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مقایسه هیجانخواهی ،جایگاه مهار و کمالگرایی در افراد وابسته به مواد و افراد
غیروابسته به مواد
علی قائدنیای جهرمی ،2حجت اله امینی ،0مریم بیاتپور

3

چکیده
سگوءمصگرف مواد ،از جمله مشگکالت جامعه بشگری است که روز به روز بر میزا ر افزوده میشود و
کمتر کشگوری را میتوا یافت که از شگیوع و خطرات ناشی از ر مصو مانده باشد .هدف از پژوهش
حاضر مقایسه هیجا خواهی ،جایراه مهار و کما گرایی افراد وابسته به مواد و افراد غیروابسته به مواد بود.
این مطالعه یک طرز علی-مقایسگه ای بود 52.نفر از افراد مبتال به سگوءمصگرف مواد و  52نفر از اعضای
خانواده و وابسترا درجه او افراد مبتال به سوءمصرف مواد ترک کرده به شیوه نمونهگیری در دسترس
انتخاب شگدند .هر دو گروه پس از همتاسازی بر اساس سن و تحصیالت ،پرسشنامههای هیجا خواهی
زاکرمن ( ،)2981مقیاس جایراه مهار راتر ( )2915و مقیاس کما گرایی چندبعدی فراسگگت و همکارا
( )2992را تکمیل کردند .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند .نتایج نشا د اد که
بین افراد وابسته به مواد و افراد غیروابسته به مواد در هیجا خواهی  ،جایراه مهگگگار و کما گرایی تفاوت
معناداری وجود داشت .افراد وابسته به مواد در هیجا خواهی  ،جایراه مهار بیرونی نمرات باالتری داشتند.
مدیریت موثر هیجا و کنتر درونی میتواند افراد را به سگمت رفتارهای سگگازگارانه سگگوق دهد که این
رفتارهای سازگارانه منجر به تقویت ترک رفتارهای مرتبو به اعتیاد میشود.
کلید واژه ها :هیجا خواهی ،جایراه مهار ،کما گرایی  ،افراد وابسته به مواد ،افراد غیروابسته به مواد

 .2نویسگنده مسگئو  :دانشگجوی دکترای تخصگصگی روا شگناسگی بالینی ،دانشراه شهید بهشتی ،تهرا  ،ایرا  .پست
الکترونیکali.ghaednia@gmail.com :

 .0دانشجوی دکترای تخصصی رفتار حرکتی ،دانشراه تهرا  ،تهرا  ،ایرا
 .3دانشجوی دکترای تخصصی رفتار حرکتی ،دانشراه رزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهرا  ،ایرا
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مقدمه
اختال سگگگوءمصگگگرف مواد یگک اختال عود کننگده مزمن اسگگگت و بگا مسگگگائل زیادی در
حوزههای پزشگگکی ،روا پزشگگکی ،خانوادگی ،شگگغلی ،قانونی ،مالی و معنوی همراه اسگگت.
این اختال نگه تنهگا زنگدگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد ،بلکه ناراحتیهای زیادی را برای
خگانواده و جگامعگه ایجاد می کند .سگگگوءمصگگگرف مواد مانند هر اختال مزمن دیرری نیاز به
مگدیریگت درما در طی زما دارد (ترمورشگگگوز  2و همکارا  .)0225 ،این پدیده به تدریج
در تار و پود جوامع بشگگری رسگگود کرده اسگگت ،بهطوری که امروز طیف وسگگیعی از مردما
جها را به کام خویش فرو برده و خانوادههای بسگگگیاری را به پیامدهای ناگوار مبتال سگگگاخته
و امنیگت جوامع را بگه خطر انگداختگه اسگگگت ( چاسگگگن ،پرسگگگو  ،روس ،شگگگرما .)0221 ،0
سگگگوءمصگگگرف مواد ناشگگگی از سگگگطو پایین راهبردهای نظم جویی هیجا مثبت و ناتوانی در
مقگابلگه موثر با هیجا ها و مدیریت ر ها ،به ویژه در شگگگروع مصگگگرف مواد اسگگگت (پارکر،
تایلور ،ایسگگگتابروک ،اس چیل و وود  .) 0228 ،3هنرامی که افراد برای مصگگگرف مواد تحت
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فشگگگار قرار میگیرنگد ،مدیریت ضگگگعیف هیجا های ر ها خطر سگگگوءمصگگگرف را افزایش
میدهگد .برعکس ،مگدیریگت موثر هیجگا هگا خطر سگگگوءمصگگگرف مواد را کگاهش میدهد.
توانگایی مگدیریگت هیجا ها باعب میشگگگود که فرد در موقعیتهای که خطر مصگگگرف مواد
باالسگگت ،از راهبردهای مقابله ای مناسگگگب اسگگگتفاده کند (ابوالقاسگگگمی ،اله قلیلو ،نریمانی و
زاهد.)2392 ،
هیجا خواهی یکی از مهم ترین عواملی اسگگگت که بر تمایل افراد به رفتارهای پرخطر اثر
میگگذارد .هیجگا خواهی ،سگگگازهای اسگگگت که ابتدا ریزنک  2به عنوا یک از ویژگیهای
شگگخصگگیتی برو گرایا ر را مطرز کرد و سگگپس زاکرمن  5ر را بسگگو و گسگگترش داد.
هیجگا خواهی بگه صگگگورت نیگاز بگه تجارب و هیجا های متنوع ،جدید و پیچیده و همچنین
تمایل به پذیرش خطرات جسگمی و اجتماعی برای دسگتیابی به اینگونه تجارب تعریف شده
4. Eysenck
5. Zuckerman

1. Termorshuzen
2. Chassin, Presson, Rose &Sherman
3. Parker, Taylor, Eastabrook Schell
& Wood

علي قائدنيای جهرمي و همکاران

اسگگگت .بگه نظر زاکرمن ،هیجگا خواهی چهار مولفه دارد که عبارتند از :خطرجویی ،گرایش
بگه کسگگگب هیجگا بگه وسگگگیلگه فعگالیتهای خطرناک ولی مورد قبو جامعه مثل چتربازی،
گرایش فرد بگه رزاد گگذاشگگگتن خویش از بگازداریهگای معمو در اجتمگاع مثل قماربازی یا
مشگروب خواری و حسگاسگگیت به یکنواختی (هیتنر و اسگکینت  .)0222 ،2به نظر میرسگگد که
یکی از عواملی که می تواند در وابسگگتری به اعتیاد نقش داشگگته باشگگد ،هیجا خواهی اسگگت.
یگافتگههگا نشگگگا میدهنگد افرادی کگه بگازیهگای کگامپیوتری انجگام میدهنگد ،در حا بازی
هیجا زده می شگگوند و شگگاید جهت یافتن این انریزشها و تحریکات بیشگگتر ،این بازیها را
تکرار کنند .همچنین هیجا خواهی یکی از ویژگیهای برجسگگگته نوجوانا اسگگگت (فارلی و
کگاکس  )2912 ،0و بیشگگگتر بگا رفتارهای خطرناک و هیجا برانریز از قبیل اسگگگتفاده از مواد
مرتبو اسگگگگت (دونوهیو  3و همکگگارا  .)2999 ،کو  2و همکگارا ( )0222دریگگافتنگگد کگگه
دانشرموزا دبیرسگگتانی مبتال به اعتیاد به اینترنت در جسگگتجوی تازگی و اجتناب از رسگگیب
نمرات بگاال و در وابسگگگتری و پگاداش نمرات کمتری کسگگگب کردنگد .در میگا این متغیرهگگا
جسگگگتجوی تگازگی پیشبینیکننگده قوی تری برای اعتیگاد بگه اینترنت بود .ب ررسگگگی پیشگگگینه

لگینگگام ،چگگارنیرو ،میلیچ 0220 ،8؛ مگگک دونگگالگگد ،فلمینگگگ و بری  ،)2992 ،9قمگگاربگگازی
افراطی(رابرتی0221 ،؛ مگک دانیگل  22و زاکرمن )0223 ،و ورزشهای خطرناک و پرحادثه
(فریکسگگگانگت  22و همکارا  )0220 ،رابطه دارد .سگگگلمانی ،حسگگگنی و رریانا کیا ( )2393در
بررسگگگی نقش صگگگفگات شگگگخصگگگیتی و هیجگانی در رفتگارهگای پرخطر نشگگگا دادند که بین
هیجگا خواهی و رفتگارهگگای پرخطر رابطگه مثبگت معنگادار وجود دارد .تونتی  20و همکگگارا

8. Adams, Kaiser, Lynam, Charnigo
& Milich
9. MacDonald, Fleming & Barry
10. Mc-Daniel
11. Freixanet
12. Tonetti

1. Hittner & Swickert
2. Farley & Cox
3. Donohew
4. Ko
5. Roberti
6. Dunlop & Romer
7. Hansen & Breivik
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( )0222و لگیگنگگدگگر  ،مولینز ،نیربورز و بالینی  )0222( 2در پژوهشهگگای مجزایی بین
هیجا خواهی و سگوءمصگرف مواد (الکل ،موادمخدر و داروهای توهم زا) به رابطه معناداری
دسگت یافتند .نتایج پژوهش حسگینیا  ،فرخجسته ،عبدالهی و نوری پورلیاولی ( )2392تحت
عنوا رابطگه رفتگارهگای پرخطر و هیجگا خواهی بگا میزا گرایش بگه اعتیگاد در زنگا بزهکار
نشگگا داد که بین میزا هیجا خواهی و شگگگدت رفتارهای پرخطر با گرایش به اعتیاد در زنا
بزهکار رابطه معناداری وجود دارد.
متغیر دیرری که بر مصگگرف مواد اثرگذار اسگگت ،جایراه مهار اسگگت .جایراه مهار یکی
از مفاهیم ویژ ه و مهم در نظریه یادگیری اجتماعی و یکی از ویژگیهای شگگخصگگیتی اسگگت
که تاثیر مهمی بر شگگیوه تفکر و رفتار افراد دارد .کسگگانی که معتقدند تالشهایشگگا می تواند
امور را تغییر دهد ،کانو کنتر ر ها درونی اسگت و افرادی که سگرنوشت ،شانس یا قدرت
دیررا را در امور زنگدگی موثر میداننگد ،کانو کنتر بیرونی دارند .گزارش شگگگده اسگگگت
اشگگگخاصگگگی که تحت تاثیر جایراه مهار درونی هسگگگتند روی هم رفته سگگگالم تر و موثرتر و
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هدفمندتر هسگگتند ،در جسگگتجوی اطالعات بر میریند و بهتر با مسگگگائل برخورد میکنند .در
حگالی کگه افراد دارای جگایرگاه مهگار بیرونی نشگگگانگههایی از بیحالی را به نمایش میگذارند
(مشگگگکی ،غفرانی پور ،حگاجی زاده و رزادفالز .) 0221 ،افرادی کگه معتقدند بر زندگی خود
کنتر دارند ،خود را قوی میبینند و اسگگترس کمتری را تجربه میکنند .از طرف دیرر افراد
دارای جایراه مهار بیرونی معتقدند که زندگیشگگا خارج از کنتر خود ر ها اسگگت و خود
را ضگگعیف میبینند و در برابر مشگگکالت سگگطو اسگگترس زیادی را تجربه میکنند (ارسگگال ،
دیلمگک و هگامگارتگا  .)0229 ،0افراد بگا جگایرگاه مهار درونی عزت نفس باالتری دارند ،کمتر
دچگار بزهکاری میشگگگوند ،با اسگگگترس بهتر مقابله میکنند و مشگگگکالت جسگگگمی ،روانی و
رف تاری کمتری را تجربه میکنند (حاتمی ،محمدی ،ابراهیمی و حاتمی.)2389 ،
کمگا گرایی نقش مهمی در حفظ رسگگگیگگبهگای روانی دارد و بگگا رفتگارهگگایی همچو
اجتناب و ارزیابی مکرر عملکرد ،سگگوگیرهایی شگگناختی (اگا  ،پیک ،دیک و رس 0221 ،3؛
2. Arslan, Dilmac & Hamarta
3. Egan, Piek, Dyck & Rees

& 1. Lindgren, Mullins, Neighbors
Blayney

علي قائدنيای جهرمي و همکاران

واتسگو  ،الفیک ،درهر ،اسگتیل و ویلچ  )0222 ،2و توجه انتخابی مرتبو اسگت (گلور ،برو ،
فگاربور و شگگگفرا  .)0221 ،0اروزکگا  ،کاراکس ،رتا و ریبرک  )0222( 3بیا میکنند که
کما گرایی مجموعهای از اسگگگتانداردهای سگگگخت ،غیرواقعی و بیش از اندازه ایجاد میکند
و هنرگام ارزیگابی عملکرد ،فرد درگیر تفکر همگه یگا هیچ میشگگگود .بنگابراین ،موفقیگت تنها
زمگانی رد می دهگدکگه یگک معیگار باال به دسگگگت رید و عملکرد فقو در چارچوب ر معیار
بیعیب و نق

اسگگت .افراد کما گرا تجارب شگگکسگگت را بیش از حد تعمیم میدهند .از

نظر لی ،اسگگگکوپ و کگگامگ دوش  )0220( 2بین کمگا گرایی بهنجگار و روا رزرده تمگگایز
وجود دارد .کمگا گرایی بهنجگار بگه عنوا تالش برای دسگگگتیگابی به معیارهای معقو واقعی
تعریف شگده اسگت .کما گرایی روا رزرده تمایل به تالش برای دستیابی به معیارهای بسیار
باال اسگگت که با ترس از شگگکسگگت و تمرکز بر مأیوس کرد دیررا همراه اسگگت .رویکرد
دیرری برای تعریف و انگدازهگیری کما گرایی به وسگگگیله هویت و فلت (2992؛ به نقل از
اروزکا و همکارا  )0222 ،ارائه شگگده اسگگت .ر ها نشگگا دادند که کما گرایی از سگگه بعد
جداگانه تشگکیل شگده است که عبارتند از کما گرایی خودمدار ،دیرر مدار و اجتماعمدار.

هنرام دسگگتیابی به نتایج عالی باز میدارد (اسگگتوبر و یانگ  .)0222 ،2کما گرایی سگگازگار با
جنبگه هگای مثبگت سگگگالمتی مگانند اعتماد به نفس باال رابطه مثبت دارد و با جنبههای منفی ر
رابطگه ندارد (اسگگگتوبر و او تو  .)0222 ،1عطاردی و همکارا ( )2390در بررسگگگی نقش ابعاد
کما گرایی و جهتگیری هدف در پیشبینی خودتنظیمی دانشگگگجویا نشگگگا دادند که بین
ابعگاد کمگگا گرایی ،فقو کمگا گرایی سگگگگازگگگارانگه بگهطور معنگاداری قگادر بگه پیشبینی
خودتنظیمی اسگت .با عنایت به مطالب ذکر شگگده ،سگؤا پژوهش حاضگگر این بود که ریا بین
میزا هیجا خواهی ،جایراه مهار وکما گرایی در افراد وابسگگگته به مواد و غیر وابسگگگته به
4. Lee, Schoppe-Sullivan & Kamp
Dush
5. Egan, Wade & Shafran
6. Stoeber & Yang
7. Otto

& 1. Watson, Elphick, Dreher, Steele
Wilksch
& 2. Glover, Brown, Fairburn
Shafran
3. Erozkan, Karakas, Ata & Ayberk
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کما گرایی خودمدار و دیررمدار با سگگطوز باالی احسگگاس گناه همراه اسگگت (اگا  ،واد و
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مواد تفاوت وجود دارد؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضگر از نوع علّی -مقایسگهای بود .جامعه پژوهش حاضگگر شگامل کلیه افراد وابسگگته
به موادمخدر بود که در سگگا  2393به مراکز ترک اعتیاد شگگهر تهرا مراجعه کرده بودند.
نمونه این پژوهش  52نفر از افراد وابسگگگته به موادمخدر مراجعه کننده به چند مرکز ترک
اعتیاد شگهر تهرا و  52نفر غیر وابسگته به مواد از اعض گای خانواده و وابسگترا معتادا بودند
که با روش نمونهگیری در دسگگگترس انتخاب شگگگدند .مالکهای ورود به پژوهش در افراد
وابسته به مواد عبگگگگارت بودنگگگگد از :وابسته به موادمخدر بود  ،دامنه سنی  02تا  25سا  ،دامنه
تحصیالت سیکل تا لیگگگگسانس ،عدم سابقه بیماری جسمی مزمن ،عدم سابقه بیماری روانگگگگی،
گذشگگگت حگگگداقل دو سا از اعتیاد .مالکهای ورود به پگگگژوهش در افگگگراد غیر وابسته به
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مواد عبگگگگارت بودنگگگگد از :عگگگگدم وابسگتری به موادمخدر و عدم سگابقه استفاده از مواد ،دامنه
سگگنی  02تگگا  25سگگگا  ،دامنگگه تحصیالت سیکل تا لیسانس ،عگگگدم سگگابقه بیمگگگاری جسمی
مزمن ،عدم سابقه بیماری روانی و عدم استفاده از داروی روا گردا .
ابزار
-2پرسگگشنامه هیجا خواهی :فرم کوتاه پرسگگشنامه هیجا خواهی زاکرمن به صگگورت دو
2

جملهای اسگگت به طوری که رزمودنیها می توانند به یک بخش از هر ریتم پاسگگخ دهند .این
پاسگخ با گذاشگتن عالمت ضگربدر در پاسگخنامه مربوط به ر بخش از ریتم مشخ

میشود.

نمرههای خام رزمودنی براسگگگاس کلید نمرهگذاری تعیین میشگگگوند .ضگگگریب پایایی این
پرسگشنامه توسگو قربانی ( )2312با روشهای اسگپیرمن براو  ،تنصیف و رلفای کرونباد به
ترتیب  2/15 ،2/12و  2/82گزارش شگگده اسگگت .در پژوهش حاضگگر ضگگریب پایایی  2/82به
دست رمد.
-0پرسگشنامه جایراه مهار :به منظور بررسگی جایراه مهار ،از پرسگگگگشنامه راتر  0استفاده
2. Rotter

1. Zuckerman

علي قائدنيای جهرمي و همکاران

شگد (راتر .)2915 ،این پرسگشنامه  09سگؤا برای سنجش انتظارات و ادراک فرد دربگگگگاره
جایراه مهار دارد .مقیاس درونی  -بیرونی راتر بیش از هر مق یگگگگاس دیرری مورد اسگگگگگتفاده
قگگگرار گرفتگگگه اسگگگت و پایایی و روایی ر در مطالعات مختلف تأیید شگگگده اسگگگت (راتر،
 .)2915رزمودنی بگایگد در هر مگاده یکی از دو گزینه را انتخاب کند که بهتر او را توصگگگیف
می کند .نمگگگگره بیگگگگشتر ،نشانرر بیرونی تر بود است .پرسشنامه جایراه مهار توسو برومند
نسگگگب ( )2313اعتباریابی شگگگده اسگگگت و ضگگگرایب پایایی رلفای کرونباد و تنصگگگیف این
پرسگگشنامه به ترتیب 2/52 ،و  2/21گزارش شگگده اسگگت (برومند نسگگب .)2313 ،در تحقیق
حاضر پایایی این رزمو با استفاده از روش رلفای کرونباد 2/12به دست رمد.
-3پرسگشنامه کما گرایی چند بعدی ( 2فراست ،مارتین ،الهارت و روزنبلیت :) 2992 ،0
این پرسگگشنامه  35سگگؤا و شگگش خرده مقیاس دارد که عبارتند از  )2دلواپس اشگگتباهات
بود  )0 ،3معیارهای شگخصگی  )3 ،2انتظارات والدین  )2 ،5سرزنش والدین  )5 ،2تردید داشتن
از بابت فعالیتها  1و  )2سگگازما دهی  .8پاسگگخهای شگگرکت کنندگا بر اسگگاس مقیاس پنج
نمره کما گرایی کلی از حاصگگل جمع نمره  35سگگگگگگگؤا  ،به دسگگت میرید .نمره باال در این
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مقیگاس حگاکی از کمگا گرایی بگاالی فرد در حیطگه مورد نظر اسگگگت .رلفگای کرونباد کلی
مقیگاس مگذکور ،2/92 ،دلواپس اشگگگتبگاه بود  ،2/88معیارهای شگگگخصگگگی  ،2/83انتظارات
والدین  ،2/82سگگرزنش والدین  ،2/82تردید داشگگتن از بابت فعالیتها  2/11و سگگگازماندهی
 2/93گزارش شگگده اسگگت (فراسگگت و همکارا  .)2992 ،هاشگگمی و لطیفیا ( )2381رلفای
کرونبگاد را  2/11گزارش کرده اند .در پژوهش حاضگگگر نیز پایایی این مقیاس با اسگگگتفاده از
رلفای کرونباد  2/82به دست رمد.

4. personal standards
5. parental expectations
6. parental criticism
7. doubts about actions
8. organization

1. multidimensional perfectionism
scale
& 2. Frost, Marten, Lahart
Rosenblate
3. concern over mistakes
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یافتهها
رمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروهها در جدو  2ارائه شده است.
جدول :9آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه
متغیرها

افراد غیر وابسته به مواد

افراد وابسته به مواد
میانرین

انحراف استاندارد

میانرین

انحراف استاندارد

هیجا خواهی

8/25

0/33

2/22

0/02

جایراه مهار

22/88

3/2

1/29

2/2

کما گرایی

02/29

3/81

25/02

2/00

برای بررسگگگی تفگاوت متغیرهگا در دو گروه میبگایسگگگتی از تحلیل واریانس چندمت غیری
اسگگگتفاده شگگگود .یکی از پیش شگگگرطهای این تحلیل برابری ماتریس واریانس-کواریانسها
اسگگگگت .نگتگگایگج رزمگو ام بگگاکگس حگکگگایگگت از بگرقراری این پیش شگگگرط داشگگگگت
(M=200/322 ،F =3/225 ،P <2/22بگگاکگس ) .پگیگش شگگگرط دیرر این تحلیگگل برابری
واریانسهای خطاسگت .نتایج رزمو لو حکایت از برقراری این پیش شگگرط داشگگت که در
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جدو  0ارائه شده است.
جدول  :2آزمون لون برای بررسی برابری واریانس های خطا
متغیر

رماره F

معناداری

هیجا خواهی

2/215

2/235

جایراه مهگار

9/321

2/252

کما گرایی

1/205

2/222

بگا توجگه بگه برقراری پیش شگگگرطها تحلیل واریانس چندمتغیری انجام شگگگد و نتایج ر
حگگگکگگگایگگگت از مگگگعگگگنگگگاداری تگگگفگگگاوت نگگگمگگگرات در دو گگگگروه داشگگگگگت
(=2/022 ،F=20/922 ،P <2/222المبدای و یلکز) .برای بررسگگگی الروهای تفاوت از تحلیل
واریانس تک متغیری به شرز زیر استفاده شد.
جدول  : 3نتایج تحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت در گروه ها
مجموع مجذورات

درجهرزادی

میانرین مجذورات

F

معناداری

هیجا خواهی

3819/38

2

3819/38

203/329

2/2225

جایراهمهگار

0928/28

2

0928/28

252/282

2/2225

کما گرایی

0132/22

2

0132/22

221/552

2/2225

متغیرها

علي قائدنيای جهرمي و همکاران

همانرونه که در جدو  3مشاهده می شود در تمام متغیرها تفاوت معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش بگا هگدف مقگایسگگگه میزا هیجا خواهی ،جایراه مهار و کما گرایی بین افراد
وابسگگته به مواد و غیر وابسگگته به مواد انجام شگگد .نتایج نشگگا داد که بین میانرین نمرات افراد
وابسته به مواد و غیر وابسته به مواد در متغیرهای هیجا خواهی ،جایراه مهگگگگار و کما گرایی
تفگاوت معنگاداری وجود دارد .این یگافتهها با نتایج تحقیقات قبلی تونتی و همکارا (،)0222
اگگا و همکگارا ( ،)0222سگگگلمگانی و همکارا ( ،) 2393حسگگگینیا و همکارا ( )2393و
پاک ،غفاری و مظلوم بفرویی ( )2393همسگگو بود .طبق نظر زاکرمن سگگگاختار هیجا خواهی
به مقدار انریختری که دسگگتراه عصگگبی مرکزی شگگخ

از منابع بیرونی تحریک نیاز دارد،

مربوط اسگگگت .افراد با هیجا خواهی باال ،تحریک دائمی مغز را ترجیو میدهند و افراد کم
هیجگا خواه تحریگک مغزی کمتری را ترجیو میدهنگد .بیشگگگتر موادی که افراد مصگگگرف
می کننگد ،انریختری را افزایش میدهگد (ریو )2380 ،و احتمگاالً بگه همین علگت ،افراد زیاد

هیجگا خواه بررسگگگی کردنگد و دریگافتنگد کگه افراد هیجگا خواه پردازش اطالعات و کنتر
بگازداری کمتری نسگگگبگت بگه افراد بگا هیجگا خواهی پگایین دارند .افراد هیجا خواه تأثیرات
مصگگرف مواد را بیشگگتر تجربه میکنند .این یافتهها روشگگن کرد که هیجا خواهی با مصگگرف
مواد ارتباط مثبت دارد.
هیجا خواهی یکی از ویژگیهای برجسگگته نوجوانا اسگگت (فارلی و کاکس  )2992 ،0و
ب یشگگتر با رفتارهای خطرناک و ه یجا برانریز از قبیل اسگگتفاده از مواد (دونو هیو و همکارا ،
 )2999مرتبو اسگگگت .این نتیجگه مؤیگد این مطلب اسگگگت که میزا درجه هیجا خواهی در
افراد ،بگا خطر ابتال بگه سگگگوءمصگگگرف مواد در ارتبگاط اسگگگت .به عبارتی هر چه میزا درجه
هیجا خواهی فرد باالتر باشگد ،احتما گرایش وی به سگوء مصگرف مواد بیشگتر است .نتایج

2. Farley & Cox

1. Fillmore, Ostling, Martin & Kelly
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هیجا خواه بیش از افراد کم هیجا خواه تمایل به مصگگگرف مواد دارند .فیلمور ،اسگگگتلینگ،

103

مقایسه هيجان خواهي ،جایگاه مهار و کمالگرایي در...

این پژوهش با یافتههای رومر و هنسگگی  )0221( 2همسگگو اسگگت .افگگگگگراد هیجا خواه به دلیل
سگطو اضگطراب پایین و تحریک پذیری و تکانشگرری باال (مرید ،مک لگگگگین لگگگگگگگگین و
کولگگگگگگگدر  )0221 ،0در هنرگگگگگگگگام برخورد با محرکهایی مانند مواد افیونی ،خطرات ر را
کمتر پگیشبینی کرده و بیشگتر بگه سگمت گرایش به مصرف ر تمایل پیدا میکنند.
اشگخاص گی که تحت تاثیر جایراه مهار درونی هسگگتند روی هم رفته سگگالم تر هسگگتند ،در
جسگگگتجوی اطالعگات بر میریند و بهتر با مسگگگائل برخورد میکنند .در حالی که افراد دارای
جگایرگاه مهگار ب یرونی نشگگگانگههایی از بیحالی را به نمایش میگذارند (مشگگگکی و همکارا ،
 .)0221افرادی کگه معتقگدنگد بر زنگدگی خود کنتر دارند ،خود را قوی میبینند و اسگگگترس
کمتری را تجربگه میکننگد .افراد بگا جگایراه مهار درونی از عزت نفس باالتری برخوردارند،
کمتر دچار بزهکاری میشوند و بهتر سازگار میشوند (حاتمی و همکارا .)2389 ،
افراد کمگا گرا دارای معیگارهگای بسگگگیگار بگاال برای عملکرد ،گرایش به قانو همه یا هیچ و

عملکرد مفهوم اسگگگاسگگگی کما گرایی اسگگگت .کما گراها معتقدند ر ها باید در هر کاری به
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انتظار رسگگگید به نتایجی بینق

و کامل هسگگگتند که دسگگگتیابی به ر دور از انتظار اسگگگت و

حد کما برسگگند و به بهترین نحو ر را انجام دهند وگرنه راضگگی نخواهند بود .اگر اینگونه
افراد به ایدهر های خودسگاخته و بسگیار دشگوار خود نرسگند ،اضگطراب و احسگاس تقصیر به
ر هگا دسگگگت خواهگد داد و خود را سگگگرزنش میکننگد .گگاهی معیگارهگای کمگا گرایگانه و
غیرواقعبینگانگه از سگگگوی دیررا بر فرد تحمیل میشگگگود .از رنجایی که این معیارها افراطی
بوده و بگه عنوا تجربیگاتی تحمیلی بیرونی مطرز هسگگگتنگد ،می تواننگد نوعی احسگگگاس ع گدم
کنتر را در فرد ایجاد کنند که نتایج ر احسگاس شگکسگت ،اضگطراب ،خشم ،درماندگی و
نگاامیدی اسگگگت (هویت و فلت  .)2992 ،3افراد کما گرا تجارب شگگگکسگگگت را ب یش از حد
تعمیم میدهنگد .کما گرایی خودمدار و دیررمدار با سگگگطوز باالی احسگگگاس گناه به دنبا
شگکسگگت در وظایف همراه اسگت (اگا و همکارا  .)0222 ،کما گرایی اجتماع مدار افراد
3. Hewitt & Flett

1. Rommer & Hennessy
2. Magid, McLean & Colder

علي قائدنيای جهرمي و همکاران

را از تجربه احسگگاس رضگگایت و غرور به هنرام دسگگتیابی به نتایج عالی باز میدارد (اسگگتوبر و
یانگ .)0222 ،دیرر تحقیقات حاکی از ارتباط سگگگطوز باالتر کما گرایی در افراد م بتال به
سگندرم اختال خسگتری مزمن در مقابسگه با گروه کنتر است (وایت و اسکوان یزر 0222 ،2؛
دیرای و چگالگدر  .)0222 ،0در هنرگام رویگارویی بگا عوامگگل هیجگا خواه و خطرزا ،داشگگگتن
احسگگگاس کنتر عاملی مهم در سگگگازگاری با موقعیتهای گوناگو اسگگگت .بنابراین جایراه
مهگار درونی می توانگد افراد را بگه ترک رفتگارهگای مرتبو بگه اعتیگاد قادر سگگگازد .عدم امکا
بررسگی نوع ماده مصگرفی از جمله محدودیتهای پژوهش بود .پیشنهاد میشود پژوهش ه ای
مشابه روی نمونههای وسیع تر و با در نظر گرفتن نوع ماده مصرفی انجام شود.
منابع
ابوالقاسمی ،عباس؛ اله قلی لو ،کلثوم اله؛ نریمانی ،محمد و زاهد ،عاد ( .) 2392راهبردهای تنظیم

هیجا در سوءمصرف کنندگا مواد دارای واکنش پذیری باال و پایین ،مجله دانشراه علوم
پزشکی گیال .25-00 ،)11(02 ،

پاک ،سحر؛ غف اری ،زینب و مظلوم بفرویی ،ناهید ( .) 2393مقایسه خصیصه شخصیتی جایراه مهار

لونیسو در افراد مبتال به دیابت نوع دو و افراد عادی شهرکرد .فصلنامه پرستاری دیابت
دانشکده پرستاری و مامایی زابل01-02 ،)2(0 ،
حاتمی ،حمیدرضا؛ محمدی ،ناهید؛ ابراهیمی ،سیدمحسن و حاتمی ،معصومه ( .)2389رابطه جایراه
مهار و ویژگیهای شخصیتی .اندیشه و رفتار0-32 ،)28(5 ،
حسینیا  ،سیمین؛ فرخجسته ،وحیده سادات؛ عبدالهی ،راشن و نوری پورلیاولی ،رقیه ( .)2392رابطه
رفتارهای پرخطر و هیجا خواهی با میزا گرایش به اعتیاد در زنا بزهکار .پژوهشهای
اطالعاتی و جنایی-08 ،)2(22 ،
ریو ،جا مارشا ( .)2380انریزش و هیجا  .ترجمه یحیی سیدمحمدی .تهرا  :مؤسسهی نشر
ویرایش.
2. Deary & Chalder

1. White & Schweitzer
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نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشراه شهید چمرا اهواز.
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برومند نسب ،مسعود ( .)2313بررسی رابطه نررشها و شیوه های فرزند پروری با جایراه مهار و
رابطه جایراه مهار با عملکرد تحصیلی دانش رموزا پایه سوم راهنمایی شهرستا دزفو  .پایا
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 بررسی نقش صفات شخصیتی.)2393(  المیرا، جعفر و رریاناکیا، بهزاد؛ حسنی،سلمانی
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