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هدف :فرآيندهاي تحول مانند هوش هیجانی ،سبک دلبستگی و عزت نفس نقش اساسی در سالمت
روانشناختی افراد ايفا میکنند و يکی از عوامل زمینهساز اعتیاد میباشند .هدف پژوهش حاضر بررسی هوش
هیجانی ،سبک دلبستگی و عزت نفس در مردان معتاد و بهنجار بود.
روش :بر اساس مالکهاي ورود ،شیوه نمونهگیري در دسترس و مصاحبه نیمه ساختار يافته بر مبناي
 05 ، DSM IVنفر از مردان معتاد انتخاب و پس از همتاسازي با  05نفر از مردان غیرمعتاد توسط مقیاس
رگه فراخلقی ( ،)TMMSپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگساالن ( )AASو سیاهه عزت نفس کوپراسمیت مورد
ارزيابی قرار گرفتند.
یافتهها :نتايج نشانداد که در سبک دلبستگی ايمن میانگین نمرات گروه غیرمعتاد بیشتر از گروه معتاد
است ،درحالیکه در سبک ناايمن اجتنابی و سبک اضطرابی دوسوگرا مردان معتاد به طور معناداري باالتر از
مردان غیر معتاد هستند .در هر سه مولفه توجه ،تمايز و بازسازي خلق از هوش هیجانی ،افراد معتاد در
مقايسه با گروه غیرمعتاد نمرات پايینتري کسب نمودند .همچنین در همه مؤلفههاي عزت نفس نیز گروه
غیرمعتاد نمرات باالتري در مقايسه با افراد معتاد کسب نمودند.
نتیجهگیری . :همبستههاي روانشناختی هوش هیجانی ،سبک دلبستگی بزرگسالی و عزت نفس از عوامل مهم
خطرساز بروز پديده اعتیاد به مواد مخدر است و تلويحات کاربردي فراوانی در زمینه مداخالت پیشگیرانه و
درمان رفتارهاي سوء مصرف دارد.
کلیدواژهها :هوش هیجانی ،سبک دلبستگی ،عزت نفس ،اعتیاد
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مقدمه

 .)9505ماير 4و سالووي )0221( 0هوش هیجانی

در دهههاي اخیر جهان با آمارهاي تکاندهندهاي از

را در قالب ظرفیت ادراک ،1ابراز ،1شناخت،2
05

و اداره

00

6

هیجانها در خود و ديگران

شیوع اعتیاد به مواد مخدر در سطح جوامع مواجه

کاربرد

شده است .اين پديده در کشور ما نیز شیوع زيادي

تعريف کردند .هوش هیجانی مهارتهايی مانند

دارد .وجود بیش از دو میلیون معتاد در جامعه جوان

توانايی ارزيابی و ابراز صحیح هیجان (توانايیهاي

ايران ،پايین آمدن سن اعتیاد ،شیوع اعتیاد در مدارس

درون فردي) ،توانايی ارزيابی هیجانها در ديگران

و باالخره وجود بیش از يک صد هزار زندانی

(توانايیهاي میان فردي) ،توانايی تنظیم مؤثر

مرتبط با اعتیاد در کشور (مالزاده و عاشوري،

هیجانها و توانايی به کارگیري احساسات براي

0911؛ خوش طینت )0920 ،ضرورت بررسیهاي

هدايت رفتار را شامل میشود .بر اساس الگوي

سببشناسی را بیش از گذشته خاطر نشان میسازد.

سالووي و همکاران ( )0220هوش هیجانی توانايی

اعتیاد يک بیماري مزمن و عود کننده است که

شناسايی هیجانهاي خود و ديگران ،تمايز بین آنها

عوامل مختلف ژنتیکی ،روانی ،اجتماعی و محیطی

و استفاده از اين اطالعات ،براي هدايت افکار و

در تعامل با يکديگر منجر به شروع و تداوم آن می-

اعمال فرد میباشد .در واقع هوش هیجانی داراي

شوند .بنابراين شناسايی هر چه بیشتر عوامل زمینه-

سه مؤلفه توجه ،09تمايز 09و بازسازي خلق 04است.

ساز اعتیاد و نیز تفاوتهاي فردي میان افراد معتاد با

توجه به معناي توجه افراد به احساسهاي خودشان

ديگران در افزايش کارآيی راهبردهاي پیشگیري و

و ديگران و ارزش قايل شدن براي آنها ،تمايز به

درمان ضروري است.

معناي تفاوت و تمايز قايل شدن میان احساسها و

يکی از نظريههايی که در دهه اخیر در مورد

بازسازي خلق به معناي استفاده از افکار مثبت،

سببشناسی اعتیاد پیشنهاد شده آن است که افراد

بازسازي خلق منفی و مديريت مؤثر هیجانها براي

براي رهايی از حاالت عاطفی آزارنده و تنشهاي

هدايت رفتار میباشد .افرادي که هوش هیجانی

هیجانی به سوء مصرف دارو يا مواد روي میآورند.

پايینی دارند در ارزيابی صحیح و ابراز هیجان ،تنظیم

به اعتقاد اين دسته از نظريهپردازان افرادي که به

مؤثر تجربههاي هیجانی و در توانايی به کارگیري

لحاظ هیجانی باهوش هستند ،فشارهاي همتايان را

احساسات براي هدايت افکار و رفتار مشکل دارند.

درک میکنند و از عهده کنترل هیجانهاي خود
بر میآيند؛ و در نتیجه در برابر مصرف مواد مقاومت
بیشتري به خرج میدهند؛ در مقابل افرادي که از
هوش هیجانی پايین برخوردارند براي مقابله با
هیجانهاي منفی ،به مصرف مواد میپردازند
(هرمن9555 ،0؛ سنها9550 ،9؛ مارتینز 9و همکاران،
1. Herman
2. Sinha

3. Martins
4. Mayer
5. Salovey
6. Emotional intelligence
7. Perception
8. Expression
9. Understanding
10. Using
11. Management
12. Attention
13. Clarity
14. Mood repair
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نتايج برخی پژوهشها مانند ترينیداد 00و جانسون

06

ريک 96و وانهل )9556( 91و الدمدو 91و همکاران

( )9559و رايس 01و همکاران ( )9551میکالزاک

01

( )9509نشان میدهد کسانی که از دلبستگی ايمن

و همکاران ( )9552حاکی از آن است که نمرات

برخوردار هستند ،سبکهاي تنظیم هیجان سازش

باال در پرسشنامه هوش هیجانی ،با سطوح پايین

يافته دارند ،در ارتباطات میان فردي از همدلی

برخی رفتارهاي پر خطر مانند پذيرش سیگار ،قصد

برخوردارند ،آشفتگیهاي فردي ناچیزي در آنها

سیگار کشیدن و مصرف مشروبات الکلی رابطه

ديده میشود و در رويارويی با تنیدگیها موفقتر
هستند .در مقابل کسانی که سبک دلبستگی ناايمنِ
95

و النتیري

90

()9550

دلبستگی در ارتباط هستند .به اعتقاد بالبی بسیاري از

هیجانی هستند .هاندرت

تنشهاي هیجانی طی شکلدهی ،نگهداري ،قطع و

ارتباط میان دلبستگی ناايمن و ناتوانی هیجانی را در

بازسازي ارتباطات دلبستگی نقش بازي میکنند.

گروهی از مردان دچار اختاللهاي خلقی و

هازن و شاور ( )0211بر اساس نظريه دلبستگی

اضطراب جدايی و تامپسن 99و والدن )9550( 99در

بالبی ،دلبستگی بزرگسال را پايهگذاري کردند .اين

افراد دچار اختاللهاي تکانهاي گزارش دادند.

پژوهشگران به دو شکل دلبستگی بزرگسال را

يکی از نکات اساسی در رديابی عوامل فردي

تعريف کردند :الف) بازنمايیهاي درونی يا

مؤثر در پیشبینی رفتارهاي پرخطر ،تمرکز بر نقش

الگوهايی که رفتار میانفردي و پردازش اطالعات را

عمده «عوامل تحول »94میباشد .در اين میان براي

هدايت میکند ،ب) راهبردها و شیوههاي

روشن شدن نقش عوامل تحول در سببشناسی

اختصاصی که افراد براي حفظ امنیت خود استفاده

سوء مصرف ،پژوهشهاي اخیر تالش کردهاند که

میکنند .آنها بر اساس نتايج بهدست آمده از

اين تأثیرات را از منظر سبک دلبستگی بزرگسال

90

پژوهشهاي انجام شده در زمینه سبکهاي

دنبال نمايند (ارنس 96و همکاران .)9509 ،يافتههاي

دلبستگی نوزادي ،سبکهاي د لبستگی بزرگسال را

پژوهشی در اين زمینه اندک است و نتیجهگیريها

در سه طبقه ايمن ،95اجتنابی 90و دوسوگرا 99معرفی

با احتمال مطرح میشوند (تاسکا 91و همکاران،

99

)9552؛ نتايج پژوهش مکنالی و همکاران ()9559

کردند .نتايج برخی پژوهشها مانند بکندم
( ،)9550کافتسوس

94

( ،)9554فوالم

90

(،)9559

15. Trinidad
16. Johnson
17. Reis
18. Mikolajczak
19. Bowlbuy
20. Secure attachment style
21. Avoidant attachment style
22. Ambivalance attachment style
23. Bekendm
24. Kafetsios
25. Fullam

26. Rick
27. Vanheule
28. Oldmeadow
29. Insecure attachment style
30. Hundert
31. Lantieri
32. Thompson
33. Waldon
34. Developmental factors
35. Adult attachment style
36. Ahrens
37. Tasca

Health Psychology/ Vol.2. No.3/ Autom 2013
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91

و همکاران ( )9556نشان داد که

مرحله شکل میگیرد .در مرحله اول ،عزت نفس

اختالف مشاهده شده در الگوهاي نوشیدن در افراد

پايین میتواند علتی براي رفتار انحرافی به حساب

الکلی با دلبستگی بزرگسالی ارتباط دارد و سبک

آيد؛ يعنی عزت نفس با رفتار انحرافی همبستگی

دلبستگی ناايمن 92احتمال رشد الگوهاي نوشیدن

منفی دارد .در مرحله دوم ،رفتارهاي انحرافی

مخرب را افزايش میدهد .در پژوهش کسل 45و

همبستگی مثبتی را با عزت نفس نشان میدهند .به

همکاران ( )9551ارتباط معکوس اما غیر معناداري

بیان ديگر جستجو براي تسکین احساس بی ارزشی

میان احتمال مصرف مواد و سبک دلبستگی ايمن در

خود ،فرد را تشويق میکند که به گروه همساالن که

دانشجويان بهدست آمد .از سوي ديگر

داراي رفتار انحرافی هستند بیان میکنند که عزت

کوپراسمیت )0221( 40در پژوهشی نشان داد اين

نفس پايین مستقیماً روي ارتباط نوجوان با همساالن

امر که افراد مضطرب دوسوگرا و اجتنابی مقدار

مصرف کننده مواد تأثیر میگذارد که اين موضوع

بیشتري الکل مصرف میکنند ،در رابطه مستقیم با

به طور غیر مستقیم ،مصرف تفننی مواد را تسهیل

کاهش احساس ارزشمند بودن خود ،میباشد .به

میکند .در مورد متغیر عزت نفس میتوان گفت اين

اعتقاد وي ديدگاه منفی از خود با مقدار مصرف

احتمال وجود دارد که مصرف گاه گاهی اگرچه به

بیشتر رابطه دارد.

بروز مشکالتی در زندگی فرد منجر نشده باشد ،به

ديدگاه مثبت نسبت به خود يا گرايش به تجربه

دلیل ناتوانی فرد در تنظیم عواطف و حل مشکالت،

خود به عنوان موجودي شايسته ،مفهوم عزت

موجب کاهش اعتماد به نفس شود و اين حتی می-

نفس 49را تشکیل میدهد .کوپر اسمیت ()0221

تواند يک فرد مصرف کننده را به سوء مصرف

عزت نفس را ارزيابی مداوم شخص نسبت به

کننده تبديل کند (جیمنز .)9551، 44با اين وجود اين

ارزشمندي خود میداند .به اعتقاد او عزت نفس

يافتهها با نتايج برخی پژوهشهاي ديگر مانند چیر

40

چهار عاملِ میزان احترام و پذيرشی که فرد از سوي

و همکاران ( ،)9555دنلی 46و همکاران ( )9551و

ديگران دريافت میکند؛ میزان تجربههاي موفق در

کونینو )9505( 41در مورد ارتباط عزت نفس و

زندگی؛ ارزشها و انتظاراتی که بر مبناي آن تجربه-

سوء مصرف ،ناهمخوان است .هر چند مانند همیشه

ها را تغییر میدهد؛ و نحوه پاسخ فرد به از دست

ناهمخوانی در نتايج را میتوان به محدوديتهاي

دادن احساس ارزشمند بودن خود ،را در بر میگیرد.

روششناختی ،استفاده از ابزارهاي ضعیف در

در نظريه گرينبرگ 49و همکاران ( )0222تعامل بین

اندازهگیري متغیرها يا استفاده از شیوههاي آماري

عزت نفس و رفتارهاي انحرافی مانند اعتیاد ،در دو

نامناسب نسبت داد؛ بررسی بیشتر اين ارتباط
همچنان مورد تأکید پژوهشگران حوزه اعتیاد است

38. Doumas
39. Insecure attachment style
40. Kassel
41. Coopersmith
42. Self esteem
43. Greenberg

44. Jimenez
45. Scheier
46. Donnelly
47. Kounenou
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(مور

41

و همکاران .)0226 ،پژوهش حاضر در

جسمانی و عدم مصرف مواد مخدر براي کاهش

راستاي شناخت هر چه بیشتر عوامل زمینهساز اعتیاد

درد ناشی از بیماريهاي جسمانی حاد ،و اولین

به مواد مخدر ،با هدف مقايسه هوش هیجانی،

مراجعه براي ترک اعتیاد براي گروه مردان معتاد.

سبکهاي دلبستگی و عزت نفس در مردان معتاد و

عالوه بر اين ،افراد گروه بهنجار افرادي بودند که بر

همتايان غیر معتادشان شکل گرفت.

اساس گزارش شخصی و مصاحبه بالینی سابقه

اين پژوهش با توجه به گروهها و متغیرهاي موجود

و داروي خاصی (مانند مورفین) استفاده نمیکردند.

در قالب طرحهاي علی مقايسهاي انجام شد .در اين
پژوهش دو گروه شامل مردان معتاد و مردان غیر

ابزارها

معتاد شرکت داشتند .ابتدا بر اساس شیوه نمونه-

الف) پرسشنامه خصوصیات جمعیتشناختی و

گیري در دسترس  05نفر از مردان معتاد به يکی از

مالكهای ورود :اين پرسشنامه يک ابزار محقق

انواع مواد مخدر که در سال  0925به صورت خود

ساخته بود که از طريق آن اطالعات توصیفی،

معرف به مراکز ترک اعتیاد سازمان بهزيستی

خصوصیات جمعیت شناختی و مالکهاي ورودي

شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند انتخاب شدند.

شرکت کنندهها مورد بررسی قرار میگرفت.

افراد گروه معتاد بر اساس مصاحبه بالینی نیمه

ب) مقیاس رگه فراخلقی :)TMMS( 41اين

ساختار يافته که بر پايه معیارهاي  DSM IVو

مقیاس يک مقیاس خود گزارشی براي اندازهگیري

توسط روانشناس بالینی انجام شد ،نیز داراي مالک-

هوش هیجانی است که دو فرم  41مادهاي و 95

هاي مورد نظر بودند .در مرحله بعد  05نفر از مردان

مادهاي دارد .در اين پژوهش از فرم  95مادهاي

غیر معتاد که بر اساس متغیرهاي سن ،طبقه

استفاده شد .اين مقیاس بر اساس الگوي هوش

اجتماعی /اقتصادي و سطح تحصیالت با گروه اول

هیجانی سالووي و همکاران ( ،)0220هوش

مورد همتاسازي قرار گرفته بودند ،به عنوان گروه

هیجانی را در سه مؤلفه توجه هیجانی ،تمايز

مقايسه انتخاب شدند.

هیجانی و بازسازي خلقی اندازهگیري میکند09 .

در انتخاب شرکتکنندهها ،معیارهاي ورود زير

ماده براي سنجش توجه هیجانی 00 ،ماده براي

در نظر گرفته شد؛ دامنه سنی  95تا  45سال

تمايز و  6ماده براي بازسازي اختصاص يافته است

(میانگین سنی گروه معتاد  )SD 0/9( 92/9و

و در يک مقیاس  0درجهاي لیکرت از عمدتاً

میانگین سنی گروه غیر معتاد  )SD 4/1( 90/0بود)،

مخالف تا عمدتاً موافق درجه بندي میگردد.

سطح سواد کافی براي خواندن و نوشتن ،طول

سالووي و همکاران ( )9559در سه مطالعه ي پیاپی

اعتیاد حداقل يک سال ،عدم وجود بیماريهاي

ضرايب آلفاي مطلوبی را براي مؤلفههاي اين مقیاس

48. Moore

49. Trait Meta Mood Scale

Health Psychology/ Vol.2. No.3/ Autom 2013

روش

اختالل جسمانی يا روانشناختی خاصی مبتال نبودند
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بدست آوردند :توجه هیجانی ( 5/11 ، 5/19و

پرسشنامه داراي دو بخش است که در بخش اول،

 ،)5/11تمايز هیجانی ( 5/16 ، 5/11و  )5/14و

آزمودنی به هر کدام از سه عبارت توصیفی بر روي

بازسازي خلقی ( .)5/16 ، 5/64 ،5/10قربانی و

يک مقیاس  2درجهاي لیکرت ،از کامالً نامناسب

همکاران ( )9559ضرايب آلفاي توجه ،تمايز و
بازسازي را در نمونه ايرانی به ترتیب 5/60 ، 5/69
و  5/91و در نمونه آمريکايی به ترتیب 5/10 ، 5/19
و  5/10گزارش کردند .براي تعیین روايی اين
مقیاس پالمر 05و همکاران ( )9559در مطالعه خود
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روان شناسی سالمت
فصلنامه علمی پژوهشی /سال دوم ،شماره9ـ پايیز0929

همبستگی بااليی میان توجه و تمايز ( p> 5/50و

( )0تا کامالً مناسب ( )2پاسخ میدهد در بخش دوم
فرد يکی از عبارتها را به عنوان مناسب ترين
توصیف در مورد احساسات خود انتخاب مینمايد.
ريک و وانهل ( )9556پايايی کلی اين پرسشنامه را
باال و ضرايب آلفاي کرنباخ را براي خردهمقیاس-

 )r=5/92و تمايز و بازسازي ( p> 5/50و )r =5/0

هاي سبکهاي ايمن ،اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب

بهدست آوردند .قربانی و همکاران ( )9559در

 16/0 ،19/0و  40بهدست آوردند .همچنین روايی

مطالعه خود بر ساختار يکسان هوش هیجانی در دو

باز آزمايی آن را  5/19گزارش کردند .خوانین زاده

فرهنگ ايران و آمريکا تاکید کردند که اين امر

و همکاران ( )0914ضريب آلفاي کرونباخ را براي

انعکاسی از روايی سازه مقیاس رگه فراخلقی می-
باشد.
پرسشنامه

ج)
بزرگساالن
هازن

09

59

سبکهای

دلبستگی

( :)AASاين پرسشنامه که توسط

و شاور

09

( )0211ساخته شده ،يک

پرسشنامه خود گزارشی است که بر مبناي سبک-
}

هاي دلبستگی سه گانه آنیزورث( 04سبک ايمن،
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اجتنابی و دوسوگرا) و با اين فرض که میتوان در
روابط بزرگساالن نیز سبکهاي مشابه سبکهاي
دلبستگی کودکان يافت ،طراحی شده است .اين
ابزار در بر گیرنده سه عبارت توصیفی از احساسات
فرد درباره روابط میان فردي است که هر کدام از
آنها به يکی از سبکهاي دلبستگی اشاره دارد .اين
50. Palmer
51. Adult Attachment Style Questionnaire
52. Hazan
53. Shaver
54. Ainsworth

کل پرسشنامه  64عنوان کردند.
د) سیاهه عزت نفس کوپراسمیت

55

(فرم

بزرگسال) :کوپراسمیت ( )0202فرم ابتدايی مقیاس
عزت نفس خود را تنظیم کرد .فرم بزرگسال اين
مقیاس داراي  01ماده است که  1ماده آن يعنی
شمارههاي  41 ،40 ،94 ،91 ،95 ،09 ،6و 00دروغ
سنج است و چنانچه پاسخ دهنده از  1ماده دروغ
سنج بیش از  4نمره بیاورد بدان معنی است که
اعتبار آزمون پايین است و آزمودنی سعی کرده خود
را بهتر از آن چیزي که هست جلوه دهد 05 .ماده
ديگر به  4خرده مقیاس شامل عزت نفس اجتماعی،
عزت نفس خانوادگی ،عزت نفس تحصیلی و عزت
نفس کلی تقسیم شده است .نمرهگذاري آزمون به
شکل صفر و يک است؛ در مادههاي شماره،0 ،4 ،9

55. Coopersmith Self-Esteem Inventory

 01 ،41 ،40 ،96پاسخ بلی ،نمره يک و پاسخ خیر،

واريانس چند متغیري استفاده شد .نتیجه آزمون M

نمره صفر میگیرد و بقیه مادهها معکوس نمره-

باکس (P > 5/50؛  )F =0/50نشان داد که ماتريس

گذاري میشود .همبستگی میان نمرههاي اين آزمون

کواريانس متغیرهاي وابسته در گروهها همسان است

براي مردان  5/26و براي زنان  5/10گزارش شده

و میتوان از تحلیل واريانس چندمتغیري استفاده

است .پايايی آن با روش آزمون -باز آزمون براي

نمود .نتیجه آزمون چند متغیري المبداي ويلکز

01

مردان  5/25و براي زنان 5/29بهدست آمده است.

(P > 5/550؛  )F )9 ،26( =9/11معنادار بود.

( )0221ضريب آلفاي کرونباخ

معنادار بودن اين آزمون نشان میدهد که در

پرسشنامه را  5/15بهدست آورد و بر روايی مطلوب

متغیرهاي سبکهاي دلبستگی ،هوش هیجانی و

اين مقیاس تأکید کرده و روايی  5/10را گزارش

عزت نفس بین گروه مردان معتاد و غیر معتاد

کرده است.

تفاوت معنادار وجود دارد ،ولی اين معناداري

فرانسیس

06

همانطور که ذکر شد پس از انتخاب افراد به

مشخص نمیکند که دو گروه در کدام ابعاد و

شیوه تصادفی ،پژوهشگر پس از کسب رضايت و

مؤلفهها با همديگر تفاوت دارند .براي اين منظور

توضیح فرآيند پژوهش ،پرسشنامهها را در اختیار

تحلیل واريانس يکراهه انجام شد .در جدول 0

آنها قرار میداد .اجراي اين سه آزمون براي هر فرد

مقادير  Fتحلیلهاي واريانس ،میانگین و انحراف

بطور متوسط به  95دقیقه زمان نیاز داشت .در طول

استاندارد متغیرها و مؤلفههاي آنها آمده است.

پاسخدهی آزمودنیها ،پژوهشگر حضور فعال

نتايج جدول  0نشان میدهد که در هر سه سـبک

داشت تا از بروز پاسخ هاي تصادفی جلوگیري

دلبستگی تفاوت معناداري بین دو گـروه وجـود دارد؛

نمايد و در صورت لزوم به پرسشهاي آزمودنیها

بهطوريکه گروه غیر معتاد در سبک دلبسـتگی ايمـن

پاسخ دهد.

نمـرات بـاالتري بـهدسـت آوردهانـد و در دو سـبک

پس از جمعآوري اطالعات ،داده ها توسط

ناايمن اجتنابی و دوسوگرا میانگین گروه معتـاد بـاالتر

برنامه  SPSS-18مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

است .در هر سه مولفه هوش هیجـانی نمـرات افـراد

براي بررسی آماري عالوه بر آمار توصیفی از شیوه

غیر معتاد بیشتر از معتادان است .در تمـام مژلفـههـاي

تحلیل واريانس چند متغیري استفاده شد.

عزت نفس هم بین دو گروه تفـاوت معنـادار وجـود
داشت و گروه غیر معتاد در مقايسـه بـا گـروه معتـاد
نمرات باالتري کسب نمودند.

یافتهها
به منظور مقايسه دو گروه در متغیرهاي سبک
56. Francis

57- Wilks' Lambda
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جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و مؤلفههاي آنها و نتايج تحلیل واريانس يکراهه براي مقايسه گروه معتاد و غیر معتاد
متغیر

مولفه

سبک دلبستگی

تعداد
05

میانگین
4/55

مردان غیر معتاد

05

0/29

0/29

مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد
مردان معتاد
مردان غیر معتاد

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

4/96
9/09
0/95
9/64
91/09
96/24
90/01
90/99
06/95
01/90
60/10
16/91
9/41
6/15
9/95
0/96
4/59
0/29
91/09
49/26

9/90
9/55
9/40
9/49
4/09
1/16
0/05
0/11
4/94
9/40
1/06
6/1
9/99
9/50
4/40
9/19
0/91
0/46
6/95
1/09

QUOTE }P5/50

{ **

دلبستگی ايمن
دلبستگی اجتنابی
دلبستگی دوسوگرا
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هوش هیجانی

}

تمايز هیجانی
بازسازي خلقی
هوش هیجانی
عزت نفس اجتماعی

عزت نفس
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توجه هیجانی

عزت نفس خانوادگی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس کلی

گروه
مردان معتاد

QUOTE }P5/550

انحراف استاندارد
9/40

(F, df=)9/19
***02/25
**1/50
***09/19
***2/24
***99/06
**1/10
***11/02
***90/15
***02/62
**05/15
***00/15

{ ***

بحث و نتیجهگیری

و دوسوگرا (اضطرابی) بـاالتر از افـراد سـالم اسـت.

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان يک پديـده در هـر

اين نتايج بـا نتـايج پـژوهش مـکنـالی و همکـاران

کشوري اعم از توسعه نیافته يا در حـال توسـعه

( )9559که نشان داد در افراد ناايمن اعتیـاد بـه الکـل

رخ میدهد که به جهت پیآمدهاي حاصل از آن،

بیشتر است ،در يک راستا میباشد .بنا بـر نظـر بـالبی

اين پديده در مقوله آسـیبهـاي اجتمـاعی قـرار

تجارب اولیه کسب شده توسط کودک در نظامی بـه

داده مــیشــود کــه خــود زمینــهســاز بســیاري از

نام الگوي درونکاري ،درونسازي میشود .اين الگو

آسیبهاي ديگر است .در راستاي شـناخت هـر

نه تنها حکم يک مـدل را بـراي ارتباطـات کـودک-

چه بیشـتر عوامـل پـیشزمینـه اعتیـاد ،پـژوهش

والد دارد بلکه الگوي ارتباطات اجتماعی آينـده فـرد

حاضر با هدف مقايسه هوش هیجانی ،سبکهاي

هم میباشـد؛ همچنـین قـوانین نانوشـتهاي را بـراي

دلبستگی و عزت نفس در مردان معتاد و همتايان

اينکه چگونه فرد تجربه کنـد ،ابـراز وجـود کنـد ،بـا

بهنجارشان شکل گرفت.

عواطف پريشان خود کنار بیايد ،بـا تـنشهـا روبـرو

نتايج پژوهش نشان داد میـانگین نمـرات افـراد
غیرمعتاد در دلبستگی ايمن باالتر از معتادان اسـت ،و
میانگین نمرات معتادها در دو سبک نـاايمن اجتنـابی

شود ،و مسايل زندگی را حل کند ،فـراهم مـیکنـد
0

(کــوپر و همکــاران0221 ،؛ الدمــدو و همکــاران،
1. Cooper

مقایسه هوش هیجانی ،سبک دلبستگی و عزت نفس...

 .)9509دلبستگی ايمن با ويژگیهـاي مثبـت شـامل

مؤلفه هوش هیجانی میانگین نمرات افراد معتاد

رضــايت از زنــدگی ،صــمیمیت ،تنظــیم مناســب

پايینتر از افراد غیرمعتاد است .اين يافته هم سو با

عواطف منفی و مقابله مسألهمدار در برابر مشـکالت،

فرضیههاي گلمن )0220( 4مبنی بر پايین بودن

مسايل زندگی ،تجربه شديد تنیـدگیهـا و رضـايت
کم مـرتبط اسـت (فنـی 0و نلـر .)0225 ،9دلبسـتگی
ناايمن ،ظرفیتهاي سازش اجتمـاعی و اطمینـان بـه
خود را با اشکال مواجه میسازد .چنـین کـودکی در
بزرگسالی در برابر تنیدگیها درمانـدگی نشـان مـی-
دهد و فاقد مهـارتهـاي الزم بـراي زنـدگی اسـت

گستردهاي از مهارتها از جمله جرأت ورزي،
مسأله گشايی ،انعطاف پذيري (تنطیم هیجان ،تفکر
و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرايط) ،توانايی
تحمل تنیدگی (مقاومت در برابر وقايع نامطلوب و
موقعیتهاي تنیدگیزا) و کنترل تکانه را شامل می-

(الدمدو 9و همکاران .)9509 ،يک فرض زيـر بنـايی

شود .بنابراين توانشهاي هیجانی اهمیت خاصی

و اساسی نظريه بالبی اين است که در فرد بزرگسـال

دارند؛ افرادي که با سرعت و دقت هیجاناتشان را

تنیدگیهاي جسمانی يا روانشناختی به طـور خـود

ارزيابی ،بیان و کنترل میکنند ،بهتر میتوانند به

بخودي نظام دلبسـتگی کـودکی را فعـال مـیکننـد.
ادراک يک تهديد احتمالی يـا واقعـی در بزرگسـالی،
منجر به فعال شدن نظام دلبستگی کودکی مـیشـود.
وقتی نطام دلبستگی فعال میشود ،با توجـه بـه نـوع
سبک دلبستگی موجود در فرد ،وي بـه دنبـال راهـی
اســت کــه در دســترس بــوده و امنیــتجــويی او را

محیط اطراف خود پاسخ دهند .به اعتقاد کافتسیوس
( )9554و مککارتی 0و همکاران ( )9550افراد با
سبک دلبستگی ايمن در ارتباطات خود از شیوههاي
کارآمد و مؤثر ارتباطی استفاده کرده و توانايی
مديريت ارتباط عاطفی و هیجانی خود را دارند.

برآورده سازد .پس نظام دلبسـتگی تحـت شـرايط و

افراد ايمن در برقراري روابط صمیمی راحت

حالتهاي مختلف از جمله تنیدگیهـا و تهديـدهاي

هستند ،تمايل دارند براي دريافت حمايت به ديگران

فعال مـیشـود و فـرد را بـه سـمت يـافتن راهحـل

وابسته باشند و اطمینان دارند ديگران آنها را دوست

متناسب با سبک دلبستگی فرد ،سوق میدهد (ارنـس

دارند .تصوير مثبتی از خود دارند و از ديگران

و همکــاران .)9509 ،بنــابراين احتمــال مجموعــه

انتظارات مثبتی دارند .افراد دوسوگرا براي برقراري

رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف مواد در دلبسته نـا
ايمن باال است (کسل و همکاران.)9551 ،
نتايج ديگر پژوهش نشان میدهد در هر سه
1. Feeney
2. Noller
3. Oldmeadow
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خود و دلبستگی دوسـوگرا بـا دلمشـغولی در مـورد

گلمن معتقد است هوش هیجانی حیطههاي
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دلبستگی اجتنابی با سطوح پايین تعهـد و مراقبـت از

هوش هیجانی افراد سوءمصرف کننده میباشد.

روابط نزديک تمايل شديدي دارند ،اما نگرانی
زيادي هم از طرد شدن دارند .اين افراد تصوير منفی
از خود دارند ولی نگرش مثبت به ديگران دارند.
4. Goleman
5. McCarthy
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مشکل اساسی گروه اجتنابی ،خود اتکايی 0است.

آينده وضعیت به مراتب بدتري نسبت به زمان

زمانی که احتمال میرود که از طرف ديگران طرد

حالش را تجربه کند .حتی اين احتمال نیز وجود

شوند با انکار نیاز دلبستگی سعی میکنند تصوير

دارد که مصرف گاه به گاه اگرچه مشکالتی در

مثبت از خود را حفظ کنند .اين افراد حس

زندگی فرد ايجاد نکرده باشد ،به دلیل ناتوانی فرد

خودارزشمندي بااليی دارند و برقراري روابط نزديک

در کنترل خود ،به اندازه کافی موجب کاهش اعتماد

با ديگران را کم اهمیت میشمارند ،اما افراد دوسوگرا

به نفس شود و اين میتواند يک فرد مصرف کننده

حس عمیقی از بیارزش بودن را تجربه میکنند.

را به سوء مصرف کننده تبديل کند .افزون بر يافته-

خود افشاگري نامناسب ،ابراز نامناسب هیجانها،

هاي پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که

گريههاي مکرر در حضور مراقب و وابستگی به

سبکهاي دلبستگی از طريق تأثیر بر کیفیت روابط

ديگران در افراد دوسوگرا گزارش شده است و زمانی

اجتماعی در دو جهت مثبت يا منفی ،با عزت نفس

که نیازهاي آنها در روابط نزديک برآورده نمیشود،

اجتماعی رابطه دارند و باعث افزايش يا کاهش

آزردگی بیش از حدي را تجربه میکنند و آسیب-

عزت نفس اجتماعی میشوند .سبک دلبستگی ايمن

پذيري بااليی در اين گروه ديده میشود.

باعث افزايش عزت نفس اجتماعی و دلبستگی

میانگین نمرات عزت نفس گروه غیر معتاد به

اجتنابی يا دوسوگرا باعث کاهش عزت نفس

شکل معناداري باالتر از میانگین گروه معتاد بهدست

اجتماعی میشود .با استناد به اين که يکی از منابع

آمد .به اعتقاد گرينبرگ ( )0222عوامل فردي مانند

مهم عزت نفس ،ارتباطات نزديک با ديگران است و

پايین بودن عزت نفس میتواند در تعامل و تقابل با

با توجه به اين که اعتماد به خود و ديگران دو

فشار گروه ،منجر به مصرف مواد شود .به بیان ديگر

ويژگی اساسی افراد ايمن محسوب میشود ،بديهی

عزت نفس از حس فرد نسبت به ارزشمندي و

است فردي که خود و ديگران و ارتباط را به شیوه

شايستگی خود ناشی میشود؛ از سوي ديگر،

مثبتی تعريف کند ،بهوسیله ديگران بیشتر جذب و

شايستگی که نتیجه عزت نفس است ،به عنوان

پذيرفته میشود و مورد ارزش گذاري مثبت ديگران

استفاده سازگارانه از منابع درونی و بیرونی براي

قرار میگیرد ،در نتیجه ،عزت نفس اجتماعی باال

برآمدن از عهده چالشهاي زندگی و دستیابی به

میرود.

پیامدهاي مثبت ،مفهوم سازي شده است .میتوان

انتخاب گروه معتاد از میان مردان ،همسان

اين گونه نتیجه گرفت که تخريب يا بازداري

نبودن معتادين از نظر نوع ماده مصرفی و مدت زمان

ارزشمندي و شايستگیاي که از کمبود عزت نفس

مصرف ماده مخدر ،و همگن نبودن دو گروه معتاد

نشأت میگیرد ،میتواند فرد را آماده میکند تا در

و سالم از نظر وضعیت تأهل و ساختار خانواده از

1. Self-reliance

محدوديتهاي پژوهش حاضر به شمار میآيند.
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اعتقادات اسالمی از طريق سبک زندگی سالم بر
.گرايش دانشجويان به مصرف مواد مخدر
.46-02 ،)9( 0 ،فصلنامه روانشناسی سالمت
 بررسی اثربخشی.)0911( . ا، و عاشوري. ج،مالزاده
رفتاري در پیشگیري از-درمان گروهی شناختی

 فصلنامه.عود و بهبود سالمت روانی افراد معتاد
.0-09 ،)94( 06 ،دانشور
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