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اثرات غیرمستقیم سیستمهای مغزی-رفتاری از طریق انزاوی اجتماعی بر تحمل پریشانی معنادار نبودند .مدل
ساختاری اصالحشده پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با دادههای پژوهشی داشت و این گام مهمی در
جهت شناخت عوامل مؤثر بر تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر میباشد.

کلیدواژهها :تحمل پریشانی ،سیستمهای مغزی-رفتاری ،ویژگیهای شخصیتی هگزاکو ،انزوای
اجتماعی ،وابستگی به مواد مخدر.
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مقدمه
وابستگی 9نوعی بیماری است که در به وجود آمدن آن مجموع عوامل زیستی،
روانشناختی و اجتماعی نقش اساسی دارند و خطری جدی برای سالمت جامعه و افراد آن
است و کشور ما نیز در این رابطه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی که دارد مصون نبوده و
نیست (صفینژاد و عبداللهی .)9911 ،پدیده اعتیاد امروزه به حدی گسترده شده که حتی
قشر جوان و تحصیلکرده را نیز درگیر خود کرده است .اعتیاد در جامعه ما چنان گسترش
یافته است که نه تنها سالمندان و جوانان را مورد تهدید قرار داده است ،بلکه نوجوانان را
نیز طعمه خود میکند .افراد به دالیل گوناگونی جذب مواد مخدر میشوند .در رابطه با
نوجوانان و جوانان ممکن است این امر به دلیل حس کنجکاوی و عالقهای که به خطر
کردن دارند ،اتفاق بیفتد (صفینژاد و عبداللهی .)9911 ،وابستگی به مواد مخدر 5بهعنوان
یک اختالل روانپزشکی (روچکین ،کوپوسو ،اورلند ،کلینتبرگ و گریگورنکو،)5454 ،9
با ابعاد مختلف یکی از مشکالت عصر حاضر است (وجانوویک ،اسمیت ،گرین ،النه و
0

2

اسچمیتز  .) 5454 ،بر اساس تعریف راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی (DSM-

 )5اختالالت مرتبط با مواد شامل اختالالتی است که با سوءمصرف داروها و مخدرها،
عوارض جانبی داروها یا قرار گرفتن در معرض سموم ارتباط دارند (انجمن روانپزشکی
آمریکا .) 5499 ،3بر اساس پیشینه پژوهش ،وابستگی به مواد مخدر میتواند در نتیجه عللی
روانشناختی همچون اضطراب( 3کلی 1و همکاران5454 ،؛ وجکسیچووسکی،)5454 ،1
افسردگی( 94زوولنسکی 99و همکاران )5454 ،و کیفیت زندگی 95پایین در افراد به وجود
1. dependence
2. substance dependence
3. Ruchkin, V., Koposov, R., Oreland, L., Klinteberg, B., & Grigorenko, E. L.
4. Vujanovic, A. A., Smith, L. J., Green, C., Lane, S. D., & Schmitz, J. M.
(5. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5
6. American Psychiatric Association
7. anxiety
8. Kelly, M. E.,
9. Wojciechowski, T. W.
10. depression
11. Zvolensky, M. J.,
12. quality of life
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آید (سیوبانو 9و همکاران .)5454 ،افزون بر این علل ،یکی از مهمترین علل هیجانی برای
وابستگی به مواد مخدر سطح پایین تحمل پریشانی 5در افراد است (تول 9و همکاران،
.)5454
تحمل پریشانی به عنوان توانایی ذهنی یا عینی برای مقاوم ماندن در برابر حالتهای
درونی مضر و رویدادهای بیرونی ناسازگار تعریف شده است (روبینسون 0و همکاران،
 .)5491بر اساس نتایج یک پژوهش ،سطح پایین تحمل پریشانی در افراد میتواند زمینهساز
وابستگی به مواد مخدر شود (آرنائودووا و آمارو ،)5454 ،2بهطوریکه تحمل پریشانی
پایین میتواند افراد را در برابر وابستگی به مواد مخدر آسیبپذیر سازد (زگل ،روگز،
وجانوویک ،زوولنسکی .)5454 ،3تحمل پریشانی به طور فزایندهای ،بهعنوان یک ساختار
مهم در رشد بینشی جدید درباره شروع و ابقاء آسیبهای روانشناختی و همچنین
پیشگیری و درمان مشاهده شده است (پوتر ،وجانویک ،مارشال-برنز ،برنتین و بون-میلر،3
 .)5499افراد با تحمل پریشانی پایین در یک تالش غلط بر مقابله با هیجانات منفی خود
درگیر بی نظمی رفتاری 1میشوند (کیوق ،ریکاردی ،تیمپانو ،میتچل و اسمیت.)5494 ،1
همچنین نشان داده شده است ،وابستگی به ماده نیکوتین به عنوان یک ماده مخدر ،با
سطوح پایینتر تحمل پریشانی در افراد وابسته به آن همراه است (متیو و ژو )5454 ،94و
تحمل پریشانی پایین عالوه بر ایجاد وابستگی به مواد مخدر در افراد میتواند زمینهساز
بسیاری از مشکالت دیگر در افراد باشد (هورود ،سیمونز و سیمونز .)5454 ،99بر اساس
1. Ciobanu, I.,
2. distress tolerance
3. Tull, M. T.,
4. Robinson, M.,
5. Arnaudova, I., & Amaro, H.
6. Zegel, M., Rogers, A. H., Vujanovic, A. A., & Zvolensky, M. J.
7. Potter, C. M., Vujanovic, A. A., Marshall-Berenz, E. C., Bernstein, A., & BonnMiller, M. O.
8. dysregulation behavior
9. Keough, M. E., Riccardi, C. J., Timpano, K. R., Mitchell, M. A., & Schmidt, N.
B.
10. Mathew, A. R., & Zhou, M.
11. Hovrud, L., Simons, R., & Simons, J.
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آنچه گفته شد ،شناخت عوامل مؤثر بر آن میتواند به شناسایی مکانیزمهای تاثیرگذار بر
آن بهویژه در افراد وابسته به مواد مخدر منجر گردد که در این پژوهش بر نقش سیستمهای
مغزی-رفتاری 9و ویژگیهای شخصیتی هگزاکو با نقش میانجی انزوای اجتماعی پرداخته
است .بر اساس نظریه حساسیت تقویت گِری ،سیستمهای فعالساز رفتاری و بازداری
رفتاری نوعی تفسیر از صفات شخصیتی افراد بر اساس ویژگیهای ژنتیکی و عصب
روانشناختی آنان است (گومز ،واتسون و استواروپولوس5454 ،5؛ پارست ،آدریان-ونتورا
و آویال )5454 ،9که میزان و غلبه آنها در افراد مختلف ،متفاوت بوده و این امر اساس و
بنیان تفاوتهای شخصیتی در افراد به شمار میرود (سوریگن و والکر5454 ،0؛ دی
پاسکالیس ،وسچیو و کیریلو.)5454 ،2
همچنین سیستمهای مغزی-رفتاری نقش مهمی در بروز بسیاری مشکالت
روانشناختی و هیجانی دارند (کاتز ،ماتانکی ،آویرام و یوول )5454 ،3و میتواند بر میزان
تحمل روانشناختی افراد در برابر مشکالت و مصائب زندگی تاثیرگذار باشد (هارنت،
رید ،لوکتون و لی .)5493 ،3از طرفی بر اساس پیشینه پژوهش ،سیستمهای مغزی-رفتاری
با کارکردهای شخصیتی در ارتباط است (یلدریم و بلن .)5491 ،1از طرفی در نظریه
شخصیتی هگزاکو به بررسی شش عامل (اشتون و لی )5491 ،شامل صداقت-فروتنی،
هیجانپذیری ،برونگرایی ،توافق ،وظیفهشناسی و باز بودن نسبت به تجربه پرداخته شده
است (اشتون ،ایکسا و لی .)5454 ،1با وجود نامها و محتوای مشترک هگزاکو با مدل پنج
عاملی ،عاملهای هگزاکو با پنج عامل سنتی تفاوتهایی دارند (اشتون ،لی ،ویسر و
پوزبون .)5441 ،94آنچه نظریه صفاتی پنج عاملی مک کری و کاستا )5454( 9را از مدل
1. brain-behavioral systems
2. Gomez, R., Watson, S., & Stavropoulos, V.
3. Parcet, M. A., Adrián-Ventura, J., Costumero, V., & Ávila, C.
4. Sovereign, G., & Walker, B. R.
5. De Pascalis, V., Vecchio, A., & Cirillo, G.
6. Katz, B. A., Matanky, K., Aviram, G., & Yovel, I.
7. Harnett, P. H., Reid, N., Loxton, N. J., & Lee, N.
8. Yildirim, M., & Belen, H.
9. Ashton, M. C., Xia, X., & Lee, K.
10. Visser, B. A., & Pozzebon, J. A.
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شش عاملی هگزاکویِ لی و اشتون ( )5491متفاوت میکند ،پرداختن این نظریه به عامل
صداقت-فروتنی است (اشتون ،ایکسا و لی.)5454 ،
در صفت هیجانپذیری ،ویژگیهایی همچون ترس ،اضطراب ،وابستگی و احساساتی
بودن در بر میگیرد (اشتون ،لی ،دی وریس .)5490 ،5ترس در این صفت شخصیتی به
عنوان تمایل به تجربه ترس تعریف شده است (لی و اشتون 5454 ،الف) .اضطراب،
احساس ناخوشایند بدون علت مشخص است که اغلب با نشانههایی از سیستم عصبی
خودکار همراه بوده و یکی از هیجانات اساسی انسان است که در واکنش به بخشی از
هیجانات و حاالت فیزیولوژیکی انسان به وجود میآید و مسئول آگاه کردن ارگانسیم
برای وجود یک خطر قریبالوقوع است (دورادو 9و همکاران .)5454 ،وابستگی به عنوان
تمایل فرد به حمایت عاطفی دیگران و احساساتی بودن به عنوان تمایل به احساس پیوند
عاطفی قوی با دیگران تعریف شده است (اشتون ،لی ،دی وریس.)5490 ،
بر اساس نتایج یک پژوهش ویژگیهای شخصیتی به طور مستقیم و غیرمستقیم با
تحمل پریشانی رابطه دارند (خسروی ،کوشکی ،اورکی و طاووسی .)9911 ،در میان
متغیری که میتواند بر تحمل پریشانی تاثیرگذار باشد و خود نیز از سیستمهای مغزی-
رفتاری (اعظمی و کاکابرایی )9912 ،و ویژگیهای شخصیتی (خسروی ،کوشکی ،اورکی
و طاووسی )9911 ،تأثیر بپذیرد انزوای اجتماعی است .لذا انزوای اجتماعی متغیر میانجی
مناسبی در این پژوهش محسوب میشود که به عنوان ناتوانی در برقراری و حفظ روابط
رضایتبخش با دیگران تعریف شده است که باعث تجربه حس محرومیت شده و افراد را
با احساس خالء غمگینی و بی تعلقی مواجه میکند (کودجوی 0و همکاران.)5454 ،
همچنین انزوای اجتماعی به عنوان معیار عینی تعداد تعامالت و تماس با خانواده و دوستان

1. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T.
2. De Vries, R. E.
3. Dourado, D. M.,
4. Cudjoe, T. K.,
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تعریف شده است بهطوریکه افرادی که از تعامالت و تماس با دوستان و خانواده به میزان
کمتری برخوردار هستند ،انزوای اجتماعی در آنان بیشتر است (داره 9و همکاران.)5491 ،
در اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین دغدغه پژوهش میتوان گفت که تحمل
پریشانی از عوامل آسیبزا برای اختالالت سوءمصرف مواد محسوب میشود .افراد با
تحمل پریشانی کمتر ممکن است برای اجتناب از هیجانات منفی و یا وضعیتهای آزارنده
مربوط بکوشند .افراد با تحمل پریشانی کمتر در یک تالش غلط برای مقابله با هیجانات
منفی خود ،درگیر بی نظمی رفتاری میشوند و با پرداختن به برخی از رفتارهای مخرب
مانند مصرف مواد مخدر درصدد تسکین و کاهش درد هیجانی خود برمیآیند .لذا سطوح
پایین تحمل پریشانی با میزان بیشتر مواد مخدر (فروزانفر ،غالمعلی لواسانی و شعاع
کاظمی ،)9913 ،تنیدگی باال (ریئس ،کانوی ،آناند ،بائوئر و دائوقترز )5491 ،5و سالمت
روانی ضعیف (روبینسون و همکاران )5491 ،همراه است .لذا شناخت عوامل مؤثر بر آن
در افراد وابسته به مواد مخدر دارای اهمیت و ضرورت پژوهشی است .مراکز ترک اعتیاد،
دانشگاههای علوم پزشکی ،سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره روانشناختی میتوانند از
نتایج این پژوهش در راستای اهداف خود برای بهبود مشکالت ناشی از مواد مخدر در
افراد وابسته به مواد مخدر استفاده کنند .لذا انجام این پژوهش میتواند مبتنی بر مسئله،
دغدغهمند و نیاز روز پژوهشی باشد .در مجموع با توجه به آنچه گفته شد با استناد به
شواهد پژوهشی موجود ،متغیرهایی چون سیستمهای مغزی-رفتاری و ویژگیهای
شخصیتی هگزاکو می توانند بر تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر تأثیر بگذارند.
از طرفی انزوای اجتماعی خود نیز عامل مهمی در گرایش افراد به سمت مصرف مواد
مخدر دارد؛ اما پژوهشی در این زمینه توسط محقق وجود یافته نشد که ثابت کرده باشد
انزوای اجتماعی میتواند بهعنوان میانجی روابط سیستمهای مغزی-رفتاری و ویژگیهای
شخصیتی هگزاکو با تحمل پریشانی عمل کنند .در پژوهش حاضر نیز با توجه به واقف
بودن نسبت به تحقیقات اندک دراینباره ،سعی بر آن است تا درستی یا نادرستی این مسئله
1. Dare, J.,
2. Reese, E. D., Conway, C. C., Anand, D., Bauer, D. J., & Daughters, S. B.
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مجدداً بررسی گردد که آیا تأثیر و استقالل این سازه (انزوای اجتماعی) در ارتباط بین
سیستمهای مغزی-رفتاری و ویژگیهای شخصیتی هگزاکو با تحمل پریشانی افراد وابسته
به مواد مخدر تائید می گردد یا خیر .بنا بر توضیحات قبلی و به استناد مطالعات از پیش ذکر
شده در پژوهش حاضر این عوامل با هم در نظر گرفته میشوند و روابط مستقیم و غیر
مستقیم آنها با انزوای اجتماعی بررسی میشود .نتایج این پژوهش میتواند مکانیسمهای
شخصیتی و تاثیرگذاری این متغیرها را به طور اختصاصی بر انزوای اجتماعی افراد وابسته به
مواد مخدر را مشخص کند؛ بنابراین ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا
انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستمهای مغزی-رفتاری و ویژگیهای شخصیتی هگزاکو با
تحمل پریشانی دارای نقش میانجی است؟

نمودار  .0مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
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روش پژوهش توصیفی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری این
پژوهش کلیه مردان وابسته به مواد مخدر مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران در
سال  9911بودند .حجم نمونه  044نفر از این افراد بر اساس دیدگاه کالین ( )5492و به
شیوه نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب و پس از کنار گذاشتن  39پرسشنامه داده
پرت ،دادههای  993نفر تحلیل شد .روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از
انتخاب افراد وابسته به مواد مخدر از مراکز (مرکز ترک اعتیاد افشار جمشیدیه ،نیاوران،
فرزان قیطریه ،رهایی توحید ،آجودانیه) پرسشنامههای پژوهش برای پاسخگویی در اختیار
این افراد قرار داده شد .در هنگام اجرا به آنان اعالم شد که به عنوان سپاسگزاری از
شرکتشان در تکمیل پرسشنامهها ،کسانی که مایل باشند از نتایج آزمونشان مطلع گردند،
میتوانند نام و یا نام مستعاری از خود در پرسشنامه درج کنند تا محقق آنها را از نتایج
مطلع سازد .در ابتدای پرسشنامهها اصول اخالقی پژوهش نوشته شد و طی آن شرکت
آزادانه و داوطلبانه و محرمانه ماندن پاسخها شرح داده شد .این اصول برای آنها ارائه شد.
سپس بر اساس دستورالعملی که در باالی پرسشنامهها نوشتهشده بود از افراد نمونه
خواسته شد تمامی سؤاالت را بهدقت بخوانند تا حد امکان سوالی را بیپاسخ نگذارند.
رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش و حداقل شش ماه از وابستگی فرد به یکی از
موادهای مخدر گذشته باشد از مالکهای ورود به پژوهش بود .همچنین ناقص بودن
پاسخنامه از مالکهای خروج از پژوهش بود .جهت تجزیهوتحلیل دادهها در سطح
توصیفی و استنباطی عمل شد .در سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از
میانگین و انحراف معیار استفاده شد .در سطح آمار استنباطی جهت بررسی روابط بین
متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و مدلیابی معادالت ساختاری 9بود .در این پژوهش،
برای برازش مدل پیشنهادی از شاخصهای برازندگی شامل برازش هنجار شده (،5)NFI
شاخص برازش مقایسهای ( ،9)CFIشاخص برازندگی افزایشی ( ،)IFIشاخص نیکویی
)1. structural equation model (SEM
)2. normal fit index (NFI
)3. comparative fit index (CFI
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برازش ( 9)GFIو شاخص نیکویی برازش انطباقی ( 5)AGFIو شاخص خطای ریشهی
مجذور میانگین تقریب )RMSEA( 9استفاده شد .همچنین نرمافزار تحلیل دادهها برنامه
 SPSSو  AMOSنسخه  50بود.

ابزار پژوهش
مقیاس تحمل پریشانی )DTS( 7سیمونز و گاهر)2115( 5
این مقیاس دارای  92سؤال است و چهار خرده مقیاس تحمل پریشانی هیجانی 3با سؤاالت
 9 ،9و 2؛ جذب شدن توسط هیجانات منفی 3با سؤاالت  0 ،5و 92؛ ارزیابی ذهنی پریشانی

1

با سؤاالت  99 ،94 ،1 ،3 ،3و 95؛ تنظیم تالشها در راستای کاهش پریشانی 1با سؤاالت ،1
 99و  90را اندازهگیری میکند .سؤاالت مقیاس در طیف  2درجهای (از کامالً موافق 9
نمره تا کامالً مخالف  2نمره) نمرهگذاری میشود (تیل ،کیلوین ،دی یانگ و لوبی،94
 .) 5491نمره باال نشان دهنده تحمل پریشانی باال است و نمره پایین نشان دهنده تحمل
پریشانی پایین است (محمودپور ،شیری ،فرحبخش و ذوالفقاری .)9911 ،جهت تعیین
اعتبار مقیاس مقیاس تحمل پریشانی از ابزار آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب
کل مقیاس تحمل پریشانی  4/15به دست آمد که نشان دهنده اعتبار مقیاس است
(اسماعیلی نسب ،اندامی خشک ،آزرمی و مررخی .).)9919 ،در یک پژوهش دیگر
ضریب آلفای کرونباخ  4/15و همچنین روایی مالکی مقیاس  4/39گزارششده است
(علیآبادی ،فالحی و کماسی .)9913 ،همچنین در یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ کل
سؤاالت  4/19محاسبه شده است (فراوانی ،امینی ،دیره و شفیعآبادی .)9911 ،سازندگان
)1. goodness of fit index (GFI
)2. adjusted goodness of fit index (AGFI
)3. root mean square error of approximation (RMSEA
)4. distress tolerance scale (DTS
5. Simons, J. S., & Gaher, R. M.
6. emotion distress tolerance
7. absorbing by negative emotions
8. mental distress assessment
9. set efforts to reduce distress
10. Thiel, A. M., Kilwein, T. M., De Young, K. P., & Looby, A.
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مقیاس ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه  4/34تا  4/15به دست آودهاند (سیمونز و گاهر،
 .)5442در خارج از کشور روایی و پایایی مقیاس تحمل پریشانی بررسی شده است که
همسانی درونی مقیاس با آلفای کرونباخ  4/19محاسبه و گزارش شده است (ویلوکس،
پولرت ،زیلنسکی ،شاور و هیل .)5491 ،9در پژوهشی دیگر جهت بررسی همسانی درونی
مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده و ضریب  4/11بهدستآمده است (اسچالم ،باکر،
اسمیت ،کوک و پیپر .)5454 ،5در پژوهش حاضر پایایی مقیاس نیز با روش آلفای
کرونباخ بررسی و ضریب  4/12بهدستآمده است.

مقیاس سیستمهای مغزی -رفتاری )BIS/BAS( 3کارور و وایت)0997( 7
این مقیاس دارای  50سؤال و سیستم بازداری رفتاری با سؤاالت  55 ،91 ،93 ،99 ،1 ،5و
 50و سیستم فعالساز رفتاری با سؤاالت  59 ،54 ،91 ،92 ،90 ،95 ،94 ،1 ،3 ،2 ،0 ،9و 59
را اندازهگیری میکند .سؤاالت  99 ،3 ،9و  93خنثی هستند و در اندازهگیری و ارزیابی
نقشی ندارند (شاهمحمدی و تقیلو .)9911 ،نمرهگذاری مقیاس در طیف لیکرت  0نمرهای
صورت میگیرد به این صورت که کامالً موافقم  0نمره تا حدی موافقم  9نمره تا حدی
مخالفم  5نمره و کامالً مخالفم  9نمره تعلق میگیرد (عطادخت ،عینی و تقوی.)9913 ،
نمره باال در سیستم بازداری یعنی داشتن پاسخهای ناخوشایند و نمره باال در سیستم فعالساز
رفتاری یعنی باال بودن با پاسخهای خوشایند اسن .در داخل ایران برای بررسی پایایی
مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب بازداری رفتاری  4/31و فعالساز
رفتاری  4/32بهدستآمده است (آقایوسفی ،جوانمرد و محمدی قرهقوزلو .)9913 ،در
یک پژوهش دیگر آلفای کرونباخ کل سؤاالت مقیاس سیستمهای مغزی-رفتاری ضریب
 4/15گزارش شده است (مسلمان ،حسینی و صادقپور .)9913 ،در نسخه اصلی پایایی با
آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب در دامنه  33تا  4/33بهدستآمده است (کارور و وایت،
1. Veilleux, J. C., Pollert, G. A., Zielinski, M. J., Shaver, J. A., & Hill, M. A.
2. Schlam, T. R., Baker, T. B., Smith, S. S., Cook, J. W., & Piper, M. E.
3. BIS/BAS scales
4. Carver, C. S., & White, T. L.
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 .)9110در سایر پژوهشهای خارجی روایی همگرایی مقیاس فوق با مقیاس سیستمهای
مغزی و رفتاری کور و کوپر ( )5493ضریب همبستگی  4/13و معنیداری در سطح 4/49
بهدستآمده است که نشاندهنده روایی همگرایی مقیاس سیستمهای مغزی-رفتاری است
(باکون ،کور و اساتچل .)5491 ،9برای بررسی همسانی درونی مقیاس از آلفای کرونباخ
استفاده شده است که ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه  4/31تا  4/19بهدستآمده است
(اریکسون ،جانسون و سوندین .)5491 ،5در پژوهش حاضر پایایی مقیاس نیز با روش
آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  4/19به دست آمد.

سیاهه شخصیت هگزاکو )HEXACO-PI( 3اشتون و لی ()2119
این سیاهه شامل  34سؤال بوده که شش مؤلفه صداقت-فروتنی با سؤاالت ،50 ،91 ،95 ،3
 20 ،01 ،05 ،93 ،94و  ،34هیجانپذیری با سؤاالت ،29 ،03 ،09 ،92 ،51 ،59 ،93 ،99 ،2
 ،21برونگرایی با سؤاالت  25 ،03 ،04 ،90 ،51 ،55 ،93 ،94 ،0و  ،21توافق با سؤاالت ،9
 29 ،02 ،91 ،99 ،53 ،59 ،92 ،1و  ،23وظیفهشناسی با سؤاالت ،95 ،53 ،54 ،90 ،1 ،5
 24 ،00 ،91و  ،23باز بودن نسبت به تجربه (با سؤاالت 01 ،09 ،93 ،99 ،52 ،91 ،99 ،3 ،9
و  22را اندازهگیری میکند .نمرهگذاری سیاهه به صورت  2درجهای لیکرت میباشد
(مکلنیس ،بوس و بورداگ .)5454 ،0به این صورت که کامالً مخالفم نمره  ،9مخالف
نمره  ،5نظری ندارم نمره  ،9موافق نمره  0و کامالً موافقم نمره  2نمرهگذاری میشود
(هاشمی ،عینی و تقوی .)9911 ،سؤاالت ،51 ،53 ،50 ،59 ،54 ،91 ،92 ،90 ،95 ،94 ،1 ،9
 21 ،23 ،23 ،22 ،29 ،25 ،01 ،01 ،03 ،00 ،05 ،09 ،92 ،95 ،99 ،94و  34به صورت
معکوس نمرهگذاری میگردد به این صورت که به گزینه کامالً مخالفم نمره  ،2مخالف
نمره  ،0نظری ندارم نمره  ،9موافق نمره  5و کامالً موافقم نمره  9تعلق میگیرد (مصباحی،
امیری مجد ،قمری و بزازیان .)9911 ،نمره باال در صداقت-فروتنی ،برونگرایی،
1. Bacon, A. M., Corr, P. J., & Satchell, L. P.
2. Eriksson, L. J., Jansson, B., & Sundin, Ö.
)3. HEXACO Personality Inventory (HEXACO-PI
4. MacInnis, C. C., Boss, H. C., & Bourdage, J. S.
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وظیفهشناسی ،توافق و باز بودن نسبت به تجربه نشان دهنده رفتارهای سازگارانه شخصیت و
نمره پایین نشان دهنده رفتارهای کمتر سازگارانه شخصیتی است .در داخل ایران برای
بررسی پایایی سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب در دامنه  4/35تا
 4/19بهدستآمده است و روایی همگرایی سیاهه هگزاکو با سیاهه پنج عاملی شده
شخصیت 9مک کری و کاستا ( )5440به دست میآید .ضریب  4/22و معنادار در سطح
 4/49بهدستآمده است (رحمانی ملک آباد ،فرخی و آقابیگی .)9910 ،در یک پژوهش
برای بررسی پایایی سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب  4/14محاسبه
شده است (ویسی و دلقندی .)9911 ،در نسخه اصلی پایایی کرونباخ برای صداقت-فروتنی
 ،4/31هیجانپذیری  ،4/31برونگرایی  ،4/14وظیفهشناسی  ،4/31توافق  4/33و باز بودن
نسبت به تجربه  4/33بهدستآمده است (اشتون و لی .)5441 ،همچنین در نسخه ترجمه
شده آلفای کرونباخ در دامنه  4/12تا  4/19بهدستآمده است (پاالهنگ ،نشاط دوست و
مولوی .)9911 ،در سایر پژوهشهای خارجی برای بررسی پایایی سیاهه از آلفای کرونباخ
استفاده شده است که ضرایب در دامنه  4/23تا (4/39ولک ،پروونزانو ،فاررل ،دانه و
شولمن )5491 ،5و ضرایب  4/01تا  4/14محاسبه شده است (دی ویرس ،پرونک ،اولتهوف
و گوسنس .)5454 ،9آلفای کرونباخ برای صداقت-فروتنی  ،4/19هیجانپذیری ،4/15
برونگرایی  ،4/19توافق  ،4/19وظیفهشناسی  ،4/19باز بودن نسبت به تجربه  4/19گزارش
شده است (باربوسا-کاماچو 0و همکاران .)5454 ،در پژوهش حاضر پایایی سیاهه نیز با
روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  4/31به دست آمد.

)1. Neo Five-Factor Inventory (NEO-FFI
2. Volk, A. A., Provenzano, D. A., Farrell, A. H., Dane, A. V., & Shulman, E. P.
3. De Vries, Pronk, Olthof & Goossens
4. Barbosa-Camacho, F. J.,
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مقیاس انزوای اجتماعی )SIC( 0راسل)0991( 2
این مقیاس شامل  54سؤال است و نمرهگذاری آن در طیف لیکرت  0درجهای صورت
میگیرد به این صورت که هرگز  9نمره ،به ندرت  5نمره ،گاهی  9نمره ،همیشه  0نمره
تعلق میگیرد .سؤاالت  91 ،93 ،92 ،94 ،1 ،3 ،2 ،9و  54به صورت معکوس نمرهگذاری
میشود .به این صورت که هرگز  0نمره ،به ندرت  9نمره ،گاهی  5نمره ،همیشه  9نمره
داده میشود؛ که نمره باالتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر انزوای اجتماعی است .در داخل
ایران در یک پژوهش برای بررسی پایایی مقیاس از آلفای کرونباخ استفاده شده است که
ضریب  4/19بهدستآمده است (دریکوندی ،دریکوندی ،گشتیل و باقری .)9913 ،در
نسخه ترجمهشده در ایران آلفای کرونباخ  4/31بهدستآمده است (داورپناه9939 ،؛ به نقل
از افشاری و رضایی .)9913 ،همچنین ضریب همبستگی بین سؤاالت مقیاس با نمره کل
 4/54و معنادار در سطح  4/49بهدستآمده است که نشان دهنده روایی سازه مقیاس است
(حاتمی ،فرمانی ،صفوی ،نجفی زاده و اسدی قلعه رشیدی .)9910 ،در خارج از کشور
ضریب آلفای کرونباخ (4/12اوسین ،مونوز ،مارتین ،پرز-سانتوس و کاستالنوس.)5491 ،9
ضریب (4/15اسچرمر و مارتین )5491 ،0و در پژوهشی دیگر ضریب آلفای کرونباخ 4/33
بهدستآمده است (یوبا ،یاکوب ،جوهری و تالیب .)5454 ،2در پژوهش حاضر پایایی
مقیاس نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و ضریب  4/11به دست آمد.

یافتهها
 31/9درصد ( 599نفر) افراد نمونه مرد و  94/1درصد ( 940نفر) افراد نمونه زن بودند.
میانگین سن افراد نمونه  94/33و انحراف معیار سن  1/935بود (کمترین سن  93سال و
بیشترین سن  24سال بود) 20 .نفر ( 93درصد) زیر دیپلم 909 ،نفر ( 05/0درصد) دیپلم24 ،
نفر ( 90/1درصد) فوق دیپلم 14 ،نفر ( 53/3درصد) لیسانس و باالتر بودند 95 .نفر (9/3
)1. Social Isolation Scale (SIC
2. Russell, D. W.
3. Ausín, B., Muñoz, M., Martín, T., Pérez-Santos, E., & Castellanos, M. Á.
4. Schermer, J. A., & Martin, N. G.
5. Uba, I., Yaacob, S. N., Juhari, R., & Talib, M. A.
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درصد) دانشآموز 919 ،نفر ( 23/9درصد) آزاد 1 ،نفر ( 5/3درصد) کارمند 55 ،نفر (3/2
درصد) خانهدار 93 ،نفر ( 99درصد) بیکار بودند و  30نفر ( 91درصد) نیز به این سؤال
پاسخ ندادند .میانگین مدت مصرف افراد نمونه  3/01سال و انحراف معیار آن  3/525بود.
 540نفر ( 34/2درصد) مجرد 32 ،نفر ( 91/9درصد) متأهل 93 ،نفر ( 0/3درصد) جدا شده
بودند و  25نفر ( 92/0درصد) به این سؤال پاسخ ندادند 913 .نفر ( 22/2درصد) صنعتی،
 22نفر ( 93/9درصد) سنتی 33 ،نفر ( 55/3درصد) هر دو و  91نفر ( 2/3درصد) متادون
مصرف میکردند.
جدول  .0شاخصهای متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

تعداد کمینه بیشینه میانگین

انحراف
معیار

چولگی کشیدگی

تحمل پریشانی

993

93

33

93/99

1/303

4/929

-4/914

بازداری رفتاری

993

99

51

54/19

5/193

-4/950

4/209

فعالساز رفتاری

993

99

53

91/95

5/132

4/939

-4/911

صداقت-فروتنی

993

90

03

94/35

0/190

4/459

4/904

هیجان پذیری

993

55

03

99/25

2/591

4/995

-4/915

برون گرایی

993

99

02

95/93

2/511

-4/999

4/123

توافق

993

91

03

99/49

2/933

4/432

-4/530

وظیفهشناسی

993

93

00

94/12

0/339

4/913

4/431

باز بودن نسبت به تجربه

993

50

03

99/39

9/102

-4/434

-4/901

انزوای اجتماعی

993

55

32

00/35

94/124

4/934

4/403

جدول  -9شاخصهای توصیفی تحمل پریشانی ،سیستمهای مغزی-رفتاری ،ویژگیهای
شخصیتی هگزاکو و انزوای اجتماعی را نشان میدهد .تعداد آزمودنیها  993نفر بودند.
همچنین مقدار چولگی 9و کشیدگی 5متغیرهای پژوهش در بازه ( -5تا  )5قرار دارد که این
نشان میدهد متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند .در ادامه نتایج ضرایب مستقیم،
غیرمستقیم و برازش مدل در ادامه آمده است.
1. skewness
2. kurtosis
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جدول  .2ضرایب مسیر اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش
ضریب

خطای معیار

نسبت بحرانی

)

()S.E

().C.R

سیستم فعالساز← تحمل پریشانی

4/934

4/939

3/090

4/449

سیستم بازداری ← تحمل پریشانی

-4/990

4/933

-5/399

4/441

صداقت-فروتنی← تحمل پریشانی

4/433

4/411

9/951

4/910

هیجانپذیری ← تحمل پریشانی

-4/422

4/414

-9/903

4/525

برون گرایی← تحمل پریشانی

4/425

4/942

4/143

4/932

توافق ← تحمل پریشانی

4/953

4/414

5/395

4/441

وظیفهشناسی← تحمل پریشانی

4/549

4/949

9/112

4/449

باز بودن ← تحمل پریشانی

4/411

4/914

9/520

4/594

سیستم فعالساز← انزوای اجتماعی

4/445

4/912

4/491

4/134

سیستم بازداری ← انزوای اجتماعی

4/443

4/549

4/999

4/113

صداقت-فروتنی← انزوای اجتماعی

-4/590

4/945

-0/391

4/449

هیجانپذیری ← انزوای اجتماعی

4/493

4/944

4/301

4/022

برون گرایی← انزوای اجتماعی

-4/024

4/410

-1/134

4/449

توافق ← انزوای اجتماعی

-4/909

4/411

-9/493

4/449

وظیفه شناسی← انزوای اجتماعی

-4/400

4/959

-4/194

4/091

باز بودن ← انزوای اجتماعی

-4/953

4/911

-9/142

4/439

انزوای اجتماعی← تحمل پریشانی

-4/919

4/400

-9/139

4/449

مسیرهای مستقیم

معناداری

همانطور که در جدول  -5مشاهده میشود مسیرهای مستقیم سیستم فعالساز رفتاری
( β=4/934و  )sig=4/449و سیستم بازداری رفتاری ( β= -4/990و  )sig=4/441بر تحمل
پریشانی؛ مسیرهای مستقیم توافق ( β=4/953و  )sig=4/449و وظیفهشناسی ( β=4/549و
 )sig=4/441بر تحمل پریشانی و مسیرهای مستقیم صداقت-فروتنی ( β= -4/590و
 ،)sig=4/449برونگرایی ( β= -4/024و  )sig=4/449و توافق ( β= -4/909و
 )sig=4/449بر انزوای اجتماعی معنادار بودند .در ادامه جهت بررسی رابطه غیرمستقیم
مدل پیشنهادی از روش بوت استروپ در دستور کامپیوتری پریچر و هیز )5441( 9استفاده
1. Preacher, K. J., & Hayes, A. F.
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شده است .نتایج روش بوت استروپ برای بررسی مسیرهای واسطهای غیرمستقیم در جدول
 -9ارائه شده است.
جدول  .3نتایج روش بوت استراپ مسیرهای غسرمستقیم پژوهش در الگوی پیشنهادی
مسیرهای غیرمستقیم

سطح اطمینان 0/59

سطح

حد پایین

حد باال

معناداری

سیستم فعالساز← انزوای اجتماعی←تحمل پریشانی

4/499

4/932

4/449

سیستم بازداری ← انزوای اجتماعی← تحمل پریشانی

4/459

4/959

4/449

صداقت-فروتنی← انزوای اجتماعی←تحمل پریشانی

4/499

4/935

4/449

برونگرایی← انزوای اجتماعی←تحمل پریشانی

4/439

4/530

4/449

توافق ← انزوای اجتماعی← تحمل پریشانی

4/491

4/999

4/449

یک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر وجود مسیرهای غیرمستقیم است.
زمانی که تعداد نمونه چندان زیاد نباشد ،بوت استرپ قدرتمندترین و منطقیترین روش
برای دستیابی به اثرات غیرمستقیم را فراهم میآورد .سطح اطمینان  4/12و تعداد
نمونهگیری مجدد بوت استروپ 9444 ،است .برای تعیین معنیداری سیستمهای مغزی-
رفتاری و ویژگیهای شخصیتی هگزاکو بر تحمل پریشانی از طریق نقش میانجی انزاوی
اجتماعی از روش بوت استروپ در برنامه ماکرو آزمون پریچر و هیز ( )5441استفاده شد.
بر اساس جدول  -0نتایج بوت استروپ آمده است .در این روش چنانچه حد باال و پایین
این آزمون هر دو مثبت یا هر دو منفی باشند و صفر مابین این دو حد قرار نگیرد در آن
صورت مسیر علّی غیرمستقیم معنیدار خواهد بود .مطابق نتایج جدول  -9این قاعده تنها در
مورد ویژگیهای شخصیتی هگزاکو (صداقت-فروتنی ،برونگرایی و توافق) بر روی
تحمل پریشانی با نقش میانجی انزوای اجتماعی صدق میکند اما در مورد سیستمهای
مغزی-رفتاری صادق و معنادار نیست .در نهایت میتوان گفت که انزاوی اجتماعی تنها در
رابطه بین ویژگیهای شخصیتی هگزاکو (صداقت-فروتنی ،برونگرایی و توافق) با تحمل
پریشانی نقش میانجی دارد؛ اما انزاوی اجتماعی تنها در رابطه بین سیستمهای مغزی-
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رفتاری با تحمل پریشانی نقش میانجی دارد .در جدول  -0شاخصهای برازندگی مدل
پژوهش آمده است.
جدول  .7شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
مدل پیشنهادی پژوهش (قبل از اصالح)
نوع شاخص

شاخصهای مطلق

شاخصها

بهدستآمده

قبول

کای اسکوئر  X2یا CMIN

91/133

درجه آزادی ()DF

02

-

سطح معناداری ()P

4/449

-

110/010

کمتر از 9

4/593

کمتر از 4/41

شاخص تقریب برازندگی ()PCLOSE

4/449

-

شاخص برازش مقایسهای ()CFI

4/449

بیشتر از 4/14

4/223

بیشتر از 4/14

شاخص برازش مقتصد ()PCFI

4/449

بیشتر از 4/34

شاخص برازش هنجار شده مقتصد ()PNFI

4/449

بیشتر از 4/34

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

4/449

بیشتر از 4/14

شاخص نیکویی برازش ()GFI

4/393

بیشتر از 4/14

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

4/449

بیشتر از 4/14

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی  X2/dfیا
CMIN/df
خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب
()RMSEA

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی
شاخصهای نسبی

مقدار

مقدار قابل

()AGFI

مدل اصالح شده پژوهش
نوع شاخص

شاخصها

مقدار بهدستآمده

شاخصهای مطلق

کای اسکوئر  X2یا CMIN

9/410

درجه آزادی ()DF

51

-

4/449

-

سطح معناداری ()P

مقدار قابل قبول

2

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی  X /dfیا
شاخصهای نسبی

CMIN/df
خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب

9/393

کمتر از 9

4/422

کمتر از 4/41
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مدل پیشنهادی پژوهش (قبل از اصالح)
نوع شاخص

شاخصها

مقدار

مقدار قابل

بهدستآمده

قبول

()RMSEA
شاخص تقریب برازندگی ()PCLOSE

4/443

-

شاخص برازش مقایسهای ()CFI

4/449

بیشتر از 4/14

4/119

بیشتر از 4/14

شاخص برازش مقتصد ()PCFI

4/131

بیشتر از 4/34

شاخص برازش هنجار شده مقتصد ()PNFI

4/131

بیشتر از 4/34

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

4/113

بیشتر از 4/14

شاخص نیکویی برازش ()GFI

4/139

بیشتر از 4/14

شاخص برازش هنجار شده ()NFI

4/110

بیشتر از 4/14

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی
()AGFI

جهت آزمودن مدل مورد نظر در پژوهش حاضر ،روش الگویابی معادالت ساختاری
( )SEMاعمال گردیده است .برای بررسی برازندگی مدل از شاخصهای آمده شده در
جدول  -0استفاده شده است .همچنین اگر شاخصهای برازش هنجار شده (،)NFI
شاخص برازش هنجار نشده ( ،)NNFIشاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIشاخص
برازندگی افزایشی ،)IFI( ،شاخص نیکویی برازش ( )GFIو شاخص نیکویی برازش
تعدیلشده یا انطباقی ( )AGFIبزرگتر از  4/14و برای شاخص برازش مقتصد (،)PCFI
شاخص برازش هنجار شده مقتصد ( )PNFIباالی  4/34باشد و بر برازش مناسب و مطلوب
مدل داللت دارند .همانگونه که بر اساس جدول  -0مشاهده میشود مدل پیشنهادی
برازش مناسب را ندارد و برای این کار مدل پیشنهاد اصالح و مسیرهای غیرمعنادار از مدل
حذف شدند .بر اساس نتایج مدل اصالحشده پژوهش همانگونه که مشاهده میشود این
شاخصها همگی مطلوب هستند .همچنین اگر مقدار بهدستآمده از شاخص خطای
ریشهی مجذور میانگین تقریب ( )RMSEAکمتر از  4/41باشد نشاندهنده برازش مدل
است (شرمله انگل ،موسبراگر و مولر )5449 ،9که در این پژوهش مقدار معناداری برای
1. Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H.
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شاخص تقریب برازندگی ( PCLOSE) 001/0و شاخص  RMSEAبرابر  4/422میباشد
که بر اساس مدل کالین )5493( 9نشان دهنده برازش مدل میباشد.

نمودار  .2مدل پیشنهادی پژوهش

1. Kline, R. B.
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نمودار  .3مدل اصالح شده پژوهش

بحث
هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستمهای مغزی
رفتاری و ویژگیهای شخصیتی هگزاکو با تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر
بود .نتایج نشان داد که مدل اصالح شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است .این نتیجه
بهدستآمده با نتایج تحقیقات فراوانی ،امینی ،دیره و شفیع آبادی ( ،)9911خسروی،
کوشکی ،اورکی و طاووسی ( )9911و اعظمی و کاکابرایی ( )9912همسویی دارد .در
تبیین رابطه بین سیستم فعالساز رفتاری با تحمل پریشانی میتوان گفت که سیستم فعالساز
رفتاری مسئول رفتارهای پاسخ به تقویت (عاطفه مثبت) است و حساسیت بالقوه فرد در
مقابل پاداش را ایجاد میکند و انگیزه کشف آنها را ایجاد میکند (اردل و راشتون،9
 .)5494بر اساس نظریه حساسیت به تقویت گری ،با هرگونه نشانه مواجهه با پاداش فعال
1. Erdle, S., & Rushton, J. P.
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میشود و ).اگر در فردی سطح حساسیت سیستم فعالسازی رفتاری باال باشد و حساسیت
سیستم بازداری رفتاری پایین باشد ،در مواجهه با محرکی جدید و ناشناخته تمایل به انجام
رفتارهای هدفمند دارد و کمتر احتمال دارد که دچار پریشانی شود و برای کاهش این
پریشانی خود به سمت مصرف مواد مخدر برود .از طرفی سیستم فعالساز رفتاری،
رفتارهای فعالکننده و نزدیک شونده و احساس برانگیختگی و امید و تابآوری در برابر
شرایط بحرانی را بیشتر میکند.؛ بنابراین سیستم فعالساز رفتاری که مسئول رفتارهای پاسخ
به تقویت (عاطفه مثبت) است و حساسیت بالقوه فرد در مقابل پاداش را ایجاد میکند و
وقتی افراد هیجانات مثبت را به میزان بیشتری تجربه میکنند ،در مقابل حوادث منفی
سخت مقاومتر هستند و تابآوری بیشتری دارند و همین امر سبب میشود تحمل پریشانی
آنان در برابر شرایط دشوار باالتر باشد و در چنین مواقعی کمتر به سوی مصرف مواد
مخدر روی آورد .لذا منطقی است که بین سیستم فعالساز رفتاری با تحمل پریشانی رابطه
وجود داشته باشد .در تبیین رابطه بین سیستم بازداری رفتاری با تحمل پریشانی میتوان
گفت که سیستم بازداری رفتاری مسئول پاسخ دادن به رفتارهای بازداری برای خطر و تنبیه
(عاطفه منفی) است (اردل و راشتون .)5494 ،سیستم بازداری رفتاری موجب افزایش
فراخوانی حاالت عاطفی اضطراب ،بازداری رفتاری و تجربه عواطف منفی میشوند و به
محرکهای آزاردهنده و ناخوشایند ،حساس میباشد و باعث افزایش تحریکپذیری و
آسیبپذیری به اختالالت اضطرابی میشود (گومز ،واتسون و استواروپولوس.)5454 ،
عملکرد سیستم بازداری رفتاری تحت تأثیر نشانههای اضطراب است و اغلب با افسردگی
همراه میباشد (لی و همکاران .)5491 ،بر اساس کنشوری سیستم بازداری رفتاری چنین
اشخاصی خجالت ،انزوایاجتماعی ،حساسیت به تنبیه و شکست را نشان میدهند و در
بهکارگیری شیوههای مؤثر مقابله با رویدادها با شکست مواجه شده ( مکناقتون و گری،9
 )5441و در مواجهه با حوادث استرسزا ،اضطراب بیشتری را تجربه میکنند (میتسونیس

5

و همکاران .)5441 ،لذا افراد دارای اضطراب ،سطوح باال و مداومی از نگرانی در مورد
1. McNaughton, N., & Corr, P. J.
2. Mitsonis, C. I.,
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عالئم بدنی را تجربه میکنند و در برخورد با این هیجانات منفی تحمل پریشانی کمتری
از خود نشان میدهند و از راهبردهای مقابلهای اجتنابی همچون سوءمصرف مواد مخدر
استفاده مینمایند .لذا منطقی است که بین سیستم بازداری رفتاری با تحمل پریشانی رابطه
وجود داشته باشد.
نتایج نشان داد که تنها مسیرهای مستقیم توافق و وظیفهشناسی بر تحمل پریشانی
معنادار بودند .در تبیین رابطه بین توافق با تحمل پریشانی میتوان گفت که بر اساس نظریه
شخصیتی هگزاکو توافق با صفاتی همچون بخشودگی( 9تمایل به بخشیدن افراد در مواقعی
که فرد از آنان آسیب دیده) ،مالیمت( 5گرایش به برخورد نرم و مالئک با دیگران)،
انعطافپذیری( 9تمایل فرد یه سازش با دیگران) و صبوری( 0تمایل فرد برای آرام ماندن و
عصبانی نشدن در موقعیتهای مختلف) توصیفشده است (اشتون ،لی ،دی وریس،
 .)5490یکی از مهمترین صفاتی که باعث میشود افراد در مواقع تجربه هیجانات منفی و
موقعیتهای تنشزا و پر استرس آرام بماند و پریشانی خود را مدیریت و کنترل کند
صبوری است که یک صفت مهم در ویژگی شخصیتی مقبولیت است .فردی که دچار سوء
مصرف و وابستگی به مواد مخدر را دارد هیجانات منفی زیادی مثل غم ،ناراحتی ،دلزدگی
و شکست در زندگیشان را که ناشی از بیماری اعتیاد و وابستگی آنان است تجربه میکنند
که منجر به افزایش میزان افسردگی در این افراد میگردد .این افراد به منظور مقابله با چنین
هیجانهای منفی ،آن ها نیازمند تسکین دادن و رفع کردن و از همه مهمتر نیازمند غلبه
کردن بر چنین تجارب منفی بدون هرگونه آسیب هستند .در این هنگام مقبول بودن در
جامعه و صبوری ،انعطافپذیری و مالیم بودن در برابر این موقعیتها باعث میشود فرد
تحمل بیشتر در برابر آنها داشته باشد و کمتر آسیب روانشناختی ببیند .لذا منطقی است
که بین توافق با تحمل پریشانی رابطه وجود داشته باشد .در تبیین رابطه بین وظیفهشناسی با
تحمل پریشانی میتوان گفت که وظیفهشناسی که شامل دو توانایی کنترل تکانهها و
1. forgivingness
2. gentleness
3. flexibility
4. patience
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تمایالت همراه با استفاده از طرح و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف است ،به طراحی،
سازماندهی و اجرای وظایف اشاره دارد (مککری و کاستا .)5454 ،وقتی یک فرد با یک
هیجان منفی و واقعه ناخوشایند مواجه میشود و برای فرار از آن ممکن است به سمت مواد
مخدر روی آورد و از این طریق سعی کند موقتاً هیجانات منفی و آزاردهنده را از خود
دور سازد ،ویژگی شخصیتی وظیفهشناسی به فرد کمک میکند که از پاداشهای محیطی
و حمایت اطرافیان برخوردار باشد و به علت وظیفهشناسی تقویتهای مثبتی بیشتری را از
دیگران دریافت میکنند و این حمایتها و تقویتهای دیگران یک عاملی میشود برای
کمک به فرد تا در برابر شرایط پرتنش و آسیبزا و هیجانات منفی تحمل باالتری داشته
باشد .لذا منطقی است که بین وظیفهشناسی با تحمل پریشانی رابطه وجود داشته باشد.
همچنین نشان داده شد که سیستم فعالساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری با انزوای
اجتماعی رابطه معنادار ندارند .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که سیستم بازداری رفتاری
در پاسخ به نشانههای تنبیه ،نشانه ناکام کننده ،فقدان پاداش و بروز تعارض حساس بوده و
برونداد این سیستم ،برانگیختگی ،افزایش توجه ،اضطراب و بازداری رفتار (خاموشی و
اجتناب منفعل) است؛ فعالیت این سیستم موجب تجربه احساساتی همچون ترس ،اضطراب،
ناکامی و غم میشود .از طرفی همچنین فعالیت سیستم فعالساز رفتاری موجب حرکت
بهسوی هدف ،پاسخدهی نسبت به محرکهای پاداش دهنده و فرار از تنبیه میشود و
تجربه عواطف مثبتی همچون امیدواری ،شادمانی و سرخوشی را به دنبال دارد.
ازآنجاییکه این سیستمها در تعادل آنها ممکن است افزایش ،کاهش یا اختالل وجود
داشته باشد و زمانی که فرد با افزایش سیستم بازداری رفتاری ترس و اضطراب و ناکامی را
تجربه مکند ،ممکن است از سوی دیگر با تعادل در سیستم فعالساز رفتاری هیجاناتی
ه مچون شادمانی و سرخوشی را تجربه کند .لذا هیجاناتی همچون ترس ،ناکامی و
اضطراب که فرد به خاطر وجود سیستم بازداری رفتاری تجربه میکند میتواند با
فعالسازی رفتاری خنثی شود .به همین دلیل میتوان گفت بین سیستمهای مغزی-رفتاری
رابطه معناداری وجود ندارد .در بخشی دیگری از نتایج نشان داده شد که صداقت-فروتنی،
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برونگرایی و توافق با انزوای اجتماعی معنادار بود .در تبیین رابطه بین صداقت-فروتنی با
تحمل پریشانی میتوان گفت که صفت صداقت-فروتنی جلوهای از رگهها و صفات
انصاف ،خلوص 9و اجتناب از طمع 5را در روابط اجتماعی به تصویر میکشد که در رفتار
مردم پسند و همکاری با دیگران نمود پیدا میکند (اشتون و لی .)5443 ،به عبارتی
صداقت-فروتنی به معنای اصیل بودن در روابط بین فردی ارزیابی شده است (غیور
وحدت و فراهانی )9913 ،و باعث میشود که فرد نسبت به دیگران احساس همدلی و
مهربانی کند و در برابر آنان فروتن و صادق باشد و از این طریق رفتارهای جامعه پسند در
وی باالتر رود .اینگونه سبب میشود دایره روابط اجتماعی فرد گسترش پیدا کند و فرد
در مواقع تجربه شرایط پرتنش و تجربه هیجانات منفی از حمایت اطرافیان و دوستان خود
برخوردار هستن د و کمتر انزوای اجتماعی را تجربه میکند .لذا منطقی است که بین
صداقت فروتنی با انزوای اجتماعی رابطه وجود داشته باشد .در تبیین رابطه بین برونگرایی
با انزوای اجتماعی میتوان گفت که بر اساس مدل هگزاکو افرادی با برونگرایی باال ،در
شرایط آزاردهنده استرس کمتری تجربه میکنند و به دلیل دامنه گسترده دوستان و حمایت
از سوی خانواده و توانایی روابط اجتماعی باال و همچنین صمیمیی بودن با دیگران کمتر در
انزوا زندگی میکنند و به همین دلیل وقتی یک فرد بیشتر با دیگر رابطه برقرار میکند و
انزوای کمتری را تجربه میکنند.
در تبیین رابطه بین انزوای اجتماعی با تحمل پریشانی میتوان گفت که انزوای
اجتماعی منعکسکننده نقایص درک شده از نظر کمیت ،کیفیت یا نوع روابط فرد با
دیگران توصیفشده است و وقتی اتفاق میافتد که روابط فرد با دیگران انتظارات او را
برآورد نمیکند .این میتواند یک تجربه گذار به دلیل ایجاد اختالل در روابط فرد با
دیگران باشد ،یا میتواند یک تجربه مزمن باشد که میتواند منجر به احساسات منفی در
فرد شود و سالمت روانی و جسمی وی را تحت تأثیر قرار دهد (راسل و پانگ.)5454 ،9
همچنین انزوای اجتماعی به موقعیتی اشاره دارد که فرد در آن دوری از دیگران را تجربه
1. sincerity
2. greed avoidance
3. Pang, Y. C.
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میکنند و باعث میشود یک احساس تنهایی عمیقی در وی شکل بگیرد و دچار نوعی
حالت روانی مختل در وی شود و تحمل پریشانی وی در برابر تنشها ،استرسها و
موقعیتهای آسیبزا کمتر میشود .از طرفی روابط اجتماعی با دیگران باعث میشود با
کمک گ رفتن از اطرافیان خود ،خانواده و دوستان مشکالت زندگی خود را کمتر کرده و
از این طریق تحمل پریشانیشان در برابر مشکالت را باال ببرد؛ اما هنگامیکه فرد انزوای
اجتماعی را تجربه میکند دامنه روابط اجتماعی وی محدودشده و روابطش با دیگران
کمتر می شود و در هنگام مشکالت و تجربه هیجانات منفی برای فرار از این تجربیات به
رفتارهای اعتیادآور روی میآورد .همچنین وابستگی به مواد مخدر خود سبب ایجاد
احساس انزوای اجتماعی ،تنهایی و دوری از خانواده و کاهش سالمت جسمی و
روانشناختی فرد میشود و در اینگونه مواقع وقتی فرد تنها باشد و انزوای اجتماعی باالیی
را تجربه و درک کند ،تحمل پریشانی وی در برابر مشکالت و تجربه هیجانات منفی کم
میشود .لذا منطقی است که بین انزوای اجتماعی با تحمل پریشانی رابطه وجود داشته باشد.
نتایج نشان داد که بین سیستمهای مغزی-رفتاری و تحمل پریشانی با نقش میانجی
انزوای اجتماعی رابطه غیرمستقیم وجود دارد .در تبیین این نتیجه بهدستآمده میتوان
گفت که افراد وابسته به مواد مخدر که هم حساسیت به پاداش باالیی دارند و هم حساسیت
به تنبیه باال ،درگیر رفتارهایی اعتیادآور و وابستگیزا میشوند که در عین کسب پاداش ،به
زعم خودشان ،خطر کمتری برایشان در پی داشته باشد .همچنین عملکرد سیستم بازداری
رفتاری تحت تأثیر نشانههای اضطراب و ترس است و اغلب با نشانههای افسردگی همراه
میباشد (لی و همکاران .)5491 ،چنین مشکالتی که به خاطر حساسیت باالی سیستم
بازداری رفتاری در فرد بروز میکند میتواند فرد را در برابر هیجانات منفی ضعیف سازد و
فرد را دچار انزوا و دوری گزینی از دیگران سازد و همچنین دوری گزینی و انزوا
اجتماعی باعث میشود که ناتوانی بیشتر در برابر هیجانات منفی و موقعیتهای پرتنش از
خود نشان دهد .لذا منطقی است که گفته شود بین سیستم بازداری رفتاری و تحمل
پریشانی با نقش میانجی انزوای اجتماعی رابطه غیرمستقیم وجود دارد .همچنین در تبیین
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نقش میانجی انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستم فعالساز رفتاری و تحمل پریشانی با
نقش میانجی انزوای اجتماعی میتوان گفت که افراد با برانگیختگی سیستم فعالساز،
مستعد رفتارگرایشی و تجربه مثبت در موقعیتهایی هستند که محرک با پاداش همراه
است  ،لذا اگر افراد در این سیستم با برانگیختگی مواجه شوند با هیجانات مثبت و پاداش را
تجربه میکنند و با دیگران روابط گستردهتر و بیشتری را برقرار میکنند و کمتر احساس
انزوا و تنهایی در آنان شکل میگیرد و همین منزوی نبودن باعث میشود آنان در برابر
هیجانات منفی و شرایط پر استرس تحمل پریشانی باالیی را از خود نشان دهند .لذا منطقی
است که گفته شود بین سیستم فعالساز رفتاری و تحمل پریشانی با نقش میانجی انزوای
اجتماعی رابطه غیرمستقیم وجود دارد .همچنین
نتایج نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی انزوای
اجتماعی رابطه غیرمستقیم وجود دارد .در تبیین این نتیجه بهدستآمده میتوان گفت که
ویژگیهای سازگارانه شخصیت همچون صداقت-فروتنی ،برونگرایی ،توافق،
وظیفهشناسی و باز بودن نسبت به تجربه باعث میشود که افراد هیجانات مثبت بیشتری را
تجربه کنند و بهواسطه این تجربیات مثبت و دریافت بازخوردهای مثبت از سوی دیگران
کمتر گرایش به انزوای اجتماعی داشت باشند .به همین دلیل تجربیات مثبت و وجود دایره
ارتباطی با دیگران وقتی هیجانات منفی و موقعیتهای پر استرس را تجربه میکنند باعث
میشود که آنان تحمل پریشانی باالیی را از خود نشان دهند .لذا منطقی است که گفته شود
بین ویژگیهای شخصیتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی انزوای اجتماعی رابطه
غیرمستقیم وجود دارد .در استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافتههای این تحقیق،
محدود افراد وابسته به مواد مخدر شهر تهران بوده است ،بنابراین در تعمیم نتایج به افراد
وابسته به مواد مخدر دیگر شهرها باید محتاطانه عمل کرد .مطالعه حاضر از نوع مطالعات
همبستگی از نوع توصیفی بوده است ،لذا روابط بهدستآمده را نمیتوان به عنوان روابط
علت و معلولی تفسیر و تعبیر کرد .این پژوهش میتوانست هم به صورت کمی و کیفی
(ترکیبی) انجام شود ،اما به دلیل نبود شرایط مصاحبه این امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود
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و یکی از موانع و محدودیتهای پژوهش این مورد بود .برای تعمیمپذیری بیشتر نتایج
پیشنهاد میشود دانشجویان و پژوهشگران چنین پژوهشهایی را در سایر شهرها تکرار کنند
تا شواهدی از روابط بهدستآمده فراهم شود .پیشنهاد میشود که مدل پژوهش حاضر
یعنی پیش بینی تحمل پریشانی بر اساس سایر کارکردهای شخصیتی و هیجانی مانند نظریه
شخصیت زاکرمن کلمن ،دشواری در تنظیم هیجان ،تابآوری و غیره با نقش میانجی
انزاوی اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند .استفاده از مطالعات طولی و سایر روشهای
تحقیق (ترکیبی شامل کیفی و کمی) میتواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد .به
این صورت که پیشنهاد میگردد با استفاده از یک مطالعه کیفی به بررسی عوامل مؤثر بر
انزوای اجتماعی افراد وابسته به مواد مخدر پرداخته شود .دستاوردها و پیامدهای این
پژوهش را میتوان در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد .در سطح نظری ،یافتههای
پژوهش میتوانند با تبیین نحوه سیستمهای مغزی-رفتاری ،ویژگیهای شخصیتی هگزاکو
و انزوای اجتماعی به گسترش دانش ،مفاهیم و مدلهای موجود در زمینه تحمل پریشانی
افراد وابسته به مواد مخدر کمک کنند .همچنین ،نتایج پژوهش حاضر میتواند راهگشای
پژوهشهای جدیدتر به منظور گسترش دانش روانشناختی در زمینه عوامل مؤثر بر
شکلگیری تحمل پریشانی این افراد شود .در سطح عملی ،از یافتههای این پژوهش
میتوان در جهت تدوین برنامهها و مداخالت درمانی در سازمانهای ذیربط جهت مانند
مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی ،مراکز ترک اعتیاد و غیره به بهبود تحمل پریشانی
افراد وابسته به مواد مخدر کمک شود و مشاوران و روانشناسان بالینی میتوانند بر این
اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند.

نتیجهگیری
وابستگی به مواد ،یک نگرانی جدی بالینی همراه با هزینههای قابل توجه اقتصادی،
اجتماعی و شخصی است که سطوح باالیی از رفتارهای خود مخرب و آسیبرسان برای
سالمتی را در پی دارد؛ و یکی از بزرگترین مشکالت جوامع انسانی معضل اعتیاد است
که سالمت جامعه ،خانواده و فرد را به خطر میاندازد و باعث از دست رفتن کارکردهای
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فردی ،شغلی ،خانوادگی و اجتماعی میشود؛ بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی نقش
میانجی انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستمهای مغزی-رفتاری و ویژگیهای شخصیتی
هگزاکو با تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر بود .نتایج نشان داد بیشتر مسیرهای
مستقیم معنادار شدند .همچنین اثرات غیرمستقیم ویژگیهای شخصیتی هگزاکو (صداقت-
فروتنی ،برونگرایی و توافق) از طریق انزاوی اجتماعی بر تحمل پریشانی معنادار بود ،اما
اثرات غیرمستقیم سیستمهای مغزی-رفتاری از طریق انزاوی اجتماعی بر تحمل پریشانی
معنادار نبودند .مدل ساختاری اصالح شده پژوهش برازش مطلوب و قابل قبول با دادههای
پژوهشی داشت و این گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر تحمل پریشانی در افراد
وابسته به مواد مخدر میباشد.
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