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نقش سرمایههای روانشناختی در پیشگیری از گرایش افراد به اعتیاد

حسین پورمهدی میکا

2

چکیده
اعتیاد به موادمخدر یکی از پدیدههای خطرناکی که نسگگل بشگگر را در معره انحطاط روانی ،اخالقی و
جسمانی قرار می دهد .اعتیاد هزینههای اقتصادی ،عاطفی و اجتماعی گزافی را بر فرد و جامعه تحمیلمیکند.
اعتیاد اختاللی چند عاملی است که اغلب سیری مزمن و عودکننده دارد .رنچه د ر این زمینه مهم است ،این
است که اعتیاد امری قابل پیشریری و قابل درما است ،اما درما ر ساده نیست چرا که اعتیاد ابعاد
گوناگو دارد .پیشریری ،موثرتر و کمهزینهتر از درما است و با شناخت عوامل ،ویژگیها و خصیصههایی
که افراد را در مقابل اعتیاد رسیبپذیر میکند ،شروع میشود .در سا های اخیر توجه روا شناسا بهمفهوم
روا شناسی مثبت جلب شده است .نتایج پژوهشها نشا داده اند که ظرفیتهای روا شناختی از قبیل
امیدواری ،تاب روری ،خوش بینی و خودکاررمدی در کنار هم عاملی را با عنوا سرمایة روا شناختیتشکیل
می دهند .به عبارت دیرر ،متغیرهای روا شناختی امیدواری ،تاب روری ،خوشبینی و خودکاررمدی نقش
مهمی در پیشریری و درما اعتیاد دارند .با شناخت سرمایههای روا شناختی مثبت (خوشبینی ،تابروری،
خودکاررمدی و امید) میتوا از گرایش افراد به اعتیاد پیشریری کرد و حتی میتوا درما موثر و متناسب
با شرایو افراد وابسته به مواد انتخاب نمود.
کلید واژه ها :گرایش به اعتیاد ،سرمایههای روا شناختی مثبت ،تاب روری ،خوشبینی ،خودک اررمدی،
امید.

 .2نویسنده مسئو  :دانشجوی کارشناسی ارشد روا شناسی عمومی ،دانشراه سمنا  ،سمنا  .ایرا  ،پست الکترونیک:
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مقدمه

اعتیاد را شگگگاید بتوا گریزگاهی دانسگگگت که انسگگگا ناکام از کمبودها ،تزلز ها و اخ تالالت
روانی بگه ر پنگاه میبرد .سگگگازمگا بهگداشگگگت جهگانی ( ،0220بگه نقگل از سگگگهرابی)2381 ،
ویژگیهگای اعتیگاد را اینگونه بیا میکند )2:نیاز به مصگگگرف یک ماده شگگگیمیایی که عدم
مصگگگرف ر سگگگبگب ایجاد حاالت غیرعادی در بد شگگگده و برای معتادین غیر قابل تحمل
میشگگود  )0تمایل به افزایش تدریجی میزا مصگگرف دارو جهت کسگگب لذت و ررامش )3
وابسگگتری جسگگمی و روانی به دارو و  )2احسگگاس خوشگگی که بعد از اسگگتعما دارو به معتاد
دسگگگت میدهگد .بنابراین ،می توا بیا داشگگگت که اعتیاد حالتی اسگگگت که شگگگخ

از نظر

جسگمانی و روانی به مادهای وابسگتری پیدا می کند ،احتیاج شگدید و اجباری به ادامه مصگرف
ر ماده دارد ،قادر نیسگگت به میل و اراده خود ر را ترک کند و تحمل او در مقابل مصگگرف
تدریجی مواد کمتر میشگگود (نریمانی2318 ،؛ به نقل از جوانمرد .)2382 ،در سگگا های اخیر
مشگکل اعتیاد به تدریج از محلههای کوچک و خصگگوصگی معتادا بزرگسگگا خارج شگگده و
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به مراکز عمومی راه یافته اسگت .اعتیاد عالوه بر رسگیبهای جسگمی و روانی برای فرد معتاد،
هزینگه سگگگنرینی نیز بر جگامعگگه تحمیگگل میکنگد .بر این اسگگگاس می توا گفگت کگه میزا
خسگارتهای اقتصگادی -اجتماعی مسگتقیم و غیرمسگتقیم موادمخدر در کشور در حد باال یی
اسگگگت (صگگگادقی2380 ،؛ به نقل از باقری ،نبوی ،ملتفت و تقیپور .)2389 ،پژوهشها نشگگگا
می دهند که افراد بیشگگگتر در سگگگنین نوجوانی و جوانی قربانی اعتیاد میشگگگوند .پژوهشگگگی در
ایرا نشگا داد که سگن سگرنوشگت سگاز و حسگاس برای اعتیاد  22تا  05سگا است (نریمانی،
2318؛ بگه نقگل از جوانمرد . )2382 ،نکتگه حائز اهمیت در این میا این اسگگگت که این پدیده
قابل پیشگریری اسگت و برای پیشگریری از این پدیده نیاز اسگت که عوامل محافظت کننده و
عوامل خطر در ارتباط با این پدیده شگگناسگگایی شگگود .یکی از عوامل محافظتکننده در برابر
اعتیاد ،سرمایههای روا شناختی مثبت است.
سگرمایه روا شگناختی یک حالت مثبت روا شگناختی با ویژگیهایی به شرز زیر است:
اعتمگاد بگه نفس (خودکگاررمگدی  ،)2تعهگد و انجگام تالش برای موفقیگت در کگارها ،وظایف
1. self-efficacy

حسين پورمهدی ميکال

چالش برانریز ،داشگگتن اسگگناد مثبت دربارۀ موفقیتهای حا و رینده (خوشبینی  ،)2پایداری
در راه هگدف و در صگگگورت لزوم تغییر مسگگگیر رسگگگید به هدف برای دسگگگتیابی به موفقیت
(امیدواری  ،)0پایداری و اسگگتواری هنرام بروز سگگگختیها و مشگگگکالت برای حفظ و بازیابی
خود وحتی فراتر از ر  ،پیشگگگرفگت و ترقی هنرگام مواجه شگگگد با مشگگگکالت و سگگگختیها
(انعطافپذیری یا تابروری  .)3نشگگگا داده شگگگده اسگگگت که سگگگرمایههای روا شگگگناختی،
انعطگاف پگذیرنگد و احتمگا اینکگه بتوا میزانی از رشگگگد را در طو حیگات فرد ایجگاد کرد،
همواره وجود دارد (بهادری خسگگروشگگاهی ،هاشگگمی نصگگرت رباد و باباپور خیرالدین.)2392 ،
این تحقیق پگایهها و بنیا های تئوری و عملی الزم جهت شگگگناخت یکی از مسگگگائل امروزی
جگامعگگه ،یعنی اعتیگگاد بگگه موادمخگدر را فراهم می کنگگد .همچنین راهکگگارهگایی برای بهبود
وضگعیت پیشگریری از اعتیاد از جمله ارتقاء سرمایههای مثبت روا شناختی (خودکاررمدی،
خوشبینی ،امیگد وتگاب روری) ارائه میدهد تا در پرتو ر مسگگگئولین با شگگگناخت رگاهی از
این مسگگگئلگه مهم روز ،اقگدامات عملی الزم در این زمینه را انجام دهند .در این مقاله مروری
سگعی شگده اسگت که مبانی نظری و پیشگینه پژوهشگی ارتباط سرمایههای مثبت روا ش ناختی

اصگولی بنا نهاده شگده اسگت که فالسگفه گذشته ررای خود را عرضه کردهاند و مسیر سعادت
و شگگگادکامی انسگگگا ها را تاکید بر هیجا های مثبت ،زندگی خوب ،غوطهوری در ر و
معناداری زندگی میدانند .در این گرایش یکی از مفاهیم محوری ،شگگادکامی اسگگت که ر
را با خشگگگنودی از زندگی مترادف میدانند .اما دیدگاه فوق در بررسگگگیهای خویش یک
تفاوت عمده با ررای پیشگگینیا دارد و ر اینکه برای دسگگتیابی به خشگگنودی از زندگی و
شگادکامی از هما روشهای علمی بهره میجوید که روا شگگناسگا دهههاسگت در مطالعات
خویش مورد اسگگگتفاده قرار میدهند .فنو و تکنیکهای مورد اسگگگتفاده در این گرایش
3. resiliency

1. optimism
2. hope
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روانشناسی مثبتنگر
روانشگناسگی مثبتنرر ،گرایشگی نو در روانشگناسی محسوب میشود .این گرایش نو بر هما
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شگگگیوههای عملی یا فعالیتهایی هسگگگتند که افراد به طور روزمره در زندگی خود انجام
میدهند (نظیر شگگکر به خاطر داشگگتهها ،تالش برای پرهیز از شگگتابزدگی ،نوعدوسگگتی و
خیرخواهی ،کمک رسگگانی و امید داشگگتن) (براتی سگگده .)2388 ،روا شگگناسگگا مثبتنرر
مدعیاند که فنو مورد نظر رنا نه تنها از سگگطو افسگگردگی افراد میکاهد ،بلکه راه و روش
درسگگت زندگیکرد و در نتیجه رضگگایتمندی از زندگی و در نهایت سگگعادتمندی را نیز به
افراد رموزش میدهد (سگگلیرمن و چیکسگگنت میهالی  .)0222 ،2گابل و هایت )0225( 0
روا شگناسگگی مثبتگرا را مطالعه شگرایو و فرایندهای دخیل در شگگکوفایی یا عملکرد بهینه
افراد ،گروهها و نهادها میدانند .روا شگگناسگگی مثبتگرا را از دیدگاهی دیرر چنین تعریف
میکنند :مطالعه علمی کارکردهای بهینه ردمی با هدف کشگگگف و ارتقای عواملی که ب ه
افراد ،اجتماعات محلی و جوامع بزرگ اجازه میدهد که به رشگگد و شگگکوفایی دسگگت یابند
(به نقل از کامپتو  .)0225 ،3داک ورث ،اسگتین  2و سگلیرمن ( )0225روا شناسی مثبتنرر
را چنین تعریف کردهاند :روا شگگناسگگی مثبت نرر مطالعة علمی تجارب و صگگفات فردی
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مثبت و نهادهایی اسگت که رشگد ر ها را تسگهیل میکنند .روا شگناسگی مثبتنرر با توجه به
اینکگه بگه بهزیسگگگتی ذهنی و کارکرد بهینه میپردازد ،در بدو امر شگگگاید یک پیوسگگگت
روا شگگناسگگی بالینی یا بخشگگی از ر باشگگد .باور ما این اسگگت که افرادی که شگگدیدترین
فشگگارهای روا شگگناختی را تحمل میکنند ،در زندگی به دنبا امری به مراتب بیشگگتر از
تسگکین یافتن از درد و رنج هسگتند .افراد دچار مشگکل در پی خشگنودی بیشتر ،لذت بیشتر و
رضگگایتمندی بیشگگتر هسگگتند تا صگگرف کمترکرد غم و نررانی .رنا به دنبا سگگاخت نقاط
قوت هسگتند نه اصگالز نقاط ضگعفشگگا  .ر ها همچنین به دنبا زندگی معنادار و دارای قصگگد
و هدف هسگگتند .بدیهی اسگگت که این شگگرایو به سگگادگی و با رفع درد و ناراحتی حاصگگل
نمیشوند (داک ورث و همکارا .)0225 ،
سرمایههای روانشناختی

محققگا معتقگدند که اکنو زما ر رسگگگیده اسگگگت که روند پژوهشها در جهت تأکید بر
3. Compton
4. Duckworth & Steen

1. Seligman & Csikszentmihalyi
2. Gable & Haidt
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جنبگههای مثبت به منظور فهم بهتر ر ها و اثراتشگگگا تغییر یابد .بر این اسگگگاس ،مکانیزمهای
روا شگگناختی مثبت منجر به پیامدهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی میشگگود (اسگگ نایدر و
لوپز  .)0221 ،2التگانس  0و همکگارا ( ) 0222رویکردی نوین از تفکر در مورد سگگگرمگایگه یگگا
منگابع را معرفی کردنگد کگه می توا ر را مورد اسگگگتفگاده قرار داد .در این دیگدگگاه از نقطگگه
نظرجگایرگاه سگگگرمگایه ،بیشگگگترین تأکید بر خود فرد اسگگگت .التانس و همکارا ( )0222در
کاربردها و تحقیقات روانشگگناسگگی مثبتگرا ،از دیدگاه سگگنتی سگگرمایه اقتصگگادی  3شگگروع
کردند و سگگپس مرزهای جدیدی از تفکر روا شگگناختی مثبت را گسگگترش دادند .سگگرمایة
اقتصگادی سگنتی شگامل پاسگخ سگازما به این سگؤا بود که :چه دارید؟ در پاسخ به این سؤا
فهرسگگتی از تجهیزات و تسگگهیالت یک سگگازما از جمله سگگاختما ها ،تجهیزات ،اطالعات،
اختراعها ،تکنولوژی و نظایر ر فهرسگت می شگود .نوع دیرر سگرمایه ،سگرمایه انسانی  2است
که به کارکنا در همة سگطوز سگازما اطالق میشگود .هسگته اصگلی دیدگاه سگرمایه انس گانی
این سگگگؤا اسگگگت کگه چگه میدانیگد؟ در پاسگگگخ به این سگگگؤا  ،تجارب ،رموزش ،مهارت،
اسگتعدادها ،دانش و نظایر ر فهرسگت می شگود .نوع دیرر سگرمایه یعنی سرمایه اجتماعی  5به

رخرین و جگدیگدترین نوع سگگگرمگایگه کگه دانشگگگمندا اجتماعی در مورد ر بحب کردهاند،
سگگگرمایه روانشگگگناختی مثبت  2اسگگگت که از دیدگاه التانس و همکارا ( )0222چهار متغیر
روا شگگناختی کاررمدی ،امیدواری ،خوش بینی و تابروری را شگگامل میشگگگود .التانس و
همکگارا ( )0222معتقدند که اکنو زما ر فرا رسگگگیده اسگگگت که وابسگگگتریما به منابع
سنتی سرمایه را کاهش دهیم و در جهت انواع سرمایههای روانشناختی حرکت کنیم.
مروری بر پژوهشهای انجام شده

در زمینه ارتباط سگرمایههای روا شگگناختی مثبت و اعتیاد مطالعات گوناگونی انجام شگگده که

4. human capital
5. social capital
6. positive psychological capital

1. Snyder & Lopez
2. Luthans
3. economic capital
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سگرمایه انسگانی نزدیک اسگت .سگؤا اصگلی در سرمایة اجتماعی این است که :چه کسانی را

29

نقش سرمایههای روان شناختي در...

در ادامه به برخی از ر ها اشگگاره می شگگود .شگگیخی فینی ،کاووسگگیا و رمضگگانی ( )2388در
پژوهشگگی به بررسگگی عوامل خطر و محافظت کننده گرایش به مصگگرف مواد در دانشگگجویا
پرداختنگد .بگه همین منظور  322نفر را مورد بررسگگگی قرار دادنگد و به این نتیجه رسگگگیدند که
خودکگاررمگدی با گرایش به مصگگگرف مواد رابطه منفی دارد .نتایج تحقیق محمدی ،رقاجانی
و زهتگابور ( )2392با موضگگگوع ارتباط اعتیاد ،تابروری و مؤلفههای هیجانی نشگگگا داد که
اضگگطراب ،افسگگردگی و اسگگترس در رزمودنیهایی که احتما سگگوءمصگگرف مواد در ر ها
بگاالتر بود نسگگگبگت بگه گروه مقگابگگل بیشگگگتر و میزا تگابروری کمتر بود .بیری ،فراهگگانی،
محمگدخانی و محمدی فر ( ) 2392نشگگگا دادند که میانرین نمرات اعضگگگای انجمن معتادا
گمنگام در مؤلفگه تفکر عگاملی ،ریزمؤلفگه امیگدواری ،روابو بین فردی و سگگگالمت فیزیکی به
طور معنگگاداری بگاالتر از میگانرین افراد تحگت درمگا متگادو بود .همچنین نتگایج تحلیگگل
تشگخیصگی نش ا داد که این تفاوت ،در ترکیبی از متغییرهای پژوهشی (برحسب اهمیتشا به
ترتیب روابو بین فردی ،تفکر عاملی و سگگگالمت فیزیکی) دو گروه را به نحو برجسگگگتهای از
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یکدیرر متمایز می کند .مومنی ،موالیی پارده و محبی ( ) 2390در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه
سگگبکهای دلبسگگتری و تابرور ی با اسگگتعداد اعتیاد دانشگگجویا پرداختند .به همین منظور
 022نفر را مورد بررسگگگی قرار دادنگد و به این نتیجه رسگگگیدند که بین تابروری با گرایش به
اعتیگاد رابطگه معکوس وجود دارد .اکبرزاده ،اکبرزاده و جوانمرد ( )2393در پژوهشگگگی بگگه
مقایسگه سگگرمایه روا شگگناختی و باورهای فراشگ ناختی بین دانشگگجویا مصگگرفکننده مواد و
دانشگگگجویگا عگادی پرداختنگد .به همین منظور  222نفر را مورد بررسگگگی قرار دادند و به این
نتیجه رسگگیدند که دانشگگجویا مصگگرفکننده مواد از سگگرمایه روا شگگناختی پایینی نسگگبت به
دانشگگگجویا عادی برخوردار بودند .احمدمحمودی و جعفری هرندی ( )2393در پژوهشگگگی
به بررسگگگی و مقایسگگگه خودکاررمدی با گرایش به مصگگگرف موادمخدر در دانشرموزا تک
والدی و عادی شگگهرسگگتا شگگهرکرد پرداختند .به همین منظور  222نفر را مورد بررسگگی قرار
دادنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه بین خودکگاررمگدی و گرایش به مصگگگرف مواد رابطه
معکوس و معنیدار ی وجود دارد .سگگگلم ربگادی ،سگگگلیمی بجسگگگتگگانی ،خیگامی ربیز و جوا
( ) 2392در پژوهشگی به بررسگی سهم ابعاد فرسودگی تحصیلی ،تابروری و استرس ادراک

حسين پورمهدی ميکال

شگگگده در پیشبینی گرایش بگه اعتیگگاد دانشرموزا پرداختنگد .بگگه همین منظور  022نفر از
دانشرموزا مقطع متوسگطه اسگتا خراسگا جنوبی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه
رسگگگیگدنگد کگه تگابروری بگا گرایش بگه اعتیگاد ارتباط دارد و می تواند ر را پیشبینی کند.
جاللی و احدی ( ) 2392در پژوهشگی به بررسگی رابطه تنظیم شناختی هیجا  ،خودکاررمدی،
برانریختری و مهگارتهگای اجتماعی با سگگگوءمصگگگرف مواد در نوجوانا پ رداختند .به همین
منظور  222دانشرموز پایه او و دوم دبیرسگگتا های شگگهر شگگیراز را مورد بررسگگی قرار دادند
و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه سگگگطوز پگایین خودکاررمدی سگگگهم معناداری در پیشبینی
سگگوءمصگگرف مواد دارند .رسگگتمی و اکبری ( ) 2392در پژوهشگگی به بررسگگی ارتباط بین پنج
عامل بزرگ شگگگخصگگگیت و تاب روری با رمادگی به اعتیاد در بین دانشگگگجویا پرداختند .به
همین منظور  032نفر را مورد بررسگگگی قرار دادنگد و بگه این نتیجگه رسگگگیدند که تابروری با
رمادگی نسگگگبت به اعتیاد رابطه منفی دارد .موالیی پسگگگاولی و عبدی ( )2392در پژوهشگگگی به
مقگایسگگگه تگابروری و راهبردهگای مقگابلگه بگا فشگگگار روانی در افراد وابسگگگته به مواد و عادی
پرداختند .به همین منظور  288نفر را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که بین

تاب روری و نشگگاط ذهنی یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رمادگی در افراد برای مصگگرف مواد
مخدر اسگگگت .نتایج مطالعه جلیلی نیکو ،خرامین ،قاسگگگمی چوبنه و محمد علیپور ()2392
نشگگگا داد کگه بین تگابروری خگانواده و ابعگاد ر بگا رمگادگی بگه اعتیگاد رابطگه وجود دارد.
همچنین نتگایج حگاکی از اهمیگت تگابروری و ذهنرگگاهی به عنوا متغیرهای خانوادگی و
فردی در رمگگادگی بگگه اعتیگگاد بود .بنگگابراین رموزش مهگگارتهگگای تگگابروری خگگانواده و
ذهنرگگاهی می توانگد رمگادگی به اعتیاد دانشگگگجویا را کاهش دهد .قاسگگگمزاده ( )2392در
پژوهشگگگی بگه بررسگگگی نقش عگاطفه مثبت و امیدواری در پیش بینی بازگشگگگت به اعتیاد افراد
وابسگگته به مواد در شگگهر زاهدا پرداخت .به همین منظور  202نفر را مورد بررسگگی قرار داد و
نتایج نشگگا داد که بین عاطفه مثبت و بازگشگگت به اعتیاد ،بین امیدواری و بازگشگگت به اعتیاد
رابطگه منفی معنیداری وجود دارد .اکبری زردخگگانگگه و زنگگدی ( )2395نشگگگگا دادنگگد کگگه
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خودکگاررمگدی و حمگایگت اجتماعی کلی چهار درصگگگد از واریانس پذیرش اعتیاد را تبیین
میکنند .رشگیدی ،حجت خواه ،رسگگولی و جمعی ( ) 2395در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه علّی
اسگگتعداد اعتیاد از طریق طرحوارههای ناسگگازگار اولیه ،سگگرمایههای روا شگگناختی و نیازهای
اسگگگاسگگگی روا شگگگناختی با میانجی گری الروهای ارتباطی خانواده پرداختند .به همین منظور
 222نفر از دانش رموزا دختر و پسگگگر کرمانشگگگاه را مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه
رسگیدند که سگرمایههای روا شگناختی با اعتیاد رابطه منفی دارد .حسینیا  ،رسولی و صادقیا
( ) 2395در پژوهشگی به بررسگی اثربخشگی رموزش سگبکهای اسگگنادی خوشبینانه بر کاهش
رمگادگی به اعتیاد و تغییر سگگگبک اسگگگنادی دانشرموزا پرداختند .به همین منظور  22نفر را
در قگالگب دو گروه رزمگایش و کنتر مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که
رموزش خوشبینی منجر بگه کگاهش معنگادار رمادگی به اعتیاد می شگگگود .افشگگگاری ،باباخانی،
احمگدی و شگگگمس الگدینی لری ( ) 2395در پژوهشگگگی بگگه مقگایسگگگه میزا حرمگگت خود،
خودکگاررمگدی و خودتنظیمی در افراد وابسگگگتگه بگه مواد افیونی ،مواد محرک و افراد عادی
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پرداختنگد .بگه همین منظور  022نفر را در قالب سگگگه گروه مورد بررسگگگی قرار دادند و به این
نتیجه رسگگگ یدند که بین میزا حرمت خود ،خود تنظیمی و خودکاررمدی در افراد وابسگگگته به
مواد افیونی و مواد محرک بگگا افراد عگگادی تفگگاوت وجود دارد و افراد مصگگگرفکننگده از
خودکگاررمدی پایین تری برخوردارند .بسگگگتامی ،دا لوندی ،خانکه ،بسگگگتامی و پاشگگگایی ثابت
( ) 2395در پژوهشگگی به بررسگگی تاثیر رموزش مهارتهای تابروری بر تغییر نررش نسگگبت
بگه موادمخدر در دانشرموزا مقطع راهنمایی شگگگهر خرمرباد پرداختند .به همین منظور 202
نفر را در قالب دو گروه رزمایش و کنتر مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند
که رموزش مهارتهای تابروری می تواند در تغییر نررش دانشرموزا نسگگبت به مصگگرف
مواد موثر واقع شگگگود .رحیمی ،حسگگگینثگابت و سگگگهرابی ( ) 2395در پژوهشگگگی به بررسگگگی
اثربخشگگی رموزش تاب روری و مدیریت اسگگترس بر کاهش اسگگترس ادراک شگگده و تغییر
نررش به مصگگگرف مواد د ر بین زندانیا مرد وابسگگگته به مواد پرداختند .به همین منظور  02نفر
را در قالب دو گروه مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که رموزش تابروری
موجب تقویت نررش منفی نسگگبت به مواد می شگگود .باقری و تقوایی ( )2392در پژوهشگگی به

حسين پورمهدی ميکال

بررسگگی رابطه سگگوءمصگگرف مواد اعتیادرور با سگگرسگگختی روا شگگناختی ،کیفیت زندگی و
خودپنگداره در معتگادا پرداختنگد .بگه همین منظور  052نفر از افراد مراجعگه کننگده به مراکز
ترک اعتیاد شگهر قم را مورد بررسگی قرار دادند و به این نتیجه رسگیدند که بین سگوءمصرف
مواد اعتیادرور و سگرسگختی روا شگناختی رابطه وجود دارد و افرادی که شدت سوءمصرف
مواد باالتری دارند از سگگرسگگختی روا شگگناختی پایین تری برخوردارند .مالزاده اسگگفنجانی،
کافی و صگالحی ( ) 2392در پژوهشگی به مقایسگه سگرسختی روا شناختی و سبکهای مقاب له
با فشگگار روانی در افراد معتاد و عادی پرداختند .به همین منظور  022نفر را مورد بررسگگی قرار
دادند و به این نتیجه رسگیدند که بین سگگرسگختی روا شگگناختی در افراد معتاد و عادی تفاوت
وجود داشگگت .صگگدری دمیرچی ،فیاضگگی و محمدی ( ) 2395در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه
خودکگاررمگدی و حمگایت اجتماعی ادراک شگگگده با رمادگی به اعتیاد در سگگگربازا خدمت
وظیفه پرداختند .به همین منظور  228سگگرباز شگگهر اردبیل را مورد بررسگگی قرار دادند و به این
نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه بین خودکگاررمگدی بگا گرایش بگه اعتیاد رابطه منفی وجود دارد .نتایج
تحقیق فوالدونگد ،برجعلی ،حسگگگینثگابت و دالور ( ) 2395با عنوا نقش افسگگگردگی ،روابو

دارد .تحلیل رگرسگیو چند متغیره نشگا داد که افسگردگی 31/0درصد از واریانس رمادگی
بگه اعتیگاد را بگه طور معنیداری پیشبینی میک ند .فرگوس و زیمرمن  )0225( 2در پژوهشگگگی
بگه بررسگگگی تگاب روری نوجوانگا بگه عنوا یک چارچوب برای رشگگگد سگگگالم در مواجهه با
عوامل خطرسگگاز پرداختند و به این نتیجه رسگگیدند که تابروری با مصگگرف مواد ،رفتارهای
خشگگگونگت رمیز و رفتگارهگای پرخطر جنسگگگی ارتباط دارد .رروالو ،گوئیلرمو و هورتنسگگگید

0

( ) 0228نشگگگا دادنگد کگه عضگگگویگت در گروههگای معتگگاد و مصگگگرف موادمخگدر از طریق
مؤلفگههگای تگابروری قگگابگل پیشبینی اسگگگت و افراد غیر معتگاد دارای سگگگطو بگاالتری از
تابروری هسگتند .صگگالحی فدردی ،رزاد و نعمتی ( ) 0222در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه بین
تابروری ،سگاختهای انریزشگی و سگوءمصگگرف مواد پرداختند .به همین منظور  202نفر را
2. Arevalo, Guillermo & Hortensid

1. Fergus & Zimmerman
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مورد بررسگگگی قرار دادنگگد و بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه تگابروری بگه صگگگورت منفی بگگا
سگگگوءمصگگگرف مگواد رابطگگه دارد و ر را پیشبینی میکنگگد .تگگابروری بگگاال بگگا ایجگگاد
انعطگافپذیری انطباقی منجر به کاهش سگگگوءمصگگگرف مواد در نوجوانا میشگگگود (باربارا و
ویلند  .) 0220 ،2بارتو  ،هیسگتاد ،اید و برویک  )0220( 0در پژوهشگی به بررسگی تابروری و
سگگبکهای مقابله ای به عنوا عوامل خطر و حمایتی برای سگگوءمصگگگرف الکل پرداختند .به
همین منظور یگک نمونگه بزرگ از کارکنا نظامی ملی نروژ را مورد بررسگگگی قرار دادند و به
این نتیجه رسگگگیدند که تابروری و سگگگبکهای مقابلهای می توانند سگگگوءمصگگگرف الکل را
پیشبینی کننگد .ویلند  3و همکارا ( ) 0220در پژوهشگگگی به بررسگگگی تابروری در نوجوانا
در معره خطر سگگگوءمصگگگرف مواد پرداختند .به همین منظور  21نوجوا را مورد بررسگگگی
قرار دادند و به این نتیجه رسگیدند که سگطوز باالی تابروری با سگگطوز پایین سگوءمصگگرف
مواد مرتبو اسگگگت .کراسگگگیکووا ،لسگگگتر و هارمز  ) 0225( 2در پژوهشگگگی به بررسگگگی رابطه
سگرمایههای روا شگناختی مثبت و سالمت روا و سوء مصرف مواد پرداختند و به این نتیجه
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رسگگگیدند که افرادی که از ظرفیت باالی سگگگرمایههای روا شگگگناختی برخوردار بودند ،کمتر
دچار سگوءمصگرف مواد میشگدند .هودر  5و همکارا ( ) 0222در پژوهشگی به بررسگگی ارتباط
بین مصگگرف مواد ،الکل و سگگیرار در نوجوا و عوامل حمایتی فردی و محیطی پرداختند و
بگه این نتیجگه رسگگگیگدنگد کگه خودکگاررمگدی می توانگد بگه عنوا یک عامل حمایتی در برابر
سگوءمصگرف مواد عمل کند و با سگوءمصگرف مواد رابطه منفی دارد .بابایی ،رضایی و اکبری
بلوطبنرگا ( )2392پژوهشگگگی بگا هگدف تعیین رابطگه تحو مثبگت نوجوانی و رضگگگایگت از
زنگگدگی بگگا نررش بگگه موادمخگگدر در دانشرموزا انجگگام دادنگگد .جگگامعگگه مورد مطگگالعگگه
دانشرموزا مقطع متوسگطه شگهر قم بودند .نتایج حاصگل از همبسگتری پیرسو نشا داد که
بین مؤلفگگههگای تحو مثبگگت نوجوانی و نررش بگه موادمخگدر و بین مؤلفگههگگای نررش ب گه
موادمخگدر و رضگگگایت از زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسگگگیو
گام به گام نیز نشگگا داد که مؤلفههای ارتباط ،منش ،مراقبت و رضگگایت از زندگی به ترتیب
4. Krasikova, Lester & Harms
5. Hodder

1. Barbara & Weiland
2. Bartone, Hystad, Eid & Brevik
3. Weiland
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بیشگگترین سگگهم را در پیش بینی نررش به مواد مخدر در دانشرموزا داشگگتند .نتایج حاصگگل
از این یافتهها ،ضگگرورت توجه به منابع و سگگرمایههای مثبت نوجوانی و رضگگایت از زندگی را
در کگاهش اعتیگاد و گرایش بگه موادمخگدر دانشرموزا مورد تگأکید قرار داد .نتایج تحقیق
عگ الی پور بیرگگانی ،زغیبی قناد ،حسگگگامی و سگگگرانچه ( )2393نشگگگا داد که خودکاررمدی،
حمگایگت خگانواده و خوشبینی مهم ترین پیشبینهگای گرایش بگه اعتیاد بودند و در مجموع
 02درصگگگگد از واریگانس ر را تبیین کردنگد .این محققگگا نتیجگه گرفتنگگد کگه بگگا افزایش
خودکاررمدی ،حمایت خانواده و خوشبینی می توا گرایش به اعتیاد را کاهش داد.
تابآوری
در حیطه روا شگناسگی تحولی ،تابروری به عنوا یک فرریند پویای مقابله موفق با شگگرایو
نگاگوار مورد مطگالعه قرار گرفته اسگگگت .در مطالعات طولی که در چارچوب این رویکرد در
جمعیتهای پرخطر انجام گرفته ،درصگگگدی از این افراد به مشگگگکالت و رسگگگیبهایی مبتال
می شگگدند ،اما درصگگگد بیشگگتری نیز سگگگالم می ماندند .محققا برای این افراد که در شگگگرایو

تگاب رور را برای مواجهگه فرد در برابر شگگگرایو پرخطر و نگاگوار بگه کگار میبرنگگد (بنگگارد،

2

 .) 2998بگه اعتقگاد زاترا ،هگا و مورای  ) 0222( 0بهترین تعریفی کگه برای تگابروری وجود
دارد این اسگگگت کگه ر را بگه عنوا سگگگازگگگاری موفق بگا شگگگرایو نگاگوار در نظر بریریم.
ویژگیهگای شگگگخ

و موقعیت ممکن اسگگگت تعیینکننده فرریندهای تابروری باشگگگند.

تابروری فرایندی پویا اسگت ،یعنی سگگازماندهی مجدد سگیسگگتمهای سگگازگاری برای ایجاد
تابروری جدید در محیوهای جدید .بنابراین تابروری ممکن اسگگگت در مراحل مختلف
زنگدگی متفگاوت باشگگگد و می تواند تحت تأث یر تحو افراد در طو زما قرار گیرد (لیمری-
چالفات  .) 0222 ،3تعریف دیرری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته این اسگگت که تابروری
نباید به عنوا یک صگگفت ایسگگتا تصگگور شگگود یا به عنوا یک ویژگی فردی انراشگگته شگگود.
3. Lemery-Chalfant

1. Benard
2. Zautra, Hall & Murray
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تگابروری از مجموعه فرریندها و تعامالتی که فراتر از مرزها ی ارگانیسگگگم فردی اسگگگت و
شگگامل روابو نزدیک و حمایت اجتماعی اسگگت ،به وجود رمده اسگگت .تابروری انسگگا به
فراینگدهگا یگا الروهگایی از سگگگازگگاری و تحو مثبگت در زمینگهی تهدیدهای قابل توجه در
زنگدگی یگا فعگالیگتهگای هر فرد اشگگگاره دارد .رسگگگیگبهگای قگابل توجه و شگگگرایو ناگوار
روا شگگگنگاخت ی بگه طور رشگگگکگاری بگاعگب تغییرات مهمی هم در پیگامگدهگای کوتاهمدت و
پیامدهای بلندمدت میشگوند .مطالعات تابروری انسگا بخصوو بر فهم تفاوتهای فردی
در ارتباط با تجربههای ناگوار متمرکز اسگگگت (ماسگگگتن  .)0222 ،2عالوه بر این تابروری به
عنوا فرریندهای تحولی مداوم از دورا کودکی به بزرگسگگالی تعریف شگگده اسگگت ،یعنی
این کگه کودکگا و نوجوانگا قگادرنگد در مواجهه با شگگگرایو ناگوار منابع درونی و بیرونی را
شگگناسگگایی و از ر ها اسگگتفاده کنند .بررسگگی فرریندهای تابروری در دوره نوجوانی ممکن
است برای دوره بزرگسالی حیاتی باشد (جکسو  ،فرتکو و ادنبوروف .)0221 ،0
سگگازه تابروری به توانایی افراد برای سگگازگاری موفقیترمیز در مواجهه با اسگگترسهای
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حگاد ،وقایع رسگگگیبزا ،شگگگرایو ناگوار مزمن ،حفظ یا به دسگگگترورد سگگگریع بهزیسگگگتی
روا شگگناختی و تعاد حیاتی مربوط اسگگت (چارنی  .)0222 ،3محققا مفهوم تابروری را با
عنوا یک فر ریند یا نیرویی که تحمل شگخ

در شرایو ناگوار و هنرام نررانی را افزایش

میدهگد ،بگه حسگگگاب میرورند .مکرلیسگگگتر و مککینو  )0229( 2تابروری را به عنوا
یک توانایی برای بهبود در شگگگرایو ناگوار و غلبه بر مشگگگکالت در زندگی افراد ،توصگگگیف
کردهانگد .ر هگا همچنین معتقگدند افرادی که از خود تابروری نشگگگا میدهند تمایل دارند
کگه مجموعگهای از ویژگیهگا و خصگگگوصگگگیگات را بگگه دسگگگترورنگد کگه این ویژگیهگا و
خصگگگوصگگگیات ر ها را برای غلبه بر مشگگگکالت موجود در زندگی مجهز میکند .تابروری
شگگامل تعامل بین محرک تنش زا ،محیو و ویژگیهای شگگخصگگی اسگگت (جوکار.)2382 ،
گگارمزی 5و ماسگگگتن ( )2992تابروری را یک فرریند ،توانایی ،یا پیامد مقابله موفقیترمیز
با شگگگرایو تهدیدکننده تعریف نمودهاند .به بیا دیرر ،تابروری مقابله مثبت در واکنش به
4. Mc Alister & Mckinnon
5. Garmezy

1. Mastan
2. Jakson, Fritko & Edenborough
3. Charney

حسين پورمهدی ميکال

شگگگرایو نگاگوار اسگگگت (والر  .)0222 ،2البتگه تابروری ،تنها پایداری در برابر رسگگگیبها یا
شگگ رایو تهدید کننده نیسگگت و حالتی انفعالی در رویارویی با شگگرایو خطرناک نمیباشگگد،
بلکه شگگرکت فعا و سگگازنده در محیو پیرامونی خود اسگگت .می توا گفت که تابروری،
توانمندی فرد در برقراری تعاد زیسگگگتی  -روانی در شگگگرایو خطرناک اسگگگت (بشگگگارت،
صگالحی ،شگاه محمدی ،نادعلی و زبردسگت .) 2381 ،افزو بر این ،پژوهشررا بر این باورند
که تابروری نوعی ترمیم خود با پیامدهای م ثبت هیجانی ،عاطفی و شگگناختی اسگگت.کامپفر

0

( )2999باور داشگت که تابروری ،بازگشگگت به تعاد اولیه یا رسگگید به تعاد سگگطو باال تر
(در شگگگرایو تهگدیگد کننگده) اسگگگت و از این رو مقابله موفق در زندگی را فراهم میکند .در
عین حگا کگامپفر بگه این نکتگه نیز اشگگگاره مینمگایگد کگه مقابله مثبت با زندگی ،هم میتواند
پیامد تاب روری به شگگمار رود و هم به عنوا پیشگگایند سگگطو باالتری از تابروری را سگگبب
شگگود .وی این مسگگأله را ناشگگی از پیچیدگی تعریف و نراه فرریندی به تابروری میداند .به
طورکلی واژه تابروری به عوامل و فرایندهایی اطالق می شگگگود که خو سگگگیر تحولی را از
رفتارهای مشگگگکلزا و رسگگگیب روا شگگگناختی دور کرده و به رغم وجود شگگگرایو ناگوار به

افزایش احتما پیامدای منفی در برابر خطرات اطالق می شود (به نقل از محمدی.)2382 ،
در خصگگگوو ارتبگاط تگابروری بگا سگگگوءمصگگگرف مواد می توا گفگت که تابروری
فرایندی پویا اسگت که شگامل سگازگاری مثبت هنرام سگختیهای چشمریر است .به عب ارت
دیرر تاب روری اشگگاره به ویژگی شگگخصگگیتی دارد که منعکس کننده کارایی شگگخصگگی به
طور کلی و انعطاف پذیری عملکرد در پاسگگخ به شگگرایو محیطی مختلف اسگگت .این سگگازه
اغلگب در رابطگه نزدیگک بگگا خودتنظیمی در نظر گرفتگه می شگگگود و نشگگگا دهنگگده توانگگایی
انعطاف پذیر در تنظیم سگگطوز کنتر در شگگرایو متفاوت اسگگت و از این رو به عنوا مقابله
موثر و کگاررمگد در برخورد بگا عوامگل تنشزا و چگالشهگا محسگگگوب میشگگگود .تابروری
مفهومی چنگد بعگدی و به معنای مقابله موثر با عوامل تنشزا اسگگگت و منابع مقابلهای انسگگگا ،
2. Kumpfer

1. Waller
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عواملی چو خودپنگداره و عزت نفس ،خوشبینی ،راهبردهگای مقگابلگهای و روابو اجتماعی
مطلوب را در بر میگیرد (رحمتی و صگگگابر .)2392 ،افراد تابرور قدرت پذیرش واقعیت را
دارند و بر این باور هسگگتند که زندگی بامعناتر از ر اسگگت که بخواهند در مقابل مشگگگکالت
تسگگگلیم شگگگوند و برعکس افراد با تابروری پایین در مقایسگگگه با افراد دارای تابروری باال،
تغییر در زندگی را منفی و کنتر ناپذیر ارزیابی می کنند (پارسگگگافر و یزدخواسگگگتی.)2393 ،
افراد تابرور به دلیل بهرهمندی از سگگبک تبیین خوشبینانه احسگگاس توانمندی در رویارویی
بگا مشگگگکالت ،برخورد مسگگگئلگهمدارانه با مشگگگکالت ،انتظار ات مثبت درباره پیامدها و باور به
وابسگگگتری پیگامگد بگه عمگل ،می توانند سگگگازگاری خود را در رویدادهای پیش بینی نشگگگده و
ناگوار حفظ کنند .همچنین افراد سگرسگخت به رویارویی موفق و کاررمد در برابر اسگترسها
با وجود بروز پیشگامدهای ناگوار امیدوار هسگتند .از توانایی یافتن معنی در تجارب رشفته ساز
بهره منگد هسگگگتند و به نقش خود به عنوا فرد ارزنده و با اهمیت باور دارند (کینگ .)0222 ،2
بنگابراین ،بگا توجگه ویژگیهگای افراد تگابرور می توا گفت که تابروری باالتر گرایش به
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مصگگگرف مواد را کگاهش می دهگد و به فرایند درما و بهبود افراد وابسگگگته به مواد نیز کمک
میکند.
ابعاد اساسی تابآوری

تگاکنو سگگگه جریگا مطگالعه و تحقیق در مورد تابروری وجود دارد و چهارمین جریا نیز
در حا شکلگیری است (ماستن.)0221 ،
 جریگا او بر توصگگگیف و تبیین تفگاوت میا افرادی که در برابر شگگگرایو ناگوار و
خطر در موارد مختلف عکس العمل نشگگا میدادند ،متمرکز شگگد .این جریا مقدار
قگابگل مالحظگه ای از ثبگات و سگگگازگاری افراد ،روابو و منابع تابروری را رشگگگکار
ساخته است و این عوامل محافظتی اثر خود را در جریا های بعدی نشا داده است.
 جریگا دوم فراتر از توصگگگیف عوامگل یگا متغیرهگگای مربوط بگه تگگابروری ،روی
ف رریندها متمرکز شگگده اسگگت .این جریا با وجود توجه زیاد به سگگطوز چندگانهی

1. King
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تحلیگل و فررینگدهگگای نوربیولوژیکی بگه این نوع تحقیق ادامگگه میدهگد (سگگگیچتی و
کورتیس .)0221 ،2
 جریگا سگگگوم بگا تالشهگگایی برای رزمو ایگدههگای مربوط بگه تگگابروری از طریق
مگداخلگه ،همچو تربیگت مفیگد و کگارر مگد ،درگیری مگدرسگگگه (هاوکینز ،کاتاالنو،
کگاسگگگترمن ،ربوت و هیگل  )2999 ،0و اخیراً مهگارتهگای اجرایی (دایمونگد ،بارنت،
توماس و مونرو  )0221 ،3رغاز شد.
 مطالعات مربوط به جریا چهارم تابروری به دنبا پیشگگگرفت سگگگریع مطالعه ژ ها،
برای درک بهتر فررینگدهگای پیچیگدهای اسگگگت کگه م نجر بگه تگابروری میشگگگوند
(ماستن.)0221 ،
گرچگه ممکن اسگگگت تگابروری تقریباً فراگیر باشگگگد ،ولی احتما اینکه همه ما به یک
انگدازه تگابرور بگاشگگگیم و یگا عوامگل محیطی کگه تابروری را در برابر اسگگگترس تقویت یا
تضگعیف می کنند به طور مسگاوی در بین مردم تقسگیم شگده باشگند ،اندک اسگت .انسگگا ها از
نظر توا درونی ،انعطگگافپگذیری و تحمگگل در برابر مشگگگکالت متفگگاوت هسگگگتنگد (گگگالو،

(هامارات ،تام پسگگو  ،زابراکی ،اسگگتیل و ماتنی 0222 ،5؛ باسگگو  .)0222 ،2سگگازگاری مثبت یا
تحو مثبت می تواند در اصگطالز عملکرد درونی (یعنی بهزیسگتی روا شگگناختی) یا عملکرد
بیرونی (یعنی انجگام اعمگا خوب در مگدرسگگگه و محل کار و همکاری در جامعه) یا ترکیب
چیزهایی مانند شگگادی و موفقیت ،تعریف شگگود (ماسگگتن ،بورت و کاتس وورث .)0222 ،1
فهم بهتر سگگگازگاری و منابع انطباقی ممکن اسگگگت بیشگگگتر در طراحی مداخالت برای ارتقاء
تابروری در بزرگسالی سودمند باشد.
& 4. Gallo, Bogart, Vranceanu
Matthews
5. Hamarat, Thompson, Zabrucky,
Steele & Matheny
6. Basu
7. Burt & Coatsworth

1. Cicchetti & Curtis
2. Hawkins, Catalano, Kosterman,
Abbott & Hill
& 3. Diamond, Barnett, Thomas
Munro
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خودکارآمدی
خودکاررمدی از نظریه شگناخت اجتماعی بندورا ( )2991روا شگناس مشگهور ،مشگتق شگده
2

اسگگگت و به باورها یا قضگگگاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام وظایف و مسگگگئولیتها
اشگگگاره دارد .نظریگه شگگگناخت اجتماعی مبتنی بر الروی علّی سگگگه جانبه رفتار ،محیو و فرد
اسگگت .این الرو به ارتباط متقابل بین رفتار ،اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شگگناختی،
عگاطفی و بیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصگگگیف کارکردهای روا شگگگناختی اشگگگاره
دارد ،تگأکید می کند .بر اسگگگاس این نظریه ،افراد در یک نظام علّیت سگگگه جانبه بر انریزش و
رفتگار خود اثر میگگذارنگد .بنگدورا ( ) 2991اثرات یک بعدی محیو بر رفتار فرد که یکی از
فرضگگیههای مهم روا شگگناسگگا رفتارگرا بوده اسگگت ،را رد کرد .انسگگا ها دارای نوعی نظام
خودکنترلی و نیروی خودتنظیمی هسگتند و توسگو ر نظام بر افکار ،احسگاسات و رفتارهای
خود کنتر دارند و بر سگگرنوشگگت خود نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند .بدین ترتیب رفتار
انسگگگا تنهگا در کنتر محیو نیسگگگت بلکگه فرایندهای شگگگناختی نقش مهمی در رفتار ردمی
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دارنگد .عملکرد و یادگیری انسگگگا متاثر از گرایشهای شگگگناختی ،عاطفی و احسگگگاسگگگات،
انتظارات ،باورها و ارزش هاسگگت .انسگگا موجودی فعا اسگگت و بر رویدادهای زندگی خود
اثر میگذارد .انسگا تحت تأثیر عوامل روا شگناختی اسگگت و بهطور فعا بر انریزهها و رفتار
خود اثر دارد .بندورا ( )2991مطرز میکند که خودکاررمدی ،توا سگگازندهای اسگگت که از
طریق ر مهگارت هگای شگگگنگاختی ،اجتمگاعی ،عگاطفی و رفتگاری انسگگگا برای تحقق اهداف
مختلف ،بگه گونگهای اثربخش سگگگاماندهی میشگگگوند .به نظر وی داشگگگتن دانش ،مهارتها و
دسگگتاوردهای قبلی افراد پیشبینیکنندههای مناسگگبی برای عملکرد رینده افراد نیسگگتند ،بلکه
باور انسگگگا درباره توانائیهای خود در انجام ر ها بر چرونری عملکرد خویش مؤثر اسگگگت.
بین داشگگگتن مهگارتهگای مختلف بگا توا ترکیگب ر هگا بگه روشهای مناسگگگب برای انجام
وظگایف در شگگگرایو گوناگو  ،تفاوت رشگگگکار وجود دارد .افراد کامالً میدانند که باید چه
وظگایفی را انجگام دهنگد و مهگارتهای الزم برای انجام وظایف را دارند ،اما اغلب در اجرای
مناسگگب مهارتها موفق نیسگگتند (بندورا .)2991 ،خودشگگناسگگی از طریق پردازش مهارتهای
1. Bandura

حسين پورمهدی ميکال

شگگگناختی ،انریزشگگگی و عاطفی که عهدهدار انتقا دانش و توانائیها به رفتار ماهرانه هسگگگتند،
فعا میشگود .بهطور خالصگه ،خودکاررمدی به داشگتن مهارت یا مهارتها مربوط نمیشگگود،
بلکه داشگگگتن باور به توانایی انجام کار در موقعیتهای مختلف اشگگگاره دارد .باور کاررمدی
عاملی مهم در نظام سگگازنده شگگایسگگتری انسگگا اسگگت .انجام وظایف توسگگو افراد مختلف با
مهارتهای مشگابه در موقعیتهای متفاوت به صگورت ضگعیف ،متوسو و یا قوی و یا توسو
یک فرد در شگگگرایو متفاوت به تغییرات باورهای کاررمدی رنا وابسگگگته اسگگگت .مهارتها
می توانند به رسگگانی تحت تأثیر خودتردیدی قرار گیرند .درنتیجه حتی افراد خیلی مسگگتعد در
شگگرایطی که باور ضگگعیفی نسگگبت به خود داشگگته باشگگند از توانائیهای خود اسگگتفاده کمتری
میکنند (بندورا .) 2991 ،به همین دلیل ،احسگگاس خودکاررمدی ،افراد را قادر میسگگازد تا با
اسگگگتفگاده از مهگارتهگا ،در برخورد بگا موانع کگارهگای فوق العگاده ای انجگام دهنگد .بنابراین،
خودکگاررمگدی درک شگگگده عگاملی مهم برای انجگام موفقیگترمیز عملکرد و مهگارتهگگای
اساسی الزم برای انجام ر است.

عملکرد مؤثر هم بگه داشگگگتن مهگارتهگا و هم بگه بگاور در توانگایی انجگام ر مهگارتهگگا

گونگاگو موقعیگتهای مخت لف باید غالباً به شگگگیوههای جدید سگگگاماندهی شگگگوند .بنابراین،
مبگادالت بگا محیو تگا حگدودی تحگت تأثیر قضگگگاوتهای فرد در مورد توانائیهای خویش
اسگت .بدین معنی که افراد باور داشگته باشند که در شرایو خاو ،می توانند وظایف را انجام
دهند .خودکاررمدی درک شگده معیار داشگتن مهارتهای شگخصگی نیسگت ،بلکه بدین معنی
اسگگت که فرد به این باور رسگگیده باشگگد که می تواند در شگگرایو مختلف با هر نوع مهارتی که
داشته باشد ،وظایف را به نحو مطلوب انجام دهد.

اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روانشناختی

الف) اثر خودکاارآمادی بر سااطگ انگیزش :خودکگاررمدی ادرا ک شگگگده نقش
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تعیینکننگدهای بر خود انریزشگگگی  2افراد دارد ،زیرا بگاور خودکگاررمدی بر گزینش اهداف
چگالش رور ،میزا تالش و کوشگگگش در انجگام وظگایف ،میزا اسگگگتقامت و پشگگگتکاری در
رویارویی با مشگگگکالت و میزا تحمل فشگگگارها اثر میگذارد (الک و التام 2992 ،0؛ بندورا
 .) 0222بگاور خودکگاررمگدی نقش اسگگگاسگگگی در رفتگار انسگگگا دارد .برخی تعیینکنندههای
خودکاررمدی به شرز زیر است:

 انتخگاب اهداف :خودکاررمدی به عنوا یک عامل تعیینکننده مهم انتخاب اهداف
پرچگالش و فعگالیگتهگای دشگگگوار فردی عمگل می کنگد .یگک فرد معموالً اهدافی را
انتخاب میکند که در کسگگب موفقیترمیز ر ها ،سگگطو معینی از توانایی را داشگگته
بگاشگگگد .براین اسگگگاس ،افراد از فعگالیتهایی که توانایی انجام ر ها را ندارند اجتناب
میکننگد .این اجتنگگاب بگگه نوبگگه خود می توانگگد برای افراد در انجگگام فعگگالیگگتهگگای
چگالش برانریز و میزا تقویگت مثبگت بازخوردهای حاصگگگل از ر محدودیت ایجاد
کنگد .افرادی کگه بگه کگاررمگدی خود بگاور دارنگد ،اهگداف چگالش انریز را انتخگگاب
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می کننگد و از تجگارب تهگدیگدرمیز اجتنگگاب میکننگد .افراد بگا کگاررمگدی پگایین از
رویارویی با تکالیف ،وظایف و اهداف مشگگگکل پرهیز میکنند .افراد خودکاررمد بر
اسگگگاس اهگداف انتخگابی ،خود را موظف بگه تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از
ر بگه مشگگگاهگده و قضگگگاوت دربگاره نتگایج عملکرد خود میپردازند و در صگگگورت
مشگگگاهگده نگاهمخوانی بین سگگگطوز واقعی و مطلوب عملکرد ،احسگگگاس نارضگگگایتی
میکننگد و این محرکی برای تعیین و اصگگگالز عمگل در ر ها ا سگگگت .افراد از طریق
انتخگاب هگا بر جریگا زنگدگی شگگگخصگگگی و شگگگغلی خود اثر میگگذارنگد .رنگا از
موقعیگتهگا ،فعگالیگتهگا و بگهطور کلی انتخگابهایی که باور دارند بیش از حد توا
ر ها اسگگت ،اجتناب میکنند و ر دسگگته از فعالیتهایی را انتخاب میکنند که باور
دارنگد می تواننگد از عهگگده رنگا بررینگد .افراد دارای احسگگگاس خودکگاررمگدی بگگاال،
موقعیگتهگا و اهگدافی را انتخاب می کنند که ممکن اسگگگت ،ولی خارج از توا رنا
نیسگگت .باورهای خودکاررمدی در انتخابهای افراد همچو انتخاب رشگگگته ،حرفه،
2. Locke & Latham

1. self- motivation
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کالسهگای پیشگگگرفتگه تأثیر دارد و نقش مهمی در رینده شگگگغلی و شگگگخصگگگی دارد
(بندورا.)0222 ،

 کسگگگب نتگایج یگا پیگامگدهای مورد انتظار :خودکاررمدی ،نقش مؤثری در پیامدهای
بگالقوه مشگگگوقهگا و بازدارندههای مورد انتظار دارد .پیامدهای قابل پیشبینی ،عمد تاً به
باورهای افراد در توانایی انجام فعالیتها در موقعیتهای مختلف وابسگته است .افر اد
دارای کگاررمگدی بگاال انتظگار پیامدهای مطلوب از طریق عملکرد خوب را دارند ولی
افراد دارای کگاررمگدی پگایین ،انتظگار عملکرد ضگگگعیفی را از خود دارند و در نهایت
نتگایج منفی یگا ضگگگعیفی را بگه دسگگگت میرورنگد .بنگدورا ( )2991اظهار میکند که
فعالیتهای بی شگگگماری وجود دارد که اگر به خوبی انجام شگگگوند ،پیامدهای مطلوبی
بگه دنبگا دارنگد ،ولی ر فعگالیگتها توسگگگو افرادی که به تواناییهای خود در انجام
موفقیگترمیز شگگگک میکننگد ،پیریری نمی شگگگونگد .بالعکس افراد با کاررمدی باال،
انتظگار دارند با تالشهای خود موفقیتهایی کسگگگب کنند و با وجود پیامدهای منفی
به رسگگگانی منصگگگرف نمی شگگگوند .بنابراین ،نظریه خودکاررمدی بیا میکند که باور

مضاعفی انجام دهد.

 اجرای اهگداف :خودکگاررمگدی ادارک شگگگده نگه تنهگا در انتخگاب اهگداف بلکه بر
اجرای ر هگا نیز اثر می گگذارد .انجگام یگک تصگگگمیم بگه هیچ وجگه بگه افراد اطمینا
نمیدهگد کگه رفتگارهگای مورد نیاز را به طور موفقیترمیز انجام دهند و در مواجهه با
مشگکالت ،اسگ تقامت و پایداری داشگته باشگند .یک تصمیمگیری روانی به یک عمل
روانی مشگگگتق شگگگده از بگاور کگاررمدی باال ،نیاز دارد .باور به کاررمدی شگگگخصگگگی
همچنین به رفتار انسگگا شگگکل میدهد که ریا از فرصگگتها اسگگگتفاده میکند و یا از
حضگگگور رنگگا در شگگگرایو مختلف زنگگدگی جلوگیری بگه عمگل میرورد .افراد بگگا
خودکاررمدی باال بر فرصگتهای ارتقاء شگگغلی و غلبه بر موانع متمرکز میش گوند و با
ابتکار و پشگگتکار عنا کنتر بر محیو و محدودیتها را به دسگگت میگیرند .افرادی
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کگه دچگار خود تردیگدی می شگگگونگد ،بر موانع و محدودیتها کنتر کمی دارند و یا
اصگگگالً کنتر نگدارنگد و بگه رسگگگانی تالشهگای خود را بیهوده میشگگگمگارنگد .رنا از
فرصتهای محیطی کم استفاده میکنند (بندورا.)2991 ،
 میزا تالش :خودکگاررمگدی درک شگگگده بر میزا تالش برای انجام یک وظیفه اثر
می گگذارد .افرادی کگه بگه کاررمدی خود باور دارند برای غلبه بر موانع و مشگگگکالت
تالشهای مضگگگاعفی می کنند .در مقابل افرادی که به شگگگایسگگگتریهای خود شگگگک
می کننگد و یا باور کاررمدی ضگگگعیفی دارند ،هنرام رویارویی با مشگگگکالت ،موانع و
شگکستها تالش کمی میکنند و یا منصرف میشوند و یا اینکه راهحلهای پایین تر
از حد معمو ارائه میدهند .این افراد علت شگگگکسگگگت را به ناتوانی خویش نسگگگبت
میدهند و توجه رنا به جای حل مسگگئله ،متمرکز بر فقدا شگگایسگگتری خود اسگگت.
ولی افراد با کاررمدی باال علت شگگکسگگت را تالش و کوشگگش کم میدانند (بندورا،
.)2991
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 میزا اسگتقامت و پشگتکار :خودکاررمدی ادارک شگده بر میزا استقامت ،جدیت و
پشگگگتکگار فرد در نیگل بگه اهگداف مورد انتظگار در برخورد با موانع اثر میگذارد .افراد
کگاررمگد در مواجهگه بگا رویدادهای دشگگگوار ،اسگگگتقامت و پشگگگتکار زیادی به خرج
می دهنگد و از منگابع مختلف فردی و محیطی بگازخوردهگای مثبگت میگیرنگد که ر
بگازخوردهگا بگه نوبگه خود بگگه عنوا تقویگتکننگده خودکگاررمگگدی عمگگل میکننگگد.
برعکس ،افراد بگا خودکگاررمگدی پایین و یا افرادی که در کسگگگب نتایج مورد انتظار
تالش نمیکننگد ،بگازخوردهایی دریافت میکنند که نشگگگانرر عدم توانمندی رنا در
انجام وظایف است (بندورا.)2991 ،
 اسگگترس و فشگگار روانی :خودکاررمدی بر میزا اسگگترس و فشگگار روانی و افسگگردگی
نگاشگگگی از موقعیگتهگای تهگدیگدکننگده اثر می گگذارد .افراد بگا کگاررمگدی بگاال در
موقعیتهای فشگگگارزا سگگگطو فشگگگار روانی خود را کاهش میدهند .ولی افراد دارای
خودکگاررمگدی پایین در کنتر تهدیدها ،اضگگگطراب باالیی را تجربه میکنند و عدم
کاررمدی خود را گسگگترش میدهند .ر ها بسگگیاری از جنبههای محیطی را پرخطر و
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تهگدید زا میبینند که این امر می تواند موجب اسگگگترس شگگگود .افرادی که باور دارند
می توانند تهدیدها و پافشگاریهای بالقوه را کنتر کنند ،عوامل رشگفتهسگگاز را به ذهن
خود راه نمیدهند و و در نتیجه به وسیله ر ها رشفته نمیشوند (بندورا.)2991 ،
 خودتنظیمی :افراد ،دارای نظگگام خودتنظیمی هسگگگتنگگد .خودتنظیمی رنگگا را قگگادر
می سگازد تا بر افکار ،احسگاسگات ،انریزش و رفتار خود کنتر داشگته باشگند .انسا از
درجگه و میزا کنتر بر زنگدگی و رفتگار خود ،ادراکگاتی دارد .افراد تالش میکننگگد
بر رویدادهایی که زندگی را تحت تأثیر قرار میدهند کنتر داشگگته باشگگند .با اعما
نفوذ بر موقعیگتهگا می توا رینگده مطلوب داشگگگت و از نتگایج نگامطلوب ممگانعت به
عمل رورد (بندورا.)2991 ،
ب -تاثثیرخودکاارآمادی بر عوا ف :موفقیگت و پیروزی هر انسگگگانی در زندگی،
کسگب و کار ،دوسگت یابی و یا هر اقدام دیرر ،حاصگل تصگور و نررش مثبت شگخصی او از
خویشگگتن اسگگت .این نررش مثبت اسگگت که فرد را به سگگوی موفقیت میکشگگاند و برعکس
نررش منفی از خود و دیررا باعب می شگگود که ذهن انسگگا به جای اسگگتفاده از فرصگگتها،

در طو سگگگا هگای خگدمت ،تصگگگورات رنا را در رابطه با توانائیهایشگگگا نسگگگبت به انجام
وظایف شگگگغلی تحت تأثیر قرار میدهد .اگر فرد معتقد باشگگگد که قبالً وظیفه مشگگگابهی را با
موفقیت انجام داده اسگت ،احتماالً با وظایف و فعالیتهای بعدی بیشگگتر با نراه مثبت برخورد
خواهد کرد و اگر با شگگکسگگت مواجه شگگده باشگگد با تکالیف بعدی با نوعی نراه منفی روبرو
خواهد شگگد .بندورا معتقد اسگگت که حل یک مسگگئله یا موفقیت در انجام یک وظیفه خاو،
تجربه هیجانی را ایجاد می کند که موجب تمایل و گرایش به درگیر شگگد برای رسگگگید به
حد تسگلو در مسگائل رینده می شود و احساس کاررمدی را افزایش میدهد (بندورا.)2991 ،
بنگدورا ( )2991مطرز می کنگد کگه بگاور افراد به خودکاررمدی خویش ،بخش عمده ای
از خودرگگاهی رنگا را تشگگگکیگل میدهگد .برای ایجگاد و تغییر نظام باورهای خودکاررمدی
چهگار منبع مهم وجود دارد .این منگابع عبگارتنگد از :تجربگههای موفق ،تجربههای جانشگگگینی،
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ترغیبهای کالمی یا اجتماعی و حاالت عاطفی و فیگگگگگگگگگگگگزیولوژیک .منابع خودکاررمدی
ذاتاً رگاهیدهنده نیسگگتند .ر ها داده های خام هسگگتند که از طریق پردازش شگگناختی و تفکر
انعکگاسگگگی رموزنگده می شگگگونگد .بنگابراین ،بگایگد بین اطالعگات و دانشهگایی کگه از وقایع و
رویگدادهگا کسگگگب میشگگگود و اطالعگاتی که روی خودکاررمدی اثر میگذارد تفاوت قائل
شد.
تجربگههگای موفق :تجگارب موفق یا عملکرد موفقیترمیز مؤثرترین منبع ایجاد و تقویت
کاررمدی شگگگخصگگگی هسگگگتند (بندورا .) 2991 ،تجربه موفق شگگگغلی به شگگگدت و نیرومندی
بگاورهگای خودکگاررمگدی به عنوا نتیجه انجام وظایف اشگگگاره دارد .در الروی علّیت سگگگه
جانبه ،این منبع به تأثیر رفتار فرد بر باور خودکاررمدی مرتبو اسگگگت .موفقیتهای ق بلی که
بر تسگگلو شگگخصگگی مبتنی هسگگتند ،شگگواهد فوری و ملموس فراهم میکنند که ریا شگگخ
می توانگد در انجگام یگک وظیفگه خاو موفق شگگگود یا خیر؟ (بندورا .)2991 ،بندورا ()2991
اشگاره میکند که موفقیتها باور کاررمدی را تقویت میکنند و شگگکسگگتها بخصگگوو اگر
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قبل از احسگگاس کاررمدی رد دهند ،باور خودکاررمدی را تضگگعیف میکنند .عملکردهایی
که به نتایج مورد انتظار ختم نشگگگوند ،می توانند کاررمدی پایین تری را ایجاد کنند .احسگگگاس
خودکگاررمدی زمانی ایجاد می شگگگود که فرد قادر باشگگگد با پشگگگتکار و تالش مداوم بر موانع
غلبگه یگابگد .هنرگامی کگه افراد بگاور کنند که الز امات کسگگگب موفقیت را دارند در مواجهه با
نامالیمات و سگگگختیها پشگگگتکار بیشگگگتری به خرج میدهند و با تحمل سگگگختیها ،قوی تر و
توانگاتر میشگگگونگد .تجربگه هگایی کگه اطمینگا توانمنگدی فردی را فراهم کننگد ،به وی اجازه
میدهند که مشگکالت و شگکسگتها را بدو از دستداد شایستریها تحمل کند .شدت و
ضگعف باورهای کاررمدی نیروی انسگانی با توجه به موفقیتها و شگکسگتهای شگغلی ت جربه
شگگده ،کاربردهای مهمی برای مدیریت منابع انسگگانی دارد .یکی از خطرناک ترین پدیدههایی
که نسگگگل بشگگگر را در معره سگگگقوط و انحطاط روانی ،اخالقی و جسگگگمانی قرار می دهد و
سگگگالمت فرد و جامعه را تهدید می کند ،اعتیاد به موادمخدر اسگگگت .گسگگگترش و روند رو به
افزایش اعتیگاد بگه مواد مخگدر ،بنیگا هگای فرهنری ،روانی و اجتمگاعی یک جامعه و به ویژه
بنیا خانواده را به شگگدت متزلز می سگگازد .رمارها نشگگا می دهد که همه گروههای سگگنی در
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معره خطر اعتیاد قرار دارند ،لیکن در این بین ،سگهم جوانا بیشگتر از دیررا اسگت .اعتیاد
در کنار فقر و جهل تشگکیل مثلب شگگومی را میدهند که نتیجه ر حذف نشگگاط ،سگگرزندگی
و پویگایی از میا جامعه به ویژه جوانا اسگگگت (دهقانی و عیسگگگیوند .)2385 ،اکثر مؤلفا و
محققگانی کگه در حوزه رسگگگیبهای اجتماعی مطالعه کرده اند ،به خانواده به عنوا عامل مؤثر
در ایجاد و گسگترش اعتیاد اشگاره داشگتهاند .همچنین متخصصا جامعهشناسی خانواده ن یز بر
این امر صگگگحگه گگذاشگگگتگهانگد که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سگگگالمت کند ،چنانچه از
خگانوادههگای سگگگالم برخوردار نبگاشگگگد .بدو هیچ شگگگبههای میتوا گفت که هیچ یک از
رسیب های اجتماعی نیست که فارغ از تأثیر خانواده پدید رمده باشد (ساروخانی.)2312 ،
در رابطگه بگا ارتبگاط خودکگاررمگدی بگا سگگگوءمصگگگرف مواد می توا گفت کسگگگانی که
خودکاررمدی باالیی دارند ،پایداری بیشگگگتری از خودشگگگا نشگگگا میدهند و تفکرات منفی
دربگاره خود و توانگایی خود را نمیپگذیرنگد .بر این اسگگگاس احسگگگاس خودکاررمدی به افراد
کمک می کند تا در مقابل مواد و فشگگگار دوسگگگتا مقاومت نموده و رفتارهای خود را کنتر
نمایند .بر اسگاس نظریه رفتار طرز ریزی ،حتی اگر افراد قصگد مصگرف مواد را نداشگته باشند

فشگگگارزای بیرونی بگدانیم ،پس پایین بود این قابلیت در افراد باعب تسگگگلیم شگگگد ر ها در
مواقع مختلف و مخصگگوصگگا در برابر فشگگار دوسگگتا و همسگگاال برای مصگگرف موادمخدر
می شگگود .از طرف دیرر پایین بود خودکاررمدی در افراد باعب می شگگود که این افراد برای
کنتر افسگگردگی ،اسگگترس و یا به طور کلی تغییرات خلقی خود به ررامکنندههای بیرونی و
از جملگه موادمخگدر روی بیگاورنگد (احمگگد محمودی و جعفریهرنگدی .)2393 ،احسگگگاس
خودکگاررمگدی پایین با عزت نفس پایین ،تفکرات بدبینانه نسگگگبت به خود و توانایی عملکرد
خود در ارتبگاط اسگگگت .افراد بگا خودکگاررمدی پایین از هر کنشگگگی که به باور ر ها فراتر از
تواناییشگا باشگد ،پرهیز میکنند و موقعیتهای اسگترسزا را غیر قابل کنتر دانسته و بیشتر
به راهبردهای مقابله ناکاررمد مانند ایجاد دوسگگگتیهای مخرب و مصگگگرف مواد و الکل روی
می رورنگد (ربگانی بگاوجگدا  ،ربانی باوجدا  ،نیک رذین ،کاویانی و خضگگگری مقدم.)2392 ،
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عقاید خودکاررمدی موجب کاهش انفعا و سگازگاری فرد با مشگگکالت میشگود و شگگخ
را به چالش با مشگگکالت بر میانریزد و باعب میشگگگود که فرد در هنرام مشگگگکالت کمتر به
سمت مواد کشانده شود (اکبرزاده و همکارا .)2393 ،
امید

اسگگگنگایگدر ،هریس ،اندرسگگگو  ،هولرا و ایروینگ  )2992( 2امید را مجموعهای شگگگناختی
می داننگد کگه مبتنی بر احسگگگاس موفقیت ناشگگگی از منابع گوناگو (تصگگگمیمهای هدفدار) و
مسگیرها (شگیوه انتخاب شگده برای نیل به اهداف) است .افرادی که دارای امید باالیی هستند،
دارای یک حس مدیریت تعیین هدف ،همراه با توانایی برای تولید برنامههایی برای رسگگید
بگه اهگداف خود هسگگگتند .اسگگگنایدر ،مایکل و چیونز  )2999( 0چنین مطرز کردهاند که امید
ممکن اسگگگت یگک اثر تعدیل کننده داشگگگته باشگگگد .به طوری که افراد دارای امیدواری باال،
نسگگگبت به ر هایی که امیدواری کمتری دارند ،توانایی بیشگگگتری برای سگگگازگاری و مقابله با
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بحرا ها دارند .افراد دارای امید باال قابلیت بیشگگتری برای مدیریت موثر بر عوامل اسگگترسزا
را دارنگد .در نظریه ام ید اسگگگنایدر ،امید عبارت اسگگگت از تفکری ررزومند برای فهم این که
افکار عمدی چرونه منجر به اعما قابل قبو میشوند.
یکی از راههایی که می توا به مفهوم امید دسگگت یافت ،تعریف متضگگاد ر یعنی ناامیدی
اسگگگت .نگاامیدی با نشگگگانههایی چو بی فایدگی و انتظارات منفی نسگگگبت به رینده مشگگگخ
میشگود .گروپمن  3امید را احسگاس وجود نشگاط در نظر میگیرد که هنرامی تجربه میش گود
که فرد رینده بهتری را فراسگگوی چشگگما خود انتظار داشگگته باشگگد .امید عبور از موانع مهم و
پرتراههای عمیق را در طی مسگگیر تسگگگهیل میکند .امید به فرد جرأت میدهد که با شگگگرایو
سگگخت مواجه گردد و توانایی غلبه بر ر ها را پیدا کند (به نقل از طاهری ،پورمحمد رضگگای
تجریشگی و سگلطانی بهرام .)2392 ،از نظر جامعهشگناسی و روا شناسی ،سالمتی افراد تنها به
عنوا یک عضگگو بیولوژیکی بررسگگی نمیشگگود ،بلکه این علوم افراد را به عنوا عوامل ف عالی
میبینند که درگیر در اجتماع ،اقتصگاد ،سگیاست ،مذهب ،جنسیت و غیره هستند .این عوامل
2. Michael & Cheavens
3. Groopman

& 1. Harris, Anderson, Holleran
Irving
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در نحوه عمگل افراد در جگامعگه تگأثیر میگگذارنگد .در قر اخیر ،افزایش امید به رینده باعب
شگگده که مفهوم سگگالمتی از محدودهی زنده ماند فراتر رود و به موضگگوعاتی چو رهایی از
امراه و نگاتوانی و افزایش توانمنگدی افراد برای عملکرد بهتر در فعگالیتهای روزمره و نیز
افزایش کیفیت زندگی تمرکز یابد.
عوامل بی شگگماری بر امید افراد تأثیر دارند .این عوامل شگگامل تندرسگگتی ،سگگیبک زندگی،
ایجاد شگگیوههای سگگالم در زندگی ،حمایت اجتماعی ،رضگگایت از زندگی ،روابو اجتماعی و
فرهنری میشگگگود (روز االمین ،مولوی ،رقگایی ،رتش پور و عاطف .)2385 ،معموالً هر چه
مردم در موقعیگت نامطلوب تر و پایین تر از نظر اجتماعی قرار بریرند ،بیشگگگتر به بیماری دچار
میشوند و زودتر میمیرند.
امیگد و نگاامیگدی از عوامل مهم سگگگالمت روا میباشگگگد .به عنوا مثا  ،در افسگگگردگی،
نگاامیگدی یکی از نشگگگانگه هگای کلیدی اسگگگت .افراد با امیدواری باالتر بر این باورند که ر ها
می تواننگد اهگداف خود را شگگگروع و به سگگگمت ر حرکت کنند و نیز معتقدند که میتوانند
راههگای قابل قبولی را برای رسگگگید به اهداف ایجاد کنند .امید در تمام ابعاد زندگی انسگگگا

دارد .در واقع ،امیگد بگه عنوا عگگاملی بر ای غنگگای زنگدگی ،افراد را قگادر میسگگگگازد تگگا بگگا
چشگگگم انگدازی فراتر ،وضگگگعیگت کنونی و نگابسگگگامگانی درد و رنج خود را ببیننگد (ابریگت  2و
همکارا 0220 ،؛ به نقل از مقیمیا و سلمانی.)2392 ،
در رابطگه بگا ارتبگاط امیدواری با سگگگوءمصگگگرف مواد می توا گفت که امید توانایی باور
یگک احسگگگاس بهتر از رینگده و یکی از پگایگههای اصگگگولی تواز روانی و مشگگگخ
دسگگتاوردهای زندگی اسگگت .در امیدواری شگگخ

کننده

نیروهای خالقانه خویش را در راه بهبود

چرونری زنگدگیاش بگه کگار میبرد .افراد بگا سگگگرمگایگه روا شگگگنگاختی بگاال کگه از ظرفیت
امیگدواری باال برخوردارند از رنجا که در مواجهه با موانع ،توانایی باالیی در یافتن مسگگگیرهای
جگایرزین برای رسگگگیگد بگگه اهگداف خود دارنگگد ،هنرگام برخورد بگا موانع کمتر بگه سگگگراغ
1. Ebright

Vol. 4, No. 16, Winter 2018

اسگگگت که پس از بحرا ها ،ررامش را به فرد باز میگرداند ،بنابراین در بهداشگگگت روا تأثیر

سال  ،4شماره  ،61زمستان 6931

عنصگری ضگگروری اسگگت .امید توانایی باور داشگگتن احسگگاسگگی بهتر در رینده میباشگگد و امید

49

نقش سرمایههای روان شناختي در...

رفتگارهگای اعتیگادی میرونگد (رحمتی .) 2395 ،امیگد به عنوا یک نیروی درونی باعب غنای
زنگدگی میشگگگود و بگه افراد کمک می کند تا نراهی فراتر به وضگگگعیت کنونی خود داشگگگته
بگاشگگگنگد .افرادی کگه امیگد را بگه عنوا منبع مهمی در زنگدگی خود درک کننگد می توانند بر
موانع و مشگگکالت برای مبارزه با شگگرایو نامطلوب غلبه کنند (افشگگاری و همکارا .)2395 ،
همه انسگگگا ها در هنرام گرفتاری به حمایت دوسگگگتا و اطرافیا خود نیاز دارند تا احسگگگاس
امنیت کنند؛ لذا هر چه میزا سگرمایه اجتماعی و حمایت دیررا بیشگتر باشد ،امیدواری نیز
بیشگتر اسگت .امیدواری باعب می شگگود که هنرام مشگکالت شگخ

بیشگگتر به خدا و حمایت

دیررا امید داشگته و کمتر به سمت مواد برود .استاتس  )2982( 2معتقد است که امید دارای
دو مولفگه شگگگنگاختی (انتظگار روی داد وقگایعی در رینگده) و عگاطفی (امیگد بگه این کگه این
رویگدادهگا ،رویگدادهای مثبت و دارای پیامدهای مطلوبی باشگگگند) اسگگگت .مولفه عاطفی امید
می تواند پیشبینی کننده وقوع رویدادهای مثبت در رینده و در نتیجه افزایش سگگگالمت روا
باشگگد .افرادی که از امیدواری باالتری برخوردار هسگگتند ،تعهد بیشگگتری به انجام فعالیتهای
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مرتبو با بهداشگگت و سگگالمت دارند .افرادی که از درجات باالی امید بهره میبرند به دیررا
بگه عنوا منگگابع حمگایتی مینررنگگد .این افراد از این اعتقگاد برخوردارنگگد کگه می تواننگگد بگگا
چالشهای زندگی سگگازگار شگگگوند و کمتر به سگگگمت مواد اعتیادرور روی بیاورند (به نقل از
اکبرزاده و همکارا .)2393 ،
خوشبینی
روا شناسی مثبتگرا ،تبلور یک تغییر در روا شناسی از پرداختن صرف به ترمیم رسیب ها
بگه سگگگمگت بهینهسگگگازی کیفیت زندگی اسگگگت (اسگگگنایدر و لوپز0220 ،؛ به نقل از ناطقیا ،
 .)2381روا شگگناسگگی مثبتگرا به مطالعه علمی نقاط قوت و کماالت انسگگانی میپردازد و در
پی کاوش اسگگتعدادهای فردی در مواجهه با چالشها و شگگناسگگایی عواملی اسگگت که زندگی
را برای زیسگگتن ارزشگگمند می سگگازد .بنابراین ،رویکرد مثبتگرا بر اسگگاس واقعیتگرایی (نه
خوشگگبینی صگگرف و نه بدبینی صگگرف) در روا شگگناسگگی می تواند جهت دهندهی رضگگایت از

1. Staats

حسين پورمهدی ميکال

زندگی باشگگگد .خوشبینی و سگگگاده انراری در زندگی زناشگگگویی ممکن اسگگگت فرجام خوبی
برای ز و شگگوهر نداشگگته باشگگد و از طرفی بدبینی رضگگایت زناشگگگویی را کاهش میدهد و
دچگار تبگاهی میکنگد .بسگگگیگاری از بیثبگاتی هگا و اختالفگات و سگگگرانجام جدایی در زندگی
زناشویی مبتنی بر بدبینی است (اسنایدر و لوپز0220 ،؛ به نقل از ناطقیا .)2381 ،
سگگگلیرمن ،ربرامسگگگو  ،سگگگیمگل و وا بیر  ) 2919( 2در کاربسگگگت درمانی خود ،مفهوم
خوشبینی رموختگه شگگگده را بگه عنوا ابزاری مهم در تعیین مقگابلگه بگا مشگگگکالت فردی و
اجتمگاعی میداننگد .خوشبینی رموختگه شگگگده مفهومی کلیدی در مقابله با هر نوع شگگگناخت
مرتبو بگا نگاهنجگاری هگای خلقی و رفتگاری اسگگگت .بگا رموزش این مفهوم به افراد می توا به
ر هگا یگاد داد کگه مشگگگکالت را بگه نحو واقعبینگانه حل کرده و از هیجا های منفی مرتبو با
سبکهای ناسازگارانه در اما باشند.
در خصگگگوو ارتباط خوشبینی با سگگگوءمصگگگرف مواد می توا گفت که افراد خوشب ین
نسگگبت به افراد بدبین اجتماعی ترند ،بیشگگتر ورزش میکنند ،از مهارت بینفردی مطلوبتری
برخوردارنگد ،معگاشگگگرتی هسگگگتنگد و به راحتی می توانند یک شگگگبکه اجتماعی حمایترر در

به مطالب و دانسگگتنیهای خطرسگگاز توجه دارند تا جایی که برای پرهیز از خطرات دسگگت به
پیشگگریری از ر میزنند .علت خوشبینی این قبیل افراد در همین نکته اسگگگت که نسگگگبت به
افراد بدبین ،رفتارها و عادتهای سگگالمتمدار بیشگگتری در پیش میگیرند .خوشبینها افراد
اهل مقابله فعا هسگگتند که بیشگگتر برای حل مشگگکالت تالش میکنند تا پرهیز از مشگگکالت.
خوش بینها جبرگرایی ،سگگگرزنش و فرار را کمتر به کار میبرند ،بر جنبههای منفی موقعیت
متمرکز نمی شگگوند و از بهزیسگگتی روا شگگناختی باالتری نیز برخوردارند .در واقع خوشبینی
تمایل به اتخاذ امیدوارانه ترین دیدگاه و مسگگتلزم ارزیابی و پیشبینی مثبت شگگخ

در مورد

نتگایج و پیگامدهای وقایع زندگی اسگگگت .بنابراین خوش بینی احسگگگاس مثبت و رضگگگایت از
زنگدگی در ابعگاد مختلف را ایجگاد میکنگد و باعب می شگگگود که شگگگخ

کمتر به سگگگمت

1. Abramson, Semmel & Von Baeyer
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مصرف مواد کشانده شود (پترسو 0222 ،2؛ اکبرزاده و همکارا .)2393 ،
بحث و نتیجهگیری

امروزه جوامع بشگگگری مشگگگکالت فرهنری خود ر ا با به کارگیری نیروی عظیم انسگگگانی حل
نموده و مشگگکالت اقتصگگادی ،سگگیاسگگی ،مالی و صگگنعتی خود را نیز با تقویت نیروی فکری
انسگا ها و اسگتفاده بهینه از ر حل می کنند .تردیدی نیست در جوامعی که مغزهای متفکر و
اندیشگمندا ر افرادی متعهد و پایبند به اصگو انسگانی هسگتند رشگد و ترقی بیشتری مشاهده
شگگده و مشگگکالت یکی پس از دیرری رفع می شگگود و جوامعی که از این نیرو بهره کمتری
میبرند ضگعف و گرفتاری و مشگکالت ر ها بیشگتر است .در این راستا تالش بر این است تا
بگا ارتقگاء سگگگطو رگاها اقشگگگار مختلف جامعه پیشگگگریر از اعتیاد بر درما معتادین مقدم
باشگگد .بخشگگی ار خسگگارتها و زیا های ناشگگی از عدم پیشگگریری از اعتیاد مانند خسگگارات
مگادی ،تحصگگگیلی ،درمگا  ،مقگابله و غیره در مرحله نوجوانی و جوانی قابل محاسگگگبه عددی
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اسگگگت ،امگا بخش قگابگل توجهی از ر مگاننگد تبعات روانی و امنیتی بر فرد ،خانواده و جامعه
قابل بیا در قالب رقم و عدد نیسگگگت .در هر دو شگگگکل کشگگگور از اعتیاد متضگگگرر میشگگگود.
می توا بگا رعگایگت برخی موازین اصگگگولی و هزینههای کمتر از اعتیاد پیشگگگریری کرد تا به
مرحلگه بحرا و خسگگگارت نرسگگگد .هر گونگه کمگک و مسگگگاعگدت کوچگک مدارس به امر
پیشگگگریری ،نتایج بسگگگیار بزرگی در رینده نصگگگیب جامعه میکند و بر عکس .در واقع نقش
مدارس در پدیده اعتیاد ،واکسگگینه نمود مدارس با اسگگتفاده از اهرمهای رموزشگگی و تربیتی
از جمله افزایش سرمایههای روا شناختی مثبت است.
در کل می توا با تقویت سگگرمایههای روا شگگناختی مثبت افراد تا حدودی از گرایش به
اعتیاد افراد جلوگیری کرد .میتوا با رموزش و تقویت سگگرمایههای روا شگگناختی مثبت در
سگطوز مختلف جامعه (خانواده ،مدرسگه ،جوانا و سایر اقشار جامعه) تا حدودی از گرایش
افراد به مصرف مواد پیشریری کرد و از رسیبهای ناشی از اعتیاد جلوگیری کرد.
سگگگطوز بگاالی تگابروری بگه فرد کمگک میکنگد تگا از عواطف و هیجا های مثبت به

1. Peterson

حسين پورمهدی ميکال

منظور پشگت سگر نهاد تجربههای نامطلوب و بازگشگت به وضگعیت مطلوب استفاده کند .در
واقع تگاب روری از طریق افزایش سگگگطوز عواطف مثبت باعب تقویت حرمت خود و مقابله
موفق با تجربههای منفی شگگگده و باعب می شگگگود که فرد در مواجهه با مشگگگکالت و عواطف
منفی ،کمتر بگه سگگگراغ مواد برود .بر این اسگگگاس تگابروری از طریق تقویت حرمت خود به
عنوا مکانیسگگم واسگگگطهای به انطباقپذیری مثبت منتهی می شگگگود .افرادی که از تابروری
باالیی برخوردارند در هنرام مواجهه با شگگرایو تهدیدکننده امیدوار هسگگتند و از سگگبکهای
مقابلهای موثر اسگگتفاده میکنند .افراد تابرور ،دارای مهارتهای مسگگالهگشگگایی ،احسگگاس
شگگگایسگگگتری و روابو صگگگمیمانه هسگگگتند .این افراد هنرام مواجهه با سگگگختیها و نامالیمات
زنگدگی از این مهگارتهگا و توانگاییهگای خود بهره گرفتگه و بگه گونگهای موثر با مشگگگکالت
برخورد کرده و کمتر بگه سگگگمگت مصگگگرف مواد کشگگگیده میشگگگوند (اکبرزاده و همکارا ،
 .)2393افرادی که از تابروری پایین برخوردار هسگگگتند در زندگی خود هدف مشگگگخصگگگی
نگدارنگد و معنگای مهمی برای زنگدگی خود نیافته اند ،همچنین در مواجهه با مشگگگکالت انریزه
خود را از دسگگگت می دهنگد ،نسگگگبگت به تغییرات زندگی منعطف نیسگگگتند و همواره در بیم و

هم میشگکنند و نمی توانند احسگاسگات و هیجا های خود را کنتر و به شیوه سالم مدیریت
کننگد .در مواقع بح رانی دچگار اسگگگترس می شگگگونگد و خود را فردی قربگانی و ناتوا تصگگگور
می کنند و قادر نیسگتند با اسگتفاده از فنو حل مسگاله به راه حلهای امن و مطمئن دست یابند
(فرگوس و زیمرمن0225 ،؛ قنبری طلگب و فوالدچنگگ .) 2392 ،ممکن اسگگگت افراد معتگگاد
نسگگبت به افراد عادی در برخورد با حوادث فشگگارزای زندگی از شگگیوههای ناکاررمدی مانند
تخلیه هیجانی اسگگتفاده کنند که تابروری باعب کاهش اسگگتفاده از این روشهای ناکاررمد
می شود (مالزاده اسفنجانی و همکارا .)2392 ،
افراد با احسگگاس خودکاررمدی پایین از اندیشگگه خودکنترلی پایینی برخوردارند که خود
منجر بگه تفکرات منفی درباره خود و توانایی خود میشگگگود .چنین افرادی برای کناررمد با
این تفکرات و رسگگگیگد بگه ررامش و احسگگگاس بهتر از راهبردهای غیر سگگگودمند اسگگگتفاده
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می کننگد .بگه عبگارتی از موادمخگدر به منزله ابزاری در تعامل با افراد و موقعیتها برای تنظیم
روحیگه و خلق خود اسگگگتفگاده می کننگد (ربگانی بگاوجدا و همکارا  .)2392 ،افرادی که در
خود توانگایی و اطمینگا جهگت غلبه بر موانع و مشگگگکالت زندگی نمی بینند و توا مقاومت
ر ها ضگعیف اسگگت ،به جای حل مسگگائل و چالشها سگگعی میکنند از ر ها دوری کنند و با
توجگه بگه این کگه هنوز مسگگگائگل جزء دغگدغه ذهن ر ها اسگگگ ت برای کاهش ر به مواد پناه
میبرند (افشاری و همکارا .)2395 ،
امید یک توانایی اسگت که به فرد کمک می کند تا علیرغم مشگکالتی که در راه رسگگید
بگه هگدف وجود دارد ،انریزه خود را حفظ نمگایگد .افراد امیدوارتر موارد مورد نظر خود را به
شگگگکگل موفقیگترمیزی دنبگا میکننگد و در نتیجه هیجا های مثبت بیشگگگتری را نیز تجربه
می کنند .افراد دارای سگطو امید پایین در رویارویی با مشگگکالت برای رسگگید به موارد مورد
نظر خود مشگکل دارند و در نتیجه هیجا های منفی بیشگتری را تجربه میکنند و ممکن است
به منظور مقابله با همین احسگاسگات ناخوشگگایند به مصگرف مواد روی بیاورند .نداشگگتن امید به
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زندگی و یا پایین بود ر موجب می شگگود که فرد احسگگاس کارریی و خودکاررمدی پایین
داشگگته باشگگد ،عزت نفسگگش کاهش یابد ،تالش برای پیشگگرفت در زندگی را بیهوده بداند و به
سگمت مصگرف مواد روی بیاورد تا حتی به صگورت گذرا احسگاس بهتری داشته باشد (مهری
نژاد و رجبی مقگدم .)2392 ،بگه نظر میرسگگگد افراد معتگاد در مواجهگه بگا رویگدادهای زندگی
ناامید می شگوند و برای حل مشگکالتشگا تالش نمی کنند .این افراد برای گریز از مشکالت و
حوادث زندگی بیشگگگتر به راهکارهایی مانند مصگگگرف مواد روی میرورند که از طریق ر به
ررامش برسگگند .مصگگرف مواد نیز باعب می شگگود تا فرد برای مقابله با مشگگکالت به دنبا حل
مسگگگئله و مواجهه مسگگگتقیم با محرکهای فشگگگارزا نباشگگگد (مالزاده ا سگگگفنجانی و همکارا ،
 .)2392خوشبینی یکی از سگگگازه هایی اسگگگت که به نوعی برخی از ر به عنوا کمبود روانی
تلقی میکننگد چرا کگه از ر به نوعی خود فریبی و خطای ادراکی یاد میشگگگود وتحت تاثیر
تجگارب خوشبینگانگه قبلی نیز اسگگگت .در فرهنگگهای غربی افراد شگگگاد خوشبین هسگگگتند.
بنگابراین عوامل فرهنری انواع عوامل مرتبو با شگگگادمانی را به طور نسگگگبی تعیین میک نند .در
تحقیق شگگهینی ییالق ،موحد و شگگکرکن ( )2383بین خوشبینی و سگگالمت رابطه مسگگتقیم

حسين پورمهدی ميکال

معناداری یافت نشگگد .اما نررش مذهبی به واسگگطه خوشگگبینی تاثیر غیرمسگگتقیم بر سگگالمت
داشگگت .بنابراین ممکن اسگگت تاثیر خوشبینی در جنبههای مختلف روانی بیشگگتر به صگگورت
غیرمسگتقیم باشگد تا مسگتقیم .خوشبینی از جمله متغیرهایی اسگت که در جامعه و فرهنگ ما
کمتر مورد توجگه قرار گرفتگه اسگگگت ،لذا باید تحقیقات بیشگگگتر دیرری با توجه به شگگگرایو
فرهنری کشگور ایرا انجام شگود تا نقش این عامل به خصگوو در گرایش به اعتیاد روشنتر
شود.
در مجموع می توا نتیجگه گرفگت که اگر چه اخیرا محققا  ،تحقیق در خصگگگوو نقش
سگگگرمگایههای روا شگگگناختی در ابعاد مختلف روا شگگگناختی و کاهش رفتارهای پرخطر و
افزایش توانمندی ها را شگروع کرده اند اما در ایرا کمتر به این موضگوع پرداخته شگده است
و لذا تحقیق در زمینه سگگرمایههای روا شگگناختی و نقش ر در پیشگگریری و درما اعتیاد در
اقشار مختلف به خصوو نوجوانا و جوانا ضروری به نظر میرسد.
منابع

فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی چهارمحا و بختیاری.03-32 ،)5(0 ،
افشاری ،مریم؛ باباخانی ،نرگس؛ احمدی ،ررمیندخت و شمس الدینی لری ،سلوی ( .)2395مقایسه
میزا حرمت خود ،خودکاررمدی و خودتنظیمی در افراد وابسته به مواد افیونی ،مواد محرک
و افراد عادی .مجله پزشکی قانونی ایرا .25-00 ،)2(00 ،
اکبرزاده ،داود؛ اکبرزاده ،حسن و جوانمرد ،غالمحسین ( .)2393مقایسه سرمایه روا شناختی و
باورهای فراشناختی بین دانشجویا مصرف کننده مواد و دانشجویا عادی .اعتیاد پژوهی،
.9-02 ،)32(8
اکبری زردخانه ،سعید و زندی ،سعید ( .)2395پیش بینی پذیرش اعتیاد دانشجویا براساس احساس
خودکاررمدی و حمایت اجتماعی رنا  .دانش و پژوهش در روا¬نشناسی کاربردی،)0(21 ،
.32-22
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بابایی جال  ،رضایی علی محمد ،اکبری بلوطبنرا افضل ( .)2392پیش بینی نررش به مواد مخدر
بر اساس مؤلفه¬های تحو مثبت نوجوانی و رضایت از زندگی درنوجوانا  .اعتیادپژوهی22 ،
(201-222 ،)23
باقری ،مجید و تقوایی ،داوود ( .)2392بررسی رابطه سوء مصرف موادا اعتیادرور با سرسختی روا
شناختی و کیفیت زندگی و خودپنداره در معتادا  .مجله دانشراه علوم پزشکی قم،)3(22 ،
.52-52

باقری ،معصومه؛ نبوی ،عبدالحسین؛ ملتفت ،حسین و نقی¬پور ،فاطمه ( .) 2389بررسی عوامل
اجتماعی مؤثر بر پدیدهی اعتیاد در شهر اهواز .جامعه شناسی کاربردی.229-232 ،)0(02 ،
براتی سده ،فرید ( .) 2388اثربخشی مداخالت روانشناسی مثبت گرا جهت افزایش نشاط ،خشنودی
از زندگی ،معناداری زندگی و کاهش افسردگی :تدوین مدلی برای اقدام .پایا نامه دکترای

روا ¬شناسی ،دانشراه عالمه طباطبایی.

بستامی ،علیرضا؛ دالوندی ،اصغر؛ خانکه ،حمیدرضا؛ بستامی ،معصومه و پاشایی ثابت ،فاطمه
( .)2395بررسی تاثیر رموزش مهارت¬های تاب¬روری بر تغییر نررش نسبت به مواد مخدر
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در دانش¬رموزا مقطع راهنمایی شهر خرم رباد .پژوهش توانبخشی در پرستاری-28 ،)3(0 ،
.22
بشارت ،محمدعلی؛ صالحی ،مریم؛ شاه محمدی ،خدیجه؛ نادعلی ،حسین و زبردست ،عذرا
( .)2381رابطه تاب روری و سخت کوشی با موفقیت ورزشی و سالمت روانی در ورزشکارا .
روا شناسی معاصر.38-29 ،)0(3 ،
بهادری خسروشاهی ،جعفر؛ هاشمی نصرت رباد ،تورج و باباپور خیر الدین ،جلیل ( .) 2392رابطه
سرمایه روا شناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویا دانشراه تبریز .مجله تخصصی پژوهش و
سالمت.225-253 ،)2(0 ،
بیری ،علی؛ فراهانی ،محمدتقی؛ محمدخانی ،شهرام و محمدی فر ،محمدعلی ( .)2392نقش
تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادا گمنام و معتادات تحت درما نرهدارنده
متادو  .مجله روا ¬شناسی بالینی.15-82 ،)3(3 ،

پارسافر ،سارا و یزد خواستی ،فریبا ( .) 2393بررسی روابو علی بین نقش های جنسیتی،

تاب¬روری ،سرسختی ،درماندگی رموخته شده و هم وابستری در همسرا افراد معتاد.
مطالعات اجتماعی روا شناختی زنا .29-90 ،)2(20 ،
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جاللی ،ایرا و احدی ،حسن ( .)2392رابطه تنظیم شناختی هیجا  ،خودکاررمدی ،برانریختری و
مهارت¬های اجتماعی با سوء مصرف مواد در نوجوانا  .اعتیاد پژوهی.95-229 ،)32(9 ،

جلیلی نیکو ،سعید؛ خرامین ،شیرعلی؛ قاسمی چوبنه ،رضا و محمد علی پور ،زینب ( .) 2392نقش
تابروری خانواده و ذهنرگاهی در رمادگی اعتیاد دانشجویا  .ارمغا دانش-351 ،)2( 02 ،
.328
جوانمرد ،غالمحسین ( .) 2382بررسی عوامل اعتیاد در مراجعا مرکز معتادا خود معرف مراغه.
مجله پیک نور.21-15 ،)2(2 ،

جوکار ،بهرام ( .)2382نقش واسطه¬ا تاب روری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با
رضایت از زندگی .دو فصلنامه روا شناسی معاصر.3-20 ،)0(0 ،

حسینیا  ،سیمین؛ رسولی ،رویا و صادقیا  ،معصومه ( .)2395بررسی اثربخشی رموزش سبک¬های
اسنادی خوش¬بینانه بر کاهش رمادگی اعتیاد و تغییر سبک اسنادی دانش¬رموزا  .اعتیاد

پژوهی.05-22 ،)38(22 ،
دهقانی ،علی و عیسی وند ،سعید ( .)2385نقش والدین در پیشریری از اعتیاد جوانا  .تهرا  :ساز ما
بهزیستی کشور.

سوء مصرف کننده مواد .فصلنامه روا شناسی کاربردی.85-220 ،)3(2 ،
رحمتی ،صمد( .)2395ارتباط سرمایه روا شناختی و معنویت با اعتیاد به اینترنت در دانشجویا
دانشراه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز .مجله اخالق پزشکی.1-21 ،)38(22 ،
رحمتی ،فاطمه و صابر ،سوسن ( .)2392مقایسه تنظیم شناختی هیجا و تاب روری در
دانش¬رموزا معتاد به اینترنت و دانش رموزا عادی .فصلنامه علمی پژوهشی روا شناسی

کاربردی.2-29 ،)2(22 ،

رحیمی ،کاوه؛ حسین ثابت ،فریده و سهرابی ،فرامرز ( .) 2395اثربخشی رموزش تاب¬روری و
مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نررش به مصرف مواد در بین زندانیا
مرد وابسته به مواد .فصلنامه مطالعات روا شناسی بالینی.21-25 ،)00(2 ،

رستمی ،چنریز و اکبری ،مریم ( .)2392ارتباط بین پنج عامل بزرگ شخصیت و تاب¬روریبا
رمادگی به اعتیاد مواد مخدر در بین دانشجویا  .مجله روا شناسی و روانپزشکی شناخت،
.53-22 ،)3(0
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رشیدی ،علیرضا؛ حجت خواه ،محسن؛ رسولی ،رراس و جمعی ،مهرداد ( .) 2395رابطه علی
استعداد اعتیاد از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه ،سرمایه¬های روا شناختی و نیازهای

اساسی روا ¬شناختی با میانجی¬گری الروهای ارتباطی خانواده .اعتیاد پژوهی-22 ،)22(22 ،
.25
روز االمین ،مریم؛ مولوی ،حسین؛ رقایی ،اصغر؛ رتش پور ،حمید و عاطف ،الله ( .)2385مقایسه
عوامل مرتبو با امید به زندگی در افراد  02تا  22ساله شهر اصفها  .دانش و پژوهش در روا
شناسی کاربردی.92-29 ،01 ،
ساروخانی ،باقر ( .)2312جامعه شناسی خانواده .تهرا  :انتشارات سروش.
سلم ربادی ،مجتبی؛ سلیمی بجستانی ،حسین؛ خیامی ربیز ،حمزه و جوا  ،رضا ( .)2392سهم ابعاد
فرسودگی تحصیلی ،تاب-روری و استرس ادراک شده در پیش¬بینی گرایش به اعتیاد

دانش¬رموزا  .اعتیاد پژوهی.02-39 ،)33(9 ،

سهرابی ،نادره (  .) 2381بررسی میزا سالمت روانی و تنیدگی در معتادا قاچاقچیا مواد مخدر
و افراد عادی .مجله روا -شناسی213-280 ،22 ،
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شهینی ییالق ،منیجه؛ موحد ،احمد و شکر کن ،حسین .)2383( .رابطه علی بین نررش های مذهبی،
خوش بینی ،سالمت روانی و سالمت جسمانی در دانشجویا  ،مجله علوم تربیتی و روا ¬شناسی
دانشراه شهید چمرا اهواز2(3 ،و 29-32 ،)0
شیخی فینی ،علی اکبر؛ کاووسیا  ،جواد و رمضانی ،ولی اهلل ( .)2388عوامل خطر و محافظت کننده
گرایش به مصرف مواد در دانشجویا  .فصلنامه پژوهش در سالمت روا شناختی-21 ،)3(3 ،
.31
صدری دمیرچی ،اسماعیل؛ فیاضی ،مینا و محمدی ،نسیم ( .)2395بررسی رابطه خودکاررمدی و
حمایت اجتماعی ادراک شده با رمادگی به اعتیاد در سربازا خدمت وظیفه .مجله طب نظامی،
.322-302 ،)2(28
طاهری ،محمد؛ پورمحمد رضای تجریشی ،معصومه و سلطانی بهرام ،سعید ( .)2392رابطه سبک
دلبستری و امید به زندگی در مادرا دارای فرزند پسر کم توا ذهنی رموزش پذیر .مجله
اصو بهداشت روانی.02-35 ،)53(22 ،
عالی پور بیرگانی ،سیروس؛ زغیبی قناد ،سیمین؛ حسامی ،سحر و سرانچه ،مسعود ( .)2393بررسی
رابطه رضایت از خانواده ،حمایت اجتماعی ادراک شده ،خودکارامدی و خوش بینی با گرایش
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به اعتیاد دردانشجویا  ،اولین کنرره ملی روا -شناسی خانواده گامی در ترسیم الروی مطلوب
خانواده ،اهواز ،انجمن علمی روا ¬شناسی خانواده ایرا  ،دانشراه شهید چمرا اهواز

فوالدوند ،خدیجه؛ برجعلی ،احمد؛ حسینی ثابت ،فریده و دالور ،علی ( .)2395نقش افسردگی،
روابو خانواده و خودکاررمدی در پیش بینی رمادگی به اعتیاد در نوجوانا  .مجله دانشراه علوم
پزشکی قم.12-82 ،)3(22 ،
قاسم زاده ،امید ( .)2392بررسی نقش عاطفه مثبت و امیدواری در پیشبینی بازگشت به اعتیاد افراد
وابسته به مواد در شهر زاهدا  .فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی سیستا و بلوچستا ،
.01-38 ،)2(25

قنبری طلب ،محمد و فوالدچنگ ،محبوبه ( .)2392رابطه بین تاب¬روری و نشاط ذهنی با استعداد
اعتیاد دانشجویا  .فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوءمصرف مواد.9-00 ،)32(9 ،
محمدی ،ابوالفضل؛ رقاجانی ،میترا و زهتاب ور ،غالم حسین ( .)2392ارتباط اعتیاد ،تاب روری و
مؤلفه های هیجانی .مجله روا پزشکی و روا ¬شناسی بالینی ایرا .232-220 ،)0(21 ،

محمدی ،مسعود ( .) 2382برسی عوامل موثر برتاب اوری در افراد در معره خطر سوء مصرف
مواد .پایا نامه دکتری ،دانشراه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهرا .

اصفها  ،سا  .2389مجله دانشراه علوم پزشکی قم.25-22،)3( 2 ،
مالزاده اسفنجانی ،رحیم؛ کافی ،موسی و صالحی ،ایرج ( .)2392مقایسه سرسختی روا شناختی و
سبک های مقابله با فشار روانی در افراد معتاد و عادی .اعتیاد پژوهی.22-51 ،)22(5 ،

موالیی پساولی ،هادی و عبدی ،منصور ( .) 2392مقایسه تاب¬روری و راهبردهای مقابله با فشار
روانی در افراد وابسته به مواد و عادی .فصلنامه مددکاری اجتماعی.02-09 ،)2(2 ،
مومنی ،خدامراد؛ موالیی پارده ،علی و محبی ،زینب ( .)2390بررسی رابطه سبک های دلبستری و
تاب روری با استعداد اعتیاد دانشجویا  .دانش انتظامی کرمانشاه.22-02 ،)20(2 ،
مهری نژاد ،ابوالقاسم و رجبی مقدم ،سارا ( .)2392بررسی اثربخشی معنا درمانی بر افزایش امید به
زندگی معتادا با ترک کوتاه مدت .مطالعات روا شناسی بالینی.09-20 ،)8(0 ،
ناطقیا  ،سمانه ( .)2381بخشایش و رضایت زناشویی در مردا مبتال به اختال استرس پس از ضربه
.ناشی از جنگ و همسرا رنا  .مجله اصو بهداشت روانی33-22 ،)31(22 ،
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مقیمیا  ،مریم و سلمانی ،فاطمه ( .)2392مطالعه همبستری سالمت معنوی و امید در بیمارا مبتال به
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