
مطال ه حاضر هو این مورد را تأیید میکرد و بین هکو

آمار م نیدار وجود نداشت که میتواند ناشی از این

هیجانی و سکتمت روان م تکادان و افکراد عکاد رابطکه

باشد که گروه مکددجو از بکین افکراد م تکاد ککه بکرا

م نیدار وجود داشت .همچنکین در ایکن مطال که عنکوان

درمان اعتیاد به مراکز مراج ه کردهاند ،انتخاب شدهانکد و

شده است که نتایج پژوهشهکا مختلکف رابطکه منفکی

این گروه برا حل مسکئله خکود اقکدام نمکوده و شکاید

هو

هیجانی بکا مصکرف الککل و رابطکه مثبکت آن بکا

میانگین نمره آنها در این خصکوص نمایکانگر میکانگین

گستردگی کیفیکت و روابکط اجتمکاعی و رابطکه سکاز

نمره افراد م تاد نباشد که این موضو نیاز بکه مطال که و

یافتگی اجتماعی موفقیتآمیکز بکا ادراک دقیکقتکر خلکق

بررسی بیشتر دارد.

دیگران در زمینه عملکرد تحصکیلی و رفتکار سکازگار در

در این مطال ه متغیرهکا سکن ،جنسکیت و تحصکیت ،
تأثیر در هو

هیجانی و اب اد آن نداشت .البته احتما

مدرسه را نشان داده است .اما آزمون هکو

هیجکانی در

این مطال ه ،آزمون هیجانی پترایدز و فارنمام بوده اسکت.

میرود که این افراد شاید به دلیل اعتیکاد ،ادامکه تحصکیل

همچنین ضریب همبستگی پیرسون در این مطال ه میکزان

ندادهاند و یا این که ب د از آخرین مقطع تحصیلی خکود

رابطه هو

هیجانی با ستمت روان را در نمونه م تادان

م تاد شدهاند که نیاز بکه بررسکی جداگانکه و دقیکقتکر

وافراد عکاد بکه ترتیکب  -1/445و  -1/413نشکان داد

دارد.

(.)1

روابط بین فرد بکا طکو مکد

مصکرف مکواد مخکدر

را با اخکتت شخصکیت و بیمکار هکا روانکی در بکین

مصکرف

هیجکانی بکا در ککاهش

همبستگی وجود داشت ی نی هرچه طو مد
مواد مخکدر بیشکتر بکود ،هکو

م تادان و نقش حمایتی هکو

هیجکانی و خودآگکاهی

خطر گرایش به سکیگار و اعتیکاد در نوجوانکان را نشکان

هیجککانی و روابککط بککین فککرد کمتککر بککود ولککی بککین

میدهد .در یک مطال ه نشان داده شده اسکت ککه امتیکاز

مسئولیتپذیر و حل مسئله همبستگی م نیدار وجکود

هو

هیجکانی بکا در  211دانکشآمکوز دبیرسکتانی بکا

نداشت .احتما میرود به دلیکل مسکئولیتپکذیر ایکن

پذیر

ککمتر مکصرف الکل و سیکگار همراه بوده است

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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بین هو

هیجکانی و خودآگکاهی هیجکانی و همچنکین

یافتهها موجود در مطال ا

دیگر رابطه هو

هیجکانی

وضعيت هوش هيجانی در افراد وابسته به مصرف مواد مخدر

( .)27در مطال ه حاضر نیز افکراد م تکاد هکو

هیجکانی

پایینتر نسبت به گروه سالو داشتند.

علیاصغر رنجبر توتوئی و همکاران

هیجانی با سایر بیمکار هکا روانکی تکا حکدود زیکاد
مشخم شده است که آن موارد هو بکه نوبکه خکود اثکر

در یک مطال ه دیگکر ککه بکر رو دانشکجویان دانشکگاه

تقویت کننده به صور

تمران اجرا شد ،نتایج نشان دادند که بین نمکرههکا ککل

با و اثر تض یف کننده در موارد هکو

هو

ادراک هیجکانی و پکذیر

هیجانی ،زیکر مقیکا

اعتیاد رابطه منفی م نادار وجود داشت .در این مطال ه بکا
کنتر اثر هو

هیجانی و مؤلفهها آن بین مکانیزمها

دفاعی رشد یافته و پکذیر

هیجکانی پکایین

دارند .از طرفی زمینه اولیه ایکن مکوارد از زمکان ککودکی
شرو میشود و ارتباط م نیدار خرده مقیا ها هو
هیجانی با اعتیاد ،بیانگر این مکیباشکد ککه بکرا درمکان

اعتیکاد رابطکه منفکی و بکین

ریشها اعتیکاد و پیشکگیر اولیکه بایکد از همکان زمکان

اعتیکاد رابطکه

هیجانی افراد بر خکتف

مکانیزمها دفاعی رشد نیافتکه و پکذیر

مثبت وجود داشت و با کنتر اثر مککانیزمهکا دفکاعی،
هو

مثبت در موارد هکو

هیجکانی

هیجکانی ،مؤلفکههکا ادراک هیجکانی و پکذیر

طفولیت به فکر بود .زیرا هو
ضریب هوشی و هو

بمر ( )IQقابل افزایش بوده و در

خرده مقیا ها نیز بسته به نو به تفکیک قابل شناسکایی

اعتیاد رابطه منفی داشتند .بنابراین نتیجکهگیکر شکد ککه

و به نوبه خود قابل افزایش میباشند ( )3و لذا پکرداختن

هیجانی میتواند نقش متغیر میانجی نیرومنکد بکین

هیجکانی را بیشکتر

هو

اعتیاد داشته باشد (.)28

ویژگیها هیجانی و پذیر

بر طبق نظر  Zoharو  ،Marshallهو
بنیان عملکرد ککاراتر هکو

م نکو لزومکاً

عقتنکی و هکو

هیجکانی

به این مقوله و راهها افزایش هو
میطلبد.
در حا حاضر ،مطال ا

هو

هیجکانی ککو مکیباشکد،

ولی به طور قابل توجمی در حا انجام و رو به افکزایش

است ( ،)29لذا نتایج حاصل از یکک مطال که دیگکر ،ککه

مکیباشککد و جککا ف الیکت زیکاد دارد .زیکرا بککر رو

توسط م لمی و همکاران در زاهکدان انجکام شکد .قابکل

نگر  ،رفتار و عملکرد افراد میتواند تأثیرگذار باشد.

تأمل است .در این مطال ه ،نتایج نشان داد بین نمرههکا
هککو

م نککو و سککتمت روان م تککادان و غیرم تککادان

پیشنهادها

تفاو

م نادار وجود دارد .نتایج این مطال ه با مطال که

احتما میرود که افزایش هو

هیجانی افراد در زمینکه

حاضر همخوانی دارد .به طکور ککه م تکادان بکه مکواد

کاهش آسیب و پیشگیر ها سط او و دوم در حکل

م نو و ستمت روانی پایینتر نسبت

م ضل اعتیاد کمک کننده باشد .لذا پیشنماد میشکود ککه

به گروه عاد برخوردار بودند .همچنین در هر دو گروه

بیشتر در زمینه افکزایش  EQجوانکان جمکت

مخدر از هو

پیشگیر از اعتیاد به عمل آید.

مشاهده شد (.)31
از آنجایی که به استناد مطال ا

مت دد ،ارتباط بین هو

هیجانی پایین و اثرگکذار آن در زمینکههکا م ضکت
اجتماعی مشخم گردیده است و افراد با هو

هیجانی

با میزان موفقیت با تر در برنامهها مکت دد زندگی،
پیکشرفت کار و حکل مکشکت
781

سپاسگزاری

از مراکز درمان سو مصرف مواد تحت پوشش دانشکگاه
علوم پزشکی رفسنجان که در انجام این کار تحقیقاتی بکا
ما همکار کردند ،سپا

و قدردانی به عمل میآید.

دارنکد ،ارتبکاط هکو
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بین هو

م نو و ستمت روان همبستگی م نکیدار

تحقیقا
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Abstract
Introduction: EQ is one of the determinants of human reaction to life events. In this study,
the EQ of addicts visiting the rehabilitation centers of Rafsanjan University of Medical
Sciences in 2013 was evaluated.
Method: This descriptive-analytical cross-sectional study was carried out on 122 addicts and
119 healthy people as controls. Addict subjects were chosen from the addicts visiting six
rehabilitation centers of Rafsanjan Medical University. Participants were evaluated by BARON questionnaire including 90 questions in four sub-categories of problem solving, emotional
self- awareness, inter personal relationship and responsibility. Independent t-test and ANOVA
wereused for analysis through SPSS19.
Results: The two groups of addicts and controls showed significant differencein regard to EQ
and the sub-categories of emotional self-awareness, interpersonal relationships and
responsibility (P<0.001), but no difference in problem solving sub-category (P=0.074).
Demographic variables such as age, gender, marital status or educational level did not affect
EQ or its sub-categories.
Conclusion: It can be assumed that higher EQ decreases the tendency toward addiction and
the probability of addiction is less in people who have a higher emotional self-awareness,
better interpersonal relations and accept more responsibility.
Key words: EQ, Emotional intelligence, Opium addicts, Rafsanjan
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