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 چکيده

مصیبتی  .  اعتیاد یکی از مهم ترین مشکالت عصر حاضر است که در تمام کشورها گسترش یافته است

که میلیونها زندگی را ویران کرده و سرمایه ملی زیادی صرف مبارزه و یا جبران صدمات ناشی از آن  
شمار قربانیان مصرف این مواد افیونی افزوده شده و با ایجاد عوارض مختلف  به نحوی که به  ،  شده است

،  مورد تهدید قرار داده   راکانون خانواده و سالمت جامعه  ،  اقتصادی،  خانوادگی،  فرهنگی،  جسمانی،  روانی

پیگیری به طور هدفمند طرح  ،  بنابراین باید زمینه ای فراهم کرد تا روند پیگیری شناسایی و درمان
هدف از این تحقیق شناسایی و تعیین رابطه بین هوش هیجانی افراد سالم با هوش هیجانی  .  زی شودری

افرادی که سوء مصرف مواد دارندو شناسایی افراد در معرض خطر اعتیاد و اقدام های پیشگیرانۀ الزم  

.  تادان می باشد مشاوره ای الزم برای مع،  خدماتی،  انتخاب نوع درمان و اقدام های حمایتی. برای آنان

روش تحقیق توصیفی علی مقایسه ای می باشد و تحقیق در محیط کلینیک ترک اعتیادشهرستان  
  15نفر افراد معتاد و    15نفر جنس مونث در دو گروه مجزا    30نمونه شامل  .  مشهد صورت گرفته است

کلینیک ترک اعتیاد  . نفر شخص سالم می باشد که حاضر به که اشخاص معتاد از بین مراجعین به 

،  آن داده شد ،  سؤالی بار  90همکاری و شرکت در این تحقیق شدندانتخاب و به مراجعین پرسشنامه  

علی مقایسه ای می باشد و با استفاده از آزمون های آمار و نرم افزار مینی تب  ،  روش تحقیق توصیفی
روابط  ،  اهی هیجانیصورت گرفته است که در نهایت فرضیه ها ثابت گردیده و نشان داده شد خودآگ

واقع گرایی وتحمل استرس افراد معتاد پایین تر از افراد عادی می باشد یعنی تفاوت معنی  ،  بین فردی

بحث ونتیجه گیری:با توجه به تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه  .  داری بین دو گروه مشاهده گردید

،  روابط بین فردی ،  هیجانیداخل وخارج کشور می توان نتیجه گرفت که مهارتهایی چون خودآگاهی  
واقع گرایی وتحمل استرس عامل مهمی در بیماری اعتیاد است بنابراین راهبردهای آموزشی در افزایش  

واقع گرایی وتحمل استرس می تواند در عامل پیشگیری مدنظر  ،  روابط بین فردی،  خودآگاهی هیجانی

 .  قرار گیرد

 . مساله واستقاللتوانایی حل ،  تحمل استرس  واژگان کليدی:
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 ندا شيرسوار

 .واحد نیشابور  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 
   نام نویسنده مسئول:

 ندا شيرسوار

استقالل در زنان معتاد   توانایی حل مساله و،  مقایسه تحمل استرس

 مقایسه با افراد عادی در
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 مقدمه
پرده و ساختار تیره و تاریک عاطفی و اقتصادی بسیاری از خانواده های ایرانی ،  چهره سنگین اعتیاد و وابستگی  سیاسی 

بنیان بسیاری از مبانی زندگی مشترک را متزلزل کرده چه بسیار مادرانی که داغدار فرزندان از دست رفته ،  گسترده و اساس و 

بختی که ارمغان زودرس موادخود و چه   زندگی کوتاه مشترک شان پاشید و معتادان چه ساده دالنه تمامیت ذهنی  ،  عروسان تیره 
بی مصرف داروهای خیابانی قرار داده و تمامیت حیات کوتاه خود   خود و میلیاردها سلول مغزی خود را در اختیار این حلقه های 

، در زیر کارتن های مقوایی و در گرم خانه های بهزیستی  –سرانجام در گوشه ای خراب  را پس از این رویاهای کاذب سپری کردند و  

.  بر عوامل خطرساز و سبب شناسی چندگانه متمرکز می باشد ، پژوهش های اخیر در زمینه اعتیاد.  شبی یا نیمه شبی جان باختند
رف مواد می تواند با فرآیندهای زیستی و روانشناختی اما سوء مص، اگرچه بر عوامل اجتماعی در گرایش به مواد تاکید بسیار شده

بررسی در تحقیقات.  نیز ارتباط جدی داشته باشد عوامل مورد  مفهوم هوش هیجانی بوده که عبارت است از: دسته ای از  ،  یکی از 

بر این . ا افزایش می دهداستعدادها و قابلیت هایی که توانایی موفقیت فرد در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی ر،  مهارت ها

نظیر: مهارت روابط درون فردی عوامل موفقیت فرد در زندگی به شمار رفته و شامل مولفه هایی  ،  اساس هوش هیجانی یکی از 
بین فردی باشد،  مدیریت استرس،  روابط  بینی می  با تغییر و خوش  در . سازگاری  با بهداشت روانی افراد  این مولفه ها مستقیما 

به گونه ای  ،  افرادی که توانایی تشخیص.  باشدارتباط می   کنترل و استفاده از قابلیت های هیجانی را دارند سبک زندگی خود را 

باشد استعداد فرد به سوء .  ترتیب می دهند که پیامدهای منفی کمتری را تجربه نمایند هرچه میزان کنترل رفتار تکانشی کمتر 
مقاومت  ، فت اساسی ترین مهارت روانی که می بایست مورد توجه و آموزش قرار گیردشاید بتوان گ.  مصرف مواد افزایش می یابد

باشد. در مقابل تکانه است به تکانه .  این امر ریشه تمام خویشتنداری هیجانی می  زیرا تمام هیجان ها به علت سرشت ذاتی خود 

بهتر فکر و بنابراین کنترل هیجانی به شخص اجازه می دهد . ای عمل کردن ختم خواهد شد تا در مقابل محرک های محیطی 

بر یافته های موجود در زمینه هوش هیجانی نشان می دهد. عمل کند به ،  مروری  که احتماال یکی از دالیل اصلی گرایش افراد 
که به رفتارهای مصرف مواد گرفتار می شوند. مشکالت و کاستی های وسیع در حوزه هیجان هاست،  سوء مصرف مواد ، افرادی 

به اطالعات هیجانی. هوش هیجانی پائین تری دارند در توجه  پردازش درست و ،  ادراک صحیح آن ها،  به عبارت دیگر این افراد 

باعث می شوند تا افراد در رویارویی ، این دشواری ها.  مدیریت مطلوب هیجان ها در روابط بین فردی با دشواری هایی مواجه هستند
به سوی رفتارهای  ، توانایی تحلیل، دگیبا موقعیت های استرس زا در زن تصمیم گیری و انتخاب رفتار صحیح را از دست داده و 

به ،  سوء مصرف مواد را به عنوان یک مکانیزم دفاعی رشد نیافته در نظر گرفت، در این مفهوم می توان.  سازش نیافته کشیده شوند

با هوش هیجانی پائین با موقعی، گونه ای که افراد  به آن متوسل می شونددر مواجهه  پایین  .  ت های مشکل زا  به عبارتی سطح 

هنگامی . هوش هیجانی که ناشی از ناتوانی در مقابله موثر با هیجان ها و مدیریت آن هاست ؛ در شروع سوء مصرف مواد نقش دارد
به عنو ان یکی از مولفه های هوش  که فرد برای مصرف مواد از سوی همساالن تحت فشار قرار می گیرد مدیریت موثر هیجان ها 

دهد،  هیجانی کاهش می  مصرف را  دیگران. خطر  بینی خواسته های  پیش  هیجانی باالیی دارند در  که هوش  توانایی ،  افرادی 

بهتر مهار می کنند و در نتیجه در برابر مصرف . بیشتری دارند آن ها فشارهای ناخواسته همساالن را درک و هیجان های خود را 
باعث می شود که فرد بتواند با ابراز نظرات  ،  آموزش مهارت های اجتماعی مانند ابراز وجود. بیشتری نشان می دهندمواد مقاومت 

پیروی بی چون و چرا از آنها،  مخالف یا دستور همساالن و با پرهیز از  در میان نظرها و احساس های مخالف  ،  با رد کردن خواهش 

بسیاری از رفتارهای مخاطره آمی با دریافت چنین آموزش هایی فرد یاد می .  ز از جمله مصرف سیگار یا مواد در امان بماندخود؛ از 
 .  گیرد پاسخ ها و راه حل های خود را برای حل مسائل مختلف ارزیابی نماید

 

 ضرورت تحقيق
میلیونها زندگی را مصیبتی است که .  اعتیاد یکی از مهم ترین مشکالت عصر حاضر است که در تمام کشورها گسترش یافته

ویران کرده و سرمایه ملی را صرف مبارزه و یا جبران صدمات ناشی از آن می نماید به نحوی که به شمار قربانیان مصرف این مواد  
عوارض مختلف روانی   را کانون خانواده و سالمت جامعه،  اقتصادی،  خانوادگی،  فرهنگی،  جسمانی،  افیونی افزوده شده و با ایجاد 
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پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی ،  بنابراین باید زمینه ای فراهم کرد تا روند پیگیری شناسایی و درمان،  دید قرار دادهمورد ته
 . واجرا شود

 

 روش تحقيق
  30نمونه شامل  .  روش تحقیق توصیفی علی مقایسه ای می باشد و تحقیق در محیط کلینیک ترک اعتیادصورت گرفته است

مجزا  نفر جنس مونث در دو گر معتاد و   15وه  باشد 15نفر افراد  به .  نفر شخص سالم می  بین مراجعین  که اشخاص معتاد از 
آن داده   –سؤالی بار    90کلینیک ترک اعتیاد که حاضر به همکاری و شرکت در این تحقیق شدندانتخاب و به مراجعین پرسشنامه  

 . صورت گرفته استو با استفاده از آزمون های آمار و نرم افزار مینی تب ، شد

 

 :آزمون مربوط به توانایی حل مساله
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است بنابراین مشاهده    05/0با توجه به نمودار از آنجا که مقدار احتمال مربوط به آزمون اندرسن دارلینگ انجام شده بیشتر از 
برای،  می شود که میانگین ها نرمال هستند پس روش مناسب پارامتری است و آزمون الزم  استفاده در این  استفاده از آزمونهای 

 .  بررسی آزمون تی دو نمونه مستقل می باشد
Two-Sample T-Test and CI: 1, C108  
Two-sample T for 1 
C108 N Mean StDev SE Mean 
1 15 3. 900 0. 431 0. 11 
2 15 3. 900 0. 449 0. 12 
Difference = mu (1) - mu (2) 
Estimate for difference: 0. 000000 
95% CI for difference: (-0. 329701, 0. 329701) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0. 00 P-Value = 1. 000 DF = 27 
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به مقدار   باشد نتیجه می گیریم که فرض    05. 0که بیشتر از    P-VALUEبا توجه  ) برابری میانگین ها ( تایید   𝑯𝟎می 
بدین معنی که توانایی حل مسئله بین دو گروه عادی و معتاد دارای  ،  و عدم تایید فرضیه می باشد 𝑯𝟏که این به معنی رد، میشود

نمی باشد  .تفاوت معناداری 
 

 آزمون مربوط به تحمل استرس:
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است بنابراین مشاهده   05/0با توجه به نمودار از آنجا که مقدار احتمال مربوط به آزمون اندرسن دارلینگ انجام شده بیشتر از 

برای،  می شود که میانگین ها نرمال هستند پس روش مناسب پارامتری است و آزمون الزم  استفاده در این  استفاده از آزمونهای 
 .  دو نمونه مستقل می باشدبررسی آزمون تی 

Two-Sample T-Test and CI: 4, C108  
Two-sample T for 4 
C108 N Mean StDev SE Mean 
1 15 2. 478 0. 440 0. 11 
2 15 3. 444 0. 552 0. 14 Difference = mu (1) - mu (2) 
Estimate for difference: -0. 966667 
95% CI for difference: (-1. 341258, -0. 592076) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -5. 30 P-Value = 0. 000 DF = 26 

 

،  میشود )برابری میانگین ها( رد 𝑯𝟎می باشد نتیجه می گیریم که فرض   05.  0که کمتر از   P-VALUEبا توجه به مقدار 

معنی که تحمل استرس بین دو گروه عادی و معتاد دارای تفاوت معناداری بدین  ،  و تایید فرضیه می باشد  𝑯𝟏که این به معنی قبول

باالتری نسبت به افراد معتاد است. است عادی در سطح   و با توجه به میانگین های دو گروه مشاهده می شود که در افراد 
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 :آزمون مربوط به استقالل 
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است بنابراین مشاهده    05/0آنجا که مقدار احتمال مربوط به آزمون اندرسن دارلینگ انجام شده بیشتر از با توجه به نمودار از 

برای،  می شود که میانگین ها نرمال هستند پس روش مناسب پارامتری است و آزمون الزم  استفاده در این  استفاده از آزمونهای 
 بررسی آزمون تی دو نمونه مستقل می باشد  

Two-Sample T-Test and CI: 3, C108  
Two-sample T for 3 
C108 N Mean StDev SE Mean 
1 15 3. 333 0. 581 0. 15 
2 15 3. 667 0. 383 0. 099 
Difference = mu (1) - mu (2) 
Estimate for difference: -0. 333333 
95% CI for difference: (-0. 704119, 0. 037452) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1. 86 P-Value = 0. 076 DF = 24 

 

، )برابری میانگین ها( تایید میشود 𝑯𝟎می باشد نتیجه می گیریم که فرض    05.  0که بیشتر از   P-VALUEبا توجه به مقدار  

باشد  𝑯𝟏که این به معنی رد تفاوت بدین معنی که حس  ، و عدم تایید فرضیه می  عادی و معتاد دارای  بین دو گروه  استقالل 

   .معناداری نمی باشد

 

و   نتيجه گيری  بحث 
 . رد می شود بنابراین فرضیه تأیید نمی شود  1H پذیرفته می شود و  0Hدرآزمون مربوط به حل مسأله : فرض 

به خود و خوش بینی در هر دو آزمون فرضیه تأیید می گردد یعنی    . رد می گردد  0Hقبول و   1Hدر آزمون احترام 

 .  رد می گر دد 0H قبول و  1Hدر آزمون تحمل استرس : فرضیه تأیید گردیده یعنی  
عادی   27همچنین این تحقیق فقط در جنس مونث انجام شده که میانگین سن معتادین   - سال می باشد    30سال و افراد 

 .  فوق دیپلم بودند  %20دیپلم و   %80همچنین سطح تحصیالت 

همان طور در تحقیقات . ( هوش هیجانی بر بروز و مهارت خشم مؤثر است1385رمضانی ) –اساس تحقیقات عبداللهی  بر  -

 .  ما باال بودن کنترل تکانه هوش هیجانی در کسانی که مدت زمان ترک بیشتری داشتند باالتر بود
- ( در تحقیقات . مقابله با مشکالت و سازگاری مؤثر است( هوش هیجانی برای ارتقای توانایی 1388براساس تحقیقات صفوی 

به تحقیق انجام شده  به این نتیجه رسیدیم که افزایش شاخص سازگاری در کاهش گرایش به اعتیاد مؤثر است بنابراین با توجه 

ل بین زنان مبتال وتحقیقات مشابه انجام شده در داخل وخارج کشور تفاوت معناداری در توانایی حل مسعله وتحمل استرس واسقال
چون  به اعتیاد بر آموزش مهارتهای مهمی  بیماران مبتال  بنابراین پیشنهاد می شود در درمان  سالم وجود دارد  به اعتیاد وافراد 

 سازگاری حل مسعله و صورت تحمل استرس وانعطاف پذیری صورت گیرد وانجام تحقیقات بیشتر دراین زمینه توصیه می شود
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