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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگیهای شخصيتی و حمایت اجتماعی در ترک اعتياد موفق و نااموفق معتاادان
بود .در این مطالعه علّی -مقایسهای 50 ،فارد موفاق در تارک اعتيااد ،باهروش نموناهگياری در دساترس و 50فارد
ناموفق در ترک اعتياد ،بهروش نموناهگياری گلولاهبرفای انتخاا شادند .بارای جما آوری دادههاا از پرسشااامه
شخصيتی نئو و پرسشاامه حمایت اجتماعی پروسيادانو و هلر كه دارای دو مقياس خانواده و دوستان اسات اساتااده
شد .نتایج نشان داد كه معتادان موفق در ترک اعتياد ،در مقایسه با گروه ناموفق در ترک اعتياد ،در بعاد شخصايتی
روانرنجوری ،نمره پایينتر و در ابعاد دلپذیربودن و باوجدانبودن ،نماره بااتتری داشاتاد و حمایات بيشاتری را از
سوی خانواده دریافت میكردند .بين حمایت دوستان در دو گروه تااوت معااداری وجاود نداشات .ویژگایهاای
شخصيتی و حمایت اجتماعی خانواده عواملی هستاد كه میتواناد در موفقيت یا شکست معتاادان در تارک اعتيااد
نقش مؤثری ایاا كااد و تزم است در مداخلههای آموزشی و درمانی ،نقش ایان دو عاما ماورد توجاه جادیتار
قرار گيرد.
واژگان کلیدی :ویژگیهای شخصيتی ،حمایت اجتماعی ،معتادان موفق در ترک ،معتادان ناموفق در ترک

 .1نویساده مسئول ،دانشيار دانشگاه شهيد باهار كرمان ،پست الکترونيكabrahmati@uk.ac.ir :
 .2كارشااسی روانشااسی عمومی
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مقدمه

اعتياد 1بهعاوان یکی از بحرانهای چهارگانه قرن بيستویکم ،از جمله معض هاای بهداشاتی،
روانی ،اجتماعی و مهمترین عام ایجادكااده رفتارهای پرخطر است .درهمپيچيدگی عواما
زیستی ،روانی ،اقتصادی ،اجتمااعی ،سياسای و فرهاگای ،اعتيااد را باه یکای از پيچيادهتارین
مشکالت فردی ،خانوادگی و اجتماعی تبدی كرده است (فرنام .)1392 ،اعتياد عبارت اسات
از وابستگی به موادی كه تکرار مصرف آن با كميت مشاخ

و در زماانهاای معاين از نرار

مصرف كااده ضاروری باوده و سابا وابساتگی جسامی و روانای در فارد مایشاود (انجمان
روانشااسی آمریکا .)1392 ،اعتياد بهعاوان یك اختالل عودكااده و مزمن ،هام بارای فارد و
هم برای جامعه مشک ساز است (گوردون ،تياسلی ،گادفری و پارت)2006 ،2؛ باهطاوریكاه
میتواند تادرستی فرد و جامعاه ،توساعه سياسای و اقتصاادی و باهدنباال آن پایاداری و ثباات
دولتها را با خطر مواجه سازد (نجای ،نادری و صاحبی.)1394 ،
عوام گوناگونی در مصارف ماواد نقاش دارناد و بارای طراحای برناماههاای ماؤثر بارای
10

پيشگيری از مصرف مواد ،درک سباشااسی این پدیده و عواما مارتبب باا آن ضارورت
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دارد (اسپریاگر و همکاران .)2004 ،3در رابطه با عل و عوام مؤثر بار اعتيااد مایتاوان باه
عوام فردی ،بين فردی ،محيطی و اجتماعی اشاره كرد و از ميان عوام فردی نيز میتاوان
ویژگیهای شخصيتی 4را برشامرد (عرفاانی و پورساياا .)1392 ،باا گساترش رویکردهاای
نرری در مورد ویژگیهای شخصيت ،پاج عام برای شخصيت در نرر گرفتاه شاده اسات
كه عبارتاد از رواننژندی ،برونگرایای ،انعطاافپاذیری ،دلپاذیربودن و مسائوليتپاذیری
(كاستا و ماككاری .)1992 ،5ویژگای هاای شخصايتی یکای از عواما گارایش باه ماواد
محسو میشوند و خصوصيات روانی -شخصيتی معتادان باه ماواد مخادر ،فقاب ناشای از
مواد مخادر نباوده ،بلکاه معتاادان ،قبا از اعتيااد دارای نارسااییهاای روانای و شخصايتی
متعددی بودهاند كه بعد از اعتياد بهصورت مخر تاری اااهر شاده اسات .بااابراین مسائله
معتاد ،تاها مواد مخدر نيست ،بلکه در اص رابطه متقاب شخصيت او با اعتياد مطار اسات
3. Springer
5. Costa & McCrae

2. Gordon, Tinsely, Godfrey & Parrot

1. Addiction
4. Personality Traits
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(كتابی ،ماهر و برجعلی .)1387 ،باا به اعتقاد بسياری از پژوهشاگران ،شخصايت مهامتارین
عام زیرساز در ابتال به اعتياد است و این تصور وجود دارد كه سوءمصرفكاادگان مواد،
دارای ضعفهاای شخصايتی هساتاد كاه آنهاا را نسابت باه مصارف داروهاا و معتادشادن
آسياپذیر مایساازد (قماری ،رساتمی ،ناادر و ایا بيگای قلعاهنای .)1389 ،ویژگایهاای
شخصيت ،الگویی از افکار ،احساسها و اعمال را مااعک

مایكاااد كاه در طای زماان و

موقعيتها ،تاحدودی پایدار بوده و نقش تعيينكاادهای در سازگاری با وقاای اساترسزا و
چالشهای زندگی دارند (آندر.)2012 ،1
دشواری های ترک اعتياد و احتمال برگشت اغلاا معتاادان تارک كارده نياز گویاای ایان
حقيقت است كه به هاگام ترک اعتياد كه بهنوعی با درد و همچاين بیتحملی آن در بيشاتر
معتادان همراه است ،ویژگیهای شخصايتی مایتوانااد در روناد تارک اعتيااد ،كااهش یاا
افزایش بازگشت دوباره آن نقش داشته باشاد (آقایوسای ،هماایونی ،صاحراگرد طاوقچی،
خانمحمدی اطاقسرا و نيکپور .)1392 ،بررسیهای متعددی نشان دادهاند كاه افاراد معتااد
در مقایسااه بااا افااراد عااادی ،در بعااد شخصاايتی روانرنجااوری ،نمااره باااتتر و در ابعاااد
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مسئوليتپذیری ،دلپذیربودن ،انعطافپذیری و بارونگرایای نمارات پاایينتاری داشاتهاناد

1390؛ صابر ،موسوی و صالحی1390 ،؛ قمری و همکاران .)1389 ،نتایج یك مطالعاه كاه
به بررسای رابطاه عواما شخصايتی و سيگاركشايدن پرداختاه اسات نشاان مایدهاد افاراد
سيگاری نسبت به افراد عادی ،در شاخ

روانرنجوری نمره بااتتر و در ابعااد موافقات و

مسائوليتپاذیری ،نماره پاایينتاری كساا كاردهاناد (تاراس سايانو و كاساتا .)2004 ،3در
مطالعهای كه توسب تكار ،آنترنر و نيوبائر )2013( 4صورت گرفت ،سوءمصرفكااادگان
الک و افرادی كه چاد ماده مخدر را مصرف میكردند ،سطو باتیی از روانرنجاوری و
3. Terraciano & Costa

1. Onder
2. Korner & Nordvik
4. Lackner, Unterrainer & Neubauer
1.
2.
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(كااورنر و نوردیااك2007 ،2؛ رحمانيااان و جاااا2013 ،؛ همااایونی2011 ،؛ آقایوسااای و
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سطو پایيای از گشودگی به تجربه را نشان دادند .همچاين نتایج نشان داد افرادی كه چااد
ماده مخدر را مصرف میكردند در ابعاد وجدانیبودن و توافقپذیری نيز نمرات پایينتاری
كسا كرده بودند .جرنا ،مونز و ناواس )2009( 1در یك بررسای باه مقایساه ویژگایهاای
شخصيتی افراد معتاد نرمال و افراد معتادی كه دارای اختالل روانی مزمن بودناد پرداختااد.
نتایج حاص از اجرای آزمون نئو در این افراد نشان داد كه افراد معتاد نرمال ،نسبت به افراد
معتادی كه دارای بيماری مزمن هستاد ،نمرات بااتتری در بارونگرایای و انعطاافپاذیری
كسا كردند .یك فراتحلي كه دربرگيرنده  175مطالعه بود یك ارتباط قوی باين اخاتالل
مصرف مواد و روانرنجاوری باات و وايااهشااسای كام گازارش كارد (كوتاوف ،گاامز،
اسااچميت و واتسااون .)2010 ،2فيشاار ،الياااس و ریتاازا )1998( 3در بررساای بازگشاات در
معتادان ،در یك پيگيری یكساله نشان دادند افرادی كه پا

از تارک ،بازگشات داشاتاد

در بعد روانرنجورخویی نمره بات و در بعد باوجدانبودن نماره پاایين باهدسات آوردهاناد.
12

نتایج مطالعهای كه توسب مرادی و بهرامی احساان ( )1390صاورت گرفات نشاان داد كاه
بيماران وابسته به مواد در مقایسه با گروه سالم بهلحاظ رواننژندگرایی ،روانپاریشگرایای
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و درونگرایی بهطاور معاااداری بااتتر هساتاد .زارعای و اسادی ( )1390در مطالعاه خاود
دریافتاد كه بين نوجوانان معتااد و غيرمعتااد در ویژگایهاای شخصايتی تاااوت معاااداری
وجود دارد و نمرات نوجواناان معتااد در روانرنجورخاویی باهطاور معاااداری بااتتر و در
توافقپذیری و وجدانیبودن پاایينتار از نوجواناان بهاجاار اسات .نتاایج مطالعاه عرفاانی و
پورسااياا ( )1392نيااز نشااان داد كااه بااين نيماار ویژگاایهااای شخصاايتی معتااادان گماااام و
غيرگماااام زناادانی ماارد ،تااااوت معااااداری وجااود دارد .بااهگونااهای كااه ميااانگين نمااره
روان نژندی معتادان گماام از غيرگماام كمتر بود ،اماا مياانگين نماره بارونگرایای معتاادان
گماام از غيرگماام بيشتر بود.
یکی دیگر از عوام ماؤثر در اعتيااد و از مهمتارین عاواملی كاه در رابطاه باا خا ایساازی
2. Kotov, Gamez, Schmidt & Watson

1. Grana, Munoz & Navas
3. Fisher, Elias & Ritza
5.
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تأثيرات نامطلو و فشارهای روانی بررسی شده است ،حمایت اجتماعی 1اسات (اسادی و
رویانی .)1394 ،پژوهشگران حمایت اجتماعی را یکی از مهمترین عوام پيشبياایكاااده
سالمت جسمانی و روانشااختی افراد از كودكی تا بزرگسالی میدانااد (داگاون.)2010 ،2
مارور از حمایت اجتماعی ،كيايت ارتباط با دیگران است كه ماابعی را در مواق مورد نياز
فراهم میكاد و باعث می شود فارد احسااس مراقبات ،تعلاق و خودارزشامادی كااد و نياز
احساس كاد كه در بخشی از شبکهی وسي ارتباطی بهگونهای قارار دارد كاه مایتواناد در
برابر عوام تاشزا بهخوبی مقابله كاد (وان ليون و همکااران .)2010 ،3حمایات اجتمااعی
میتواند با پيشگيری از وقوع موقعيتهای پرتاش ،افراد را مورد حااات قرار دهد و یاا باه
آنها كمك كاد تا وقای پرتاش را بهصورتی ارزیابی كااد كه جابه تهدیدكاادگی كمتری
داشته باشاد؛ همچاين میتواند بهصورت حمایت روانای و احساسای ،حمایات اطالعااتی و
ملموس ارائه شود (ربلين و آچياو)2008 ،4؛ ضمن این كاه بایاد توجاه داشات كاه افاراد باا
سبكهای شخصيتی خاص ممکن است نيازهای متااوتی به حمایت اجتماعی داشاته باشااد
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(شوتا.)2008 ،5

دیگاران جهاات تاارک مصاارف از اهمياات زیاادی برخااوردار اساات (وارن ،اسااتين و گاارت،7
 .)2007حمایت اجتماعی بهعاوان یاك عاما محافراتكاااده در برابار گساترش مشاکالت
سوءمصرف مواد عم میكاد (كادل و آنادروز .)1987 ،8یافتاههاا نشاان مایدهااد كاه باين
حمایت خاانواده و كيايات بهتار زنادگی معتاادان همبساتگی م بات وجاود دارد (لاين ،وو و
دتل  )2011 ،9و حمایت اجتماعی بات ،بهخصوص حمایت بات از طرف اعضاای خاانواده باا
اساااتااده كمتااار مااااریجواناااا و دخانياااات ،شاااروع دیرتااار اساااتااده از مااااریجواناااا
4. Reblin & Uchino
7. Warren, Stein & Grella

1. Social Support
2. Dogan
3. Vanleeuwen
5. Shweta
6. Davis & Jason
8. Kandel & Andrews
9. Lin, WU & Detels
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
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دریافت حمایت اجتماعی ،عام مهمی است كه بهطاور م بتای باا پرهياز از مصارف ماواد در
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(آورنا و هس بروک )2001 ،1و همچاين پرهيز از مصرف كوكائين در بيماران تحت درماان
نگهدارنده مواد مخدر هماراه اسات (وازرمان ،اساتوارت و دلوسای .)2001 ،2نتاایج بررسای
آچسار 3و همکاران ( )2014نشان میدهد افرادی كه در طول فرآیاد تارک سايگار ،حمایات
و كاترل اجتماعی بيشتری دریافت میكااد در فرآیااد تارک موفاقترناد .اساپار ،ساوزوكی،
مارشال ،تاكسمن و والترز )2016( 4در بررسی خود به این نتيجه دست یافتااد كاه باا افازایش
كيايت حمایت اجتماعی ،ميزان رفتارهای پرخطر در افراد مجرم كااهش ماییاباد .بار اسااس
نتایج تحقيقات انجام شده ،معتادان نسبت به افراد غيرمعتاد و بهبود یافته ،از حمایات اجتمااعی
كمتااری برخوردارنااد (طيباای ،ابوالقاساامی و محمودعليلااو1391 ،؛ حساايایالماادنی ،احاادی،
كریمی ،بهرامی و معاضدیان1391 ،؛ محمدزادگان ،قاسام بکلاو ،هاشامی ،وكيلای و ایرانای،
1393؛ فااي

اللهاای ،عسااکری و خساارویپااور .)1394 ،حساايایالماادنی ،كریماای و بهراماای

( )1391در بررسی خود نشان دادناد كاه حمایات اجتمااعی ادراکشاده از جاناا خاانواده،
14

دوستان و افراد مهم ،نقش مهمی در پايشبياای عضاویت نوجواناان و جواناان در گاروههاای
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معتاد و غيرمعتاد دارد .همچاين در زمياه حمایت اجتماعی ،بين افراد بادون بازگشات و دارای
بازگشت به اعتياد ،تااوت معااداری وجود دارد و حمایت اجتماعی میتواند پيشبياایكاااده
مااسبی برای بازگشت باه اعتيااد باشاد (نياكمااش ،بلاوچی و پيراساته مطلاق .)1394 ،نتاایج
مطالعاه هاشاامی ،فتااوحی باااا  ،كریماای و بيرامای ( )1389نيااز نشااان داد افاارادی كااه دچااار
بازگشت اختالل سوءمصرف نشدهاند ،نسبت به افرادی كاه دچاار بازگشات شادهاناد از نرار
حمایت اجتماعی وضعيت بهتری دارند .با استااد به مطالا و پژوهشهایی كاه کكار شاد و باا
توجه به ایاکه ویژگیهای شخصيتی و حمایت اجتماعی عواملی هساتاد كاه مایتوانااد نقاش
مهم ی در گرایش افراد باه اعتيااد و همچااين تارک آن داشاته باشااد ،ساؤال اساسای در ایان
پژوهش این است كه ویژگیهای شخصيتی و حمایت اجتمااعی در معتاادان موفاق و نااموفق
3. Ochsner
5. ex post facto

1. Averna & Hesselbrock
2. Wasserman, Stewart & Delucchi
4. Spohr, Suzuki, Marshall, Taxman &Walters
8.
9.

عباس رحمتي ،فهيمه زراعت حرفه

در ترک اعتياد چگونه است؟ و آیا بين ویژگیهای شخصيتی و حمایت اجتماعی در معتاادان
موفق و ناموفق در ترک اعتياد تااوت وجود دارد؟
روششناسی

مطالعه حاضر از نوع علّی -مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش حاضر را كليه معتادان مارد
مراجعهكااده به مراكز ترک اعتياد شهرستان جيرفت و تمامی بهبودیافتگان مرد این شهرساتان
تشکي میدادند .با استااده از روش نمونهگيری در دسترس 50 ،فرد موفق در تارک اعتيااد و
با استااده از روش نمونه،گيری گلولهبرفی  50فارد نااموفق در تارک اعتيااد ،انتخاا شادند.
پ

از جلا رضایت افراد جهت همکاری برای تکمي پرسشاامهها ،پرسشاامههای شخصايتی

نئو و حمایت اجتماعی پروسيادانو و هلر در اختيار آنان قرار گرفت.
ابزارهای جم آوری داده ها به شر زیر می باشد:
پرسشنامه شخصیتی نئو :این پرسشاامه توسب كاستا و مككری در سال  1985ارائه شاد .فارم
اوليه این آزمون شام سه خردهمقياس اصلی رواننژنادی ،بارونگرایای و انعطاافپاذیری
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بااود .بعاادها ایاان آزمااون در سااال  1989مااورد تجدیااد نراار قاارار گرفاات و مقياااسهااای
دلپذیربودن و مسئوليتپذیری نيز به آن اضافه شد .ایان پرسشااامه از روایای صاوری قابا

برونگرایی ،0/90انعطافپذیری  ،0/89دلپاذیری  0/95و مسائوليتپاذیری  .0/92در ایان
پژوهش از فرم كوتاه پرسشاامه پاج عاملی شخصيتی نئو استااده شد .این مقيااس دارای 60
سؤال است كه بهصورت طيف ليکرت پاجدرجهای (كامالً موافقم ،موافقم ،خا ی ،مخاالام
و كامالً مخالام) نمرهگذاری میشود .هریك از عوام  12 ،سؤال مقياس را دربرمیگيارد.
در ك آزمودنی در هر مقياس نمرهای بين صار تا  48كساا مایكااد .عرفاانی و پورساياا
( )1392در مطالعه خود ضارایا اعتباار ایان پرسشااامه باهروش آلااای كرونباا را بارای
ویژگاایهااای شخصاايتی رواننژناادی  ،0/76باارونگرایاای  ،0/74انعطااافپااذیری ،0/70
دلپذیربودن  0/71و مسئوليتپذیری  0/72گزارش كردند.
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قبولی برخوردار است .همچاين كاستا و مككاری ( )1992ضارایا اعتباار از ناوع آلااای
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پرسشنامه حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) :این مقياس توسب پروسايادانو و هلار (،1983
بهنق از ثاایی ) 1379 ،تهيه شاده اسات .ایان آزماون دارای دو مقيااس خاانواده و دوساتان
است .هر مقياس شام  20سؤال است كاه بارای سااجش ميازان ارضااء آدمای از حمایات
خانواده و دوستان تهيه شده است .براساس گازارش ثااایی ( )1379ضاریا آلااای مقيااس
خانواده بين  0/88تا 0/91و ضریا آلاای مقياس دوستان بين  0/84تا  0/90است .بر هماين
اساس ،ضریا روایی همزمان آزمون قاب قبول گزارش شده است.
یافتهها

براساس نتایج پژوهش حاضر ،داماهی سای شركتكااادگان در پاژوهش باين  25 - 40ساال
است .از نرر ميزان تحصيالت ،بيشاتر شاركتكااادگان در هار دو گاروه ،دارای تحصايالت
دیپلم و زیردیپلم بودند .همچاين از نرر وضعيت تأه  42 ،درصد از معتاادان موفاق در تارک
اعتياد ،مجرد و  58درصد از آنها متأه بودند و در گروه معتادان ناموفق در تارک اعتيااد54 ،
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درصد از افراد ،مجرد و  46درصد متأه بودند .برای تعيين تااوت گروهها از نرار متیيرهاای
مورد بررسی (ویژگیهای شخصيتی و حمایت اجتماعی) از آزمون  tمستق استااده شد.
جدول شماره  :1نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه متغیرها در دو گروه
متغیرها

انحراف

سطح معناداری

معیار

آماره لون

آماره
t

df

0 /1

-2/15

98

0/03

0/03

0/68

96/646

0 /5

0 /1

-0/12

98

0 /9

0 /3

3/32

98

0/001

0/0005

2/08

72/861

0/04

گروه

میانگین

موفق در ترک

26/12

6/16

ناموفق در ترک

29

7/23

موفق در ترک

28/92

5/26

ناموفق در ترک

28/24

4/67

انعطاف

موفق در ترک

25/28

3/57

پذیری

ناموفق در ترک

25/38

4/77

موفق در ترک

27

4/33

ناموفق در ترک

23/36

6/42

باوجدان

موفق در ترک

29/16

4/50

بودن

ناموفق در ترک

26/24

8/83

رواننژندی

برونگرایی

دلپذیربودن

سطح
معناداری
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حمایت

موفق در ترک

14/12

2/53

خانواده

ناموفق در ترک

8/24

5

حمایت

موفق در ترک

12/48

3/49

دوستان

ناموفق در ترک

10/76

5/95

0/003

7/43

72/556

0/0005

0/01

1/76

79/236

0/08

بر اساس نتایج مادرج در جدول بات ،بين ویژگایهاای شخصايتی و حمایات اجتمااعی در
معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتياد تااوت معااداری وجود دارد .بهگونهای كه مياانگين
نمره ویژگی رواننژندی در معتاادان نااموفق در تارک ،بيشاتر از معتاادان موفاق در تارک
اعتياد است .اما ميانگين نمره ویژگیهای دلپذیربودن و باوجدانبودن در معتاادان موفاق در
ترک اعتياد ،بيشتر از گاروه نااموفق در تارک اسات .هامچااين معتاادان موفاق در تارک،
حمایت بيشتری را از جانا خانواده دریافت میكااد .باين دو گاروه در حمایات دوساتان،
تااوت معااداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای شخصيتی و حمایت اجتماعی در معتادان موفاق
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و ناموفق در ترک اعتياد صورت گرفت .نتایج نشاان داد كاه باين ویژگایهاای شخصايتی

نمره معتاادان موفاق در تارک اعتيااد باود .اماا مياانگين نماره ویژگایهاای دلپاذیربودن و
باوجدانبودن در معتادان موفق در ترک اعتياد بيشتر از معتادان ناموفق در ترک اعتياد باود.
این نتایج با یافتههای بهدست آمده توسب تكاار و همکااران ( ،)2013كاورنر و نوردیاك
( ،)2007كوتااوف و همکاااران ( ،)2010تااراس ساايانو و كاسااتا ( ،)2004رحمانيااان و جاااا
( ،)2013همایونی ( ،)2011آقایوسای و همکااران ( ،)1392احمادی و همکااران (،)1391
ماارادی و بهراماای احسااان ( ،)1390زارعاای و اساادی ( ،)1390صااابر و همکاااران (،)1390
قمری و همکاران ( )1389همسو است كه در آنها نشان داده شده است افاراد معتااد نسابت
بهافراد عادی در شاخ

روانرنجوری ،نمره باتتری دارند .نتایج این قسمت از پژوهش باا
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معتادان موفق و ناموفق در ترک اعتياد تااوت معااداری وجود دارد .بدینمعاا كاه مياانگين
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یافتههای فيشر و همکاران ( )1998نيز كه نشان دادند افرادی كه پا

از تارک ،بازگشات

داشتاد در بعد روانرنجورخویی نماره باات و در بعاد باوجادانباودن نماره پاایين باهدسات
آوردهاند ،همخوانی دارد .باابراین میتوان چاين استاباط كرد كاه ویژگایهاای شخصايتی
یکی از عوام گرایش بهمواد اسات (قماری و همکااران .)1389 ،ویژگایهاای شخصايت
عوام مهمی هستاد كه در تعيين نحوهی سازگاری با وقای استرسزا و بهبود از این وقاای ،
نقش مؤثری ایاا میكاااد (آنادر )2012 ،و مایتوانااد در روناد تارک اعتيااد ،كااهش یاا
افزایش بازگشت دوباره آن نقش داشته باشاد (آقایوسای و همکاران.)1392 ،
همچاين نتایج نشان داد كه برخورداری از حمایت اجتماعی در معتادان موفاق و نااموفق در
ترک اعتياد تااوت معااداری با یکدیگر دارد و معتادان موفاق درتارک اعتيااد ،از حمایات
خااانواده بيشااتری برخوردارنااد .نتااایج ایاان قساامت از پااژوهش بااا نتااایج مطالعااه آچسااتر و
همکاران ( )2014كه نشان داد افرادی كه در طول فرآیاد ترک سايگار ،حمایات و كاتارل
اجتماعی بيشتری دریافت میكااد در فرآیاد ترک موفقترناد همساو اسات .ایان یافتاه ،باا
18

یافتههای آن دسته از مطالعات همخوانی دارد كاه در آنهاا نشاان داده شاد در طای مراحا
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ابتدایی درمان ،حمایت دیگران جهات تارک مصارف از اهميات زیاادی برخاوردار اسات
(وارن و همکاران)2007 ،؛ پرهيز از مصرف مواد بهطور م بتی با دریافت حمایت اجتمااعی
در ارتباط است (داوی

و جيسون)2005 ،؛ بين حمایات خاانواده و كيايات بهتار زنادگی

معتااادان همبسااتگی م باات وجااود دارد (لااين و همکاااران)2011 ،؛ حمایاات اجتماااعی بااات
بهخصوص حمایت بات ازطرف اعضای خانواده با استااده كمتر مااریجواناا و دخانياات و
شروع دیرتر استااده از ماریجوانا هماراه اسات (آورناا و هسا باروک)2001 ،؛ حمایات
اجتماعی بات با پرهيز از مصرف كوكائين در بيماران تحت درمان نگهدارناده ماواد مخادر
ارتباط دارد (وازرمن و همکاران )2001 ،و حمایت اجتماعی بهعاوان عام محافرتكااده
در برابر گسترش مشاکالت سوءمصارف ماواد عما مایكااد (كاادل و انادروز.)1987 ،
همچاين مطالعات نشان میدهاد كه افراد معتاد نسبت به افراد بهاجاار از حمایات اجتمااعی
كمتاااری برخوردارناااد (طيبااای و همکااااران1391 ،؛ محمااادزادگان و همکااااران1393 ،؛

عباس رحمتي ،فهيمه زراعت حرفه

في

اللهی و همکاران1394 ،؛ حسيایالمدنی و همکاران)1391 ،؛ و افراد بادون بازگشات

در مقایسااه بااا افااراد دارای بازگشاات بااهاعتياااد از حمایاات اجتماااعی بهتااری برخوردارنااد
(نيكماش و همکاران1394 ،؛ هاشمی وهمکااران .)1389 ،بااابراین حمایات اجتمااعی از
مهمترین عوام پيشبياایكاااده ساالمت جسامانی و روانشاااختی افاراد اسات (داگاون،
 )2010و میتواند بهآنها كمك كاد تا وقای پرتاش را بهصاورتی ارزیاابی كاااد كاه جاباه
تهدیدكاادگی كمتاری داشاته باشااد (ربلاين و آچيااو .)2008 ،درصاورتیكاه ميازان ایان
حمایت بهویژه از جانا خاانواده مااساا نباشاد مایتواناد پايشبياایكاااده مااسابی بارای
بازگشت بهاعتياد باشد (نيكماش و همکاران.)1394 ،
در مجمااوع ماایتااوان گااات كااه افااراد موفااق در تاارک اعتياااد ،از روانرنجااوری كمتاار و
دلپذیربودن و باوجدان باودن بيشاتری برخوردارناد و حمایات اجتمااعی بيشاتری از جاناا
خانواده دریافت میكااد .درحالیكه نماره معتاادان نااموفق در تارک اعتيااد ،در پيوسااتار
عواما شخصايتی بيشاتر بهساوی ماااای (روانرنجاوری باااات ،دلپاذیربودن و باوجااادان
بااودن پااایين) گاارایش دارد و حمایت اجتماعی كمتری را از خانواده دریافت مایكاااد.
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در واق اگر در افراد اقادامكاااده بارای تارک اعتيااد ،ویژگای شخصايتی روانرنجاوری،

شکست در فرایاد ترک اعتياد را افزایش میدهد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان بهنمونهگيری از یك جاسيت ،تعداد كم نمونههاا و
همچاين محدودشدن نمونهها ،فقب بهیك شهرساتان ،اشااره كارد كاه باهنوباه خاود رعایات
جانا احتياط در تعميم نتایج را ایجا میكاد.
براساس یافتهها مایتاوان پيشااهاد كارد كاه در درمااان معتااادان یااك ارزیااابی شخصاايتی
گسترده از آنها بهعم آید و ویژگیهای شخصيتی رشد نایافتاه در این افاراد شااسااایی و از
طریق روشهای مداخله آموزشی و درمانی مااسا باارور و بالاادهتار شاود؛ هامچااين بارای
افزایش احتمال موفقيت در ترک اعتياد ،حمایتهای تزم ،بهویژه از طارف اعضاای خاانواده
نسبت بهفرد معتاد جلا شود.
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ویژگی بارز باشد این امر ميزان موفقيت آنها در فرآیاد ترک را كاهش میدهاد و اگار در

مقایسه ویژگيهای شخصيتي و حمایت اجتماعي در ...

منابع

 احمدی ،محسن؛ نجای ،محمود؛ حسيای المدنی ،سيدعلی و عاشوری ،آتلاه .)1391( .مقایساه سابكهاای
دفاعی و ویژگیهای شخصيتی در افراد معتاد و عادی ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.39-52 ،)23( 6 ،

 اسدی،ندا و رویانی ،زهرا .)1394( .بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با افسردگی در بيماران تحات
درمان با همودیاليز شهر كرمان ،فصلنامه بیمارستان.79-85 ،)2(14 ،
 آقایوسای ،عليرضا؛ همایونی ،عليرضا؛ صحراگردطوقچی ،مهدی؛ خانمحمدی اطاقسرا ،ارسالن و
نيکپور ،غالمعلی .)1392( .بررسی ارتباط بين صاتهای شخصيتی با راهکارهای مقابلاه باا درد
در سوءمصرف كاادگان مواد ،فصلنامه روانشناسی سالمت.40-49 ،)8(2 ،
 انجمن روانشااسی آمریکا .)1392( .راهنماای تشخیصای و آمااری اخاتالوا روانای ،جلاد اول،
 ،DSM-IVترجمه محمدرضا نيکخو و هامایاک آوادیسيان  ،چاپ هاتم ،تهران :نشر سخن.
 ثاایی ،باقر .)1379( .مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج ،چاپ اول ،تهران :انتشارات بع ت.

 حسيای المدنی ،سيدعلی؛ احدی ،حسان؛ كریمای ،یوساف؛ بهرامای ،هاادی و معاضادیان ،آمااه.
( .)1391مقایسه تا آوری ،سبكهای هویتی ،معاویات و حمایات اجتمااعی ادراک شاده در
افراد معتاد ،غير معتاد و بهبودیافته ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.47-64 ،)21( 6 ،

20

 حسيای المدنی ،سيدعلی؛ كریمی ،یوسف و بهرامی ،هادی .)1391( .پيش بيای عضویت نوجوانان و جواناان
در گروههای معتاد و غيرمعتاد براساس حمایت اجتماعی ادراک شده ،سبكهای دلبساتگی ،سابكهاای
هویتی و صاات شخصيتی ،فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.33-45 ،)3(13 ،
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 زارعی ،سلمان و اسدی ،زهرا .)1390( .مقایسه ویژگیهای شخصيتی و سبكهای مقابله با استرس
در نوجوانان معتاد و بهاجار ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.87-104 ،)20( 5 ،
 صابر ،فاطمه؛ موسوی ،سيدولی اهلل و صاالحی ،ایارج .)1390( .مقایساه ویژگایهاای شخصايتی و
سبكهای ح مسأله در مردان معتاد و غيرمعتاد ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.39-56 ،)19( 5 ،
 طيبی ،كل وم؛ ابوالقاسامی ،عبااس و محمودعليلاو ،مجياد .)1391( .مقایساه حمایات و محروميات
اجتماعی در معتادان بهمواد مخادر و داروهاای روان گاردان و افاراد بهاجاار ،فصالنامه داناش و
پژوهش در روانشناسی کاربردی.54-62 ،)48(13 ،
 عرفانی ،نصراله و پورسياا ،محمد .)1392( .مقایسه نيمر شخصيتی معتاادان گمااام و غيار گمااام
زندانی مرد ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.73-88 ،)25( 7 ،
 فرنام ،علی .)1392( .اثربخشی مدل ماتریسی در پيشگيری از بازگشت و افزایش مهارتهاای مقابلاه
ای در افراد وابسته بهمواد افيونی ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.25-38 ،)25( 7 ،
 في اللهی ،جالل؛ عسکری ،سعيد و خسروی پاور ،نوشاين .)1394( .مقایساه حمایات اجتمااعی
ادراک شده در معتادان مبتال به ،HIVغيرمعتادان مبتال به HIVو افاراد ساالم ،فصالنامه رویاش
روانشناسی.23-36 ،)2(4 ،

عباس رحمتي ،فهيمه زراعت حرفه

 قمااری ،حسااين؛ رسااتمی ،مااریم؛ نااادر ،مقصااود و ای ا بيگاای قلعااه ناای ،رضااا .)1389( .مقایسااه
ویژگیهای شخصيتی و مکانيزمهای دفاعی در افراد معتاد و غيرمعتاد ،فصالنامه اعتیااد پژوهای،
.71-82 ،)15(4

 كتابی ،صميمه؛ ماهر ،فرهاد و برجعلی ،احمد .)1387( .بررسی نيمر شخصيتی معتادان بهمواد مخدر
با استااده از دو نرام شخصيتی كلونياجر و آیزنك ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.28-37 ،)7(2 ،
 محمدزادگان ،رضا؛ قاسم بکلاو ،یاون ؛ هاشامی ،تاورج؛ وكيلای ،ساجاد و ایرانای ،محمادامين.
( .)1393مقایسه سالمت عمومی و حمایت اجتماعی در افراد وابسته بهمواد و افراد سالم ،فصلنامه
اعتیاد پژوهی.119-133 ،)31( 8 ،

 مرادی ،افسانه و بهرامی احساان ،هاادی .)1390( .مقایساه ویژگایهاای شخصايتی ،راهبردهاای مقابلاه ای و
سبكهای اساادی بين بيماران وابسته بهمواد افيونی و افراد سالم ،فصلنامه توانبخشی.8-19 ،)1(12 ،

 نجای ،سميه؛ نادری ،فر و صاحبی ،علی .)1394( .بررسی كاربست تئاوری انتخاا بار كيايات
زندگی و انعطاف پذیری كاشی در افراد مصرف كااده مواد مخدر ،فصالنامه اعتیااد پژوهای9 ،
(.135-144 ،)33
 نيااك ماااش ،زهاارا؛ بلااوچی ،محمدحسااين و پيراسااته مطلااق ،علاای اكباار .)1394( .نقااش حمایاات
اجتماعی و عاطاه م بت در پيش بيای بازگشت بهاعتياد ،مجله پژوهش علوم سالمت و نظامی13 ،
(.96-100 ،)3
 هاشامی ،تااورج؛ فتاوحی باااا  ،ساکياه؛ كریماای ،حميدرضاا و بيراماای ،ماصاور .)1389( .نقااش
باورهااای غيرماطقاای ،ادراكااات خودكارآماادی و حمایاات اجتماااعی در بازگشاات اخااتالل
سوءمصرف مواد ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.7-24 ،)13( 4 ،
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