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های شخصیتی در بین مددجویان با تکمیل و عدم تکمیل تفاوت ویژگی

 دوره درمان اقامتی
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 ن، تهران، ایران.دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهرا. 2
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عناوان عاام ی ماؤثر در پیاروی از ا اول      کنندگان مواد دا  اای شخریتی سوممررمپژواش دررسی ویژگی ادم ای 
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و پشاتکار   یزیا ب پرایرساندند در ادعاد آس انیپا د  را خود درمان دوره ک  ینشان دادند، افراد ااافت ی نتایج:
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و  یزیا ب پرایرسااندند در ادعااد آسا    انیپا د  را خود درمان دوره ک  ینشان دادند، افراد ااافت یگیری: بحث و نتیجه

 .اندکردهنمرا  داال کسب  ییک  درمان را د  اتمام نرساندند در دُعد نوجو یپشتکار نمرا  داال و افراد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 .اای شخریتی، سوممررم مواد، متامفتامی ، ماندگاری در درمانویژگی :هادواژهیکل

*Email: l.siahjani@gmail.com  

 

 

یپژوهش -دوفصلنامه علمی   
 

 یشناسروان
ینیبال  

تیو شخص  
 

 )دانشور رفتار(

 
62، پیاپی 1 ، شماره41دوره   

1931بهار و تابستان   
91-93صص.:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biannual Journal of 

 

Clinical  
Psychology  

& Personality  
 

(Daneshvar-e-Raftar) 
 

 
Vol. 14, No.1, Serial 26 

 
Spring & Summer  

2016 
 

pp.: 71-79 
 
 
 
 
 

 93/92/1934: تاریخ دریافت

 22/93/1934: تاریخ پذیرش

 



 

 

12 

 .17-13،  ص.: 7331، دهار و تادستان 22، پیاپی 7، شماره 70، دوره رفتار()دانشور  تیو شخص ینیبال یشناسروانپژواشی  –دوفر نام  ع می 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 14, No. 1, Serial 26, Spring & Sumer 2016, pp.: 71-79. 

 مقدمه  
 523 ت ا  261 ب ن   دهن   یم   نشان 1122در سال  برآوردها

 اس ففاد   رمج از نغ م واد  از س ال  23-66 س نن   بن  نفر منلنون
 تش ین  س انن  ب رر   را افراد ای  %6/5-%9/6 تقریباً کهان  کرد 

 از ناش ی ، م ر   هرار 161 تا 211 بن ، 1122 سال در. دهن یم
 ب ن   در دننا در رنوممر  ک  %63/1-%5/2 که بود  مواد مصرف

 [. 2ده  ]تشین  می را سال 23-66 افراد
  ی  د از یاساس راتننتغ دچار رناخ یهادهه در ادناعف فیتعر

از  یف  نم واد در    کنن  اان مص رف اس ..   ش     جامعه و یعلم
ط و یک  ه ب  ا توج  ه ب  ه ش  را رن   نایم  مص  رف ا  رار  یچگ  ونگ

  نب ا ما ام   یاون ااون و     یمخفل ف، اس ام   یه ا یبن   منتقس
 به اش .  س ازمان  2966 س ال  [. در1]مش ابه دارن      شنوب  کم

 یاص الح   گ ر ید ادن  اعف اص الح   که  نرس جهننف  یا به یجهان
 آن یج ا ب ه  را 1مواد یوابسفگ و 2مواد سوءمصرف و س.نن یعلم
 یوابس فگ  و یرفف ار  یوابس فگ  بع    دو ش ام   ک ه  نم ود  هنتوص

 .[5]باش  یم یجسمان
اخفحل وابسفگی به مواد مجموعه عحئم ش ناخفی، رفف اری و   

شناخفی همرا  با ا گویی از تیرار مصرف اس. که منج ر ب ه   روان
. در ای   دس فه از   ش ود می 3و اعمال اجباری 6، ترک5بروز تحم 

ناپذیر بنمار به ادامه اجفناب 6اخفحنت، محور اصلی مشیحت، و ع
ه ای  عنوان عام  اص لی ع ود و شیس .   مصرف مواد اس. که به

 یم واد ش ام  م وارد    سوءمصرف. [6]درمانی شناخفه ش   اس. 
از عحئم  یییرا ن ارد اما   اا   یوابسفگ یارهاناس. که فرد مع

ده  ک ه    وابسفه به سوءمصرف مواد را نشان میینسبفاً ش  مخ 
کام  مس فع    یسوی وابسفگشرف. بهنپ یتوان  فرد را برا  مییا

 .[3کن  ]می
 8ک ه ی م م اد  مح رک     (ش ه نش) 1 نمفامفف ام  سوءمصرف

 و ش   آغاز که اس. دهه می   ود ما کشور در باش یمصنعفی 
 کنن  اان  رفسوءمص   اننم در یان  یفرا رش  رناخ یهاسال در

 ب ه  راج ع  رای    غل ط  باوره ای  . علن رغم [6]اس .   داش فه  مواد
 ب ار می با ی ف ش   مشاه   یااه، محرک مواد نبودن اعفنادآور

 مس لله   یا و کن یم  انپ تحم  آن به نسب. مغر شهنش مصرف
 ک ه  یبنآس   ساخفه اس.. ادآورناعف ارنبس یمخ ر  نمفامففام از

 براش .  ااب  یکن  به آن مصرف از یناش بارانیز اثرات که اس.
 .[1] اس. ریناپذبراش. ای

 از مخ ر مواد به یوابسفگ به مربوط یهانوشفه تمام در باًیتقر
 س م.  به ش ن   نکش یبرا یعامل عنوانبه .نشخص هایویژای

 یه ا ده ه  در محقق ان  از یارنبس  . اس. آم   اننم به یذکر آن
 بن  ام یفنشخص   یا بق  ه و رفف  ه  ی  ا از فرات  ر ی ف   اذش  فه

                                                           
1 Drug abuse 
2 Drug dependency 
3 Tolerance 
4 Withdrawal 
5 Compulsive behavior 
6 Craving 
7 Methamphetamine 
8 Stimulant 

 رن  اخ یه ا . هرچن  پ ژوهش ان کرد  مالر  را «معفاد .نشخص»
 .نشخص   از را ییه ا مؤ ف ه  و صفات بفوان که را  بقه  یا وجود

 ن  اد   ا رار   ینتأ مورد را باش  مواد کنن اان سوءمصرف مخفص
 در محقق ان  هن وز  و کاه   ینم   مس لله  .ن  اهم از  یا اما، اس.

 سوءمص رف  ف رد  می   ک ه  هس فن    یا یپ در خود هایپژوهش
باش   داشفه توان یم را یفنشخص یهامؤ فه از یمرخنن چه کنن  

[8]. 
تنموری و پورنقاش تهرانی در تحقنق ی ب ر روی اف راد تح .     

دارن   با مفادون نشان دادن ، ارایش به مصرف مواد ب ا  درمان نگه
 .[9دارد ]های شخصنفی افراد راباله وضعن. خانوادای و ویژای

اس ی و همیارانش در پژوهشی نشان دادن  ک ه اف راد دارای   
ارایی و افیار غنرمنالقی و همچنن  در خالر اب فح  اعفناد در برون

پریشی و روانرنجوخویی نمرات بنش فری نس ب. ب ه اف راد     به روان
 .[21کردن  ]عادی کسب 

ه  ای شخص  نفی و بن  ی اس   ی ب  ه مالا ع  ه نق  ش ویژا  ی 
فراد به ننیوتن  پرداخ. و عن وان ک رد   خودکنفر ی در وابسفگی ا

شخصنفی در وابسفگی ب ه ننی وتن  نق ش دارد و     هایکه ویژای
تم  ری  اف  رایش خ  ودکنفر ی موج  ب ک  اهش مص  رف س  نگار   

 .[22]شودمی
، یس ف یز ییردهایرو ادغام  اص  9نجرنکلون .نشخص ۀینظر
 رس   یم   نظر به و اس. .نشخص باب در ییاراانسان و یشناخف

 نجرنکل ون . اس .  ص اد   مخفل ف  ینژاده ا  وه ا  هن   فر در ک ه 
 22«م  نش» و 21«سرش  .» بخ  ش دو ازبرس  اخفه  را .نشخص  

 ابع  اد یدارا، .نشخص   ثاب  . نس  بفاً بخ  ش سرش  .. دان   یم  
 ب ود   23پشفیار و 26یوابسفگ پاداش، 25یرنپره بنآس، 21یینوجو

 ابعاد یدارا، شودیم ساخفه طنمح با تعام  در که یبخش منش و
 . ب ه [21] باش   یم   28یخ ودفرارو  و 21یهمی ار  ،26خودراهبری

 ب ه  نس ب.  یش ر   یرفف ار  یه ا پاس    منتنظ   در ب  ن  شیارا
 و یوراثف   بخ ش  ک ه  ن   یاو سرش .  را  نمع یییرنف یاتیتحر

 مخفل ف  طیش را  و زمان  ول در و اس. .نشخص یجاننه هسفه
 روان در نهاد معادل اف. توانی، ممان یم  اریپا یادیز راننم به

 .[25]اس.  ییراا نتحل
 یی  ینرد ارتب اط  یاصل ا ساس چهار با سرشفی یژایو چهار

 پ اداش ، ت رس  ب ا  یرن  پره بنآس  ، خش م  با یینوجو مثحً دارن 
 ه ر . هس فن   م رتبط  ی لبجا  با پشفیار و ید بسفگ با یوابسفگ

 نرم ال  عی  توز با یکمّ یژایو می، سرش. یاصل بع  چهار از می
، ش ود یم   آش یار  یک ودک  وراند از، اس .  یارث ی  ود تا اس.
 رففار کنن  یننبشنپ ی  ود تا و مان یم یباا رننتغ ب ون نسبفاً

                                                           
9 Cloninger 
10 Temperament 
11 Character 
12 Novelty Seeking 
13 Harm Avoidance 
14 Reward Avoidance 
15 Persistence 
16 Self-directedness 
17 Cooperativeness 
18 Self-transcendence 
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 و امکارانلی ی سی  جانی                                      ...........دا تکمیل و  اای شخریتی در دی  مددجویانتفاو  ویژگی

، ی ا یامر در اس فرد   مالا عات. اس. یسا برر  و ینوجوان در فرد
 ب ه  یینژنف نظر از بع  چهار  یا که ده می نشان اناسفرا  و ژاپ 
 ابع اد  س   ریم  به نظر  و رسن یم ارث به گریی ی از مسفق  ور 

 و ین ژاد  یه ا .ن  ه ا، اال فرهن    یتم ام  در سرش .  چهاراانه
 چهاراان ه  ابعاد. اس. یسانیها اار  یتمام و یاسنس یهاسفمنس

 ش باه. ، ش ود یم   مش اه    پسفان اران ریسا در آنچه به سرش.
 یب را  یج اس از  ااب    یمغر سفمنس چهار م ل  یا اساس. دارد

(، یینوج و ) یرفف ار  یساز(، فعالیرنپره بنآس) یرففار کنفرل
 در( پشفیار) ینسب .یتقو و( یوابسفگ پاداش) یاجفماع یوابسفگ

 .[25]اس.  ش   ارففه نظر
 ذه    به اشار  که اس. .نشخص ساخفه طنمح بخش منش،

، عق    گ ا  یجا م نش . باش یم .نشخص یمفهوم هسفه و داشفه
 رنتفس   و اسف نل، انفراع همچون ذهنی یعا  ین هایفرا و منالق
 یش ناخف  یعا  اعمال  یبنابرا. اس. یرکحمنغ و یکحم ینمادها

  یتع    ب ا  م نش . اس .  م نش  به مربوط زبان و  افظه همچون
 تعام  در و یسرشف سفمنس از برخاسفه یجاننه و ی س یهاامنپ
. س ازد یم   ف رد  یب را  خ ار   جه ان  و از خ ود  یمفه وم ها آن با

 و یت  اع  یرنداای   ص ورت ب ه  یسرش ف  هاییادانری کهدر ا ی
 درف را خ ود    و خ ود  مع ادل  توانمی را منش. اس. سازیشر ی

 در  ینپا هم نمرات و بان نمرات هم. دانس. یلنتحل روان اتینظر
باش ن    ما ر  ای   و  نمف توانن می طیشرا به بسفه یسرشف عوام 

پاین   نمرات و  نمف بان معمونً نمرات منش عوام  که دردر ا ی
 .[26]  هسفن  نرمفنغ

ی در م ورد بع    نوج ویی در اف  راد   امالا ع  ه 2پریفوجن ونن  
ساییوتنیی دارد. نفنجه مالا عات وی نشان داد افراد ساییوتنم با 

 .[23دارن  ]مصرف مواد و ا ی  ننر  اکثراًنوجویی  بانی نمرات
ی مقن اس سرش .   رنک ارا ب ه در پژوهش خ ود ب ا    1هارتم 

مرتبط با مص رف م واد     نبشنپکلونننجر به شناسایی رففارهای 
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   

باش    یم  کنن   تجربه و مصرف مواد در س نن  پ این    یننبشنپ
[26]. 

ه  ای در پ  ژوهش دیگ  ری امنرآب  ادی ب  ه مقایس  ه ویژا  ی  
تریاک، افراد سنگاری و  کنن  مصرفافراد  شخصنفی در سه ارو ،

ی تحقن  ق نش  ان داد اف  راد  ه  اافف  هاف  راد ع  ادی پرداخ  .. ی 
تریاک نمرات بانیی در نوجویی و نمرات پ ایننی در  کنن   مصرف

 .[21ان  ]کرد بع  همیاری کسب 
ی درم ان،  ه ا ش اخص  یابنی درمان بر اس اس ارزش   اثربخش

درمان در ارزیابی  یابنارزش هایشاخص  یترمهم. شودیمف یتعر
ام    نپ یابنن  و ارزش  یفرا یابندرمان سوءمصرف مواد شام  ارزش

ن ، وسع. و دامنۀ خ مات ارائه ش    و  یفرا یابنباش . در ارزشمی
ا رار   یابنو ارزش   یبرنامه و ارائۀ خ مات مورد بررس ینحوۀ اجرا

اران ن ،  ول ااام. بنم  یفرا یابنتری  شاخص ارزشانرد. مهممی
کنن  .    م ی ن  اس. که درمان را تیم یمارانندر درمان و نسب. ب

                                                           
1 Peritogiannis 
2 Hartman 

ت ری   پردازد. مه م درمان می یکارآم  یام ، به بررسنپ یابنارزش
ام ، االع یا کاهش مص رف م واد، بهب ود عملی رد     نهای پشاخص
 .[28باش  ]مار مینو بهبود سحم. ب یو اجفماع یشخص

 اف راد  ب ه  5بخش ی انتو یااامف مراکر در یدرمانی بسفر روش
 گ ران ید ب ا  هس فن   درم ان  تح. کهکه در ا ی ده می امیان را
 .ی   ما و مش اور   ک ه  باش ن   یال  نمح می در کنن  و معاشرت

ش ود و در  م ی  عرض ه  یاروه و یفرد یدرمان هایبرنامه و یفور
 یاجفم اع  یضرور هایمهارت یرنادای به اادر را  نضم  مراجع

 .[29]کن  می یعن ب یزن ا به براش. یبرا کردن م ارا و

  روش
 نوع پژوهش 

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

  آزمودنی 
 کنن  اان سوءمص رف  ش ام   پ ژوهش   ی  ا در یآمار جامعه

 نف ر  211ش ام    نمون ه . ارو  بود  اس. درمان   تح.نمفامففام
 سوءمص  رف انن  م از س  ال 61ت  ا  11ب  ن   م  رد نف  ر 211 و زن
 و بود  ما  6 بنشفر از هاآن مصرف م ت  ول که شهنش  اانکنن
ب ه  ، های درمانی تح . درم ان اا امفی بودن      )ااامفگا ( کمپ در

 ش ن . انفخاب دسفرس در روش

 ک ه  یکس ان ، اردی  محاسبه صورت دی  درمان در یمان اار
 کم پ  در( هفف ه  چهار) یااامف درمان روزۀ 18 دورۀ اتمام از پ 

 م رخص  کم پ  از ظر پرشم یا روانشناس ب ا ننی تح. ن ،درمانی
 یروزه ا  تع اد که یافراد و ان ان  مان ااری در درمان داشفهش  
 ت رک  روز 18 از اب  را یدرمان مرکر و ان مان   درمان در یکمفر
پن روی از برنام ه درم انی ن اش فه و درم ان را ناتم ام       ، ان   کرد 

 .ان اذاشفه

 ابزار پژوهش
 پرسش نامه  از شخص نفی  ابع اد  ارزی ابی  رایب   تحقنق ای  در
 م  ل  پای ه  ب ر  ک ه  اس. ش   اسففاد  6منش کلونننجر و سرش.
 س نجش  ب ه  پرسشنامه کلونننجر .اس. ش   تهنه زیسفی-عصبی
  ی  ا کوت ا   ف رم . پ ردازد م ی  .نشخص   یو منش   یسرش ف  ابعاد

 س نجش  ه ای مقن اس ، باش   م ی  س ؤال  213 ش ام   پرسشنامه
 ،(س ؤال  11) یرن  پره بنآس(، سؤال 11) یینوجو سرش. شام 

 هس  فن  و( س  ؤال 3) پش  فیار و( س  ؤال 23) یوابس  فگ پ  اداش
 ،(س ؤال  13) یراهب ر  خ ود  م نش ش ام    س نجش  هایمقناس
 ف رد  اار. هسفن ( سؤال 23) یفرارو خود و( سؤال 13) یهمیار

 عب ارت  ب ا  اا ر  و حنص ح  واژ  باش    مواف ق  پرسشنامه عبارت با
 .زد خواه  عحم. پاسخنامه در را غلط واژ  باش  مخا ف
 عنوانبه بفوان که اس. ش   ی را  ایاونهبه پرسشنامه  یا

 بهنج ار  و هنج ار  .ن  جمع یبرا جامع یفنشخص پرسشنامه می
 ت وان م ی  م نش  ه ای مقن اس  از اس ففاد   با باش . داشفه کاربرد

                                                           
3 Residential Rehabilitation  
4 Cloninger's Temperament and Character Inventory (TCI) 
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 سرش .  ه ای مقن اس و از  نم ود   ننتع را یفنشخص هایاخفحل 
ک رد   اس ففاد   توانمی هااخفحل  یا انواع یاففراا صنتشخ یبرا
 یه ا تفاوت توانمی منش و سرش. پرسشنامه با  ن. همچن[11]
، یاض الراب  ه ای اخ فحل  مانن    مث    یمرض   نش انگان  در یننبا 

 سوءمص  رف و خ وردن  ب  ا م رتبط  اخ  فحنت و یخلق   اخ فحنت 
 سش نامه پر یابی  هنجار و یابی  اعفبار .[11]کرد  یبررس را ییدارو

انجام  2586در سال  یرانیا .نجمع در نجرنکلون منش و سرش.
-ب از  روش ب ه  پرسش نامه  کوت ا   ف رم  ییایپا بیش   اس. و ضر

، 88/1 یرن  پره بنآس  ، 86/1 یینوج و  ه ای مؤ ف ه  یبرا آزمون
، 86/1 یهمی   ار، 16/1 پش   فیار، 15/1 یوابس   فگ پ   اداش
 بی. ض ر [12]باش    م ی  86/1 یف رارو  خود و 91/1 یخودراهبر

، 11/1 یرن  پره بنآس  ، 13/1 یینوج و  ه ای مؤ ف ه  یبرا ییروا
، 16/1 یهمی   ار، 91/1، پش   فیار 81/1 یوابس   فگ پ   اداش
 یدرون یهمبسفگ .باش می 86/1 یخودفرارو و 66/1 یخودراهبر

، 81/1 یرن  پره بنآس  ، 11/1 یینوجو هایمؤ فه یبرا هامقناس
، 11/1 یهمی   ار، 33/1 پش   فیار، 15/1 یوابس   فگ پ   اداش

 م  ورد باش   . نمون  هم  ی 11/1 یخ  ودفرارو و 86/1 یخ  ودراهبر
 ب ه  و باش   م ی  جن  دو هرو از  مخفلف یسن  بقات از مالا عه
 .[28سازد ] فراهم توان می راها داد  منتعم امیان یآمار  حاظ

 ها شیوه تحلیل داده
آم اری توص نفی مث   دامن ه      ه ای روشدر ای  پ ژوهش از  

ه ای  انح راف اس فان ارد ب رای تحلن   داد      تغننرات، من انگن  و 
وتحلن  آمار اسفنبا ی با اسففاد  توصنفی اسففاد  اردی  و تجریه

 1و روش کمف ری  تف اوت معن ادار    2تحلن  واریان  چن  مفغن ر  
 انجام اردی .

 نتایج

آم اری توص نفی مث   دامن ه      ه ای روشدر ای  پ ژوهش از  
ه ای  رای تحلن   داد  تغننرات، من انگن  و انح راف اس فان ارد ب     

وتحلن  آمار اسفنبا ی با اسففاد  توصنفی اسففاد  اردی  و تجریه
 6و روش کمف ری  تف اوت معن ادار    5تحلن  واریان  چن  مفغن ر  

 انجام اردی .
 س الح  در ه ا داد  اسفنبا ی تحلن  مرا   5 و 1 ج اول در

 اس.. مشاه   ااب ( >13/1P) معناداری
 یمعنادار سالح به توجه با داد شانن   انجام ش  وی و آزمون

 یهمس ان  ف ر   س . نن 13/1 از کمفر رهانمفغ از یمهنچ در که
 برارار اس.. هاواریان 

 1ا حعات ج ول تحلن  واریان  چن  مفغنر  یعنی ج  ول  
 بنآس  ، یینوج و  یفنشخص   ه ای ویژا ی   نب ده ، درنشان می

 یمعن ادار  تفاوت ارو  دو  نب در یو خودفرارو پشفیار ،یرنپره
 تف اوت  دو ا رو    نب   یفنشخص هایویژای ریسا وجود دارد. در

 .اس. نش   ارارش یمعنادار

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

 هان گروهیانگیسه میجدول مقا . 1 جدول
 اسفان ارد یخالا  نانگنم رنمفغ

 در درمان یمان اار              یینوجو
 ترک رون  درمان                        

611/21 
116/21 

186/1 
651/1 

 در درمان یمان اار       یرنب پرهنآس
 ترک رون  درمان                          

111/8 
111/1 

136/1 
366/1 

 در درمان یمان اار     یپاداش وابسفگ
 ترک رون  درمان                        

916/1 
153/8 

211/1 
591/1 

 در درمان یپشفیار               مان اار
 ترک رون  درمان                        

529/5 
628/1 

196/1 
111/1 

 در درمان یمان اار         یخودراهبر
 ترک رون  درمان                       

282/21 
139/22 

566/1 
139/1 

 در درمان یمان اار             یهمیار
 ترک رون  درمان                       

139/26 
153/23 

169/1 
393/1 

 در درمان یمان اار         یودفراروخ
 ترک رون  درمان                      

153/22 
881/21 

113/1 
636/1 

 جدول تحلیل واریانس چندگانه. 2 جدول

 مفغنرها
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 یآزاد

  نانگنم
 F مجذورات

سالح 
 یمعنادار

 یینوجو

 یرنپرهبنآس

 یوابسفگپاداش

 پشفیار

 یراهبر خود

 یهمیار

 یفرارو خود

856/89 

211/89 

213/5 

891/25 

139/12 

162/1 

318/5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

856/89 

211/89 

213/5 

891/25 

139/12 

162/1 

318/5 

621/6 

281/8 

393/1 

361/9 

222/2 

665/1 

312/1 

122/1 

113/1 

662/1 

111/1 

195/1 

616/1 

168/1 

 *50/5p< 

 LSD یبیجدول آزمون تعق . 3جدول 

 رنمفغ
تفاوت 

 ها نانگنم
 یخالا

 اسفان ارد
سالح 
 یمعنادار

  یینوجو
 ترک درمان       در درمان یمان اار          

 در درمان یمان اار      ترک درمان           

 
186/2- 
186/2 

 
696/1 
696/1 

 
*122/1 
*122/1 

 یرنب پرهنآس
 درمانترک          در درمان یمان اار        

 در درمان یمان اار    ترک درمان             

 
111/2 
111/2- 

 
612/1 
612/1 

 
*113/1 
*113/1 

  یپاداش وابسفگ
 ترک درمان     در درمان  یمان اار           

 در درمان یترک درمان          مان اار       

 
551/1- 
551/1 

 
651/1 
651/1 

 
662/1 
662/1 

 پشفیار
 ماندر درمان   ترک در یمان اار              

 در درمان یان اارمترک درمان                 

 
111/1 
111/1- 

 
111/1 
111/1 

 
*111/1 
*111/1 

 یخودراهبر
 ترک درمان         در درمان یمان اار        
 در درمان یترک درمان          مان اار       

 
818/1- 
818/1 

 
855/1 
855/1 

 
195/1 
195/1 

 یهمیار
 ر درمان        ترک درماند یمان اار         
 در درمان یترک درمان       مان اار          

 
316/1 
316/1- 

 
635/1 
635/1 

 
616/1 
616/1 

 یخودفرارو
 در درمان         ترک  درمان یمان اار       
 در درمان یترک درمان          مان اار       

 
535/1 
535/1- 

 
698/1 
698/1 

 
681/1 
681/1 

p< 50/5  * 
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 و امکارانلی ی سی  جانی                                      ...........دا تکمیل و  اای شخریتی در دی  مددجویانتفاو  ویژگی

م  ون تعقنب  ی کمف  ری  تف  اوت  یعن  ی ج   ول آز 5ج   ول 
جر در مورد بع  خ ودفراروی تأین     های ابلی را به، یاففه2معنادار

 دو  ی  ا  نب   در ک ه  ده   می های ای  آزمون نشانکن . یاففهمی
 معنادار تفاوت پشفیار و یرنپره بنآس، یینوجو یژایو سه ارو 
 ا رو   دو، ه ا ویژا ی  ریاس   و یخ ودفرارو  بع  در یو  دارد وجود
ان ری نه ایی   در نفنج ه  .ن اش فن   گریی   ی ب ا  یمعن ادار  تفاوت

 را درمان دور  و داشفه درمان مان ااری که یتوان اف.، افرادمی
 پش فیار  و یرن  پره بنآس ابعاد در یشفرنب ان  نمراتکرد  کام 
 ان  و درم ان نیرد   نتیم را درمان دور  که یافراد و کرد  کسب

 .ان داشفه یینوجو بُع  در یشفرنب نمرات ان کرد  رها کار نمهن را

 گیریبحث و نتیجه
 یف رد  ه ای و تف اوت  یفنشخص   هایپژوهش ویژای  یدر ا

درم ان   در یدر مان  اار  کنن    بننیپنش و مؤثر عاملی عنوانبه
در  1م ورد مالا ع ه ا رار ارفف ه اس .. هننی ن        سوءمصرف مواد

به بررسی « 5وان –اچ. آی. وی. »د مبفح به افراای بر روی مالا عه
پنروی از درمان در افراد تح. درمان پرداخ .، نف ای  نش ان داد    

ب ا اخ فحل سوءمص رف م واد      «وان -اچ. آی. وی. »افراد مبفح به 
 پنروی  کمفری از درمان نسب. به افراد ب ون سوءمصرف داشفن 

[11]. 
 وج ود  رغمن  عل دارن    پش فیار  در ییب ان  نم رات  که یافراد

 در معم ونً . هس فن   مص مم  و یس اع  یاف راد ، یخسفگ و یناکام
 خود تحش، کنن می بننیپنش را پاداش که هاییمحرک به پاس 

 انجام .نمسلو  تمام کار منتقس ب ون یبخشن  و  فمی ش ت را
 . [26]رن  نا عه   به را آن

 ب ا  اف راد  ک ه  اف .  ت وان با در نظر ارفف  مالا ب ف و  م ی  
ام ور،   اتم ام  در ب ودن  مص مم  و کوشیسخ. عل. به بان پشفیار

 ه ای نش انه  مث    یجس م  مشیحت و های درمانسخفی رغمنعل
 و خان ه  طنمح   از ییج  ا  مث    یع ا ف  مشیحت و ترک دردآور

های ان . یاففه فو  با یاففهکرد  کام  را خود درمان خانواد ، دور 
 باش .تحقنقات ذی  همسو می

در ی  م پ  ژوهش ب  ه مالا ع  ه نق  ش  6  س  نحست  ور -   وپر
های شخص نفی در پ اک مان  ن پ   از ت رک س نگار ب ا        ویژای

سا ه پرداخ.. نفنجه تحقنقات وی نشان داد پش فیار  پنگنری یم
ک ه اف راد ب ا     نقش مهمی در  فظ ع م مصرف دارد، ب ه   وری  

نمرات پشفیار پاین  بنشفر عود داش فه و پ   از درم ان مج  داً     
 .[15] صرف سنگار کردن شروع به م
را م ورد   ادناعف درمان در منش و سرش. ابعاد تأثنر  3اَنگرس

 یفنشخص   هایویژای همیارانش به بررسی و او. مالا عه ارار داد
 پ    و درم ان  شروع در روی اروهی از زنان تح. درمان ااامفی،

 یمنش   بع    س ه  ه ر  داد نش ان   ینف ا . پرداخفن  ادناعف ترک از

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

  ن  را تیم خ ود  درمان دور  که یکسان در یاهبرخودر مخصوصاً
نش ان دادن  ،     نها همچن  آن. کرد  بود  انپ شیافرا بودن  کرد 

 هی  پا یینوج و  بع    در  ینپ ا  نمرات و پشفیار بع  در بان نمرات
 .[16] اس. درمان دور  اتمام یکنن ابننیپنش یبرا یاصل

 ودنِب   کنن    بنن  یپ  نش یق  نتحق در و همی  ارانش 6آرن  ائو
 و ا ی    سوءمصرف درمان در یمان اار در یفنشخص هایویژای
 کل ونننجر  پرسش نامه  از اس ففاد   ب ا  درمان از پ  مج د مصرف
داد، از اف راد ب ا نم ر  پ این       نش ان   ینفا. اراردادن  مالا عه مورد

 ع ود  ت رک  از پ    %3/52 و کردن  رها را درمان %8/56 پشفیار
 بودن    کرد  کسب یبانتر پشفیار مؤ فه در که یافراد و داشفن 

 یبس فر  س ابقه  ا بحً  ک ه  یاف راد . مان ن    یب اا  رنپره در شفرنب
ارففن     یکمفر نمر  یوابسفگ پاداش و یینوجو ابعاد در داشفن 

[13] . 
 یفنشخص   ه ای ویژا ی  ک ه  دادن    نشان و همیارانش 1مو ر

ها آن. کن می بننیپنش ا ی  به وابسفه ماراننب در را درمان  ینفا
 از پ    س ال  ی م  ت ا  را ا ی    ب ه  وابس فگی  افراد درمان یاففه از
 ه ای ویژا ی  یبررس   جه .  ک رد  و  یرنگنپ درمان، از نظر عود

 و سرش .  پرسشنامه و« 8نلو» یعامل پن  پرسشنامه از یفنشخص
 نمرات که داد نشان  اص   ینفا اسففاد  کردن . 9نجرنکلون منش

 یهمبسفگ  یشفرنب پشفیار در  نیپا نمرات و پریشیروان در بان
 .[16]دارد  عود با را

 ب  ه  ی  تما هس  فن  ب ان  یرن  پره بنآس   یدارا ک ه  یاف راد 
 هااضالراب دارن .  آن و ینگران تنش، ترس، اطنا ف، کاریمحافظه

 نس ب.  معمونً و دارن  یبخش ناننا م به ازنن مردم ریسا از شنب
 دا . ، بان یرنپره بنآس .یمر. هسفن   ساس هنتنب و انفقاد به
 وج ود  آن در خالر ا فمال که اس. یالیشرا در شفرنب اطنا ف و

 .[11]دارد 
 در ب ان  نم رات  با توان اف.، افرادبا توجه به مالا ب فو  می

 از جس ف   یدور ر نانگ با و بودن محفاط عل. به یرنپره بنآس
 ب ا  مقابل ه    روم  عل .  درمان، ب ه  ترکِ از یناش اضالراب هراونه

   رد  و س رزنش  ای   و یاا امف  یدرم ان  مراکر انرانهسخ.  ناوان
 درم  ان در درم  ان، ک  ردن ره  ا ک  ار ننم  ه ص  ورت در انن  ا راف
 ب ا  ج ه ننف  ی  ا ک ه  ان رسان   انیپا به را درمان دور  و مان  باای
 باش .اردد همسو میهای تحقنقاتی که ذکر مییاففه

 و یفنشخص هایویژای ارتباط یبررس به همیارانش و 21آن و
مان ن و دوران پ اکی   پاک دوران در دو ارو  با یجبران یسازاار
  ینف ا . پرداخفن    ا ی    مص رف  از ی  ونن  م ت پرداخفن .کوتا 

 م  ورد در ا  رو  دو  نب   یمعن  ادار تف  اوت دادن    ک  ه  نش  ان
 نم رات  بلن م ت یپاک با ارو  در یو  ن اش. وجود انریتصمنم

 بنآس   م  ت کوت ا   یپ اک  ب ا  ا رو   در و یهمیار و یخودراهبر
 ب ود   ب ان  یرنچش مگ    ور به  م ار جاننه یسازاار و یرنپره

                                                           
6 Arnau 
7 Muller 
8 NEO 
9 TCI 
10 Ando 
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 .[18]اس.  
ه ا مش اه     در یم کار آزمایشگاهی روی موش 2جوهانسون

کرد پ  از دادن ا ی  بع  نوجویی افرایش و بع  آسنب پرهن ری  
 .[19] یاب ها کاهش میدر آن

نجر نپرسشنامه کلون یو همیارانش راباله ابعاد سرشف 1 ونفال
در   ال   یگارناف راد س    یرا با و ع مصرف و عود پ  از ترک رو

ه ا نش ان داد، ابع اد    ه ای پ ژوهش آن  کردن . یافف ه  یترک بررس
  به مصرف در دوران ت رک  ی  ش نبا م یرنب پرهنو آس یینوجو

  پ اداش  ندارد، ام ا ب    یع ود اس . همبس فگ    یب را  یکه ع امل 
  .[51]اف. نش  ی یا چ ارتبنو عود ه یوابسفگ

 یاتیتحر به من عحاه،  وصلهکم معمونً بان یینوجو با افراد
هس فن    پذیرتحریم و خشم فوران یدارا و یتیانش، ناآشنا و تاز 

 در یافراد انری کرد،توان نفنجهبا توجه به ماللب فو  می[. 52]
 و بود  ناموفق یدرمان هایمحنط در ااام. یبرا یفرد  نب روابط
 و آورکسا . شانیبرا ااام. مح  طنمح زمان اذش. با  نهمچن

 یدرمان ااامفگا  ترک به منجر توان می و شودمی تحم  ااب  رنغ
ای  یاففه با نفای  تحقنقات زی ر   .شود هاآن در درمان کردن رها و

 باش .در مورد نوجویی همسو می
و  نشان داد که بن  وسوسه مصرف مواد ب ا نوج ویی   5کاسلی
 .[51]  لبانه راباله مسفقنم وجود داردافیار  ذت
نفر از وابسفگان ا ی  را به م ت ی م س ال پ       211 6ارون

 65درمان مورد بررسی ارار داد. نفای  تحقنق وی نش ان داد ک ه   
نفر مصرف مج د ا ی  پ  از درمان را داشفن  که نمرات ب انیی  

 . [55] در نوجویی کسب کردن 
یگری نشان داد پرخاش گری و نوج ویی در   ارون در تحقنق د

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 

 . [56] وابسفگی راباله عی  دارد
  نب   ارتباط یبررس به یقنتحق در همیارانش و 3ان ارونسیپر

 ب ه  وابس فه  اف راد  در  نکوک ائ  مصرف هسابق و یرففار مهار ع م
 یتیانش گر  ب ودن  ب ان  داد نشان  اص   ینفا. پرداخفن   نکوکائ

 ب ا  افراد و دارد ارتباط مصرف شروع کم س  با یینوجو و یییرنف
 یش فر نب  نکوکائ مصرف آزمون از اب  ما  می در کمفر پشفیار
 .[53]ان  داشفه

د شخصنفی مردان پژوهشی در ترکنه روی ابعا 6سلنمان جان
ه ای پژوهش ش نش ان داد، اف رادی ک ه      ارتشی انجام داد و یاففه

سوءمصرف مواد دارن  در ابعاد نوجویی و آسنب پرهن ری نم رات   
بان و در ابعاد پشفیار، همیاری و خودراهبری نمرات پاین  کسب 

 .   [56] کردن 
و مان ن  ییراباله نوجو یرو یاو همیارانش  مالا عه 1هلموس

                                                           
1 Johansson 
2 Leventhal 
3 Caselli 
4 Erven 
5 Prisciandaro 
6 Suleyman Can 
7 Helmus 

  انج ام  ن  و کوک ائ نکنن اان هروئروی اروهی از سوءمصرفدر 
در  یینوج و  ی  نشان داد، اارچه افراد ب ا نم رات ب ان   یدادن . نفا

دارن       درمان نگهیدر اوا یی  نوجوینسه با افراد با نمرات پایمقا
کسب کردن  اما در اواخر درمان بنشفر  ی  بهفری  نفانبا بوپرنورف

  عل .  ی  توان  ب ه ا   امر مییکردن  که ارش داشفن  و مالر  یر
  اف راد از  ی  ا یفش را ب را نباش  که با اذش. زمان درمان ج ذاب 

 .[51]دس. داد  اس. 
تی. » بع یو همیارانش با اسففاد  از پرسشنامه سه 8مراروس

کنن    ع ود در   بنن ی پ نش  یفنبه مالا عه ابعاد شخص «9پی. کنو.
 یرن  گنم پی  ی ش   بودن ، با زدایماران وابسفه به ا ی  که سمنب

کنن   بننیم پنشی یی  نشان داد، نوجویسا ه پرداخفن .  نفایم
ن ه در زن ان( و در ه ر دو ج ن ،      یعود در مردان اس. )و  یاو
م  ت عام     اارچه در   وننی  یوابسفگ و پاداش یرنب پرهنآس

ب ا ع ود    یشون ، و   عود محسوب نمی یبرا یکنن   اوبننیپنش
 .[58]هففه اول ترک( راباله دارن   6) زودهنگام

ارون راباله ابعاد شخصنفی کلونننجر با وسوسه نوشن ن ا ی  
ا ی   در اروه ی از اف راد بس فری تح .       ب ه  وابسفه مردان را در

درمان مورد بررس ی ا رار داد و نف ای  نش ان داد، بع   نوج ویی       
 .  [59] بنشفری  همبسفگی را با وسوسه نوشن ن ا ی  دارد

 اثرا ذار  یفنشخص ابعاد یبررس جه. را یپژوهش در یراصغ
 درم ان  تح. یونناف مواد به وابسفگان در مواد سوءمصرف عود در
 نشان پژوهش  یا هایداد  اس.. یاففه انجام مفادون با دارن  نگه
اروه ی ک ه    با سهیمقا در عود داشفن  که یماراننب که اس. داد 

ب انتری   نم ر   یرن  پره آسنب و یینوجو ابعاد در ان ،عود ن اشفه
 .[61]کسب کردن  
ه  ای شخص  نفی  ای دارد ک  ه ویژا  ی مالا ع  ه 21اش  نای ر

ده . نفای  مالا ع ه وی  کنن اان مواد مخفلف را  نشان میمصرف
کنن  اان ا ی  ،  ش نش و کوک ائن  نم ر       نشان داد، در مصرف

ه ا نم ر  آس نب    کنن  اان بن رو دی ازپن    نوجویی بان، در مصرف
بان، در اکثر مواد نم ر  پش فیار پ این  و در هم ه نم ر        پرهنری

 . [62] خودراهبری پاین  اس.
ه ای  ده   ب ا انفخ اب روش   نفای  به دس. آم    نش ان م ی   

ت وان درم انی   های شخصنفی افراد م ی درمانی مفناسب با ویژای
توان    کارآم تر داش.. ای  امر نه تنها نفای  مفن ی در درمان می

توان  سودمن  باش ، چنانچه یه در پنشگنری ننر میداشفه باش  بل
ش   ناخفی خال   رزا و عوام     رواندر پژوهش   ی ک   ه ب   ر روی 

انج ام ش    اس .، نش ان داد       ادنآمادای اعفدر کنن   محافظ.
توان  روی بع   نوج ویی   ی فرزن پروری میهاو نشش   اس. که 

عم ال  تأثنر بگذارد. وا  ی  ب ا ش نو  فرزن   پ روری مقف ران ه و ا     
کنفرل مناس ب موج ب ایج اد خ وداردانی و همچن ن  توان ایی       

ی نوجویی، در  لبجاننهی پرخاشگری و هاتیانهکنفرل در مقاب  
که عاملی م ؤثر در پنش گنری از اعفن اد اس .      شون یمفرزن ان 

 ت وان ه ای  اص   از تحقنق ات ف و  م ی     با توجه به یاففه .[61]

                                                           
8 Meszaros 
9 Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ) 
10 Schneider 
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  ینف ا  در یفنشخص هایژایوی نقش به توجه با، کرد انرینفنجه
 ای  با مفناسب درمانی یراهیارها کارانریبه، م دجویان درمانی
 دور  رسان ن با موفقن. پایان به در افراد ای  به توان می هاویژای

 اص     بهف ری  درم انی  در نهای. نفای  و کرد  کمم درماننشان
 .اردد
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