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 چکيده
با هدف مقایسه خلق و خوی هیجانی و عاطفی، شفقت به خود و دشواری در تنظیم  حاضر پژوهش

ای انجام شد. مقایسه –روش  علی به این پژوهش  هیجان در افراد معتاد و غیر معتاد انجام شد.

ک اعتیاد در شهر تهران تشکیل های ترکلیۀ افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیکرا جامعۀ آماری 

 مرکز ترک اعتیاد( سه مرکز 051) از میان مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر تهرانکه  دادند

 01سپس  .)کلینیک طوبی، کلینیک طراوت رهایی و کلینیک نصر( به صورت تصادفی انتخاب شد

مچنین هترس انتخاب شدند. گیری در دسنفر از افراد مراجعه کننده مبتال به اعتیاد به شیوه نمونه

با گروه معتاد همتا شده بودند به شیوه  های دموگرافیکنفر از افراد غیر معتاد که از نظر ویژگی 01

خلق و استاندارد؛ های پرسشنامه ابزار گردآوری داده ها نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

( و دشواری در تنظیم 2112)نف،  (، شفقت به خود2102)لورا و همکاران،  خوی هیجانی و عاطفی

با تحلیل واریانس چند متغیره آزمون . داده ها با استفاده از بود( 2112)گراتز و همکاران،  هیجان

نتایج نشان داد افراد معتاد در مقایسه با غیر معتاد خلق  تجزیه و تحلیل شد. spssکاربرد نرم افزار 

. افراد معتاد میانگین نمرات شفقت به خود p<0/05)و خوی هیجانی و عاطفی متفاوت دارند )

. p<0/05)کمتری و دشواری در تنظیم هیجان بیشتری در مقایسه با افراد غیر معتاد داشتند)

پژوهش افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد خلق و خوی عاطفی و  بنابراین براساس نتایج

واند تی برای افراد مبتال به اختالل مصرف میهای روانشناختهیجانی متفاوتی دارند که در درمان

این تفاوت در خلق و خوی افراد را در نظر گرفت. همینطور افراد معتاد شفقت به خود کمتری 

هایی مانند درمان مبتنی بر شفقت، آموزش ذهن مشفق و درمان مبتنی توان از درماندارند که می

 برد.بر پذیرش و عمل برای درمان این افراد به کار 

خلق و خوی هیجانی و عاطفی، شفقت به خود، دشواری در تنظیم : واژگان کليدي

 .معتادفرد هیجان، 
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 2انیخالد نبیز ،1حسن صمدي

 .ایران سمنان، اسالمی، آزاد گاهدانش سمنان، واحد روانشناسی، گروه 0
 .ایران سمنان، اسالمی، آزاد دانشگاه سمنان، واحد روانشناسی، گروه 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 انیخالد نبیز

خلق وخوي عاطفی و هيجانی، شفقت به خود  اي مقایسهبررسی 

 و دشواري تنظيم هيجان در افراد معتاد و غير معتاد
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 مقدمه

های بالینی، رفتاری و شناختی است که در ایجاد آن، عوامل اجتماعی و روانشناختی از یک سو، و عوامل اعتیاد یک نابهنجاری با نشانه

، 0)گاالنتر ]2[اعتیاد یک بیماری جسمانی، روانشناختی، اجتماعی و معنوی است. ]0[ دیگر نقش دارندشناختی و داروشناختی از سویی زیست

 از فرد، شخصیت همکاران، و 2کلونینجر دیدگاه اساس برکنند. گیری آن نقش ایفا میشماری در شکلبی 2اعتیادی( که عوامل پیش2112

 .] 2[  است شده تشکیل منش خلق و خو و اجزای

( مطرح شده است. 2AFECTتازگی مدلی بر مبنای بنیادهای سرشتی شخصیت با عنوان مدل ترکیبی خلق وخوی عاطفی/هیجانی)به 

AFECT  بعد اراده،  2مدلی یکپارچه بوده و در برگیرنده مفاهیم خلق و خوی عاطفی/هیجانی می باشد. در این مدل خلق و خوی هیجانی در

بعد خلق و خوی  02شود و در نهایت کنترل بیان شده، که هر یک از این ابعاد به دو بخش تقسیم می خشم، بازداری، حساسیت، مقابله و

ی زدگی و سرخوشپذیری، سرحالی، اراده، بازداری زدایی، هیجانعاطفی افسردگی، اضطراب، بی تفاوتی، وسواس، ادواری خویی، ماللت، تحریک

مبتنی بر این فرض است که خلق و  AFECT(. مدل 2102، 01و اتونی  9، کاروالهو0، ریپولد7، برونستین2، بیسول5)الرا]2[دهندرا شکل می

کننده و خطرساز برای تواند عامل محافظتشناسی روانی است. به عبارت دیگر، خلق وخو میخو عنصری کلیدی برای فهم سالمت و آسیب

ق وخوی عاطفی و هیجانی را را در یک الگوی یکپارچه نشان داده است و های روانی در نظر گرفته شود. این مدل ساختارهای خلرشد اختالل

 های بالینی موردهدف از ارائه این مدل ایجاد تعاریف روشنی از سالمتی و اختالل روانی است که بتوان به آسانی این تعاریف را در فعالیت

انپزشکی یک ابزار خودگزارشی کوتاه، معتبر، مناسب و در دسترس را های رواستفاده قرار داد و با آشکار ساختن روابط با شایعترین اختالل

 رابطه دارد. ]2[ افسردگیو ]5[دهد این مدل ترکیبی با اختالل اضطراب فراگیرفراهم کرد. پژوهش های گذشته نشان می

است.  00ب کرده است، شفقت به خودهای اخیر در رابطه با رفتارهای اعتیادی توجه محققان را به خود جلیکی از متغیرهایی که در سال

پایان نامه و مقاله  211سازۀ شفقت به خود را معرفی کرد و ابزارهایی برای سنجش آن ارائه داد، نزدیک به  02که کریستین نف 2112از سال 

رد به ویژه در بحبوبۀ دردها و اما شفقت به خود دقیقاً چه معنایی دارد؟ شفقت به خود حاکی از این است که ف . ]7[اندبا این موضوع پرداخته

ها با خود مهربان باشد، ماهیت گذرای آنها را درک و تصدیق کند و تجربۀ خود را بخشی از تجربۀ مشترک بشری بداند. نف سه مؤلفه مشکالت

که  تشکیل شده است برای شفقت به خود در نظر گرفته است که ارتباط درونی با هم دارند. هر مؤلفه از یک جنبۀ مثبت و یک جنبۀ منفی

در برابر همانندسازی  07آگاهیو ذهن02در برابر انزوا  05، تجربه مشترک بشری02در برابر خودقضاوتی 02مهربانی-شامل این موارد است:  خود

  . ]7[00افراطی

 این و دارند تریو رضایت از زندگی و بهزیستی روانی باال پایین اضطراب و افسردگی احساس باال خود شفقت با افراد که آنجایی از

افراد برای جلوگیری از از تجربه احساسات و هیجانات دردناک و افکار منفی و نیز برای مقابله با احساس است.  ناسازگار اعتیاد با ها ویژگی

به دهد که شفقت به خود در پیش بینی اعتیاد های گذشته نشان میپژوهش . ]7[یابندشکست به سمت رفتارهای اعتیادی گرایش می

 افراد وابسته به مواد نقش دارد. ]01[ و تبیین انگیزش درمان]9[ ولع مصرف مواد ، ]0[اینترنت

                                                           
1. Galanter 
2. pre-addiction 
3. Cloninger 
4. affective and emotional composite temperament model 
5. Lara 
6. Bisol  
7. Brunstein  
8. Reppold  
9. Carvalho  
10. Ottoni 
11. self-compassion 
12. Neff 
13 . self-kindness 
14 . self-judgment 
15. common humanity  
16. isolation 
17. mindfulness 
18. overidentification 
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دهد که بیشتر اختالالت روانشناختی نظیر ( نشان می2102)انجمن روانپزشکی امریکا،   DSMبررسی و تحلیل معیارهای تشخیصی 

با نقایص تنظیم هیجان  09سازیه ویژه سو مصرف مواد و اختالالت برونپریشی، اختالالت شخصیت و باختالالت خلقی، اضطرابی، روان

  . ]02[و دشواری تنظیم هیجان با مسائلی نظیر اعتیاد اینترنتی و اعتیاد به مواد رابطه دارد ]00[اندهمراه

ر یجان در افراد معتاد و غیبا هدف بررسی مقایسه خلق وخوی عاطفی و هیجانی، شفقت به خود و دشواری تنظیم هتحقیق بنابراین این 

 معتاد انجام شد.

 

 پيشينه تجربی پژوهش
غیرمعتاد انجام دادند.  افراد و مخدر مواد به معتاد افراد در منش و سرشت ابعاد مقایسهپژوهشی با هدف  ،(0292)و همکاران  ابوالقاسمی

 . بود بیشتر داری معنا طور به معتاد غیر افراد از مخدر مواد هب معتاد در افراد نوجویی و آسیب از اجتناب نمرات میانگین داد نشان نتایج

 .بود کمتر داری معنا طور به معتاد غیر افراد از معتاد افراد در راهبری خود و همکاری پاداش وابستگی، نمرات میانگین همچنین،

 درمان افراد انگیزش پیش بینی در ودخ دلسوزی به و شناختی خودکنترلی نقشپژوهشی با عنوان در  ،(0292)و همکاران  بشرپور

 کند.داری انگیز درمان را در افراد وابسته به مواد پیش بینی مینشان داد که شفقت به خود به طور معنی مواد به وابسته

اد اد به موهای سرشتی و منشی افراد دارای اعتیپیش بینی شدت اعتیاد از روی ویژگی عنوانپژوهشی با در  ،(0292) خاکپور و همکاران

که ویژگی های سرشتی و منشی افراد معتاد زندانی و غیر زندانی در کلیه خرده آزمون های سرشت و منش در شدت اعتیاد با هم  بیان کردند

 تفاوت معنی داری دارند. 

نتایج بهنجار انجام دادند. با عنوان مقایسه تنظیم هیجان میان افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد  یپژوهش، (0292)و همکاران  ایاژه

نشان داد که افراد دارای سوء مصرف مواد در زمینه دشواری تنظیم هیجانها در مقیاس عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، مقیاس مشکل در 

 مهار تکانه، مقیاس دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان تفاوت معنی داری با گروه کنترل بهنجار داشتند.

با عنوان مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی در پیش بینی عالئم اختالل افسرده  خود پژوهشدر  ،(0292)همکاران  و زادهرسول

به استثنای ترس و سرخوشی، همبستگی  AFECTکه تمامی ابعاد هیجانی و عاطفی مدل به ایننتیجه دست یافتند خویی در دانشجویان 

 معناداری با عالئم افسرده خویی دارند.

های حل مساله در افراد وابسته به عنوان مقایسه تنظیم شناختی هیجان و شیوه تحت خود پژوهشدر  ،(0295)و همکاران  فردیمدن

افراد معتاد از قابلیت تنظیم شناختی هیجان کمتری نسبت به افراد عادی  به این نتیجه دست یافتند کهمواد اپیوئیدی و افراد بهنجار 

 ]02[ کنند.با افراد عادی کمتر از شیوه های سازنده در حل مساله استفاده می برخوردارند و در مقایسه

 نشانپژوهش مقایسه ناگویی خلقی، سرشت و منش و پرخاشگری در معتادان و افراد عادی در  ،(0295)و همکاران  حسینی کتکی

 نوجویی و آسیب های مؤلفه نمرات همچنین، بود. عادی راداف از معتاد بیشتر افراد در پرخاشگری و خلقی ناگویی های مؤلفه نمرات که ددندا

 افراد در پشتکار و خودرهبری، مشارکت های مؤلفه نمرات و گردید گزارش عادی افراد از بیشتر معتاد افراد در منش و سرشت متغیر در

 ]02[ نشد مشاهده خودتعالی و وابستگی پاداش های مؤلفه در گروه دو بین داری معنی آمد. تفاوت دست به عادی افراد از کمتر معتاد

 در افراد هیجان تنظیم دشواری و شناختی هایتحریف ناکارآمد، هاینگرش مقایسهوهشی با عنوان ژپ ،(0295)و همکاران  حجازی

 ]05[ د.دار بوتایج نشان داد که تفاوت دو گروه در هر سه متغیر معنینبهنجار انجام دادند.  افراد و مواد سوءمصرف به مبتال

 های اختاللبا هدف بررسی نقش مدل ترکیبی خلق و خوی عاطفی/هیجانی در پیش بینی نشانه یپژوهش، (0292)و همکاران  چلبیانلو

اضطراب فراگیر در دانشجویان انجام دادند. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد هیجانی و عاطفی)به جز سرخوشی در خلق و خوی هیجانی( 

 های اختالل اضطراب فراگیر دارند.ی با نشانههمبستگی معنادار

 تعدیل یا و تنظیم جهت دارند هیجانی تنظیم های دشواری که کسانی که رسیدند نتیجه این به( 2112 )20جانسون و 21ترینیداد

 ]02[ .شوندمی کشیده ماده مصرف سوی به هیجانات

 دارای کنترل تکانشگری و هیجانات مدیریت در مواد نندگانک سوءمصرف که یافتند دست نتیجه به این (2117)و همکاران  فوکس

  هستند. مشکل

                                                           
19 . Externalizing disorders 
20. Trinidad  
21.  Jahnsone 
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 این بههمچنین آنها  .شودمی مواد سوءمصرف به منجر هیجان تنظیم در دشواری که دادند نشان( 2110) و همکاران 22پارکر همچنین،

 هیجان با مؤثر مقابله در ناتوانی از ناشی آنها مواد مصرف به گرایش دارند هیجانی تنظیم راهبردهای پایین سطح که افرادی که رسیدند نتیجه

 ]07[ .باشدمی مواد مصرف شروع در ویژه به آنها، مدیریت و

 کردند، بررسی را روانی شناسیآسیب و هیجانی تنظیم در ناکارآمد راهبردهای میان ارتباط پژوهشی طی (2101) و همکاران 22آلدائو

 در .دارند اعتیاد و روانی اختالالت در را اثر اندازه بیشترین حل مسأله از اجتناب و سرکوبی ذهنی، نشخوار ندمان راهبردهایی داد نشان نتایج

 در ایمقابله راهبردهای از و است کمتر آنها در مواد سوءمصرف خطر دارند مؤثری هیجانی مدیریت که افرادی شد، داده نان دیگر، تحقیقی

 ]00[. کنندمی ستفاده ا اعتیادآور، مواد مصرف بر اسرار با مواجهه

پژوهشی با عنوان رابطه بین شفقت به خود و اعتیاد به اینترنت انجام داد. نتایج نشان داد زیرمقیاس انزوا، خود  ،(2100) اسکندر و آکین

انی های خود مهربانی، اشتراکات انسقضاوتی و همانند سازی بیش از حد به طور مثبتی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارند درحالی که زیرمقیاس

 آگاهی به طور منفی با اعتیاد به اینترنت رابطه داشتند.  و ذهن

نقش شفقت به خود، خودکنترلی شناختی و ادراک بیماری در پیش بینی ولع مصرف در افراد  پژوهشدر  ،(2102) بشرپور و همکاران

 کند.داری ولع مصرف در افراد وابسته به مواد را پیش بینی میمعنیکه شفقت به خود به طور  ندبا وابستگی مواد نشان داد

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین شفقت به خود و خطر مصرف مواد انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان  ،(2100) فلپس و همکاران

باالتری برای مصرف مواد داشتند نسبت به افراد با  داد که شفقت به خود رابطه معناداری معکوسی با خطر مصرف مواد دارد. افراد که خطر

 تری گزارش کردند.خطر کمتر مصرف مواد، نمرات شفقت به خود پایین

 

 ه هاي تحقيقفرضي
 بین افراد معتاد و غیر معتاد در خلق و خوی هیجانی تفاوت وجود دارد.

 بین افراد معتاد و غیر معتاد در خلق و خوی عاطفی تفاوت وجود دارد.

 ین افراد معتاد و غیر معتاد در شفقت به خود تفاوت وجود دارد.ب

 بین افراد معتاد و غیر معتاد در دشواری تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد.
 

 پژوهشروش 
جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ افراد معتاد مراجعه کننده به  ای انجام شد.مقایسه –پژوهش حاضر به صورت مقطعی و به روش  علی 

مرکز ترک  051) دادند. برای اجرای پژوهش از میان مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر تهرانهای ترک اعتیاد در شهر تهران تشکیل یککلین

نفر از افراد مراجعه کننده  01سپس . )کلینیک طوبی، کلینیک طراوت رهایی و کلینیک نصر( به صورت تصادفی انتخاب شد اعتیاد( سه مرکز

افراد معتاد  پژوهش به ورود های مالکگیری در دسترس انتخاب شدند. های ورود به پژوهش به شیوه نمونهاساس مالک برمبتال به اعتیاد 

سال، دامنه تحصیالت سیکل تا کارشناسی، عدم سابقه بیماری جسمی  25-21دامنه سنی بین  ،)متادون و الکل شیشه، هروئین، )تریاک،

 های دموگرافیکنفر از افراد غیر معتاد که از نظر ویژگی 01سال از اعتیاد است. همچنین  2ذشت حداقل مزمن، عدم سابقه بیماری روانی و گ

 )متغیرهای جنس، سن و تحصیالت ( با گروه معتاد همتا شده بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین بستگان و همراهان افراد معتاد

سال،  25-21ی افراد غیر معتاد نیز عبارت از عدم ابتال به اختالل مصرف مواد، دامنه سنی بین های ورود به پژوهش برامالک انتخاب شدند.

ه از س به منظور گردآوری داده هادامنه تحصیالت سیکل تا کارشناسی، عدم سابقه بیماری جسمی مزمن و عدم سابقه بیماری روانی است. 

؛ مؤلفه 2 وسوال  52 ( که شامل2102) رکیبی سرشت عاطفی و هیجانی الرا و همکارانمقیاس تپرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفاده شد: 

به دست  02/1. در ایران ضریب آلفای کرونباخ این ابزار است ایدرجه 7اراده، خشم، بازداری، حساسیت، مقابله و کنترل در مقیاس لیکرت 

( SCS) الف(2112نف ) خودبه مقیاس شفقت  .(0295، و همکاران )چلبیانلو بودآمد و روش بازآزمایی نیز گویای پایایی قابل قبول این ابزار 

این مقیاس سه مولفه . ( پاسخ داده می شود5و تقریبا همیشه  0ماده ای است که بر اساس طیفی پنج درجه ای )تقریبا هرگز  22مقیاسی 

 عکوس(، اشتراکات انسانی در مقابل انزوا )معکوس( و بهشیاریمقیاس مهربانی با خود در مقابل قضاوت خود )مدوقطبی را در قالب شش زیر

کند. در مطالعات ایران همسانی درونی این مقیاس با آلفای کرونباخ گیری می)ذهن آگاهی( در مقابل همانندسازی افراطی )معکوس( اندازه

 22( یک ابزار 2112) گرتز و رومر) (DERSن )مقیاس دشواری تنظیم هیجا (.2102، و همکاران مناسب ارزیابی شده است )قربانی 02/1

                                                           
22. Parker 
23. Aldau 
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)تقریباً همیشه( در شش  5)تقریباً هرگز( تا  0گویه ای است که سطوح نقص و نارسایی تنظیم هیجانی فرد را در اندازه های پنج درجه ای از 

ع درماندگی، دشواری در مهار رفتارهای زمینه به شرح زیر می سنجد: عدم پذیرش هیجان های منفی، دشواری در انجام رفتارهای هدفمند مواق

هی هیجانی، و فقدان شفافیت هیجانی. از مجموع گامواقع درماندگی، دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان، فقدان آ تکانشی

زیرمقیاس ها و کل  نمره شش زیر مقیاس آزمون، نمره کل فرد برای دشواری تنظیم هیجان محاسبه می شود. نمره بیشتر در هر یک از

ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس دشواری تنظیم هیجان در نمونه های مقیاس، نشانه دشواری بیشتر در تنظیم  هیجان است. 

 (. در این پژوهش ها، ضرایب آلفای0292، 0202(، مورد بررسی و تایید قرار گرفته اند )بشارت،  = 722n( و غیربالینی ) = 007nبالینی )

، برای 09/1تا  72/1، برای دشواری در انجام رفتارهای هدفمند از 00/1تا  72/1کرونباخ برای پرسش های عدم پذیرش هیجان های منفی از 

، برای فقدان 05/1تا  72/1، برای دستیابی محدود به راهبردهای اثربخش تنظیم هیجان از 91/1تا  75/1دشواری در مهار رفتارهای تکانشی از 

برای  به دست آمد. 92/1تا  79/1، و برای نمره کل مقیاس از 91/1تا  77/1، برای فقدان شفافیت هیجانی از 02/1تا  72/1هیجانی از  آکاهی

  استفاده شد. SPSS-20نرم افزار  کاربردبا  های تی مستقل و تحلیل واریانس چند متغیرهاز آزمون حاضر تحلیل داده های پژوهش

 

 یافته هاي تحقيق

 رسی پيش فرض هاي تحليل کوواریانسبر

 آزمون نرمال بودن داده ها -1

 آزمون کولموگروف اسميرنوف تک نمونه اي :1جدول

 شاخص آماری                                        

 متغیر ها
Z P Sig 

 15/1 09/1 02/1 اراده

 15/1 02/1 22/1 خشم

 15/1 21/1 02/1 بازداری

 15/1 21/1 00/1 حساسیت

 15/1 00/1 22/1 مقابله

 15/1 02/1 25/1 کنترل

 15/1 10/1 22/1 خلق و خوی عاطفی

 15/1 10/1 22/1 نمرۀ کل دشواری در تنظیم هیجان

 15/1 00/1 05/1 هاعدم پذیرش هیجان

 15/1 09/1 02/1 کارگیری رفتارهای معطوف به هدفناتوانی در به

 15/1 09/1 02/1 مشکل کنترل تکانه

 15/1 21/1 00/1 عدم آگاهی هیجانی

 15/1 21/1 02/1 دسترسی کم به راهبردهای تنظیم هیجان

 15/1 09/1 02/1 نبود شفافیت هیجانی

 15/1 09/1 02/1 نمره کل شفقت به خود

 15/1 21/1 00/1 مهربانی با خود

 15/1 02/1 20/1 خود قضاوتی

 15/1 07/1 00/1 اشتراکات انسانی

 15/1 00/1 02/1 انزوا

 15/1 21/1 00/1 آگاهیذهن

 15/1 21/1 02/1 همانندسازی بیش از حد

 

است، فرضیه صفر تأیید  15/1سطوح معناداری به دست آمده برای هر یک از متغیرهای پژوهش که بزرگتر از  -0با توجه به نتایج جدول

 می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.شده و داده های تمام متغیرها نرمال است و برای هریک از متغیر ها 
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 همگنی واریانس ها-2

 لوین براي بررسی همگنی واریانس ها در گروه ها F: آزمون 2جدول

 شاخص آماری                          

 متغیر ها
df1 df2 F Sig 

 27/1 52/1 050 0 اراده

 22/1 72/0 050 0 خشم

 20/1 22/1 050 0 بازداری

 29/1 22/0 050 0 یتحساس

 02/1 70/1 050 0 مقابله

 52/1 27/1 050  کنترل

 09/1 02/0 050 0 خلق و خوی عاطفی

 00/1 22/1 050 0 نمرۀ کل دشواری در تنظیم هیجان

 50/1 22/1 050 0 هاعدم پذیرش هیجان

 79/1 17/1 050 0 کارگیری رفتارهای معطوف به هدفناتوانی در به

 22/1 07/1 050 0 انهمشکل کنترل تک

 27/1 22/1 050 0 عدم آگاهی هیجانی

 22/1 90/1 050 0 دسترسی کم به راهبردهای تنظیم هیجان

 27/1 72/1 050 0 نبود شفافیت هیجانی

 01/1 22/2 050 0 نمره کل شفقت به خود

 21/1 22/0 050 0 مهربانی با خود

 01/1 22/2 050 0 خود قضاوتی

 22/1 92/1 050 0 اشتراکات انسانی

 22/1 22/0 050 0 انزوا

 22/1 79/0 050 0 آگاهیذهن

 02/1 10/2 050 0 همانندسازی بیش از حد

 

 (.P>0.05سطوح معناداری به دست آمده، فرض تساوی واریانس ها برای همه متغیر ها برقرار است) -2 با توجه به نتایج جدول

 

 همگنی ماتریس کوواریانس ها-3

 باکس براي بررسی همگنی ماتریس کوواریانس ها در گروه ها Mون آزم :3جدول

 شاخص آماری          

 متغیر ها
M  باکس df1 df2 F Sig 

 02/1 27/0 55/90007 20 72/27 های خلق و خوی هیجانیزیر مقیاس

 99/1 22/1 05/70022 70 22/022 های خلق و خوی عاطفیزیرمقیاس

 00/1 20/0 55/90007 20 79/21 ظیم هیجانهای دشواری در تنزیر مقیاس

 17/1 20/0 55/90007 20 22/22 های سفقت به خودزیر مقیاس

 

 (. P>0.05فرض همگنی ماتریس کوواریانس ها برای همه متغیر ها برقرار است) -2 با توجه به نتایج جدول

این پژوهش قابلیت ورود به تحلیل کوواریانس را دارا بررسی پیش فرض های تحلیل واریانس چند متغیره نشان می دهد که داده های 

 می باشند و می توان تفاوت های دو گروه را در متغیر های وابسته مورد بررسی قرار داد.
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 بین افراد معتاد و غیر معتاد در خلق و خوی هیجانی تفاوت وجود دارد. آزمون فرضيه اول:

 ق و خوي هيجانی:آزمون تحليل واریانس چند متغيري براي خل4جدول

 شاخص آماری          

 اثر
 Sig خطا df فرضیه F df ارزش آزمون

 گروه ها تفاوت

 110/1 052 2 75/02 27/1 اثر پیالی

 110/1 052 2 75/02 22/1 المبدای ویلکز

 110/1 052 2 75/02 50/1 اثر هتلینگ

 110/1 052 2 75/02/ 50/1 بزرگترین ریشه روی

 

غیر مت»شان می دهد با روش تحلیل واریانس چند متغیری، بین متغیر خلق و خوی هیجانی، یک اثر معنادار برای عامل گروهن -2نتایج جدول

وجود دارد. این اثر نشان می دهد که حداقل بین یکی از متغیرهای خلق و خوی هیجانی با متغیر مستقل تفاوت معنادار وجود دارد) « مستقل

 (.>P 110/1، 22/1المبدای ویلکز= 

 ها در خلق و خوي هيجانی در دو گروه  افراد معتادو غيرمعتاداثرات بين آزمودنی: 5جدول

 منبع تغییر Sig F Df SS اندازه اثر توان آماری
 شاخص آماری       

 متغیر

 گروه 55/2220 0 22/29 110/1 02/1 11/0
 اراده

 خطا 12/010 050    

 گروه 12/010 0 27/00 110/1 17/1 92/1
 خشم

 خطا 95/00022 050    

 گروه 50/222 0 50/00 110/1 17/1 92/1
 بازداری

 خطا 99/2570 050    

 گروه 22/00 0 20/0 252/1 10/1 20/1
 حساسیت

 خطا 75/9772 050    

 گروه 20/212 0 50/0 112/1 15/1 02/1
 مقابله

 خطا 22/7202 050    

 گروه 21/222 0 25/9 112/1 15/1 02/1
 کنترل

 خطا 21/7729 050    

 

(، خشم =110/1Pهای خلق وخوی هیجانی؛ اراده )نشان می دهد که بین افراد معتاد و غیر معتاد در زیرمقیاس-5نتایج جدول

(110/1P=( بازداری ،)110/1P=( مقابله ،)112/1P=(و کنترل )112/1P= در سطح  )یاس اراده تفاوت معناداری وجود دارد. زیرمق 15/1

کند و مابقی به عوامل دیگر درصد از کل واریانس تفاوت بین افراد معتاد و غیر معتاد را تبیین می 02دارد که نشان می دهد 02/1اندازه اثر 

به دست  15/1و  15/1، 17/1، 17/1مربوط می گردد. همچنین اندازه اثر برای سایر زیر مقیاس های خشم، اراده، بازداری و کنترل به ترتیب 

 آمد که نشان دهنده میزان واریانس تبیین شده این متغیرها است. 

 تفاوت وجود دارد. عاطفیبین افراد معتاد و غیر معتاد در خلق و خوی  :دومآزمون فرضيه 
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 آزمون تحليل واریانس چند متغيري براي خلق و خوي عاطفی:6جدول

 شاخص آماری                 

 اثر
 Sig خطا df فرضیه F df ارزش آزمون

 تفاوت

 گروه ها

 110/1 027 02 17/7 27/1 اثر پیالی

 110/1 027 02 17/7 22/1 المبدای ویلکز

 110/1 027 02 17/7 59/1 اثر هتلینگ

 110/1 027 02 17/7 59/1 بزرگترین ریشه روی

 

های خلق و خوی عاطفی، یک اثر معنادار برای عامل مقیاسنشان می دهد با روش تحلیل واریانس چند متغیری، بین زیر -2نتایج جدول

های خلق و خوی عاطفی با متغیر مستقل تفاوت وجود دارد. این اثر نشان می دهد که حداقل بین یکی از زیر مقیاس« متغیر مستقل»گروه

اد معتاد و غیر معتاد در خلق و خوی عاطفی (. بنابراین فرضیه اول پژوهش، بین افر>P 110/1، 22/1معنادار وجود دارد) المبدای ویلکز= 

 تفاوت معنادار وجود دارد.، تأیید می شود.

 ها در خلق و خوي عاطفی در دو گروه  افراد معتادو غيرمعتاداثرات بين آزمودنی:7جدول

 منبع تغییر Sig F Df SS اندازه اثر توان آماری
 شاخص آماری            

 متغیر

 گروه 21/09 0 27/05 110/1 19/1 97/1
 افسردگی

 خطا 51/210 050    

 گروه 52/07 050 12/02 110/1 17/1 92/1
 اضطراب

 خطا 52/221 050    

 گروه 12/20 0 22/20 110/1 07/1 11/0
 تفاوتیبی

 خطا 95/009 050    

 گروه 21/2 0 19/2 125/1 12/1 52/1
 وسواس

 خطا 01/227 050    

 گروه 22/02 0 50/02 110/1 17/1 92/1
 زدگیهیجان

 خطا 22/212 050    

 گروه 21/22 0 22/29 110/1 02/1 11/0
 سرحالی

 خطا 29/077 050    

 گروه 22/5 0 27/2 121/1 12/1 52/1
 تغییرپذیری

 خطا 05/210 050    

 گروه 21/1 0 20/1 592/1 10/1 10/1
 خوییادواری

 خطا 97/222 050    

 گروه 12/9 0 02/7 112/1 15/1 01/1
 مالمت

 خطا 25/000 050    

 گروه 20/22 0 22/22 110/1 02/1 11/0
 پذیریتحریک

 خطا 59/007 050    

 گروه 11/2 0 90/2 151/1 12/1 51/1
 زداییبازداری

 خطا 92/222 050    

 گروه 22/2 0 92/2 100/1 12/1 21/1
 سرخوشی

 خطا 07/222 050    
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 هاي شفقت به خودآزمون تحليل واریانس چند متغيري براي زیرمقياس: 8لجدو

 شاخص آماری

 اثر
 Sig خطا df فرضیه F df ارزش آزمون

 تفاوت

 گروه ها

 110/1 052 2 290/22 22/1 اثر پیالی

 110/1 052 2 290/22 25/1 المبدای ویلکز

 110/1 052 2 290/22 72/0 اثر هتلینگ

 110/1 052 2 290/22 72/0 ویبزرگترین ریشه ر

 

های شفقت به خود، یک اثر معنادار برای عامل نشان می دهد با روش تحلیل واریانس چند متغیری، بین زیرمقیاس -0نتایج جدول

عنادار م های شفقت به خود با متغیر مستقل تفاوتوجود دارد. این اثر نشان می دهد که حداقل بین یکی از زیرمقیاس« متغیر مستقل»گروه

بنابراین فرضیه سوم پژوهش، بین افراد معتاد و غیر معتاد در شفقت به خود تفاوت معنادار  (.>P 110/1، 25/1وجود دارد) المبدای ویلکز= 

 وجود دارد.، تأیید می شود.

 ها در شفقت به خود در دو گروه  افراد معتادو غيرمعتاد: اثرات بين آزمودنی9جدول

 منبع تغییر Sig F Df SS اثراندازه  توان آماری
 شاخص آماری

 متغیر

 گروه 12/009 0 02/72 110/1 22/1 11/0
 مهربانی با خود

 خطا 251/0202 050    

 گروه 72/021 0 20/00 110/1 17/1 92/1
 خودقضاوتی

 خطا 99/0222 050    

 گروه 22/275 0 29/25 110/1 29/1 11/0
 اشتراکات انسانی

 خطا 97/225 050    

 گروه 51/022 0 12/00 110/1 01/1 99/1
 انزوا

 خطا 91/0172 050    

 گروه 22/71 0 22/02 110/1 10/1 95/1
 آگاهیذهن

 خطا 75/027 050    

 گروه 01/22 0 21/2 122/1 12/1 57/1
 همانندسازی بیش از حد

 خطا 21/0221 050    

 
(، =110/1Pهای شفقت به خود؛ مهربانی با خود)معتاد و غیر معتاد در همه زیرمقیاسنشان می دهد که بین افراد  -9نتایج جدول

( و همانندسازی بیش از حد =110/1Pآگاهی)ذهن(، هیجان=110/1P(، انزوا)=110/1P(، اشتراکات انسانی )=110/1Pخودقضاوتی )

(122/1P= در سطح )درصد از کل  22دارد که نشان می دهد 22/1خود اندازه اثر تفاوت معناداری وجود دارد. زیرمقیاس مهربانی با  15/1

کند و مابقی به عوامل دیگر مربوط می گردد. همچنین اندازه اثر برای سایر زیر مقیاس واریانس تفاوت بین افراد معتاد و غیر معتاد را تبیین می

به دست  21/1، 12/1، 10/1، 01/1، 29/1،  17/1د به ترتیب آگاهی و همانندسازی بیش از حهای خودقضاوتی، اشتراکات انسانی، انزوا، ذهن

 آمد که نشان دهنده میزان واریانس تبیین شده این متغیرها است. 
 

 بین افراد معتاد و غیر معتاد در دشواری در تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد. :چهارمآزمون فرضيه 
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 هاي شفقت به خودياس:آزمون تحليل واریانس چند متغيري براي زیرمق11جدول

 شاخص آماری

 اثر
 Sig خطا df فرضیه F df ارزش آزمون

 تفاوت

 گروه ها

 110/1 052 2 295/7 22/1 اثر پیالی

 110/1 052 2 295/7 70/1 المبدای ویلکز

 110/1 052 2 295/7 29/1 اثر هتلینگ

 110/1 052 2 295/7 29/1 بزرگترین ریشه روی

 

های دشواری در تنظیم هیجان، یک اثر معنادار ی دهد با روش تحلیل واریانس چند متغیری، بین زیرمقیاسنشان م -01نتایج جدول

های دشواری در تنظیم هیجان با متغیر وجود دارد. این اثر نشان می دهد که حداقل بین یکی از زیرمقیاس« متغیر مستقل»برای عامل گروه

بنابراین فرضیه چهارم پژوهش، بین افراد معتاد و غیر معتاد در دشواری  (.>P 110/1، 70/1ویلکز= مستقل تفاوت معنادار وجود دارد) المبدای 

 در تنظیم هیجان تفاوت معنادار وجود دارد.، تأیید می شود.

 ها در دشواري در تنظيم هيجان در دو گروه  افراد معتادو غيرمعتاداثرات بين آزمودنی:11جدول

 

 منبع تغییر Sig F df SS اندازه اثر توان آماری
 شاخص آماری

 متغیر

 هاعدم پذیرش هیجان گروه 50/022 0 22/02 110/1 10/1 95/1

 خطا 29/0291 050     

کارگیری رفتارهای معطوف ناتوانی در به گروه 51/212 0 02/21 110/1 02/1 99/1

 خطا 91/0525 050     به هدف

 هگرو 22/222 0 22/22 110/1 02/1 11/0
 مشکل کنترل تکانه

 خطا 75/2227 050    

 گروه 01/052 0 90/7 115/1 15/1 01/1
 عدم آگاهی هیجانی

 خطا 21/2102 050    

دسترسی کم به راهبردهای تنظیم  گروه 52/70 0 29/2 120/1 12/1 11/0

 خطا 02/2222 050     هیجان

 گروه 22/225 0 77/25 110/1 02/1 25/1
 هیجانی نبود شفافیت

 خطا 27/0222 050    

 

ها های دشواری در تنظیم هیجان؛ عدم پذیرش هیجاننشان می دهد که بین افراد معتاد و غیر معتاد در زیرمقیاس-00نتایج جدول

(110/1P=ناتوانی در به ،)( 110/1کارگیری رفتارهای معطوف به هدفP=( مشکل کنترل تکانه ،)110/1P=عدم آگاهی هیجانی ،) 

(115/1P=( و نبود شفافیت هیجانی )110/1P= در سطح )تفاوت معناداری وجود دارد. زیرمقیاس نبود شفافیت هیجانی اندازه اثر  15/1

کند و مابقی به عوامل دیگر مربوط می درصد از کل واریانس تفاوت بین افراد معتاد و غیر معتاد را تبیین می 02دارد که نشان می دهد 02/1

کارگیری رفتارهای معطوف به هدف، مشکل کنترل ها، ناتوانی در بهین اندازه اثر برای سایر زیر مقیاس های عدم پذیرش هیجانگردد. همچن

 به دست آمد که نشان دهنده میزان واریانس تبیین شده این متغیرها است. 15/1، 02/1، 02/1،  10/1تکانه و عدم آگاهی هیجانی به ترتیب 

 

 گيريبحث و نتيجه
ا ب این یافته پژوهش حاضر. های پژوهش تفاوت معنادار در خلق و خوی عاطفی و هیجانی بین افراد معتاد و غیر معتاد بودبر اساس یافته

( 0292)و همکاران  چلبیانلو(، 0292) خاکپور و همکاران(، 0292)و همکاران  ، ابوالقاسمی(0295)و همکاران  حسینی کتکینتایج تحقیقات 

 در تبیینمبنی بر اینکه افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد خلق و خوی متفاوتی دارند، همسو است. ( 0292)و همکاران  هزادرسولو 

خلق و خو به عنوان عاملی خطرساز در ابتالی افراد به اعتیاد نقش داشته باشد. افرادی که خلق و خوی این یافته تحقیق می توان گفت؛ 
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آورند و بازداری کمتری انداز مصرف مواد روی به مصرف میهای راههای خشم باال باشد به احتمال بیشتری در موقعیت یاسهیجانی در زیر مق

دهند. همینطور خلق و خوی هیجانی با مقابله و کنترل کمتر احتماال با میزان بیشتر خطر مصرف مواد همراه در این مواقع از خود نشان می

گفت افرادی  توانیی کمتری بر کنترل شرایط محیط دارند و توان مقابله مناسب را نیز ندارند. همینطور براساس نتایج میباشد چون افراد توانا

که خلق و خوی عاطفی؛ افسرده، مضطرب،مالمت، بی تفاوتی بازداری زدایی و وسواسی دارند به احتمال بیشتری از اعتیاد به عنوان راهبردی 

کنند. با این حال افراد با خلق و خوی تغییر پذیر، سرحالی و هیجان زدگی احتماال گشودگی به تجربه اده میجهت تنظیم خلق خود استف

ای خلقی، ههای سرشتی و شخصیتی که شامل سالمت و اختاللبیشتری داشته باشند و تمایالت بیشتری برای تجربه مصرف مواد دارند. مدل

 محیط کمک کنند. -توانند به درک تعامل ژنند، میهایی از رفتار و شناخت هستهیجان، جنبه

تایج نبا  این یافته پژوهش حاضر. بین افراد معتاد و غیر معتاد بود نمرات شفقت به خودهای پژوهش تفاوت معنادار در بر اساس یافته

( مبنی بر اینکه افراد 2100) و آکین اسکندر( و 2100) فلپس و همکاران(، 2102) (، بشرپور و همکاران0292)و همکاران  بشرپور تحقیقات

که شفقت  فرادیدر تبیین این یافته تحقیق می توان گفت؛ تری دارند، همسو است. معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد شفقت به خود پایین

 ن، با توجه و درک نسبت به خود رفتارارزش بودهای خود و احساس بیکفایتیها و بیبه خود باالتری دارند به جای قضاوت یا انتقاد از کاستی

 شوند که مشخصه ویژگیکنند و درگیر رفتارهای غیرمعتاد نمیها دارای نقص هستند، اشتباه میکنند و با اعتراف به اینکه همه انسانمی

دهد و از همیت نمیشود، از تحریفات شناختی همچون هیچ کس به من ااشتراکات انسانی است که زیر مقیاس شفقت به خود محسوب می

کند و احتماالً برای فرار از این گونه افکار فرد به توانم با هیچ کس رودررو ارتباط خوبی برقرار کنم، جلوگیری میکند و نمیمن حمایت نمی

 آورد.مصرف مواد روی نمی

ا ب این یافته پژوهش حاضر. غیر معتاد بود بین افراد معتاد و نمرات دشواری تنظیم هیجانهای پژوهش تفاوت معنادار در بر اساس یافته

 ایاژه و (0295)و همکاران  فرد، مدنی(0295)و همکاران  حجازی(، 2117) و همکاران (، فوکس2100بیرکینگ و همکاران) نتایج تحقیقات

تبیین  درهیجان دارند، همسو است. مبنی بر اینکه افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد مشکالت بیشتری در تنظیم  (0292)و همکاران 

کند.  حفظ زا مشکل هایموقعیت در حتی را خود، تعادل تا کندمی کمک شخص به هیجان تنظیم مهارتهایاین یافته تحقیق می توان گفت؛ 

 در کنترل داشتن لمشک پذیرش، فاقد های پاسخ شامل و است شده تعریف هیجانات به ناسازگارانه پاسخ هایروش عنوان به هیجان نظمیبی

 دیگران با عاطفی رابطۀ برقراری در نقص و ها هیجان بازشناسی در دشواری. ]09[شود می هیجانات از بهینه استفاده در نقص و رفتارها

 شود.می افراد در مواد مصرف به سوء منجر
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