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چکيده
هدف اين پژوهش مقايسه توانايي نظريه ذهن و هوش هيجاني در افراد وابسته به مواد در حال
درمان و افراد سالم بود .بدين منظور 011( ،نفرنمونه)  01مرد معتاد در حال درمان از مراکز ترک
اعتياد شهرستانهاي بناب و مراغه (بهار و شفا ) ،و  01افراد سالم به روش نمونهگيري هدفمند و
با همتاسازي دوگروه در سال  39-39انتخاب شدند و آزمون نوروسايکولوژي استنتاج حالات
ذهني از نگاه ( )RMETو هوش هيجاني بار-آن جواب دادند .دادهها با تحليل واريانس
چندمتغيري ( ،)MANOVAتجزيه و تحليل شدند .يافتهها نشان دادند که معتادان در حال
درمان ،هم در توانايي نظريه ذهن و هم در هوش هيجاني کلي و هم در زيرمؤلفههاي استقلال،
تحمل استرس ،خودشکوفايي ،واقعگرايي ،احترام بهخود ،کنترل تکانه و خودابرازي( ،به جز
زيرمؤلفه انعطافپذيري) ضعيفتر از گروه سالم ميباشند ( .)P<1/10در کل ،نتايج حاصل ،لزوم
طراحي مداخلات درماني و توانبخشي معتادان با توجه به ضعف آنان در توانايي نظريه ذهن و
هوش هيجاني را نشان ميدهد.
واژگان کليدي :نظريه ذهن؛ هوش هيجاني؛ اعتياد
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2ـ دانشآموخته کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز
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مقدمه

اعتياد به معني يک بيماري مزمن و عودکننده مغز است که عليرغم عواقب زيانآور ،با
دو ويژگي جستجوي وسواسگونه مواد و مصرف آن مشخص ميشود .اعتياد را يک
بيماري مغزي تعريف ميکنند ،زيرا مواد شيميايي مغز و ساختار و عملکرد آن را تغيير مي
دهد .چنين تغييراتي ميتوانند درازمدت بوده و به رفتارهاي پرخطري که در سوء مصرف
کنندگان مواد ديده ميشود منتهي گردند (محمدي .)0931 ،بر اساس نظر لشنر)0331( 0
بايد فرد معتاد را بهعنوان فردي که ذهن (مغز) او بهطور اساسي با مواد مخدر تغيير يافته،
و براي مقابله با عملکرد ذهن تغيير يافته و عملکرد اجتماعي و رفتاري همزمان مؤلفه
هاي بيماري نيازمند درمان است ،ببينيم .از اثرات جانبي منفي مواد مخدر ميتوان به
مشکلات رفتاري چون بيشفعالي ،بيقراري ،کمحوصلگي (شاو ،0333 ،2ماکس ول و
روتکوسکي ،)2113 ،9افکار پارانويا ،افسردگي و افزايش پرخاشگري (گورمان ،نلسون،
آپليگاتي و اسکرول ،)2119 ،9تغيير رفتار اجتماعي (کلمينس ،وان نيوون هويزن،
کورنيش ،هونت و مسگريگور )2119 ،0و انزواي اجتماعي افراد مصرف کننده اشاره کرد
(گورمان و همکاران .)2119 ،بدون شک تغيير رفتار ناشي از مصرف به دليل اثر مواد
مصرفي بر مغز بوده و ميتوان با آزمونهاي عصبشناختي اين تغييرات مغزي را
رهگيري کرد .آزمونهاي عصبشناختي از يک طرف با ساختارهاي مغزي معين و از
طرفي ديگر با رفتارهاي معين در ارتباط هستند .در اين مطالعه از اين ابزارها بهعنوان
ميانجي رفتار و ساختار مغزي استفاده شده است که مشخص گردد آيا نقصان تعاملات
اجتماعي افراد مصرفکننده ناشي از نقص در ساختارهاي مغزي است؟ نتايج مطالعات
نشان دادهاند که نقصان کارکردهاي مغزي شناخت اجتماعي ميتواند تأثير منفي بر
تعاملات اجتماعي ،روابط بين فردي و فعاليتهايي که بهعنوان عوامل کليدي بهزيستي
ذهني و شادکامي شناخته شده اند ،بگذارد (هيليول و پوتنام 2119 ،؛ شرمان و
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همکاران .)2113 ،مطالعات تصويربرداري عصبي از وجود انواع ناهنجاريها در قشر پيش
پيشانيافراد مصرفکننده به مواد مخدر چون آمفتامين حمايت ميکند (لوندون و
همکاران2119 ،؛ کيم و همکاران .)2110 ،بنابراين ميتوان بيان داشت که مصرف مزمن
مواد مخدر باعث آسيب به قشر پيشپيشاني شده و همين امر منجر به تخريب کارکردهاي
شناخت اجتماعي مغز و بروز مشکلات رفتاري مرتبط در افراد مصرفکننده ميشود
(هومير و همکاران.)2113 ،
نظريه ذهن بهعنوان يکي ازتواناييهاي شناخت اجتماعي مغز ،قضاوتي است پيرامون
حالتهاي ذهني خود و ديگران (وانگ ،)2113 ،0که بهرهمندي از اين توانايي بهمنظور
انـجام کارکردهاي رفـتاري و اجتماعي روزانـه ضروري است (پرون .)2113 ،2يکي از
حوزههايي که مطالعات کمي در آن انجام گرفته است ،توانايي نظريه ذهن در افراد مبتلا
به وابستگي مواد در حال درمان است .علاوه براين هوش هيجاني نيز در رفتارهاي
اجتماعي نقش مهمي را ايفا ميکند.
هوش هيجاني به «توانايي کنترل احساسات و عواطف خود و ديگران ،تفکيک اين
احساسات و سمت و سو بخشيدن به رفتار و تفکر شخصي براساس اطلاعات» اطلاق
ميشود (سالوي و ماير .)0331 ،هوش هيجاني شامل مؤلفههايي از قبيل)0 :خودآگاهي
 )2خودکنترلي  )9خودانگيزي  )9همدلي  )0مهارتهاي اجتماعي  )6سازگاري اجتماعي
ميباشد.
توانايي نظريه ذهن يا ذهنخواني بهعنوان بخشي از شناخت اجتماعي ،عنصر مهمي
از مجموعه تواناييهايي است که "هوش اجتماعي" ناميده ميشود (سينگر.)2116 ،
ثراندايک براي اولين بار توانايي اجتماعي را جزء مهمي از هوش دانست ،باقري نيز از
هوش بين فردي نام برد که توانايي درک احساسات ديگران (هوش هيجاني) است
(باقري .)0932 ،همچنين بار_ آن هوش هيجاني را مجموعهاي از تواناييهاي اجتماعي
و هـيجاني انسان مـيدانست که به شخص در حل مشکلات روزمره و تـعامل با ديگران
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کمک ميکند ( بار_ آن .)2113 ،بنابراين توانايي نظريه ذهن ميتواند رابطه تنگاتنگي با
هوش هيجاني که باعث ميشود تا افراد در مواجهه با وقايع مثبت يا منفي زندگي به
موضعگيري يا سازش با آن وقايع بپردازد (قنبري طلب ،طهماسبي کيهاني و نادري
لردجاني ،)0932 ،داشته باشد .تا به حال در خصوص مطالعه همزمان دو متغير هوش
هيجاني و در معتادان و مقايسه آن با غيرمعتادان ،مطالعاتي کمي مشاهده مي شود .لذا
هدف اين مطالعه بررسي رابطه نظريه ذهن و هوش هيجاني افراد مبتلا به وابستگي مواد
در حال درمان و همتايان سالم بود.
روش

اين پژوهش از نوع علي-مقايسهاي است .جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق افراد
(مردان) وابسته به مواد در حال درمان بودند که جهت ترک اعتياد در مراکز خود معرف
(مرکز بهار بناب و مرکز شفاي مراغه) تشکيل پرونده داده و حدود  6ماه بود مواد مخدر
را کنار گذاشته بودند و قرص  B2و يا متادون مصرف ميکردند .و گروه مقايسه نيز از
افراد (مرد) سالم با همتاسازي ،انتخاب شدند .به اين منظور  01نفر از مردان وابسته به
مواد در حال درمان که در سال  39 -32به مراکز باز تواني و ترک اعتياد مراجعه کردهاند
انـتخاب شدند و افراد سالم  01نفر با نـمونهگيري در دسترس انتخاب شدنـد .ابزار
اندازهگيري در اين پژوهش آزمون نوروسايکولوژي استنتاج حالات ذهني از نگاه
( )RMETآزمون هوش هيجاني بار-آن ،بر روي هر دو گروه از مشارکتکنندگان اجرا شد.
ابزارهاي اندازهگيري

آزمون نوروسايکولوژي استنتاج حالات ذهني از نگاه ( :)RMETاين آزمون يک آزمون
عصب شناختي براي سنجش ذهن خواني است که توسط بارون -کوهن ،ويلرايت ،هيل،
راست و پلومب در سال  2110ساخته شده و شامل تصاويري از ناحيه چشم بازيگران و
هنرپيشههاي معروف خارجي را در  96حالت مختلف ذهني مثل آرام ،دلسرد ،وحشتزده،
و جز آن را نشان ميدهد .براي هر تصوير ،چهار واژه توصيفگر حالتهاي ذهني که از
ظرفيت هيجاني مشابهي برخورداراند ارائه شود .پاسخدهنده بايد گزينهاي را که به
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بهترين نحو توصيفکننده حالت ذهني شخص موجود در تصوير است از بين چهار گزينه
انتخاب کند حداکثر امتياز قابل اکتساب براي انتخاب واژگان درست در اين آزمون  96و
کمترين آن صفر است .در بيشتر مطالعات صورت گرفته براي بررسي توانايي ذهن خواني
افراد سالم و بيمار ،از اين آزمون عصبشناختي استفاده شده است (نجاتي ،شيري و
نوري.)0930 ،
آزمون هوش هيجاني بار-آن :پرسشنامه هوش هيجاني بار -آن در سال  0331تنظيم شده
است ،اين پرسشنامه  00خردهمقياس دارد که عبارتند از خودآگاهي هيجاني ،جرأتورزي،
احترام به خود ،شکوفايي ،استقلال ،همدلي ،روابط ميان فردي ،مسئوليتپذيري اجتماعي،
حل مسئله ،آزمون واقعيت ،انعطافپذيري ،تحمل استرس ،مهار تکانـه ،شادکامي،
خوشبيني (شاره ،اصغرنژاد ،يکهيزداندوست و طباطبايي .)0931 ،ضريب پايايي و روايي
اين پرسشنامه با روشهاي مختلف بهدست آمده است .ميانگين ضرايب آلفاي کرونباخ
در محاسبه همساني دروني براي تمامي خردهمقياسها بالا بوده است.
يافتهها

مطالعه حاضر در دو گروه  01نفره متشکل از افراد وابسته به مواد در حال درمان و افراد
سالم انجام شد .ميانگين و معيار نمرات توانايي نظريه ذهن و هوش هيجاني را در دو
گروه در جدول زير نشان داده ميشود:
جدول ( )1ميانگين و انحراف معيار نمرات توانايي نظريه ذهن و هوش هيجاني در دو گروه
متغير

توانايي نظريه ذهن
هوش هيجاني

گروه سالم ()N=05
ميانگين

21/9
991/91

انحراف معيار

93/09
12/9

گروه معتاد در حال ترک ()N=05
ميانگين انحراف معيار

01/9
916/92

90/9
00/0

همانطورکه جدول ( )0نشان ميدهد ،ميانگين نـمرات توانايي نظريه ذهن و هـوش
هيجاني در معتادان کمتر از افراد سالم ديده ميشود.
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براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها ،نتايج آزمون کولموگروف–اسميرنوف
بررسي شد:
جدول ( )2نتايج آزمون کولموگروف– اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات
متغير

گروه

آماره

درجه آزادي

سطح معنيداري

توانايي نظريه ذهن

سالم
معتاد در حال ترک
سالم
معتاد در حال ترک

1/019
1/131
1/013
1/133

01
01
01
01

1/100
1/211
1/211
1/211

هوش هيجاني

با توجه به سطوح معنيداري بهدست آمده نتيجه گرفته ميشود که متغيرهاي توانايي
ذهنخواني ،و هوش هيجاني ،در گروهها ،داراي توزيع نرمال ميباشند (سطوح معنيداري
بزرگتر از  .)1/10براي آزمون همگني ماتريسهاي کواريانس ،نتايج آزمون باکس
بررسي شد:
جدول ( )3آزمون باکس براي بررسي همگني ماتريسهاي کواريانس
مقدار  Mباکس

F

درجه آزادي 1

درجه آزادي 2

سطح معنيداري

1/99

1/011

9

0123121

1/306

طبق جدول ( ،)9سطح معنيداري آزمون باکس برابر  1/36است .با توجه به بزرگتر
بودن سطح معنيداري از  1/10نتيجه ميگيريم که مفروضه همگني ماتريسهاي
کواريانس نيز برقرار است .مفروضه تجانس واريانسها ،يکي ديگر از مفروضههاي تحليل
واريانس چندمتغيري است که نتايج اين تحليل در جدول ( )9ارائه شده است:
جدول ( )4نتايج آزمون لون براي بررسي مفروضه تجانس واريانسها
سطح معنيداري

درجه آزادي 2

درجه آزادي 1

F

1/306

33

0

1/109

توانايي نظريه ذهن

1/910

33

0

1/136

هوش هيجاني
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بر اساس نتايج گزارش شده در جدول ( ،)9و با توجه به مقادير سطح معناداري
بزرگتر از  ،1/10مفروضه تجانس واريانس نمرات توانايي ذهن خواني و هوش هيجاني،
در گروهها ،برقرار است .نتايج اجراي تحليل واريانس چندمتغيري ( )MANOVAبراي
مقايسه ميانگين دو گروه در ترکيب خطي توانايي ذهنخواني و هوش هيجاني ،در جداول
 0و  ،6ارائه شده است:
جدول ( )0نتايج آزمونهاي چندگانه تحليل واريانس چندمتغيري ( )MANOVAبراي اثرات
عضويت گروهي
مجذور اتا

P

 dfخطا

 dfفرضيه

F

مقدار

نام آزمون

1/219
1/219
1/219
1/219

>1/110
>1/110
>1/110
>1/110

31
31
31
31

2
2
2
2

02/91
02/91
02/91
02/91

1/219
1/136
1/201
1/201

اثر پيلايي
لامبداي ويلکز
رد هُتلينگ
بزرگترين ريشه روي

نتايج آزمونهاي چندگانه تحليل واريانس چندمتغيري در جدول ( )0نشان ميدهد که
تفاوت بين ميانگين نمرات دو گروه (مردان سالم و معتاد) در ترکيب خطي توانايي نظريه
ذهن و هوش هيجاني ،معنادار است (.)P<1/110
جدول ( )6تحليل واريانس چندمتغيري ( )MANOVAبراي مقايسه ميانگين نمرات گروهها در
هريک از متغيرها
متغير

توانايي ذهنخواني
هوش هيجاني

مجموعمجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات

202/91
09290/29

0
0

202/91
09290/29

F

09/22
09/91

سطح معناداري اندازه اثر

>1/110
>1/110

1/021
1/023

اطلاعات ارائه شده در جدول ( )6و بررسي مقايسههاي تکمتغيري نشان ميدهد دو
گروه تحت مقايسه ،هم در توانايي نظريه ذهن و هم در هوش هيجاني ،تفاوت معناداري
دارند .براي متغير توانايي ذهن خواني ،مقدار  Fبرابر  ،09/22مقدار مجذور اتا برابر 1/021
و سطح معنيداري کمتر از  ،1/110و براي متغير هوش هيجاني ،مقدار  Fبرابر ،09/91
مقدار مجذور اتا برابر  1/023و سطح معنيداري کمتر از  ،1/110به دست آمده است .با
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توجه به جدول  0و با در نظر گرفتن ميانگين توانايي نظريه ذهن در افراد سالم ()21/93
و افراد معتاد ( ،)01/9توانايي نظريه ذهن در گروه سالم بهطور معنيداري بيشتر از گروه
معتاد ميباشد .همچنين ،با در نظر گرفتن ميانگين هوش هيجاني در افراد سالم
( )991/12و افراد معتاد ( ،)916/00هوش هيجاني در گروه سالم بهطور معنيداري بيشتر
از گروه معتاد ميباشد.
نتايج و بحث

اين مطالعه با هدف بررسي رابطه نظريه ذهن و هوش هيجاني در افراد مبتلا به وابستگي
مواد در حال درمان و افراد سالم صورت گرفت .نتايج مطالعه حاکي از وجود تفاوت نظريه
ذهن در بين افراد مصرفکننده و سالم است .بدين صورت که افراد مصرفکننده توانايي
نظريه ذهن پايينتري نسبت به افراد سالم دارند .اين يافته همسو با نتايج مطالعات قبلي
است که گزارش کردند؛ عملکرد نظريه ذهن افراد داراي اعتياد به الکل (يوکرمان،
اسپلبسوچ و ترينکمان )2111 ،0و سوء مصرفکنندگان مواد مخدر و داروهاي روانگردان
چون آمفتامين (هومر و همکاران2113 ،؛ هنري و همکاران )2113 ،نسبت به افراد سالم
پايينتر است .نتايج مطالعات نجاتي و همکاران ( )0930حاکي از وجود تفاوت نظريه
ذهن در بين افراد مصرفکننده و سالم است بدين صورت که افراد مصرفکننده توانايي
نظريه ذهن پايينتري نسبت به افراد سالم دارند .شواهد کالبدشناسي مغز نشان داده
است که توانايي نظريه ذهن بهوسيله شبکه عصبي که شامل مناطق مغزي پيش پيشاني
و پيوند گاه گيجگاهي -آهيانهاي وقطب گيجگاهي است ،انجام ميگيرد (گالاگر ،فريت،
سولومن ،مولير ،ماسکيا ،درالئو2119 ،2؛ ساکس و کانويشر .)2119 ،9سيسستم عصبي
براي مشوق اهميتي کاذب بهوجود ميآورد که به خواستن آسيبشناسانه در افراد وابسته
به مواد منجر ميشود .رابينسون و بريج ،عنوان کردند که واکنش بـه نشانههاي مربوط
بـه يک ماده که باعث خواستن ماده ميشود ،بـه
Moeller,
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دليل بدکاري ناشي از ماده در نظامهاي قشر پيشپيشاني (مرتبط با تنظيم هيجاني)،
تصميمگيري ،قضاوت و فرآيندهاي بازداري بوجود مي آيد (رابينسون و بريج.)2119 ،
آميگدال واقع در بالاي ساقه مغز و نزديک حلقه ليمبيک جايگاه هوش هيجاني است
(گلمن2113 ،؛ به نقل از شهبازي .)0930 ،يافتههاي ديگر اين مطالعه حاکي از وجو
تفاوت افراد ميتلا به وابستگي مواد در حال درمان در هوش هيجاني نسبت به افراد سالم
بود .به اين معني که افراد مصرفکننده هوش هيجاني کمتري نسبت به افراد سالم دارند.
اين يافته همسو با نتايج مطالعات قبلي مانند ترينيداد و جانسون ( )2112در پژوهش خود
به اين نتيجه رسيدند که نمرات بالا در پرسشنامه هوش هيجاني با سطوح پايين پذيرش
سيگار ،قصد سيگار کشيدن و مصرف الکل رابطه منفي دارد .در مطالعه ديگر (تايلر و
ديگران )2110 ،دريافتند افرادي که بهصورت تفريحي مشروبات الکلي مصرف ميکنند و
آنهايي که به الکل اعتياد دارند ،از هوش هيجاني پاييني برخوردارند .پژوهشهايي هم که
در کشورهاي کانادا ،لهستان و آمريکا صورت گرفته است حاکي از آن است که حدود
نيمي از افراد وابسته به مواد مخدر و الکل ،هوش هيجاني پايينتري دارند (سياروچي و
ديگران.)2119 ،
پژوهش اکبري زردخانه و ديگران ( )0913نيز ،حاکي از رابطه منفي بين هوش
هيجاني و پذيرش اعتياد است .در مطالعه ايشان مشخص شد افرادي که در رفتارهاي
مصرف مواد درگير شدهاند ،هوش هيجاني پاييني دارند .نتايج حاصل از پژوهش منشي و
مظاهري در سال  0933نشان ميدهد بين اعتياد و مؤلفه حل مسئله هوش هيجاني
رابطه منفي و معناداروجود دارد .اين يافتهها حاکي از آن است که افرادي که درگير سوء
مصرف مواد ميشوند از توانايي حل مسئله پاييني برخوردارند .اين نتيجه با نتايج پژوهش
گلمن ( ،)0330پاکر و همکاران ( ،)2113ترينيداد و همکاران ( ،)2119ترينيداد و جانسون
( ،)2112تايلر و ديگران ( ،)2110اکبري زردخواني و ديگران (  )0931همخواني دارد.
همانگونه که ذکر شد ،توانايي نظريه ذهن و هوش هيجاني جزو مهارتهاي بسيار
مهم اجتماعي است .لذا اختلال در توانايي نظريه ذهن و هوش هيجاني در افراد مصرف
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کننده منجر به برداشت سوء تفاهم و تخريب تعاملات بين فردي ميشود که اين امر
منجر به افزايش خشونت و تعارضات بين فردي و در نهايت انزواي اجتماعي افراد
مصرفکننده شود .اين تغييرات در رفتارهاي اجتماعي -هيجاني ميتواند باعث افزايش
خلق منفي و استرس در اين افراد شود که همين امر شايد يکي از علل عود و بازگشت
افراد مصرفکننده بعداز ترک باشد .لذا به هنگام درمان و توانبخشي افراد داراي اعتياد
بايد نقش شناخت اجتماعي در نظر گرفته شود و در برنامههاي درماني اين افراد بازآموزي
رفتارها و تعاملات اجتماعي مدنظر قرار گيرد (هومير و همکاران .)2113 ،موضوع شناخت
اجتماعي ،به معني شناخت مردم و اعمال آنهاست (پينکهام ،پن ،و پرکينز ،)2119 ،هر دو
متغير بررسي شده در اين تحقيق يعني هوش هيجاني و توانايي نظريه ذهن از توانايي
هاي شناخت اجتماعي مي باشند و با فهم بازنماييها و فرايندهاي ذهني که در امر
قضاوت اجتماعي و رفتار اجتماعي انسان نقش دارد ،مرتبطاند (اسميت و سمين.)2111 ،
لازم به ذکراست اين مطالعه با محدوديتهايي روبرو بوده است که از اين محدوديت-
ها ميتوان به عدم امکان نمونهگيري تصادفي ،عدم امکان دسترسي به معتادان زن و
مطالعه تأثير متغير جنسيت و استفاده از پرسشنامه خودگزارشدهي براي سنجش
متغيرها .پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي ،زنان مبتلا به وابستگي مواد در حال درمان نيز
مطالعه و نتايج تحقيقات با هم مقايسه شود و از ابزارهاي سنجش ديگري نيز در کنار
پرسشنامه براي سنجش متغيرها استفاده شود.
نتيجهگيري

در اين پژوهش ،افراد داراي اعتياد عملکرد ضعيفي در نظريه ذهن و هوش هيجاني نشان
دادند .اين يافتهها از اين ادعا که افراد داراي اعتياد در توانايي نظريه ذهن و هوش
هيجاني دچار تخريب ميشوند ،حمايت ميکند .لذا در درمان و توانبخشي افراد مصرف
کننده بايد نقش شناخت اجتماعي در نظر گرفته شود و بازآموزي رفتارها و تعاملات
اجتماعي در برنامههاي درماني مدنظر قرار گيرد .براساس نتايج اين پژوهش گنجانيدن
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آموزشهاي لازم براي بالابردن تواناييهاي هوش هيجاني و نظريه ذهن موجب افزايش
توانمنديهاي افراد ترککننده و بهبود روابط اجتماعي و سازگاري آنان خواهد شد.
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