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 چکیده:

در افراد  یشناختروانجویی و بهزیستی نظمراهبردهای ، صفات تاریک شخصیت یسهیمقاهدف از پژوهش حاضر  هدف:

جامعه  روش: بود. یاسهیمقا -علی-بود. پژوهش حاضر توصیفی اردبیلبه مواد در شهرستان  وابستهریغوابسته و 

ر از نف 30در دسترس  یریگنمونهبا روش که بود  اردبیلبه مواد مخدر در و غیروابسته افراد وابسته  یهمه موردمطالعه

یروابسته به مواد انتخاب نفر از افراد غ 30انتخاب و  ردبیلامیان افراد وابسته به مواد مخدر مراکز ترک اعتیاد شهرستان 

تفاده گردید. اس شناختیروان و بهزیستی یینظم جونامه پرسش، شخصیت تاریکصفات  مقیاس در این پژوهش از شدند.

نتایج نشان  یافته ها: شد. استفاده SPSS-25 افزارنرمها از تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری با جهت آزمون فرضیه

 وادمبه  وابستهریغبیشتر از افراد  مواددر افراد وابسته به نظم جویی منفی و راهبردهای صفات تاریک شخصیت داد که 

فراد نسبت به ا مواده میانگین در افراد وابسته براهبردهای مثبت نظم جویی  و یشناختروانبهزیستی است. در نمره 

اید به بگی به مواد که در پیشگیری و درمان وابست دهدیماین نتایج نشان  ه گیری:نتیجکمتر بود.  موادغیروابسته به 

 عوامل شناختی بیشتر توجه شود.
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 مقدمه:

ری از بسیادر هشی وپژع موضو عنوانبهکه  هستجامعه ای بر تأملقابلو مهم  یامسئلهر مخداد به مود عتیاا 

مانی ز یهادورهو در  شدهپرداختهآن به ق حقوو شناسی ، روانپزشکی، جتماعیم اعلون علمی همچو یهارشته

 یمسئلهبا توجه به ماهیت  حالنیبااست. ابرگرفته م را در ین علوت اتحقیقا یحوزهاز بخش مهمی وت متفا

ح سطود را در عتیاامعی که علت جاو  بخشتیرضا، قبولقابلهیچ توضیح ن تاکنوی آن، دهگسترد بعاد و اعتیاا

در  موردمطالعه یهاروشمعرفتی ح سطووت گفت تفاان ست. شاید بتوه انشد ارائههم نماید اجمعی فردی و فر

، یچندوجه مسئلهین ای اجامع برن ماو درتوضیح  یکد یجاا یجابهه ست که سبب شدامختلف علم  یهاشاخه

 یحوزهدر یفی اطوک نشی ملودا ینقشهحاضر ما بیشتر با یک ل حا، در چهرنشی یکپادا ینقشهشتن یک دایا 

به ده از آن ستفار و امخداد مو یمسئله (2014، 1نچ)جه باشیم اجتماعی موامهم  یمسئلهین امرتبط با  مسائل

جه با توده ستفااین وزه امراما ا شودیمشامل ی بشرت جتماعارا در ایخی طوالنی رهرچند تاد عتیااشکل تفننی یا 

 مسئلهدور  چنداننه یهاگذشتهاز بیشتر ر نسانی بسیاا یجامعهدر گرفته رت جتماعی صودی و اقتصاات ابه تغییر

منیت اتهدید ، ییشوپولدی، قتصاـ اجتماعیامانند تخریب منابع ری بانیای زست. پیامدهاه انگیز شدابر
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ی نیار در دمخداد مواز  سوءاستفادهقب اعواز ی شتابهداف گز یهانهیهزو  هاخانوادهن بنیان سست شد، جتماعیا

و وابستگی به مواد یکی از مشکالت زیستی، روانی و اجتماعی است  سوءمصرف (.1392دانش، ) باشندیمکنونی 

انبوهی از پیامدهای منفی ناشی  صورتبه. اعتیاد به مواد مخدر شودیممعضلی جهانی شناخته  عنوانبهکه امروزه 

شیوع این  آوررتیحو جهان با آمار  کنندیمشیوع بیشتری پیدا  هرروزکه این پیامدها  شودیم از مصرف عنوان

که منجر به  شودیمبه الگویی غیر انطباقی از مصرف مواد گفته  سوءمصرفپدیده، در دهه اخیر روبرو بوده است. 

 (.2016، 1)رودریگز گرددیممشکالت مکرر و عوارض سوء 

توجه زیادی را از سوی پژوهشـگران دریافـت کـرده اسـت،  یاواسطهمتغیر  عنوانبهمروزه یکی از عواملی که ا

و راهبردهایی برای نظارت، ارزشـیابی  هامهارت(. این سازه شامل 2015، 2بتونظم جویی شناختی هیجان است )

هـای منفـی بلکـه بـر بـر هیجان تنهانهجویی هیجان بنابراین فرآیندهای نظم؛ های هیجانی استو تغییر واکنش

جویی هیجـان در تبیـین الگوهـای های مثبت نیز متمرکز است. افزون بر این، در متون امروزی نقش نظمهیجان

(. الگوهای نظری موجـود در ایـن 2007، 3است )منین شدهواقع موردتوجه شیازپشیبمرضی تحولی  یشناسروان

فق بـا پیامـدهای سـالمتی خـوب و بهبـود روابـط و نیـز جویی هیجانی موآن است که نظم یدهندهنشانزمینه، 

 ازجملـههای روانی جویی هیجان با اختاللعملکرد مطلوب تحصیلی و شغلی و در عوض مشکالت موجود در نظم

اختالل شخصیت مرزی، اختالل افسردگی اساسی، اختالل دوقطبی، اخـتالل اضـطراب منتشـر، اخـتالل اضـطراب 

ها و مواد و الکل ارتباط دارد. هرچند نظریه سوءمصرف اختالل استرس پس از سانحه،اجتماعی، اختالالت خوردن، 

ابـراز  یوهیشـتواننـد بـر زمـان، چگـونگی و اند اما افراد مینموده دیتأکهیجان  یشناختستیز منشأها بر پژوهش

د که شـدت وابسـتگی ( نیز طی پژوهشی نشان دا1392بشرپور )(. 2004 بگذارند )گرانفسکی، ریتأثهیجان خود، 

، ینشـخوار گـربه مواد با ماللت خویشتن و ماللت دیگران رابطه مثبت دارد، ولع مصرف نیز با ماللـت خویشـتن، 

فاجعه سازی، کنترل توجه و کنترل هوشمند رابطه منفی و با ماللت دیگران رابطه مثبت داشت. همچنـین نتـایج 

درصـد از  57درصـد واریـانس شـدت وابسـتگی و  44مند نشان دادکه نظم جویی شناختی هیجان و کنترل هوش

( 1394) بـزاز زادهیارمحمدی واصل، علی پور، بسـطامی، ووالفقـاری نیـا و  .کنندیمواریانس ولع مصرف را تبیین 

نقـش  یداریمعنـ صـورتبه توانـدیمنظم جویی هیجـانی  یناسازگارانهطی پژوهشی نشان دادند که راهبردهای 

 4با ولع مصرف ایفا نمایـد. وجـدیلو، کارلسـون و بومـان یتکانش گررفتاری و  سازفعالسیستم  در میان یاواسطه

ارتبـاط مسـتقیمی  یشناخترواندرماندگی  یتجربه( طی پژوهشی نشان دادند که شاخص خودتنظیمی و 2016)

راهبردهـای مثبـت  ( طی پژوهشی نشان دادنـد کـه2015) 5. گرزلچاک، لینکولن و وسترمنکاردارندبا ولع انجام 

و  هابیآسـ یدکنندهیتشـدنظم جویی هیجانی نقش محافظتی و راهبردهای منفـی نظـم جـویی هیجـان نقـش 

 .رادارند یپزشکرواناختالالت 

 هست یشناختروان، بهزیستی ردیگیمروان که با بروز اعتیاد مورد آسیب قرار  سالمت بهمربوط  یهاطهیحاز 

دن تجربه کره نحوره بادرمنفی و مثبت  یهایابیارزل نبادبه  یشناختروانبهزیستی (. 2008، 6)پارک، کیم و کو

را از  شانیوهناد بهزیستی فراست. اشناختی و هنی شامل بعد عاطفی ویابی ارزین است دم اندگی توسط مرز

ی بهزیستی عاطف یهامؤلفهاست. عاطفی  یهاواکنشو شناختی وت شامل قضا رندیگیممختلف اندازه  یهاراه

عاطفی بهزیستی  یهامؤلفه. شودیمعاطفه منفی و شامل عاطفه مثبت ت( هیجاناو )خلق ، رندهیدربرگهنی و
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ل حااد در فراست که اقایعی ویعنی ؛ ستم انجال احادر هستند که  ییهاواکنشو  هایابیارز کنندهانیبهنی و

ره باد دریابانه فروت ارزبه قضا، هنیوهزیستی ( مؤلفه شناختی ب2004، 1وت ودینرپا) کنندیمحاضر تجربه 

سبک را یط این شراهمیت ، اسی کنندربرد را ندگی خوزیط اشر توانندیماد فراندگی از زضایت رندگی یا زکیفیت 

ند یابی کارز یتمندینا رضاتا ی ضایتمندرمنه دابا س یک مقیاد را در ندگی خوزسپس و کنند دارد سنگین و 

 با وابسته مرکز عوامل از یکی که است داده نشان اخیر یهاپژوهش (.1388نقل از تقی لو،  ؛2000دینر و سو،)

است )لومینت، کوردیل،  وهنی بهزیستی نداشتن و منفی عاطفه مدتانیم در مواد عود مصرف و مصرف ولع

عطوف به مصرف مواد م شانیزندگتمام محور  ازآنجاکهمواد  سوءمصرف مبتالبه(. افراد 2016، 2فانتینی و تیناری

و بهداشت روانی و جسمی  یشناختروانبهزیستی  ژهیوبهمخدر است، اغلب از توجه به ابعاد کیفیت زندگی 

و خودکارآمدی  نفسعزت(. همچنین توجه به این نکته ضروری است که 1382ی و مهدوی، دـ)کل مانندیبازم

مقدمه شروع اعتیاد یا از نتایج آن باشد )هید،  تواندیمپایین و کمبود قدرت تطابق با حوادث روزمره زندگی، 

های زندگی ( نیز نشان داده است تنش و ناراحتی2007) 4کارادماس نتایج مطالعه (.2008، 3هانکین، دیل و مارتا

طریق، ابعاد مثبت بهزیستی  نشانگانی مانند اضطراب و افسردگی شوند و از این توانند موجب به وجود آمدنمی

( در پژوهشی نشان 1386) هاشمیان، پورشهریاری، بنی جمالی و گلستانی بخت کنند. شناختی را مختلنروا

باشند. همچنین سه متغیر دادند که افراد با تحصیالت بهتر و مشاغلی با موقعیت بهتر دارای بهزیستی باالتری می

 تبیین بهزیستی وهنی داشتند. تحصیالت، سن و شغل با بهزیستی وهنی رابطه داشتند و سهم بیشتری در

رسد که به لحاظ می به نظر شوندیمتاریک که شامل ماکیاولیسم، خودشیفتگی و آسیب روانی  گانهسهصفات 

 این سه صفت گرایشات رفتاری نسبت به ارتقاء خود (.2001، 5کوالسکیباشند )نامطلوبی  هاییتشخصاجتماعی 

و  تغییرات اجتماعی معنادار که طی نوجوانی باوجود(. 2002، 6ویلیامز پاولهاس و) دهندیمو پرخاشگری را نشان 

شان را دهد عجیب نیست که شکست در پیشرفت موفق در این تغییرات تحولی، خطر تجربه تنهاییرخ می جوانی

ای عادی است، اما احتمال شایستگی اجتماعی است. هرچند تنهایی تجربه یصنقاکه پیامدی از  افزایش دهد

-طی نوجوانی دارد. چون نوجوانی می یژهوبهو سالمت جسمانی  اجتماعی، سالمت روانی-اخل با عملکرد روانیتد

، 7تواند فرصتی برای مداخالت باشد، لذا شناسایی عوامل خطر برای این دوره تحولی مهم است )رومیو و مکوین

)لی و  خیانت همچون داجتماعیض هایگرایش با شخصیت تاریک جنبه سه دهدمی نشان هاپژوهش (.2006

 از استفاده ( و2002، 10)پاولهاس و ویلیامز (، ناسازگاری2010، 9)جونز و پاولهاس (، پرخاشگری2005، 8آشتون

 .است ( مرتبط2010، 11سیگار )جانسون و کوئنیگ و الکل مواد مخدر،

به ایجاد بینشی  توانندیمین متغیرها و ا پردازندیمزیادی امروزه به بررسی رابطه ساده میان متغیرها  یهاپژوهش

، 12دسـت یابنـد )کریسـتنر و استرومسـن یپزشکروانپردازی و درمان در اختالالت شناسی، نظریهجدید در سبب

(. از طرفی نیز راهبردهای مثبت نظم جویی هیجان نقش محافظتی و راهبردهای منفی نظم جویی هیجـان 2015
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(. از همـین رو بـا توجـه بـه نقـش 2014، 1)لـی رادارنـد یپزشـکروانت و اخـتالال هابیآسـ دکنندهیتشـدنقش 

هیجان در مواردی مانند ولع مصرف در افراد وابسـته بـه مـواد، هـدف پـژوهش  یینظم جوو اثرگذار  کنندهنییتع

 ریـغدر افـراد وابسـته و  یشـناختروانو بهزیسـتی  صفات تاریـک شخصـیتی نظم جویی هیجان، حاضر مقایسه

و  صـفات تاریـک شخصـیت ،متغیرهـای نظـم جـویی یرابطـهی  نهیدرزمکه  ییهاپژوهش. هسته مواد ب وابسته

را بین متغیرهای فـوق در افـراد  یداریمعناست، تفاوت  شدهانجامدر افراد وابسته به مواد  یشناختروانبهزیستی 

 ادشـدهی یهایبررس، در نیباوجودا(. 0620، 2)سوپرینا دهندیمانعکاس به مواد  وابسته ریغوابسته به مواد و افراد 

در افـراد  یشـناختروان، نظم جـویی شـناختی هیجـانی و بهزیسـتی صفات تاریک شخصیت زمانهم یسهیمقابه 

در این راستا پژوهش حاضر درصدد دستیابی به پاسخ  کمتر توجه شده است. وابسته به موادوابسته به مواد و افراد 

فات تاریـک شخصـیت، راهبردهـای نظـم جـویی شـناختی هیجـانی و بهزیسـتی است که آیا بـین صـ سؤالاین 

 داری وجود دارد؟و وابسته به مواد مخدر تفاوت معنی وابسته ریغافراد  یشناختروان
 

 روش 
 جامعه، نمونه و نمونه گیری

 بستهو غیر وا افراد وابسته یمهه موردمطالعهجامعه  و باشدیم یاسهیمقا -علی-توصیفیوهش ژاین پ

رای هر گروه نفر ب 15حداقل  یاسهیمقاعلی  یهاپژوهشدر  .باشدیم اردبیلدر شهرستان  به مواد مخدر

ای هر تبار بیرونی بر(. در پژوهش حاضر با توجه به این مساله و برای افزایش اع1387است )دالور،  شدههیتوص

میان افراد وابسته  نفر از 30دسترس در  یریگهنموننفر انتخاب شد. در این پژوهش با استفاده از روش  30گروه 

یر وابسته به مواد غنفر از افراد  30انتخاب و همچنین  اردبیلبه مواد مخدر که به مراکز ترک اعتیاد شهرستان 

پس  .دنل دادسن و جنس با گروه کنترل همتا باشند، انتخاب و گروه کنترل پژوهش حاضر را تشکی ازلحاظکه 

 گردانوانرل یک ماده دارای تشخیص وابستگی به حداق شانپروندهوابسته به مواد مخدر که در  از انتخاب افراد

رکز انفرادی و در محل م صورتبهخواسته خواهد شد  هاآنو همچنین پس از تشکیل گروه کنترل از  باشندیم

 ند.سخ دهپا یشناخترواننظم جویی شناختی هیجانی و بهزیستی  مقیاس صفات تاریک شخصیت،به 
 ابزار

نظم جویی شناختی هیجان  نامهپرسش (:CERQ-Pنظم جویی شناختی ) نامهپرسشسی رنسخه فا -1

(CERQ)3 ی هلندو نگلیسی ، دارای دو نسخه اشدهنیتدوهلند  در کشورران همکاو  4گارنفسکی توسط

 ییست که جهت شناساا یچندبعد نامهپرسش( یک CERQ) نظم جویی شناختی نامهپرسشست. ا

ار قر مورداستفادهمنفی  یهاتیموقعقایع یا دن وتجربه کراز پس اد فراشناختی  یامقابله راهبردهای

از میان این راهبردها، راهبردهای مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، نشخوار فکری، . ردیگیم

پذیرش، توجه مجدد  تلقی کردن رخداد راهبردهای منفی تنظیم هیجان هستند و راهبردهای باربتیمص

راهبردهای مثبت تنظیم  دورنما، توجه مثبت مجدد، باز ارزیابی مثبت و رسیدن به یک یزیربرنامهبه 

دلیل بررسی و تحلیل سریع اطالعات بسیار  به CERQتهیه نسخه کوتاه شده . دهندیمهیجان را نشان 

آیتمی این  18رسی و تهیه نسخه ( برای اولین بار به بر2006گرانیفسکی و کرایج ) .باشدیممهم 

نسخه کاهش یافت.  2به  4هر خرده مقیاس از  یهاتمیآپرسشنامه پرداختند در این پژوهش تعداد 

                                                 
1 . Lei 
2 . Suprina 
3 . Cognitive Emotion Regulation Quesstionaire 
4 . Garnefski 
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بی یارهنجارد نی توسط حسنی موایرافرهنگ ( در CERQنظم جویی شناختی هیجان ) نامهپرسشفارسی 

کرون با دامنه آلفای )همسانی درونی  یهاروشس ساابر س مقیار عتبا، این مطالعها در .است قرارگرفته

مذکور از طریق  نامهپرسشو روایی  (0/77تا  0/51)با دامنه همبستگی  ییباز آزما ( و92/0تا  72/0 باخ

 با دامنه همبستگی) هااسیمقهمبستگی بین خرده  اصلی با استفاده از چرخش واریمکس مؤلفهتحلیل 

 CERQ یسنجروانمشخصات  .(1390، 1حسنی) است شدهزارشگ( و روایی مالکی مطلوب 67/0تا  32/0

؛ گارنفسکی، بان و 2،2002گارنفسکی، کرایج و اسپینهاوناست ) شدهگزارشدر مطالعات خوب و مناسب 

بوده و  70/0(. ضریب آلفای کرونباخ در بیشتر موارد باالی 2003،گارنفسکی «؛ کرایج و2005، 3کرایج

اعتبار سازه و اعتبار  دهندهنشان. همچنین نتایج باشدیم 80/0نباخ باالی ورحتی برخی مطالعات آلفای ک

در بررسی  ( نیز2006عاملی خوب و مناسب این پرسشنامه بود. نتایج پژوهش گرانیفسکی و کرایج )

 (.85/0تا  62/0پرسشنامه خوب گزارش شد ) هااسیمقخرده  همسانی درونی

توسط ریف  5(SWQ) یشناختروانپرسشنامه بهزیستی  :4(SWQ) یشناختروانپرسشنامه بهزیستی  -2

 6است. این نسخه، مشتمل بر  قرارگرفتهمورد تجدیدنظر  2002( طراحی و در سال 1989در سال )

؛ 7( عامل تسلط بر محیط6و  4، 1) یهاسؤال؛ 6( عامل استقالل18و  12، 9) یهاسؤالعامل است. 

؛ 9( عامل ارتباط مثبت با دیگران13و  11، 3) یهاسؤال؛ 8( عامل رشد شخصی17و  15، 7) یهاسؤال

را  11عامل پذیرش خود (10و  8، 2) یهاسؤالو  10( عامل هدفمندی در زندگی16و  14، 5) یهاسؤال

. این شودیممحاسبه  یشناختروانکلی بهزیستی  ینمره عنوانبهعامل  6. مجموع نمرات این سنجدیم

مخالفم )یک تا  کامالا موافقم تا  کامالا از  یادرجه 6ست که در یک پیوستار ا یخود سنجنوعی ابزار  آزمون

 10، سؤاالتبهزیستی بیشتر است. از بین کل  یدهندهنشانباالتر،  ینمرهکه  شودیمشش( پاسخ داده 

(. 1391سفیدی و فرزاد، ) شودیم یگذارنمرهبه شکل معکوس  سؤال 8مستقیم و  صورتبه سؤال

در نوسان بوده  89/0تا  7/0ریف با مقیاس اصلی از  یشناختروانکوتاه بهزیستی  یخهنسهمبستگی 

 (.2006، 12است )ریف و سینگر
( 2010) 13این مقیاس توسط جانسون و وبستر :شخصیت تاریک جنبه سه ییتادوازده مقیاس -3

-یفتگی را میاست که سه صفت تاریک ماکیاولگرایی، سایکوپاتی و خودش سؤال 12شامل  و شدهساخته

کامالا -5 مخالفم؛ شدتبه-1) اینقطه 9های این آزمون در مقیاس لیکرت ها به گویهسنجد. آزمودنی

بیشتر بودن آن صفت در فرد است. هر یک از خرده  یدهندهنشانی باال دهند که نمرهموافقم( پاسخ می

                                                 
1 . hasani 
2 . Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven 
3 . Garnefski, N., Baan, N., & Kraaij 
4 . Subjective Well-being Quessstionaire 
5 . Subjective Well-being Quessstionaire 
6 . Autonomy 
7 . Environmental mastery 
8 . Personal Growth 
9 . Positive Relations 
10 . Purpose in life 
11 . Self-acceptance 

12 . Ryff & Singer 
13 . Jonason & Webster 
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(، 1988، 1یفته )راسکین و تریشخصیت خودش یهانامهپرسشهای این ابزار همبستگی خوبی با آزمون

( دارد 2010، 3( و مقیاس سایکوپاتی )پاولهاس، همفیل و هاری1970، 2ماکیاولگرایی )کریستی و گیس

برای سایکوپاتی و  76/0برای ماکیاولگرایی  86/0برای کل مقیاس،  89/0آن  ییباز آزماو ضریب پایایی 

این مقیاس،  4تا  1 سؤاالت(. 2010ستر، است )جانسون و وب شدهگزارشبرای خودشیفتگی  87/0

، شخصیت سایکوپاتی 12تا  9 سؤاالت، شخصیت خودشیفته و 8تا  5 سؤاالتشخصیت ماکیاولگر، 

ای توسط بشرپور و شفیعی این مقیاس در ایران در مطالعه(. 2010است )جانسون و وبستر،  شدهگزارش

 درمجموعاین مقیاس سه عامل را آشکار کرد که  سؤاالتشده است. تحلیل عاملی اکتشافی  یابیاعتبار 

 هاییاسمقرا تبیین کرد. در این مطالعه، ضریب آلفای کرونباخ خرده  سؤاالتدرصد واریانس کل  61/54

 به دست آمد. 69/0و سایکوپاتی  77/0، خودشیفتگی 92/0ماکیاولگرایی 

 
 هاافتهی

ر از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار در این پژوهش برای تجزیه تحلیل با توجه به نوع متغی

با استفاده از  آمدهدستبه یهاداده( استفاده شد. مانورآزمون تحلیل واریانس چند متغیره ) ازجملهاستنباطی 

 تحلیل شد. SPSS-25 افزارنرم

 

 

فات ص هیجانی و_شناختی یینظم جو ،یشناختروانبهزیستی توصیفی نمرات  یهاشاخص: 1جدول 

 وابسته به موادغیر و  وابستهدر دو گروه از افراد تاریک شخصیت 

  به مواد وابسته ریغ وابسته به مواد

  میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

 یشناختروانبهزیستی  20/80 43/10 40/70 47/10

 یینظم جوراهبردهای منفی  46/16 29/3 33/30 03/5

 راهبردهای مثبت نظم جویی 73/33 63/4 16/27 29/6

 ماکیاولیسم 86/9 64/5 03/13 80/4

 خودشیفتگی 76/10 87/3 93/14 71/4

 سایکوپاتی 10/11 58/4 80/14 02/4

 

 

 -نظم جویی شناختی ،یشناختروانبهزیستی  میانگین و انحراف استاندارد نمرات 1اطالعات مندرج در جدول 

، ماکیاولیسم) صفات تاریک شخصیتو  (هیجانی_شناختی یینظم جوو منفی راهبردهای مثبت ) هیجانی

 .دهدیمنشان را و وابسته به مواد  وابسته ریغدر دو گروه از افراد ( خودشیفتگی و سایگوپاتی

لوین(  های )آزمونس)آزمون باکس( و تساوی واریان هایانسکووارهای تساوی فرضتوجه به اینکه رعایت پیشبا 

 پردازیم.ها مینفر ضروری است، لذا در اولین گام به سراغ تفسیر این آزمون 40های کمتر از هدر گرو

                                                 
1 .Raskin & Terry 

2 . Christie & Geis 

3 . Paulhus, Hemphill & Hare 
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 نتایج آزمون باکس :2جدول 

 M 562/30 باکس 

F 293/1 

 21 1درجه آزادی 

 787/12372 2درجه آزادی 

 166/0 دارییمعن

 
رض ها فیا دادهآرسی این است که ثابت شود دهد. این آزمون برای برباکس را نشان می Mنتایج آزمون  2جدول 

مقدار  کهیناه ببرد یا خیر؟ با توجه می سؤال( را زیر هایانسکووار یهای واریانس )تساوهمگنی ماتریس

دار معنی هایانسکوواراوت بین ماند یعنی تففرض باقی می( پس پیشP > 05/0باشد )دار نمیمعنی آمدهدستبه

 نیست.

 یج آزمون لویننتا :3جدول 
 دارییمعن 2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره متغیرها

 559/0 58 1 345/0 یشناختروان یستیبهز
 716/0 58 1 689/0 نظم جوییراهبردهای منفی 

 078/0 58 1 221/3 راهبردهای مثبت نظم جویی

 146/0 58 1 171/2 ماکیاولیسم

 709/0 58 1 141/0 خودشیفتگی

 088/0 58 1 003/3 سایکوپاتی

 
یرهای ا در متغرها دو گروه فرض تساوی واریانسدهد. آزمون لوین پیشنتایج آزمون لوین را نشان می 3جدول 

ر ای دو گروه دهشود واریانسکه از قسمت معناداری جدول فوق مشاهده می طورهماندهد. وابسته نشان می

 شود.ثابت می فرضیشپمتغیرهای وابسته تفاوت ندارد و 

 

 (Multivariateنتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری ) :5جدول 

تأث 
یر

مقدار 
 

F
 

ت
ضیا

ی فر
درجه آزاد

 

ی خطا
درجه آزاد

 

معن
ی

ی
دار

 

ی
سب

ی ن
مجذور اتا

 

ی
ن آمار

توا
 

 

 

 مدل

 1 992/0 000/0 53 6 018/1055 992/0 پیالیی اثر

 1 992/0 000/0 53 6 018/1055 008/0 المبدای ویلکز

 1 992/0 000/0 53 6 018/1055 436/119 اثر هتلینگ

 1 992/0 000/0 53 6 018/1055 436/119 بزرگترین ریشه روی

 1 834/0 000/0 53 6 257/44 834/0 اثر پیالیی 
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 گروه

 1 834/0 000/0 53 6 257/44 166/0 المبدای ویلکز

 1 834/0 000/0 53 6 257/44 010/5 اثر هتلینگ

 1 834/0 000/0 53 6 257/44 010/5 ریشه روی ینتربزرگ

 

 
ظم ن ،شناختیانروبهزیستی دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیرهای وابسته )نشان می 5نتایج جدول 

یزان این تفاوت م( و P > 05/0) باشدیم داریمعن درمجموع( صفات تاریک شخصیتهیجانی و _شناختی ییجو

 ا توجه به. پس دو گروه بهستها مربوط به تفاوت بین دو گروه درصد واریانس 83نی درصد است؛ یع 83/0

ه و ای وابستمجذور ضریب همبستگی بین متغیره درواقعدارند. مجذور اتا متغیرهای موجود در پژوهش تفاوت 

نی عامل د یعدیعضویت گروهی است و این مقدار دلیلی بر سهمی از واریانس است که مربوط به متغیر ترکیبی ج

یرها مربوط به توزیع متغ درصد واریانس 83 یبااتقردهد که است نشان می 834/0شود این مقدار که گروه می

دار عنیمباشد. بین دو گروه در متغیرهای وابسته تفاوت درصد می 100عضویت گروهی است. توان آماری 

 مشاهده شد.

 

 های اثرات بین آزمودنیآزمون :6جدول 

 

متغیر
سته

ی واب
ها

ت 
جذورا

جموع م
م

 

ی
درجه آزاد

ت 
جذورا

ن م
میانگی

 

F
 

معن
ی

ی
دار

 

ی
سب

ی ن
جذور اتا

م
 

ی
ن آمار

توا
 

 

 

 

 گروه

 946/0 185/0 001/0 179/13 600/1440 1 600/1440 بهزیستی

 000/1 733/0 000/0 301/159 267/2884 1 267/2884 راهبرد منفی

 995/0 267/0 000/0 171/21 817/646 1 817/646 راهبرد مثبت

 634/0 086/0 023/0 479/5 417/150 1 417/150 ماکیاولیسم

 957/0 194/0 000/0 995/13 417/260 1 417/260 خودشیفتگی

 904/0 160/0 002/0 033/11 350/205 1 350/205 سایکوپاتی

 

 

 

 خطا

     310/109 58 000/6340 بهزیستی

     106/18 58 133/1050 راهبرد منفی

     552/30 58 033/1772 راهبرد مثبت

     456/27 58 433/1592 ماکیاولیسم

     607/18 58 233/1079 خودشیفتگی

     612/18 58 500/1079 سایکوپاتی

 

 
شود دیده می «گروه طور که در قسمتدهد. همانها( را نشان میاثرات بین آزمودنی )گروه نتایج آزمون 6جدول 

است. تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته  شدهدادهتحلیل واریانس تک متغیری نشان  ششبوط به نتایج مر

 P<001/0) یشناختروانبهزیستی  ازنظر( نشان داد که دو گروه 01/0، با استفاده از آلفای میزان شده )ییتنهابه
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راهبردهای مثبت نظم  )F)1و  85(= 301/159 و P< 000/0 (نظم جویی منفی راهبردهای)F)1و  58(= 179/13و 

 (خودشیفتگی )F)1و  85(= 479/5و  P<023/0 (ماکیاولیسم، )F)1و  58(= 171/21 وP < 000/0 (جویی

002/0>P  1و  58(= 995/13و(F(  سایکوپاتیو) 002/0 > P 033/11و =)1و  85F  دارییمعنبا یکدیگر تفاوت 

است. تقریباا  شدهگزارشهد مجدداا دمتغیر وابسته را نشان می دارند. مقادیر مجذور اتای سهمی که میزان واریانس

 267/0، منفی راهبردهای درصد از واریانس 733/0، یشناختروانبهزیستی  درصد از واریانس متغیر 185/0

درصد از واریانس  194/0، ماکیاولیسمدرصد از واریانس متغیر  086/0درصد از واریانس متغیر راهبردهای مثبت، 

آمده است. پس  حساببهبرای متغیر گروه  سایکوپاتیدرصد از واریانس متغیر  160/0، خودشیفتگییر متغ

نظم جویی  مثبت و منفی راهبردهایمتغیرهای  ازنظر و وابسته به مواد وابسته یرغافراد  ازگفت دو گروه  توانیم

 (ماکیاولیسم، خودشیفتگی. سایکوپاتی) و صفات تاریک شخصیت یشناختروانبهزیستی ، هیجانی -شناختی

 دارند. باهم دارییمعنتفاوت 

 

های اخصها بر اساس شمیانگین گروه یدودوبهنتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه  :7جدول 

 موردپژوهشها و سطح معناداری در دو گروه تفاوت میانگین
 یداریمعن اانحراف استاندارد خط تفاوت میانگین گروه متغیر وابسته

بهزیستی 

 یشناختروان

 001/0 700/2 *-800/9 به مواد وابسته ریغ وابسته به مواد

 001/0 700/2 *800/9 وابسته به مواد به مواد وابسته ریغ

 000/0 099/1 *867/13 به مواد وابسته ریغ وابسته به مواد نفیراهبرد م

 000/0 099/1 *-867/13 وابسته به مواد به مواد وابسته ریغ

 000/0 427/1 *-567/6 به مواد وابسته ریغ وابسته به مواد راهبرد مثبت 

 000/0 427/1 *567/6 وابسته به مواد به مواد وابسته ریغ

 023/0 353/1 *167/3 به مواد وابسته ریغ وابسته به مواد ماکیاولیسم

 023/0 353/1 *-167/3 وابسته به مواد به مواد وابسته ریغ 

 000/0 114/1 *164/4 به مواد وابسته ریغ وابسته به مواد ودشیفتگیخ

 000/0 114/1 *-167/4 وابسته به مواد به مواد وابسته ریغ 

 002/0 114/1 *700/3 به مواد وابسته ریغ وابسته به مواد سایکوپاتی

 002/0 114/1 *-700/3 وابسته به مواد به مواد وابسته ریغ

05/0> *P 01/0> **P 

 
های زوجی ها از مقایسهدار در گروهدار شدن تفاوت کلی بین دو گروه، برای تعیین تفاوت معنیبه دنبال معنی

به نتایج مشابهی  غالباا ، هاروشاین  یریکارگبهکه  میکنیمتعقیبی استفاده  یهاآزمونها یعنی تفاوت میانگین

ها از آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده دوی گروهبهسه میانگین دوبرای مقای هاآناما با توجه به کاربرد  شودیمختم 

بهزیستی دهد که در نمره ها نشان میدوی گروهبهشد. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای مقایسه میانگین دو

ماکیاولیسم، ) و صفات تاریک شخصیت هیجانی -نظم جویی شناختی منفی و مثبت راهبردهای، یشناختروان

 راهبردهایتفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. بدین معنی که میانگین نمرات  (یفتگی و سایکوپاتیخودش

نسبت به افراد غیر وابسته  مواددر افراد وابسته به  و صفات تاریک شخصیت هیجانی -نظم جویی شناختی منفی

نمره  هیجانی و -ت نظم جویی شناختیراهبردهای مثبنمره همچنین نتایج نشان داد که در  بود. بیشتر موادبه 
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راهبردهای تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد. بدین معنی که میانگین نمرات  نیز یشناختروانبهزیستی 

 وابسته ریغدر افراد وابسته به مواد نسبت به افراد  یشناختروانبهزیستی هیجانی و  -مثبت نظم جویی شناختی

 به مواد بیشتر بود. وابسته ریغراد مرات در افو این ن به مواد کمتر بود

 

 یریگجهینتبحث و 

در  یشناختروان نظم جویی شناختی هیجانی و بهزیستی ،تاریک شخصیت صفاتهدف از پژوهش حاضر مقایسه 

 بود.و وابسته به مواد مخدر  وابسته ریغافراد 

 هیجانی -راهبردهای نظم جویی شناختیکه در نمره نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد 

راهبردهای (. میانگین نمرات >05/0P) وجود دارد موادو غیر وابسته به  موادمعناداری بین افراد وابسته به تفاوت 

 یهاافتهیبود. این یافته با  موادبیشتر از افراد غیر وابسته به  مواددر افراد وابسته به  هیجانی -نظم جویی شناختی

(، 1394نجفی، محمدی فر و عبداللهی )، (1394ی واصل، علی پور، بسطامی، ووالفقاری نیا و بزاززاده )یارمحمد

کریوولویکا، و  (2008) 2فیلدز–کوتس و بالنچارد ، (2015) 1گرزلچاک، لینکولن و وسترمن ،(1392بشرپور )

 ( در پژوهشی روی افراد0820) 4، هانگ و سینهافاکس .باشدیمدر یک راستا  (2014) 3امریوب و فولچیری

 در آگاهی الکل به وابسته بیماران و کنندهمصرف افراد بین یافتند که دست نتیجه این به الکل سوءمصرف مبتالبه

 توانیم هاافتهیاین  نییتبدارد. در  وجود یداریمعن تفاوت کنترل تکانه به مربوط مشکالت و هیجانات به نسبت

 یهایژگیومنفی از  یهاجانیهرفتار و هیجان و داشتن  یدهساماندشواری در  ،ناب سندهگفت که رشد عاطفی 

اجتماعی و توانایی کافی و مناسب برای از  یهامهارتو از  شودیمدیده  هاآندر  موادافرادی است که وابستگی به 

یین، تالش فراوان آشفتگی پا باتحملمشخصه عمده تنظیم هیجانی افراد  میان برداشتن کمبودهای خود ندارند.

درنتیجه افرادی که  .هست شدهتجربهاین افراد برای جلوگیری از هیجانات منفی و تسکین فوری هیجانات منفی 

مقاومت  هاتکانهدر مقابل  جهیدرنتو  کنندیمخود را بهتر مهار  یهاجانیهتنظیم هیجانی مثبت باالیی دارند، 

با ایجاد و تشدید  تواندیمماللت  ازجملهای منفی نظم جویی استفاده از راهبرده .دهندیمبیشتری نشان 

منفی و احساس عدم کنترل بر رفتار فردی تمایل و گرایش به مصرف مواد را زیاد کرده و وابستگی را  یهاجانیه

( استفاده از راهبردهای مثبت 2001) 5، براتسالوسکی و باومیسترمطابق با نظر تیک برعکس، دهدیمافزایش 

برای گریز  کهنیاکه فرد رویدادهای منفی را جزئی از زندگی بداند و بدون  شودیمجویی مثل پذیرش باعث نظم 

افکاری در ارتباط با پذیرش  کهیهنگامگفت افراد  توانیم گریدعبارتبه؛ از تجربه آن رویدادها کاری انجام دهد

مناسب و معقول کنار  طوربهکرد تا با آن رویداد است، داشته باشند سعی خواهند  دادِیرورویدادی که برایشان 

 منطق برای بهتر شدن اوضاع تالش خواهند کرد. صورتبهآمده و چون به بهتر شدن آینده امید دارند 

معناداری بین تفاوت  صفات تاریک شخصیتکه در نمره نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد 

ماکیاولیسم، خودشیفتگی و (. میانگین نمرات >05/0Pر وابسته به مواد وجود دارد )افراد وابسته به مواد و غی

کرایج و استیل  یهاافتهیدر افراد وابسته به مواد بیشتر از افراد غیر وابسته به مواد بود. این یافته با  سایکوپاتی

د که صفات تاریک شخصیت یافته های حاصل از پژوهش ها نشان می دهن( در یک راستا می باشد. 2008واکن )

با سطوح پایین همدلی و تجربه هایجان های منفی به عنوان یک مولفه ی هیجانی رابطه دارند و به ویژه نمرات 

                                                 
1 . Grezellschak, Lincoln & Westermann 
2 . Coats  & Blanchard-Fields 
3 . Ciuluvica, Ameriob & Fulcheri 

.Fox, Hong, Sinha.4 

5 . Tice, D.M., Bratslavsky, E., & Baumeister 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coats%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18361653
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blanchard-Fields%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18361653


 11 

دشواری در پردازش حاالت هیجانی  .باال در سایکوپاتی نیز موجب دشواری در تجربه هیجان های منفی می شود

ویژگی اصلی اشخاص (.  2009، 1مالترر، گالس و نیومندارد ) نیز نقش موثری در ایجاد صفات تاریک شخصیت

ماکیاولیست و سایکوپات رفتارهای فریبکارانه و فاقد همدلی با دیگران و عدم پشیمانی از اشتباهات می باشد که 

اینکه  با توجه بهاین رفتارها ناشی از باورهای درونی و سالم نمی باشند و افراد را به هدف مطلوبشان نمی رساند. 

نقص در ابراز هیجانات و سرکوبی هیجان ها می تواند اشخاص را مستعد بیماری های روان تنی سازد و اثرات 

وهش هایی است که نشان می ژناخوشایندی بر روی سالمت جسمانی و روان شناختی داشته باشد همسو با پ

انند ابعاد ضد اجتماعی، توافق مدهند صفات تاریک شخصیت با تمایالت به سمت ابعاد آسیب شناسی روانی 

ناپذیری، و عوامل مرتبط با بیماری های جسمانی از جمله مصرف الکل، سیگار و مواد مرتبط دیگر می باشد 

خودشیفتگی در تبیین خودشیفتگی در افراد وابسته به مواد می توان گفت که  (.2002، 2پاولهاوس و ویلیامز)

و خودبینی است و در حالی که این افراد خودمحور به نظر می رسند،   شامل احساس بزرگنمایی،  حق به جانبی

در حقیقت اعتماد به نفس نسبتا پایینی هم دارند، و تاکید شده است که افرادی که اعتماد به نفس پایینی هم 

 (.2008، 3)کرایج و استیل واگن دارند گرایش به سمت مواد نیز را خواهند داشت

تفاوت معناداری بین افراد  بهزیستی وهنیکه در نمره متغیری نشان داد چند انسیروا لیتحلنتایج حاصل از 

در افراد وابسته به بهزیستی وهنی (. میانگین نمره >05/0P) وجود دارد موادو غیر وابسته به  موادوابسته به 

 (،1394ه و خضری مقدم )زراعت حرف یهاافتهیکمتر بود. این یافته با  موادنسبت به افراد غیر وابسته به  مواد

یکی از پیامدهای مخرب مصرف مواد، . هستدر یک راستا  (2006) 5کامینز و داورن(، 2007) 4کارادماس

 ازنظرسازمان روانی فرد در اثر رویارویی مکرر با مواد مخدر است. افراد وابسته به مواد مخدر  یریپذبیآس

)گویلم، پلی سولو، بوچز  آورندیم به دستنمرات کمتری  شاخص سالمت و بهزیستی روانی نسبت به افراد عادی

از میانگین است )والی، فوکس، دیاری و  ترنییپا( و عملکردهای شناختی نیز در این افراد 2009، 6و لپین

بررسی ارتباط بین رضایت از زندگی و گرایش  منظوربه( طی پژوهشی 2013) 8شک و النگ(. 2005، 7استار

پایین بود بیشتر تمایل به اعتیاد داشتند.  هاآناد دریافت نوجوانانی که رضایت از زندگی در نوجوانان به اعتی

به  باشدیمادراک شناختی و عاطفی شخص از کل زندگی  ینحوهرضایت از زندگی مفهوم کلی و ناشی از  درواقع

و از گذشته  کنندیمنیز تجربه  بیشتری را مثبت یهاجانیههمین دلیلی افراد با رضایت از زندگی باال عواطف و 

مثبت دارند و  یابیخودارزخود و دیگران، رویدادهای مثبت بیشتری را نیز به یاد آورده و از پیرامون  یندهیآو 

گفت که افراد با  توانیم هاافتهیدر تبیین این (. 2010، 9)تیم کنندیمرا نیز خوشایند و مطلوب توصیف  هاآن

 یابیخودارزو از رویدادها و حوادث پیرامون  کنندیممثبت بیشتری را تجربه  یهاجانیهبهزیستی وهنی باال 

بهزیستی پایین، رویدادها و حوادث زندگی خود را نامطلوب ارزیابی  ابافرادی  کهیدرحال دهندیممثبتی را نشان 

گفت بهزیستی باعث  توانیممنفی بیشتری را نیز تجربه خواهند کرد. همچنین  یهاجانیه جهیدرنتو  کنندیم

 گرددیمایجاد احساس انسجام و یکپارچگی در زندگی، توازن عاطفی و هیجانی و رضایت کلی از زندگی در فرد 

افراد کمتر به  جهیدرنتو  ابدییمزندگی نیز در این افراد افزایش  یهاتنشو توان ایستادگی و مقاومت در برابر 

                                                 
1 . Malterer, Glass & Newman 
2 . Paulhus & Williams 
3 . Kerig & Stellwagen 
4 . Karadmas 
5 . Davern & Cummins 
6 . Guillem, Pelissolo, Vorspan, Bouchez-Arbabzadeh & Lepine 
7 . Whalley, Fox, Deary & Starr 
8 . Shek & Leung 
9 . Thimm 
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افراد این پژوهش، این بود که  یهاتیمحدود ازجمله واهند شد.مواد کشیده خ سوءمصرفسمت اعتیاد و 

و  دشوار است در این پژوهش را فقط مردان تشکیل دادند، لذا تعمیم نتایج به جنس مخالف کنندهشرکت

و . با توجه به نتایج پژوهش هایآزمودنمصرف و ترک  یسابقهعدم توانایی در کنترل نوع ماده مصرفی، همچنین 

در افراد وابسته به مواد، تعدیل  صفات تاریک شخصیتو  یشناختروانبهزیستی  ،نظم جویی یهاارتمهاهمیت 

مواد مخدر و  سوءمصرفدرمانی  یهاروشدر کنار سایر نظم جویی با آموزش تنظیم هیجان  یهامهارت

 .شودیموابستگی به مواد پیشنهاد 

 

 منابع
ع مصرف در اختی هیجان و کنترل هوشمند با شدت وابستگی و ول(. ارتباط نظم جویی شن1392، سجاد. )بشر پور

 .1-16، صص 28، شماره 7افراد با وابستگی به مواد. فصلنامه اعتیاد پژوه سوء مصرف مواد، سال 

ی علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان ای دربارهی زمینهنظریه"(. 1392.)دانش، پروانه؛ ملکی، امیر و زهره نیازی

 106-119، صص 4ی ی اول، شمارهی اجتماعی ـ فرهنگی، دورهی مطالعات توسعه. فصلنامه"زی اصفهانمرک

گاه اردو کلدی علیرضا، مهدوی رمضان. بررسی منابع کنترل درونی و بیرونی در بازگشت مجدد به اعتیاد در

 ۳۳۴-۳۰۷(: ۹) ۳ ;۱۳۸۲کاردرمانی زنجان. رفاه اجتماعی. 

ضایت از ر(. بررسی نقش واسطه ای 1394؛ شمس الدینی لری، لطیفه و منصوری، زهرا. )موسوی نسب، محمدحسین

 41-55(، صص 33) 9زندگی در رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس و نگرش به اعتیاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 

(. بررسی 1386هره )هاشمیان، کیانوش؛ پورشهریاری، مه سیما؛ بنی جمالی، شکوه السادات؛ گلستانی بخت، طا

ت روان های جمعیت شناختی با میزان بهزیستی وهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران. مطالعارابطه بین ویژگی

 ، پاییز.3، شماره 3شناختی، دوره 

قش م(. 1394. )یلوفرنیار محمدی واصل، مسیب، علی پور، فرشید، بسطامی، مالک، ووالفقاری نیا، منیره و بزاز زاده، 

اعتیاد  رف درسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستم های مغزی رفتاری و تکانشگری با ولع مصوا

 .51-67، صص 1ژوهشی عصب روانشناسی، سال اول، شماره پ -به مواد محرک/ فصلنامه علمی
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Abstract 

This research aimed to compare of dark triad personality traits, cognitive emotion 

regulation and psychological well-Being in substance use and non-substance use 

individuals in the Ardabil city. The statistical community of the research contained all the 

Substance Use who were selected from addiction treatment centers in Ardabil city and 

non-Substance Use Individuals in Ardabil city. According to this, 30 Substance Use and 30 

non-Substance Use Individuals were selected convenience sampling. The study tools 

included psychological well-being quessstionaire, cognitive emotion regulation and dark 

triad personality traits scale. The data were analyzed by SPSS software. For data analysis 

multivariate analysis of variance was used. Results indicated that dark triad personality 

traits and cognitive-emotional Regulation negative strategies, was in a higher level for 

Substance Use Individuals than for Substance Use ones. As well, Subjective Well-being 

and cognitive-emotional Regulation positive strategies was in a higher level for non-

substance Use Individuals than Substance Use ones. These results suggest that should be 

paid to more attention to cognitive factors in the prevention and treatment of Substance 

Use. 
Key words: dark triad personality traits, Cognitive Emotion Regulation, psychological 

Well-Being and Substance Use 
 

 

 


