نقش بی ثباتی هیجانی و انعطافپذیری روانشناختی در پیشبینی تنهایی روانشناختی در بیماران معتاد
اقدام به ترک در شهر یاسوج
چکیده:
هدف :پژوهش حاضر با هدف نقش بی ثباتی هیجانی و انعطافپذیرر روانشذااتیی در پذیشبیاذی تاهذاری روانشذااتیی در
بیماران معیاد اقدام به ترک در شهر راسوج انجام گرفت.
روش :نوع پژوهش توصیفی-همبسیگی بود .جامعه آمار ارن تحقیق دربرگیرنده تمامی معیادان در حال ترکی است کذه در
و بذا اسذیفاده ار پرسذشنامذههذا احسذا

سال  7931به مراکز ترک اعییاد شهر راسذوج مراجعذه داشذیه انذد انیخذا

تاهذاری

گرت( ،)7391پرسشاامه شخصییی آرزنک بزرگساالن( ،)7391پرسشاامه انعطافپیرر شااتیی دنا و ونذادروال ( ) 0272
ارررابی شدند.
یافته ها :نیارج نشان داد بی ثباتی هیجانی و انعطافپیرر روانشااتیی می تواناد تاهاری روانشااتیی در بیماران معیاد اقذدام
به ترک پیش بیای کااد.
نتیجه گیری :ارن نیارج تلورحات مهمی در آسیب شااسی سوءمصرف مواد دارد .بر ارن اسا
ارائه مشاوره مااسب ار ارجاد تاهاری روان شذااتیی پیشذگیر و بذا آمذور

انعطذاف پذیرر

میخصصان بالیای می تواناد با
بذه مقابلذه بذا سوءمصذرف مذواد

بپردارند.
واژههای کلیدی تاهاری روانشااتیی ،بی ثباتی هیجانی و انعطافپیرر روانشااتیی.

مقدمه
امروره اتیالل ها مصرف مواد 7و پیامدها ناتوشاراد آن رکی ار مهم تررن مشکالت سالمت عمومی در سراسر جهذان بذه
شمار می رود (دالی و مارالت .)0222 ،0دفیر پیشگیر ار جرم و کایرل مواد سارمان ملل 9تعداد مصرف کاادگان مذواد را در
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بین ساین  41-72سال سراسر جهان 022 ،میلیون نفر برآورد کرده است که ار ارن تعداد  74میلیون ار آنان مصرف کااده مواد
افیونی برآورد شده اند(هوالگ0222،7به نقل ار جوکار و سلیمی  .)7999،در ارران با توجذه بذه موقعیذت جفرافیذاری و داشذین
مرر مشیرک با دو کشور اففانسیان و پاکسیان و جوان بودن جمعیت کشور شاهد گسیر

رور افزون اعییذاد در بذین جوانذان و

نوجوانان هسییم (برقی .)7997 ،گیلی ،رنگاه مطلق  ،تقواری ( )7934در پژوهشی به بررسی پیش بیای گرارش به مواد مخدر بر
اسا

تاهاری روان شااتیی و تاظیم شااتیی هیجان در بیماران معیذاد اقذدام بذه تذرک پرداتیاذد نیذارج نشذان داد تاهذاری روان

شااتیی و نشخوار فکر با گرارش به مواد مخدر رابطه مثبت دارد ،اما تاظیم شااتیی هیجان با گرارش بذه مذواد مخذدر رابطذه
مافی داشت ،در صورتی که بین سررنش تود و گرارش به مذواد مخذدر رابطذه وجذود نداشذت .در تحقیذق درگذر برجعلذی،
اعظمی ،وچوپان )7932(،در پژوهشی نشان دادند که راهبردها تاظیم شذااتیی هیجذان ماجذر بذه کذاهش هیجذان تذواهی در
افراد وابسیه به مواد مخدر می شود و رمیاه سار ترک مواد می باشد.
ار طرف درگر کسانی که در حال ترک هسیاد در احسا

تاهاری با مشکل مواجه هسیاد تاهاری روانشااتیی مزمن ماجر بذه

مشکالت اساسی میعدد در رندگی فرد می شود .تاهاری روانشااتیی می تواند باعث افزارش تطر عود مصذرف مذواد شذود.
ررگموند فرورد )7393(0اولین فرد است که در مورد تاهاری روان شااتیی سخن گفیه است معیقد بود تجربیذات رنذدگی در
ساتیار درونی فرد نمود پیدا می کاد سپس در سال  7329سالیوان دردگاه فرورد را ادامه داد و تاهاری روانشااتیی را توصذی
و تشررح کرد سالیوان معیقد است نهاری روانشااتیی رک تجربه و احسا
برقرار کردن با درگران بر اسا

دور به صورت کیفی و کمی است که ار ارتبذا

درک اشیباه ار محیط می باشد (به نقل مارگییا 0272 ،9به نقل ار گیلی و همکاران.)7934،

تاهاری روانشااتیی مزمن ماجر به مشکالت اساسی میعدد در رندگی فرد می شود افسردگی کذه معمذوالا در کاذار اعییذاد رخ
می دهد نییجه بسیار شارع است نهاری روانشااتیی می باشد بی تذوابی و فشذار بذاال حذاال ار درگذر مشذکالت ناشذی ار تاهذاری
روانشااتیی برا فرد می باشد تودکشی بیشیر در میان افراد کذه احسذا

تاهذاری را تجربذه مذی کااذد رخ مذی دهذد تاهذاری
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روانشااتیی در نبود شبکه ها اجیماعی با درگران ماجر به مصرف مواد مخدر و الکل می شود که احسذا

تاهذاری در رمذان

مصرف مواد کاهش پیدا می کاد(شمس الدرای توحید  ،عسکر راده .)7934،باذابرارن رمذانی کذه تاهذاری روانشذااتیی در
فرد به وجود می آرد راه ها مافی گررز ار تاهاری ماناد مصرف مواد مخدر را جورا می شوند ار ارن رو می توان گفت نذاتوانی
فرد در درک درست ار محیط اطراف و ناتوانی در تاظیم هیجانات به صورت شااتیی در موقعیت ها تاص می توانذد ماجذر
به مصرف مواد شود( گیلی و همکاران.)7934،
علیرغم همپوشی بین اتیالالت مواد مخدر،انعطاف پیرر شااتیی به طور همه جانبه در هر همه اتیالل بذه صذورت همزمذان
مورد بررسی قرار نگرفیه است .انعطاف ناپیرر شااتیی فقدان آگاهی ار گزراه ها وقیی موقعیت هذا غیرمایظذره پذیش مذی
آرد و عدم اشییاق را ناتوانی برا انطباق با چاین چالشها در نظر گرفیه می شود(رابرت و همکاران.)0277 ،7
آن در حال حاضر اتفذاق

در ارتبا با انعطاف پیرر شااتیی پژوهش ها رراد صورت گرفیه است و در تصوص تعرر

نظر وجود ندارد (رانگ و ورابرگر0270 ،0به نقل ار فاضلی احیشام راده هاشمی شیخ شبانی  .)7939،بذه طذور کلذی توانذاری
تفییر آماره ها شااتیی به ماظور سارگار با محذرک هذا در حذال تفییذر محیطذی رکذی ار تعذارر

مهذم انعطذاف پذیرر

شااتیی است(کاشمن 0272 ،9به نقذل ار صذادقی ،کررمذی  .)7931،بعضذی پژوهشذگران انعطذاف پذیرر شذااتیی را میذزان
ارررابی فرد در مورد قابل کایرل بودن شرارط تعرر

کرده اند کذه ارذن ارررذابی در موقعیذت هذا مخیلذ

تفییذر مذی کاذد(

اسپیرو0222،1؛ به نقل ار صادقی  ،کررمی .)7931،
در تعرر

درگر انعطاف پیرر شااتیی را نحوه تفکر فرد در موقعیت ها چالش انگیز رندگی تعرر

شذده اسذت ،رعاذی

فرد قادر باشد همپا تفییرات و چالش ها رندگی ،در نحوه تفکذر تذود انعطذاف پذیرر باشذد و بیوانذد تفکذر تذود را بذرا
سارگار با چالش ها و موقعیت ها جدرد تفییر دهد(پررس0223 ،2به نقذل ار فیضذی پذور ،سذپهرران آذر  ،عیسذی رادگذان ،
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عشارر  .)7939،رکی ار میفیرهاری که با انعطاف پیرر شااتیی همبسیگی دارد ،انعطاف پیرر است کذه انعطذاف پذیرر
شااتیی را به عاوان رکی ار پاج عامذل حمذاریی انعطذاف پذیرر مطذرد شذده اسذت (بذروکس0272 ،7بذه نقذل ار عطادتذت،
نررمانی ،حضرتی ساقصلو ،مجد .)7931 ،
نیارج پژوهش ها تاور )0277(0نشان داده است که آمور

گروهی انعطاف پیرر

اسیر

ها و فشذار هذا روانذی را بذه

طور معای دار بهبود می بخشد .افراد که تواناری تفکر انعطاف پیرر دارند ،ار توجیهات جارگزرن اسذیفاده مذی کااذد و بذه
صورت مثبت چارچو فکر تود را بارسار می کااد و موقعیت ها چالش انگیز را روردادها اسیر

را را مذی پیررنذد

و نسبت به افراد که انعطاف پیرر نیسیاد ،ار نظر روانشااتیی انعطاف پیرر بیشیر دارند(دنیس.)0272 ،9
تذذرمآبذذاد و محمذذود فذذر ( )7931در پژوهشذذی نشذذان دادنذذد پرتاشذذگر و بذذی ثبذذاتی هیجذذانی بذذا آمذذادگی بذذه
اعییذاد در دانشذذجوران رابطذذه مثبذذت و معاذذادار وجذذود دارد مذیتذذوان گذذرارش بذذه اعییذاد را بذذر اسذذا

پرتاشذذگر بذذهطذذور

معاذذادار پ ذیشبیاذذی نمذذود .بذذه نظذذر ارمیلیذذون0271(1بذذه نقذذل ار مخیارنیذذا ،حبیبذذی  ،میررارذذی  .)7932،ب ذیثبذذاتی هیجذذانی
فراراذذد اسذذت کذذه ط ذی آن شخص ذیت بذذهطذذور مذذداوم بذذرا احسذذا

بیشذذیر ار سذذالمیی عذذاطفی تذذال

م ذیکاذذد .تأکیذذد

شذذده اسذذت کذذه افذذراد کذذه ثبذذات هیجذذانی دارنذذد ،قذذادر بذذه تحمذذل تذذأتیر در ارضذذا نیارهارشذذان هسذذیاد ،توانذذاری تحمذذل
حذذد معقذذولی ار ناکارآمذذد بردارنذذد و م ذیتوانذذد انیظذذارات را بذذر اسذذا

درتواسذذتهذذا محیط ذی بذذه تعور ذق بیاذذدارد ر ذا

اصذذالد کاذذد .درواقذذع ب ذیثبذذاتی هیجذذانی حذذالیی اسذذت کذذه در آن افذذراد تحذذت تذذأثیر احساسذذات و پار ذدار هیجذذانی پذذارین
هسذذیاد رودرنذذج آشذذفیهانذذد .باذذابرارن ،بذذا توجذذه بذذه مذذرور پیشذذیاه هذذا ،بذذه نظذذر مذذی رسذذد کذذه نیذذارج ارذذن پذذژوهش در رمیاذذه
(بهداشذذت روان و پیشذذگیر (اولیذذه و ثانورذذه) و هذذم در رمیاذذه تعلذذیم و تربیذذت کذذاراری و کذذاربرد دارد.لذذیا بذذا توجذذه بذذه
مطالذذب مطذذرد شذذده ،پذذژوهش حاضذذر بذذا هذذدف بررسذذی نقذذش بذذی ثبذذاتی هیجذذانی و انعطذذافپذذیرر روانشذذااتیی در
پیشبیای تاهاری روانشااتیی در بیماران معیاد اقدام به ترک در شهر راسوج طراحی شده است.
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روش
جامعه ،نمونه ،روش نمونه گیری
جامعذذه آمذذار ارذذن تحقیذذق دربرگیرنذذده تمذذامی معیذذادان در حذذال تذذرک اسذذت کذذه در سذذال 7939بذذه مراکذذز تذذرک اعییذذاد
شذهر راسذذوج مراجعذه داشذذیه انذد گذذروه نمونذه تحقیذذق حاضذذر در برگیرنذده  739آرمذذودنی بذود کذذه بذه صذذورت در دسذذیر
ار جامعذذه آمذذار تحقیذذق انیخذذا شذذدند .نمونذذه مذذورد مطالعذذه ار طررذذق رو

نمونذذه گیذذر در دسذذیر

انیخذذا شذذد.

بذذدرن ماظذذور ار آنجذذاری کذذه تمذذام افذذراد معیذذاد در حذذال تذذرک در مراکذذز درمذذانی و تذذرک اعییذذاد پرونذذده داشذذیاد ،اعمذذال
مذذالک هذذا حذذیف آرمذذودنی هذذا صذذورت گرفذذت .معیارهذذا تذذروج ار مطالعذذه شذذامل اتذذیالالت عمذذده روانپزشذذکی،
عذذدم همکذذار و شذذرکت در هذذر گونذذه جلسذذات روانذذدرمانی بذذه طذذور همزمذذان بذذود کذذه ار طررذذق پرونذذده ارذذن بیمذذاران
مورد اعمال گردرد.
ابزارها
مقیا

احسا

تاهاری ( )UCLAبه عاوان اولین آرمون احسا

تاهذاری در سذال  7319توسذط گذرت در دانشذگاه کالیفرنیذا

ساتیه شد (.جوکار و سلیمی .)7999 ،علیرغم اعیبار و پاراری مااسبی که برا ارن مقیا

گزار

شده بود ،بذرا رفذع برتذی

نواقص ،راسل ،پپال و فرگوسن در سال  ،7392نسخه تجدردنظر شدها ار فرم اولیه اراره دادند .ارن مقیا  ،بذار درگذر توسذط
راسل (7334به نقل ار بیرامی و همکاران .)7939،مورد تجدرد نظر قرار گرفت .او در نسخه سوم عبارتهذا آرمذون و نحذوه
پاسخ گوری به آن را ساده تر کرد و محیوا ماده چهارم آرمون را ار مافذی بذه مثبذت تفییذر داد .هم اذین مذواد آرمذون را بذه
گونه ا طراحی کرد که بیوان آن را ار طررق مصاحبه نیز اجرا و گزار

نمود .ارن مقیا

شامل  02سئوال است که در طیذ

لیکرت  1درجها ( -7هرگز -1 ،همیشه) پاسخ داده میشود .داماه نمرات ارن پرسشاامه بین  02تا  92قرار دارد.
پرسشاامه شخصییی آرزنک بزرگسذاالن :پرسشذاامه 1شخصذییی آرزنذک رذک مقیذا

 92سذاالی اسذت کذه روان گسسذیه

گراری(، )Pروان آررده گراری( ، )Nبرونگراری( ،)Eدروغ () Lرا میساجد و برا هر رک ار مواد پرسشاامه دو گزراه )بلی(
5

و )تیر( وجود دارد که در برتی موارد گزراه بلی  9نمره و تیر صفر میگیرد .برا ساجش بیثباتی هیجانی ار ترده مقیذا
روان آررده گراری(شامل  09ساال) در پرسشاامه شخصیت آرزنک اسیفاده گردرد .در نمونه اررانی ضذررب آلفذا کرونبذاخ
به شرد ررر ارائهشده نشان که است( )P=2/10(،)E=2/30(،)N=2/93(،)L=/10که نشان دهاده اعیبار باال و قابل قبذول اسذت
کاورانی و موسو ( )7991در پژوهشی با هدف اعیبار ساجی و هاجاررابی فرم تجدرد نظذر شذده پرسشذاامه آرزنذک در گذروه
ها سای مخیل

جمعیت اررانی انجام گردرد و ارن پرسشاامه دارا رواری و پاراری مطو است

پرسشاامه انعطافپیرر شااتیی:پرسشاامه انعطافپیرر شااتیی ( 7 )CFIتوسط دنا و ونادروال در سال  0272ساتیه شده
است .ارن پرسشاامه مشیمل بر  02سوال میباشد .ارن پرسشاامه برا ارررابی میزان پیشرفت فذرد در کذار بذالیای و غیربذالیای و
برا ارررابی میزان پیشرفت فرد در ارجاد تفکر انعطافپیرر در درمان شماتیی ذ رفیار افسردگی و سارر بیماررها روانی به
کار میرود .در ارران و در پژوهش شاره و همکاران ( )0271سه ررر مقیا

برا ارن پرسشاامه بدست آمده است که عبارتاذد

ار جارگزرنها ،0کایرل ،9و جارگزرنهاری برا رفیارها انسانی .1در پژوهش دنیس و واندروال ( )0272اعیبذار همزمذان ارذن
پرسشاامه را با پرسشاامه افسردگی بک ( )BDI-IIبرابر  -2/93و روارذی همگرارذی آن را بذا مقیذا

انعطذافپذیرر شذااتیی

مارتین و رابین  2/12بدست آوردند .در ارران شاره و همکاران (شاره ،سلطانی بحررایان و فرمانی7930 ،؛ بذه نقذل ار فاضذلی و
همکاران )7939 ،ضررب بارآرماری کل مقیا

را  2/17و ضرارب آلفا کرنباخ کل مقیا

را  2/32گزار

نمودند .آلفذا

کرونباخ دادهها ارن پرسشاامه در پژوهش فاضلی و همکاران ( 2/12 )7939بذه دسذت آمذد .در پذژوهش آلفذا کرنبذاخ
ترتیب برابر  ،2/22 ،2/10و  2/21بدست آمد به ماظذور آرمذون فرضذیه هذا پذژوهش ،ار رو

ضذررب همبسذیگی و تحلیذل

رگرسیون ساده و چاد گانه به شیوه همزمان با اسیفاده ار نرم افزار SPSS -00به کار گرفیه شده است.
یافته ها

1

. Cognitive flexibility inventory
. Alternatives
3
. Control
4
. Alternatives for human behaviors
2
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جدول- 7ماتررس همبسیگی بین بی ثباتی هیجانی و انعطافپیرر روانشااتیی با تاهاری روانشااتیی

مولفه ها

7

-9تاهاری روانشااتیی

7

-3بی ثباتی هیجانی

**7 994

9

0

2/
**7 422** 324

-72انعطافپیرر روانشااتیی

2/

2/

** همبسیگی معای دار در سطح 2/22
جدول  -7نشان می دهد همبسیگی مثبت معاادار بین تاهاری روانشااتیی با بی ثباتی هیجانی (، ) r=2/994 ،p<2 /22
انعطافپیرر روانشااتیی () r=2/324 ، p<2 /22وجود دارد .به ماظور پیش بیای تاهاری روانشااتیی با اسیفاده ار بی
ثباتی هیجانی و انعطافپیرر روانشااتیی ار رو
تحلیل رگرسیون در جدول ..گزار

تحلیل رگرسیون چادگانه به شیوه همزمان اسیفاده شده است .نیارج

شده است.

جدول -0نیارج رگرسیون به شیوه همزمان پیش بیای تاهاری روانشااتیی بر اسا
میفیر پیش بین

میفیر

مابع تفییر SS

df

مالک

پیرر

تاهاری

بی ثباتی هیجانی رگرسیون 7129/422

روانشااتیی و انعطافپیرر

باقیمانده

MS

021/429

1

030 79732/200

بی ثباتی هیجانی و انعطافپیرر روانشااتیی
F

R0

P

β

2/022 2/233 2/227 1/232

t

0/974

p

2/222

12/799

روانشااتیی

جدول -0نشان می دهد مقدار آرمون  Fبرا پیش بیای تاهاری روانشااتیی براسا

بی ثباتی هیجانی و انعطافپیرر

روانشااتیی برابر با1/232که در سطح( ) p<2 /27معاادار است .نگاهی به  R0نشان می دهد که  % 3/3ار واررانس تاهاری
روانشااتیی توسط بی ثباتی هیجانی و انعطافپیرر روانشااتیی تبیین می شود .ضرارب بیا در بی ثباتی هیجانی و
انعطافپیرر روانشااتیی نشان می دهد که میفیر ها پیش بین ،پیش بیای کااده مثبت و معاادار تاهاری روانشااتیی (2/022
=  )βاست .به ماظور پیش بیای تاهاری روانشااتیی با اسیفاده ار بی ثباتی هیجانی ار رو
است .نیارج تحلیل رگرسیون در جدول9گزار

تحلیل رگرسیون اسیفاده شده

شده است.

جدول -9نیارج رگرسیون نمره تاهاری روانشااتیی براسا

بی ثباتی هیجانی

P

β

میفیر

مابع تفییر SS

مالک

پیرر

df

F

MS

7

R0

t

p

تاهاری

رگرسیون 7023/093

روانشااتیی باقیمانده

7

2/227 1/090 2/039 2/294 2/227 09/204 7023/093

11/397 039 79993/999

جدول -9نشان می دهد مقدار آرمون  Fبرا پیش بیای تاهاری روانشااتیی براسا

بی ثباتی هیجانی برابر با 09/204که در

سطح( ) p<2 /27معاادار است .نگاهی به  R0نشان می دهد که  % 9/4ار واررانس تاهاری روانشااتیی توسط بی ثباتی هیجانی
تبیین می شود .ضررب رگرسیون بی ثباتی هیجانی برتاهاری روانشااتیی ( )β =2/039با توجه به مقدار آرمون  tمعاادار
است و نشان می دهد که بی ثباتی هیجانی می تواند عملکردجاسی را به طور مثبت پیش بیای نمارد .رعای افزارش بی ثباتی
هیجانی موجب افزارش تاهاری روانشااتیی می شود .به ماظور پیش بیای تاهاری روانشااتیی با اسیفاده ار انعطافپیرر
روانشااتیی ار رو

تحلیل رگرسیون اسیفاده شده است .نیارج تحلیل رگرسیون در جدول1گزار

جدول -1نیارج رگرسیون پیش بیای نمره تاهاری روانشااتیی براسا

میفیر

مابع تفییر SS

مالک

پیرر

تاهاری

رگرسیون 931/012

روانشااتیی باقیمانده

df

7

F

MS

P

شده است.

انعطافپیرر روانشااتیی

β

R0

t

p

2/221 -0/917 -2/741 2/201 2/221 9/010 931/012

11/991 039 71021/991

جدول  -1نشان می دهد مقدار آرمون  Fبرا پیش بیای تاهاری روانشااتیی براسا

انعطافپیرر روانشااتیی

برابر با9/010که در سطح( ) p<2 /27معاادار است .نگاهی به  R0نشان می دهد که % 0/1ار واررانس تاهاری روانشااتیی
توسط انعطافپیرر

روانشااتیی تبیین می شود .ضررب رگرسیون انعطافپیرر

روانشااتیی برتاهاری روانشااتیی

( )β =-2/741با توجه به مقدار آرمون  tمعاادار است و نشان می دهد که انعطافپیرر روانشااتیی می تواند تاهاری
روانشااتیی را به طور مافی پیش بیای نمارد .رعای افزارش انعطافپیرر روانشااتیی موجب کاهش تاهاری روانشااتیی می
شود.

بحث و نتیجه گیری
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ارن پژوهش با هدف نقش بی ثباتی هیجانی و انعطافپیرر روانشااتیی در پیشبیای تاهذاری روانشذااتیی در بیمذاران معیذاد
اقدام به تذرک در شذهر راسذوج انجذام شذد نیذارج تحلیذل رگرسذیون همزمذان نشذان داد بذی ثبذاتی هیجذانی و انعطذافپذیرر
روانشااتیی می تواناد تاهاری روانشااتیی در بیماران معیاد اقدام به ترک پیش بیای کااد نیارج ارن پژوهش بذا پذژوهش هذا
عباسی  ،مارد پور ( ،)7939شمس الدرای و همکاران( )7934و گیلی و همکاران( )7934همسو است در تصوص تبیذین رافیذه
فوق می توان گفت افراد معیاد به دلیل مشکالت میعدد که در ارتبا با جامعه داشیه اند و نیز شارد مشکالت روانشذااتیی ار
قبیل اضطرا و افسردگی که قبل ار اعییاد داشیه اند و چه بسا همین ها باعث اعییاد و شده اند ،در فشار روانذی شذدرد بذه
سر می برد که به نوعی تروما تلقی می شود تدادادران  ،کرمی  ،رزدانبخش .)7939،ار ارذن رو افذراد وابسذیه بذه مذواد را بذرا
بهبود تلق و تو تود مصرف می کااد و ارن افراد به دلیل نیار بدن به مواد مجبور می شوند که به هر نحو کذه شذده اقذدام
به مصرف کااد همانگونه که نیارج ارن تحقیق نشان داد رکی ار عوامل گرارش به مواد مخدر تاهاری روانشااتیی می باشد فذرد
با وجود حضور در بین جامعه تاهاری روانشااتیی را تجربه مذی کاذد باذابرارن ارذن رهذاری ار تاهذاری روانشذااتیی راهذی بذرا
پیشگیر ار اعییاد به مواد مخدر می باشد(انسرود ،حسیایان  ،صالحی ،و مومای .)7939 ،تجار هر رک ار ارذن احساسذات
می کاد ارن افذراد بذه دلیذل احساسذات مافذی در رمذان عذدم

اراده و ابزار وجود فرد را در برابر تصمیم گیر ها مهم تضعی

دسیرسی به مواد در تاظیمات هیجانات تود ار لحاظ شااتیی افذراد ممکذن اسذت دچذار نذاتوانی در انعطذاف پذیرر شذااتیی
باشاد و با مصرف مواد مخدر روابط تود را بهبود دهاد و ارن امر تود رمیاذه سذار اعییذاد شذود در واقذع اعییذاد نقذش واسذطه
انعطاف پیرر شااتیی را برا ارن افراد دارد باابرارن رمانی که افراد در تاظیم شااتیی هیجانی و تذود و انعطذاف پذیرر در
محیط اجیماعی دچار اتیالل می شود ممکن است با اسیفاده ار مواد مخدر به تاظیم تلق و تو اجیماعی و تود اقذدام کااذد
رررا برتی ار سیسیم پادا

مفز ا که مسئول رک شذبکه احسذا

لذیت بذردن ار در ارذن افذراد توسذط مذواد مخذدر تقورذت

می شود شکست در رسیدن به با داشت که همان مسمومیت مواد می باشد ماجر به هم توردن تعادل روانذی و هیجانذاتی ماناذد
تشم در فرد می شود هیجانات مافی را در فرد به وجود می آورد که مصرف مواد را برا فرد اجبار می کاد.
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نظر به اراکه جامعه پژوهش معیادان مراجعه کااده به مراکز ترک اعییاد بوده که واقعیت تلخ اعییاد و مشذکالت حاصذل ار آن
ماجر به کاهش بی ثباتی هیجانی وافزارش تا آور و انعطاف پیرر شده آمذور

انعطذاف پذیرر شذااتیی مذی توانذد ار

طررق فراهمسار مهربانی و حمارت طراحی و ارتبا سار برا افزارش امیدوار قرار گرفین مهارت هذا رنذدگی داشذین
دلبسیگی ها مثبت مررباد شفاف سارگار و فرصت سار برا مشارکت معاا ماد بیواناد تذا آور و انعطذاف پذیرر
شااتیی بیشیر کسب کااد کااد بر ارن اسا

چشم اندار تو

بیاانذه تذر ار آراذده تذود داشذیه باشذاد .کذاهش بذی ثبذاتی

هیجانی و افزارش انعطاف پیرر می تواند قدرت تحمل مشکالت را در معیادان مراجعه کااده به مراکز ترک اعییذاد افذزارش
داده و تال

و آنها را برا مبارره با چالشها و دسییابی به اهداف رندگی و رسیدن به رندگی امیدوارانه افزارش میدهاد.

ارن پژوهش نیز ماناد اکثر ها پژوهش ها انجام گرفیه دارا محدودرت ها داشت کذه مذی تذوان مقطعذی بذودن احیمذال
سوگیر

انیخا به دلیل عدم همکار برتی ار افراد نمونه و امکذان پاسذخ هذا غیذر واقعذی بذه دلیذل اسذیفاده ار پرسشذاامه

تودگزارشی هم این تک جاسییی(مرد) بودن جامعه مورد مطالعه اشاره کرد هم ایت گروه نمونه در شهر راسذوج انیخذا
شده بود ار ارن رو تعمیم نیارج برا مااطق و شهرها درگر با توجذه بذه گسذیردگی فرهاگذی و نذژاد بذا احییذا بارذد انجذام
شود.پیشاهاد می شود در کلیایک ها ترک اعییاد مشاوررن به آمور

مهارتها مااسب جهت کذاهش تاهذاری روانشذااتیی

و بعد کشاندن افراد به جامعه و ارتباطات بین فرد بها دهاد تا افراد در برابر ترک و عدم بارگشت به مذواد مخذدرمقاوم تذر و
پاردارتر شوند هم این راهبردها انعطاف پیرر شااتیی در کلیایکها به افراد معیاد اقدام کااده ترک آمور

داده شود تذا

بیواناد در برابر بارگشت به مصرف مواد مقاوم تر شده و تعهد بیشذیر نسذبت بذه تذرک داشذیه و در برابذر وجذود مشذکالت ار
انعطاف پیرر شااتیی اسیفاده کااد تا شاهد پوراری و کارآمذد ارذن افذراد در قشذر جامعذه باشذیم و هم اذین ار بذی ثبذاتی
هیجانی ارن افراد در جامعه و اجیماع مشکالت ارتباطات بین فرد جلوگیر کایم.
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 پیش بیای گرارش به مواد مخدر بر اسا.)7934( . تقواری داوود، رنگاه مطلق فیروره، مسعوده،گیلی

-712صذص، 77شماره،پژوهشی اعتیادپژوهی- فصلنامه علمی.تاظیم شااتیی هیجان در بیماران معیاد اقدام به ترک
.742
 مدل علی اثر شخصیت بذی ثبذاتی هیجذانی بذر.)7932(. مجیبی؛ میرراری فر فروران، علی؛ حبیبی،  راده محمد،اررج، مخیارنیا
 فصيلنامه علميی.به مصذرف مذواد مخذدر در نوجوانذان

گرارش به رفیارها پرتطر در نوجوانان با نقش میانجی نگر
.792-747صص، 72شماره،پژوهشی اعتیادپژوهی
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