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مواد در حال  يدر افراد مبتلا به وابستگ يجانيه ذهن و هوش هيسه نظريمقا

 درمان و افراد سالم
 1ن جوانمرديغلامحس

  2انيبا جلاليز

  دهيچک

واد در حال در افراد وابسته به م يجانيه ذهن و هوش هينظر ييسه توانايمقان پژوهش يهدف ا
مرد معتاد در حال درمان از مراکز ترک  01نفرنمونه(  011ن منظور، )يدرمان و افراد سالم بود. بد

هدفمند و  يريگافراد سالم به روش نمونه 01بناب و مراغه )بهار و شفا (، و  يهااد شهرستانياعت
استنتاج حالات  يکولوژيانتخاب شدند و آزمون نوروسا 39-39دوگروه در سال  يبا همتاساز

انس يل واريها با تحلآن جواب دادند. داده-بار يجاني( و هوش هRMETاز نگاه ) يذهن
ها نشان دادند که معتادان در حال افتهيل شدند. يو تحل هيتجز(، MANOVA) يريچندمتغ

استقلال،  يهارمؤلفهيدر ز و هم يکل يجانيه ذهن و هم در هوش هينظر ييدرمان، هم در توانا
، )به جز يو خودابراز خود، کنترل تکانه، احترام بهييگرا، واقعيياسترس، خودشکوفا تحمل

ج حاصل، لزوم ينتاکل،  (. در>10/1Pباشند )يتر از گروه سالم مفي( ضعيريپذرمؤلفه انعطافيز
ه ذهن و ينظر ييدر توانامعتادان با توجه به ضعف آنان  يو توانبخش يمداخلات درمان يطراح

 دهد.يرا نشان م يجانيهوش ه

 ادياعت ؛يجانيهوش ه ؛ه ذهنينظر :يديکل واژگان

 

                                           
 Email:javanmardhossen@gmail.com                  سنده مسئول( )نوي دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه پيام نورـ 0

   شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزآموخته کارشناسي ارشد رواننشدا ـ2
  Email:z.sevda67@yahoo.com 
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 مقدمه

آور، با انيرغم عواقب زيمزمن و عودکننده مغز است که عل يماريک بي ياد به معنياعت
ک ياد را يشود. اعتيگونه مواد و مصرف آن مشخص موسواس يجستجو يژگيدو و

ير مييمغز و ساختار و عملکرد آن را تغ ييايميرا مواد شيکنند، زيف ميتعر يمغز يماريب
که در سوء مصرف  يپرخطر يتوانند درازمدت بوده و به رفتارهايم يراتيين تغيدهد. چن

( 0331) 0(. بر اساس نظر لشنر0931، يگردند )محمد يشود منتهيده ميکنندگان مواد د
افته، ير ييبا مواد مخدر تغ يطور اساسکه ذهن )مغز( او به ين فردعنواد فرد معتاد را بهيبا

همزمان مؤلفه يو رفتار يافته و عملکرد اجتماعير ييمقابله با عملکرد ذهن تغ يو برا
توان به يمواد مخدر م يمنف ياز اثرات جانب م.ينيازمند درمان است، ببين يماريب يها

، ماکس ول و 0333، 2)شاو يحوصلگ، کميقراري، بيفعالشيچون ب يمشکلات رفتار
)گورمان، نلسون،  يش پرخاشگريو افزا يا، افسردگي(، افکار پارانو2113، 9يروتکوسک

زن، يوون هوينس، وان  ني)کلم ير رفتار اجتماعيي(، تغ2119، 9و اسکرول يگاتيآپل
ه کرد کننده اشار افراد مصرف ياجتماع ي( و انزوا2119، 0گوريش، هونت و مسگريکورن

ل اثر مواد ياز مصرف به دل ير رفتار ناشيي(. بدون شک تغ2119)گورمان و همکاران، 
را  يرات مغزيين تغيا يشناختعصب يهاتوان با آزمونيبر مغز بوده و م يمصرف
ن و از يمع يمغز يک طرف با ساختارهاياز  يشناختعصب يهاکرد. آزمون يريرهگ
عنوان ن ابزارها بهين مطالعه از ايرتباط هستند. در ان در ايمع يگر با رفتارهايد يطرف

ا نقصان تعاملات ياستفاده شده است که مشخص گردد آ يرفتار و ساختار مغز يانجيم
ج مطالعات ياست؟ نتا يمغز ياز نقص در ساختارها يکننده ناشافراد مصرف ياجتماع

بر  ير منفيثأاند تتويم يشناخت اجتماع يمغز ياند که نقصان کارکردهانشان داده
عنوان عوامل کليدي بهزيستي هايي که بهتعاملات اجتماعي، روابط بين فردي و فعاليت

 ؛   شرمان و2119ذهني و شادکامي شناخته شده اند، بگذارد )هيليول و پوتنام ، 

  

2- Shaw 

4- Gorman, Nelson, Applegate & Scrol 

 

1- Leshne 

3- Maxwell, Rutkowski 
5- Clemen,Van Nieuwenhuyzen, Cornish, 

Hunt& McGregor 
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ش يها در قشر پياز وجود انواع ناهنجار يعصب يربرداري(. مطالعات تصو2113همکاران، 
کند )لوندون و يت مين حمايکننده به مواد مخدر چون آمفتامافراد مصرفيشانيپ

ن داشت که مصرف مزمن ايتوان بين مي(. بنابرا2110م و همکاران، ي؛ ک2119همکاران، 
 يب کارکردهاين امر منجر به تخريشده و هم يشانيپشيب به قشر پيمواد مخدر باعث آس

شود يکننده ممرتبط در افراد مصرف يمغز و بروز مشکلات رفتار يشناخت اجتماع
  (.2113ر و همکاران، ي)هوم

رامون ياست پ يمغز، قضاوت يشناخت اجتماع يهاييازتوانا يکيعنوان ه ذهن بهينظر
منظور به يين تواناياز ا يمند(، که بهره2113، 0گران )وانگيخود و د يذهن يهاحالت

از  يکي(. 2113، 2است )پرون يه ضرورـروزان يو اجتماع يتارـرف يجام کارکردهاـان
ه ذهن در افراد مبتلا ينظر ييدر آن انجام گرفته است، توانا يکه مطالعات کم ييهاحوزه

 يز در رفتارهاين يجانين هوش هيمواد در حال درمان است. علاوه برا يتگبه وابس
 کند.يفا ميرا ا ينقش مهم ياجتماع

ن يک ايگران، تفکيکنترل احساسات و عواطف خود و د ييتوانا»به  يجانيهوش ه
اطلاق « براساس اطلاعات يدن به رفتار و تفکر شخصياحساسات و سمت و سو بخش

 ي(خودآگاه0ل: ياز قب ييهاشامل مؤلفه يجاني(. هوش ه0331ر، يو ما يشود )سالويم
 ياجتماع ي( سازگار6 ياجتماع يها( مهارت0 ي( همدل9 يزي( خودانگ9 ي( خودکنترل2
 .باشديم

 ي، عنصر مهمياز شناخت اجتماع يعنوان بخشبه يخوانا ذهنيه ذهن ينظر ييتوانا
(. 2116نگر، يشود )سيده مينام "يهوش اجتماع"است که  ييهايياز مجموعه توانا

ز از ين ياز هوش دانست، باقر يرا جزء مهم ياجتماع يين بار تواناياول يک برايثراندا
( است يجانيگران )هوش هيدرک احساسات د يينام برد که توانا ين فرديهوش ب

 ياجتماع يهايياز توانا يارا مجموعه يجانيآن هوش ه _ن باريچن(. هم0932، ي)باقر
 گران يعامل با دـدانست که به شخص در حل مشکلات روزمره و تيـانسان م يجانيـو ه

  

2- Peron  1- Wang 
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تواند رابطه تنگاتنگي با (. بنابراين توانايي نظريه ذهن مي2113آن،  _کند ) بارکمک مي
 به يزندگ يا منفيع مثبت يشود تا افراد در مواجهه با وقايکه باعث م يجانيهوش ه

 يو نادر يهانيک يطلب، طهماسب يع بپردازد )قنبريا سازش با آن وقاي يريگموضع
ر هوش يخصوص مطالعه همزمان دو متغ (، داشته باشد. تا به حال در0932، يلردجان

شود. لذا  يمشاهده م يکم يرمعتادان، مطالعاتيسه آن با غيو در معتادان و مقا يجانيه
مواد  يافراد مبتلا به وابستگ يجانيه ذهن و هوش هيرابطه نظر ين مطالعه بررسيهدف ا

 ان سالم بود.يدر حال درمان و همتا

 روش 

ق افراد ين تحقيدر ا يمورد بررس ياي است. جامعه آمارسهيمقا-ين پژوهش از نوع عليا
اد در مراکز خود معرف ي)مردان( وابسته به مواد در حال درمان بودند که جهت ترک اعت

ماه بود مواد مخدر  6ل پرونده داده و حدود يمراغه( تشک يب و مرکز شفا)مرکز بهار بنا
ز از يسه نيکردند. و گروه مقايا متادون مصرف ميو  B2را کنار گذاشته بودند و قرص 

نفر از مردان وابسته به  01ن منظور ي، انتخاب شدند. به ايبا همتاساز افراد )مرد( سالم
اند اد مراجعه کردهيو ترک اعت يبه مراکز باز توان 39 -32مواد در حال درمان که در سال 

 د. ابزارـدر دسترس انتخاب شدن يريگمونهـنفر با ن 01تخاب شدند و افراد سالم ـان
از نگاه  ياستنتاج حالات ذهن يکولوژين پژوهش آزمون نوروسايدر ا يريگاندازه

(RMETآزمون هوش ه )کنندگان اجرا شد.مشارکتهر دو گروه از  يآن، بر رو-بار يجاني 

 گيري هاي اندازهابزار

ک آزمون ين آزمون يا (:RMETاز نگاه ) ياستنتاج حالات ذهن يکولوژيآزمون نوروسا
ل، يت، هيلرايکوهن، و -است که توسط بارون يسنجش ذهن خوان يبرا يعصب شناخت

گران و يه چشم بازياز ناح يريساخته شده و شامل تصاو 2110راست و پلومب در سال 
زده، مثل آرام، دلسرد، وحشت يحالت مختلف ذهن 96را در  يمعروف خارج يهاشهيهنرپ

که از  يذهن يهاگر حالتفير، چهار واژه توصيهر تصو يدهد. برايو جز آن را نشان م
را که به  يانهيد گزيدهنده بابرخورداراند ارائه شود. پاسخ يمشابه يجانيت هيظرف
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نه ين چهار گزير است از بيشخص موجود در تصو يکننده حالت ذهنفين نحو توصيبهتر
و  96ن آزمون يانتخاب واژگان درست در ا ياز قابل اکتساب برايانتخاب کند حداکثر امت

 يذهن خوان ييتوانا يبررس يشتر مطالعات صورت گرفته براين آن صفر است. در بيکمتر
و  يري، شينجاتاستفاده شده است ) يشناختن آزمون عصبيمار، از ايافراد سالم و ب

 (.0930، ينور

 م شدهيتنظ 0331آن در سال   -بار يجانيپرسشنامه هوش ه آن:-بار يجانيآزمون هوش ه
، يورز، جرأتيجانيه ياس دارد که عبارتند از خودآگاهيمقخرده 00ن پرسشنامه ياست، ا

، ياجتماع يريپذتيمسئول، يان فردي، روابط مي، استقلال، همدليياحترام به خود، شکوفا
، يه، شادکامـ، تحمل استرس، مهار تکانيريپذت، انعطافيحل مسئله، آزمون واقع

 ييو روا ييايب پاي(. ضر0931، ييدوست و طباطبازدانيکهي)شاره، اصغرنژاد،  ينيبخوش
کرونباخ  يب آلفاين ضرايانگيدست آمده است. ممختلف به يهان پرسشنامه با روشيا

 ها بالا بوده است.اسيمقخرده يتمام يبرا يدرون يسبه همساندر محا

 هاافتهي

نفره متشکل از افراد وابسته به مواد در حال درمان و افراد  01حاضر در دو گروه مطالعه 
را در دو  يجانيه ذهن و هوش هينظر ييار نمرات تواناين و معيانگيانجام شد. م سالم

 شود: ير نشان داده ميگروه  در جدول ز

 در دو گروه يجانيه ذهن و هوش هينظر ييار نمرات توانايو انحراف مع نيانگيم (1)جدول 

 (N=05) گروه سالم (N=05) گروه معتاد در حال ترک
 ريمتغ

 ارين       انحراف معيانگيم ارين    انحراف معيانگيم

 ه ذهنينظر ييتوانا 09/93           9/21 9/90           9/01

 يجانيهوش ه 9/12           91/991 0/00         92/916

وش ـه ذهن و هينظر ييمرات تواناـن نيانگيدهد، مينشان م (0)طورکه جدول همان
 شود. يده ميدر معتادان کمتر از افراد سالم د يجانيه



 
 5431پاييز  34شماره  دهميازسال  هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 
 

 



اسميرنوف –ج آزمون کولموگروفيرها، نتايبراي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغ
 د: ش يبررس

 اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع نمرات –ج آزمون کولموگروفينتا (2)جدول 

 داريسطح معني درجه آزادي آماره گروه متغير

 100/1 01 019/1 سالم ه ذهنينظر ييتوانا

 211/1 01 131/1 معتاد در حال ترک 
 211/1 01 013/1 سالم يجانيهوش ه

 211/1 01 133/1 معتاد در حال ترک 

 ييتوانا يرهايشود که متغيجه گرفته ميدست آمده نتبه يداريبا توجه به سطوح معن
داري باشند )سطوح معنيها، داراي توزيع نرمال مي، در گروهيجاني، و هوش هيخوانذهن

ج آزمون باکس يانس، نتايکوار يهاسيماتر يآزمون همگن ي(. برا10/1تر از بزرگ
 شد: يبررس

 انسيکوار يهاسيمون باکس براي بررسي همگني ماترآز (3)جدول 

 داريسطح معني 2درجه آزادي  1درجه آزادي  F   باکس Mمقدار 

99/1 011/1 9 0123121 306/1 

تر است. با توجه به بزرگ 36/1آزمون باکس برابر  يداري، سطح معن(9) طبق جدول
 يهاسيماتر يه همگنم که مفروضيريگيجه مينت 10/1از  يداريبودن سطح معن

ل يتحل يهاگر از مفروضهيد يکيها، انسيز برقرار است. مفروضه تجانس واريانس نيکوار
 ارائه شده است: (9)ل در جدول ين تحليج اياست که نتا يريانس چندمتغيوار

 هاانسيمفروضه تجانس وار يبررس يج آزمون لون براينتا (4)جدول 

 F يداريطح معنس 2 يدرجه آزاد 1 يدرجه آزاد 

 306/1 33 0 109/1 ه ذهنينظر ييتوانا

 910/1 33 0 136/1 يجانيهوش ه
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 ير سطح معناداري، و با توجه به مقاد(9)ج گزارش شده در جدول يبر اساس نتا
، يجانيو هوش ه يذهن خوان ييانس نمرات تواناي، مفروضه تجانس وار10/1بزرگتر از 

 يبرا (MANOVA) يريانس چندمتغيل واريتحل ياج اجريدر گروهها، برقرار است. نتا
، در جداول يجانيو هوش ه يخوانذهن ييتوانا يب خطين دو گروه در ترکيانگيسه ميمقا
 ، ارائه شده است:6و  0

اثرات  ي( براMANOVA) يريانس چندمتغيل واريچندگانه تحل يهاج آزمونينتا (0)جدول 

 يت گروهيعضو

 مجذور اتا P خطا df هيفرض F df مقدار نام آزمون

 219/1 <110/1 31 2 91/02 219/1 ييلاياثر پ
 219/1 <110/1 31 2 91/02 136/1 لکزيو يلامبدا

 219/1 <110/1 31 2 91/02 201/1 نگيرد هُتل
 219/1 <110/1 31 2 91/02 201/1 يشه روين ريتربزرگ

که  دهدينشان م (0)در جدول  يريانس چندمتغيل واريچندگانه تحل يهاج آزمونينتا
ه ينظر ييتوانا يب خطين نمرات دو گروه )مردان سالم و معتاد( در ترکيانگين ميتفاوت ب

 (.>110/1P، معنادار است )يجانيذهن و هوش ه

ها در ن نمرات گروهيانگيسه ميمقا ي( براMANOVA) يريانس چندمتغيل واريتحل (6)جدول 

 رهايک از متغيهر

 ريمتغ مجذوراتمجموع يدرجه آزاد ن مجذوراتيانگيم F يسطح معنادار اندازه اثر

 يخوانذهن ييتوانا 91/202 0 91/202 22/09 <110/1 021/1
 يجانيهوش ه 29/09290 0 29/09290 91/09 <110/1 023/1

دهد دو ينشان م يريمتغتک يهاسهيمقا يو بررس( 6)اطلاعات ارائه شده در جدول 
 ي، تفاوت معناداريجانيه ذهن و هم در هوش هينظر يياناسه، هم در تويگروه تحت مقا

 021/1، مقدار مجذور اتا برابر 22/09برابر  F، مقدار يذهن خوان يير توانايمتغ يدارند. برا
، 91/09برابر  F، مقدار يجانير هوش هيمتغ ي، و برا110/1کمتر از  يداريو سطح معن

، به دست آمده است. با 110/1کمتر از  يداريو سطح معن 023/1مقدار مجذور اتا برابر 
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( 93/21ه ذهن در افراد سالم )ينظر يين توانايانگيو با در نظر گرفتن م 0توجه به جدول 
شتر از گروه يب يداريطور معنهه ذهن در گروه سالم بينظر  يي(، توانا9/01و افراد معتاد )

در افراد سالم  يجانين هوش هيانگين، با در نظر گرفتن ميچنباشد. هميمعتاد م
شتر يب يداريطور معنهدر گروه سالم ب يجاني(، هوش ه00/916( و افراد معتاد )12/991)

 باشد. ياز گروه معتاد م

 ج و بحث ينتا

 يدر افراد مبتلا به وابستگ يجانيه ذهن و هوش هيرابطه نظر ين مطالعه با هدف بررسيا
ه ياز وجود تفاوت نظر يج مطالعه حاکي. نتامواد در حال درمان و افراد سالم صورت گرفت

 ييکننده توانان صورت که افراد مصرفيکننده و سالم است. بدن افراد مصرفيذهن در ب
 يج مطالعات قبليافته همسو با نتاين ينسبت به افراد سالم دارند. ا يترنييه ذهن پاينظر

وکرمان، يبه الکل ) ادياعت يه ذهن افراد داراياست که گزارش کردند؛ عملکرد نظر
گردان روان يکنندگان مواد مخدر و داروها( و سوء مصرف2111، 0نکمانياسپلبسوچ و تر

( نسبت به افراد سالم 2113و همکاران،  ي؛ هنر2113 ن )هومر و همکاران،يچون آمفتام
ه ياز وجود تفاوت نظر ي( حاک0930و همکاران ) يج مطالعات نجاتيتر است. نتانييپا

 ييکننده توانان صورت که افراد مصرفيکننده و سالم است بدن افراد مصرفيب ذهن در
 داده مغز نشان ينسبت به افراد سالم دارند. شواهد کالبدشناس يترنييه ذهن پاينظر

 يشانيش پيپ يشامل مناطق مغز که يله شبکه عصبيوسه ذهن بهينظر ييکه توانا است
ت، يرد )گالاگر، فريگياست، انجام م يجگاهيب گوقط ياانهيآه -يجگاهيوند گاه گيو پ

 يسستم عصبيس (.2119، 9شري؛ ساکس و کانو2119 ،2ا، درالئويماسک ر،يمول سولومن،
شناسانه در افراد وابسته خواستن آسيب آورد که بهيوجود مکاذب به يتيمشوق اهم يبرا

هاي مربوط ه نشانهـب شود. رابينسون و بريج، عنوان کردند که واکنشبه مواد منجر مي
  هـشود، به يک ماده که باعث خواستن ماده ميـب

  

2- Gallagher, Frith,  Solomon,  Moeller, 
Mascia, DeRaleau 

1- Uekemann, Daum, Schlebusch, 
Trenckmann 

3- Saxe, Kanwisher 
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(، يجانيم هي)مرتبط با تنظ يشانيپشيقشر پ يهااز ماده در نظام يناش يل بدکاريدل
(. 2119ج، ينسون و بريد )رابيآ يبوجود م يبازدار يندهاي، قضاوت و فرآيريگميتصم

است  يجانيگاه هوش هيک جايمبيک حلقه ليساقه مغز و نزد يگدال واقع در بالايآم
از وجو  ين مطالعه حاکيگر ايد يهاافتهي(. 0930، ي؛ به نقل از شهباز2113)گلمن، 

نسبت به افراد سالم   يجانيمواد در حال درمان در هوش ه يوابستگ تلا بهيتفاوت افراد م
نسبت به افراد سالم دارند.  يکمتر يجانيکننده هوش هکه افراد مصرف ين معنيبود. به ا

( در پژوهش خود 2112داد و جانسون )ينيمانند تر يج مطالعات قبليافته همسو با نتاين يا
رش ين پذييبا سطوح پا يجانيدر پرسشنامه هوش هدند که نمرات بالا يجه رسين نتيبه ا

لر و يگر )تايدارد. در مطالعه د يدن و مصرف الکل رابطه منفيگار کشيگار، قصد سيس
کنند و يمصرف م يمشروبات الکل يحيصورت تفرکه به يافتند افرادي( در2110گران، يد

هم که  ييهارند. پژوهشبرخوردا ينييپا يجانياد دارند، از هوش هيکه به الکل اعت ييآنها
از آن است که حدود  يکا صورت گرفته است حاکيکانادا، لهستان و آمر يدر کشورها

و  ياروچيدارند )س يترنييپا يجانياز افراد وابسته به مواد مخدر و الکل، هوش ه يمين
 (.2119گران، يد

ش ن هويب ياز رابطه منف يز، حاکي( ن0913گران )يزردخانه و د يپژوهش اکبر
 يکه در رفتارها يشان مشخص شد افرادياد است. در مطالعه ايرش اعتيو پذ يجانيه

و  يج حاصل از پژوهش منشيدارند. نتا ينييپا يجانياند، هوش هر شدهيمصرف مواد درگ
 يجانيلفه حل مسئله هوش هاد و مؤين اعتيدهد بينشان م 0933در سال  يمظاهر

ر سوء يکه درگ ياز آن است که افراد يها حاکافتهين يو معناداروجود دارد. ا يرابطه منف
ج پژوهش يجه با نتاين نتيبرخوردارند. ا ينييحل مسئله پا ييشوند از توانايمصرف مواد م

داد و جانسون يني(، تر2119)داد و همکاران يني(، تر2113) (، پاکر و همکاران0330گلمن )
 دارد. ي( همخوان0931گران ) يو د يخوانزرد ي(، اکبر2110گران )يلر و دي(، تا2112)

ار يبس يهامهارت وجز يجانيه ذهن و هوش هينظر ييگونه که ذکر شد، تواناهمان
در افراد مصرف  يجانيه ذهن و هوش هينظر ييتوانا است. لذا اختلال در يمهم اجتماع
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ن امر يشود که ايم ين فرديب تعاملات بيکننده منجر به برداشت سوء تفاهم و تخر
افراد  ياجتماع يت انزوايو در نها ين فرديش خشونت و تعارضات بينجر به افزام

ش يتواند باعث افزايم يجانيه -ياجتماع يرات در رفتارهايين تغيکننده شود. امصرف
گشت از علل عود و باز يکيد ين امر شاين افراد شود که هميو استرس در ا يخلق منف

اد ياعت يافراد دارا يلذا به هنگام درمان و توانبخشکننده بعداز ترک باشد. افراد مصرف
 ين افراد بازآموزيا يدرمان يهادر نظر گرفته شود و در برنامه يد نقش شناخت اجتماعيبا

 موضوع شناخت (.2113ر و همکاران، يرد )هوميمدنظر قرار گ يرفتارها و تعاملات اجتماع
(، هر دو 2119نز، ينکهام، پن، و پرکيآنهاست )پ اعمال مردم و شناخت يمعن به ،ياجتماع

ييه ذهن از تواناينظر ييو توانا يجانيهوش ه يعنيق ين تحقيشده در ا ير بررسيمتغ
 امر در که يندهاي ذهنيفرا و هاييبازنما فهم باشند و با يم يشناخت اجتماع يها

 (. 2111ن، يت و سمياند )اسمدارد، مرتبط نقش انسان ياجتماع رفتار و ياجتماع قضاوت

-تيمحدودن يروبرو بوده است که از ا ييهاتين مطالعه با محدوديلازم به ذکراست ا
زن و  به معتادان يعدم امکان دسترس ،يتصادف يريگعدم امکان نمونهتوان به يها م

سنجش  يبرا يدهت و استفاده از پرسشنامه خودگزارشير جنسير متغيثأمطالعه ت
ز يمواد در حال درمان ن ي، زنان مبتلا به وابستگيقات آتيتحقشود در يشنهاد ميپ .رهايمتغ

ز در کنار ين يگريسنجش د يسه شود و از ابزارهايقات با هم مقايج تحقيمطالعه و نتا
  .رها استفاده شوديسنجش متغ يپرسشنامه برا

 يريگجهينت

نشان  يجانيه ذهن و هوش هيدر نظر يفياد عملکرد ضعياعت يافراد داران پژوهش، يدر ا
ه ذهن و هوش ينظر يياد در تواناياعت ين ادعا که افراد دارايها از اافتهين يدادند. ا

 افراد مصرف يکند. لذا در درمان و توانبخشيت ميشوند، حمايب ميدچار تخر يجانيه
رفتارها و تعاملات  يدر نظر گرفته شود و بازآموز يد نقش شناخت اجتماعيکننده با

دن ين پژوهش گنجانيج ايرد. براساس نتايمدنظر قرار گ يدرمان يهادر برنامه ياجتماع
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ش يه ذهن موجب افزايو نظر يجانيهوش ه يهاييبالابردن توانا يلازم برا يهاآموزش
 آنان خواهد شد.  يو سازگار يکننده و بهبود روابط اجتماعافراد ترک يهايتوانمند

 

 23/10/0939 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 21/00/0939 نهايي مقاله:  ريافت نسخهتاريخ د

 09/10/0930 تاريخ پذيرش مقاله:
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