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چکیده
مقدمه :ترک روند درمان در درماان سوممرارم ماواد اماواره یکای از مشاکت عماده داوده اساد و دساتیادی دا
روشاای مؤثر درای نگهداری مددجویان تا پایان روند درماان یکای از ااادام درماانی مها در ایا واوزه مایداشاد.
ادم ای پژواش دررسی ویژگیاای شخریتی سوممررمکنندگان مواد دا عناوان عاام ی ماؤثر در پیاروی از ا اول
درمان و تکمیل دوره درمان و یا ترک روند درمان اسد.
روش :گروه نمون در ای پژواش شامل  222نفار ( 722نفار زن و  722نفار مارد) داوده کا دا روش دساتر از میاان
سوممررم کنندگان شیش  22تا  02سال ک در کمپاای درمانی تحاد درماان اماامتی دودناد ،انتخااش شادند .طاول
درمان امامتی د مد  22روز ( 0افت ) دود و ماندگاری در درمان د معنی د پایاان رسااندن دوره درماان محساوش شاده
اسد .ویژگیاای شخریتی توسط پرسشنام سرشد و منش ک اونینجر در ادعااد سرشاتی و منشای سانجیده شاد .دارای
تجزی تح یل داده از روش تح یل واریانس چند متغیره استفاده گردید.
نتایج :یافت اا نشان دادند ،افرادی ک دوره درمان خود را د پایان رساندند در ادعاد آسیب پرایازی و پشاتکار
نمرا داال و افرادی ک درمان را د اتمام نرساندند در دُعد نوجویی نمرا داال کسب کردهاند.
بحث و نتیجهگیری :یافت اا نشان دادند ،افرادی ک دوره درمان خود را د پایان رسااندند در ادعااد آسایب پرایازی و
پشتکار نمرا داال و افرادی ک درمان را د اتمام نرساندند در دُعد نوجویی نمرا داال کسب کردهاند.
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مقدمه
برآوردها در سال  1122نشان م یدهن ب ن  261ت ا 523
منلنون نفر بن س نن  23-66س ال از م واد غنرمج از اس ففاد
کرد ان که تقریباً  %5/6-%6/9ای افراد را ب رر س انن تش ین
میدهن  .در سال  ،1122بن  211تا  161هرار م ر  ،ناش ی از
مصرف مواد بود که  %1/63-%2/5ک مر ومنر در دننا در ب ن
افراد  23-66سال را تشین میده [.]2
تعریف اعفناد در دهه های اخنر دچار تغننرات اساسی از دی
علمی و جامعه ش اس  ..مص رفکنن اان م واد در نف ی از
چگ ونگی مص رف ا رار م یانرن ک ه ب ا توج ه ب ه ش رایط و
تقسنم بن ی ه ای مخفل ف ،اس امی اون ااون و ی ب ا ما امن
کم وب نش مش ابه دارن [ .]1در س ال  2966س ازمان به اش .
جهانی به ای نفنجه رسن که اص الح اعفن اد دیگ ر اص الح ی
علمی ننس .و سوءمصرف مواد 2و وابسفگی مواد 1را ب ه ج ای آن
توصنه نم ود ک ه ش ام دو بع وابس فگی رفف اری و وابس فگی
جسمانی میباش [.]5
اخفحل وابسفگی به مواد مجموعه عحئم ش ناخفی ،رفف اری و
روان شناخفی همرا با ا گویی از تیرار مصرف اس .که منج ر ب ه
بروز تحم  ،5ترک 6و اعمال اجباری 3میش ود .در ای دس فه از
اخفحنت ،محور اصلی مشیحت ،و ع 6اجفنابناپذیر بنمار به ادامه
مصرف مواد اس .که به عنوان عام اص لی ع ود و شیس .ه ای
درمانی شناخفه ش اس .]6[ .سوءمصرف م واد ش ام م واردی
اس .که فرد معنارهای وابسفگی را ن ارد اما اا ییی از عحئم
مخ نسبفاً ش ی وابسفه به سوءمصرف مواد را نشان میده ک ه
ای میتوان فرد را برای پنشرف .بهسوی وابسفگی کام مس فع
میکن [.]3
8
سوءمصرف مفامفف امن ( 1شنش ه) ک ه ی م م اد مح رک
صنعفی میباش در کشور ما ود یم دهه اس .که آغاز ش و
در سال های اخنر رش فراین ای در منان سوءمص رف کنن اان
مواد داش فه اس  .]6[ .علن رغم باوره ای غل ط رای راج ع ب ه
فی با یم ب ار
اعفنادآور نبودن مواد محرک ،ااهی مشاه ش
مصرف شنشه مغر نسب .به آن تحم پن ا می کن و ای مس لله
از مفامففامن مخ ری بسنار اعفنادآور ساخفه اس ..آس نبی ک ه
اس .که اثرات زیان بار ناشی از مصرف آن به کن ی ااب براش .
یا براش.ناپذیر اس.]1[ .
تقریباً در تمام نوشفههای مربوط به وابسفگی به مواد مخ ر از
ویژایهای شخصن .بهعنوان عاملی برای کشن ش ن به س م.
آن ذکری به منان آم اس ..بس ناری از محقق ان در ده ه ه ای
اذش فه ف ی فرات ر از ای رفف ه و بق های شخص نفی بن ام
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13 Harm Avoidance
14 Reward Avoidance
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«شخصن .معفاد» را مالر کرد ان  .هرچن پ ژوهشه ای اخن ر
وجود ای بقه را که بفوان صفات و مؤ ف ه ه ایی را از شخص ن.
مخفص سوءمصرف کنن اان مواد باش را مورد تأین ا رار ن اد
اس ،.اما ای از اهمن  .مس لله نم ی کاه و هن وز محقق ان در
پژوهش های خود در پی ای هس فن ک ه ی م ف رد سوءمص رف
کنن چه ننمرخی از مؤ فههای شخصنفی را میتوان داشفه باش
[.]8
تنموری و پورنقاش تهرانی در تحقنق ی ب ر روی اف راد تح .
درمان نگه دارن با مفادون نشان دادن  ،ارایش به مصرف مواد ب ا
وضعن .خانوادای و ویژایهای شخصنفی افراد راباله دارد [.]9
اس ی و همیارانش در پژوهشی نشان دادن ک ه اف راد دارای
اعفناد در برونارایی و افیار غنرمنالقی و همچنن در خالر اب فح
به روانپریشی و روانرنجوخویی نمرات بنش فری نس ب .ب ه اف راد
عادی کسب کردن [.]21
بن ی اس ی ب ه مالا ع ه نق ش ویژا یه ای شخص نفی و
خودکنفر ی در وابسفگی افراد به ننیوتن پرداخ .و عن وان ک رد
که ویژایهای شخصنفی در وابسفگی ب ه ننی وتن نق ش دارد و
تم ری اف رایش خ ودکنفر ی موج ب ک اهش مص رف س نگار
میشود[.]22
9
نظریۀ شخصن .کلونننجر اص ادغام روییردهای زیس فی،
شناخفی و انسانارایی در باب شخصن .اس .و به نظر م ی رس
ک ه در فرهن ه ا و نژاده ای مخفل ف ص اد اس  ..کل ونننجر
22
شخص ن .را برس اخفه از دو بخ ش «سرش  21».و «م نش»
م یدان  .سرش  .بخ ش نس بفاً ثاب  .شخص ن ،.دارای ابع اد
نوجویی ،21آسنب پرهنری ،25پاداش وابسفگی 26و پشفیار 23ب ود
و منش بخشی که در تعام با محنط ساخفه میشود ،دارای ابعاد
خودراهبری ،26همی اری 21و خ ودفراروی 28م ی باش [ .]21ب ه
ارایش ب ن در تنظ نم پاس ه ای رفف اری ش ر ی نس ب .ب ه
تحرییات فنرییی معن را سرش  .اوین ک ه بخ ش وراثف ی و
هسفه هنجانی شخصن .اس .و در ول زمان و ش رایط مخفل ف
به منران زیادی پای ار میمان  ،میتوان اف .معادل نهاد در روان
تحلن ارایی اس.]25[ .
چهار ویژای سرشفی با چهار ا ساس اصلی ارتب اط نردیی ی
دارن مثحً نوجویی با خش م ،آس نب پرهن ری ب ا ت رس ،پ اداش
وابسفگی با د بسفگی و پشفیار با جا لبی م رتبط هس فن  .ه ر
یم از چهار بع اصلی سرش ،.یم ویژای کمّی با توزی ع نرم ال
اس .تا ودی ارثی اس  ،.از دوران ک ودکی آش یار م یش ود،
نسبفاً ب ون تغننر باای میمان و تا ودی پنشبننیکنن رففار

لی ی سی جانی و امکاران

تفاو ویژگیاای شخریتی در دی مددجویان دا تکمیل و ...........

ابزار پژوهش
در ای تحقنق ب رای ارزی ابی ابع اد شخص نفی از پرسش نامه
سرش .و منش کلونننجر 6اسففاد ش اس .ک ه ب ر پای ه م ل
عصبی-زیسفی تهنه ش اس ..پرسشنامه کلونننجر ب ه س نجش
ابعاد سرش فی و منش ی شخص ن .م ی پ ردازد .ف رم کوت ا ای
پرسشنامه ش ام  213س ؤال م یباش  ،مقن اسه ای س نجش
سرش .شام نوجویی ( 11سؤال) ،آسنب پرهن ری ( 11س ؤال)،
پ اداش وابس فگی ( 23س ؤال) و پش فیار ( 3س ؤال) هس فن و
مقناس های س نجش م نش ش ام خ ود راهب ری ( 13س ؤال)،
همیاری ( 13سؤال) و خود فراروی ( 23سؤال) هسفن  .اار ف رد
با عبارت پرسشنامه مواف ق باش واژ ص حنح و اا ر ب ا عب ارت
مخا ف باش واژ غلط را در پاسخنامه عحم .خواه زد.
ای پرسشنامه بهاونهای را ی ش اس .که بفوان بهعنوان
یم پرسشنامه شخصنفی جامع برای جمعن  .هنج ار و بهنج ار
کاربرد داشفه باش  .با اس ففاد از مقن اس ه ای م نش م ی ت وان

1

3

روش
نوع پژوهش
تحقنق اضرتابع ر ی از نوع علی مقایسه ای اس..

آزمودنی
جامعه آماری در ای پ ژوهش ش ام سوءمص رف کنن اان
مفامففامن تح .درمان بود اس ..ارو نمون ه ش ام  211نف ر
زن و  211نف ر م رد ب ن  11ت ا  61س ال از من ان سوءمص رف
کنن اان شنشه که ول م ت مصرف آنها بنشفر از  6ما بود و
در (ااامفگا ) کمپهای درمانی تح  .درم ان اا امفی بودن  ،ب ه
روش در دسفرس انفخاب ش ن .
مان ااری در درمان دی صورت محاسبه اردی  ،کس انی ک ه
پ از اتمام دورۀ  18روزۀ درمان ااامفی (چهار هفف ه) در کم پ
درمانی ،تح .نظر پرشم یا روانشناس ب ا ننی از کم پ م رخص
ش ان مان ااری در درمان داشفه ان و افرادی که تع اد روزه ای
کمفری در درمان مان ان و مرکر درمانی را اب از  18روز ت رک
کرد ان  ،پن روی از برنام ه درم انی ن اش فه و درم ان را ناتم ام
اذاشفهان .

Residential Rehabilitation
)Cloninger's Temperament and Character Inventory (TCI
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فرد در نوجوانی و برر سا ی اس ..مالا عات اس فرد در امریی ا،
ژاپ و اسفرا نا نشان می ده که ای چهار بع از نظر ژنفنیی ب ه
ور مسفق از یی یگر به ارث میرسن و به نظر م یرس ابع اد
چهاراانه سرش  .در تم امی فرهن ه ا ،االن  .ه ای ن ژادی و
سنسفمهای سناسی و تمامی اار ها ییسان اس ..ابعاد چهاراان ه
سرش .به آنچه در سایر پسفان اران مش اه م یش ود ،ش باه.
دارد .اساس ای م ل چهار سنسفم مغری ااب ج اس ازی ب رای
کنفرل رففاری (آسنب پرهنری) ،فعال سازی رفف اری (نوج ویی)،
وابسفگی اجفماعی (پاداش وابسفگی) و تقوی .نسبی (پشفیار) در
نظر ارففه ش اس.]25[ .
منش ،بخش محنط ساخفه شخصن .اس .که اشار به ذه
داشفه و هسفه مفهومی شخصن .میباش  .م نش جایگ ا عق ،
منالق و فراین های عا ی ذهنی همچون انفراع ،اسف نل و تفس نر
نمادهای کحمی و غنرکحمی اس ..بنابرای اعمال عا ی ش ناخفی
همچون افظه و زبان مربوط به م نش اس  ..م نش ب ا تع ی
پنامهای سی و هنجانی برخاسفه از سنسفم سرشفی و در تعام
با آن ها مفه ومی از خ ود و جه ان خ ار ب رای ف رد م یس ازد.
در ا ی که یادانری های سرش فی ب ه ص ورت ی ادانری ت اعی و
شر یسازی اس ..منش را میتوان مع ادل خ ود و ف را خ ود در
نظریات روان تحلنلی دانس ..هم نمرات بان و هم نمرات پاین در
عوام سرشفی بسفه به شرایط می توانن مفن و ی ا ما ر باش ن
در ا یکه در عوام منش معمونً نمرات بان مفن و نمرات پاین
غنرمفن هسفن [.]26
پریفوجن ونن  2مالا ع های در م ورد بع نوج ویی در اف راد
ساییوتنیی دارد .نفنجه مالا عات وی نشان داد افراد ساییوتنم با
نمرات بانی نوجویی اکثراً مصرف مواد و ا ی ننر دارن [.]23
هارتم  1در پژوهش خ ود ب ا ب هک ارانری مقن اس سرش .
کلونننجر به شناسایی رففارهای پنشبن مرتبط با مص رف م واد
در نوجوانان پرداخ .و عنوان کرد که نم رات ب ان در نوج ویی و
نم رات پ این در پش فیار ،آس نب پرهن ری و پ اداش وابس فگی
پنشبننیکنن تجربه و مصرف مواد در س نن پ این م یباش
[.]26
در پ ژوهش دیگ ری امنرآب ادی ب ه مقایس ه ویژا یه ای
شخصنفی در سه ارو  ،افراد مصرفکنن تریاک ،افراد سنگاری و
اف راد ع ادی پرداخ  ..یافف هه ای تحقن ق نش ان داد اف راد
مصرفکنن تریاک نمرات بانیی در نوجویی و نمرات پ ایننی در
بع همیاری کسب کرد ان [.]21
اثربخشی درمان بر اس اس ارزش نابی ش اخص ه ای درم ان،
تعریف میشود .مهمتری شاخصهای ارزشنابی درمان در ارزیابی
درمان سوءمصرف مواد شام ارزشنابی فراین و ارزش نابی پنام
میباش  .در ارزشنابی فراین  ،وسع .و دامنۀ خ مات ارائه ش و
نحوۀ اجرای برنامه و ارائۀ خ مات مورد بررسی و ارزش نابی ا رار
میانرد .مهمتری شاخص ارزشنابی فراین  ،ول ااام .بنم اران
در درمان و نسب .بنمارانی اس .که درمان را تیمن م یکنن .
Peritogiannis
Hartman

ارزشنابی پنام  ،به بررسی کارآم ی درمان میپردازد .مه مت ری
شاخصهای پنام  ،االع یا کاهش مص رف م واد ،بهب ود عملی رد
شخصی و اجفماعی و بهبود سحم .بنمار میباش [.]28
روش درمانی بسفری در مراکر ااامفی توان بخش ی 5ب ه اف راد
امیان را میده که در ا یکه تح .درم ان هس فن ب ا دیگ ران
معاشرت کنن و در یم محنال ی باش ن ک ه مش اور و مای .
فوری و برنامه های درمانی فردی و اروهی عرض ه م ی ش ود و در
ضم مراجعن را اادر به یادانری مهارت های ضروری اجفم اعی
و م ارا کردن برای براش .به زن ای بنعی میکن [.]29
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21/611
21/116

1/186
1/651

آسنب پرهنری

مان ااری در درمان
ترک رون درمان
مان ااری در درمان
ترک رون درمان
مان ااری در درمان
ترک رون درمان
مان ااری در درمان
ترک رون درمان
مان ااری در درمان
ترک رون درمان
مان ااری در درمان
ترک رون درمان

8/111
1/111
1/916
8/153
5/529
1/628
21/282
22/139
26/139
23/153
22/153
21/881

1/136
1/366
1/211
1/591
1/196
1/111
1/566
1/139
1/169
1/393
1/113
1/636

پاداش وابسفگی
پشفیار
خودراهبری
همیاری
خودفراروی

جدول  .2جدول تحلیل واریانس چندگانه

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

منانگن
مجذورات

F

نوجویی

89/856

2

89/856

6/621

1/122

آسنبپرهنری

89/211

2

89/211

8/281

1/113

پاداشوابسفگی

5/213

2

5/213

1/393

1/662

پشفیار

25/891

2

25/891

9/361

1/111

خود راهبری

12/139

2

12/139

2/222

1/195

همیاری

1/162

2

1/162

1/665

1/616

خود فراروی

5/318

2

5/318

1/312

1/168

مفغنرها

شیوه تحلیل دادهها
در ای پ ژوهش از روشه ای آم اری توص نفی مث دامن ه
تغننرات ،من انگن و انح راف اس فان ارد ب رای تحلن داد ه ای
توصنفی اسففاد اردی و تجریهوتحلن آمار اسفنبا ی با اسففاد
1
تحلن واریان چن مفغن ر  2و روش کمف ری تف اوت معن ادار
انجام اردی .

سالح
معناداری

* p<5/50
جدول  .3جدول آزمون تعقیبی LSD
خالای
تفاوت
مفغنر
منانگن ها اسفان ارد

نتایج
در ای پ ژوهش از روشه ای آم اری توص نفی مث دامن ه
تغننرات ،من انگن و انح راف اس فان ارد ب رای تحلن داد ه ای
توصنفی اسففاد اردی و تجریهوتحلن آمار اسفنبا ی با اسففاد
6
تحلن واریان چن مفغن ر  5و روش کمف ری تف اوت معن ادار
انجام اردی .
در ج اول  1و  5مرا تحلن اسفنبا ی داد ه ا در س الح
معناداری ( )P<1/13ااب مشاه اس..
آزمون وی انجام ش و نشان داد با توجه به سالح معناداری
که در هنچ یم از مفغنرها کمفر از  1/13ننس  .ف ر همس انی
واریان ها برارار اس..
ا حعات ج ول تحلن واریان چن مفغنر یعنی ج ول 1
نشان می ده  ،در بن ویژا ی ه ای شخص نفی نوج ویی ،آس نب
پرهنری ،پشفیار و خودفراروی در بن دو ارو تفاوت معن اداری
وجود دارد .در سایر ویژای های شخصنفی ب ن دو ا رو تف اوت
معناداری ارارش نش اس..

سالح
معناداری

نوجویی
ترک درمان
مان ااری در درمان
مان ااری در درمان
ترک درمان
آسنب پرهنری
ترک درمان
مان ااری در درمان
مان ااری در درمان
ترک درمان
پاداش وابسفگی
مان ااری در درمان ترک درمان
مان ااری در درمان
ترک درمان
پشفیار
مان ااری در درمان ترک درمان
ترک درمان مان ااری در درمان
خودراهبری
ترک درمان
مان ااری در درمان
مان ااری در درمان
ترک درمان
همیاری
ترک درمان
مان ااری در درمان
مان ااری در درمان
ترک درمان
خودفراروی
ترک درمان
مان ااری در درمان
مان ااری در درمان
ترک درمان
* p<5/50

1

Multivariate Analysis of Variance
)Least Significant Difference (LSD
3 Multivariate Analysis of Variance
)4 Least Significant Difference (LSD
2

10

-2/186
2/186

1/696
1/696

*1/122
*1/122

2/111
-2/111

1/612
1/612

*1/113
*1/113

-1/551
1/551

1/651
1/651

1/662
1/662

1/111
-1/111

1/111
1/111

*1/111
*1/111

-1/818
1/818

1/855
1/855

1/195
1/195

1/316
-1/316

1/635
1/635

1/616
1/616

1/535
-1/535

1/698
1/698

1/681
1/681
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اخفحلهای شخصنفی را تعنن نم ود و از مقن اسه ای سرش .
برای تشخنص اففراای انواع ای اخفحل ها می توان اس ففاد ک رد
[ .]11همچنن با پرسشنامه سرش .و منش می توان تفاوت ه ای
با ننی در نش انگان مرض ی مث مانن اخ فحل ه ای اض الرابی،
اخ فحنت خلق ی و اخ فحنت م رتبط ب ا خ وردن و سوءمص رف
دارویی را بررسی کرد [ .]11اعفباری ابی و هنجاری ابی پرسش نامه
سرش .و منش کلونننجر در جمعن .ایرانی در سال  2586انجام
ش اس .و ضریب پایایی ف رم کوت ا پرسش نامه ب ه روش ب از-
آزمون برای مؤ ف ه ه ای نوج ویی  ،1/86آس نب پرهن ری ،1/88
پ اداش وابس فگی  ،1/15پش فیار  ،1/16همی اری ،1/86
خودراهبری  1/91و خود ف راروی  1/86م یباش [ .]12ض ریب
روایی برای مؤ ف ه ه ای نوج ویی  ،1/13آس نب پرهن ری ،1/11
پ اداش وابس فگی  ،1/81پش فیار  ،1/91همی اری ،1/16
خودراهبری  1/66و خودفراروی  1/86می باش  .همبسفگی درونی
مقناس ها برای مؤ فه های نوجویی  ،1/11آس نب پرهن ری ،1/81
پ اداش وابس فگی  ،1/15پش فیار  ،1/33همی اری ،1/11
خ ودراهبری  1/86و خ ودفراروی  1/11م یباش  .نمون ه م ورد
مالا عه از بقات سنی مخفلف و از هر دو جن م ی باش و ب ه
حاظ آماری امیان تعمنم داد ها را میتوان فراهم سازد [.]28

منانگن

خالای اسفان ارد

لی ی سی جانی و امکاران

تفاو ویژگیاای شخریتی در دی مددجویان دا تکمیل و ...........

1

6

2

7

بحث و نتیجهگیری
در ای پژوهش ویژایهای شخص نفی و تف اوته ای ف ردی
به عنوان عاملی مؤثر و پنش بننی کنن در مان ااری در درم ان
سوءمصرف مواد م ورد مالا ع ه ا رار ارفف ه اس  ..هننی ن  1در
مالا عه ای بر روی افراد مبفح به «اچ .آی .وی – .وان »5به بررسی
پنروی از درمان در افراد تح .درمان پرداخ  ،.نف ای نش ان داد
افراد مبفح به «اچ .آی .وی - .وان» ب ا اخ فحل سوءمص رف م واد
پنروی کمفری از درمان نسب .به افراد ب ون سوءمصرف داشفن
[.]11
افرادی که نم رات ب انیی در پش فیار دارن علن رغم وج ود
ناکامی و خسفگی ،اف رادی س اعی و مص مم هس فن  .معم ونً در
پاس به محرک هایی که پاداش را پنش بننی می کنن  ،تحش خود
را ش ت می بخشن و فی ب ون تقسنم کار تمام مسلو ن .انجام
آن را به عه انرن [.]26
با در نظر ارفف مالا ب ف و م یت وان اف  .ک ه اف راد ب ا
پشفیار بان به عل .سخ .کوشی و مص مم ب ودن در اتم ام ام ور،
علنرغم سخفی های درمان و مشیحت جس می مث نش انه ه ای
دردآور ترک و مشیحت ع ا فی مث ج ایی از مح نط خان ه و
خانواد  ،دور درمان خود را کام کرد ان  .یاففه فو با یاففههای
تحقنقات ذی همسو میباش .
وپر -ت ور س نحس 6در ی م پ ژوهش ب ه مالا ع ه نق ش
از ت رک س نگار ب ا
ویژای های شخص نفی در پ اک مان ن پ
پنگنری یم سا ه پرداخ ..نفنجه تحقنقات وی نشان داد پش فیار
نقش مهمی در فظ ع م مصرف دارد ،ب ه وری ک ه اف راد ب ا
نمرات پشفیار پاین بنشفر عود داش فه و پ از درم ان مج داً
شروع به مصرف سنگار کردن [.]15
اَنگرس 3تأثنر ابعاد سرش .و منش در درمان اعفناد را م ورد
مالا عه ارار داد .او و همیارانش به بررسی ویژای های شخص نفی
روی اروهی از زنان تح .درمان ااامفی ،در شروع درم ان و پ
از ترک اعفناد پرداخفن  .نف ای نش ان داد ه ر س ه بع منش ی

Arnau
Muller
8
NEO
9
TCI
10 Ando

LSD
Hinkin
3
HIV-1
4 Lopez-Torrecillas
5 Angres

11

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 10:26 IRDT on Thursday July 19th 2018

ج ول  5یعن ی ج ول آزم ون تعقنب ی کمف ری تف اوت
معنادار ،2یاففههای ابلی را به جر در مورد بع خ ودفراروی تأین
میکن  .یاففههای ای آزمون نشان میده ک ه در ب ن ای دو
ارو سه ویژای نوجویی ،آسنب پرهنری و پشفیار تفاوت معنادار
وجود دارد و ی در بع خ ودفراروی و س ایر ویژا یه ا ،دو ا رو
تفاوت معن اداری ب ا یی یگر ن اش فن  .در نفنج ه ان ری نه ایی
می توان اف ،.افرادی که مان ااری درمان داشفه و دور درمان را
کام کرد ان نمرات بنشفری در ابعاد آسنب پرهن ری و پش فیار
کسب کرد و افرادی که دور درمان را تیمن نیرد ان و درم ان
را ننمهکار رها کرد ان نمرات بنشفری در بُع نوجویی داشفهان .

مخصوصاً خودراهبری در کسانی که دور درمان خ ود را تیمن
کرد بودن افرایش پن ا کرد بود .آن ها همچن ن نش ان دادن ،
نمرات بان در بع پشفیار و نمرات پ این در بع نوج ویی پای ه
اصلی برای پنشبننیکنن ای اتمام دور درمان اس.]16[ .
آرن ائو 6و همی ارانش در تحقنق ی پ نشبنن یکنن ب ودنِ
ویژای های شخصنفی در مان ااری در درمان سوءمصرف ا ی و
مصرف مج د پ از درمان ب ا اس ففاد از پرسش نامه کل ونننجر
مورد مالا عه اراردادن  .نفای نش ان داد ،از اف راد ب ا نم ر پ این
پشفیار  %56/8درمان را رها کردن و  %52/3پ از ت رک ع ود
داشفن و افرادی که در مؤ فه پشفیار بانتری کسب کرد بودن
بنشفر در پرهنر ب اای مان ن  .اف رادی ک ه ا بحً س ابقه بس فری
داشفن در ابعاد نوجویی و پاداش وابسفگی نمر کمفری ارففن
[.]13
1
مو ر و همیارانش نشان دادن ک ه ویژا یه ای شخص نفی
نفای درمان را در بنماران وابسفه به ا ی پنشبننی میکن  .آنها
افراد درمان یاففه از وابس فگی ب ه ا ی را ت ا ی م س ال پ از
درمان ،از نظر عود پنگنری ک رد و جه  .بررس ی ویژا ی ه ای
شخصنفی از پرسشنامه پن عاملی «نلو »8و پرسشنامه سرش  .و
منش کلونننجر 9اسففاد کردن  .نفای اص نشان داد که نمرات
بان در روان پریشی و نمرات پاین در پشفیار بنشفری همبسفگی
را با عود دارد [.]16
اف رادی ک ه دارای آس نب پرهن ری ب ان هس فن تمای ب ه
محافظهکاری ،ا فناط ،ترس ،تنش نگرانی و اضالراب دارن  .آنها
بنش از سایر مردم نناز به ا مننان بخشی دارن و معمونً نس ب.
به انفقاد و تنبنه ساس هسفن  .مری .آسنب پرهنری بان ،دا .
و ا فناط بنشفر در شرایالی اس .که ا فمال خالر در آن وج ود
دارد [.]11
با توجه به مالا ب فو میتوان اف ،.افراد با نم رات ب ان در
آسنب پرهنری به عل .محفاط بودن و با انگنر دوری جس ف از
هراونه اضالراب ناشی از ترکِ درمان ،ب ه عل  .روم مقابل ه ب ا
اوانن سخ .انرانه مراکر درم انی اا امفی و ی ا س رزنش و رد
ا رافن ان در ص ورت ننم هک ار ره ا ک ردن درم ان ،در درم ان
باای مان و دور درمان را به پایان رسان ان ک ه ای نفنج ه ب ا
یاففههای تحقنقاتی که ذکر میاردد همسو میباش .
آن و 21و همیارانش به بررسی ارتباط ویژای های شخصنفی و
سازااری جبرانی در دو ارو با دوران پاک مان ن و دوران پ اکی
کوتا م ت پرداخفن  .وننی از مص رف ا ی پرداخفن  .نف ای
نش ان دادن ک ه تف اوت معن اداری ب ن دو ا رو در م ورد
تصمنم انری وجود ن اش .و ی در ارو با پاکی بلن م ت نم رات
خودراهبری و همیاری و در ا رو ب ا پ اکی کوت ا م ت آس نب
پرهنری و سازااری هنجان م ار به ور چش مگنری ب ان ب ود
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اس.]18[ .
جوهانسون 2در یم کار آزمایشگاهی روی موش ه ا مش اه
کرد پ از دادن ا ی بع نوجویی افرایش و بع آسنب پرهن ری
در آنها کاهش مییاب [.]19
ونفال 1و همیارانش راباله ابعاد سرشفی پرسشنامه کلونننجر
را با و ع مصرف و عود پ از ترک روی اف راد س نگاری در ال
ترک بررسی کردن  .یافف هه ای پ ژوهش آنه ا نش ان داد ،ابع اد
نوجویی و آسنب پرهنری با من ش ی به مصرف در دوران ت رک
که ع املی ب رای ع ود اس  .همبس فگی دارد ،ام ا ب ن پ اداش
وابسفگی و عود هنچ ارتبا ی یاف .نش [.]51
افراد با نوجویی بان معمونً کم وصله ،عحاه من به تحرییات
تاز و ناآشنا ،تیانشی و دارای فوران خشم و تحریم پذیر هس فن
[ .]52با توجه به ماللب فو میتوان نفنجهانری کرد ،افرادی در
روابط بن فردی برای ااام .در محنط های درمانی ناموفق بود و
همچنن با اذش .زمان محنط مح ااام .برایشان کسا  .آور و
غنر ااب تحم می شود و می توان منجر به ترک ااامفگا درمانی
و رها کردن درمان در آنها شود .ای یاففه با نفای تحقنقات زی ر
در مورد نوجویی همسو میباش .
کاسلی 5نشان داد که بن وسوسه مصرف مواد ب ا نوج ویی و
افیار ذت لبانه راباله مسفقنم وجود دارد [.]51
ارون 211 6نفر از وابسفگان ا ی را به م ت ی م س ال پ
درمان مورد بررسی ارار داد .نفای تحقنق وی نش ان داد ک ه 65
نفر مصرف مج د ا ی پ از درمان را داشفن که نمرات ب انیی
در نوجویی کسب کردن [.]55
ارون در تحقنق دیگری نشان داد پرخاش گری و نوج ویی در
مردان وابسفه به هروئن بنشفر از اف راد ع ادی اس  ،.همچن ن
پرخاشگری با نوجویی راباله مسفقنم و ی با ابعاد پشفیار و پاداش
وابسفگی راباله عی دارد [.]56
پریسنان ارو 3و همیارانش در تحقنقی به بررسی ارتباط ب ن
ع م مهار رففاری و سابقه مصرف کوک ائن در اف راد وابس فه ب ه
کوکائن پرداخفن  .نفای اص نشان داد ب ان ب ودن تیانش گری
فنرییی و نوجویی با س کم شروع مصرف ارتباط دارد و افراد ب ا
پشفیار کمفر در یم ما اب از آزمون مصرف کوکائن بنش فری
داشفهان [.]53
سلنمان جان 6پژوهشی در ترکنه روی ابعاد شخصنفی مردان
ارتشی انجام داد و یاففه ه ای پژوهش ش نش ان داد ،اف رادی ک ه
سوءمصرف مواد دارن در ابعاد نوجویی و آسنب پرهن ری نم رات
بان و در ابعاد پشفیار ،همیاری و خودراهبری نمرات پاین کسب
کردن [.]56
هلموس 1و همیارانش مالا عهای روی راباله نوجویی و مان ن
1
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در روی اروهی از سوءمصرفکنن اان هروئن و کوک ائن انج ام
دادن  .نفای نشان داد ،اارچه افراد ب ا نم رات ب انی نوج ویی در
مقایسه با افراد با نمرات پاین نوجویی در اوای درمان نگهدارن
با بوپرنورفن نفای بهفری کسب کردن اما در اواخر درمان بنشفر
ریرش داشفن و مالر کردن که ای امر میتوان ب ه ای عل .
باش که با اذش .زمان درمان ج ذابنفش را ب رای ای اف راد از
دس .داد اس.]51[ .
مراروس 8و همیارانش با اسففاد از پرسشنامه سهبع ی «تی.
پی .کنو »9.به مالا عه ابعاد شخصنفی پ نشبنن یکنن ع ود در
بنماران وابسفه به ا ی که سمزدایی ش بودن  ،با ی م پنگن ری
یم سا ه پرداخفن  .نفای نشان داد ،نوجویی یم پنشبننیکنن
اوی عود در مردان اس( .و ی ن ه در زن ان) و در ه ر دو ج ن ،
آسنب پرهنری و پاداش وابسفگی اارچه در وننیم ت عام
پنشبننیکنن اوی برای عود محسوب نمیشون  ،و ی ب ا ع ود
زودهنگام ( 6هففه اول ترک) راباله دارن [.]58
ارون راباله ابعاد شخصنفی کلونننجر با وسوسه نوشن ن ا ی
را در مردان وابسفه ب ه ا ی در اروه ی از اف راد بس فری تح .
درمان مورد بررس ی ا رار داد و نف ای نش ان داد ،بع نوج ویی
بنشفری همبسفگی را با وسوسه نوشن ن ا ی دارد [.]59
اصغری در پژوهشی را جه .بررسی ابعاد شخصنفی اثرا ذار
در عود سوءمصرف مواد در وابسفگان به مواد افنونی تح .درم ان
نگه دارن با مفادون انجام داد اس ..یاففههای ای پژوهش نشان
داد اس .که بنمارانی که عود داشفن در مقایسه با اروه ی ک ه
عود ن اشفه ان  ،در ابعاد نوجویی و آسنب پرهن ری نم ر ب انتری
کسب کردن [.]61
اش نای ر 21مالا ع های دارد ک ه ویژا یه ای شخص نفی
مصرف کنن اان مواد مخفلف را نشان میده  .نفای مالا ع ه وی
نشان داد ،در مصرفکنن اان ا ی  ،ش نش و کوک ائن نم ر
نوجویی بان ،در مصرفکنن اان بن رو دی ازپن ه ا نم ر آس نب
پرهنری بان ،در اکثر مواد نم ر پش فیار پ این و در هم ه نم ر
خودراهبری پاین اس.]62[ .
نفای به دس .آم نش ان م یده ب ا انفخ اب روشه ای
درمانی مفناسب با ویژای های شخصنفی افراد م ی ت وان درم انی
کارآم تر داش ..ای امر نه تنها نفای مفن ی در درمان میتوان
داشفه باش بلیه در پنشگنری ننر میتوان سودمن باش  ،چنانچه
در پژوهش ی ک ه ب ر روی عوام روانش ناخفی خال رزا و
محافظ.کنن در آمادای اعفناد انج ام ش اس  ،.نش ان داد
ش اس .که شنو های فرزن پروری می توان روی بع نوج ویی
تأثنر بگذارد .وا ی ب ا ش نو فرزن پ روری مقف ران ه و اعم ال
کنفرل مناس ب موج ب ایج اد خ وداردانی و همچن ن توان ایی
کنفرل در مقاب تیانههای پرخاشگری و هنجان لبی نوجویی ،در
فرزن ان میشون که عاملی م ؤثر در پنش گنری از اعفن اد اس .
[ .]61با توجه به یاففهه ای اص از تحقنق ات ف و م یت وان
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 با توجه به نقش ویژایهای شخصنفی در نف ای،نفنجهانری کرد
 به کارانری راهیارهای درمانی مفناسب با ای،درمانی م دجویان
 دور.ویژایها میتوان به ای افراد در به پایان رسان ن با موفقن
 نفای درم انی بهف ری اص.درماننشان کمم کرد و در نهای
.اردد
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