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عوامل رفتاری ،هیجانی و اجتماعی مرتبط با اعتیاد
سیمین قبادزاده ،2مرضیه مسعودی ،0شهرام محمدخانی ،3جعفر

حسنی 4

چکیده
وابستری به موادمخدر ،تهدیدی جدی برای سالمت افراد است .این اختال نه تنها زندگی فرد را تحت شعاع
قرار می دهد ،بلکه نواقص و ناراحتیهای زیادی را برای خانواده و جامعه ایجاد میکند .در واقع اعتیاد یکی
از رسیبهای مهم اجتماعی است که باعث دگرگونیهای ساختاری در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنری یک اجتماع میشود .با توجه به مشکالت زیاد و گسترده حاصل از اعتیاد ،پیشریری از این معضل
الزامی است .پیشریری از این مشکل ،مستلزم شناسایی عوامل خطر و عوامل محافظتکننده در برابروابستری
به مواد است .تحقیقات مختلف نشا داده اند که فقدا مهارتهای رفتاری و همچنین اختال در تنظیم
هیجانات در کنار عوامل اجتماعی اثرگذار ،از حیطههای مؤثر در پیشبینی اعتیاد میباشند .اعتیاد د ر کشور
ما مانند کشورهای شرقی دیرر ،الروی خاصی دارد که با الروی موجود در کشورهای توسعه یافته غربی
متفاوت است .در چنین شرایطی تولید اطالعات و دانش داخلی میتواند نقش اساسی در بهبود سیاست -
گزاریها ،برنامه ریزی ها و انجام مداخالت ایفا نماید .در این مقاله مروری ،سعی شده است تا سازههای
رفتاری ،هیجانی و اجتماعی مرتبو با اعتیاد که در پژوهشهای ایرا به دست رمده است ،جمع روری شود.
نتایج این مطالعه نشا داد که در سطو فردی ،عواملی مثل راهبردهای مقابله ای ،عوامل مربوط به تحصیل و
مدرسه ،مکانیسمهای دفاعی فرد معتاد و خانواده ی او و ویژگیهای جمعیت شناختی؛ در سطو هیجانی
عواملی مثل هوش هیجانی ،هیجا طلبی و سبک تنظیم هیجا و در سطو اجتماعی عواملی مثل وضعیت
رنومیک ،سرمایه اجتماعی ،شبکه ی روابو ،حمایت اجتماعی ،شکاف بیننسلی و معنویت نقش عمده در
گرایش ،شروع و ادامه ی مصرف مواد ایفا میکنند.
کلید واژه ها :عوامل رفتاری ،عوامل هیجانی ،عوامل اجتماعی ،اعتیاد
 .2نویسنده مسئو  :دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،دانشراه خوارزمی ،تهرا  ،ایرا پست الکترونیک:
Raha_gh72@yahoo.com

 .0دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت ،دانشراه خوارزمی تهرا  ،ایرا
 .3دانشیار گروه روانشناسی بالینی ،دانشراه خوارزمی ،تهرا  ،ایرا
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مقدمه
اعتیگاد و وابسگگگتری بگه مواد یکی از معضگگگالت و نررانیهای جها امروز اسگگگت .اعتیاد به
الرویی غیرانطباقی از مصگرف مواد گفته میشگود که منجر به مشکالت مکرر و پیامدهای
سگگوء میشگگود و مجموعهای از عالئم شگگناختی ،رفتاری و روانشگگناختی را در برمیگیرد
(سگگادوك و سگگادوك ،ترجمه رضگگایی .)2395 ،اعتیاد نه تنها زندگی فرد را تحتالشگگعاع
قرار میدهد ،بلکه نواقص و ناراحتیهای زیادی را برای خانواده و جامعه ایجاد و بار
زیادی را به ر ها تحمیل می کند .از رنجایی که اعتیاد اثرات بازدارنده بر رشگگد و شگگکوفایی
جگامعگه دارد ،تهگدیگدی جگدی و نررا کننگده اسگگگت .اعتیگاد و وابسگگگتری بگه مواد به عنوا
اختالالت مزمن و عودکننده با تأثیرات و پیشگگگایندهای اجتماعی ،رفتاری ،معنوی ،زیسگگگتی،
فرهنری و روانی در نظر گرفتگگه میشگگگود (براد  )0224 ،2و یکی از مهم ترین مشگگگکالت
سگالمت عمومی در سگراسر جها به شمار میرید (مارگولین ،بیتل ،الیور و اوانتس .) 0228 ،0
دفتر پیشگگریری از جرم و کنتر مواد سگگازما ملل در سگگا  ،0225تعداد مصگگرفکنندگا
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جها را  022میلیو نفر یا  5درصگگد کل جمعیت جها بررورد کرده اسگگت .شگگگیوع و بروز
این پگدیگده در جگامعگه ایرا هم منجر بگه ط یف وسگگگیعی از رسگگگیبهای روانی /اجتماعی و
خگانوادگی گردیگده اسگگگت (بگه نقل از بابایی ،حسگگگنی و محمدخانی .)2392 ،در تحقیقهای
مرتبو با وابسگگتری به مواد ،عالوه بر تبیین ابعاد گوناگو این مشگگگکل ،سگگعی شگگگده اسگگگت
متغیرهای پیشبینی کننده این اختال نیز کشگف شگود .لذا با توجه به هزینههای بسیار باالی
مبارزه با موادمخدر ،درما و نرهداری معتادا و همچنین معایب مربوط به روشهای
درما و سگمزدایی ،به نظر میرسگد که پیشریری از سوءمصرف مواد بسیار مقرو بهصرفه
و کاررمدتر باشگگد .پیشگگریری از این مشگگکل مسگگتلزم شگگناسگگایی عوامل خطر و عوامل
محافظتکننده در برابر وابسگتری به مواد اسگت .در این مقاله سگعی شگگده مبتنی بر تحقیقات
انجگام شگگگده در ایرا بگه عوامگل فردی و اجتمگاعی مسگگگتعگدکننگده گرایش به اعتیاد به طور
خالصگه اشگاره شگود .همچنین ارتباط این عوامل با اعتیاد نیز مورد تبیین قرار میگ یرد .عوامل
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فردی به دو قسمت عوامل رفتاری و عوامل هیجانی تقسیم شده است.
عوامل فردی (رفتاری)
-9راهبردهای مقابلهای

یکی از عواملی که ارزیابی ر در تبیین رمادگی اعتیاد مهم اسگگت ،سگگبکهای مقابله با فشگگار
روانی اسگگگت .راهبردهگای مقابله به عنوا تالشهای رفتاری و شگگگناختی افراد به منظور فائق
رمد بر یک عامل فشگگارهای درونی یا بیرونی (متمرکز بر مسگگئله) یا ایجاد تضگگمین هیجانی
و عاطفی (متمرکز بر هیجا ) تعریف شگگگده اسگگگت (الزاروس و فولکمن  .)2964 ،2به اعتقاد
پژوهشگگررا راهبردهای مقابله با فشگگار روانی می توانند رویدادهای تنشزا را تحت تأث یر قرار
داده و چرونری برخورد با ر ها را تعیین کنند .اسگگگتفاده از راهبرد مقابلهی هیجانی با سگگگطو
باالی اسگترس و فشگار روانی و استفاده از راهبرد مقابله ی حل مسئله با سطو پایینی از استرس
و فشگگگار روانی همراه اسگگگت (اسگگگتنتو  ،تنن ،افلک و مندوال  .)0226 ،0راهبردهایی که فرد
برای مقگابلگه برمیگزینگد ،بخشگگگی از نیمری رسگگگیبپذیری او به شگگگمار میروند (بن ژور و
رشگگگف  .)0223 ،3بر اسگگگاس برخی پژوهشها مصگگگرف مواد نوعی راهبرد مقابلهای به شگگگمار

عبگارتنگد از :اجتنگاب ،حگل فوری مشگگگکگل بگا کمترین تفکر در مورد پیگامگد ر و رفتارهای
پرخاشگگررانه (ارجی .) 2361 ،سگگموعی ،ابراهیمی ،موسگگوی ،حسگگنزاده و رفیعی ( )2319در
پژوهشگگگی دریگافتنگد کگه الروی مقابله معتادین ،بیشگگگتر روشهای غیر وابسگگگته (تفکر منفی،
ررزومندانه ،تفکر خرافی ،انکار ،مصگگرف دارو و غیره) و فروریزی عواطف اسگگت .یافتههای
مؤمنی ،کرمی و شگگهبازی راد ( ،) 2392صگگگدیقی ارفعی ،تمنایی فر و عابدین ربادی (،)2392
زارعی و اسگدی ( ،)2392کیامرثی و ابوالقاسگمی ( )2392و شگعاع کاظمی ( ،)2361نشا داد
کگه راهبردهای مقابله با اسگگگترس می تواند اسگگگتعداد سگگگوءمصگگگرف مواد را پیشبینی ک ند و
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افرادی که وابسگتری به مواد دارند برای مقابله با فشگارها و اسگترسهای ناشگی از محیو بیشگتر
از سگگبکهای مقابلهای هیجا محور اسگگتفاده میکنند تا سگگبکهای مقابلهای مسگگئله محور.
نتایج تحقیق مالزاده اسگگفنجانی ،کافی و صگگالحی ( ) 2392نشگگا داد که بین سگگبک مقابلهای
مگتگمرکز بر هیجگگا در افراد معتگگاد و عگگادی تفگگاوت معنگگاداری وجود دارد ولی از نظر
به کارگیری سگگبک متمرکز بر مسگگگئله تفاوت معناداری بین این دو گروه به دسگگگت نیامد .از
طرفی ،زارع ،رقگا یوسگگگفی ،صگگگفگاری نیا و شگگگایقیا ( ) 2369در پژوهشگگگی دریافتند که بین
مصگگگرف مواد و راهبردهگای مقگابلگگه ای رابطگگه معنگگاداری وجود نگگدارد .مؤمنی و همکگگارا
( )2392بیا کردهاند که اگر چه از پژوهشها نتایج متفاوتی به دسگگت رمده اسگگت ،اما به نظر
میرسگگگد کگه راهبردهای مقابلهای مسگگگئلهدار از طریق تقویت عزتنفس به عنوا مکانیسگگگم
واسگگطهای انطباقپذیری مثبت عمل می کنند .در صگگورتی که راهبردهای مقابله هیجا مدار با
عزتنفس پگایین و روشهای مقابله ای ناکاررمد همراه اسگگگت و در نتیجه فرد را از نظر روانی
رسگگگیگبپگذیر کرده و احتمگا گرایش بگه موادمخگدر بیشگگگتر می شگگگود .درواقع راهبردهای
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مقابلهای در یافتن راه حل برای مسگئله و مشگکل موجب انسجام فکری در جهت شناخت منبع
اسگگترس و ارزیابی قابلیت کنتر ر برای فرد میشگگود .صگگدیقی ارفعی و همکارا ()2392
بیا کردهاند که سگگبک مقابله ای مسگگئله مدار از طریق افزایش مهارتهای فرد برای مدیریت
تنش ،احتمگا موفقیگت وی را برای کگاهش فشگگگارهگا افزایش میدهگد و از طریق تمرکز بر
توانمندی های شگگناختی ،عاطفی ،اجتماعی و رفتاری فرد برای حل مسگگئله و نیز مواجهه فعا
با موقعیت تنشزا ،استرس را کاهش داده و منجر به رضایت از زندگی بیشتر میشود.
-2ابراز وجود

ابراز وجود عبگارت اسگگگت از توانگایی فرد جهگت دفگگاع از خود و توانگگایی «نگگه گفتن» بگگه
تقگاضگگگاهگایی که فرد نمی خواهد انجام دهد (ردام ریتا  .)0222 ،2مشگگگکالتی مانند بزهکاری،
نقص در عملکرد تحصگگگیلی و شگگگنگاختی ،فرار از مگدرسگگگه و مصگگگرف الکگل ،رفتگارهگگای
ضگگداجتماعی و اختالالت روانی با مهارتهای ضگگعیف اجتماعی فرد مرتبو هسگگتند (ثابتی و
1. Adam Rita
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شگگهنی .)2311 ،در پژوهش حاجیحسگگنی ،شگگفیعربادی ،پیرسگگاقی و بشگگیرپور ( )2392نشگگا
داده شگگگد زنگانی کگه قگدرت ابراز وجود بیشگگگتری دارنگد کمتر در معرض گرایش بگه اعتیگگاد
میبگاشگگگند .با این حا در پژوهش زرگر ،نجاریا و نعامی ( ) 2361رابطه معناداری بین ابراز
وجود و اعتیگگاد بگگه دسگگگگت نیگگامگگد .در ارتبگگاط بین ابراز وجود و رمگگادگی برای اعتیگگاد،
حگاجی حسگگگنی و همکارا ( )2392بیا کرده اند که افرادی که ابراز وجود کمتری دارند ،از
عگزت نگفگس و خگودپگنگگداره ضگگگعگیف تری برخوردارنگگد و بگگه همین دلیگگل ،توانگگایی رد
درخواسگگگتهگای نگامعقو دیررا را نگدارنگد .بهعالوه ممکن اسگگگت این افراد برای تقویت
خودپنداره ضگگعیف خود ،در جهت همانندسگگازی با دوسگگتا معتادشگگا عمل کنند تا شگگاید
بیشگگتر مورد تأیید قرار گیرند و از طرد شگگد بیشگگتر نجات یابند .بنابراین ابراز وجود پایین به
عنوا مهگگارت اجتمگاعی ضگگگعیف بگا اثر منفی بر عزت نفس و خودپنگگداره بگاعگگث افزایش
گرایش به مصرف مواد میشود.
-3اهمالکاری تحصیلی
اهمگا کاری تحصگگگیلی یکی از مشگگگکالتی اسگگگت که نوجوانا با ر مواجه هسگگگتند.

در مسگئولیتها ،ناتوانی در رسگید به اهداف مهم زندگی ،انجام کارها با سگرعت زیاد در
رخرین دقایق ،خیا بافی و نداشگگتن برنامهریزی مداوم برای زندگی اسگگت .اهما کاری
باعث بیقراری شگبانه و خواب نامناسگب ،سگگطوح باالی اسگگترس و هراس ،عقب افتاد به
دلیل کمبود زما یا تکمیل نامناسب تکالیف میشود .از رنجایی که اهما کاری به تأخیر
انداختن شروع کار و یا اجتناب از وظیفه است سبب بروز احساس گناه ،بیکفایتی ،حس
خودکمبینی ،اضگگطراب و افسگگردگی در فرد میشگگود .رفتارهای اهما کارانه دارای توا
بگاالیی برای ایجگاد اثرات دردنگاك روانی اجتماعی هسگگگتند و برای کنار رمد با ر ها
نیازمند داشگگتن توا باالی مقابلهای اسگگگت که در بعضگگی افراد وجود ندارد .لذا سگگگبب
رسگیبهای خاص ازجمله گرایش به مصگرف مواد میشود .نتایج پژوهش یعقوبی ،محققی،
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امیری و اسگگگفندیاری ( )2394و توکلی و دهکردیا ( )2390نشگگگا داد که بین متغیرهای
اهما کاری تحصگگیلی و نررش نسگگبت به سگگوءمصگگرف مواد رابطه مثبت وجود دارد و با
افزایش سگگگطو اهمگا کاری ،نررش نسگگگبت به مواد افزایش می یابد .یعقوبی و همکارا
( )2394در تبیین این یافتهها اینگونه بیا کردند که در شگگرایو خاص و مشگگگکلزای
اهما کاری ،به دلیل تجربه اضگگطراب بیش از اندازه از تعویق تکلیف ،فرد گاه دسگگت به
رفتگارهگای مقگابلگهای نگاکگاررمد و ناسگگگازگار میزند که در این میا نررش مثبت به
سگوءمصگگرف مواد نیز قابلتصگگور اسگت .اهما کاری پیامدهای مهم عینی (مانند از دسگگت
داد فرصگگگتها ،دررمد ،زما ) و عاطفی (مانند تضگگگعیف روحیه ،افزایش اسگگگترس و
اضگطراب ،ترس و عصگبانیت و نیز انریزه پایین) در فراگیرا به وجود میرورد و می تواند
زمینه را برای نررش نسگگبت به مواد فراهم رورد .بنابراین ،می توا اهما کاری را به عنوا
عامل گرایش به مصرف مواد در نظر داشت.
-4فرسودگی تحصیلی
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فرسگودگی تحصگیلی به عنوا یکی از عوامل فردی در بین دانشرموزا از اهمیت ویژهای
برخوردار اسگت .بسگیاری از پژوهشگررا  ،فرسودگی را حالتی از خستری هیجانی میدانند
که حاصگگل سگگندرم اسگگترس مزمن مانند گرانباری نقش ،فشگگار و محدودیتهای زمانی و
فقدا منابع کافی برای انجام داد وظایف و تکالیف محوله است .فرسودگی تحصیلی در
موقعیتهای رموزشگگی به عنوا احسگگاس خسگگتری به خاطر تقاضگگاها و الزامات تحصگگیل
(خسگگگتری) داشگگگتن یگک حس بگدبینانه و بدو عالقه به مطالب و تکالیف درسگگگی
(بیعالقری) و نیز احسگگاس پیشگگرفت شگگخصگگی ضگگعیف در امور درسگگی و تحصگگیلی
(خودکاررمدی شگگگخصگگگی کاهش یافته) تعریف میشگگگود (ژانگ ،گا و چام .)0221 ،2
همچنین از نظر بروس  )0229( 0فرسگگودگی زمانی اتفاق میافتد که یک فرد برای یک
دوره طوالنی اسگگگترس را تجربه کند .سگگگلمربادی ،سگگگلیمی ،خیامیربیز و جوا (،)2394
شگفیعی ،شگمسگی و قادری ( )2392و سگواری و بشگلیده ( )2366در پژوهشهای خود نشا
2. Bruce

1. Zhang, Gan & Cham

سيمين قبادزاده و همکاران

دادهاند که رابطه مثبت معناداری بین فرسگگودگی تحصگگیلی با گرایش به اعتیاد وجود دارد.

همچنین مولوی و رسگگو زاده ( )2363در مطالعه خود نشگگا دادند که شگگکسگگت تحصگگیلی
عامل پیشبینیکننده گرایش به موادمخدر اسگت .از این یافتهها اینگونه اسگتنباط میشود
کگه هر چگه فرسگگگودگی تحصگگگیلی افزایش یگابد گرایش به اعتیاد نیز افزایش مییابد.

سگگلمربادی و همکارا ( )2394در تبیین این یافته این چنین توضگگیو دادند که داشگگتن یک
حس بدبینانه و بدو عالقه به مطالب و تکالیف درسگگگی (بی عالقری) و نیز احسگگگاس
پیشگگرفت شگگخصگگی ضگگعیف در امور درسگگی و تحصگگیلی که خود از نشگگانهها و عالئم
فرسگودگی تحصگیلی به شگمار میروند موجب ایجاد نوعی احساس ناکامی و سرخوردگی
در فرد میشگگود .این احسگگاس می تواند فشگگاری در جهت انطباقهای انزواگرانه باشگگد .در
حالت انطباق انزواگرانه ،اعتیاد به الکل و موادمخدر راههای فرار خوبی برای به فراموشگگی
سگپرد وضگع موجود و فرار از فشگارها و تنشهایی اسگت که فرد با ر دسگت به گریبا
اسگت و در نتیجه فرد به مصگرف مواد گرایش پیدا میکند .بنابراین فرسگودگی تحصگیلی را
می توا به عنوا یک نشانه پیشبین و خطر برای مصرف مواد در نظر گرفت.

( )2392و محمدخانی ( )2361نشگگگا میدهند که عدم تعهد به مدرسگگگه و فعالیتهای
تحصگیلی و غیبت از مدرسگه ،به طور معناداری با مصرف مواد در دانشرموزا رابطه دارد.
این محققگا در تبیین این رابطگه بیگا کردهاند زمانی که نوجوا احسگگگاس پیوسگگگتری به
مدرسگگه خود داشگگته باشگگد ،کمتر احتما دارد که در رفتارهای فردی و اجتماعی مخرب
درگیر شگود و بیشتر احتما دارد که رفتارهای اجتماعی همنوا مانند موفقیت در مدرسه یا
امتناع از درگیری در سگگوءمصگگرف مواد را انجام دهد .عوامل تعیینکننده میزا تعهد به
مدرسگه شگگامل سگگازگاری رموزشگگی ،احسگگاسگگی و اجتماعی مثبت در دانشرموز میباشگگد.
عوامل تاثیر گذار در تعهد دانشرموزا به مدرسگگه عبارتند از :نحوهی اداره کالس توسگگو
معلم ،امکانات رفاهی ،تفریحی و رموزشگگی در مدرسگگه ،ویژگیهای سگگازما دهی مدارس
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(برنامههایی از قبیل سگگاختاردهی مجدد برنامههای درسگگی ،سگگهیم کرد دانشرموزا در
برخی تصگگمیمگیریها ،نوروریهای رموزشگگی مانند یادگیری همیارانه ،راهنمایی شگگغلی،
برگزاری رزمو ها ،خدمات مسگگگتقیم برای دانشرموزا رسگگگیبپذیر به منظور افزایش
شگرکت ر ها در فعالیتهای تحصگیلی و کسب موفقیت در ر ها) ،فعالیتهای فوقبرنامه
همانند برنامههای سگگهیم کرد دانشرموز در ادارهی مدرسگگه ،همکاری در ایجاد نظم و
زیباسگازی کالسها و گرداند بوفه مدرسگه .همچنین انتظار میرود که برنامههای رموزش
حرفهای به صگورت علمی که در ر دانشرموزا فرصگت رشنایی با دنیای کار را مییابند
و برنامههای رموزش خصگگوصگگی توسگگو عدهای از دانشرموزا به عدهای دیرر و فراهم
رورد فرصگگتهایی برای ارضگگاء حس هیجا طلبی و تنوعطلبی در بعضگگی دانشرموزا ،
میزا تعهد به مدرسگگگه را افزایش میدهند و در نتیجه موفقیت تحصگگگیلی دانشرموزا
افزایش مییابد که خود یکی از مهم ترین عوامل حفاظتکننده در برابر مصگگگرف مواد
توسو دانشرموزا است.
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 -6مکانیسم (دفاعی) در فرد معتاد و خانواده

متغیر دیرری که می تواند نقش اسگگاسگگی در اعتیاد داشگگته باشگگد ،مکانیسگگمهای دفاعی اسگگت.
مکانیسگگم های دفاعی فرریندهای ناهشگگیار درو روانی هسگگتند که وظیفه محافظت از خود را
در مقگابگل موقعیگتهگای تهگدیگدرمیز یگا اسگگگترسزا بگه عهده دارد .ر ها از طریق اجتناب از
اضگطراب و با شگیوها ی خاص از مواجهه با اضطراب شرایو روانی را سازما و بقا میبخش ند.
بنگابراین ،ر هگگا تالشهگگایی را در رویگارویی بگگا تعگارض روانی انجگام میدهنگد و می تواننگگد
رفتارهای مقابله ای را تسگهیل کنند .اما اسگتفاده نامناسب از ر ها (همچو اجتناب ،فرافکنی،
جابجایی و انزوا) می تواند رشگد روانی را مختل کند و از پاسگگخهای مقابلهای مفید جلوگ یری
بگه عمگل رورد (کرامر  .)0220 ،2مکگانیسگگگمهگای دفگاعی در حقیقگت تحریفکننده واقعیت
هسگگگتند .هرچه میزا تحریف شگگگناختی یک دفاع بیشگگگتر باشگگگد ،به دنبا ر  ،میزا رگاهی
هشگگگیارانه کاسگگگته می شگگگود و در نتیجه تالش کمتری برای مقابله با تحریف شگگگناختی انجام
1. Cramer

سيمين قبادزاده و همکاران

میشگگود (براد .)0224 ،از اینرو ،مکانیسگگمهای دفاعی خصگگوصگگاً مکانیسگگمهایی که رشگگد
نایافته تر هسگگگتند ،مانعی برای درك واقعیت در فرد می شگگگود و امکا دفاع منطقی و مؤثر را
از وی سگگگلب می کند و ظرفیت بینشگگگی و خوداکتشگگگافی فرد را کاهش میدهند (وایلنت ،2
 .)0223مهدی ،فهیمی و بیرامی ( )2390و اکبری زردخانه ،رسگگتمی و زارعا ( )2361نشگگا
دادند که بین مکانیسگگم های دفاعی رشگگد یافته و نیافته با گرایش به مصگگرف مواد و موادمخدر
رابطگه معنگادار وجود دارد .پناهعلی و رقایی ئیالنو ( )2393نشگگگا دادند که در مکانیسگگگمهای
دفگاعی بین سگگگه گروه افراد عادی ،زندانیا معتاد و زندانیا غیرمعتاد تفاوت معناداری وجود
دارد؛ به طوری که میزا اسگگتفاده از مکانیسگگمهای دفاعی رشگگد یافته در زندانیا معتاد و غیر
معتگاد کمتر از افراد عگادی بود .همچنین زنگدانیگا معتاد و غیرمعتاد نسگگگبت به افراد عادی در
مکگانیسگگگمهگای دفگاعی ناپخته و روا رزرده نمرات باالتری داشگگگتند .نتایج پژوهش قمری،
رسگگگتمی ،نگادر و ایگلبیری قلعهنی ( ) 2390و احمدی ،نجفی ،حسگگگینی المدنی و عاشگگگوری
( ) 2392نشگگگا داد کگه بین مکگانیسگگگم هگای دفاعی در افراد معتاد و غیر معتاد تفاوت معنادار
وجود دارد .به این صگگورت که مکانیسگگمهای دفاعی رشگگد نیافته و نوروتیک در افراد معتاد و

توانایی تحلیل ،تصگمیمگیری و انتخاب رفتار صگحیو را از دسگت میدهند و در این شگرایو
احتمگا ارتکگاب رفتگارهگای نگاسگگگازگارانه افزایش می یابد .در این مفهوم می توا مصگگگرف
موادمخدر را به عنوا یک مکانیسگگم دفاعی رشگگد نیافته یا نوروتیک در نظر گرفت که افراد
در هنرام مواجهه با موقعیتهای مشگگگکلرفرین به ر متوسگگگل میشگگگوند .همچنین ،میتوا
بیگا کرد کگه وقتی اطالعگات هیجانی و شگگگناختی به درسگگگتی در فرریند پردازش ،ادراك و
ارزیابی نشگگوند ،سگگازما عواطف و شگگناختهای فرد عملکرد بهینهای نخواهد داشگگت و در
نتیجه احتما اسگتفاده از مکانیسگگمهای دفاعی رشگگد نیافته و نوروتیک در شگگرایو اسگگترسزا
افزایش مییابد.
1. Vaillant
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اعتیاد یک مسگگگئله خانوادگی اسگگگت و هنرامی که خانواده یا یکی از وابسگگگترا دچار
سگوءمصگرف مواد هسگتند ،استرس باالیی را تجربه می کنند .در این شرایو ،خانواده به عنوا
یک واحد جهت کسگگگب مجدد ثبات و تعاد  ،راهبردهای مقابلهای و مکانیسگگگمهای دفاعی
پ یچیده اتخاذ می کند که ممکن اسگت در مزمن شگد سوءمصرف نقش داشته باشند .رگاهی
از این فرایندها و ارزشگیابی تعامالت میا عضگو مصگرفکننده و سایر اعضای خانواده منجر
بگه فهم نقش پویگایی ناکاررمد خانوادگی در علت شگگگناسگگگی ،نوع مصگگگرف و پیشگگگرفت ر
می شگگود (سگگاتوریوس ،لف ،لوپز ،ای بور ماج و اوکاشگگا  .)0226 ،2جناربادی و زمانی ()2394
به بررسگگی مکانیسگگمهای دفاعی خانوادههای افراد مبتال به سگگوءمصگگرف موادمخدر پرداختند.
نتگایج ر ها نشگگگا داد که خانوادههای این افراد بیشگگگتر از سگگگبکهای دفاعی رشگگگد نایافته
اسگگگتفاده می کنند .بیشگگگترین میانرین و درصگگگد اسگگگتفاده از مکانیسگگگمهای رشگگگد نایاف ته در
خگانواده هگای بیمگارا مبتال بگه مصگگگرف موادمخدر و الکل و کمترین میانرین و درصگگگد در
خانوادههای بیمارا مبتال به مصگگرف مواد ررامبخش بوده اسگگت .در میا مکانیسگگمهای رشگگد
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نایافته بیشگگترین درصگگد مربوط به مکانیزم انکار و کمترین درصگگد متعلق به مکانیسگگم گذار به
عمگل بود .این محققگا در تبیین این نتگایج بیا کردند که حضگگگور در خانواده دارای عضگگگو
مبتال به اختال روانی ،اغلب فشگگگار عینی و ذهنی عمده ای بر سگگگایر اعضگگگای خانواده تحمیل
می کنگد .شگگگایگد یکی از دالیگل اسگگگتفگاده بیش از حگد خگانواده هگای افراد مبتال بگه اعتیاد از
مکانیسگگگم های دفاعی رشگگگد نایافته عدم روبرو شگگگد با همین مشگگگکالت در خانواده اسگگگت.
دفاعهایی مانند انکار ،جبرا  ،تشگکل واکنشگگی ،عقالنی سگگازی که خانواده افراد مبتال به اعتیاد
از ر ها اسگگگتفاده میکنند ،نه تنها باعث حل مشگگگکل خانواده نمی شگگگود بلکه با افزایش تنش
دفاعی باعث خسگتری ذهنی این افراد نیز می شگود .این افراد با توسگل به مکانیسگم انکار س عی
می کنند شگگرایو موجود را نفی کنند و با دفاع عقالنی سگگازی سگگعی در توجیه رفتارها و اعما
نادرسگگت خود دارند و از این طریق یک دور باطل ایجاد و باعث تثبیت این دفاعها میشگگود.
چو افراد قادر به حل مشگگکالت نیسگگتند سگگعی می کنند اثرات زیانبار ر را حتی به صگگورت
1 .Sartorius, Leff, Lopez, Ibor, Maj
& Okasha

سيمين قبادزاده و همکاران

موقتی کاهش دهند و در نتیجه بیشگتر به مکانیسگمهای ناکاررمد و اسگتفاده از ر ها سوق داده
می شگگوند .بنابراین ،با توجه به تحقیقات انجام شگگده می توا گفت مکانیسگگمهای رشگگدنایافته
هم در افراد معتاد و هم در خانوادههای ر ها بیشتر استفاده میشود.
-7ویژگیهای جمعیتشناختی

ویژگیهای جمعیتشگگناختی ازجمله متغیرهایی هسگگتند که به عنوا عوامل افزایش خطر
درگرایش به مصگرف مواد مطرح شگدهاند .مرکز ملی اعتیاد و سگوءمصگرف مواد دانشگگراه
کلمبیا  )0223( 2در مطالعهای با بررسگی پژوهشهای انجام شگده در زمینه سوءمصرف مواد
اظهار کرد که پدیده سگگوءمصگگرف الکل ،تنباکو و مواد غیرقانونی در سگگنین  26تا 05
سگالری شگایع اسگگت و این سگگنی اسگت که اکثر جوانا به دانشگگراه میروند .بر طبق این
گزارش افراد با ورود به دانشگراه با منابع اسگترس زیادی شگامل جدایی از خانواده ،تشکیل
گروههای اجتماعی جدید ،فشگگارهای تحصگگیلی شگگدید و عدم تواز بین مسگگئولیتهای
اجتماعی با وظایف زندگی و تحصگیلی مواجه میشگوند .نوع پاسگخ افراد به این استرسها
متفاوت اسگگت و برخی روشهای ناسگگالمی را برای مواجهه با این عوامل فشگگارزا انتخاب

متغیرهای جمعیت شگناختی پرداختند .متغیرهای جمعیتشناختی مورد نظر در این پژوهش
شگامل سن ،جنسیت ،وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی و متغیرهای بین فردی نیز شامل
محل سگکونت ،دوسگتا مصگرفکننده مواد ،رشگنایی یا عدم رشگنایی دانشجویا با مرکز
مشگاوره دانشگراه ،خانواده از هم گسگیخته و عضگویت در گروههای رسگمی بود .یافتههای
این پژوهش نشگا داد که به طور کلی  03/8درصگد از دانشگجویا مورد بررسی در معرض
اعتیاد قرار دارند .همچنین ،یافتهها نشگگا داد که بین دو متغیر سگگن و اعتیادپذیری رابطه
معناداری وجود ندارد .در تحلیل متغیرهای فردی نتایج نشگا داد که به جز متغیر جنسیت
1. The National Center on Addiction
and Substance abuse at Columbia
University
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بقیه متغیرهای فردی شگامل سگن ،وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی درمجموع  23درصد
از واریانس تغییرات مربوط به اعتیادپذیری را تبیین میکنند .همچنین پایین بود وضعیت
اقتصگگگادی ،اعتیگادپگذیری را در فرد افزایش میدهگد .در ارتباط با متغیرهای بینفردی
مشگگخص شگگد که متغیرهای دوسگگتا مصگگرفکننده مواد و خانواده از هم گسگگیخته در
پیشبینی اعتیادپذیری نقش داشگگته اسگگت و داشگگتن دوسگگتا مصگگرفکننده مواد و وجود
خانواده از هم گسگگیخته می تواند اعتیادپذیری فرد را افزایش دهد .نتایج پژوهش اکبری
زردخانه و همکارا ( )2369در دانشگجویا دانشگراههای دولتی کشگور نشگا داد که نسبت
مصگرف همه مواد در بین دانشگجویا پسگر بیشگتر از دخترا اسگت .همچنین در گروههای
سگنی باالتر نسگبت مصگرف مشگروبات الکلی و تریاك بیشگتر بوده و در گروه دانشجویا
مجرد و جدا شده نسبت مصرف کراك باالتر از گروه دانشجویا متأهل بود .در پژوهش
فوق مشگخص شگد که مصگگرف سگیرار در بین دانشگگجویا سگاکن در خوابراه و مصگگرف
مشگروبات الکلی در بین دانشگجویا سگاکن در خانههای دانشجوئی نسبت به دیرر گروهها
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بیشگگتر بود .یافتههای فاضگگلی پور و فتاحی ( )2366نشگگا داد که بین بیکاری پدر خانواده،
فقر خانواده ،پایراه اقتصادی و اجتماعی خانواده با اعتیاد فرزند رابطه وجود دارد.

ارتباط بین رشگتههای تحصیلی دانشجویا و رفتار مصرف مواد نیز مورد توجه برخی
از محققگا بوده اسگگگت .بوالهری ،طارمیا و پیروی ( )2368دریک پژوهش زمینه یابی به
این نتیجه رسگیدند که دانشجویا گروههای فنی و مهندسی بیشترین فراوانی مصرف مواد
را نشگگگا دادنگد .کرد میرزا ،رزاد و اسگگگکنگدری ( )2360در پژوهش خود بین گروههای
رموزشگی هنر ،انسگانی ،فنی -مهندسگی و پزشکی در رسیبپذیری به اعتیاد تفاوت معنادار
نیافتند ،اما در کل گروه رموزشگی هنر بیشگترین رسگیب را نسبت به سایر گروهها نشا داد.
همچنین خالقی ،صگیادی و ناظر ( )2362در پژوهش خود دریافتند که افراد مجرد بیشتر از
متأهلها از داروهای اعصگگاب و موادمخدر اسگگتفاده میکنند .در مجموع ،نتایج پژوهشها
نشگا میدهد که بین ویژگیهای جمعیت شناختی مثل جنسیت ،سن ،وضعیت اقتصادی،
رشگته تحصیلی ،وضعیت تأهل و وضعیت سکونت در زما تحصیل و مصرف مواد رابطه

سيمين قبادزاده و همکاران

معناداری وجود دارد.
عوامل فردی (هیجانی)
-9هوش هیجانی

در مواجهگه بگا رسگگگیبهای اجتماعی و رفتارهای مخرب مانند اعتیاد ،هوش هیجانی می تواند
اثرگگذار بگاشگگگد .هوش هیجگانی تعگاریف متعددی دارد .در این تعاریف دو خو نظری کلی
وجود دارد :یکی دیگدگگاه اولیگه از هوش هیجگانی اسگگگت کگه ر را بگه عنوا نوعی از هوش
تعریف میکنگد کگه هیجا و عاطفه را در بر میگیرد .دوم دیدگاه مختلطی اسگگگت که هوش
هیجانی را با سگگایر تواناییها و ویژگیهای شگگخصگگیتی مانند انریزش ترکیب میکند .گلمن
هوش هیجگانی را اینگونه تعریف می کند :هوش هیجانی توانایی درك ،توصگگگیف ،دریافت
و مهار هیجا ها اسگت .گلمن پنج مهارت ا سگاسگی هوش هیجانی را شامل شناخت احساسات
خود ،تسگلو بر احسگاسگات ،برانریختن ،ترغیب خود و شناسایی احساسات دیررا و تنظیم
روابو خود بگا دیررا تعریف میکنگد (گلمن ،2999 ،ترجمگه ابراهیمی و جوینگده.)2363 ،
بگار-ر و پارکر  ) 0222( 2نیز هوش هیجانی را به عنوا تواناییهای یک شگگگخص در سگگگر و

حل مسگئله (توانایی تشگگخیص و تعریف مشگگکالت و ایجاد و بهکارگیری راهحلهای مؤثر)،
شگگگادکگامی (توانگایی احسگگگاس رضگگگایگت از زنگدگی ،خود و دیررا ) ،اسگگگتقال (توانگگایی
خودرهبری ،خویشگگتنداری فکری و عملی و رهایی از وابسگگتریهای هیجانی) ،تحمل فشگگار
روانی (توانگایی تحمگل فرد در برابر رویگدادهای ناخوشگگگایند ،شگگگرایو تنشزا و هیجا های
شگگدید) ،خودشگگکوفایی (توانایی تشگگگخیص اسگگتعدادهای ذاتی و کارهایی را که شگگگخص
می توانگد ،می خواهگگد و از انجگام ر هگگا لگذت می برد) ،خودرگگگاهی (میزا رگگاهی فرد از
احسگاسگات خویش و درك و فهم این احساسات) ،واقعگرایی (توانایی ارزیابی رابطه تجربه
عگاطفی و عینیگتهگای موجود) ،روابو میگا فردی (مهگارتهگای اجتماعی -توانایی ایجاد و
1. Bar-on & Parker

Vol. 4, No. 13, Spring 2017

مرکب از پانزده مؤلفه به شرح زیر میدانند:

سال  ،4شماره  ،31بهار 3131

کار داشگگگتن با چالشهای محیطی تعریف میکنند .بار-ر و پارکر ( )0222هوش هیجانی را

25

عوامل رفتاری ،هيجاني و اجتماعي مرتبط با ...

حفظ روابو رضگگایتبخش متقابل) ،خوشبینی (توانایی توجه به جنبههای روشگگن تر زندگی
و حفظ نررش مثبت حتی در هنرام وجود احسگگاسگگات) ،حرمت خود (توانایی خودرگاهی،
درك و پگذیرش خویش و احترام بگه خود) ،کنتر تکگانگههگا (توانگایی مقگاومگت در مقگابگگل
تنشهگا یگا وسگگگوسگگگهها و کنتر هیجا های خویش) ،انعطافپذیری (توانایی کنار رمد با
هیجگا هگا ،افکگار و رفتگارهای فرد در شگگگرایو و موقعیتهای مختلف) ،مسگگگئولیت پذیری
(توانگایی فرد در معرفی خود بگه عنوا عضگگگوی مفیگد و سگگگازنده و دارای حس همکاری در
گروه های اجتماعی خویش) ،همدلی (توا رگاهی از احسگاسگات دیررا و درك و تحسین
ر احسگاسگا ت) و قاطعیت (ابراز احسگاسات ،باورها ،افکار و دفاع منطقی و مطلوب از حق و
حقوق خویش) (سیاروچی ،فورگاس و مایر .)0222 ،2
بریگا کولگه مرز ،نریمگانی ،سگگگلطگانی و مهرابی ( ،)2393نگاطق و مینگاکگاری ( )2366و
رضگگایی دوگاهه ( )2319در پژوهشهای خود به مقایسگگگه هوش هیجانی در افراد معتاد و غیر
معتاد پرداختند .یافتههای ر ها نشگگگا داد که هوش هیجانی معتادین از افراد غیرمعتاد همتای
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خود پایین تر اسگگگت .ناطق و میناکاری ( ) 2366در تبیین این نتیجه چنین بیا کردند که افراد
مصگگرف کننده موادمخدر در درك هیجانات خود و دیررا ضگگعیف میباشگگند و نمی توانند
با احسگگاسگگات دیررا همرأیی و همراهی نمایند .همچنین این افراد نمی توانند با احسگگاسگگات
کهنگه و مخرب خود کنگار بیگایند ،بنابراین سگگگعی می کنند که از طریق مصگگگرف موادمخدر
تنشهگا و نگاراحتی هگای مبهم و نگاشگگگنگاختگه خود را از بین ببرند .همچنین بریا کوله مرز و
همکگارا ( )2393در تبیین نتگایج خود چنین بیگا کردند که افراد دچار نارسگگگایی هیجانی به
دلیل عدم رگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شگگگناختی احسگگگاسگگگات خود ،معموالً قادر به
شگناسگایی ،درك و یا توصگیف هیجا های خویش نیسگتند و توانایی محدودی در سازگاری
با شگگگرایو تنشزا دارند ،که این موضگگگوع می تواند منجر به مصگگگرف مواد شگگگود .بنابراین بر
اسگگاس یافتههای تحقیقات می توا نتیجه گرفت که هرچه هوش هیجانی باالتر باشگگد گرایش
شخص به مصرف مواد کمتر میشود.
1. Ciarrochi, Forgas, & Mayer

سيمين قبادزاده و همکاران

-2هیجانطلبی

یکی از عوامل روانشگناختی مرتبو با سگوءمصگرف مواد ،هیجا خواهی اسگگت .هیجا خواهی
بگه عنوا جسگگگتجوی هیجگا هگا و تجارب متنوع ،تازه ،پیچیده و میل به خطر کرد تعریف
شده است (زاکرمن  .)2994 ،2زاکرمن ،هیجا طلبی را دارای چهار بعد دانسته است:
 ) 2هیجا جویی و ماجراجویی :میل به فعالیتهای بدنی که سگگگرعت خطر و تازگی داشگگگته
باشگگگند؛  )0تجربه جویی :جسگگگتجوی تجربههای نو به کمک مسگگگافرت ،موسگگگیقی ،هنر و یا
سگگگبک زندگی ناهمرو با اشگگگخاصگگگی که گرایشهای مشگگگابهی دارند؛  )3بازداریزدایی:
تمایل به تکانشگگی بود  ،سگگرکشگگی در برابر هنجارهای اجتماعی و ترجیو داد موقعیتهای
غیرقابل پیشبینی؛  ) 4حسگگاسگگیت نسگگبت به یکنواختی :بیزاری از تجارب تکراری ،کارهای
عگادی و افراد قگابگل پیشبینی .نتگایج پژوهشهای محمدخانی و رضگگگایی جمالویی (،)2395
جها شگگاهلو ،محمدخانی ،امیری ،فخاری و حسگگینی ( )2395و محمدخانی ( )2361نشگگا
داده اسگگگت کگه هیجا خواهی یکی از بهترین پیشبینی کنندههای گرایش به مصگگگرف مواد
اسگگگت .همچنین در پژوهش کیامرثی و ابوالقاسگگگمی ( ) 2392نشگگگا داده شگگگد که با افزایش

دریافتند که افراد سگوءمصگرف کننده تریاك و هرویین سگطو هیجا طلبی باالتری نسبت به
افراد عگادی دارنگد .کیگامرثی و ابوالقگاسگگگمی ( ) 2392در تبیین این رابطه بیا کردند که افراد
دارای سگوءمصگرف مواد احتماالً به دلیل برخورداری از سگیسگتم فعا ساز رفتاری قویتر ،در
گرایش بگه موادمخگدر رسگگگیگبپگذیرتر هسگگگتند .همچنین با توجه به اینکه موادمخدر میزا
انریختری را افزایش میدهد ،افراد دارای هیجا خواهی باال تمایل بیشگگتری به مصگگرف مواد
نشگگگا میدهنگد .بگا توجه به نتایج پژوهشهای انجام شگگگده می توا نتیجه گرفت که سگگگطو
هیجگا طلبی در افراد معتگاد نسگگگبت به افراد عادی باالتر بوده و همچنین هیجا طلبی پیشبین
گ رایش به اعتیاد میباشد.

1. Zuckerman
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-3خودتنظیمی هیجانی

یکی از عواملی که ارتباط نزدیکی با مصگگرف مواد دارد خودتنظیمی هیجانی اسگگت.
خودتنظیمی یا به عبارت دیرر کنتر خود ،تالش سگگازما یافته در جهت تنظیم افکار،
احسگگاسگگات و اعما به منظور دسگگتیابی به اهداف خاص اسگگت (مایبر

 .)0222 ،2مایر و

سگگالووی ،کاروسگگو و سگگیتارنیوس  )0223( 0خودتنظیمی را تحت عنوا کاربرد صگگحیو
هیجا ها معرفی مینمایند و اعتقاد دارند که قدرت تنظیم احسگگاسگگات موجب افزایش
ظرفیت شگگخصگگی برای تسگگکین داد خود ،درك کرد اضگگطرابها ،افسگگردگیها یا
بیحوصگگلریهای متداو میشگگگود .خودتنظیمی فرایندی اسگگگت که به موجب ر فرد
می تواند افکار ،هیجانات و رفتارش را مطابق اهداف خود کنتر کند .اغلب ،کوشگگشهای
خودتنظیمی به تدریج ،بدو اینکه با موانع بیرونی یا نقایص شگگخصگگی مواجه شگگوند ،ادامه
مییابند .با وجود این ،گاهی اوقات افراد دررنچه که میخواهند انجام دهند با مشگگکالتی
روبرو میشگگوند .به عنوا مثا خود تنظیمی پایین می تواند در اعتیاد به مصگگرف داروها و

Vol. 4, No. 13, Spring 2017

سال  ،4شماره  ،31بهار 3131

28

الکل دخیل باشگگگد و در واقع یکی از مهم ترین علل ر در نظر گرفته میشگگگود ،زیرا
خودداری از مصگگرف مواد بعد از اینکه فرد جریا تنظیم مصگگرف را تثبیت کرد ،بسگگیار
مشگگکل اسگگت .نتایج تحقیق رمضگگا زاده ،مرادی و محمدخانی ( )2394و قائدنیای جهرمی،
حسگنی ،نوری و فرمانی شگهرضگا ( ) 2393نشگا داده است که رموزش راهبردهای نظمجویی
زمینه را برای بهبود و عدم بازگشگگت به سگگوءمصگگرف مواد فراهم میکند .نتایج تحقیق جانفر
و شگگیرازی ( )2394و کاری ،نوارا و موسگگیزاده ( )2393نشگگا داده اسگگت که بین ابعاد
دشگگواریهای تنظیم هیجانی با اسگگتعداد به اعتیاد رابطه مثبت و معناداری وجود داد .نتایج
پژوهش بابایی و همکارا ( ) 2392و محمدخانی ،صگگادقی و فرزاد ( )2392نشگگا داده اسگگت
که توانایی فرد در اسگتفاده از راهبردهای تنظیم هیجا می تواند اثر وسگگوسگه بر مصگگرف مواد
را تحت تاثیر قرار دهد .پژوهش احدی ،ابوالقاسگگمی و نریمانی ( )2366نشگگا داد که افراد
وابسگگته به مواد نسگگبت به دیرر افراد از خودتنظیمی پایینتری برخوردار هسگگتند .نجفی،
& 2. Mayer, Salovey, Caruso,
Sitarenios

1. Myberg

سيمين قبادزاده و همکاران

محمگدی فر و عبگداللهی ( )2394در پژوهش خود نقش مولفههای تنظیم هیجا  ،عدم تحمل
پریشگگگانی و هیجگا خواهی را مرور کردند و نتیجه گرفتند که نقص در عملکرد هیجانی نقش
مهمی در گرایش به ابتال به سگوءمصگگرف مواد دارند .جانفر و شگگیرازی ( )2394بیا داشگگتهاند
که افراد معتاد قادر به بهکارگیری راهبردهای مؤثر تنظیم رفتار نیسگگگتند و این امر باعث
ایجاد مشگگکالتی در زمینههای رفتاری و روابو بینفردی میگردد .همچنین بر اسگگگاس
دیدگاه شناختی می توا چنین تبیین کرد که افراد وابسته به موادمخدر جهت حفظ تعاد
جسگمانی و روانی به جای اینکه به اعما برنامهریزی شگگده درونی بپردازند به سگگاختارهای
بیرونی از جملگه وابسگگگتری بگه مواد بیش از حگد اعتمگاد میکننگد و به علت مهارتهای
خودتنظیمگری پایین ،قادر به کنتر مصگگرف خود نیز نیسگگتند .بنابراین به نظر میرسگگد که
خودتنظیمی هیجگانی نقش مهمی هم در گرایش بگه مصگگگرف مواد و هم در ادامگه و عود ایفگا
میکند.
-4برانگیختگی
2

ویسگگیک ،اسگگتوارت ،بیل و کانرود ( )0229دریافتند که ویژگیهای روانشگگناختی مانند

مهارتهای خود مهارگری شگود .نتایج پژوهش جاللی و احدی ( )2394نشگا داد که بین
سگگگطوح باالی برانریختری با سگگگوءمصگگگرف مواد رابطه وجود دارد .به عبارت دیرر،
برانریختری اثر مثبت مسگگتقیم و غیرمسگگتقیم (از طریق تأثیر بر مهارتهای اجتماعی) بر
سگگگوءمصگگگرف مواد دارد .همچنین بین مولفگههگای برانریختری یعنی عگدم برنامهریزی،
برانریختری حرکتی و برانریختری شگناختی با گرایش به سگگوءمصگگرف مواد در نوجوانا
رابطه مثبت معنادار بدسگگت رمد .جاللی و احدی ( ) 2394در تبیین این رابطه بیا کردند که
به نظر میرسگد عدم برنامهریزی سگبب میشگود که نوجوانا توجه کمتری به رینده داشگته
بگاشگگگنگد و بگدو برنگامگهریزی عمل کنند .این موضگگگوع به نوبه خود زمینه گرایش به
1. Woicik, Stewart, Pihl & Conrod
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سگگوءمصگگرف مواد را در رنا فراهم میسگگازد .برانریختری حرکتی در نوجوانا که به
معنای ناتمام رها کرد کارها و پرخاش به دیررا به هنرام عصگگبانیت اسگگت ،مشگگکالتی
در روابو بینفردی ایجاد میکند و فرد برای رهایی از این مشگکالت ،به سوءمصرف مواد
روی میرورد .بارات  )2994( 2معتقد اسگگت که برخی از الروهای مغزی با برانریختری
مرتبو هسگتند .به نظر میرسد که برانریختری شناختی فرد را از نظر فیزیولوژیکی مستعد
چنین الرویی میسازد .افزو بر ر  ،برانریختری شناختی می تواند توانایی تمرکز ،توجه،
تفکر ،استدال و در کل پردازش خبر را دچار مشکل سازد و در نتیجه احتما گرایش به
سگگگوءمصگگگرف مواد را افزایش دهد .بنابراین با توجه به نتایج پژوهشهای صگگگورت گرفته
مؤ لفگه برانریختری کگه نوعی متغیر چندوجهی هیجانی ،رفتاری و شگگگناختی اسگگگت پیشبین
گرایش به مصرف مواد میباشد.

مسگائل و معضگالت اجتماعی اسگت که در به خطر انداختن سالمت فرد ،خانواده و مخصوص اً

Vol. 4, No. 13, Spring 2017

10

با خود ،دیررا  ،جامعه و طبیعت پایههای اصگلی ایجاد اعتیاد معرفی شدهاند .اعتیاد یکی از
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عوامل اجتماعی
در یک دسگتهبندی که توسگو لیتری ( ،2964نقل از دانایی )2394 ،صورت گرفت ،تعامل

سگگگالمگت جامعه نقش مؤثر دارد .تحقیقات مختلفی به بررسگگگی نقش و رابطه عوامل مختلف
اجتماعی با اعتیاد پرداختهاند که در زیر به ر ها اشاره میشود.
-9وضعیت

آنومیک 2

نتایج پژوهش دانایی ( )2394نشگگا داد که وضگگعیت رنومیک (نابسگگامانی اجتماعی) رابطه
معناداری با گرایش به اعتیاد دارد .وضگعیت رنومیک ،به شگرایطی گفته میشگود که جامعه
نفوذ خود را در هدایت رفتار بشگگر از دسگگت میدهد .برای پی برد به این مطلب ،کافی
اسگت شگهرهای بزر

را با شگهرهای کوچک تر مقایسگه کرد .در شگهرهای کوچک ،هر

کس بخواهد از عادتهای جاری مردم تخلف کند با مخالفتهایی که گاه شگدید اسگگت
روبهرو میشگگگود .برعکس ،در شگگهرهای بزر  ،فرد بیشگگتر از قید عمومی رزاد اسگگگت
2. anomic

1. Barratt

سيمين قبادزاده و همکاران

(دورکیم  .)2389 ،2دانگایی ( ) 2394در تبیین یگافتگه خود چنین بیا کرد که هرگاه شگگگیرازه
نظمهای اجتماعی از هم گسگگیخته گردد ،نفوذ نظارتکننده جامعه بر گرایشهای فردی،
کارایی خود را از دسگت میدهد و افراد جامعه به حا خودشگگا واگذار خواهند شگگد .در
این موقعیت ،ررزوهای فردی ،دیرر با هنجارهای مشگگترك تنظیم نمیشگگود و در نتیجه
افراد از راهنمایی اخالقی بیبهره بوده و هر کسگگی فقو اهداف شگگخصگگی را دنبا میکند.
بنگابراین متغیر نگابسگگگامگانی اجتمگاعی را می توا یکی از مؤلفگههگگای مهم اجتمگگاعی در بروز
استعداد گرایش به اعتیاد در نظر داشت.
-2سرمایه اجتماعی و شبکه روابط

سگگرمایه اجتماعی عبارت اسگگت از منابع حاصگگل از روابو و سگگازما اجتماعی که افراد را در
رسگگگید به هدفشگگگا کمک میکند .پاتنام  0سگگگرمایه اجتماعی را با  3مؤلفه تعریف میکند:
شگگگبکههای اجتماعی ،مشگگگارکت و اعتماد (پاتنام .) 0222 ،طبق نظر پاتنام ،سگگگرمایه اجتماعی
بگاال موجگب کگاهش جرم و اعتیاد می شگگگود .جوانا بزهکار اغلب در معرض نوعی از روابو
اجتمگاعی هسگگگتنگد کگه ویژگی ر نبود رابطگه و پیونگد نزدیگک و صگگگمیمانه بین والدین و

معتگاد و غیرمعتگاد از لحگاظ میزا مشگگگارکگت اجتمگاعی در فعگگالیگتهگای مختلف ،اعتمگگاد
اجتماعی ،روابو اجتماعی (روابو همسگگگایری ،ر وابو خانوادگی و دوسگگگتانه ،کمک یا ایثار
نسگگگبگت به غریبه ها) تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین پژوهش جلیلیا ( )2366نشگگگا داد
که هر چه شگبکه روابو ناسگالم افراد قبل و بعد از اعتیاد قویتر و وسگیع تر باشگد ،شگگدت
درگیری ر ها در اعتیاد بیشگگگتر خواهد بود .نتایج پژوهش فروع الدین و صگگگدرالسگگگادات
( )2362نشگگا داد که  84/4درصگگد معتادا بیا کرده اند که اولین بار از طرف دوسگگتانشگگا
موادمخدر به ر ها ارائه شگگده اسگگت و  61/9درصگگد جوانا غیرمعتاد با هیچ دوسگگت معتادی
همنشگگین نبوده و معاشگگرت نداشگگتهاند؛ در حالی که  69/9درصگگد جوانا معتاد بیا کردهاند
2. Putnam

1 .Durkheim
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فرزندا اسگگت که به تدریج کیفیت این روابو در رفتار ر ها نسگگبت به دیررا اثر میگذارد
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که دارای دوسگت معتاد هسگتند .همچنین سگتوده ( ) 2313در پژوهش خود نشا داد که بیشتر
معتگادا از خگانواده هایی بودند که در ر مشگگگارکت ،همکاری و اتحاد در روابو عاطفی کم
بوده و اعضگگگای خگانواده دارای بیمگاریهگای روانی بوده انگد و والگدین بگه نیگازهگای فرزنگدا
توجهی نگداشگگگتنگد .در تبیین این یگافتهها جلیلیا ( ) 2366بیا کرد که فرد به خاطر ضگگگعف
پیوند و ارتباط با جامعه به انحراف (اعتیاد) کشگگیده میشگگود .گروههای کوچک ،صگگمیمی و
دارای پیوندهای محکم ،از طریق فراهم سگاختن تعلق و دلبسگگتری (عشگگق ،دوسگگتی و عاطفه)
و یگک حس پیونگد با اعضگگگا خانواده یا اجتماع ،قدرت نفوذ بر رفتار پیدا میکنند (هورتیز  2و
همکارا  .)2992 ،بنابراین می توا گفت هر اندازه فرد قبل از اعتیاد احسگگگاس پیوند بیشگگگتری
با اعضگای شگگبکه سگگالم خود داشگته باشگگد ،به واسگگطه کنترلی که از طریق پیوندها و از سگگوی
اعضگگگای شگگگبکهاش بر روی او اعما میشگگگود میز ا درگیری او در اعتیاد کمتر خواهد بود.
ویژگی هگای شگگگبکگه شگگگخصگگگی و پیونگدهگای اجتماعی غیر رسگگگمی فرد از جمله بزرگی و
کوچکی شگگبکه روابو ،صگگمیمیت و همچنین حمایتهایی که فرد از شگگبکه اجتماعی خود
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دریافت می کند و تعهدات و تکالیفی که نسگگبت به ر ها احسگگاس میکند ،به عنوا سگگرمایه
یگا منبع اصگگگلی کنتر عمگل کرده و بر روی درگیر شگگگد یگا عدم درگیری فرد در اعتیاد و
میزا شگگدت درگیری او در اعتیاد مؤثر اسگگگت .این تأثیرات به این صگگورت اسگگگت که اگر
شگگبکه روابو فرد از نوع سگگالم و پیوندهای فرد با شگگبکه از نوع مثبت باشگگد فرد حمایتهای
بیشگتری از اعضگای شگبکه دریافت میکند و تالش خواهد کرد که با شبکهاش همنوا بماند و
کمتر احتما دارد منحرف شگگگود و به سگگگوی اعتیاد پیش رود .در صگگگورتی که اگر شگگگبکه
روابو فرد از نوع منفی و مخرب (عمگدتگاً شگگگامل معتادا و افراد سگگگابقهدار) باشگگگد و میزا
تماس فرد با چنین شگگبکهای زیاد باشگگگد ،در نت یجه فرد به مرور هنجارها و ارزشهای موافق با
اعتیگاد را از شگگگبکهاش یاد میگیرد و احتماالً درگیر اعتیاد می شگگگود .بنابراین شگگگبکه ر وابو
اجتماعی به عنوا متغیر مهمی در ایجاد و حفظ اعتیاد موثر میباشد.

1. Horwitz

سيمين قبادزاده و همکاران

-3حمایت اجتماعی ادراکشده

داویس و جیسگگو  )0225( 2به این نتیجه ر سگگیدند که پرهیز از مصگگرف مواد به طور مثبت با
دریگافت حمایت اجتماعی در ارتباط اسگگگت .همچنین در طی مراحل ابتدایی درما  ،حمایت
دیررا برای ترك مصگگگرف اهمیگت زیگادی دارد (وار  ،اسگگگتین و گرال  .)0221 ،0نتگگایج
پژوهش حسگینی المدنی ،احدی ،کریمی ،بهرامی و معاضگدیا ( )2392روی سه گروه معتاد
بهبودیافته و غیرمعتاد نشگگگا داد که میانرین حمایت اجتماعی در گروه غیرمعتاد و بهبودیافته
بگاالتر از گروه معتگاد بود .این محققگگا نتگایج را این گونگه تبیین کردنگد کگه فررینگد توقف
سگگوءمصگگرف مواد و پایا داد به روابو با همسگگاال معتاد به شگگدت اسگگترسرور اسگگت و
ن یازمند منابع و روابو حمایتی جدید اسگگت .همچنین حمایت اجتماعی ادراك شگگگده همانند
سگگگپری علیه عود پس از درما عمل میکند .همانطور که در پژوهش ر ها نشگگگا داده شگگگد،
افراد بهبودیگافتگه از حمگایگت اعضگگگای خگانواده و همتایا خود در جلسگگگات گروههای NA

برخوردار بودند و این حمایت کسگگگب شگگگده از سگگگوی خانواده و همگروههای خود نقش به
سزایی در بهبودی و جلوگیری از عود ر ها داشته است.
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بگه طور نگاقص انجگام پگذیرد و فرهنگ جامعه در حد مطلوبی به نسگگگل بعد منتقل نشگگگود ،بین
نسگل جدید و قدیم فاصگله می افتد و این اختالف فرهنری بین دو نسگل  5تا  22درصگد است.
شگگکاف نسگگلی به دو نوع شگگکاف ارزشگگی بیننسگگلی و شگگکاف هنجاری بیننسگگلی تفکیک
میشگگگود .ارزشهگا ،ررمگا هگای انتزاعی هسگگگتند و هنجارها نشگگگا دهنده بایدها و نبایدها در
زنگدگی اجتمگاعی هسگگگتند و از طرف عموم پذیرفته شگگگده اند (پناهی .)2360 ،نتایج پژوهش
شگگالچی ،دادخواه ،یاقوتی رذری ( ) 2394نشگگا داد که بین شگگکاف نسگگلی و گرایش به اعتیاد
رابطگه مثب گت و معنی داری وجود دارد .این محققگا در تبیین این یگافتگگه بیگا کردنگگد کگگه
2. Warren, Stein & Grella

1. Davis & Jason

Vol. 4, No. 13, Spring 2017

می شگگگود .اگر فرریند اجتماعی کرد نوجوانا و جوانا به عللی دچار مشگگگکل شگگگود ،انتقا

سال  ،4شماره  ،31بهار 3131

-4شکاف بین نسلی
مفهوم شگگکاف نسگگلی به چرونری تداوم فرهنگ یک جامعه از نسگگلی به نسگگل دیرر مربوط
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تفاوتهای دانشگی ،گرایشگی و رفتاری مابین دو نسل با وجود پیوستریهای کال متأثر از
سگاختارهای اجتماعی ،فرهنری و تاریخی اسگت .فرزندا در مقایسگه با افراد پیر و میانسا با
وجود اینکگه در یگک فضگگگای فرهنری زنگدگی میکننگد ،اطالعگات ،گرایشهگا و رفتارهای
متفاوت دارند .شگگکاف نسگگلی ،وجود تعارض و تضگگاد بین والدین و نوجوانا اسگگت و این
تعارض بخش جداییناپذیری از تحو انسگگا ها اسگگت (چیتسگگاز .)2368 ،شگگکاف نسگگلی
شگامل مؤلفههای ارزشگی اجتماعی -مذهبی ،ارزشگی -اجتماعی ،ارزشگی -سیاسی ،هنجاری-
سگگگیگاسگگگی ،هنجاری-اجتماعی ،هنجاری  -اقتصگگگادی ،و هنجاری – مذهبی اسگگگت .از بین
مؤلفههای شگگکاف بین نسگگلی ،مؤلفه ارزشگگی -اجتماعی مذهبی ارتباط قوی با رسگگیبپذیری
در برابر اعتیاد دارد .در واقع ارزش ها ،وسگگگیله همبسگگگتری اجتماعی هسگگگتند و انتقا ارزشها
بگاعگث پیوسگگگ تری فرهنری می شگگگود .بگگه دلیگل اینکگه ارزش هگا جهگت دهنگگدهی رفتگگار و
اسگگتانداردهای رفتارند ،ارزشهای متفاوت بین نسگگلها باعث فاصگگله افتاد نسگگل پیشگگین از
نسگگگلی می شگگگود که قرار اسگگگت جامعهپذیر گردد .بنابراین خانواده می تواند با انتقا ارزشها
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در فضگگایی حاکی از صگگمیمیت و همکاری مانع ایجاد شگگکاف نسگگلی و گرایش به رفتارهای
مصرف مواد شود.
-5معنویت
معنویت بعدی مهم و تأثیرگذار در سگالمت فرد و خانواده است (والش  .)0223 ،معنویت و
2

مذهب سگگگازه ای پیچیده ،چندبعدی و به هم مرتبو هسگگگتند .معنویت به ابعاد ذهنی ،تجربی و
شگخصگگی تعالی اشگگاره دارد و مذهب به ابعاد عینی و اجتماعی ر تأکید میکند و یک قالب
فرهنری ارائگه میدهگد و همچنین با فراهم کرد مد های تبیینی و روشگگگنررانه که به لحاظ
فرهنری مورد قبو اسگت ،به تجارب معنوی سگاخت میدهد .معنویت را می توا جسگتجوی
امری مقدس تعریف کرد و مذهب به عنوا بافت اجتماعی ا ین جسگگتجو اسگگت (پارگامنت ،0
 .) 0221تسگگگه ،پتچوسگگگکی ،لیود و مانیا  ) 0225( 3معتقدند که معنویت یک منبع مقابلهای در

& 3. Tse, Lioyd., Petchovsky.,
Manaia

1. Walsh
2. Pargament

سيمين قبادزاده و همکاران

شگگگرایو سگگگخگت زنگدگی ،فراهم می رورد .توریگانو  2و همکگارا ( )0220بیگا میکنند که
بگاورهگای مذهبی به بهبود سگگگالمت ،کیفیت زندگی و افزایش عزت نفس منجر میشگگگود .از
جمله عواملی که می تواند در پیشگریری اعتیاد به موادمخدر نقش مؤثری داشگته باشگد ،داشتن
اعتقادات مذهبی و معنویت اسگگگت (شگگگلودرمن ،شگگگلودرمن ،نیدهام و مالنرا  .)0222 ،0یکی
دیرر از کارکردهای مذهب و معنویت ،توصگگگیه به پرهیز از رفتارهای پرخطر همچو اعتیاد
اسگت .مذهب همچو سگپری محافظتکننده از مهم ترین عوامل محافظ درباره اعتیاد اسگگت
(ویلز ،یگار و سگگگندی  .) 0223 ،3رابطه منفی معنویت با احتما مصگگگرف مواد در بسگگگیاری از
تحقیقات ثابت شگگگده اسگگگت .مطالعه یاوری ،نوری و حسگگگنربادی ( )2394پورنیکدسگگگت،
تقیزاده ،علی اکبری دهکردی ،امیگدیگا و میکگائیلی حور ( ،) 2393اصگگگغری ،کرد میرزا و
احمگدی ( )2390و زرگر و همکگارا ( ) 2361نشگگگا داد که بین نررش مذهبی و رمادگی به
اعتیگاد رابطگگه منفی وجود دارد .مگگذهگگب از طریق برقراری نظم اخالقی ،قواعگگد درونی و
بیرونی و روشهای مقابله ای سگالم مانع پیوسگتن فرد به گروههای ناسگالم دوسگتا و همساال
می شگود .نتایج بیرامی ،نبیزاده و اسگماعیلی انامق ( ) 2369نیز نشگا داد که میزا جهتگیری

و ب هبودیگافتگه بگه طور معنگاداری دارای نمرات بگاالتری نسگگگبگگت بگه افراد معتگاد بود .امگا بین
دینداری خانواده با میزا مصگگگرف مواد رابطهای مشگگگاهده نشگگگد .پورنیکدسگگگت و همکارا
( ) 2393در تبیین این نتایج بیا کردند که دین به عنوا یک سگگگامانه متشگگگکل از برنامه هایی
زیاد برای هدایت بشگر اسگت و شگامل عناصگری از خودکنترلی نیز هست ،زیرا راهنماییها و
قواعگد خگاص اخالقی بگه منظور کنتر نفس و امتنگاع از برخی رفتگارها را در اختیار فرد قرار
میدهگد .مذهب به عنوا یک فرریند میانجی در ارزیابی انسگگگا ها از وقایع تأثیر میگذارد و
فرد مگذهبی بگا کمگک ایمگا در برخورد بگا نامالیمات زندگی ،وضگگگعیت هیجانی مثبت تری
3. Wills, Year, & Sandy

1. Turiano
2. Schludermann,
Schludermann,Needham, & Mulenga
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خواهد داشگگگت .در حقیقت دسگگگتورات و مناسگگگک مذهبی با افزایش عزتنفس و همچنین
کاهش احسگگاسگگات از خود بیرانری و تنهایی ،ایجاد احسگگاس هدفمندی در زندگی ،افزایش
تحمگل و تگابروری ،مقابله بر اسگگگاس توکل ،توسگگگل و تدبیر و در نهایت تأمین بهداشگگگت
روانی افراد ،همچو سگگپری در مقابل میل افراد به مصگگرف موادمخدر عمل میکنند .بنابراین
معنویت و مذهب را می توا به عنوا عامل پیشگریریکننده گرایش به مصگرف مواد دانست.
نتیجهگیری
به طور خالصگه براسگاس یافتههای پژوهشهای انجام شگده ،مصگرف مواد یک پدیده چند
عاملی اسگت  .به این معنا که عوامل مختلفی بر گرایش ،شگروع و ادامهی مصگگرف و همچنین
برگشگگگت دوبگاره بعگد از درمگا موثر هسگگگتند .بر اسگگگاس این یافتهها تاریخچه افراد مبتال به
سگوءمصگرف مواد نشگا میدهد که ر ها هم قبل از شروع مصرف مواد و هم بعد از مصرف
در مقابله با مشگگکالت از سگگبکهای مقابله هیجا مدار اسگگتفاده میکنند ،توانایی نه گفتن به

معتاد بود .در مورد متغیر جمعیتشگناختی ،نتایج پژوهشها نشگا داده است که سن نوجوان ی
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تقاضگگاهای دیررا را ندارند و در تحصگگیل دچار مشگگکالتی بودهاند .همچنین در این افراد و

و ابتدای ورود به دانشگگراه و همچنین وضگگعیت اقتصگگادی پایین ،داشگگتن دوسگگگتا معتاد و
خگانوادهی از هم گسگگگیختگه بگا اعتیاد ارتباط زیادی دارد .در حوزه متغیر هیجا  ،عواملی مثل
هوش هیجگا پگگایین ،هیجگگا طلبی بگگاال ،برانریختری هیجگگانی بگاال در کنگار خود تنظیمی
هیجانی پایین عوامل پیشبین گرایش به اعتیاد هسگگگتند .در حوزه عوامل اجتماعی ،نابسگگگامانی
اجتمگاعی ،سگگگرمگایگه اجتمگاعی پایین ،شگگگبکه روابو اجتماعی ضگگگعیف ،حمایت اجتماعی
ضگعیف ،و شگکاف بین نسگلی در جامعه باعث افزایش گرایش و مصگرف مواد میشود .این
نتایج کاربردهای مهمی در مفهومسگازی سگطوح بالقوه مداخله برای پیشگریری از مصگگرف
مواد دارد .بگا توجگه بگه اینکگه عوامگل مختلفی در حیطگههگای متعدد فردی ،اجتماعی،
خانوادگی و مدرسگگه با مصگگرف مواد ارتباط دارند ،برنامههای پیشگگریرانهای که فقو یک
سگگطو از عوامل خطرسگگاز را هدف قرار داده و حیطههای دیرر را نادیده میگیرند ،فاقد

سيمين قبادزاده و همکاران

اثربخشگی میباشگند .بنابراین مداخالت پیشریرانه و درمانی باید چند سطحی بوده و عوامل
خطرساز را در حیطههای متعدد و بهصورت چندوجهی هدف قرار دهند.
برنگامه رموزش مهارتهای زندگی یک برنامهی پیشگگگریری اولیه مبتنی بر عوامل
خطرسگاز و حفاظتکننده اسگت که براسگاس مد سگببشگناسی چند وجهی سوءمصرف
الکل ،سگیرار و سگایر مواد طراحی شده و اثربخشی ر در مطالعات مختلف ارزیابی شده
اسگت (محمدخانی .)2368 ،هدف اصلی این برنامه ایجاد تغییر در عوامل فردی و اجتماعی
مؤثر در گرایش به مصگگرف مواد اسگگت .بنابراین پیشگگنهاد میشگگود در راسگگتای پیشگگریری
بهنرام ،اجرای برنامههای مدرسگگگه محور به ویژه رموزش مهارتهای زندگی به منظور
ایجگاد تغییر در دانش ،نررش و مهگگارتهگگای فردی ،اجتمگاعی و هیجگگانی و همچنین
مداخالت خاص برای والدین و اولیای مدارس باید مورد توجه برنامهریزا پیشگگریری از
سگوء مصرف مواد قرار گیرد .همچنین پیشنهاد می شود روا درمانررا و متخصصین ترك
اعتیگاد در کنگار روش هگای رایج ،از رموزش مهگارت هیجگانی بگه مراجعگا خود برای کاهش
وابسگگتری به مواد کمک بریرند .به نظر میرسگگد کمتر به مطالعات مداخلهای پرداخته شگگده

احدی ،بتو ؛ ابولقاسمی ،عباس و نریمانی ،محمد ( .)2366بررسی ارتباط هوشهیجانی ،سبک اسناد

وخودکاررمدی با رضایت از زندگی درزنا شاغل ،مطالعات تربیتی وروا شناسی دانشراه
فردوسی.221 -201 ،)2(22 ،
احمدی ،محسن؛ نجفی ،محمود؛ حسینی المدنی ،سیدعلی و عاشوری ،رالله ( .)2392مقایسه سبکهای

دفاعی و ویژگیهای شخصیتی در افراد معتاد و عادی ،فصلنامه اعتیادپژوهی.39 -52 ،)03(8 ،
ارجی ،اکرم ( )2361مقایسه ویژگیهای شخصیتی ،هیجا خواهی و راهبردهای مقابله در بیمارا HIV
مثبت معتاد و گروه بهنجا ر .پایا نامه کارشناسی ارشد روا شناسی ،چاپ نشده ،دانشکده علوم
تربیتی و روا شناسی ،دانشراه تبریز.
اصغری ،فرهاد؛ کردمیرزا نیکوزاده ،عزت اله و احمدی ،لیال ( .)2390رابطه نررش مذهبی ،منبع کنتر
و گرایش به سوءمصرف مواد در دانشجویا  ،فصلنامه اعتیاد پژوهی.223-220 ،)05(1 ،
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اکبری زردخانه ،سعید؛ رستمی ،رضا و زارعا  ،مصطفی ( .)2361رابطه هوش هیجانی و مکانیزمهای
دفاعی با اعتیاد .فصلنامه روا شناسا ایرانی.093-323 ،)25(4 ،
بابایی ،زهرا؛ حسنی ،جعفر و محمدخانی ،شهرام ( .)2392تأثیر رموزش مهارت نظمجویی هیجا مبتنی
بر رفتاردرمانی دیالکتیک در وسوسهی افراد مبتال به سوءمصرف مواد :مطالعهی تک رزمودنی.
مجله روا شناسی بالینی.33-42 ،)3(4 ،
بریا کولهمرز ،محمدجواد؛ نریمانی ،محمد؛ سلطانی ،ساناز و مهرابی ،علیرضا ( .)2393مقایسه نارسایی

هیجانی و کنتر عواطف در سوء مصرف کنندگا مواد و افراد سالم .فصلنامه اعتیاد پژوهی،)09(6 ،
.241-232

بوالهری ،جعفر؛ طارمیا  ،فرهاد؛ و پیروی ،حمید ( .)2368شیوع مصرف مواد در بین دانشجویا شهر
تهرا و ارزیابی عوامل خطر و محافظتکننده .وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ،دفتر مرکز
مشاوره.

بیرامی ،منصور؛ نبی زاده چیانه ،قسیم و اسماعیلی و انامق ،بهمن ( .)2369رابطه سبکهای هویت با
جهت گیری مذهبی و صفات شخصیتی .اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی مؤثر
بر سالمت.
پناه علی ،امیر و رقایی ئیالنلو ،سهراب ( .)2393مقایسه سالمت عمومی و مکانیزمهای دفاعی در زندانیا
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معتاد ،غیرمعتاد و افراد عادی .ز و مطالعات خانواده.58-43 ،)05(1 ،
پناهی ،محمدحسن ( .)2360شکاف نسلی در رموزش عالی  .دبیرخانه شورای عالی انقالب.

پورنیکدست ،سجاد؛ تقی زاده ،محمداحسا ؛ علی اکبری دهکردی ،مهناز؛ امیدیا  ،مهدی و میکائیلی -
حور ،فرهنگ ( .) 2393مقایسه نوجوانا با نررش مذهبی باال و پایین از لحاظ سازگاری تحصیلی،

عاطفی و اجتماعی و گرایش به اعتیاد  ،فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد.65-15 ،)30(6 ،
توکلی ،محمدعلی و دهکردیا  ،پریسا ( .)2390پیشبینی اعتیادپذیری دانشجویا بر اساس متغیرهای

جمعیتشناختی ،اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین فردی .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف
مواد.03-42 ،)06(1 ،
ثابتی ،فهیمه و شهنی ییالق ،منیژه ( .)2311تأثیر رموزش مهارتهای اجتماعی در کاهش

ناسازگاریهای اجتماعی -عاطفی دانش رموزا  .مجله علوم تربیتی و روا شناسی دانشراه شهید
چمرا اهواز 2(4 ،و .50-56 ،)0
جانفر ،منور و شیرازی ،محمود ( .)2394نقش پیشبینیکنندگی دشواریهای تنظیم هیجانی و

خودکنترلی با استعداد به اعتیاد در افراد وابسته به مواد .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد،
.51-89 ،)9(33

سيمين قبادزاده و همکاران

جاللی ،ایرا و احدی ،حسن ( .)2394رابطه تنظیم شناختی هیجا  ،خودکاررمدی ،برانریختری و

مهارتهای اجتماعی با سوءمصرف مواد در نوجوانا  .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد،
.95-229 ،)9(38
جلیلیا  ،فرشته ( .)2366بررسی شبکه روابو/پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در بین جوانا
معتاد  26-35سا مراکز ترك اعتیاد .فصلنامه اعتیادپژوهی.225-209 ،
جناربادی ،حسین و زمانی ،نرگس ( .)2394مکانیسمهای دفاعی در خانوادههای افراد مبتال به سوء

مصرف موادمخدر .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد.55-81 ،)35(9 ،
جها شاهلو ،مرتضی؛ محمدخانی ،شهرام؛ امیری ،حمید؛ فخاری ،رفاق و حسینی ،سپیده (.)2395
عوامل خطرساز و محافظتکننده فردی ،خانوادگی و اجتماعی گرایش به مصرف مواد در
دانشجویا  .مجله مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت.201-231 ،)0( 3 ،
چیتساز ،محمدجواد ( .)2368بازسازی مفاهیم نسل و شکاف نسلی .جوانا و مناسبات نسلی-220 ،2 ،
.65
حاجی حسنی ،مهرداد؛ شفیع ربادی ،عبداهلل؛ پیرساقی ،فهیمه و بشیرپور ،محراب ( .)2392پیشبینی

گرایش به اعتیاد بر اساس میزا پرخاشرری و ابراز وجود در دانشجویا  .فصلنامه اعتی اد پژوهی
سوءمصرف مواد.42-54 ،)02(5 ،
حسینی المدنی ،سیدعلی؛ احدی ،حسن؛ کریمی ،یوسف؛ بهرامی ،احسا ؛ و معاضدیا  ،رمنه ()2392

حیدرنژاد ،علیرضا؛ باقریبنجار ،عبدالرضا و اصانلو ،علی ( .)2392مقایسه میزا سرمایه اجتماعی در
جوانا معتاد و غیرمعتاد .فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیاد پژوهی.65-94 ،)04(8 ،

خالقی ،عزت اله؛ صیادی ،احمدرضا؛ و ناظر ،محمد ( .)2362بررسی میزا فراوانی مصرف داروهای
اعصاب و روا و موادمخدر در دانشجویا دانشکده پزشکی رفسنجا درسا  .62سومین همایش
سراسری اعتیاد.
دانایی ،نسرین ( .)2394ارتباط بین اعتیاد و امنیت اجتماعی در جامعه شهری .فصلنامه اعتیادپژوهی
سوءمصرف مواد.32-46 ،)9(38 ،
دورکیم ،امیل ( .)2389درباره تقسیم کار اجتماعی (ترجمه باقر پرهام)  ،تهرا  :کتابسرای بابل.
رحمانیا  ،مهدیه و حسنی ،جعفر ( .)2364مقایسه هیجا طلبی در افراد سومصرف کننده مواد و افراد
بهنجار .مجله روانپزشکی و روا شناسی بالینی ایرا (اندیشه و رفتار).335-342 ، )3(22 ،

رضایی دوگاهه ،ابراهیم ( .)2319بررسی نیمری روانی معتاد با استفاده از پرسشنامه چندوجهی شخصیت
مینهسوتا ،پایا نامه کارشناسی ارشد .دانشراه علوم بهزیستی و توا بخشی.
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رمضا زاده ،فاطمه؛ مرادی ،علیرضا و محمدخانی ،شهرام ( .)2394اثربخشی رموزش مهارتهای نظم -
جویی هیجانی در روا بنه های هیجانی و نیمری خطر مصرف مواد در نوجوانا در معرض خطر.
مجله روا شناسی.362-393 ،)4(29 ،
زارع ،مریم؛ رقایوسفی ،علیرضا؛ صفارنیا ،مجید و شایقیا  ،زینب ( .)2369اعتیاد و سوءمصرف مواد:

نقش افکار خودکار ،راهبردهای مقابله و نوروزخویی در عود .فصلنامه اعتیاد پژوهی-41 ،)25( 4 ،
.35
زارعی ،سلما و اسدی ،زهرا ( .)2392مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله با استرس در
نوجوانا معتاد و بهنجار .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد.61-224 ،)02(5 ،
زرگر ،یداهلل؛ نجاریا  ،بهمن و نعامی ،عبدالزهرا ( .)2361بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی (هیجا
خواهی ،ابراز وجود ،سرسختی روا شناختی) ،نررش مذهبی و رضایت زناشویی با رمادگی به اعتیاد
به موادمخدر .مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشراه شهید چمرا اهواز.99-202 ،)2(25 ،

سادوك ،بنجامین و سادوك ،ویرجینا ( .)2395خالصه ی روا پزشکی ،علوم رفتاری ،روا پزشکی
بالینی .جلد دوم .ترجمه ی فرزین رضایی .تهرا  :ارجمند.
ستوده ،هدایت اله ( .)2313مقدمه ای بر رسیب شناسی اجتماعی .تهرا  :موسسه انتشارات روای نور.
سلم ربادی ،مجتبی؛ سلیمی بجستانی ،حسین؛ خیامی ربیز ،حمزه و جوا  ،رضا ( .)2394سهم ابعاد
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فرسودگی تحصیلی ،تاب روری و استرس ادراك شده در پیشبینی گرایش به اعتیاد دانش رموزا .
فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد.02-32 ،)9(33 ،
سموعی ،راحله؛ ابراهیمی ،امراهلل؛ موسوی ،غفور؛ حسن زاده ،اکبر و رفیعی ،سعید ( .)2319الروی مقابله
با استرس در استرس معتادین خود معرف :مرکز اعتیاد اصفها  .مجله اندیشه و رفتار 0( 8 ،و ،)3
.83-12
سواری ،کریم و بشلیده ،کیومرث ( .)2366بررسی ارتباط میا ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی
تحصیلی در دانش رموزا مقطع دبیرستا اهواز ،مجله دست روردهای روانشناختی-220 ،)2( 4 ،
.69
شالچی ،بهزاد؛ دادخواه ،مهرناز و یاقوتی رذری ،شهرام ( .)2394نقش عملکرد خانواده ،شکاف بین نسلی

و موقعیت اجتماعی -اقتصادی در تبیین اعتیاد پذیری جوانا  .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف
مواد.31-50 ،)34 (9 ،
شعاع کاظمی ،مهرانریز ( .)2361بررسی مقایسه ای رابطه بین راهبردهای مقابله ای و نررش نسبت به
مصرف مواد در معتادا  .فصلنامه اعتیادپژوهی.19-69 ،)2(2 ،

سيمين قبادزاده و همکاران

شفیعی ،نعمت ا...؛ شمسی ،افضل و قادری ،مصعب ( .)2392بررسی همبستری موادمخدر ،الکل ،سیرار

و داروهای اعصاب و روا با پیشرفت تحصیلی در دانشجویا بم ،فصلنامه مدیریت ارتقای
سالمت.49-56 ،)2( 0 ،
صدیقی ارفعی ،فریبرز؛ تمناییفر ،محمدرضا و عابدین ربادی ،عاطفه ( .)2392رابطه جهتگیری مذهبی
سبکهای مقابله و شادکامی در دانشجویا  .روا شناسی و دین.235-283 ،)3(5 ،
فاضلیپور ،محمدمهدی و فتاحی ،فاطمه ( .)2366مطالعه و بررسی تأثیر اختالفات خانوادگی درگرایش

فرزندا به اعتیاد در رده سنی  25-05ساله در شهرستا کاشا  ،سومین کنرره طلوع بهداشت-6 .
.1
فروع الدین ،اکبر و صدر السادات ،سید جال الدین ( .)2362بررسی رابطه بین خودپنداره و گرایش به
اعتیاد در جوانا  .طب و تزکیه.14-88 ،48 ،
قائدنیای جهرمی ،علی؛ حسنی ،جعفر؛ نوری ،ربابه و فرمانی شهرضا ،شیوا ( .)2393اثربخشی رموزش

گروهی راهبردهای نظمجویی در مقابله شناختی افراد مبتال به سوءمصرف مواد .فصلنامه
اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد.12-92 ،)32(6 ،
قمری ،حسین؛ رستمی ،مریم؛ نادر ،مقصود و ایل بیری قلعهنی ،رضا ( .)2390مقایسه ویژگیهای

شخصیتی و مکانیزمهای دفاعی در افراد معتاد و غیر معتاد .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مو ا د،
.12-62 ،)25( 4

پژوهشی سوءمصرف مواد.41-62 ،)0(2 ،
کاری ،فریده؛ غفاری نوارا  ،عذرا و موسی زاده ،توکل ( .)2393مقایسه ادراك خود ،خود-تنظیمی

هیجانی و سبکهای دلبستری افراد وابسته به مواد مخدر و بهنجار .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف
مواد.225-221 ،)6( 30 ،
کیامرثی ،ابوالقاسم و ابوالقاسمی ،عباس ( .)2392ارتباط خودکاررمدی ،هیجا خواهی و راهبردهای

مقابله با استرس با استعداد سوءمصرف مواد در دانشجویا  .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد،
.1-04 ،)02(5
گلپایرانی ،فهیمه و خادمی اشکذی ،ملوك ( .)2392رابطه تعهد به مدرسه ،نررش به موادمخدر و
مصرف ر در دانش رموزا  .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد.85-15 ،)8(00 ،
گلمن ،دانیل ( .)2363هوش هیجانی در کار  .ترجمه بهمن ابراهیمی و محسن جوینده .تهرا  :انتشارات
بهین دانش.
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محمدخانی ،شهرام ( .)2368مد ساختاری مصرف مواد در نوجوانا در معرض خطر :ارزیابی اثر
مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی و اجتماعی .فصلنامه پژوهش در سالمت روا شناختی،)20(0 ،
.5-28
محمدخانی ،شهرام ( .)2361عوامل خطرساز و حفاظتکننده مصرف الکل ،سیرار و سایر مواد در
نوجوانا کشور .فصلنامه روانشناسی تربیتی.36-89 ،)20( 4 ،
محمدخانی ،شهرام و رضایی جمالویی ،حسن ( .)2395رابطه مصرف سیرار و قلیا با عوامل فردی،
خانوادگی و اجتماعی نوجوانا  .مجله دانشراه علوم پزشکی سبزوار.080-062 ،)0(03 ،
محمدخانی ،شهرام؛ صادقی ،نرار و فرزاد ،ولی ا .)2392( ...مد روابو علی هیجا منفی ،باورهای

مرکزی ،باورهای مرتبو با مواد ،عقاید وسوسه انریز و تنظیم هیجا با بازگشت به مصرف مواد.
فصلن امه پژوهشهای نوین روانشناختی.259-265 ،)03(8 ،
مکارم ،سپیده و زنجانی ،زهرا ( )2390رابطه دین داری فرد ،خانواده و اعتقاد به پیامدهای مصرف مواد
با میزا مصرف موادمخدر  .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد.15-66 ،)06( 1 ،
مالزاده اسفنجانی ،رحیم؛ کافی ،موسی و صالحی ،ایرج ( .)2392مقایسه سرسختی روا شناختی و

سبکهای مقابله با فشار روانی در افراد معتاد و عادی .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد،
.42-51 ،)21(5
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مهدی ،منصورعلی؛ فهیمی ،صمد و بیرامی ،منصور ( .)2390مطالعه مقایسه ی سبکها و ساز و کارهای

دفاعی معتادا خود معرف و افراد غیر معتاد .دانش و پژوهش در روا شناسی کاربردی،)2( 24 ،
.63-92

مولوی ،پرویز و رسو زاده ،بهزاد ( .)2363بررسی عوامل مؤثر در گرایش جوانا به مصرف
موادمخدر .فصلنامه اصو بهداشت روانی.49-55 ،)00(8 ،
مومنی ،خدامراد؛ کرمی ،جهانریر و شهبازی راد ،افسانه ( .)2392رابطه معنویت ،تاب روری و راهبردهای
مقابله ای با بهزیستی روا شناختی دانشجویا  .مجله دانشراه علوم پزشکی کرمانشاه-223 ،)0(8 ،
.91
ناطق ،ابراهیم و میناکاری ،محمود ( .)2366مقایسه هوش هیجانی در مردا معتاد به مواد افیونی و

غیرمعتاد .فصلنامه اعتیادپژوهی.202-234 ،)6(0 ،
نجفی ،محمود؛ محمدیفر ،محمدعلی؛ عبداللهی ،معصومه ( .)2394نقص عملکرد هیجانی و گرایش

به سوءمصرف مواد :نقش مولفههای تنظیم هیجا  ،تحمل پریشانی و هیجا خواهی .فصلنامه سالمت
اجتماعی و اعتیاد.53-86 ،)5(0 ،

سيمين قبادزاده و همکاران

 مد یابی ساختاری مصرف مواد در.)2394(  حمیدرضا، ربابه و حسن ربادی، سمیرا؛ نوری،یاوری

 فصلنامه. بهزیستی معنوی و نررش به مواد، الروگیری اجتماعی، نقش فعالیت مذهبی: دانشجویا
.245-284 ،)33(9 ،اعتیادپژوهی
 رابطه بین نررش نسبت.)2394(  کیوا، الد و اسفندیاری، حسین؛ امیری، ابوالقاسم؛ محققی،یعقوبی
،)9(38 ، فصلنامه اعتیاد پژوهی.به سوءمصرف مواد با باورهای غیرمنطقی و اهمالکاری تحصیلی
.9-29
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