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                                                                                                                چکیده

سنجی در اين پژوهش بررسی ويژگی های روان

مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن و هنجاريابی روی 

مطالعه شد به عالوه  4معتادان در حال ترک منطقه 

پذيری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه رابطه آن با اعتیاد 

که به  4آماری را همه معتادان در حال ترک منطقه 

کیلینیک مراجعه می کنند تشکیل می دهد.در اين 

نفر و حجم نمونه ی  4000پژوهش حجم جامعه آماری 

 نفر بوده است. 400مورد نظر 

ابزار گردآوری اطالعات در اين پژوهش ، شکل 

اهی مارلین ذاکرمن است که چهارم مقیاس هیجان خو

تهیه و تدارک گرديده است.داده ها با  1987در  سال 

 استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل شدند.

همبستگی بین مولفه ها ی هیجان خواهی و اعتیاد 

پذيری مثبت و معنادار بود.ارزيابی ضريب همبستگی بین 

اين  مولفه های پرسشنامه هیجان خواهی نشان داد که

پرسشنامه از همبستگی درونی برخوردار است. با توجه 

به اهمیت هیجان ها در سالمت روانی افراد واين که يکی 

از مباحث مهم روان شناسی شخصیت و تفاوت های 

فردی است وجود يک ابزار استاندارد شده برای سنجش 

Abstract 

In this study ,the psychometric 

properties of Zuckerman s sensation 

seeking scale and standardization on the 

drug addict in Region 4 weere studied and 

their relationship with addiction was 

studied.The statistical population consist of 

all addicts who are leaving the area in the 4 

the district who visit kilinic.In this study 

,the population of the population was 4000 

and the sample size was 400 people. 
The information gathering tool in this 

research is the fourth form of marlin 

Zuckermans Exitement scale ,which was 

prepared in 1987.Data were analyzed by 

exploratory factor analysis.The correlation 

between emotional and addiction 

components was positive and significant. 

The correlation coefficient between the 

components of the emotion-seeking 

questionnaire showed that this 

questionnaire has internal correlation. 

considering the importance of emotions in 

mental health of individuals and one of the 

important issues of personality psychology 
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 مقدمه

واژه ای معمولی برای گرايش فرد به جستجوی انواع تحريکات، از جمله لمس و  1هیجان خواهی

ه دلیل ب .(1999، 2های مختلف می باشد )کرسینینگاه کردن ساده تا خودنمايی ناشی از فعالیت

د که در اين راستا برخی عقیده دارن های جديد هستند،خواه به دنبال تجربهاين که افراد هیجان

برخی نظريه پردازان به نقش  اعتیاد پذيری دارند به همین جهتهیجانات نقش عمده ای در 

،  به نقل از 2008، 4و همکاران ، پارکد1995، 3)گلمن کنند.کید میاهای تنظیم هیجان تمهارت

دانشجو حاکی از آن بوده است  276در  5نتايج بررسی فرانکین و ماريس (.1389، زاهد و همکاران

افـراد دارای  که تکانش گری، هیجان خواهی و تنوع طلبی با مصرف الکل و مواد رابطه مثبت دارد. 

باال در  تکانشگری پذيری و کيتحر خواهی بـه دلیل سـطح اضطراب پايین و باالی هیجان سـطح

ده و گرايش بااليی بینی کر پیش کمتر را هاآن خطرات اعتیادآور، مواد مانند هايیمحرک با برخورد

های تازه و بعضاً  تجربه های جديد هستند و به دارند. اين افراد خواهان لذت وادبه مصرف اين م

( مقیاس هیجان خواهی زاکر من 2014 ،6لیمن. )برانگیختگی برسند طحتا به س دپرخطر نیازمندن

متخصصان و روان شناسان در زمینه ارزشیابی صفت يکی از ابزارهايی است که به منظور استفاده 

خواهی را به صورت صفتی تعريف کرده هیجان 7هیجان خواهی تهیه و تدارک گرديده است. زاکرمن

که ويژگی آن، جستجوی هیجان و تجربه تنوع، تازه، پیچیده و جديد و میل پرداختن به خطرهای 

هاست. وی هیجان خواهی را دارای چهار بعد بدنی و اجتماعی و مالی به خاطر خود اين تجربه 

 دانسته است. 

 تجربه. 2. که سرعت، خطر و تازگی داشته باشند هـای بـدنیمیل به فعالیت: خواهی هیجان .1

با  ناهمگون مسافرت، موسیقی، هنر و يا سبک زنـدگی های نو به کمک جستجوی تجربه: جويی

برابر  تمايل به تکانشی بـودن، سرکشـی در جويی: . ماجرا3.های مشابه دارنداشخاصی که گرايش

                                                           

1. want emotion    2. Corsini  3. Golmen 

4. Parkdo   5. Franken & Muris 6. Leeman  

7. Zakerman   8. Aleston  9. Robert & Frankel 

میزان  هیجان خواهی و کمک به تشخیص رابطه آن با 

بدين سان، انجام  د بسیار ضروری است.اعتیاد پذيری افرا

اين پژوهش مبتنی بر فرهنگ اجنماعی ايرانی دارای 

 اهمیت است. 

اعتبار، روايی، هنجار، آزمون ، مقیاس : واژه های کلیدی

 هیجان خواهی ذاکرمن

and individual differences,a standardized 

tool for measuring the amount of 

excitement and helping to identify its 

relationship with the addictiveness of 

individuals is essential.for this reason,this 

research based on the Iranian social culture 

is important. 

Key words:psychometric properties, want 

emotion, Addiction 
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از  بیـزاری.تنوع طلبی:4بینی غیرقابل پیش های هنجارهای اجتماعی و ترجیح دادن موقعیت

 .تکراری، کارهای عادی و افراد قابل پیشبینی تجـارب

 هافراد برای رسیدن به يک سطح بهین خواهی را به عنوان نیاز افزون بر اين، زاکرمن هیجان

 برانگیختگی افراد هیجان کند. به عقیده زاکرمن، سطح بهینهآن توصیف می برانگیختگی و حفظ

 (1994 8. )الستون،اين ويژگی را ندارند طلب، باالتر از افرادی است که

 اعتیاد يک آسیب اجتماعی و مصرف مواد مخدر تهديدی علیه سالمت عمومی جامعه است.

یچیده و دارای علت های فراوانی است .عوامل شخصیتی می تواند در پ وابستگی به مواد اختاللی

 که ( يکی از اين عوامل1997، 9)رابرت فرانکل رفتارهای خطرناک نقش مهمی داشته باشد اقدام به

نقش آن در سوء مصرف مواد مورد توجه بسیار قرار گرفته است ويژگی هیجان خواهی و مولفه های 

ه است که نیاز به چیزهای تازه، پیچیده، تجارب جديد و تمايل به  هیجان خواهی خصیص آن است.

  (1995، )زاکرمن خطرات فیزيکی اجتماعی برای کسب چنین تجاربی شناسايی می شود پذيرش

بشری را نمی توان يافت که با مسايل مربوط به مواد مخدر دست به گريبان  ،در بررسی تاريخ

همزاد با بشر در اين جهان يافت شده و تا زمانی که انسان در نبوده و شايد بتوان گفت مواد مخدر 

مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن   .اين عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست

حتی در کتاب جستجو است. در کتب تاريخی ايران و اقوام قابل  هانیز همواره در سرنوشت ملت

مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدر مربوط  قانون ابن سینا از اثرات اين

های اين دوران که اشاعه به زمان صفويه و سپس قاجاريه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیب

مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است قوانین يکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز 

ترين مشکالتی سوءمصرف مواد يکی از اصلی .(1396اد مبارزه با مواد مخدر، )ست شوديافت می

ها دالر صرف هر ساله در کشورهای مختلف، میلیون. شوداست که در جوامع امروزی ديده می

مان ملل زمبارزه با مواد يا درمان و نگهداری افراد وابسته به مواد می شود،  براساس گزارش سا

 بر اساس اين گزارش، ترين نسبت معتادان به هرويین و ترياک را در جهان دارد.(، ايران باال2002)

در حال حاضر دامنه اعتیاد  (1396 ،)رسا ورطبق نتايج آخرين ارزيابی سريع وضعیت اعتیاد در کش

هزار نفر را در کشور در بر گرفته که البته میانگین اين محدوده  700هزار تا يک میلیون و  800

هزار معتاد در کشور است. اين نتايج همچنین نشان داد، معتادان ايرانی ساالنه  200و  يک میلیون

 15هزار تومان معادل سه میلیارد دالر يعنی  922میلیون و  990میلیارد و  687دو تريلیون و 

مطالعه  .نا()خبرگذاری ايس کننددرصد از درآمد نفتی کشور در شرايط عادی را صرف موادمخدر می

شناخت  .ه گروه پزشکان و مشاوران کمک کندتواند بخواهی در افراد معتاد در حال ترک مینهیجا

میزان هیجان خواهی اين افراد به ابزار معتبر نیاز دارد نظر به اين که تاکنون مقیاس هیجان خواهی 

ويژگی اين پژوهش در نظر دارد به بررسی  زاکرمن برای اين افراد آماده و هنجاريابی نشده است.
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روانسنجی پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن و رابطه آن با اعتیاد پذيری معتادان در حال ترک 

 بپردازد و به سوال های زير پاسخ دهد.

آيا پرسشنامه هیجان خواهی ذاکرمن از پايايی و روايی مناسبی در بین معتادان در حال ترک 

و اعتیاد پذيری معتادان در حال ترک  تهران  برخوردار است؟  آيا بین هیجان خواهی 4منطقه

 رابطه وجود دارد؟                          4منطقه 

 

 روش پژوهش 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری اين پژوهش عبارت اند از تمامی 

نفر بوده است.در  4000تهران که تعداد آن ها حدود 4کیلنیک های منطقه  معتادان در حال ترک

روش نمونه اين پژوهش از نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. در اين 

  خوشه ها انتخاب می شود. گیری، ابتدا از بین خوشه های جمعیت مورد مطالعه به صورت تصادفی

که در اين صورت نمونه  کردهبه صورت تصادفی تعدادی را انتخاب سپس از افراد هر خوشه نیز 

کلینیک انتخاب  5کلینیک ترک اعتیاد  14د. ابتدا از بین گیری حالت دو مرحله ای پیدا می کن

شد  و سپس معتادان مراجعه کننده به آن کلینیک ها را به صورت تصادفی انتخاب تا تعداد نمونه 

 نفر رسید. 400به

 ژوهشپابزار 

 پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن 

عاملی 4ساخته شد. در اين پژوهش از فرم  1987ين پرسشنامه توسط مارلین زاکرمن در سال ا

 40زاکرمن استفاده شده است. مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ شامل 

ء هر ماده را حتمآ انتخاب کند. در ماده دو عبارتی است که آزمودنی ملزم است يکی از دو جز

ابتدای اين مقیاس راهنمای آن درج گرديده که به آزمودنی چگونه پاسخ دادن به عبارت ها را می 

آموزد و همچنین به آن ها متذکر می شود که در صورت ترديد در انتخاب يک جزء چه بايد بکنند. 

تنصیف  70/0براون  -روش اسپیرمن قربانی ضرايب پايايی اين پرسشنامه را به 1370در سال 

محاسبه کرد که نشان از پايايی رضايت بخش آن است. همچنین  80/0و آلفای کرونباخ  75/0

و در سطح  17/0ضريب روايی اين آزمون را با مقیاس سرسختی روانشناختی محاسبه نمود که 

 معنادار بود. 001/0

 1بوچر -پرسشنامه اعتیاد پذيری ويد 

( ساخته شد و تالش هايی در جهت تعیین 1992مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط ويد و بوچر )

روايی آن در کشور ايران صورت گرفته است. اين پرسشنامه، مقیاس  آمادگی به اعتیاد است که با 

                                                           
1 WEED, N., BUTCHER, N. J., MCKENNA, T 
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( ساخته شد. )به نقل از زرگر ، 1385اجتماعی جامعه ايرانی توسط زرگر ) –توجه به شرايط روانی 

 (.1387جاريان و نعامی، ن

ماده دروغ سنج می باشد.  5ماده به اضافه  36اين پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده و دارای 

اين پرسشنامه ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل می باشد. آمادگی فعال مربوط به 

ردگی و هیجان خواهی می رفتارهای ضد اجتماعی، میل به مصرف مواد، نگرش مثبت به مواد، افس

باشد و در عامل دوم )آمادگی منفعل( بیشترين ماده ها مربوط به عدم ابراز وجود و افسردگی می 

 باشد.

( جهت محاسبه روايی اين مقیاس از دو روش استفاده شد. در روايی  1387در پژوهش زرگر )

به خوبی از يکديگر تمیز داده  مالکی، پرسشنامه آمادگی به اعتیاد دو گروه معتاد و غیر معتاد را

ماده ای فهرست بالینی عاليم  25است. روايی سازه مقیاس از طريق همبسته کردن آن با مقیاس 

 0.90محاسبه شده است که معنی دار می باشد. اعتبار مقیاس با روش آلفای کرونباخ  0.45بالینی 

 (. 1387محاسبه شد که در حد مطلوب می باشد. )زرگر، 

 راروش اج

پس از انتخاب نمونه پژوهشی و کسب مجوز از کیلینیک های ترک اعتیاد، به کیلینیک ها 

مراجعه کرده و پیش از اجرای تست يا پرسشنامه برای آزمودنی ها توضیح داده شد که گزينش آن 

ها به طور تصادفی و به منظور مطالعه جامعه ای که آنان معرف و نماينده آنند صورت گرفته است. 

ضمن به منظور محرمانه بودن اطالعات از افراد خواسته شد نام خود را ننويسند. اجرا به صورت  در

 گروهی  و فردی صورت پذيرفت و هدف از انجام پژوهش به افراد توضیح داده شد.

 

  يافته ها

 
 جنسیت افراد توزيع فراوانی:1 جدول

 درصد فراوانی جنسیت افراد

 47.3 194 زن

 52.7 206 مرد

 100.0 400 کل

 

 درصدمرد بودند. 7/52و معتادان زندرصد  3/47، 1با توجه به داده های جدول  
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 سن افراد. -2

 درصد فراوانی سن معتادان
18-22 200 50 
23-26 138 34.5 
27-30 19 4.75 
31-34 5 1.25 

 9.5 38 بی جواب
 100.0 400 کل

 

 23درصد 5/34سال ،  20تا  18در صد معتادان بین   50، سن 2با توجه به داده های جدول  

 درصد سن خودرا ذکر نکرده بودند. 5/9سال بود. 27درصد بیشتراز  6سال و  26تا 

 
 میانگین وانحراف استاندارد وضرايب همبستگی هرسوال با نمره کل 3جدول 

 همبستگی هر سوال با نمره کل انحراف استاندارد میانگین سوال
آلفا درصورت 
 حذف سوال

1 21.6 4.8 .335 .843 
2 20.8 5.04 .446 .840 
3 19.8 4.62 .367 .842 
4 20.3 3.06 .377 .842 
5 22.1 3.34 .335 .843 
6 26.8 3.48 .221 .846 
7 26.3 4.4 .414 .841 
8 27.1 5.34 .289 .844 
9 31.5 5.34 .431 .841 

10 18.3 4.08 .327 .843 
11 24.9 5.1 .420 .841 
12 23.9 5.34 .248 .845 
13 20.3 3.66 .209 .846 
14 20.1 4.92 .397 .842 
15 28.3 3.7 .200 .846 
16 18.5 4.5 .523 .838 
17 26.6 3.78 .378 .842 
18 18.5 4.86 .387 .842 
19 19.1 3.06 .156 .847 
20 19.3 4.02 .317 .844 
21 17.3 3.24 .391 .841 
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22 17.2 4.02 .143 .852 
23 21.7 3.18 .261 .845 
24 17.8 3.48 .384 .842 
25 18 4.26 .207 .846 
26 18.6 3.72 .265 .845 
27 19.9 3.96 .412 .841 
28 21.2 3.04 .446 .840 
29 20.4 3.72 .370 .842 
30 21.4 3.06 .484 .839 
31 19.7 3.48 .563 .837 
32 21 3.3 .387 .842 
33 27.2 5.16 .278 .844 
34 21.6 3.42 .279 .844 
35 20.6 4.08 .219 .846 
36 22.4 4.62 .289 .844 
37 19.4 5.28 .335 .843 
38 19.7 4.8 .221 .846 
39 19 5.5 .414 .841 
40 19.6 3.54 .289 .844 

 

استاندارد سئوال بوده و انحراف  5/31تا 20/17ها از میانگین سئوال 3با مالحظه جدول شماره 

بود . سوال ها ی پرسشنامه به صورت دوگزينه ای الف وب است ومطابق با کلید  5/5تا  04/3از ها

. تعلق می گیرد 0وبر خالف هیجان خواهی نمره  1تست به جوابهای در جهت هیجان خواهی نمره 

 563/0تا 143/0ضرايب همبستگی حد متوسط بود.سوالها در حد متوسط وبیشتر ازمیانگین 

بود. به منظوربررسی 31وبیشترين ضريب متعلق به سوال 22است.کمترين ضريب متعلق به سوال

 پايايیپايايی پرسشنامه ازروش آلفای کرونباخ برای محاسبه ضريب همگونی درونی استفاده شد. 

 بود. 847/0ی برابر با سئوال( از طريق محاسبه ضريب همگونی درون 40) پرسشنامه هیجان خواهی

 
 تحلیل عاملیمفروضه های : 4جدول

 معناداری کرويت بارتلت برداریکفايت نمونه شاخص

.841 5184.464 001/0  
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خواهی ذاکرمن از روايی مناسبی برخوردار نامه هیجانآيا پرسش) اين پرسشبرای پاسخگويی به

ابتدا مفروضه های  استفاده شد.1 (pc)روش تحلیل عامل اکتشافی با روش مولفه های اصلی است؟(

 )کرويت بارتلت ( محاسبه شد. نتايج  در   برداریکفايت نمونهتحلیل عامل اکتشافی  يعنی اولیه 

 و سطح معنادار 841/0برابر با  2(KMOبرداری)شاخص کفايت نمونهنشان می دهدکه  4جدول 

است. بنابراين بر پايه هر دو مالک  0005/0نیز کمتر از  3مون کرويت بارتلتآز هبودن مشخص

توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی بر اساس ماتريس همبستگی حاصل در گروه نمونه می

  (.4 )جدول مورد مطالعه قابل توجیه خواهد بود

 
 به شیوه واريماکس خواهی هیجان پرسشنامهساختارچرخش يافته : ماتريس  5جدول

ها سوال  F1 F2 F3 F4 

3 .695    

5 .708    

7 .701    

8 .706    

11 .729    

12 .791    

16 .728    

18 .625    

19 .637    

24 .423    

29 .431    

32 .490    

33 .647    

34 .671    

35 .840    

37 .762    

39 .788    

40 .541    

4  .702   

                                                           

1.Principle component analysis 

2.Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy   
3.Bartlett's Test  -  
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10  .806   

15  .819   

17  .745   

20  .655   

26  .431   

28  .761   

35  .555   

38  .519   

38  .470   

2   .671  

6   .496  

7   .691  

8   .607  

21   .525  

26   .611  

1    .606 

13    .791 

14    .728 

25    .625 

30    .445 

 

هايی که مشترکاً با يک عامل همبسته بودنديک مجموعه پرسشبا توجه به نتايج جدول فوق، 

 عامل محسوب شدند. سوالهای هرعامل عبارتند از:

که  40و39و37و35و34و33و32و29و24و18و16و12و11و8و7و5و3های  عامل اول : سوال  

 نام گرفت.  هیجان طلبیاين عامل 

نام  تجربه طلبیکه اين عامل  38و35و28و26و22و20و17و15و10و4 های عامل دوم:  سوال

 گرفت. 

 نام گرفت. ماجراجويیکه اين عامل  26و21و8و7و6و2های  عامل سوم:  سوال

 نام گرفت. تنوع طلبیکه اين عامل  30و25و14و13و1های  عامل چهارم:  سوال
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 توصیف اعتیاد پذيری معتادان در حال ترک:6جدول

 معناداری کلموگروف اسمیرنف انحراف استاندارد میانگین وابعاد اناعتیاد پذيری 

 697. 709. 82. 3.54 آمادگی فعال

 457. 855. 1.07 3.75 آمادگی منفعل

 445. 864. 83. 3.66 امتیاز کل اعتیاد پذيری

  75/3تا  آمادگی فعالبرای  54/3ازاعتیاد پذيری  میانگین ابعادجدول فوق،  با توجه به نتايج 

گزينه ای  5بود که چون سوال ها، بر روی طیف  66/3امتیاز کلی  میانگین آمادگی منفعل و برای

اين يافته بیانگر اين است که،  می شود 3بود. درواقع عدد وسط درطیف فوق  « 5تا  1»لیکرت 

اسمیرنف نتايج آزمون کلموگروف  متوسط بود. از حد اعتیاد پذيری معتادان در حال ترک بیشتر

 توزيع نرمال تفاوت معنادر نداشت. با نآابعاد  و نشان می دهد توزيع اعتیاد پذيری
 

 هیجان خواهی و اعتیاد پذيری : ضريب همبستگی پیرسون برای رابطه7جدول

 اعتیاد پذيری کل آمادگی منفعل آمادگی فعال متغییرها

 **418. **413. **406. هیجان طلبی

 *227. 149. *227. تجربه طلبی

 *213. 168. *227. ماجراجويی

 **265. *189. **238. تنوع طلبی

 **303. **251. **280. کل

 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 نشان می دهد که،در جدول فوق پیرسون نتیجه  ضريب همبستگی 

  (.  >05/0P)معناداربود  وابعادآن مثبت و کل هیجان خواهی با اعتیاد پذيری ةرابط -1

  (.  >05/0P)معناداربود  وابعادآن مثبت و بعدهیجان طلبی با اعتیاد پذيری ةرابط -2

 آمادگی منفعل معنادارولی با معناداربود  فعال آمادگی و اعتیادپذيریبا  تجربه طلبیةرابط -3

 نبود.

 آمادگی منفعل معنادارولی با معناداربود  آمادگی فعالو اعتیادپذيریبا  ماجراجويی ةرابط -4

 نبود.

  (.  >05/0P)معناداربود  وابعادآن مثبت و با اعتیادپذيری تنوع طلبی ةرابط -5
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 نتیجه گیریو بحث 

سنجی پرسشنامه هیجان خواهی مورد مطالعه قـرار در اين پژوهش سعی شده ويژگی های روان

گیرد. به همین منظور ابتدا به اعتبار يابی پرسشنامه پرداخته شد. از طريق محاسبه ضريب همسانی 

بررسـی شـد و نتـايج آن  کرونبـاخ بود. اعتبار پرسشنامه از طريق ضريب آلفای 0/847درونی برابر 

ملی به بررسـی روايـی سـازه بـا تحلیـل عـانشان داد که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است. 

 عامل شامل: هیجان خواهی،تجربـه طلبـی، 4 بررسی شد که نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی، معرفی

 .تنوع طلبی می باشد ماجراجويی،

( همبستگی =0/05P< ،0/303 r) معناداربود مثبت وهیجان خواهی و اعتیاد پذيری بین  ةرابط

اعتیادپذيری در معتادان در حال هیجان خواهی بیشتر می شود، مثبت بیانگراين است که، وقتی 

های . در همین زمینه می توان گفت که نتايج اين پژوهش هم راستا با يافتهترک افزايش می يابد

( دريافتند که نمرات باال در مقیاس هیجان خواهی می 1386محمدی، الزاروس )به نقل از سید

آنها دريافتند که اين افراد دوست  زدايی شده پیش بینی کند.تواند بازگشت مجدد را در مردان سم

دارند که مواد جديد را تجربه کنند و به مشکالت پیش آمده )در دوران وابستگی مواد( توجهی 

و همکاران تاثیر الکل را در پردازش اطالعات و  1همچنین فیلمور نشان نمی دادند و بی اعتنا بودند.

کنترل بازداری در افراد هیجان خواه بررسی کردند و دريافتند که افراد هیجان خواه پردازش 

اطالعات و کنترل بازداری کمتری نسبت به افراد با هیجان خواهی پايین دارند . چون افراد هیجان 

می کنند . اين يافته ها روشن کرد که هیجان خواهی با خواه تاثیرات مصرف مواد را بیشتر تجربه 

اين نتیجه مؤيد اين مطلب است که میزان درجه هیجان خواهی در .مصرف مواد ارتباط مثبت دارد

افراد، با خطر ابتال به سوء مصرف مواد در ارتباط است و به عبارتی هرچه میزان درجه هیجان 

وی به مواد بیشتر خواهد بود. در طول سال های اخیر خواهی فرد باالتر باشد، احتمال ابتالی 

مصرف مواد، منجر به گسترش بیماری هايی نظیر ايدز و هپاتیت شده است.که به نظر می رسد 

همه گیری اين بیماری ها بیش از مصرف مواد ، جان انسان را به مخاطره انداخته اند. بنابراين ، از 

در معرض خطر ابتال به سوء مصرف استفاده نمود و سبب  اين ارتباط می توان در شناسايی افراد

 حمايت جدی سیاست گذاران از برنامه های کاهش آسیب شد.

نتايج اين پژوهش به دلیل ماهیت جامعه، قابل تعمیم به شهرهای ديگر نیست. همچنین، فقط 

های در هر حال نتايج تحقیق حاضر در عرصه  سال تعمیم پذير است. 34-18در جوامع سنی 

مختلفی می تواند کاربرد داشته باشد.کارشناسان بهداشت به ويژه کارشناسانی که با مشکل اعتیاد 

تالش نمايند تا با صفات پر  سرو کار دارند ،الزم است دست به يک ارزيابی شخصیتی جامع زده،

رگه  چه هیجان خواهی يکاگر دامنه و کم دامنه شخصیتی مانند هیجان خواهی را بررسی نمايند.

اما مثل هر صفت شخصیتی ديگر بر روی يک  يا صفت کم دامنه شخصیتی محسوب می شود،

                                                           
1 Filmore Mt 
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پیوستار قرار دارد.نتايج اين پژوهش نشان داد که در افرادی که گرايش به سمت مواد دارند، چنانچه 

شدت اين صفت افزايش يابد و در انتهای اين پیوستار قرار گیرد، زمینه ساز برخی رفتارهای پر 

بنابراين به نظر می رسد با شناسايی افرادی از  خطر و آسیب زايی مثل مصرف مواد خواهد بود.

لحاظ هیجان خواهی در سطح باالی هستند و با مداخالت بالینی الزم روان شناسان مستقر در 

مراکز مشاوره ترک اعتیاد اين صفت را تعديل نموده، فرد را نسبت به شدت هیجان خواهی و نقش 

بی آن در فرآيند زندگی اجتماعی و فردی آگاه نموده ، با تمرينات مداوم و هوشیاری نسبت به تخري

 اين ويژگی ، هیجان خواهی را در اين افراد کاهش داده، به حد متعادل رساند.

 

 منابع 

 ،ترجمه محمود حقايق، نظريه ها و يک مدل جديد هیجان ها : (.1375) پالچیک، روبرت .

 مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی (،1375) رمضان زاده

 ( ،1376مهدی شیرازی، مجید .)  بررسی عملی بودن، اعتبار، روايی و هنجاريابی مقیاس
هیجان خواهی ذاکرمن، با تغییرات بسته به فرهنگ، بررسی دانشجويان دانشگاه های فنی 

ن، رشته روان پايان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرا تهران.

 شناسی تربیتی.

 ( 1381خداپناهی .کريم .)تهران انتشارات سمت انگیزش و هیجان . 
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