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Abstract
Introduction: Drug abuse has been affected by a combination of individual, family
and social factors. Craving for drug abuse has been recognized as a predictor of
negative outcomes of treatment of drug abuse disorders.
Objective: The present study aimed to determine the role of a sense of coherence
and personal intelligence in the prediction of the craving of drug users
Material and Methods: The present study is descriptive and correlational. The
population of the study consisted of all drug users who referred to treatment centers
in the first half of 2018 in the outpatient departments of Kermanshah province, a
total of 120 individuals were selected through cluster random sampling. Data
collection tools consisted of three questionnaires including a sense of coherence,
personal intelligence and craving. Data were analyzed by descriptive statistics,
Pearson correlation coefficient and multiple regressions using SPSS 25
Results: The results of correlation coefficients showed that the craving had a negative
and significant relationship with the total score of sense of coherence, that of the
components of Comprehensibility, Controllability, Significance and Configuration,
meaningful and shaping (P < 0.01). The results of the regression analysis showed
that 30 percent of craving variance was explained by a sense of coherence, and
personal intelligence.
Discussion and Conclusion: Accordingly, the sense of coherence and personal
intelligence is one of the variables related to craving that can be targeted for the
prevention, treatment and depression of these variables.
Keywords: Craving, Drug Users, Intelligence, Sense of Coherence.
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مقاله پژوهشی

نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیشبینی ولع افراد مصرفکننده مواد
نادر حاجلو ،1شیرین احمدی* ،2رامین غریبزاده3

چكيده
مقدمه :مصرف مواد تحت تأثیر مجموعهای از عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی قرار دارد و ولع مصرف به عنوان پیشبینی
کنندهی پیامدهای منفی درمان در برطرف کردن درمان اختاللهای مصرف مواد مخدر شناخته شده است.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیشبینی ولع مصرف افراد مصرفکننده
مواد انجام گرفت.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی صورت گرفته است .کلیه افراد مصرف کننده مواد که در
نیمه اول سال  1397به مراکز ترک اعتیاد سرپایی استان کرمانشاه مراجعه کرده و تحت درمان بودند ،جامعه آماری این
پژوهش را تشکیل دادند .تعداد  120نفر از این افراد به روش نمونهگیری تصادفیخوشهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری
دادهها شامل سه پرسشنامهی حس انسجام ) ،(Senseof Coherenceهوش شخصی ) (Personal Intelligenceو ولع
مصرف ) (Pravingبود .دادههای جمعآوریشده نیز با استفاده از نرمافزار SPSSنسخه  25آزمونهای همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح خطای  0/05تحلیل شد.
یافتهها :نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که ولعمصرف با نمره کل حس انسجام ،مؤلفههای ادراکپذیری ،مهار پذیری،
معناداری و شکل دادن ارتباط منفی و معنادار دارد ( .)P<0/01نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که  30درصد از
ع مصرف به وسیله حس انسجام و هوش شخصی تبیین میشود.
واریانس ول 
بحث و نتیجهگیری :بر این اساس حس انسجام و هوش شخصی از متغیرهای مرتبط با ولعمصرف میباشد که میتوان
برای پیشگیری ،درمان و کاهش ولعمصرف ،این متغیرها را مورد هدف قرار داد.
کلمات کلیدی :حس انسجام ،مصرفکننده مواد ،ولعمصرف ،هوش شخصی.
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مقدمه

تاریخ دریافت1397/11/14 :
تاریخ پذیرش:

1398/6/16

تاریخ انتشار:

1399/6/30

سالمت و کیفیت رفتاری بیشتر از  2میلیون و  808هزار نفر در

بیماری اعتیاد یک بیماری اصلی ،مزمن و عصب زیستشناسی

سال  1397اختالل مصرف مواد داشتهاند .تنها  23درصد از این

است که در اثر عواملی ژنتیکی ،فیزیولوژیکی و محیطی رشد و

افراد از  2732مرکز اعم از مراکز سرپایی غیردولتی تا تیمهای

بروز پیدا میکند و وجه مشخصه آن اختالل در کنترل انجام

درمانهای اجتماع محور درمان دریافت میکنند (.)3

عمل و یا احساس اجبار در انجام یک عمل مشخص ،با وجود

ولعمصرف ) (Cravingبه عنوان محرک اصلی در اختالل مصرف

آگاهی نسبت به عواقب خطرناك آن است ( .)1اعتیاد به مواد

مواد که تنظیم کارآمد آن با مصرف کمتر و پیامدهای مطلوب

مخدر یک بیماری مزمن عودکننده است که منجر به بیش از

تداعی شده است محسوب میشود ( .)4ولع مصرف به عنوان

 14میلیون مرگ در سال میشود ( .)2طبق گزارش مرکز آمار

تجربهی ذهنی از میل شدید یا تمایل به استفاده از یک ماده معین

1ـ دکترای تخصصی روانشناسی ،استاد ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
2ـ دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
3ـ دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکramingharibzadeh71@gmail.com :
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و شدت اشتیاق فرد در هنگام تالش برای تغییر تعریف شده است

اطالعات مرتبط با شخصیت و نیز در احساس درد و لذت کاربرد

( .)5میزان ولعمصرف تحت تأثیر شاخصهای مصرف مواد مانند

دارد ( .)16مایر ) (Mayerو همکاران نشان دادند که هوش شخصی

میزان مصرف ،مدت زمان پرهیز یا شدت وابستگی و تخمین طول

با رفتارهای ناسازگارانه ،همبستگی منفی و معنیدار دارد (.)14

مدت مربوط به زمان ترك قرار میگیرد ( .)6نظریههای مصرف مواد

دیومیترسا ) (Dumitrescuaو همکاران در تحقیقی که بر روی

بر نقش ولعمصرف در استفاده مداوم مواد مخدر تأکید دارند (.)7

دانشجویان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هوش اجتماعی

به نظر میرسد یکی از متغیرهای که در ولع مصرف مواد

با سیگار کشیدن دانشجویان ارتباط دارد ( .)17احمدی و همکاران

(Sense

در پژوهشی با عنوان « نقش بیاشتیاقی اخالقی و هوش اجتماعی

) of Coherenceاست .حس انسجام توسط آنتونووسکی

ع مصرف افراد مصرف کننده مواد» گزارش دادند
در پیشبینی ول 

) (Antonovksyمطرح شد ( .)8وی حس انسجام را به صورت

مصرف مواد و ولع مصرف با هوش اجتماعی ارتباط منفی دارد

یک جهتگیری شخصی به زندگی تعریف میکند او بر این باور

( .)18رایس جویان و همکاران در پژوهش خود نشان دادند بین

تأکید دارد که از طریق حس انسجام میتوان توجیه کرد که

هوش هیجانی و بازگشت به اعتیاد ارتباط وجود دارد (.)19

چرا فردی میتواند حد باالیی از استرس را از سر بگذراند و سالم

توجه جامعه علمی به نقش ولعمصرف در اعتیاد ،منعکس کنندهی

باقی بماند؛ بنابراین به اعتقاد او آزمون حس انسجام ،کنترل

ع مصرف به عنوان عامل تشخیصی مهم در تعریف
معرفی ول 

بر استرس را ارزیابی میکند و این کنترل از طریق سه مفهوم

اختاللهای مصرف مواد میباشد ( )20از سوی دیگر با توجه به

اساسی ،قابلدرک بودن ،قابل مدیریت بودن و معنیدار بودن

ش شخصی
فقدان منابع علمی کافی در مورد نقش حس انسجام و هو 

وقایع از نظر فرد که جنبه روانی-اجتماعی دارند ممکن میشود

در ولعمصرف و همچنین با در نظر گرفتن اینکه در کشور ما در حال

( .)9در این راستا ،مطالعات نشان دادند حس انسجام پایین به

ع مصرف مواد پرداخته نشده
حاضر به بررسی نقش این متغیرها در ول 

صورت قابل توجه با مصرف خطرناک الکل مرتبط است (.)10

است ،بررسی این موضوع میتواند به درک بهتر نقش متغیرهای فوق

در پژوهشی که ارغابایی ) (Arghabaeiو همکاران انجام دادند

ع مصرف در افراد معتاد و برای پیشگیری از آن مفید
در پیشبینی ول 

به این نتیجه رسیدند که حس انسجام پیشبینی کننده گرایش

واقع شود .بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این

به مصرف مواد میباشد ( .)11ناجدر ) (Najderدر پژوهش خود

سؤال است که آیا حس انسجام و هوش شخصی توانایی پیشبینی

گزارش داد بین حس انسجام پایین و مصرف سیگار ارتباط وجود

ع مصرف افراد مصرفکننده مواد را دارند؟
ول 

افراد مصرفکننده مواد نقش دارد ،حس انسجام

دارد ( .)12در پژوهشی که توسط گرینوستین

)(Grevenstein

و همکاران انجام شد وجود ارتباط کلی حس انسجام باال با

مواد و روشها

سوءمصرف -پایین مواد را نشان دادند (.)13

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی صورت گرفته

از دیگر عوامل مهم دیگری که میتواند با رفتارهای اعتیادی از

است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد مصرف کننده مواد

(Personal

مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد استان کرمانشاه تشکیلدادند.

) intelligenceمیباشد .گاردنر ) (Gardnerاعتقاد داشت که هوش

تعداد  120نفر از این افراد به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای

شخصی دو نوع میباشد که عبارت هستند از هوش درون فردی و

چندمرحلهای از جامعه آماری فوق انتخاب و در پژوهش شرکت

هوش بین فردی ( .)14هوش شخصی بهعنوان توانایی استدالل

داده شدند .با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی به ازای هر

در مورد شخصیت و اطالعات مرتبط با شخصیت و استفاده از این

متغیر پیشبین تعداد  30نفر نمونه مشخصشده است ( ،)21در

اطالعات برای هدایت رفتارهای شخص و بهطورکلی هدایت زندگی

این تحقیق برای افزایش اعتبار بیرونی تحقیق 120 ،نفر نمونه در

تعریف شده است ( .)15هوش شخصی ،ترکیبی از هوش هیجانی و

نظر گرفته شد .روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش به این

هوش اجتماعی میباشد که در موضوعات اساسی نظیر شخصیت،

صورت بود که ابتدا لیست تمامی مراکز ترک اعتیاد استان کرمانشاه

جمله ولع مصرف مواد ارتباط داشته ،هوش شخصی
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نادر حاجلو و همکاران

نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیشبینی ولع افراد مصرفکننده مواد

که  19مرکز را شامل میشد تهیه ،سپس دو مرکز از بین آنها به

و معنیداری  0/82گزارش کردند ( .)27در ایران محمدیزاده و

تصادف انتخاب و پس از مراجعه به مراکز مربوطه تمامی پروندههای

همکاران  2010پرسشنامه مذکور را هنجاریابی کردند که آلفای

مراجعین آن مراکز در دسترس قرا گرفت .سپس از هر مرکز 60

کرونباخ پرسشنامه در دانشجویان پسر و دختر به ترتیب  0/75و 0/78

نفر از افرادی که در پروندهشان دارای تشخیص سوء مصرف مواد

و روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه  45سؤالی سرسختی

بود انتخاب شد .بعد از آنها درخواست شد بهصورت انفرادی و

روانشناختی  0/54به دست آمد .همچنین این پژوهشگران به منظور

در محل مرکز ،به پرسشنامه محقق ساخته جمعیت شناختی،

بررسی اعتبار پرسشنامه ،ارتباط خرده مقیاسهای ادراکپذیری،

ولعمصرف ،حس انسجام و هوش شخصی پاسخ بدهند .معیارهای

مهارپذیری و معنیداری را با کل پرسشنامه بررسی کردند که به

ورود شامل دامنه سنی بین  20-45سال و داشتن حداقل سواد

ترتیب ضرایب  0/81 ،0/86و  0/76به دست آمد که نشان دهنده

خواندن و نوشتن بود و عدم ابتال به سایر اختالالت روانپزشکی

اعتبار مطلوب پرسشنامه است ( .)28ضریب پایایی آن در پژوهش

و عدم تمایل به ادامه همکاری نیز معیار خروج شرکتکنندگان

حاضر برای خرده مقیاسهای ادراکپذیری ،مهارپذیری و معنیداری

بود .ابزارهای گردآوری دادهها شامل موارد زیر بودهاند:

به ترتیب  0/80 ،0/84و  0/78به دست آمد.

پرسشنامه کوتاه ولع مصرف مواد :این آزمون یک ابزار خود

پرسشنامه هوش شخصی :فرم کوتاه پرسشنامه هوش شخصی

گزارشی  8آیتمی است که توسط سوموزا ) (Somozaو همکاران

توسط مایر ) (Mayerو همکاران طراحی شده است و  12سؤال

در سال  1995ساخته شده و مدت ،فراوانی و شدت ولع مصرف

 4گزینهای دارد که شش سؤال اول مربوط به راهنمای انتخاب

مواد را در یک پرسشنامه لیکرتی  5نقطهای از نه اص ً
ال (صفر)

و شش سؤال دوم مربوط به شکل دادن به شخصیت میباشد

تا خیلی زیاد ( )4اندازه میگیرد .این آزمون همبستگی باالیی با

سؤاالت پرسشنامه هوش شخصی همانند تست ضریب هوش

مقیاسهای شدت اعتیاد نشان داده و ضریب آلفای کرونباخ آن

) (Intelligence Quotientمیباشد یعنی فرد موقعی نمره میگیرد

نیز  0/88گزارش شده است ( )22و ضریب  0/78توسط بشرپور

که به سؤال مورد نظر پاسخ صحیح داده باشد در غیر این صورت

) (Basharpoorبه دست آمده است ( .)23ضریب پایایی آن در

نمرهای نمیبرد .نمرهای که یک نفر در پرسشنامه میتواند کسب

پژوهش حاضر  0/80به دست آمد.

کند بین صفر تا  12خواهد بود برای بررسی روایی پرسشنامه از

پرسشنامه حس انسجام :نسخه کوتاه پرسشنامه حس انسجام

روایی همزمان استفاده شد و به علت همبستگی  0/87با فرم بلند

توسط آنتونووسکی ) (Antonovksyدر سال  1987طراحی شده

پرسشنامه ،روایی همزمان پرسشنامه ،مناسب ارزیابی شد .برای

است ( .)8این پرسشنامه  13سؤال در یک طیف لیکرت  7درجهای

بررسی پایایی پرسشنامه از روش دو نیمهسازی استفاده شد که

به ارزیابی نظر پاسخگویان میپردازد و شامل سه خرده پرسشنامه

میزان  0/84به دست آمد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/81

ادراکپذیری ،مهارپذیری و معناداری است .گویههای شماره ،1

به دست آمد که نشان از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه میباشد

 5 ،3 ،2و  7به صورت معکوس نمرهگذاری میشود نمرهگذاری از

( .)29ضریب پایایی آن در پژوهش حاضر برای خرده مقیاسهای

 13تا  91است که نمره باالتر بیانگر حس انسجام قویتر است .در

راهنمای انتخاب  0/59و شکل دادن  0/57به دست آمد.

این ابزار نمره  13تا  63بیانگر حس انسجام پایین ،نمره  64تا 79

به منظور رعایت مالحظات اخالقی ،پس از اخذ موافقت آگاهانه

نشانه حس انسجام متوسط و نمره  80تا  91حس انسجام باال را

از شرکتکنندگان و توضیح کامل درباره هدف و روش تحقیق ،به

نشان میدهد ( .)24در  127مطالعه انجام شده آلفای کرونباخ حس

آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرمانه باقی خواهد ماند.

انسجام از  0/70تا  0/92به تأیید رسیده است ( .)25اعتبار درونی این

همچنین قوانین کمیته اخالق نشر رعایت گردید .جهت تحلیل

پرسشنامه در مطالعات متعدد از  0/82تا  0/86بیان شده است (.)26

دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  25استفاده شد و به منظور ارائه

ویفلدت ) (Vifladtو همکاران اعتبار خرده مقیاسها را با استفاده از

آمار توصیفی از تعداد ،درصد و میانگین و انحراف معیار و به منظور

ضریب آلفای کرونباخ برای ادراکپذیری  ،0/79مهار پذیری 0/89

ارائه آمار تحلیلی از آزمون آماری پیرسون ) (Personeو تحلیل

171

سال هفتم ■ شماره  ■ 2تابستان  ■ 1399شماره مسلسل 24

علوم مراقبتی نظامی ■ مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

واتسون )( (Durbin-Watsonقرارگیری در بازهی  1/5تا )2/5

رگرسیون ) (Regresionچندگانه استفاده گردید.

و مفروضهی نبود همخطی چندگانه ) (Multicolinearityبین

یافتهها

متغیرهای مستقل با استفاده از شاخص تولرانس

تعداد  120آزمودنی مرد با میانگین سنی  28/60سال و انحراف

و عامل تورم واریانس )( (Variance inflation factorبزرگتر از

معیار  7/09در این پژوهش شرکت داشتند که تعداد  12نفر

 ،)0/1مورد تأیید قرار گرفت.

( 10درصد) آنها تحصیالت ابتدایی 35 ،نفر ( 29/17درصد)

جدول شماره  1نشان میدهد ولع مصرف با نمره کل حس

تحصیالت راهنمایی 37 ،نفر ( 30/83درصد) تحصیالت دبیرستان،

انسجام (r=-0/48؛  ،)P<0/01مؤلفههای ادراکپذیری (r=-0/45؛

 22نفر ( 18/33درصد) تحصیالت دیپلم 9 ،نفر ( 7/5درصد)

 ،)P<0/01مهار پذیری (r=-0/40؛  ،)P<0/01معناداری (r=-0/37؛

کارشناسی 5 ،نفر ( 4/17درصد) تحصیالت باالتر داشتند .تعداد

 )P<0/01و شکل دادن (r=-0/24؛  )P<0/01ارتباط منفی و

 84نفر ( 70درصد) سابقه ترک قبلی داشتهاند .برای تجزیه و

معنادار دارد.

تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون ) (Personو رگرسیون

جدول شماره  2نشان میدهد که متغیرهای پیشبین حدود 30

خطی چندگانه ) (Multiple Linear Regressionاستفاده شد.

درصد واریانس ولعمصرف را پیشبینی میکند .نسبت  Fنیز بیانگر

قبل استفاده از این آزمونها ،مفروضههایی که استفاده از آنها را

این است که رگرسیون متغیر ولع مصرف بر روی متغیرهای حس

مجاز میشمارند ،مورد بررسی قرار گرفت .فرضیه وجود رابطهی

انسجام و هوش شخصی معنادار است (.)P<0/001

خطی بین متغیرهای پیشبین و مالک با توجه به نمودار پراکنش

جدول شماره  3نشان میدهد که ادراک پذیری با بتای 0/32

متغیرها (نشانگر وجود رابطهی خطی بین متغیرهای پیشبین و

)(Tolerance

جدول  -2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی ولعمصرف بر اساس
حس انسجام و هوش شخصی

مالک) ،مفروضهی نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون
کولموگروف اسمیرنف )،)P>0/05( (Kolmogorov-Smirnov
مفروضهی استقالل باقیماندهها با استفاده از آمارهی دوربین-

R

R2

F

of FSig

0/543

0/30

9/542

0/001

جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای حس انسجام و هوش شخصی

متغیر

M± SD

()1

()2

**0/80

1

**0/85

**0/46

**0/78

1

0/013

0/039

0/12

حس انسجام ()1

6/06±24/07

1

مهار پذیری ()3

2/59±7/97

**0/90

ادراکپذیری ()2

معناداری ()4

2/55±8/17
2/04±7/93

راهنمای انتخاب ()5

1/05±3/23

ولع مصرف ()7

3/44±17/33

شکل دادن ()6

1/06±2/40

**532

0/048

0/09

0/063

**-0/45

**-0/48

()3

1

0/008

**-0/40

()4

() 5

()6

0/070

1

**-0/37

-0/13

**0/34

()7

1

1

**-0/24

** :در سطح 0/05

جدول  -۳ضرایب بتا و آزمون معناداری بر اساس مؤلفههای حس انسجام

متغیرهای پیشبین

مقدار ثابت

ولع مصرف
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B

STE

10/99

1/14

ادراک پذیری

-0/426

0/126

معناداری

-0/180

0/215

مهارپذیری

-0/196

0/183

β

t

P

9/18

0/001

-0/324

-3/38

0/001

-0/107

-0/836

0/40

-0/244

-2/06

0/05
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جدول  -4ضرایب بتا و آزمون معناداری تی بر اساس مؤلفههای هوش شخصی

ولع مصرف

متغیرهای پیشبین

بتا

شکل دادن

-0/671

مقدار ثابت

راهنمای انتخاب

15/00

0/299

STE

1/06

0/30
0/34

β

-0/214
0/062

t

P

14/26

0/001

-2/240
0/653

0/05
0/51

( P<0/001و  )t=-3/38و مهارپذیری با مقدار بتای  0/24درصد

مورد مواجهه آنها در آینده پیشبینپذیر باشند یا حداقل وقتی با

( P<0/05و  )t=2-/06میتوانند به صورت معناداری ولعمصرف

رویداد ناگهانی مواجهه شدند رفتاری واضح و مرتبط از خود نشان

را پیشبینی کنند.

دهند .همچنین آنتونووسکی مؤلفه مدیریتپذیری را به صورت

جدول شماره  4نشان میدهد که شکل دادن با بتای 0/21

گسترده ادراک فرد از منابعی توصیف میکند که فرد در اختیار

( P<0/05و  )t=-2/24میتواند به صورت معناداری ولع مصرف را

دارد و برای مواجهه با نیازهای ناشی از محرکهایی به کار گرفته

پیشبینی کند (.)P<0/05

میشود که فرد را بمباران میکنند .این منابع در افراد دارای حس

بحث و نتیجهگیری

شناختی است و مؤید تأکید او بر اهمیت شناخت و نقش آن در

پژوهش حاضر با هدف نقش حس انسجام و هوش شخصی در

حس انسجام است و آنتونووسکی معتقد است که معناداری ،مؤلفه

ولع مصرف افراد مصرف کننده مواد انجام گرفت .نتایج ضریب

انگیزشی حس انسجام است ،زیرا همین مؤلفه است که فرد را به

همبستگی نشان داد ولع مصرف با نمره کل حس انسجام ،مؤلفههای

طرف ارتقاء فهم از دنیای شخص و منابع تحت اختیار سوق میدهد

ادراکپذیری ،مهار پذیری و معناداری ارتباط منفی و معنادار دارد

به عبارت دیگر آنتونووسکی استدالل میکند که افراد با حس

( .)P<0/01نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که ادراک پذیری

انسجام قوی مجموعهای از قواعد بنیادین و روشهای انعطافپذیر

با بتای  32درصد و مهارپذیری با مقدار بتای  24درصد میتوانند

برای مقابله یا پردازش موفقیتآمیز اطالعات که امکان حل تعارض

به صورت معناداری ولع مصرف را پیشبینی کنند .این نتایج با

را فراهم میکنند دارند؛ آنها آنچه را که مناسب شرایط خاصی

یافتههای بورچگریوینک ) ،)10( (Borchgrevinkناجدر )(Najder

است را انجام میدهند .در این مطالعه نشان داده شد که افراد با

( )12و گرینوستین ) (Grevensteinو همکاران مبنی بر وجود

حس انسجام قوی میتوانند روشهایی را برای رسیدگی به مصرف

ارتباط کلی حس انسجام باال با سوء مصرف پایین مواد همخوان

الکل حتی در مقادیر زیاد یا ظرفیتهای باال پیدا کنند ( .)30به

میباشد (.)13

عبارت دیگر حس انسجام منبعی است که افراد را برای مدیریت

در تبیین این فرض میتوان گفت آنتونووسکی

انسجام ،بسنده و مؤثر هستند و نیز معناداری یک مؤلفه کام ً
ال

)(Antonovksy

کردن تنش ،شناسایی و بسیج کردن منابع مقاومت کلی برای ارتقا

معتقد است آزمون حس انسجام ،مدیریت بر استرس را ارزیابی

دادن مقابله مؤثر از طریق یافتن راهحلهای خاص برای مشکالت

میکند و این مدیریت از طریق سه مفهوم اساسی (قابل درک

خاص توانمند میسازد ( .)31در نتیجه افراد مصرف کننده مواد

بودن وقایع ،قابل مدیریت بودن وقایع و معنادار بودن وقایع از نظر

به دلیل حس انسجام پایین پس از رسیدن به حالت پرهیز ،میل

فرد) مفاهیم دارای جنبه روانی اجتماعی ممکن میکند .قابلیت

شدیدی برای تجربه دوباره مصرف مواد پیدا میکنند.

درک دربردارنده مؤلفههایی است که حس شناخت را به وجود

ع مصرف با
در این مطالعه ،نتایج ضریب همبستگی نشان داد ول 

میآورد .در افرادی که حس انسجام باال دارند ،اطالعات مربوط

شکل دادن ،ارتباط منفی و معنادار دارد ( .)P<0/01همچنین

به مؤلفه شناختی مرتب ،جامع ،ساختارمند و روشن است و نه

نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که شکل دادن با بتای 0/21

مغشوش ،آسیبدیده و انعطافناپذیر ( .)8مردان و زنانی که حس

میتواند به صورت معناداری ولع مصرف را پیشبینی کنند .این

قوی در فهمپذیر بودن رویدادها دارند ،انتظار دارند محرکهای

نتایج با یافتههای مایر ) (Mayerو همکاران ( ،)14دیومیترسا
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.استفاده از ماده مصرفی و میل شدید به آن میشود

) و احمدی19(  رایس جویان و همکاران،)17( (Dumitrescua)

عدم کنترل نوع ماده مصرفی به دلیل مصرف بیش از یک نوع

.) همسو میباشد18( و همکاران

ماده مخدر توسط اکثر آزمودنیها از محدودیتهای مطالعه حاضر

در تبیین این فرض میتوان گفت افرادی که هوش شخصی باالیی

بود؛ بنابراین انجام پژوهش مشابه با کنترل نوع ماده مصرفی و

دارند با توجه به شناختی که از شخصیت خود دارند سعی میکنند

 یافتههای این.استفاده از طرحهای مقایسهای پیشنهاد میگردد

 هر نقص و.خودشان را همانطور که هستند قبول داشته باشند

پژوهش قابل کاربرد توسط روانشناسان و مشاوران مراکز درمانی

 باز هم خودشان را ارزشمند میدانند،کمبودی که داشته باشند

 تا در کنار درمانهای دارویی از درمانهای روانشناختی.میباشد

 بین خود.و خود مفهومی آنها خیلی واقعی و منطقی میباشد

.نیز سودجویند

 این حس باعث.واقعی و خودآرمانی آنها تفاوت زیادی وجود ندارد

تشکر و قدردانی

میشود که عزتنفس باالیی داشته باشند که این هم به نوبه خود
باعث میشود که روابط آنها با دیگران بهبود پیدا کند و به راحتی

 پرسنل و کلیه درمانجویان مراکز ترک،بدین وسیله از مدیریت

با اطرافیان رابطه برقرار کنند و ارتباط بهتری با اطرافیان داشته

اعتیاد استان کرمانشاه به خاطر همکاری ارزندهشان در اجرای این

)؛ به عبارت دیگر هوش شخصی یک توانایی ذهنی18( باشند

. نهایت قدردانی را داریم،پژوهش

است که موقع استدالل در مورد شخصیت و موضوعات مرتبط با

تضاد منافع

 نوع اهداف و ارزشها، نوع شخصیت،شخصیت نظیر علت رفتار
مورد استفاده قرار میگیرد و از آنجا که در افراد مصرفکننده

بدین وسیله نویسندگان تصریح میكنند كه هیچ گونه تضاد

 هوش شخصی پایین است این افراد قادر به ارزیابی مشکل،مواد

.منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

خود نیستند در نتیجه این ناتوانی منجر به بروز نشانهها و تحوالت
 از جمله این تحوالت عدم کنترل بر روی.رفتاری در فرد میشود
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