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مقایسه طرد اجتماعی ،احساس پیوستگی و ادراکخطر در افراد وابسته به مواد،
سیگار ،قلیان و عادی
محمد علی سپهوندی ،2معصومه شفیعی ،0حدیث حیدری

راد 3

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه طرد اجتماعی ،احساس پیوستری و ادراک خطر در افراد وابسته به مواد،سیرار،
قلیا و عادی بود .روش پژوهش علی -مقایسه ای بود .جامعص رماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد ،سیرار،
قلیا و افراد عادی ساکن شهر اردبیل در نیمه او سا  2395بودند 202 .نفر به روش نمونهگیری خوشه ای
تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند که به ازای هر گروه  32نفر در نظر گرفته شد .برای جمع روری دادهها
از پرسشنامهی ارزیابی شناختی حوادم پرخطر ،مقیاس احساس پیوستری و مقیاس طرد اجتماعی همساال
استفاده شد .نتایج نشا داد که در مقیاس خطر استفاده از داروهای محرک ،رفتارهای پرخاشررانه ،می -
بارگی ،رفتارهای پرخطر شغلی و تحصیل میانرین گروه عادی از سه گروه سیراری ،قلیانی و وابسته به مواد
کمتر بود .اما در متغیر قابل درک بود و کنتر پذیری میانرین گروه عادی از سه گروه سیراری ،قلیانی و
عادی باالتر بود .در متغیر توهین ،نادیده گرفتن ،تهمت و اتهام میانرین گروه عادی از هر سه گروه سیراری،
قلیانی و عادی کمتر بود .طرد اجتماعی ،احساس پیوستری و ادراک خطر از عواملی هستند که در گرایش
افراد به سمت مواد ،سیرار و قلیا نقش مؤثری ایفا میکنند .بنابراین ضروری است که در برنامههای
رموزشی ،پیشریری و درمانی اعتیاد بر این ویژگیهای روانشناختی تأکید گردد تا از این رهرذر به غنی -
سازی برنامههای پیشریرانه و درمانی کمک شود.
کلیدواژه ها :طرد اجتماعی ،احساس پیوستری ،ادراک خطر ،سیرار ،قلیا  ،مواد

 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشراه لرستا  ،خرم رباد ،ایرا
 .0نویسگگگنده مسگگئو  :دانشگگگجوی دکتری روانشگگناسگگی ،دانشگگگراه لرسگگتا  ،خرم رباد ،ایرا  ،پسگگگت الکترونیک:
masumeh.shafiei62@gmail.com
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشراه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایرا
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مقدمه

یکی از موضگگوعات اسگگاسگگی در ارتباط با سگگالمت جوانا مصگگرف مواد اسگگت (جریکین و
شگر  .)022۰ ،2وابسگتری به مواد از مشگگکالت عمده در سگطو جهانی اسگت ،زیرا از یک سگگو
سگالمت جامعه را مورد تهدید قرار میدهد و از سگوی دیرر با بسگیاری از جرائم و جنایتها
و بیماریها مرتبو اسگگت .وابسگگتری به مواد پیامدهای روانی ،رفتاری و اجتماعی زیادی را به
دنبا دارد (احمدی و معتمد .)0220 ،امروزه اعتیاد یا گرایش به مصگگگرف مواد مخدر ،در
سگگطو جها به یکی از پیچیده ترین و هولناک ترین معضگگالت اجتماعی مبد شگگده اسگگت.
اعتیاد نوعی رسگیب اجتماعی اسگت که ریشگه در محرومیتهای مزمن و طرد شدگی افراد و
گروههای خاص در جوامع مختلف دارد و هزینههای زیادی را به جوامع تحمیل میکند
(قگاضگگگینژاد و سگگگوالنپور .) 0229 ،در ویرایش چهگارم انجمن روا پزشگگگکی رمریکگا برای
اختالالت مرتبو با مواد دو طبقه مجزا و مسگتقل شگامل سوءمصرفمواد  0و وابستری بهمواد

3

ارائه شگگده اسگگت .اما در ویرایش پنجم انجمن روا پزشگگکی رمریکا در طبقهبندی خود یک
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تغییر بسگگیار انقالبی یا رادیکا داده اسگگت ،به این صگگورت که این دو طبقص مسگگتقل را حذف
کرده و یگک طبقگه واحگد بگه نام اختالالت اعتیادی و مرتبو با مواد را جایرزین ر ها کرده
اسگگت .طبق تعریف ویرایش پنجم انجمن روا پزشگگگکی رمریکا ویژگی اصگگگلی هر یک از
انواع اعتیادها و اختالالت مرتبو با مصگگرف مواد عبارت اسگگت از مجموعهای از نشگگگانههای
شگناختی ،رفتاری و فیزیولوژیک که نشگگا میدهد فرد به رغم مشگگکالت مهمی که برایش به
وجود میریگد بگه مصگگگرف مگاده ادامگه میدهگد .بگه کگار برد نگابجای مواد مخدر یکی از
مشگگکالت بهداشگگتی ،درمانی و اجتماعی جها امروز به شگگگمار میرود (احمدی و معتمد،
.)0220
بررسگیهای همهگیرشگناسگی حاکی از ر اسگت که مصگرف سگیرار ،مشروبات الکلی و
سگگگایر مواد در جوامع مختلف ،در دهگههای اخیر افزایش چشگگگمگیری داشگگگته اسگگگت
( جوهانسگگو  ،میلی ،بچمن  .)0220 ،4بر طبق رمارهای مرکز کنتر و پیشگگریری ،بیماریها
4. Johnston, O’Malley & Bachman
5. center for disease control and
prevention

5

1. Grekin Sher
2. substance abuse
3. substance dependence
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شگگیوع رفتارهایی که سگگالمتی را به خطر میاندازد (مانند مصگگرف سگگیرار ،مصگگرف ت نباکو،
غذاهای پرچرب و مصگرف کم فیبر ،عدم فعالیت فیزیکی ،مصگرف الکل ،رفتارهای پرخطر
جنسگگی و سگگوءمصگگرف مواد) در جامعه جوانا و سگگالمندا رو به افزایش اسگگت .بررسگگی
رمارهای اخیر و مقایسگگه ر با رمارهای گذشگگته نشگگا میدهد که در طی  42سگگا گذشگگته
روند کلی اعتیاد رو به افزایش بوده اسگگت (واسگگیلوا ،گروگیو ،مارتین ،گانزالز و سگگراال ،2
 .)0222سگگالیانه به طور متوسگگو  5میلیو نفر در جها به خاطر مصگگرف موادمخدر از بین
میروند و حدود  40میلیو نفر به واسگگطه سگگوءمصگگرف مواد مخدر به بیماری ایدز مبتال
میشگگگونگد (بگه نقگل ازگرجی و بکرانی .)2385 ،در ایرا نیز شگگگمار مصگگگرفکنندگا مواد
نزدیک به  2/8تا  3/3میلیو نفر بررورد شگگده که مواد افیونی بیشگگترین مواد مصگگرفی اسگگت
(مکری .)0220 ،برخی عوامل فردی مانند دوره نوجوانی ،صگفات شگگخصگیتی ،اسگتعداد ارثی
و اختالالت روانی و برخی عوامل اجتماعی مانند رشگفتری سگگازما خانواده ،دوسگتا  ،محل
سگگکونت و قوانین ،از جمله عوامل مؤثر بر پدیده اعتیاد تلقی میشگگوند (عباسگگی ،تازیکی،
مرادی.)2385 ،
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حتی پس از مشگگاهده پیامدهای مصگگرف مواد و الکل ،به مصگگرف خود ادامه میدهند اما از
حگدود چنگد دهه قبل ،پژوهشگگگررا توجه خود را با این عبارت نشگگگا دادند« :چرا نه » چرا
بسگگگیگاری از افرادی که در خطر مصگگگرف مواد هسگگگتند ،هرگز به سگگگراغ ر نمیروند چرا
بسیاری از افرادی که مواد را تجربه کردهاند به ر وابسته نمیشوند
عگامگل مهمی کگه ممکن اسگگگت بگا انواع پیگامگدهگای منفی از جملگه اشگگگکگا مختلفی از
رسگیب شگگناسگی روانی ،خودزنی و رف تارهای خودزیا بخشگگی از جمله اسگگتفاده از مواد مخدر
ارتباط داشگته باشگد ،تجربه طرد اجتماعی  0است (کوپیتز  3و همکارا  .)0224 ،طرد اجتماعی
عمگدتگا بگه مسگگگائگل رابطگه ای نظیر تضگگگعیف در پیوندهای اجتماعی ،تعلق نداشگگگتن ،انزوا و
2. social rejection
3. Kopetz

1. Vassileva,Georgiev, Martin,
Gonzalez & Segala

Vol. 3, No. 12, Winter 2017
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گسگگسگگت از شگگبکهها و حمایتهای اجتماعی اشگگاره دارد (فیروزربادی و صگگادقی.)2389 ،
پذیرش و طرد توسگگو گروه همسگگاال اثرات عمیقی روی رفتار نوجوانا دارد .افرادی که
احسگاس میکنند مورد پذیرش و محبت واقع نمیشوند از این محرومیتها ،چه واقعی و
چه خیالی ،به شگدت رسیب میبینند .طرد افراد از خانواده و دسترسی نداشتن به فرصتهای
برابر در جامعه ،موجب گرایش افراد به فعالیتهای بزهکارانه (اعتیاد) میشگگود و این امر در
تشگگدید و عود اعتیاد نقش مهمی را ایفا میکند (کو  ،لوگا  ،والکر  .)0222 ،2نتایج مطالعه
کوپیتز و همکگارا ( ) 0224نشگگگا داد کگه در میگا زنا معتاد (نه در میا مردا ) تجربص طرد
اجتماعی به طور قابل توجهی با تعداد بیشگگتری از شگگرکای جنسگگی همراه بود .بینا ،هامیلتو ،
بونو و لیجز  ) 0225( 0در مطگالعگه خود بگه این نتیجه رسگگگیدند که تحمل پایین در برابر درد و
طرد اجتمگاعی با مصگگگرف مواد مخدر ارتباط دارد .یافتههای مطالعه منرینی و بوفو )0225( 3
نیز ن شا داد که الکل و مواد مخدر با طرد اجتماعی مرتبو است.
یکی دیرر از عواملی که ممکن اسگگت باعث افزایش اسگگتفاده از مواد مخدر و بزهکاری

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

208

در بین نوجوانا و جوانا شگگود ،عدم احسگگاس پیوسگگتری  4اسگگت (برنز  5و همکارا .)0224 ،
۰

احسگگاس پیوسگگتری سگگازهای اسگگت که توسگگو رنتونسگگکی ( )2993برای نشگگا داد مقابله
موفقیت رمیز در برابر فشگارزاهای زندگی بیا شگگده اسگگت .احسگگاس پیوسگگتری هسگگته اصگگلی
پردازش اطالعات پیچیده توسگو انسگگا اسگت که تعارضگگات را حل کرده و اسگترس را قابل
تحمل میکند (رنتونسگکی .)2993 ،احسگاس پیوستری به عنوا یک جهتگیری کلی است
که منجر به شگگکلگیری باورهای خاصگگی میشگوند .فرد از منابع و تواناییهایی برای مواجهه
با این محرکها برخوردار اسگگت که احسگگاس ارزشگگمندی را به دنبا میرورد (رنتونسگگکی،
 .) 2993احسگگاس پیوسگگتری توانایی انتخاب یک راهبرد مقابلهای مناسگگب را برای مواجهه با
محرکهای اسگگترسزای موجود در زندگی مهیا میکند ( توماتسگگو  2و همکارا .)0229 ،
پولر ،کووالس ،راجرز ،جگانسگگگتو  ) 0224( 8در مطگالعگه خود دریافتند که طو مدت درما
5. Byrnes
6. Antonovsky
7. Tomotsune
8. Pooler, Qualls, Rogers & Johnston

1. Cole, Logan, & Walker
& 2. Bina, Hamilton, Bounoua
Lejuez
3. Mannarini & Boffo
4. sense of coherence
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ارتبگاطی بگا احسگگگاس پیوسگگگتری نگدارد امگا کنش متقگابگل زیاد بین افراد وابسگگگته به مواد در
گروهدرمگانی بگا احسگگگاس پیوسگگگتری همراه بود .نتگایج مطالعه گرونسگگگتینا ،بلومکب ،ناجیا،
ویپرمن ،کلونینرر  )0224( 2نشگا داد که ارتباط کلی بین احسگاس پیوسگتری و مصگرف کم
مواد وجود دارد .ا  -شگگاهاوی ،سگگا  ،تسگگیا ،روهربچ و سگگاسگگمن  )0225( 0در مطالعه خود به
این نتیجگه رسگگگیدند که بین اعتقادات مربوط به سگگگالمتی ،احسگگگاس پیوسگگگتری و اعتقادات
مربوط به تنباکو ارتباط وجود دارد.
افراد وابسگگته به مواد ممکن اسگگت به خاطر ادراک ضگگعیف خطر ،ریسگگک پذیری باالیی
داشگته باشگند .ادراک خطر اشاره به تفسیر و انتخاب یک خطر توسو یک فرد دارد .ریسک
پگذیری باال ناشگگگی از ادراک خطر پایین اسگگگت .رگاهی از عوامل خطر برای هر فرد بسگگگیار
ضگگروری اسگگت تا فرد را در رابطه با تصگگمیم گیریهای رگاهانه در مورد ادامص رفتارهای
خاصگگگی که باعث افزایش خطر بیماری میشگگگود ،یاری کند ( وینهام و جونز  ،)0222 ،3اما
رنچه اهمیت بیشگگتری دارد ،درک فرد از خطر بیماری اسگگت که بر عملکردهای مربوط به
رفتارهای پر خطر دارد ،پرداختن به این موضگگگوع می تواند به برنامهریزیهای جامع تر برای
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پیشگگریری از بیماری کمک کند (رموری ،نبرجر ،مرایا و هامایده  .)0222 ،4سگگگاووی  5و
همکگارا ( ) 0224در مطگالعه خود که بر روی ا فراد وابسگگگته به مواد انجام دادند ،به این نتیجه
رسگگگیدند که در افراد دارای ادراک خطر باال احتما بیشگگگتری برای ترک مواد پس از  ۰ماه
وجود دارد .وگنر  ۰و همکارا ( )0224در مطالعه ای دریافتند که ادراک خطر ممکن اسگگگت
افرادی را کگه دارای وابسگگگتری بگه مواد هسگگگتنگد به رسگگگانی تح ت تأثیر قرار دهد و احتما
بیشگتری برای ترک مواد پس از  3ماه ،حتی در افرادی که سطو فرهنگ پایین ،ولی ادراک
خطر بگاالیی دارنگد ،وجود دارد .نتگایج مطگالعگه لین و اسگگگلوا  )0225( 2نشگگگا میدهگد که
& 4. Ammouri, Neuberger, Mrayyan
Hamaideh
5. Savoy, Reitzel, Scheuermann,
Agarwal & Mathur
6. Wagener
7. Lin & Sloan

1. Grevensteina, Bluemkeb, Nagya,
Wippermanna & Kroeninger
2. El-Shahawy, Sun, Tsai, Rohrbach
& Sussman
3. Winham & Jones
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یادگیری تشگخیص نشگانههای سگرطا ریه تحت تأثیر اعتقادات افراد سگگیراری دربار درک
خطرات مصرف سیرار قرار دارد.
شگواهد موجود نشگا میدهد که مصگگرف الکل ،سگیرار و مواد مخدر یکی از مشگگکالت
بهداشگتی ،درمانی و اجتماعی جها امروز به شگگمار میرود و خطر جدی برای زندگی فردی
و رشگد جامعه محسگوب میشود .سوءمصرف مواد و پیامدهای ناخوشایند ر  ،از ناگوارترین
رسگگیبهای اجتماعی و یک نررانی عمده جها کنونی اسگگت که گریبا گیر همه اقشگگار و
طبقات مختلف جامعه شگگده اسگگت .مصگگگرف مواد می تواند به راحتی بنیا زندگی فردی،
خانوادگی ،اجتماعی و فرهنری یک فرد و جامعه را سگگسگگت نماید و در معرض فروپاشگگی
قرار دهد .با وجود اثرات زیا بار فردی و اجتماعی متعدد اعتیاد ،طبیعی اسگگگت که این
مسگأله یکی از اولویتهای پژوهش در حوزه بهداشگت روانی جوامع در چارچوب شگگناخت،
پیشگگریری و درما به موقع وابسگگتری به مواد باشگگد .طبق شگگواهد پژوهشگگی درک از خطر،

مبتال کمگک کنگد .بگا توجه به اهمیت این امر و بخصگگگوص فقدا مطالعات الزم در زمینه
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پرخطر دارد .این موضگگوع می تواند به برنامهریزیهای جامعتر برای پیشگگریری و درما افراد
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احسگگاس پیوسگگتری و طرد اجتماعی همسگگاال  ،ارتباط مثبتی با تمایل برای تغییر رفتارهای

متغیرهگای مورد نظر در داخگل ایرا  ،و اینکه در تمام مطالعات انجام گرفته فقو به رابطه
میگا متغیرهگا توجگه شگگگده و هیچ کدام از مطالعات به بررسگگگی مقایسگگگهای میا گروههای
مختلف نپرداخته اند ،سگوأ پژوهش حاضگر این است که ریا بین گروههای سیراری ،قلیانی،
وابسگگگته به مواد با همتایا عادی در زمینه طرد اجتماعی ،احسگگگاس پیوسگگگتری و ادراک خطر
تفاوتی وجود دارد
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضگگر از نوع علی -مقایسگگهای اسگگت .جامعه ی رماری شگگامل کلیه افراد وابسگگته به
قلیا در سگگفره خانه های سگگگنتی شگگگهر اردبیل ،کلیه افراد وابسگگگته به مواد که به مراکز ترک
اعتیاد شگهر اردبیل مراجعه کرده بودند و کلیه افراد سگیراری سگاکن شهر اردبیل در ن یمه او
سگگگا  2395بودنگد .در این پژوهش بگه ازای هر گروه  32نفر بگه عنوا حجم نمونگه در نظر

محمد علي سپهوندی و همکاران

گرفته شگگد که به شگگیوه خوشگگهای تصگگادفی چندمرحلهای انتخاب شگگده بودند .الزم به ذکر
اسگگگت تعداد  32نفر وابسگگگته به مواد با میانرین سگگگنی  ،33/۰0و  32نفر وابسگگگته به سگگگیرار با
میانرین سگگنی  ،09/28و  32نفر وابسگگته به قلیا با میانرین سگگنی  ،05/8۰و  32نفر فرد عادی با
میانرین  ،08/59در این پژوهش شرکت کردند.

روش نمونهگیری به این صگگورت بود که برای تعیین نمونه افراد معتاد به مواد مخدر ابتدا
لیسگت تمامی مراکز ترک اعتیاد شگهر اردبیل دارای مجوز سگازما بهزیستی یا دانشراه علوم
پزشگکی اردبیل تهیه شگگد .از این لیسگگت ،یک مرکز از بین مراکز سگگازما بهزیسگگتی و یک
مرکز از بین مراکز دانشگگراه علوم پزشگگکی به تصگگادف انتخاب شگگد .در مرحله بعدی پس از
مراجعه به دو مرکز انتخاب شگگده ،از بین تمامی پروندههای مراجعین ر مراکز ،به صگگورت
تصگگادفی  25نفر از افرادی که در پروندههایشگگا دارای تشگگخیص وابسگگتری به حداقل یک
مادهی مخدر بودند انتخاب شگگدند .برای تعیین نمونه افراد وابسگگته به مصگگرف قلیا  ،ابتدا
لیسگتی از سگگفره خانههای سگگنتی شگگهر اردبیل که در ر قلیا مصگرف میشگگد ،تهیه و از بین
میا محلههای شگگهر اردبیل نیز ابتدا از بین کلیهی محالت شگگهر اردبیل دو محله به صگگورت
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تصگگادفی انتخاب شگگد .در مرحلهی بعدی با اسگگتفاده از اطالعات جمعیت شگگناختی ،از بین
اهالی سگگاکن در این دو محله  32نفر به عنوا افراد وابسگگته به سگگیرار و  32نفر به عنوا افراد
عادی انتخاب شگدند و بعد از ر ها خواسگته شگد به صگورت انفرادی و با حضگور پژوهشرر به
پرسگشنامههای ادراک خطر ،مقیاس طرد اجتماعی و حس پیوسگتری پاسگخ دهند .تش خیص
وابسگگتری به حداقل یک ماده ،دامنه سگگنی  35-22سگگا  ،تحصگگیالت سگگوم راهنمایی به باال
معیگارهای ورود و عدم همکاری برای شگگگرکت در پژوهش نیز معیار خروج رزمودنیها بود.
در این پژوهش ،تمام رزمودنیها برای شگگرکت در پژوهش رزادی کامل داشگگته و قبل از
تکمیل پرسگگشنامه مالحظات اخالقی رعایت شگگد و اهداف پژوهش به ر ها توضگگیو داده
شگگد و به ر ها اطمینا داده شگگد که اطالعات جمعروری شگگده به صگگورت گروهی تحلیل
خواهد شد.
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ابزار
2
 .2پرسگش نامه ارزیابی شگناختی حوادم پرخطر :این پرسگشگنامه توسو فروم ،کاتز و ویوت
( ) 2992برای ارزیابی انتظارات پیامدی بزرگسگگگاال جوا درباره خطرات و مزایای درگیری
در فعالیتهای پرخطر سگاخته شگده است .این پرسشنامه شامل  4مقیاس استاندارد  32سوالی
میبگاشگگگد کگه عبارتند از -2 :انتظارات خطرات و مزایا که میزا پیامدهای مثبت و منفی که
پگاسگگگخ دهنگدگگا انتظگار میکشگگگند را در  32فعالیت پرخطر به صگگگورت مقیاس لیکرت 2
نقطگهای انگدازه میگیرد -0 ،درگیری انتظگاری که احتما درگیر شگگگد رزمودنیها در طو
 ۰مگاه رینگده در هر فعالیت پرخطر را اندازه میگیرد -3 ،فراوانی انجام رفتار در گذشگگگته که
تعداد دفعات درگیر شگگد رزمودنیها در رفتارهای پرخطر در گذشگگته را میسگگنجد .الزم به
ذکر اسگگگت کگه معموال یکی از مقیگاسهای درگیر شگگگد انتظاری یا فراوانی انجام رفتار در
گذشگته در هر زما مورد اسگتفاه قرار میگیرد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی و اکتشگافی نشگگا
داد که  32سگؤا هر یک ابعاد این پرسگگشگگنامه  ۰عامل اسگگتفاده از داروی محرک ،رفتارهای
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پرخگاشگگگررانه و غیرقانونی ،فعالیتهای پرخطر جنسگگگی ،میخوارگی ،ورزشهای پرخطر و
رفتار شگغلی و تحصگیلی را منعکس می سازند .ضرایب رلفای کرونباخ خرده مقیاسهای این
رزمو در هر یگگک از چهگار مقیگاس بگاال در دامنگه  2/۰4برای ورزشهگای پرخطر تگا 2/88
برای رفتارهای شگگغلی و تحصگگیلی گزارش شگگده اسگگت (فروم و همکارا  .)2992 ،بشگگرپور
( ) 2394ضگگگرایگب رلفگای کرونبگاخ زیرمقیگاسهای این رزمو را از  2/۰8برای فعالیتهای
جنسی پرخطر تا  2/93برای رفتارهای شغلی و تحصیلی را بدست رورد.
 .0مقیاس احسگاس پیوسگگتری  :0فرم کوتاه مقیاس احسگگاس پیوسگتری توسگگو رنتونس گکی
( )2993سگگاخته شگگده اسگگگت .این مقیاس 24ریتم دارد که مؤلفههای معنیدار بود  ،قابل
درک بود و کنتر پذیری را میسگگنجند .هر رزمودنی به این مقیاس به صگگورت به ندرت،
گاهی اوقات و اغلب اوقات پاسگخ میدهد ضگگریب رلفای کرونباخ این مقیاس  2/85اسگگت.
ضگگریب همبسگگتری بین فرمهای کوتاه و بلند مقیاس احسگگاس پیوسگگتری معنیدار می باشگگد

2. sense of coherence scale

1. Fromme, Katz & Rivet

محمد علي سپهوندی و همکاران

(موریس  2و همکارا  .) 2999 ،ابوالقاسگگمی ،زاهد و نریمانی ( )2388ضگگریب رلفای کرونباخ
این مقیاس را  2/28گزارش کردهاند.
 .3مقیاس طرد اجتماعی همسگگاال  :0مقیاس طرد اجتماعی همسگگاال توسگگو لئو-ویز ،
سگگگارید ،اسگگگتنبرگ  ) 0223( 3برای بررسگگگی اثرات روا شگگگناختی بلندمدت طرد اجتماعی
همسگاال تهیه شگد که با توجه به تحلیلهای انجام شگده  4عامل شگناسگایی شگگد که جنبههای
مختلف طرد اجتماعی همسگگاال را ارزیابی می کند .این عوامل شگگامل توهین ،نادیده گرفتن،
تهمگت و اتهگام و حمالت فیزیکی اسگگگت .پرسگگگشنگامه دارای  02ریتم اسگگگت که هر ریتم
وضگگعیتهای مختلف طرد اجتماعی را توصگگیف میکند .پاسگگخها بر اسگگاس پنج درجهای
لیکرت از ( 2اصگگگالت اتفگاق نمیافتد) تا ( 5همیشگگگه اتفاق میافتد) کدگذاری میشگگگود .این
رزمو دارای همسگگگانی درونی بگاالیی میبگاشگگگد و رلفای کرونباخ ر  2/90به دسگگگت رمده
اسگگگت .اعتبگار مقیگاس این رزمو به وسگگگیله اعتبار محتوا ،اعتبار سگگگازه و اعتبار معیار تأیید
شگگگد(لئو -ویز و همکگارا  .)0223زارع شگگگاه ربگادی و بلروریا ( )2393ضگگگریب رلفای
کرونباخ این مقیاس را  2/25گزارش کردهاند.

231

جدول  :۹آماره ی توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک گروه ها
سیراری
متغیرها

میانرین

انحراف
معیار

قلیانی
میانرین

وابسته به مواد

انحراف
معیار

میانرین

انحراف
معیار

عادی
میانرین

انحراف
معیار

خطر داروهای محرک

9/۰5

3/22

8/25

0/52

22/05

0/38

4/3

2/23

رفتارهای پرخاشررانه

25/۰5

4/28

24/2

3/22

22/55

3/25

4/45

2/28

فعالیتهای جنسی پرخطر

2۰/۰5

3/22

24/4

0/25

28

4/83

22/0

0/02

می بارگی

22/8

3/52

9/05

0/93

22

3/4۰

4/25

2/89

فعالیتهای ورزشی پرخطر

23/3

4/42

23/25

4/29

20/05

3/92

23

3/49

3. Lev-Wiesel, Sarid & Sternberg

1. Muris
2. social peer rejection scale
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یافتهها
رماره های توصگگیفی مربوط به ادراک خطر ،حس پیوسگگتری ،طرد اجتماعی و زیر مؤلفههای
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سیراری
متغیرها

میانرین

رفتارهای پرخطر شغلی و

قلیانی

انحراف
معیار

میانرین

وابسته به مواد

انحراف

میانرین

معیار

انحراف
معیار

عادی
میانرین

انحراف
معیار

02

4/32

28/0

4/22

02/۰5

5/3۰

20/55

3/8۰

معنیدار بود

8/45

2/24

22/2

4/98

8/4

2/02

25/35

2/28

قابل درک بود

5/95

2/43

۰/8

2/54

8/4

2/02

25/35

2/28

کنتر پذیری

3/35

2/32

5/05

2/28

3/89

2/03

2/5

2/48

توهین

25/25

0/49

20/02

2/23

25/42

3/43

۰/95

2/92

نادیده گرفتن

04/۰

3/۰2

29/5

3/22

04/5

5/48

22/8

0/89

تهمت و اتهام

20/55

2/98

22/۰5

0/3۰

20/4

3/42

۰/3

2/94

حمالت فیزیکی

20/3

2/45

9/85

2/49

20/35

0/82

5/5

2/29

تحصیل

برای بررسگگی تفاوتها در چهار گروه بایسگگتی از روش تحلیل واریانس چند متغیری
اسگگگتفاده شگگگود .یکی از پیش فرضهای این تحلیل ،برابری واریانسهای خطاسگگگت که با
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اسگگگتفگاده از رزمو لو مورد بررسگگگی قرار گرفت .براسگگگاس نتایج ،پیشفرض همرنی
واریگانسهگای خطگا در مولفگههای ادراک خطر در چهار گروه تأیید شگگگد .بنابراین تحلیل
انجگام شگگگگد و نتگایج ر حکگگایگگت از تفگگاوت مع نگگادار داشگگگگت (p>2/222؛ ،F=4/۰32
= 2/325المبگدای ویلکز) .برای بررسگگگی الروهای تفاوت از تحلیل واریانس تک متغیری به
شرح زیر استفاده شد.
جدول  : ۳آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت الگوهای تفاوت زیرمؤلفه های ادراک خطر
متغیرها

مجموع مجذورات

درجات رزادی

رماره F

معناداری

خطر داروهای محرک

532/23

3

02/50

2/222

رفتارهای پرخاشررانه

29۰/23

3

20/52

2/222

فعالیتهای جنسی پر خطر

۰99/۰3

3

۰/2۰

2/222

می بارگی

۰23/3

3

00/28

2/222

فعالیت های ورزشی پر خطر

۰99/۰3

3

2/08

2/83

رفتارهای پر خطر شغلی و تحصیل

823/52

3

8/42

2/222

همگانرونگه کگه در جگدو  0مشگگگاهده میشگگگود بین گروهها در متغیر خطر اسگگگتفاده از
داروهگای محرک ،رفتگارهگای پرخاشگگگررانه و غیر قانونی ،فعالیتهای جنسگگگی پرخطر ،می

محمد علي سپهوندی و همکاران

بارگی ،و رفتارهای پرخطر شگگغلی و تحصگگیل تفاوت وجود دارد .برای بررسگگی تفاوتهای
بین گروهها از رزمو توکی اسگگگتفاده شگگگد .نتا یج حکایت از ر داشگگگت که در متغیر خطر
اسگگگتفگاده از داروهگای محرک بین گروه عادی با گروه وابسگگگته به مواد ،قلیا و سگگگیراری
تفگاوت معنی دار اسگگگت و میانرین گروه عادی از سگگگه گروه دیرر کمتر اسگگگت .بین گروه
وابسگته به مواد و گروه قلیانی نیز تفاوت معنادار اسگت بدین صورت که میانرین گروه وابسته
به مواد از گروه قلیا بیشگتر اسگت .در رفتارهای پرخاشگررانه بین گروه عادی با گروه وابسته
به مواد ،قلیا و سگگیراری تفاوت معنی دار اسگگت بدین صگگورت که میانرین گروه عادی از
سگه گروه دیرر کمتر اسگت .در فعالیتهای جنسگی پر خطر بین گروه عادی با گر وه وابسگگته
به مواد و سگگیراری تفاوت معنی دار اسگگت بدین صگگورت که میانرین گروه عادی از این دو
گروه کمتر اسگگت .در می بارگی بین گروه عادی با گروه وابسگگته به مواد ،قلیا و سگگیراری
تفاوت معنی دار اسگت بدین صگورت که میانرین گروه عادی از سه گروه دیرر کمتر است.
در رفتگارهگای پرخطر شگگگغلی و تحصگگگیل بین گروه عادی با گروه وابسگگگته به مواد ،قلیا و
سگگیراری تفاوت معنی دار اسگگت بدین صگگورت که میانرین گروه عادی از سگگه گروه دیرر

تحلیل واریانس چند متغیری اسگگگتفاده شگگگود .یکی از پیش فرضهای این تحلیل ،برابری
واریانسهای خطاسگگت که با اسگگتفاده از رزمو لو مورد بررسگگی قرار گرفت .بر اسگگاس
نتایج ،پیش فرض همرنی واریانسهای خطا در زیرمؤلفههای حس پیوسگگگتری تأیید شگگگد.
بگنگگابگرایگن تگحگلیگگل انجگگام شگگگگد و نتگگایج ر حکگگایگگت از تفگگاوت معنگگادار داشگگگگت
(p>2/222؛ = 2/24۰ ،F=04/225المبگدای ویلکز) .برای بررسگگگی الروهای تفاوت از تحلیل
واریانس تک متغیری به شرح زیر استفاده شد.
جدول  : ۲آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت الگوهای تفاوت زیرمؤلفه های حس پیوستگی
متغیرها

مجموع مجذورات

درجات رزادی

رماره F

معناداری

معنیدار بود

۰42/45

3

32/22

2/222

قابل درک بود

423/23

3

53/93

2/222

کنتر پذیری

05۰/۰5

3

82/99

2/222
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کمتر است.
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همگانرونگه که در جدو  3مشگگگاهده میشگگگود بین گروهها در متغیر معنیدار بود  ،قابل
درک بود  ،و کنتر پگذیری تفگاوت وجود دارد .برای بررسگگگی تفگاوتهای بین گروهها از
رزمو توکی اسگتفاده شگگد .نتایج حکایت از ر داشگگت که در زیرمقیاس معنیدار بود  ،بین
گروه عادی با گروه وابسگته به مواد ،قلیا و سگیراری تفاوت معنیدار است و میانر ین گروه
عادی از سگگه گروه دیرر بیشگگگتر اسگگت .بین گروه وابسگگگته به مواد با گروه قلیانی نیز تفاوت
معنادار اسگت بدین صگورت که میانری ن گروه قلیانی از وابسگته به مواد بیشگتر است .همچنین
میانرین گروه قلیانی از سگگگیراری بیشگگگتر اسگگگت .در زیرمقیاس قابل درک بود ب ین گروه
عادی با گروه وابسگگگته به مواد ،قلیا و سگگیراری تفاوت معنی دار اسگگگت بدین صگگگورت که
میانرین گروه عادی از سگگه گروه دیرر بیشگگتر اسگگت .میانرین گ روه قلیانی ازوابسگگ ته به مواد
نیز بیشگگتر اسگگت .در زیر مقیاس کنتر بین گروه عادی با گروه وابسگگته به مواد و سگگیراری
تفاوت معنی دار اسگگت بدین صگگورت که میانرین گروه عادی از این دو گروه بیشگگتر اسگگت.
میانرین گروه قلیانی از گروه وابسته به مواد و گروه سیراری نیز بیشتر است.
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برای بررسگگی تفاوتهای زیرمؤلفههای طرد اجتماعی در چهار گروه بایسگگگتی از روش
تحلیل واریانس چند متغیری اسگگگتفاده شگگگود .یکی از پیش فرضهای این تحلیل ،برابری
واریانسهای خطاسگگت که با اسگگتفاده از رزمو لو مورد بررسگگی قرار گرفت .بر اسگگاس
نتایج ،پیش فرض همرنی واریانسهای خطا تأیید شگد .بنابراین تحلیل انجام شگد و نتایج ر
حکگایت از تفاوت معنادار داشگگگت (P >2/222؛ =2/044 ،F=22/358المبدای ویلکز) .برای
بررسی الروهای تفاوت از تحلیل واریانس تک متغیری به شرح زیر استفاده شد.
جدول  : ۴آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت الگوهای تفاوت زیرمؤلفه های طرد اجتماعی
متغیرها

مجموع مجذورات

درجات رزادی

رماره F

معناداری

توهین

90۰/25

3

49/9۰

2/222

نادیده گرفتن

0222/0

3

42/54

2/222

تهمت و اتهام

529/45

3

0۰/۰3

2/222

حمالت فیزیکی

۰02/2

3

۰2/52

2/222

همانرونه که در جدو  4مشگگاهده میشگگود بین گروهها در مت غیر توهین ،نادیده گرفتن،
تهمت و اتهام و حمالت فیزیکی تفاوت وجود دارد .برای بررسگگگی تفاوتهای بین گروهها

محمد علي سپهوندی و همکاران

از رزمو توکی اسگتفاده شگد ،نتایج حکایت از ر داشت که در زیرمقیاس توهین بین گروه
قلیانی با سگگه گروه دیرر تفاوت معنادار بود بدین صگگورت که میانرین نمرات گروه قلیانی از
سگگگیرار و وابسگگگته به مواد کمتر بود و میانرین گروه عادی از سگگگه گروه دیرر کمتر بود .در
زیر مقیگاس نگادیگده گرفتن بین گروه عگادی و سگگگه گروه دیرر تفگاوت معنگگادار بود بگگدین
صگگورت که میانرین نمرات گروه عادی کمتر بود .همچنین میانرین گروه وابسگگته به مواد نیز
از گروه ق لیگانی بیشگگگتر بود .در زیر مقیاس تهمت و اتهام بین گروه عادی و سگگگه گروه دیرر
تفگاوت معنگادار بود بگدین صگگگورت که میانرین نمرات گروه عادی کمتر بود .در زیرمقیاس
حمالت فیزیکی نیز بین گروه عادی و سگگه گروه دیرر تفاوت معنادار بود بدین صگگورت که
میانرین نمرات گروه عادی کمتر ب ود .همچنین بین دو گروه وابسگگگته به مواد و قلیانی تفاوت
معنادار بود بدین صورت که میانرین نمرات گروه وابسته به مواد از قلیانی بیشتر بود.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضگگر مقایسگگه طرد اجتماعی ،احسگگاس پیوسگگتری و ادراکخطر در افراد
نمرات چهگار گروه افراد سگگگیرگاری ،قلیگانی ،وابسگگگتگه بگه مواد و عگادی در مولفگه های طرد
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اجتماعی همسگگگاال شگگگامل توهین ،نادیده گرفتن ،تهمت و اتهام و حمالت فیزیکی تفاوت
رمگاری معنیداری وجود دارد و نتگایج رزمو تعقیبی توکی نشگگگا داد کگگه متغیر توهین،
نادیده گرفتن ،تهمت و اتهام گروه عادی از هر سگگه گروه سگگیراری ،قلیانی و وابسگگته به مواد
کمتر بود .این نتگایج بگا نتایج کوپیتز و همکارا ( ،)0224بینا و همکارا ( )0225و منرینی و
همکگارا ( ) 0225همخوا اسگگگت .این محققگا بیا کردهاند که ت حمل پایین در برابر درد و
طرد اجتمگاعی بگا مصگگگرف مواد مخگدر ارتباط دارد و طرد اجتماعی می تواند پیشبینیکنند
وابسگگتری به مواد مخدر باشگگد .افراد وابسگگته به مواد ،سگگیرار و قلیا در مسگگائل رابطهای نظیر
پیونگدهگای اجتمگاعی ،تعلق و حمگایگتهای اجتماعی مشگگگکل دارند .در تبیین می توا گفت
خگانواده به عنوا یک جز کوچک و اما با اهمیت شگگگبکه حمایتی نقش بسگگگزایی را در قبا
فرد معتاد بازی میکند که در بسگگیاری مواقع خانواده در صگگورت اعتیاد فرد به مواد ،سگگیرار
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و قلیگا بگه جگای نقش حمگایگگت کننگده ،فرد را در موقعیگت طرد کگامگل قرار میدهنگد و بگگا
بی توجهی بگگه او بر این بگگاورنگگد کگگه می توانن گد معتگگاد را مجبور کنن گد تگگا از رفتگگارهگگای
خودویرانرری و مصگگگرف مواد دسگگگت بردارد ،در حگالیکگه همین طردشگگگد ادامگه رفتگگار
اعتیادی را در معتاد تقویت میکند.
همچنین نتگایج نشگگگا داد که بین میانرین نمرات چهار گروه افراد سگگگیراری ،قلیانی،
وابسگگته به مواد و عادی در مؤلفههای حس پیوسگگتری شگگامل معنیدار بود  ،قابل درک بود
و کنتر پگذیری تفگاوت رمگاری معنیداری وجود دارد .نتایج رزمو تعقیبی توکی در متغیر
معنیدار بود  ،قابل درک بود  ،کنتر پذیری گروه عادی از هر سگگه گروه سگگیراری ،قلیانی
و وابسگگته به مواد باالت ر بود .این نتایج همسگگو با نتایج پولر و همکارا ( ،)0224گرونسگگتینا و
همکگارا ( )0224و ا  -شگگگاهگگاوی و همکگارا ( ) 0225مبنی بر ارتبگاط کلی بین احسگگگاس
پیوسگتری و مصگرف کم مواد است .افرادی که توانایی انتخاب یک راهبرد مقابلهای مناسب

طو زما بطور جدی تغییر نمیکند .احسگگاس انسگگجام به ما این اجازه را میدهد که کس گانی
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را برای مواجهه با محرکهای اسگگترسزای موجود در زندگی دارند احتما کمتری وجود

که در برابر خطر رسگگیبپذیر هسگگتند را شگگناسگگایی کنیم اما نمی تواند بطور حتم سگگالمت یا
بیماری افراد را در رینده پیشبینی کند و تنها می تواند یک مکملی برای اطالعات اصگگلی
باشگگد (سگگومینن ،هلنیوز ،بلومبرگ ،یوتال ،کاسگگکینو  .)0222 ،2حس انسگگجام به عنوا یک
ابزار عاطفی و شگگگناختی در نظر گرفته می شگگگود و به افراد کمک میکند که زندگی خود را
بگه وسگگگیلگص افزایش توانایی و ظرفیت خود ،اعتقاد به شگگگایسگگگتری خود ،تعیین و انجام داد
اهداف خود برای رینده ،بهبود سگگاختار زندگی خود و روبهرو شگگد با چالشها صگگرف نظر
از اینکه چقدر مشگگگکل به نظر میرسگگگد را نظم میدهد (سگگگاوالنین  .)0225 ،0بر این اسگگگاس
مطالعات نشگگگا می دهند که مخصگگگوصگگگا در میا افرادی با اختالالت سگگگوءمصگگگرف مواد،
افزایش احسگگاس پیوسگگتری باعث بهبود توانایی بهتر برای مقابله با موقعیتهای اسگگترسزای
2. Savolainen

1. Suominen, Helenius, Blomberg,
Uutela, Koskenvuo
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زندگی (النگ لند ،وا  ،کریسگگگتوفرسگگگن ،نورتود ،هانسگگگتاد  ،)0222 ،2و بهبود عواقب روانی
اجتماعی وابسگگتری به مواد مخدر (بدورا ،گورزیکا ،تومالزیک )0222 ،0 ،و شگگانس بهبودی
اعتیاد (چن  ،)022۰ ،3میشود.
نتایج نشگا داد که بین میانرین نمرات چهار گروه افراد سگیراری ،قلیانی ،وابسگگته به مواد
و عگادی در مؤلفگههگای ادراک خطر شگگگامگل اسگگگتفگاده از داروهگای محرک ،رفتگارهگگای
پرخاشگررانه و غیر قانونی ،فعالیتهای جنسگی پر خطر ،میبارگی و رفتارهای پر خطر ش غلی
و تحصگگیلی تفاوت رماری معنیداری وجود دارد .نتایج رزمو تعقیبی توکی نشگگا داد که
در متغیر خطر اسگگگتفگاده از داروهای محرک ،رفتارهای پرخاشگگگررانه ،میبارگی ،رفتارهای
پرخطر شگغلی و تحصگیل میانرین گروه عادی از هر سگگه گروه سگ یراری ،قلیانی و وابس گته به
مواد کمتر بود .این نتگایج همسگگگو بگا نتگایج سگگگاوای و همکگارا ( ،)0224وگنر و همکگارا
( )0224و لین و همکگارا ( ) 0225اسگگگت .ادراک خطر ممکن اسگگگت افرادی را کگه دارای
وابسگگگتری بگه مواد هسگگگتند به رسگگگانی تحت تأثیر قرار دهد و احتما وابسگگگتری به مواد در
رگاهی بیشگگتری از عوامل خطرناک دارند در رابطه با تصگگگمیم گیریهای رگاهانه در مورد
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ادامص رفتارهای خاصگگی که باعث افزایش خطر بیماری میشگگود ،به طور مؤثر عمل کرده و
کمتر ممکن اسگگگت گرفت ار اعتیاد به مواد ،سگگگیرار و قلیا شگگگود .در تبیین این یافته میتوا
گفگت زمگانی که فرد پیامدهای خطرناک رفتار اعتیادی خود را به طور مناسگگگبی ادراک کند
از مصگگرف و وابسگگگتری به مواد مخدر اجتناب می کند .افرادی که ادراک خطر باالیی دارند
کمتر خطرپگذیر بوده و عواقگب افکگار و رفتگارهگای خطرنگاک را فگاجعهرمیز و جبرا ناپذیر
تصگگگور و پیشبینی می کننگد و برای جلوگیری از بگه دام افتگاد در این عواقب پیشگگگاپیش از
انجام این گونه رفتارها خودداری می کنند .رفتارهای خطرناک از جمله سگگگیرار کشگگگید در
میا جوانا نسگبت به بزرگسگگاال به عنوا رفتارهای کم خطر درک میشگگود .جوانا ممکن
اسگگگت در مورد خطر وابسگگگتری کمتر نررا باشگگگند (ررنیت  .)0222 ،4عالوه بر این ادراک
3. Chen
4. Arnett

1. Langeland, Wahl, Kristoffersen,
Nortvedt, Hanestad
2. Badura, Gorczyca, Tomalczyk
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خطر پایین نسگبت به مواد در میا جوانا با خطر بیشگتری از شگروع مصرف مواد همراه است
و هیجگا خواهی در میگا نوجوانگا بگه طور معکوس بگه درک خطرات نگاشگگگی از رفتارهای
خطرناک مربوط میشگگود (دورا  2و همکارا  .)0222 ،می توا گفت که الروهای مصگگرف
مواد و ادراک خطر مطگابق بگگا انتظگارات فرد اطالعگاتی را فراهم میکنگد و گرایش افراد بگگه
جدی گرفتن خطر مصگگرف مواد ممکن اسگگت به انتظارات افراد از خطر جدی مصگگرف مواد
منتهی شود.
در یک نتیجهگیری کلی می توا گفت از رنجا که ادراک خطر از عوامل پیشبینی
کنند مهم در گرایش افراد به اجتناب از رفتارهای خطرناک شگناخته شگگده اسگگت ،پرداختن
به چرونری درک افراد از خطر و برنامهریزی برای افزایش این درک و سگگوق داد افراد
بگه سگگگمت عملکردهای مناسگگگب مؤثر خواهد بود .ا ین موارد بازتاب شگگگکسگگگت پردازش
اطالعات خطر را منعکس می کند .الروی مشگگگاهده شگگگده از ادراک خطر ،مطابق با رنچه که

ب ریرنگد کگه این خود بگازتگاب اعتمگاد قگابگل توجگه ر ها بر روی اطالعات تاز فراهم شگگگده
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کگه ادراک خطر بگاالیی دارنگد بیشگگگتر احتمگا دارد که نسگگگبت به افراد دیرر خطر را جدی
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انتظار میرود اسگگت .ادراک خطر برای بخشهای مختلف جمعیت متفاوت اسگگگت .افرادی

مربوط به خطرات مصرف مواد است (ویسکوزی .)2992 ،0
در مجموع نتایج این پژوهش نشگگگا داد که گروههای سگگگیراری ،قلیانی و معتاد ادراک
خطر کمتری نسگگبت به گروه افراد عادی داشگگتند .در بعد مولفه های حس پیوسگگگتری گروه
سگگیراری و معتاد نسگگبت به گروه افراد قلیانی و عادی نمرات پایین تری داشگگتند .گروه افراد
سگگیراری و معتاد تجربه طرد اجتماعی بیشگگتری نسگگبت به گروه افراد قلیانی و عادی داشگگتند.
همچنین تجربه افراد قلیانی نسگگگبت به طرد بیشگگگتر از افراد عادی بود .در این بررسگگگی امکا
کنتر دقیق مدت مصگرف و میزا ماده مصگرفی توسگو افراد وابسگته به مواد ،سیرار و قلیا
وجود نداشگگت .همچنین انجام بررسگگی بر روی یک جنس ،تعمیم دادهها را به زنا محدود
میکند .پیشگگنهاد میشگگود در بررسگگیهای رینده میزا ادراک خطر ،حس پیوسگگتری و طرد
اجتمگاعی همسگگگاال پیش از به کار برد راهکارهای درمانی و پس از ر ارزیابی شگگگود.
2. Viscusi

1. Doran
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ضگگروری اسگگت که در برنامههای رموزشگگی ،پیشگگریری و درمانی اعتیاد بر این ویژگیهای
روانشگگناختی تأکید گردد تا از این رهرذر به غنی سگگازی برنامههای پیشگگریرانه و درمانی
اعتیاد به مواد ،سگیرار و قلیا در گروههای رسگیب پذیر جامعه بخصگوص جوانا و نوجوانا
کمک شود.
تشکر و قدردانی
پژوهشگگررا الزم میدانند از همص افرادی که در این تحقیق شگگرکت کردند و همچنین از
همکاری همه عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند ،تقدیر و تشکر نمایند.
منابع
ابوالقاسگگمی ،عباس؛ زاهد ،فاطمه؛ نریمانی ،محمد ( .)2388بررسگگگی ارتباط احسگگاس پیوسگگگتری و تیپ

شخصیتی  Dبا تندرستی در افراد مبتال به بیماری عروق کرونری .مجله ی اصو بهداشت روانی22 ،
(.023-000 ،)3
بشرپور ،سجاد ( .)2394الروی روابو ساختاری ویژگیهای انحرافی شخصیت ،ادراک خطر و انریزش

درما در افراد وابسته به مواد :نقش میانجی ادراک خطر .مجله ی اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد9 ،

دختر دانشراه یزد .مجله ی بررسی مسائل اجتماعی ایرا .0۰5-08۰ ،)0(4 ،
عباسی ،عبداله؛ تازیکی ،صادق علی؛ مرادی ،عبدالوهاب ( .)2385الروی سوء مصرف مواد مخدر براساس

عوامل جمعیت شگناختی در معتادا خود معرف شگهرسگتا گرگا  .مجله ی دانشگراه علوم پزشگگکی
گرگا .00-02 ،)2( 8 ،
فیروزربادی ،سگیداحمد و صگادقی ،علیرضا ( .)2389مطالعه ابعاد طرد اجتماعی زنا روستایی سرپرست
خانوار در رابطه با وضعیت اشتغا و اقامت .مجله ی ز در توسعه و سیاست.93-224 ،)0( 8 ،

گرجی ،یوسف و بکرانی ،فریدو ( .)2385شیوع شناسی مصرف مواد و عوامل خطر و محافظت کننده در
دانشجویا دانشراه صنعتی اصفها  .تهرا  :دفتر مرکزی مش اوره وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
Ahmadi, J., & Motamed, F. (2002). Treatment success rate among Iranian
opioid dependents. Addictive Disorders & Their Treatment, 1(3), 99-103.
Ammouri, A. A., Neuberger, G., Mrayyan, M. T., & Hamaideh, S. H. (2011).
Perception of risk of coronary heart disease among Jordanians. Journal of
clinical nursing, 20(1‐2), 197-203.

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

زارعشاه ربادی ،اکبر؛ بلروریا  ،مستانه ( .)2393بررسی رابطه طرد اجتماعی و بزهکاری در میا دانشجویا

سال  ،3شماره  ،21زمستان 2331

(.99-222 ،)35

223

... احساس پيوستگي و ادراک خطر در،مقایسه طرد اجتماعي

222
Vol. 3, No. 12, Winter 2017

2331  زمستان،21  شماره،3 سال

Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of
coherence scale. Social science & medicine, 36(6), 725-733.
Arnett, J. J. (2000). Optimistic bias in adolescent and adult smokers and
nonsmokers. Addictive behaviors, 25(4), 625-632.
Badura, K., Gorczyca, P., Tomalczyk, E., & Matysiakiewicz, J. (1999).
Estimation of a sense of coherence in patients with alcoholic dependence
syndrome-introductory report. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland:
1960), 53(9-10), 488-492.
Bina, A., Hamilton, K. R., Bounoua, N., & Lejuez, C. (2015). Distress
tolerance moderates the relationship between social rejection and major
depressive disorder in inner-city substance users. Drug & Alcohol
Dependence. Drug and Alcohol Dependence,146, e206
Byrnes, H. F., Miller, B. A., Chamratrithirong, A., Rhucharoenpornpanich,
O., Cupp, P. K., Atwood, K. A & Chookhare, W. (2013). The roles of
perceived neighborhood disorganization, social cohesion, and social
control in urban Thai adolescents’ substance use and delinquency. Youth
& society, 45(3), 404-427.
Chen, G. (2006). Social support, spiritual program, and addiction recovery.
International
Journal
of
Offender
Therapy
and
Comparative Criminology, 50(3), 306–323.
Cole, J., Logan, T. K., & Walker, R. (2011). Social exclusion, personal
control, self-regulation, and stress among substance abuse treatment
clients. Drug and alcohol dependence, 113(1), 13-20.
Doran, N., Sanders, P. E., Bekman, N. M., Worley, M. J., Monreal, T. K.,
McGee, E & Brown, S. A. (2011). Mediating influences of negative affect
and risk perception on the relationship between sensation seeking and
adolescent cigarette smoking. Nicotine & Tobacco Research, 13(6), 45765
El-Shahawy, O., Sun, P., Tsai, J. Y. K., Rohrbach, L. A & Sussman, S.
(2015). Sense of coherence and tobacco use myths among adolescents as
predictors of at-risk youth cigarette use. Substance use & misuse, 50(1),
8-14.
Fromme, K., Katz, E. C., & Rivet, K. (1997). Outcome expectancies and risktaking behavior. Cognitive Therapy and Research, 21(4), 421-442.
Ghazinejad, M., & Savalanpour, E. (2009). The relationship between social
exclusion and addiction potential. Journal Social Problems Iranian, 16(3),
139-80.
Grekin, E. R., & Sher, K. J. (2006). Alcohol dependence symptoms among
college freshmen: prevalence, stability, and person-environment
interactions. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 14(3), 329338
Grevenstein, D., Bluemke, M., Nagy, E., Wippermann, C. E., & KroeningerJungaberle, H. (2014). Sense of coherence and substance use: Examining

محمد علي سپهوندی و همکاران

Vol. 3, No. 12, Winter 2017

2331  زمستان،21  شماره،3 سال

221

mutual influences. Personality and Individual Differences, 64, 52-57.
DOI: 10.1016/j.paid.2014.02.017
Johnston, L. D., O'Malley, P. M., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E.
(2002). Monitoring the Future: National Survey Results on Drug Use,
1975-2002. Volume 1: Secondary School Students, the University of
Michigan Institut e for Social Research
Kopetz, C., Pickover, A., Magidson, J. F., Richards, J. M., Iwamoto, D., &
Lejuez, C. W. (2014). Gender and social rejection as risk factors for
engaging in risky sexual behavior among crack/cocaine users. Prevention
Science, 15(3), 376-384.
Langeland, E., Wahl, A. K., Kristoffersen, K., Nortvedt, M. W., & Hanestad,
B. R. (2007). Sense of coherence predicts change in life satisfaction
among home-living residents in the community with mental health
problems: a 1-year follow-up study. Quality of Life Research, 16(6), 939946.
Lev-Wiesel, R., Sarid, M., & Sternberg, R. (2013). Measuring social peer
rejection during childhood: Development and validation. Journal of
Aggression, Maltreatment & Trauma, 22(5), 482-492.
Lin, W., & Sloan, F. (2015). Risk perceptions and smoking decisions of adult
Chinese men. Journal of health economics, 39, 60-73.
Mannarini, S., & Boffo, M. (2015). Anxiety, bulimia, drug and alcohol
addiction, depression, and schizophrenia: what do you think about their
aetiology, dangerousness, social distance, and treatment? A latent class
analysis approach. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 50(1),
27-37.
Mokri, A. (2002). Brief overview of the status of drug abuse in Iran. Archives
of Iranian Medicine, 5(3), 184-90.
Muris, p., Streeneman, P., Meedters, C., Marckebach, H., Horsclclenberg, R.,
Vanden- hogen, T & vadn Dongen, L, (1999). The torn test a
newinstumcent for asscssing theory of mind in normal children and
children with pervasivc developmental disorder. Journal of and
Developmental Disorders, 29(1), 67-80.
Pooler, D. K., Qualls, N., Rogers, R., & Johnston, D. (2014). An exploration
of cohesion and recovery outcomes in addiction treatment groups. Social
Work with Groups, 37(4), 314-330.
Savolainen, J. (2005). A Salutogenic Perspective to Oral Health: Sense of
Coherence as a Determinant of Oral and General Health Behaviours, and
Oral Health-related Quality of Life. University of Oulu.
Savoy, E., Reitzel, L. R., Scheuermann, T. S., Agarwal, M., Mathur, C., Choi,
W. S., & Ahluwalia, J. S. (2014). Risk perception and intention to quit
among a tri-ethnic sample of nondaily, light daily, and moderate/heavy
daily smokers. Addictive behaviors, 39(10), 1398-1403.
Suominen, S., Helenius, H., Blomberg, H., Uutela, A., & Koskenvuo, M.
(2001). Sense of coherence as a predictor of subjective state of health:

... احساس پيوستگي و ادراک خطر در،مقایسه طرد اجتماعي

results of 4 years of follow-up of adults. Journal of psychosomatic
research, 50(2), 77-86.
Tomotsune, Y., Sasahara, S., Umeda, T., Hayashi, M., Usami, K., Yoshino,
S & Matsuzaki, I. (2009). The association of sense of coherence and
coping profile with stress among research park city workers in Japan.
Industrial health, 47(6), 664-672.
Vassileva, J., Georgiev, S., Martin, E., Gonzalez, R., & Segala, L. (2011).
Psychopathic heroin addicts are not uniformly impaired across
neurocognitive domains of impulsivity. Drug and alcohol dependence,
114(2), 194-200.
Viscusi, W. K. (1991). Age variations in risk perceptions and smoking
decisions. The Review of Economics and Statistics, 73(4), 577-588.
Wagener, T. L., Busch, A. M., Dunsiger, S. I., Chiang, K. S., & Borrelli, B.
(2014). Changes in risk perception following a smoking cessation
intervention: the role of acculturation in a sample of Latino caregivers.
Journal of behavioral medicine, 37(5), 1000-1008.
Winham, D. M., & Jones, K. M. (2011). Knowledge of young African
American adults about heart disease: a cross-sectional survey. BMC
Public Health, 11, 248. Doi: 10.1186/1471-2458-11-248.

224
Vol. 3, No. 12, Winter 2017

2331  زمستان،21  شماره،3 سال

