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چکیده
سوءمصرف مواد به عنوا یکی از جدیترین معضالت اجتماعی در ایرا بوده و زمینهساز بسیاری از رسیبها
و انحرافات اجتماعی است .این پدیدهی خانما سوز یک اختال عود کنندهی مزمن است و تخریبهای
پیوستهای که ایجاد میکند ،تمام گسترهی زندگی فرد شامل رواب زناشویی ،شغل و تحصیل را تحت تأثیر
قرار میدهد .اعتیاد پیامدهای نامطلوب اجتماعی و همچنین از بین رفتن سرمایههای انسانی جوا و مغزهای
متفکر را به دنبا دارد .به طوری که مصرف مواد یکی از موانع جدی در توسعه جوامع است .با توجه به
تأثیرات مخرب این اختال در زندگی فردی و خانوادگی افراد ،لزوم شناسایی عوامل زیرساز و به پیرو ر
تمهید روشهای درمانی مؤثر بیش از پیش رشکار میگردد .تحقیقات مختلفی نشا دادهاند که عوامل
شخصیتی و خانوادگی ،دو مؤلفهی مهم از عوامل مستعد کننده در گرایش به اعتیاد هستند .بنابراین در این
پژوهش به گردروری عوامل شخصیتی و خانوادگی مستعدکننده فرد در برابر اعتیاد پرداخته شده است .قطعاً
رگاهی از این عوامل پیشبین ،در انتخاب زما مناسب مداخالت درمانی اثرگذار خواهد بود .همچنین توجه
به خانواده و رموزش و رگاهی بخشی به خانوادهها بیش از پیش ضرورت دارد.
کلید واژهها :شخصیت ،اعتیاد ،خانواده
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مقدمه

اعتیاد یک بیماری جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی است که بر همه ابعاد زندگی ،اثر
گذاشته و سالمتی فرد ،خانواده و جامعه را به خطر میاندازد (گالنتر .)0222 ،2گزارش
ساالنه سازما بهداشت جهانی در سا  0225نشا میدهد که در دنیا حدود  022میلیو
معتاد به انواع مواد افیونی وجود دارد .اعتیاد به موادمخدر ،یکی از چهار بحرا جهانی هزاره
سوم و در صدر تهدیدها و رسیبهای اجتماعی و از غمانریزترین معضالت جوامع امروزی
است که اکثر جوامع مختلف را به چالش کشانده است و تأثیر ر در ظهور سایر رسیبهای
اجتماعی نمود عینی دارد (طباطباییچهر ،ابراهیمی و مرتضوی .)2392 ،در گستره کنونی،
شیوع و بروز این پدیده در جامعه ایرا منجر به طیف وسیعی از رسیبهای روانی-
اجتماعی و خانوادگی گردیده است (بابایی ،حسنی و محمدخانی .)2392 ،اعتیاد عبارت
است از وابستری به موادی که تکرار مصرف ر با کمیّت مشخص و در زما های معین
از نظر مصرفکننده ضروری بوده و موجب وابستری جسمی ،روانی و پیدایش پدیدۀ
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تحمل در بد نسبت به مواد مصرفی میگردد (بزمی .)2392 ،با توجه به هزینههای بسیار
باالی مبارزه با مواد مخدر ،درما و نرهداری معتادا و همچنین معایب مربوط به روش-
های درما و سمزدایی ،به نظر میرسد پیشریری از سوءمصرف مواد بسیار مقرو به صرفه
و کاررمدتر باشد .از اینرو یکی از زمینههای مهم پژوهش در زمینه سوءمصرف مواد،
شناسایی عوامل خطر و محافظتکننده گرایش به مصرف مواد است .عوامل متعددی در
مصرف مواد نقش دارند .برای طراحی برنامهای مؤثر در پیشریری از مصرف مواد ،درك
سببشناسی این پدیده و عوامل مرتب ر ضروری است .طی چند دهه گذشته نظریههای
مختلف تالش کردهاند تا تبیین روشنی از علل گرایش افراد به سمت مواد ارائه دهند .این
نظریهها طیف گستردهای از عوامل زمینهساز ژنتیکی ،روانشناختی ،خانوادگی و اجتماعی
را مورد بررسی قرار دادهاند .در سببشناسی گرایش به اعتیاد فرضیههای مختلفی بیا شده
است که هیچ یک به تنهایی نمیتواند علت گرایش به اعتیاد را تبیین کند .در بیشتر موارد،
مجموعهای از عوامل و زمینهها در این گرایش نقش دارند .لیکن در هر شرای فرهنری و
1. Galanter

سيمين قبادزاده و همکاران

اجتماعی و در هر فرد ،برخی از عوامل نقش بارزتری ایفا میکنند .در این مقاله سعی شده،
به عوامل خانوادگی و شخصیتی زمینهساز گرایش به مصرف مواد که بر اساپ تحقیقات و
پژوهشهایی که طی  02سا گذشته در ایرا انجام شده به طور خالصه اشاره شود و ارتباط
عوامل خانوادگی و شخصیتی با اعتیاد و گرایش به مصرف مواد مورد تبیین قرار گیرد.
عوامل خانوادگی
 )1خانواده

خانواده نقش عمدهای در بروز ،تداوم و ابقاء سوءمصرف مواد ایفا میکند .در بعضی از
تحقیقات ،نقش خانواده به عنوا یک عامل مهم در سوءمصرف مواد به قدری حائز اهمیت
قلمداد میشود که ر را به عنوا متغیر مستقل در نظر میگیرند .در پژوهشهای
محمدخانی و رضایی جمالویی ( ،)2395نجفلوی و نوابینژاد ( )2393و موسوی ( )2380به
بررسی جو خانوادههای معتادین پرداخته شده است .یافتهها نشا داد که در خانوادههای
دارای عضو وابسته بهمواد ،انسجام یا به عبارتی میزا تعهد ،حمایت و یاریرسانی به

دشوار از یکدیرر حمایت نمیکنند .همچنین نتایج ،وجود تعارض باال در این خانوادهها را
نشا دادند .رشفتری در خانواده به ویژه اختالف بین والدین میتواند عامل خطر افزایش
مصرفمواد در فرزندا باشد .در خانوادههای دارای فرزند وابسته به مواد ،رشد فردی و
پیشرفت اعضا تشویق نمیشود .بحثهای منطقی و فعالیتهای فرهنری در محی اینرونه
خانوادهها اولویت ندارد .باورها و گرایشهای مذهبی که یک عامل حفاظتی محسوب
میگردد ،در این خانوادهها کمرنگ است .سازما خانواده ،غیرساختدار و سازماندهی
نشده است ،به این معنی که خانواده در انجام فعالیتها و مسئولیتها از سازماندهی شفاف
و ساختارمند برخوردار نیست .این امر ممکن است اعضا را با ابهام در نقش و مسئولیتها
مواجه سازد .و این امر احتما مصرفمواد را در یکی از اعضای خانواده افزایش میدهد.

میزا کنتر نیز در خانوادههای دارای عضو وابسته به مواد کمتر از خانوادههای عادی
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است .کنتر به تعیین قوانین و نحوه انجام هر فعالیت توس اعضای خانواده اطالق میگردد
و به دوام زندگی خانواده کمک میکند .کنتر توس والدین یا مظاهر والدینی تعیین
میگردد و اعضا ملزم به رعایت این قوانین و شیوه عمل هستند .خانوادههایی که از کنتر
کافی برخوردار نیستند یا والدینی که توا اعما کنتر بر اعضا را ندارند بیشتر احتما
دارد خانواده را دچار رشفتری کنند .بنابراین نیمرخ جو خانوادههای دارای عضو وابسته به
مواد با انسجام ضعیف ،تعارض باال ،فقدا ترغیب به پیشرفت ،عدم جهتگیری منطقی و
فرهنری و ورزشی ،سازماندهی ضعیف و کنتر نابسنده مشخص میشود .همچنین نتایج
محمدخانی و رضایی جمالویی ( )2395نشا داد که نررش والدین با مصرف و تمایل به
مصرف سیرار و قلیا رابطه دارد .بنابراین نظر خانواده درباره مصرف قلیا و سیرار در
فرزندا از اهمیت باالیی برخوردار است که این موضوع نشا دهندهی تأثیر شررف و
نقش خانواده در شروع مصرف مواد دخانیات در نوجوانا است.
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 )2سبکهای فرزندپروری

خانواده به عنوا نخستین منبع تأثیرگذار در دورا کودکی و نوجوانی ،بر تصمیم فرد در
انجام رفتارهای مخاطرهرمیز اثر تعیینکنندهای دارد .شیوههای فرزندپروری در بروز و
ظهور رفتارهای مخاطرهرمیز تأثیر دارند .رفتارهای خشونترمیز والدین موجب خود کم-
بینی کودکا شده و رضایت از خویشتن را در رنا کاهش میدهد .این کودکا احتما
دارد با افرادی که از نظر عاطفی ر ها را حمایت میکنند و مواد نیز مصرف میکنند
دوست شوند .کوهوت )2922( 2رسیب عمده به شخصیت معتاد را ناشی از ناکامیها و
سرخوردگیهای شدید در رابطه با مادر و عدم موفقیت در تنظیم اعما و تنشها میداند
که منجر به ساختار روانی ناکاررمد در تنظیم درونی اعما و رفتار میشود .در ادبیات
علمی ،این موضوع با عنوا سبکهای فرزندپروری ،محور تحقیقات فراوانی قرار گرفته
است .تعامل والد -فرزند شامل دو بعد ارزیابی پذیرش( 0حمایت و پرورش عاطفه مثبت
بین والد و کودك) و کنتر (هدایت و نظارت بر رفتار کودك) است .بُعد گرمی عاطفی
در مقابل خصومت (بیتوجهی ،طرد و خشونت) ،مؤثرترین بُعد رابطه والد -فرزند و مبنای
2. admission

1. Kohut
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شکلگیری تجربیات ریندۀ فرد است (رماتو و فولر .)0220 ،2بامریند )2922( 0با درنظر
گرفتن دو بُعد پاسخدهی در برابر عدم پاسخدهی و تقاضا در برابر عدم تقاضا ،سه سبک
شامل فرزندپروری مقتدرانه( 3انتظارات معقو با ایجاد محدودیتهای منطقی ،ابراز
محبت ،و مشارکت فرزند در تصمیمگیریها) ،فرزندپروری مستبدانه( 4انتظارات غیرواقعی
و طاقتفرسا ،استفاده از تنبیه و زور ،کمتوجهی به نیازهای عاطفی) و فرزندپروری سهل-
گیرانه( 5بدو انتظار از فرزند و ضعف در کنتر خواستههای وی) را معرفی نمود .کیفیت
ارتباط مادر -فرزند و کلیه ابعاد ر (سردرگمی نقش ،عاطفه مثبت ،ارتباط و همانندسازی)
در گرایش فرد به اعتیاد نقش دارند (فراهتی .)2392 ،نتایج مطالعه یوسفی ( )2382نشا
داد که ادراك خانواده به عنوا خانوادۀ مستبد ،پیشبینیکنندۀ رفتارهای ضد اجتماعی،
پرخاشرری و رفتارهای تکانشی در فرزندا است .همچنین نتایج تحقیق سهیلی ،دهشیری
و موسوی ( )2394نشا داد که سبک فرزندپروری طرد با گرایش به مصرف مواد رابطه
مثبت و معنادار ،و سبک گرمی عاطفی با گرایش به مصرفمواد رابطه منفی و معنادار دارد.
بسیاری از ابعاد روانشناختی از جمله رشد روانشناختی ،سازگاری اجتماعی ،احساپ
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ارزشمندی ،اعتماد به نفس ،مدیریت هیجانات و رفتارهای فرد نقش مهمی ایفا میکند.
محبت و گرمی همراه با رزادی موجب میشود که فضایی مناسب برای برو ریزی هیجانی
و فرصتی برای یادگیری و کسب تجربه در کودکا فراهم شود .والدین دارای رواب سرد
اغلب افسردگی ،اضطراب ،ترپهای مرضی و رواب بینفردی مخرّبی با دیررا دارند و
با فرزندا خود نیز برهمین اساپ رفتار میکنند .بنابراین ،رابطه سرد همراه با طرد و یا حتی
توهین و خشونت با فرزندا باعث بیزاری از خانواده شده و ر ها را به انواع رفتارهای
مخرب و ناسازگارانه سوق میدهد .سیفی گندمانی ،صفاری نیا و کالنتری میبدی ()2392
در پژوهشی به بررسی رابطه ترکیب سبک فرزندپروری پدر و مادر و گرایش به مواد
پرداختند .یافتههای این پژوهش نشا داد که داشتن پدر و مادری مقتدر بهترین نتیجه را
4. authoritarian parenting
5. permissive parenting

1. Amato & Fowler
2. baumrind
3 . authoritative parenting
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برای فرزندا به دنبا دارد و کمترین گرایش به مواد را به دنبا داشته است و از سوی
دیرر بیشترین گرایش به مواد مخدر در خانوادههایی دیده شده است که هر دو والد سهل-
گیرند یا حداقل یک والد سهلگیر است .در بین این دو سنخ نیز گرایش به مواد مخدر از
سنخهای در برگیرندهی حداقل یک والد مقتدر تا سنخهای در برگیرندهی حداقل یک
والد سهلگیر رو به افزایش است .سنخ مادر مقتدر  /پدر مقتدر که در برگیرندهی پدر و
مادری است که هر دو کنتر و محبت باالیی دارند ،کمترین گرایش و سنخ مادر  /پدر
سهلگیر که در برگیرندهی دو والد با محبت باال و کنتر پایین است ،بیشترین گرایش را
نسبت به مواد مخدر داشتند .به بیا دیرر ،هرچه کنتر والدینی کمتر میشود ،گرایش به
مواد مخدر در نوجوانا افزایش مییابد .در این میا  ،مقایسهی دو سنخ مادر مستبد  /پدر
مقتدر و سنخ مادر مقتدر  /پدر مستبد نیز اطالعات ارزشمندی را در مورد اهمیت محبت و
کنتر والدینی و نیز تأثیر متفاوت پدر و مادر در پرورش فرزندا به دست میدهد .اگرچه
هر دو سنخ یاد شده در برگیرندهی یک والد مستبد و یک والد مقتدر است اما فرزندا
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سنخ مادر مستبد  /پدر مقتدر گرایش کمتری به مواد مخدر گزارش کردهاند .شاید بتوا
گفت که اقتدار پدر یعنی محبت و کنتر باالی پدر نسبت به مادر تأثیر بیشتری در گرایش
یا عدم گرایش نوجوا به مواد مخدر داشته است.

 )3طرح وارههای ناسازگار

اولیه1

طرح وارهها در مراحل اولیه زندگی کودکا و درنتیجه تجارب منفی با پدر و مادر و
همساال به وجود میریند و فرض بر این است که این طرحوارهها راهنمای بسیاری از
شناختها ،احساسات و رفتارهای ناکاررمد هستند .یانگ 0طرحوارهها را حاصل تکامل
خلقوخوی کودك با تجارب ناکاررمد او با خانواده و اطرافیا در سا های او زندگی
میداند که به دلیل ارضا نشد نیازهای هیجانی اساسی ،دلبستری ایمن به دیررا مانند نیاز
به امنیت ،بیا نیازها و هیجا سالم ،خودانریختری و تفریو و محدودیتهای واقعبینانه
در دورا کودکی به وجود رمدهاند .پژوهشها طرحوارههای حوزه ،بریدگی/طرد؛
خودگردانی /عملکرد مختل؛ دیررجهتمندی و خویشتنداری /خود انضباطی ناکافی را
2.Young

1. early maladaptive schema

سيمين قبادزاده و همکاران

در گروه افراد وابسته به مواد بیشتر از افراد غیر وابسته گزارش کردهاند (منصوری جلیلیا
و یزدا بخش ،2393 ،رضایی ،حسین زاده ،دولتشاهی ،مصافی و جعفری .)2392 ،منصوری
جلیلیا و یزدا بخش( )2393این یافتهها را اینگونه تبیین کردهاند :افرادی با طرحوارهی
بریدگی/طرد باور دارند که دیررا به انسا ضرر میرسانند ،بدرفتارند و انسا را طرد و
سرافکنده میکنند .درنتیجه چنین افرادی وقتی با بحرا مواجه میشوند ،نمیتوانند به
دیررا اعتماد کنند و برای رسید به ررامش و رهایی از احساپهای ناخوشایند به مصرف
مواد مخدر گرایش پیدا میکنند .طرحوارههای حوزه خودگردانی /عملکرد مختل
بهطورمعمو در خانوادههایی به وجود میرید که بیش از حد از کودك خود محافظت
میکنند و اعتماد به نفس کودك را کاهش میدهند .افرادی که این طرحواره در ر ها
فعا است اعتقاد دارند که نمیتوانند مسئولیتهای روزمره را به درستی انجام دهند و این
حالت اغلب به صورت درماندگی رموخته شده ظاهر میشود .درماندگی باعث رشفتری
و اضطراب فرد شده ،و فرد برای تسکین رشفتری و رسید به ررامش به مصرف مواد
با قید و شرط پذیرفتهاند .افرادی که این طرحواره در ر ها فعا شده است ،احساپ اجبار
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نسبت به واگذاری افراطی کنتر خود به دیررا دارند .این طرحواره اغلب به شکل افراطی
همراه با حساسیت بیش از حد نسبت به احساسات دیررا تجلی مییابد .به طور کلی این
طرحواره منجر به خشمی میشود که در قالب یک سری نشانههای ناسازگارانه از جمله
رفتارهای منفعل پرخاشررانه ،طغیا های عاطفی کنتر نشده ،عالئم روا تنی ،کنارهگیری
از عواطف ،برو ریزی و سوءمصرف مواد رشکار میشود .طرحواره خویشتنداری/خود
انضباطی ناکافی مربوط به حوزه محدودیتهای مختل است .این حوزه به طور معمو در
خانوادههایی به وجود میرید که به جای انضباط ،مواجهه مناسب ،محدودیتهای منطقی،
وجه مشخصه ر ها سردرگمی یا حس برتری است .افرادی که این طرحواره در ر ها
فعا است تحمل شکست و ناکامی را ندارند و به شدت از ناراحتیها اجتناب میکنند و
به هر طریقی از تعارض جلوگیری میکنند .این افراد در مواجهه با مشکالت به جای
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برخورد مسألهمدار ،برخوردی هیجانی با مشکالت دارند و برای از بین برد تعارض و
رشفتری به سوءمصرف مواد روی میرورند.
)4سبکهای دلبستگی

سبکهای دلبستری از جمله عواملی است که میتواند در گرایش افراد به مواد مخدر،
نقش داشته باشد .دلبستری را به صورت پیوند عاطفی پایدار بین دو فرد تعریف کردهاند.

با وجود اینکه عوامل شروع مصرف مواد ممکن است یک کنجکاوی ساده باشد ،عوامل
تدوام مصرف اعتیاد میتواند با سبکهای دلبستری مرتب باشد .دلبستری باعث میشود
وقتی با افراد خاصی در زندگی ،تعامل میکنیم لذت ببریم و در مواقع استرپ از نزدیکی
با ر ها احساپ ررامش کنیم .این تجارب مربوط به دلبستری اولیه با مراقبا  ،احساسات،
افکار و رفتار را در رواب بعدی هدایت میکند .پیرو تحقیقات بالبی در مورد دلبستری،
اینزورث سه سبک دلبستری ایمن ،اجتنابی و دوسوگرا را معرفی کرد (برك0222 ،؛
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ترجمه سیدمحمدی .)2392 ،سوءمصرف مواد به عنوا یک راهبرد ناکاررمد مقابله با
رشفتری هیجانی در افراد دلبسته اضطرابی اجتنابی بازنمایی میشود .از نقطه نظردلبستری،
سوءمصرف مواد را میتوا به عنوا یک راهبرد غیرفعا مصنوعی و به عنوا تالشی برای
مقابله با دلبستری ناایمن ،کاهش رشفتری هیجانی و تعدیل رواب بین فردی ادراك کرد.
اعتیاد را میتوا تعامل فرد ،مواد و محی دانست .در عمل ،مواد واسطه بین فرد و محی
میشود و رابطه ایمنی بخش با محی به واسطه مواد صورت میگیرد .چنین تعبیر میشود
که فرد در پرتو مواد امنیت پیدا میکند (محمدزاده ،خسروی و رضایی.)2392 ،
ابوالقاسمی ،محمودی و سلیمانی ( )2388در تحقیقی با عنوا بررسی نقش سبکهای
دلبستری در تمیز دانشجویا سیراری و غیرسیراری به این نتیجه رسیدند که سبکهای
دلبستری ناایمن ،افراد را برای مصرف سیرار و مواد رسیب پذیر میسازد و این افراد
هیجانات منفی زیادتری را تجربه میکنند .همچنین یافتههای پژوهش کاری ،نوارا
وموسیزاده ( )2393و رحمانیا  ،زمانی و علیبازی ( )2394نشا داد که میانرین نمرات
سبکهای دلبستری اجتنابی و دوسوگرا در افراد معتاد باالتر از افراد بهنجار و میانرین

سيمين قبادزاده و همکاران

نمرات سبک دلبستری ایمن در افراد بهنجار باالتر از افراد وابسته به مواد بود .به اعتقاد
ویلیامز و کلی )0225( 2افراد ناایمن برای فرونشانی عواطف و احساسات منفی از مصرف
مواد به عنوا یک مکانیزم خوددرمانی استفاده میکنند .بر اساپ نظر بالبی ،وقتی کودك
منبع عاطفی خود را مسئولیتپذیر و در دسترپ نداند ،در وی سبک دلبستری اجتنابی پدید
میرید .بارزترین خصوصیات این افراد این است که خود و دیررا را منفی تلقی کرده و
چو در رابطه احساپ امنیت ندارند ،مضطرب شده و برای غلبه بر عواطف منفی و نیازهای
دلبستری تالشهایی را انجام میدهند که احتما رسیبپذیری در ر ها را افزایش میدهد.
بر اساپ نظریه خود تحقیری کاپال  ،افراد دارای سبک دلبستری ناایمن ممکن است با
گرایش به گروههای نامتعارف سعی کنند تا احساپ پذیرش اجتماعی و خودارزشمندی
را کسب کنند .اغلب در این بافت ،امکا مواجه با دوستا و افراد تقویت کننده مصرف
مواد وجود دارد .از رنجا که این افراد به خاطر عدم حمایت و تایید خانواده ،احساپ طرد
شدگی دارند و احساپ میکنند که بر زندگی کنتر ندارند ،اعتماد به نفس ر ها کاهش
کرده که منجر به عدم سازگاری با مشکالت میگردد و برای کنتر شرای روانی خود

سال  ،3شماره  ،11پایيز 1331

به سمت رفتارهای پرخطر از جمله مصرف مواد میروند .شاید بتوا گفت که مشکل اصلی
گرایش به اعتیاد در افراد با دلبستری اجتنابی مشکل در ایجاد رابطه است.
 )5مدل فرآیند و محتوای خانواده

خانواده محی مهمی است که با طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی و هیجانی فرزندا
ارتباط دارد (ماینر 0و همکارا  .)0222 ،تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است که ریشه
بسیاری از رفتارهای انحرافی کودکا و نوجوانا  ،کانو خانواده متالشی است .از این رو،
روا شناسا و خانواده درمانررا سعی کردهاند با ایجاد نظریهها و مد هایی در مورد
عملکرد خانواده به تبیین مشکالت و مسائل خانواده و نحوه برخورد با ر ها بپردازند .یکی
از مد های بومی که قابلیت نمایش نیمرخ روا شناختی خانواده را دارا است ،مد فرریند
2. Meunier

1. Williams & Kelly
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و محتوای خانواده است که توس سامانی ( )0225طراحی شده است .سامانی در خصوص
عوامل مؤثر بر کنتر و یا تشدید بحرا و درگیری خانواده ،مجموعهای از کنشهای
خانوادگی را مؤثر میداند که در سه دسته خالصه میشوند :فرایند خانواده ،محتوای خانواده
و بافت اجتماعی .در این مد فرریندهای خانواده عبارتاند از مجموعه کنشهای هر
خانواده که برای انطباق و سازگاری با شرای جدید از ر ها استفاده میکنند و شامل
مواردی نظیر مهارتهای ارتباطی ،راهبردهای مقابلهای ،مهارت تصمیمگیری و حل مسئله،
انسجام و انعطافپذیری و جهتگیری مذهبی است .بعد دوم یعنی محتوای خانواده شامل
همه ر چیزهایی است که واقعیت کامالً ملموپ زندگی اعضای خانواده را شکل میدهد
و به کفایت و داشتههای خانواده در زمینههای سالمت جسمی و روانی ،شغل و تحصیالت،
منابع مالی ،تسهیالت رموزشی ،محل سکونت ،زما با هم بود و ظاهر فیزیکی و جایراه
اجتماعی اشاره دارد .بعد سوم ،بافت اجتماعی است .بافت اجتماعی خانواده مجموعه باورها،
اعتقادات و ارزشهای حاکم بر جامعه است که خانواده در ر قرار دارد (سامانی و اسد
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منش .)2392 ،سلیمی ،گوهری ،کرمانشاهی و جاودا ( )2394پژوهشی تحت عنوا
پیشبینی گرایش به اعتیاد بر اساپ مد فرریند و محتوای خانواده انجام دادند .نتایج نشا
داد که مد فرریند و محتوای خانواده توا پیشبینی گرایش به اعتیاد را دارد .هنرامی که
این عوامل تضعیف شود امکا دارد گرایش به سمت اعتیاد افزایش پیدا کند .ر ها در تبیین
نتایج خود بیا کرده اند که خانواده محل ررامش و رسایش گرفتن است و لذا هنرامی که
این جایراه و این مکا ررامشبخش به هر دلیلی با خللی مواجه گردد میتوا اینگونه
نتیجه گرفت که فرد برای تسکین خود از رالم زندگی به سمت اعتیاد روی بیاورد.

عوامل مربوط به شخصیت

شخصیت عبارت است از الروی نسبتاً پایدار صفات ،گرایشها یا ویژگیهایی که تا اندازه-
ای به رفتار افراد دوام میبخشد .به طور اختصاصیتر ،شخصیت از صفات یا گرایشهایی
تشکیل میشود که به تفاوتهای فردی در رفتار ،ثبات رفتار در طو زما و تداوم رفتار
در موقعیتهای گوناگو میانجامد .این صفات میتوانند منحصر به فرد باشند ولی

سيمين قبادزاده و همکاران

الروهای ر ها در هر فرد تفاوت دارند (فیست و فیست ،0220 ،ترجمه سید محمدی،
 .)2382در ادامه به بررسی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی ،اختالالت شخصیت و تیپهای
شخصیتی با مصرف مواد پرداخته میشود.
)1ویژگیهای شخصیت

به طور کلی در روانشناسی امروز ،دیدگاههای متفاوتی در مورد شخصیت وجود دارد.
یکی از رویکردهایی که از پذیرش نسبی برخوردار بوده ،نظریه پنج عاملی شخصیت شامل
روا رنجورخویی ،برو گرایی ،تجربه پذیری ،توافق و وظیفهشناسی است .به نظر

ریزنک2

دو گونه شخصیت باالترین استعداد ارتکاب جرم را به نمایش میگذارند .گروه او شامل
برو گرایا روا رنجور یا افرادی است که به دلیل زیستشناسی خاص خود ،به تحریک
بسیار باالیی از جانب محی نیاز دارند .عالوه بر این ،دستراه عصبی سمپاتیک ر ها در
نشا داد واکنش بدو متواز سازی تقابلی از دستراه پاراسمپاتیک ،سرعت عمل دارد.
گروه دوم یعنی روانپریشها ،کینهجو و نسبت به دیررا بیاحساپ هستند .ارجی و حیدری

دارای نمره پایین در توافق پذیری و دلپذیربود  ،منفیگرا ،خودبین ،مشکوك به نیات
دیررا و رقابتگرا هستند .در نظریه هیجا خواهی زاکرمن )0222( 0تأکید شده است که
جستجوی تازگی همراه با رسیب گریزی پایین ،هسته رفتار تکانشوری را تشکیل میدهد
و تکانشوری با سوء مصرف مواد همبستری باال دارد .افرادی که در عامل گشودگی به
تجربه یا انعطاف نمره پایین میگیرند ،دارای رفتار سنتی و دیدگاه محافظه کارانه هستند.
این اشخاص امور رشنا و پیش پا افتاده را به پدیدههای نو و بدیع ترجیو میدهند و پاسخ-
های هیجانی ر ها تا اندازهای مالیم است (مک کرا و کاستا.)2999 ،
یافتههای پژوهش اسدی ،علیلو ،خسروشاهی و خورسند ( )2393و قمری ،رستمی ،نادر
و قلعهنی ( )2390نشا داد که بین افراد مبتال به اختال مصرف مواد و افراد عادی از نظر
2 . Zuckerman

1. Eysenck
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برونررایی ،روا نژندی و روانپریشی تفاوت معنادار وجود دارد که بیانرر میزا باالتر
برونررایی ،روا نژندی و روانپریشی در بین افراد مصرف کننده مواد نسبت به افراد عادی
است .برونررایی ویژگی شخصیتی است که با جامعهپذیری و بشاش بود مشخص میشود
و از این رو با عواطف مثبت در ارتباط است .افراد برونررا فعا بوده و طبیعت ر ها با
رکود و ایستا بود متضاد است .ر ها به دلیل برانریختری پایین با راهکارهای مختلفی
چو سوءاستفاده از مواد و نیز انجام رفتارهای پرخطر عواطف مثبت خود را باال میبرند
(کوپر ،رگوچا و شلدو  .)0222 ،2روا رنجورخویی نشا دهنده میزا تجربه احساسات و
عواطف منفی از جمله ترپ ،غم ،شرم ،خشم ،گناه ،نفرت و کینهتوزی در برابر استرپ
است .افراد روا رنجور مستعد استفاده از مواد مخدر و انجام رفتارهای پرخطر برای مقابله
با حاالت خلقی رزارنده هستند .افراد با روا رنجوری باال در مقایسه با افراد عادی دارای
سیستم عصبی خودکار تحریکپذیر هستند .در واقع روا رنجوری باال با واکنش پذیری
افراطی و ناپایداری روانی ارتباط دارد .همچنین ریزنک در تحقیقی با بررسی رابطه بین سه
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بعد شخصیت و سبکهای مقابلهای به این نتیجه رسید که افراد با ویژگی روانپریشی ،بیشتر
از الکل و مواد استفاده میکنند (به نقل از علیلو و شریفی .)2390 ،همچنین نتایج پژوهش
حسنی ( )2392نشا داد که افراد سیراری در مقایسه با افراد غیرسیراری درجات باالتری
از خصوصیات نورزگرایی را دارا هستند .در پژوهش احمدی ،نجفی ،مدنی و عاشوری
( )2392رابطه روا رنجورخویی با عود مصرف مواد بررسی شد .نتایج حاکی از ر بود که
روا رنجورخویی تنها پیش بینی کننده معنادار تعداد دفعات عود است .عامل روا -
رنجورخویی دربرگیرندۀ تمایل به تجربۀ اضطراب ،تنش ،ترحمجویی ،خصومت،
زودانریختری ،افسردگی و حرمت خود پایین است .بعد روا رنجورخویی /پایداری
هیجانی با قابلیت تحریک مدار لیمبیک مرتب است به گونهای که در پی تحریک القاء
کننده هیجا  ،افرادروا رنجور برانریختهتر از افراد پایدار هیجانی هستند (حسنی.)2392 ،
یافتههای پژوهش رضائی ،جهانریرپور ،موسوی و موسوی ( )2393حاکی از رابطه بین
وظیفهشناسی پایین و گرایش به اعتیاد بود .بدین ترتیب دانشجویانی که نمره وظیفه شناسی
1. Cooper, Agocha & Sheldon

سيمين قبادزاده و همکاران

باالیی را کسب کردند نررش ر ها به اعتیاد منفی بود .ویژگی این افراد ،عملکرد سنجیده،
احتیاط در تصمیمگیری و داد پاسخ به گونهای مؤثر به جای واکنش تکانشی یا از روی
عادت است .افراد وظیفهشناپ قادر به مقاومت در برابر تکانه یا بروز هیجا های نامتناسب
خود هستند و کمتر به مصرف الکل و یا مواد مخدر گرایش دارند .همچنین این افراد بیشتر
مایلند از رفتارهایی که سالمتشا را به مخاطره میاندازد دوری نموده و در فعالیتهای
دارای پیامدهای رفتاری مثبت شرکت کنند (رابرتز ،والتو و بوگ.)0225 ،2
)2کمالگرایی

از جمله ویژگیهای شخصیتی که میتواند در سوءمصرف مواد مؤثر باشد ،کما گرایی
است .کما گرایی شامل مجموعهای از معیارهای بسیار باال برای عملکرد است که با خود
ارزیابیهای منفی ،انتقادات و سرزنش خود همراه است (فراست ،مارتن ،لهارت و روز
بالت .)2992 ،0نخستین بار هماچک )2928( 3در تعریف خود دو نوع کما گرایی را مطرح
کرد .کما گرایی بهنجار و نابهنجار .تری شورت ،اونز ،اسلید و دیویی )2995( 4بر اساپ
تقسیمبندی بهنجار-نابهنجار هماچک ،در چهارچوب یک مد نظری دو نوع کما گرایی

احساپ رضایتمندی از عملکرد خود ،جستجو برای تعالی در امور و انریزش برای رسید
به پاداشهای مثبت را دارد .در کما گرایی منفی یا غیر انطباقی ،فرد با استانداردهای سطو
باال و غیرواقعبینانه ،نررانی مفرط درباره اشتباهات و نقایص شخصی ،ادراك فشار زیاد از
محی برای کامل بود  ،ادراك فاصله زیاد استانداردها با عملکرد شخصی ،شک و تردید
اجبارگونه در امور و پرهیز از عواقب کارکردهای شخصی مواجه است .به اعتقاد بندورا،
معیارها ی سخت برای ارزشیابی از خود ،به احساپ بیارزشی و بیهدفی میانجامد که
میتواند زمینه استفاده از مواد مخدر را فراهم سازد (بندورا .)2980 ،5نتایج پژوهش
& 4. Terry-short, Owens, Slade,
Dewey
5. Bandura

1. Roberts, Walton & Bogg
& 2. Frost, Marten, Lahart
Rosenblate
3. Hamachek
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ابوالقاسمی ،احمدی و کیامرثی ( )2382نیز نشا داد که کما گرایی منفی با پیامدهای
روا شناختی در افراد معتاد هم بستری منفی معناداری دارد .همچنین نتایج پژوهش رنجبر
نوشری ،علیلو ،اسدی مجره ،قدرتی و نجار مبارکی ( )2390نشا داد که میانرین نمره
کما گرایی مثبت در افراد بهنجار در مقایسه با افراد مصرفکننده مواد باالتر است .ر ها
این نتیجه را اینگونه تبیین کردند که افراد معتاد ،بهرغم داشتن انتظارات غیرواقعی از خود
و ناتوانی در پذیرش محدودیتهای شخصی ،خود را کامل توصیف میکنند و به منظور
پنها ساختن احساسات بیارزش ،دیررا را ررما سازی کرده و خود را کمتر از رنچه
هستند ،میپندارند .ر ها هنرام تجربه شکست ،بهجای استفاده از فعالیتهای خودکنترلی،
از طریق سرزنش خود به دنبا کامل بود هستند .همه این عوامل باعث ایجاد هیجانات
غیرقابل تحمل در ر ها شده و از این رو بیشتر در معرض خطر سوءمصرف مواد مخدر قرار
میگیرند.
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 )3اختالالت شخصیت

اختال شخصیت مجموعه الروهای پایدار رفتار غیرانطباقی و انعطافناپذیر از رفتار و
تجربه درونی است که در ر فرد از انتظارات فرهنگ منحرف است (اتکینسو

2

و

همکارا  ،ترجمه براهنی و همکارا  .)2385 ،وجود شخصیت ضداجتماعی در معتادا
نسبت به افراد عادی بیشتر است (مولوی و رسو زاده .)2383 ،شخصیت ضداجتماعی به
صورت طیفی از رفتارهایی مانند پرخاشرری ،بیمسئولیتی ،بیمالحظه بود نسبت به
اطرافیا  ،به خطر انداختن دیررا و ناتوانی در پرداختن به تعهدات مشخص میشود .این
اختال با نشانههایی مانند کاستیهایی در تواناییهای یادگیری اجتماعی به ویژه در
یادگیری اجتنابی ،کمانریختری هیجانی ،رمادگی ژنتیکی برای بزهکاری و نابهنجاریهای
مغزی مشخص میشود (سلیرمن و روزنها  ،0ترجمه سید محمدی .)2392 ،بسیاری از
پژوهشررا معتقدند که افراد مبتال به شخصیت مرزی بعد از اختال ضداجتماعی ،بیش از
هر اختال روانپزشکی دیرر همزما واجد معیارهای تشخیصی یک اختال سوءمصرف
2. Seligman & Rosenhan

1. Atkinson

سيمين قبادزاده و همکاران

مواد نیز هستند (علیلو و شریفی .)2390 ،اختال شخصیت مرزی طبقهی گستردهای از
خصوصیات شخصیتی است که ویژگی اصلی ر ناپایداری در انواع زمینههای شخصیت،
از جمله رواب میا فردی ،خودانراره ،عواطف و بیهدفی است .یک رابطه دوسویه بین
اختال شخصیت مرزی و مصرف مواد غیر قانونی وجود دارد .مصرف مواد مخدر و برخی
مواد خاص مثل رمفتامینها موجب تشدید عالئم اختال شخصیت مرزی میگردد .از سوی
دیرر مصرف این مواد موجب بروز عادات تخریبی و از هم پاشید خودکنترلی فرد و در
نتیجه باعث بروز تابلوی بالینی اختال شخصیت مرزی میشود (قنادی و علیلو .)2393 ،در
تحقیق قنادی و علیلو ( )2393نتایج نشا داد که میانرین نمرات اختال شخصیت خودشیفته
در زندانیا معتاد بیشتر از زندانیا غیرمعتاد و در زندانیا غیرمعتاد بیشتر از افراد عادی بود.
مهمترین ویژگی اختال شخصیتی خودشیفته الروهای بزرگنمایی و خودنمایی برای
تحسین شد  ،فقدا همدلی و یکدلی با دیررا  ،گرایشهای بهرهکشی ،خیا پردازی
درباره موفقیت نامحدود ،قدرت و زیبایی است (سلیرمن و روزنها  ،ترجمه سید محمدی،
 .)2392همچنین پژوهش نویدیا  ،دواچی و باردوست ( )2382و قنادی و علیلو ()2393

که میزا شیوع اختالالت شخصیت (به طور خاص ،اختالالت شخصیت مرزی و
ضداجتماعی) در افراد معتاد به طور قابل توجهی باالتر از افراد غیرمعتاد بود .مطابق دیدگاه-
های روانپویشی ،مصرف مواد وسیلهای برای جبرا عملکرد معیوب خود است .دیدگاه-
های اولیه بر پایه نظریه روانکاوی فروید به تمرکز بر وابستریهای دهانی و سایقهای
لیبیدویی گرایش داشتند .فروید انسا ها را دارای فطرتی ضد اجتماعی میدانست و بر این
باور بود که از رغاز زندگی ،تجسس لذت خودمیا بین و برانریختریهای مخرب زیست-
شناختی ،افراد را در تعارض با خواستههای گروه اجتماعی قرار میدهد .از طرفی تضمین
بقای جامعه ،مستلزم ر است که افراد بتوانند این برانریختریها را مهار کنند یا ر ها را
در مسیر دیرری قرار دهند .دیدگاههای جدیدتر ،اعتیاد را بیانرر کمبودهای احساسی در
رشد و عاطفه میدانند .داروها برای کاستن از حاالتهای هیجانی رزارنده و یا به عنوا
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یک مکانیزم دفاعی در ارتباط با یک تعارض درونی مصرف میشوند (دادستا .)2389 ،
این راهبردهای روانی نامناسب باعث تعارضات رفتاری فرد با جامعه میشوند .ردلر تعدادی
مشکالت همرانی مانند مشکالت مربوط به رفتار انسا در قبا دیررا  ،مشکالت شغلی
و مشکالت عاطفی در زندگی انسا ها را مطرح کرد .از نظر ردلر انسا ها برای حل و فصل
این مشکالت از سبکهای زندگی مختلفی استفاده میکنند .سبک زندگی سلطهجو بیشتر
با رفتارهای ضداجتماعی و اعتیاد مرتب

است .ردلر نررش سلطهجویانه را با رگاهی

اجتماعی ناچیز نشا میدهد ،چنین فردی بدو توجه به دیررا رفتار میکند .نوع افراطی
این تیپ به دیررا حمله کرده و رزارگر ،بزهکار ،یا جامعهستیز میشود و نوع کمتر
خطرناك ،معتاد به مواد مخدر شده یا دست به خودکشی میزند ،ر ها باور دارند با حمله
کرد به خودشا  ،به دیررا صدمه میزنند (شولتز و شولتز ،ترجمه سید محمدی.)2392 ،
مطابق با رویکرد شرطیسازی و تقویت مثبت ،مصرف مواد را میتوا رفتاری شمرد
که با پیامدهای خود حفظ میشوند .الروهای تقویت مثبت بر رثار لذت بخش و وجدرور
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داروها تأکید میکنند و اعالم میدارند که این رثار بسیار تقویت کننده ،علت اصلی
مصرف دارو است (سلیرمن و روزنها  ،ترجمه سید محمدی .)2392 ،بر این اساپ ،افراد
وابسته به مواد با توجه به داشتن شخصیت هیجانی و انعطاف ناپذیری که دارند اغلب با
پیامدهای وجدرور و پاداشهای روانی تقویت میشوند و موقعیتها و شرای محیطی نیز
رفتارهای مرتب با صفات شخصیتی فرد را بیشتر فراخوانی میکنند.
)4تیپ شخصیتی D

در برخی مطالعات ،تیپ شخصیتی  Dیا درمانده را به دلیل وجود دو سازۀ شخصیتی ثابت
شامل عاطفه منفی و بازداری اجتماعی برای گرایش به اعتیاد و تمایل کمتر به رفتارهای
مربوط به تندرستی مورد تایید قرار دادهاند .یافتههای پژوهش سهیلی و همکارا ()2394
حاکی از رابطه بین تیپ شخصیتی Dو گرایش به مصرف مواد است .افراد با تیپ شخصیتی
 Dبه دلیل برخورداری از صفات شخصیتی خاص ،استعداد بیشتری برای رفتارهای مخرب
و خودرسیبرسا دارند .این دسته از افراد نسبت به سالمت جسمی و روانی خود بیتفاوت

سيمين قبادزاده و همکاران

هستند .همچنین تجربه هیجانات منفی همراه با کاهش مکانسیم بازداریهای اجتماعی و
ضعف در حفظ و تقویت حمایتهای اجتماعی و عاطفی دیررا در ر ها وجود دارد که
این تجارب ناخوشایند در کنار اهمیت نداد به سالمتی خود گرایش ر ها را به تجربه
محركهای نامطلوب و مضر از جمله سوءمصرف مواد و در نهایت اعتیاد افزایش میدهد
(سهیلی و همکارا .)2394 ،

)5خصوصیات شخصیتی بر اساس پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

سوتا1

زمانی ،محمودی و مروجی ( )2382در تحقیقی به بررسی خصوصیات شخصیتی معتادا با
استفاده از پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا پرداختند .نتایج پژوهش ر ها نشا داد
که  )2میزا افسردگی در رزمودنیها باالترین درجه را در نیمرخ روانی به خود اختصاص
داد )0 .عملکرد رزمودنیها در ترکیب مقیاپهای اسکیزوفرنی ،افسردگی و انحراف روانی
اجتماعی بیانرر تابلوی بالینی افرادی است که تمایالت خودرزاری و تنشهای فراوا ،
عصیا بر ضد خانواده و سایر نهادهای اجتماعی داشته و خود را قربانی خانوادههای خود

 )3نمرات پایین رزمودنیها در مقیاپهای پارانویا ،هیستری و مانیا (شیدایی) گویای فقدا
دفاع روانی در بیا پاسخها است .یعنی معتادین نسبت به افراد عادی دفاع کمتری در
پاسخها داشته و شاید بتوا گفت این گرایش ناشی از ر است که گروه معتادین به هنرام
رزمو  ،وضع مشخص و شناخته شدهای به عنوا یک فرد معتاد دارند و درواقع نسبت به
وجود مشکالت خود معترف بودهاند و در بیا و افشای نقاط ضعف ،نارساییها و
نابهنجاریهای خویش حالت دفاعی و انکار کمتری به خود گرفتهاند .بطور کلی نتایج
تحقیق زمانی وهمکارا ( )2382نشا داد که افراد معتاد در تمام مقیاپهای بالینی از هنجار
جامعه فاصله گرفته و در محدوده اختال شخصیتی قرار گرفتهاند .همچنین در مقیاپ دروغ
پردازی ،نابسامدی و اصالح نمره باالیی گرفتند که بیانرر توصیف کما گرایانه افراطی
1. Minnesota Multiphasic Personality
Inventory
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و ررمانی از خودشا  ،نوعی دفاع از خود و تالش رنا برای ارائه توصیف مثبت و غیرواقع
گرایانه از خود است .پژوهش انجام یافته توس اخوت (به نقل از زمانی وهمکارا )2382 ،
در ایرا نیز به هنرام هنجاریابی رزمو شخصیتی چندوجهی مینه سوتا بر روی معتادا
حاکی از ر بود که معتادین خصوصیات پسیوپاتیک و پسیکونوروتیک را نشا میدهند.

نمرات معتادین در مقیاپهای اضطراب ،گرایش به افسردگی و احساپ تنهایی ،بزرگترین
عدد را نشا داد که این الرو تقریباً مشابه جوامع غربی است .همچنین معتادین مرد ایرانی
دارای نررانی فراوانی هستند ،احساپ ناامنی و بیکفایتی و اندیشناکی فراوانی از خود
نشا میدهند .افسردگی زودرپ ،نوسا شدید عاطفی ،یأپ و ناامیدی و احساپ اینکه
فردی هستند یکه و تنها و سدّی بین ر ها و سایر مردم وجود دارد ،از جمله یافتههای مهم
این پژوهش بود .پژوهش حکیمیا و رشا (به نقل از زمانی وهمکارا  )2382 ،بر روی
معتادین به هروئین نیز وجود رثار و عالئم فرضی شخصیتهای پسیکوپاتیک را در ر ها
تائید میکند .بنابراین چنانچه نیمرخ شخصیتی فردی در مقیاپهای اسکیزوفرنی ،انحراف
Vol. 3, No. 11, Autumn 2016

سال  ،3شماره  ،11پایيز 1331

52

روانی اجتماعی و افسردگی باال و در مقیاپ های اصالح و دروغ پردازی پایین بود ،اعتیاد
به عنوا یک احتما تشخیصی مطرح میگردد .الزم به ذکر است که تأکید شده است که
هیچ یک از مقیاپهای فوق به تنهایی واجد ارزش تفسیری نیست مرر اینکه به صورت
ترکیبی و براساپ مصاحبه بالینی تحت تفسیر قرار گیرند.

نتیجهگیری

به طور خالصه براساپ یافتههای پژوهشهای گوناگو میتوا نتیجه گرفت که عوامل
مربوط به خانواده و شخصیت از جمله عوامل مهم در گرایش به اعتیاد هستند .خانواده نقش
عمدهای در بروز ،تداوم و ابقاء سوءمصرف مواد ایفا میکند .در بعضی از تحقیقات ،نقش
خانواده به عنوا یک عامل مهم در سوءمصرف مواد به قدری حائز اهمیت قلمداد میشود
که ر را به عنوا متغیر مستقل در نظر میگیرند .خانواده به عنوا نخستین منبع تأثیرگذار
در دورا کودکی و نوجوانی ،بر شکلگیری هویت و تعریفی که از خود پیدا میکند اثر
تعیین کنندهای دارد .شیوههای فرزندپروری در بروز و ظهور رفتارهای مخاطره رمیز تأثیر

سيمين قبادزاده و همکاران

دارند .رفتارهای خشونترمیز والدین موجب خود کمبینی کودکا شده و رضایت از
خویشتن را در رنا کاهش میدهد .تجارب کودك در کودکی باعث شکلگیری انواع
طرحوارهها درباره خود ،دیررا و دنیای پیرامو میگردد .طرحوارهها در مراحل اولیه
زندگی کودکا و در نتیجه تجارب منفی با پدر و مادر و همساال به وجود میریند و
فرض بر این است که این طرحوارهها راهنمای بسیاری از شناختها ،احساسات و رفتارهای
ناکاررمد هستند .از طرفی شخصیت فرد که محصو نهایی این تجارب در خانواده و سرشت
و ژنتیک او است در کنار سایر عوامل محیطی میتواند به عنوا عامل زمینهساز گرایش به
تجربه مصرف مواد برای اولین بار و همچنین ادامه ر رفتار باشد .این نتایج و رشنایی با
عوامل زمینهساز ،کاربردهای مهمی در مفهومسازی سطوح بالقوه مداخله برای پیشریری
از مصرف مواد دارد .براین اساپ ،میتوا انتظار داشت با برگزاری دورههای رموزشی
برای والدین ،ر ها را در شناخت هر چه بیشتر نیازهای کودکا و داشتن رواب صمیمی با
کودك یاری رسانده و ر ها را با روشهای بالقوه خطرناك فرزندپروری رشنا کرده و در
تا در طرح درما بیمارا وابسته به مواد ،ارزیابی ویژگیهای شخصیتی ر ها را نیز در
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الویت قرار داده و در کنار درما های دارویی ،در نظر گرفتن ویژگیهای شخصیتی نیز
لحاظ شود .بنابراین انتظار میرود مداخالت پیشریرانه چند سطحی بوده و عوامل خطرساز
را در حیطههای متعدد هدف قرار دهند .همچنین ،توصیه میشود که در پژوهشهای رینده
به نقش عوامل خانوادگی و شخصیتی افراد وابسته به مواد بیشتر از گذشته توجه گردد.

منابع
ابوالقاسگگمی ،عباپ؛ محمودی ،هیوا و سگگلیمانی ،اسگگماعیل ( .)2388بررسگگی نقش سگگبکهای

دلبسگتری ومکانیزمهای دفاعی در تمیز دانشجویا سیراری وغیرسیراری .دو ماهنامه علمی
پژوهشی دانشراه علوم پزشکی سبزوار.234-243 ،)3( 22 ،
ابوالقاسگمی ،عباپ؛ احمدی ،محستن و کیامرثی ،رذر ( .)2382بررسی ارتباط فراشناخت و کما

گرایی با پیامدهای روا شگگناختی در افراد معتاد به مواد مخدر ،تحقیقات علوم رفتاری،)0(5 ،
23-29
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اتکینسگگو  ،ریتا ا ؛ اتکینسگگو  ،ریچارد سگگی؛ اسگگمیت ،ادوارد ای بام؛ داریل جی و هوکسگگما،
سگگوزا نولن ( .)2385زمینه روانشگگناسگگی هیلرارد .ترجمهی محمد تقی براهنی و همکارا .
تهرا  :انتشارات رشد.
اسدی مجره ،سامره؛ علیلو ،مجیدمحمود؛ خسروشاهی ،جعفر و خورسند ،مریم ( .)2393الروهای
شگخصگیتی ،باورهای غیرمنطقی و تکانشگرری در مردا مبتال به اختال مصگرف مواد تحت
درما  .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد.229-235 ،)8( 30 ،
احمدی ،محسگن؛ نجفی ،محمود؛ حسگینی المدنی ،سگیدعلی و عاشگوری ،رالله ( .)2392مقایسه

سبکهای دفاعی و ویژگیهای شخصیتی در افراد معتاد و عادی .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء
مصرف مواد.39-52 ،)03( 2 ،
ارجی ،اکرم و حیدری پهلوا  ،احمد ( .)2392ویژگیهای شگخصیتی ،هیجا خواهی ،سبکهای

حل مساله و سیستم بازداری /فعالسازی رفتاری بر سوءمصرف مواد .روا شناسی معاصر،5 ،
.59-22
بابایی ،زهرا؛ حسگگگنی ،جعفر و محمدخانی ،شگگگهرام ( .)2392تأثیر رموزش مهارت نظم جویی
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هیجا مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک در وسگگوسگگهی افراد مبتال به سگگوء مصگگرف مواد:
مطالعه ی تک رزمودنی .مجله روا شناسی بالینی.33-42 ،)3( 4 ،
برك ،لورا ( .)2392روانشگناسی رشد :از لقاح تا کودکی  ،ترجمه یحیی سیدمحمدی .جلد او ،
تهرا  ،ارسبا ( تاریخ انتشار به زبا اصلی.)0222 ،
بزمی ،نعیمه ( .)2392روانشناسی وابستری به مواد .تهرا  :نشر کتاب ارجمند.
حسگنی ،جعفر ( .)2392خصگوصیات شخصیتی افراد سیراری و غیرسیراری براساپ الروی پنج
عاملی شخصیت .مجلۀ روانشناسی.030-052 ،)3( 22 ،
دادستا  ،پریرخ ( .)2389روانشناسی جنایی .تهرا  :انتشارات سمت.
رحمانیا  ،مهدیه؛ زمانی ،مریم و علیبازی ،هوشنگ ( .)2394رابطه بین سبک دلبستری و نررش

به مواد :نقش تعدیل کننده ویژگیهای شخصیت .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد9 ،
(.200-234 ،)33
رضگایی ،امید؛ حسگینزاده ،حدیث؛ دولتشاهی ،بهروز؛ مصافی ،سعیده و جعفری ،فیروزه (.)2392

طرحواره های ناسگازگار اولیه در افراد وابسگته به مواد افیونی و افراد غیر وابسته .فصلنامه علمی
پژوهشی توانبخشی.32-44 ،)4( 20 ،

سيمين قبادزاده و همکاران

رضائی ،سجاد؛ جهانریرپور ،مهسا؛ موسوی ،ولیاهلل و موسوی ،حشمتاهلل ( .)2393نقش میانجی

ویژگی شگخصگیتی وظیفهشگناسی در رابطه بین گرایش به اعتیاد و عملکرد تحصیلی .فصلنامه
اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد.53-28 ،)8( 32 ،
رنجبر نوشگگگری ،فرزانه؛ علیلو ،محمودمجید؛ اسگگگدی مجره ،سگگگامره؛ قدرتی ،یلدا و نجار مبارکی،
سگگیده مهسگگا ( .)2390مقایسگگه راهبردهای مقابله با اسگگترپ ،کما گرایی و خودکاررمدی در

افراد مبتال به اختال مصگگرف مواد و افراد بهنجار .فصگگلنامه اعتیاد پژوهی سگگوءمصگگرف مواد،
.52-39 ،)05(2
زمانی ،صگاحب؛ محمودی ،احمد و مروجی ،مهتاب ( .) 2382خصگوصیات شخصیتی معتادا مرد
مراجعه کننده به مراکز درمانی شگهر تهرا  .فصگلنامه اعتیاد پژوهی سگوء مصرف مواد،)3( 9 ،
.49-22
سگامانی ،سیامک و اسدمنش ،منیژه ( .)2392تأثیر رموزش خانواده بر تغییر گونه شناسی خانواده
در مد بافت نرر فرایند و محتوای خانواده .مجله روشها و مدلهای روانشناختی-24 ،)0( 0 ،
.2
سگگلیرمن ،مارتین ای پی و روزنها  ،دیوید ا ( .)2392رسگگیب شگگناسگگی روانی ،ترجمهی یحیی

اعتیاد بر اسگگاپ مد فرریند و محتوای خانواده .فصگگلنامه اعتیاد پژوهی سگگوءمصگگرف مواد،
.53-22 ،)34(9
سهیلی ،مهین؛ دهشیری ،غالمرضا و موسوی ،فاطمه ( .)2394گرایش به سوءمصرف مواد مخدر:

بررسگی مؤلفه های پیش بین سگبکهای فرزندپروری ،استرپ و تیپ شخصیتی .فصلنامه اعتیاد
پژوهی سوء مصرف مواد.92-224 ،)33( 9 ،
سگیفی گندمانی ،محمدیاسگین؛ صگفارینیا ،مجید و کالنتری میبدی ،سگارا ( .)2392سگنخ شناسی
فرزندپروری خانواده ترکیب سگگبک فرزند پروری پدر و مادر و تأثیر ر بر گرایش به مواد
مخدر در نوجوانا پسر .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد.22-04 ،)05( 2 ،
شگولتز ،دور و شولتز ،سیدنی الن .)2392( .نظریههای شخصیت .ترجمهی یحیی سید محمدی.
تهرا  :نشر ویرایش.
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طباطبائی چهر ،محبوبه؛ ابراهیمی ثانی ،ابراهیم و مرتضوی ،حامد ( .)2390اثربخشی رواندرمانی

گروهی شگگگناختی رفتاری در تغییر باورهای غیرمنطقی افراد معتاد ،مجله دانشگگگراه علوم
پزشکی خراسا شمالی.429-432 ،)3( 4 ،
علیلو ،محمود و شگریفی ،محمدامین ( .)2390اختال شخصیت مرزی .انتشارات کتاب ارجمند.
گنجی ،مهدی ( .)2390رسیب شناسی روانی .تهرا  :انتشارات نشر ساواال .

فراهتی ،مهرزاد ( .)2392رابطه بین والدین و نوجوا در در نوجوانا معتاد و غیر معتاد 25-28
ساله شهر تهرا  .ویژهنامه دومین همایش اعتیاد ،کرج ،دانشراه خوارزمی.
فیست ،جس؛ فیست ،جی ،گریروری ( .)2382نظریههای شخصیت .ترجمه یحیی سید محمدی،
یحیی ،تهرا  :نشر روا .
قمری ،حسگین؛ رسگتمی ،مریم؛ نادر ،مقصگود و ایل بیری قلعه نی ،رضگا ( .)2390مقایسه ویژگی

های شگگخصگگیتی و مکانیزمهای دفاعی در افراد معتاد و غیرمعتاد .فصگگلنامه اعتیاد پژوهی سگگوء
مصرف مواد.22-82 ،)25( 4 ،
قنادی ،فرنود و علیلو ،مجید محمود ( .)2393پیشبینی گرایش به مصگگرف سگگیرار ،مشگگروبات
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الکلی ،مواد مخدر و داروهای روانرردا بر اسگگگاپ متغیرهای بدتنظیمی هیجا و تجربه

کودك رزاری در افراد دارای صگفات شگخصگیت مرزی .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف
مواد.92-220 ،)32( 8 ،
کاری ،فریده؛ غفاری نوارا  ،عذرا؛ و موسگگگیزاده ،توکل ( .)2393مقایسگگگه ادراك خود ،خود-

تنظیمی هیجانی و سگگبکهای دلبسگگتری افراد وابسگگته به مواد مخدر و بهنجار .فصگگلنامه اعتیاد
پژوهی سوء مصرف مواد.225-222 ،)30( 8 ،
محمدخانی ،شگهرام و رضگایی جمالویی ،حسن ( .)2395رابطهی مصرف سیرار و قلیا با عوامل
فردی ،خانوادگی و اجتماعی نوجوانا  .مجله دانشگراه علوم پزشگکی سبزوار-082 ،)0( 03 ،
.020
محمدزاده ،جهانشگاه؛ خسگروی ،افرا و رضایی ،علی اصغر ( .)2382بررسی سبکهای دلبستری
به عنوا یکی از متغیرهای پیشبین در وابسگگتری به مواد مخدر در جوانا پسگگر شگگهر ایالم.
تحقیقات نظام سالمت.2259-2225 ،)2( 8 ،

سيمين قبادزاده و همکاران

 پیش بینی گرایش به سوءمصرف.)2393(  کامرا، افسانه و کامرا یزدانبخش، منصوری جلیلیا

 فصلنامه اعتیاد. مواد مخدر بر اساپ طرحوارههای ناسازگار اولیه و کمالررایی در دانشجویا
.52-20 ،)30( 8 ،پژوهی سوء مصرف مواد

 مطالعات. کیفی عملکرد خانواده معتادا جوا/ بررسی کمی.)2380(  اشگرفالسادات،موسگوی
.22-88 ،)3( 2 ، زنا
 بررسگگی عوامل مؤثر در گرایش جوانا به مصگگرف.)2383(  بهزاد، پرویز و رسگگو زاده،مولوی
.49-55 ،)00( 2 ، فصلنامه اصو بهداشت روانی،مواد مخدر
 مقایسگگه نیمرخ جو خانواده افراد وابسگگته به مواد و.)2393(  شگگکوه، فاطمه و نوابینژاد،نجفلوی

8 ، فصگلنامه اعتیاد پژوهی سگوء مصرف مواد.عادی به منظور ارائه مداخالت مبتنی بر خانواده
.82-95 ،)32(
 بررسگگی خصگگوصگگیات شگگخصگگیتی.)2382(  نصگگراله، اقدپ و باردوسگگت، علی؛ دواچی، نویدیا
.22-00 ،)2( 5 ، مجله حکیم. معتادا به مواد مخدر درمرکز بازپروری زاهدا
 ارتبگاط فرزنگدپروری والگدین بگا مهگارتهگای اجتمگاعی و جنبگههایی از.) 2382(  فریگده،یوسگگگفی
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