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  :مقدمه
اعتياد به عنوان يكي از معضالت جوامع بشري 

 نيز ، نوجوان و حتي كودكان راجوان ود پير،در مسير خ
مشكالت و معضالت اجتماعي  و گرفته استبر  در

اين موضوع متخصصان و . ده استشبسياري را موجب 
از اين معضل  تا براي پيشگيري همسئوالن را بر آن داشت

در سال هاي اخير توجه به  ).1( تالش كننداجتماعي 
 مورد توجه هوش هيجاني در پيشگيري از اعتياد
 هوش مفهوم. متخصصان و پژوهشگران قرار گرفته است

بيستم  به قرن مربوط هوش هاي نظريه در ريشه هيجاني
 جزء را اجتماعي توانايي بار اولين براي ثرندايك. دارد

  رديـــف نــبي هوش از  نيز باقري دانست، هوش از مهمي

  
). 2( است ديگران احساسات درك توانايي كه برد نام

 وقايع با مواجهه در هيجاني باعث مي شود تا افراد هوش

 با آن وقايع  سازش گيري يا موضع به زندگي منفي يا مثبت

 زندگي به هيجاني هوش از برخورداري با انسان .بپردازد

 هيجاني هوش كه طوري به بخشد، مي و ثبات نظم خود

 را در كمتري منفي وقايع شخص شود مي باعث باال

به طور كلي هوش هيجاني افراد  ).3-5( كند تجربه زندگي
در سازگاري با عه اي از توانايي ها و مهارت ها را به مجمو

محيط و كسب موفقيت در زندگي تجهيز مي كند و 
توانايي درك احساسات خود و ديگران و استفاده از 

   راستــــاي تسلـــط بــرهيجانات در تفكر و شناخت را در

  :چكيده
هيجاني نوجوانان و جوانان مي تواند زمينه ساز  ويژگي ها و شرايط نامساعد رشد عاطفي و :ه و هدفزمين

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه هوش هيجاني با استعداد اعتياد دانش آموزان انجام . اعتياد باشدگرايش به 
  . شده است

 تمامي دانش آموزان پسر دوره پيش اآن رجامعه آماري   تحليلي كه-پژوهش توصيفي در اين :روش بررسي
 نفر با استفاده از روش نمونه 112تعداد دادند تشكيل مي 89-90دانشگاهي شهرستان شهركرد در سال تحصيلي 

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش هيجاني  .گيري خوشه اي مرحله اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند
ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون  داده ها با استفاده از. ودب) APS test (سنجش استعداد اعتياد و آن-بار

  .ندتجزيه و تحليل گرديد
، )r، 05/0<P=-37/0دانش آموزان شهر و روستا هر دو  (ي درك هيجاني هابين مولفهنشان داد نتايج  :يافته ها

  و )r، 01/0<P=-60/0 آموزان روستا، دانشr، 01/0<P=-63/0دانش آموزان شهر (نظم جويي هيجاني 
استعداد با ) r ،01/0<P=-0,51  وr ،01/0<P=-49/0دانش آموزان شهر و روستا به ترتيب (بكارگيري هيجاني 
مولفه هاي اداراك و نظم جويي هيجاني  قدرت پيش بيني استعداد  .وجود داردو معني داري اعتياد رابطه منفي 

  ). P>01/0( ندنشان داداعتياد را 
با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، نقصان هوش هيجاني يكي ازعوامل موثر در گرايش دانش  :نتيجه گيري

  .اين اساس آموزش هوش هيجاني به دانش آموزان ضروري مي باشد برزان به مصرف مواد مخدر مي باشد، آمو
  

  . هوش هيجاني،اعتياد پذيري، پيش دانشگاهي :واژه هاي كليدي
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  ).3،4( خص مي دهدخواسته هاي آني به ش
 احساسات هسته مركزي زندگي انسان مي باشند

   نيزهيجانات.  هيجانات تاثير متقابل دارندكه بر
 مسئوليت پذيري توانايي زندگي كردن با ديگران، مي توانند

در ). 5( و سازگاري با مشكالت را به افراد ديكته كنند
 هوش هيجاني يكي از عوامل مهم موفقيت افراداين بين 

در زندگي مي باشد كه با بهداشت رواني افراد ارتباط 
هوش هيجاني و مهارت هاي وابسته  ).6( مستقيمي دارد

به آن در طي زمان رشد مي كنند و در گذر زندگي 
آموزش و برنامه هاي مچنين مي توان با ه. تغيير مي يابند

  ). 7( اصالحي آنها را در روند رشد تسريع داد
 مصرف مواد مخدر تحت كه فرد برايهنگامي 

 عدم تسليم در برابر ،فشار گروه همساالن قرار مي گيرد
فشار همساالن به عنوان يكي از مولفه هاي هوش 

خطر پذيرش و مصرف مواد مخدر را كاهش  هيجاني،
  توانايي كنترل و مديريت هيجانات باعث  .دهدمي

از جمله (مي شود تا افراد در موقعيت هاي مشكل آفرين 
از راهبردهاي مقابله اي ) هاد به مصرف مواد مخدرپيشن

افرادي كه هوش هيجاني بااليي دارند،  .موثر استفاده كنند
 .در پيش بيني خواسته هاي ديگران توانايي بيشتري دارند

 خود را كنترل آنها فشار همساالن را درك و هيجان هاي
كنند و در برابر پيشنهاد مصرف مواد مخدر مقابله مي مي
اني كه هوش هيجاني پاييني دارند در مقابل كس .ندكن

صرف مواد براي مقابله با هيجانات منفي به سوي م
داليل بسياري علت گرايش  .)9(گرايش پيدا مي كنند 

در اين ميان . جوانان به مصرف مواد مخدر مي باشد
ند و برخي سعي در پذيرش در گروه هاي خاص دار

  ي پاسخ دادن به  برابرخي به دليل كمبود امكانات
  هاي هيجاني به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا نياز
علت عمده گرايش نوجوانان و جوانان به  ).9( كنندمي

آور متغيرهاي روانشناختي و مصرف مواد مخدر و اعتياد
 افرادي كه در كنترل مهارت هاي). 10( باشدهيجاني مي

 هيجاني خود ناتوانند به احتمال زياد به مصرف مواد
همچنين افرادي كه تنوع . اعتياد آور روي مي آورند

  طلب و تحرك جو هستند بيشتر به دنبال اين مواد 

هوش هيجاني در افراد به عنوان يك منبع  ).11( مي روند
حفاظتي در برابر عوامل استرس زاي محيطي عمل مي 
كند و از گرايش افراد به مواد مخدر جلوگيري به عمل 

 معتاد در شناسايي هيجانات خود و افراد) 12( مي آورد
 در ديگران دچار مشكالتي هستند كه باعث مي شود

، سازنده و هدايتگر با برقراري ارتباط عاطفي مثبت
ديگران دچار ناهنجاري هايي شوند كه خود عامل 

در اين ميان ). 13( گرايش آنها به مواد مخدر مي باشد
 كساني كه در دوره آموزش هوش هيجاني مشاركت

مصرف مواد  در زمينه هايي مانند فشار همساالن، دارند،
مخدر و روي آوردن به دخانيات و ساير مواد اعتياد آور 

كسب اين . دهندمقاومت بيشتري از خود نشان مي
را در مقابل فشارها و ناماليمات توانا توانايي عاطفي آنها 

امروزه محققان با استفاده از آموزش . )14،15(مي سازد 
   هيجاني به معتادان در ترك اعتياد به آنها كمك هوش

  ). 16( مي كنند
آموزش مهارت هاي كنترل و شناخت هيجانات 

نگرش و  به دانش آموزان كمك مي كند تا در دانش،
و به آنها در عزت نفس آنها تغييرات پايداري ايجاد شود 

بروز رفتاري مناسب در برابر درخواست هاي منفي 
 در پژوهشي مشخص ).18،17(د به كار روديگران 

تست مقياس هوش در گرديد، جوانان و نوجواناني كه 
 ديگران كسبهيجاني چند عاملي نمره باالتري نسبت به 

 نموده اند ميزان مصرف مواد مخدر، سيگار و مشروبات
اعتياد يك پويايي  در). 19( در آنها بسيار كم مي باشد

نگي آموخته بنيادين سركوب شده از خشم و نوعي درما
شده موجود است و خوش بيني در مقابل درماندگي 
آموخته شده به عنوان تسهيل كننده هوش هيجاني است 
كه با استفاده از آموزش مي توان آن را آموخت و از 

هايي كه بر روي پژوهش در ).16( اعتياد جلوگيري نمود
 ،بيماران تحت مداوا جهت ترك اعتياد انجام شد

برجسته ترين  ناتواني دركنترل خشم،كه  مشخص گرديد
بر اين  ).20-23(ه است الگوي هيجاني در اين افراد بود

اساس افرادي كه توانايي تنظيم هيجانات را ندارند به 
احتمال زياد تحت تاثير عوامل محيطي قرار خواهند 
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گرفت و محيط نيز آنها را دچار آسيب خواهد نمود 
)27-24.(  

 و پژوهشي يكي از با توجه به پيشينه نظري
عوامل موثر در گرايش افراد به مصرف مواد مخدر، 

هوش .عدم پرورش ابعاد هوش هيجاني آنها است
هيجاني متشكل از مولفه هاي متعددي است كه در افراد 

 پژوهش هاي. مناطق مختلف و سنين مختلف متفاوت است
انجام گرفته قبلي به بررسي ارتباط بين برخي از اين مولفه ها 

لذا با  .با استعداد اعتياد در گروه هاي مختلف پرداخته اند
توجه به اهميت و ضرورت انجام پژوهش در مناطق 

و در سنين ) از جمله مناطق محروم( مختلف كشور
در جهت تكميل پژوهش هاي  مختلف، پژوهش حاضر

قبلي با هدف بررسي رابطه بين مولفه هاي به كارگيري 
 جويي هيجاني با استعداد درك هيجاني و نظم هيجاني،

اعتياد دانش آموزان پسر پيش دانشگاهي در شهركرد 
به طور كلي مسئله اصلي اين است كه آيا  .انجام گرفت

 بين مولفه هاي هوش هيجاني و استعداد اعتياد دانش آموزان
 وجود دارد ؟دانشگاهي در مناطق محروم ارتباط پيش 

  

  :روش بررسي
جامعه آماري  ليلي تح-وصيفيتدر اين مطالعه 

شامل تمامي دانش آموزان پسر دوره پيش دانشگاهي 
 به 1389-1390شهرستان شهركرد در سال تحصيلي 

به منظور تعيين حجم نمونه آماري،  . نفر بود418تعداد 
 نسخه از پرسشنامه هوش هيجاني به طور 43ابتدا 

تصادفي در بين جامعه آماري توزيع گرديد، سپس با 
 نفر برآورد 112حجم نمونه  فرمول كوكران،استفاده از 

براي انتخاب نمونه آماري از روش تصادفي خوشه اي . شد
اي استفاده شد، بدين منظور ابتدا از بين كليه مدارس مرحله

سپس از بين اين مدارس ده  پيش دانشگاهي، پنج مدرسه و
وزان ـمنمونه آماري از بين دانش آ. كالس انتخاب شدند

  .گرديد تعيين تصادفي ورـا به طـاين كالس ه
 جهت سنجش هوش هيجاني از پرسشنامه هوش

 سوال مرتبط با درك Bar on( 40 (نآ -هيجاني بار
هيجاني، نظم جويي و به كارگيري هيجاني انتخاب شد 

پايايي . و بر اساس مقياس ليكرت درجه بندي گرديد
اين -1 :اين ابزار به دو روش مورد بررسي قرار گرفت

ه طور نفري كه ب 43نامه بر روي يك گروه پرسش
  شهركرد انتخاب شدند،2 و 1تصادفي از مدارس ناحيه 

براي كل نباخ وسپس ضريب آلفاي كر. اجرا شد
 .به دست آمد 88/0 مقدارپرسشنامه محاسبه گرديد، كه 

اين ميزان پايايي نشان دهنده همساني دروني مناسب 
 به نفري 24 ك گروهضريب باز آزمايي با ي. 2. است

 براي كل پرسشنامه ،فاصله دو هفته بعد از اجراي اول
 ضريب باز آزمايي براي زير ضمناً.  به دست آمد86/0

هاي درك هيجاني، نظم جويي هيجاني و به كار مقياس
روايي .  بود81/0 و 83/0 ،78/0 به ترتيب گيري هيجاني

 توسط يك نفر دكتري روانشناسي باليني و  نيزپرسشنامه
نفر كارشناس ارشد روانشناسي عمومي مورد تاييد  5

  .قرار گرفت
از ديگر ابزارهاي اين پژوهش پرسشنامه سنجش 

خه  اين پرسشنامه كه خود از نس، بودAPS test)( اعتياد
جهي مينه سوتا تجديد نظر شده پرسشنامه چند و

 غير مستقيم استخراج شده است، با هدف تشخيص

 سوء با مرتبط ندگيز سبك و شخصيتي هاي ويژگي
   گويه 39 شامل ه است وشد طراحي مواد مصرف

 يادهي به سواالت به صورت بلي  مي باشد و نحوه پاسخ
انجام ضريب پايايي باز آزمايي ). 28(خير است 

و آلفاي كرونباخ  87/0 نفري 22با يك گروه پرسشنامه 
  ).27(ه است  گزارش گرديد88/0

پژوهشي جهت بعد از انتخاب نمونه، همكاران 
توزيع پرسشنامه ها  به مدارس مورد نظر مراجعه نموده و 
پس از هماهنگي با مسئوالن مدارس ضمن ارائه توضيحات 

باره نحوه پر كردن پرسشنامه ها و اطمينان بخشيدن  الزم در
باره اينكه اطالعات آنها محرمانه باقي  به آزمودني ها در

دن به آزمودني ها خواهند ماند، پرسشنامه ها براي پر كر
  .جمع آوري شدندو بعد از تكميل، ارائه 

داده هاي به دست آمده با استفاده از شاخص هاي 
مانند ميانگين، ميانه، نما، انحراف معيار و دامنه (آمار توصيفي 

   پيـــرسون وضريب همبستگي (و آمار استنباطي )راتـــتغيي
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  .ندتجزيه و تحليل قرار گرفتمورد ) تحليل رگرسيون
  

  :يافته ها
سال  18 ± 1 ميانگين سني نمونه ها ،مطابق نتايج

دانش آموزان پسر )  نفر112( بوده است كه تمامي آن ها
 ساكن 69 نفرساكن شهر و 43از اين تعداد  .بودند

ميانگين نمره هاي استعداد اعتياد دانش . روستا بودند
  و دامنه  22/3، انحراف معيار 18 ميانه ،34/18 آموزان

  

همچنين ميانگين نمره هاي هوش . بود 19 يرات آنهايتغ
انحراف معيار  ،144، ميانه 146 هيجاني دانش آموزان

  . بود84رات ي و دامنه تغي36/5
آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد 

هاي هوش هيجاني متغيرهمبستگي منفي و معكوسي بين 
درك هيجاني، نظم جويي هيجاني و به كارگيري (

 ردو استعداد اعتياد دانش آموزان وجود دا) هيجاني
  ).1جدول شماره (

  
  ك هيجاني، نظم جويي هيجاني و به كار گيري هيجاني با استعداد اعتيـاد در               قايسه ارتباط بين در   م :1جدول شماره   

  دانش آموزان پيش دانشگاهي                   

  
 براي سنجش توانايي پيش بيني استعداد اعتياد دانش آموزان

هاي هوش هيجاني از روش تحليل رـــبر اساس متغي
 نتايج نشان داد از بين . شدون همزمان استفادهــــرگرسي
  هاي هوش هيجاني متغير ادراك هيجاني و متغير

د از ــدرص 11 و 12 نظم جويي هيجاني به ترتيب
 )P>001/0( كنندواريانس استعداد اعتياد را تبيين مي

 در پيش  نقشي،ر به كارگيري هيجانيـــهمچنين متغي
 .)P>13/0( اد دانش آموزان نداشتـــ استعداد اعتيبيني

  

  :بحث
درك، (  هوش هيجانيبين متغير هايدر اين مطالعه 

و استعداد اعتياد ) نظم جويي و به كارگيري هيجاني
اين يافته با شت كه رابطه منفي و معكوسي وجود دا

 پژوهش هاي انجام گرفته همسويي داردبرخي نتايج 
بر اين اساس مي توان گفت كه دانش  ).24،27، 8، 4-1(

 اعتياد قرار مي گيرند كه هوش هيجاني در دام آموزاني

پاييني دارند و يكي از روش هاي پيشگيري در برابر 
تقويت و آموزش مولفه هاي  احتمال پذيرش اعتياد،
  . هوش هيجاني مي باشد

همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه از ميان 
مولفه هاي هوش هيجاني مولفه ي نظم جويي هيجاني 

 يعني هر.ي را با استعداد اعتياد داردبيشترين همبستگي منف
چه نظم جويي هيجاني افراد كمتر باشد، گرايش به مصرف 

چه نظم جويي  مواد اعتياد آور  بيشتر خواهد بود و هر
هيجاني افراد بيشتر باشد، گرايش به مصرف مواد اعتيادآور 

اين يافته با نتايج پژوهش هايي كه نشان . كمتر خوهد بود
 كنترل و نظم دهي به هيجانات خود و ديگران  توانايي دادند

نقش تعيين كننده اي در گرايش افراد به مصرف مواد 
  ).4،7،13،26 (همسو و هماهنگ مي باشد مخدر دارد،

از ديگر نتايج اين پژوهش اين است كه ادراك 
شامل درك و فهم احساسات خود و ديگران به (ني هيجا

افراد به اعتياد در گرايش ) صورت كالمي و غير كالمي

  استعداد اعتياد
  داريسطح معني   ان روستادانش آموز  دانش آموزان شهر  هامتغير

  >05/0P  -37/0  -37/0  درك هيجاني
 >01/0P  -60/0  -63/0  نظم جويي هيجاني

 >01/0P  -51/0  -49/0  به كار گيري هيجاني
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برخي كمترين همبستگي را نشان داد اين يافته با نتايج 
ه است همسو  كه در جامعه معتادان انجام گرفتپژوهش ها

همسويي را مي توان در دليل اين نا. و هماهنگ نيست
به طور كلي ). 20-22 (سن و جامعه آماري دانست

ي ايي و قابليت ادراك هيجانداراي توانزماني كه افراد 
سرعت تغييرات خلقي و هيجاني  به مي توانند ،هستند

  و گستره اي از توانايي هاخود و ديگران را تشخيص دهند
را براي كنترل و نظم دهي احساسات و هيجانات، 

  ني باال فرد داراي درك هيجا. سازمان دهي كنند
بي ثباتي خلقي مي تواند به طور سازمان يافته و منظم با 

بر اين اساس بايد در اين . ابله كندخود و ديگران مق
تا بتوانند . شودزمينه آموزش هاي الزم به افراد داده 

  .درك و كنترل نمايندهيجانات خود را 
افراد با هوش هيجاني باال مي دانند چگونه در 

توانايي اين افراد . تلف بر انگيخته شوندموقعيت هاي مخ
كافي، براي فهم و تحليل تجربه هاي هيجاني خود و 
ديگران را دارا هستند و اين توانايي باعث مي شود تا به 
 تنظيم هيجانات و ابراز مقاومت در برابر پذيرش رفتار هاي

پژوهش  .ناشايست از جمله گرايش به اعتياد بپردازد
حاضر نشان داد كه هوش هيجاني قدرت تبيين و پيش 

لذا رشد و پرورش هوش . ي گرايش به اعتياد را داردبين
براي پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز، هيجاني 

  راهكاري مناسب محسوب مي شود كه به بهزيستي فرد 
  

 شود به پژوهشگران پيشنهاد مي. و جامعه كمك مي كند
 استعداد شناختي باهاي روانبه بررسي رابطه ساير متغير

جامعه آماري اين .  مختلف بپردازندياد در گروه هاياعت
پژوهش را دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي تشكيل 

لذا در تعميم نتايج به ساير جوامع آماري ند و داده بود
  .بايد جانب احتياط را رعايت كرد

  
   :نتيجه گيري

بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر بين متغيرهاي 
ن رابطه هوش هيجاني و گرايش به اعتياد دانش آموزا

 به طوري كه دانش آموزان. معكوسي وجود داشت منفي و
داراي هوش هيجاني باال از گرايش به اعتياد كمتري 
برخوردار هستند و دانش آموزان داراي هوش هيجاني 

بر اين اساس به . پايين از استعداد اعتياد بيشتري برخوردارند
مسئوالن آموزش و پرورش پيشنهاد مي شود دانش آموزان 
داراي هوش هيجاني پايين را شناسايي نمايند و با برگزاري 
دوره هاي آموزشي متغيرهاي هوش هيجاني آنها را ارتقاء 

   .دهند تا از گرايش آنها به اعتياد جلوگيري شود
  

  : و قدردانيتشكر
از تمامي بدينوسيله نويسندگان بر خود الزم مي دانند  

 تقـدير   رساندندري  را يا آنها  كساني كه در انجام اين پژوهش       
  .نمايندو تشكر 
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Background and aims: Unfavorable emotional growth in adults may lead to addiction. This 
study investigated the relationship between emotional intelligence and students’ potential talent 
pertaining to addiction. 
Methods: This study is a descriptive analytical study. All male students of pre-universities in 
Shahrekord city participated in this study one hundred and twelve participnts were chosen based 
on the stage cluster sampling. In order to collect data emotional intelligence questionnaire and 
addictive potential survey (APS) were used. Data were analyzed based on Pearson and 
regression correlation.  
Results: The results showed that there is a negative significant relationship among the 
emotional intelligence (P<0.05, r=-0.37), emotional save order (P<0.01, r=-0.63, P<0.01, 
r=-0.60) and emotional usability (P<0.01, r=-0.51, P<0.01, r=-0.49) in students resident in city 
and in rural; area respectively and addiction vulnerability. Emotional intelligence and emotional 
save order components have the potential to predict the addiction tendency (P<0.01). 
Conclusion: Lack of emotional intelligence is one of the major factors that affect drug using 
tendency in students, therefore, training is necessary for them.  
 
Keywords: Addiction vulnerability, Emotional intelligence, Pre-university students. 


