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بررسی نقش میانجیگرایانه جو عاطفی خانواده در رابطه ویژگیهای خلقوخو
با خودتخریبی دانش آموزان نوجوان دختر مبتال به اختالل مصرف مواد
2

دکتر حسن توزنده جانی  ، 8دکتر فرناز ابهرزنجانی*

 7دکترای تخصصی روان شناسی عمومی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،واحد نیشابور ،ایران.
 2دکترای تخصصی روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی،ایران مؤلف مسؤل

چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -همبستگی بود که با هدف بررسی نقش میانجیگرایانه جو عاطفی خانواده در رابطه
ویژگیهای خلقوخو با خودتخریبی نوجوانان دختر مبتال به اختالل مصرف مواد انجام شد .روش :جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه دانشآموزان دختر مبتال به اختالل مصرف مواد بود که در نیمه دوم سال  7931به مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر
مشهد بودند و نمونه آماری این تحقیق شامل  272نفر از این دانشآموزان دختر بود که به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از چک لیست فعالسازی غیرفعالسازی صفات تایر (  ،) 7393پرسشنامة جو عاطفی
خانواده هیـل بـرن (  ) 7311و پرسشنامه رفتارهای خودتخریبی اونس (  ) 7331استفاده شد .یافته ها :نتایج حاکی از این بود که
جو عاطفی خانواده در رابطه ویژگیهای خلقوخو با خودتخریبی نوجوانان دختر مبتال به اختالل مصرف مواد نقش
میانجیگرایانه دارد .همچنین ،یافتهها حاکی از این بود که بین ویژگیهای خلقوخو با خودتخریبی آزمودنیها رابطه معناداری
وجود دارد ( .) >P2 /21
واژههای کلیدی :جو عاطفی خانواده ،ویژگیهای خلقوخو ،خودتخریبی ،اختالل مصرف مواد
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مقدمه:
7

از غمانگیزترین معضالت جوامع امروزی سوء مصرف مواد می باشند .وابستگی به مواد اختالل مزمن و عودکننـدهای اسـت
که شروع و تداوم آن متأثر از تعامل عوامل مختلف ژنتیکی ،روانی ،اجتماعی و محیطی می باشد .سوء مصرف مواد به مجموعهای
از نشانههای فیزیولوژیکی ،رفتاری و شناختی اطالق میشود که روی هم رفته نشاندهنده تداوم مصرف داروها یا مواد با وجـود
مشکالت شدید ناشی از مصرف آنهاست (  .) 7سوء مصرف مواد  2بیماری مزمنی است که توام با اختالالت انگیزشی شدید و از
دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت میشود .میلیونها انسان از این اختالل رنج می برند کـه اغلـب بـا
دیگر بیماریهای روانی بروز و ظهور یافته و هزینههای اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را بر جامعه تحمیل میکند ( .) 2
این بیماری همانند سایر بیماریهای روانی از چندین عامل سرچشمه میگیرد ،که در هر فرد ممکن است گروه خاصـی از
آنها بیشتر شرکت داشته باشند .بنابراین ،اگر در درمان اعتیـاد تنهـا یکـی از عوامـل مـدن ر قـرار گیـرد و از سـایر عوامـل
چشمپوشی شود ،احتمال موفقیت در درمان به شدت کاهش خواهد یافت (  .) 9بارزترین مشکالت بیمـاران مبـتال سـه مقولـه
تحریفهای شناختی ،کنترل عواطف و خودکنترلی است .همان طور که بیان شد ،تحریفهای شناختی و افکار ناکارآمد ،قدرت
کنترل عواطف و خودکنترلی پایین و به تبع آن تخریب روابط بین فردی ،ناسازگاری فردی و بین فردی و نهایتاً عود مصرف از
مشکالت اساسی مبتالیان به سوء مصرف مواد می باشند و نیز توجه به این موضوع که این سه متغیر ارتباط تنگـاتنگی بـا هـم
دارن د باعث شد که در یک پژوهش مورد تحقیق قرار بگیرند (  .) 1در این میان ،چند بعدی بودن سبب شناسی اختالل مصرف
مواد و مسئله همبودی با اختالالت دیگر نیز از موانع دیگر مشکل ساز درمان بیماران وابسته بـه مـواد میباشـد بـهطوری کـه
تحقیقات نشان دادهاند بیش از  12درصد افراد وابسته به مواد عالوه بـر مشـکل مصـرف مـواد از اختالالتـی ماننـد اخـتالالت
شخصیتی ،جنسی ،اضطرابی ،افسردگی و اختالالت جسمی رنج میبرند که در این میان وجود افسردگی بارزتر می باشد ( .) 1
جو عاطفی خانواده به مجموع روابط و تعامالت عاطفی که بین اعضای یک خانواده وجود دارد ،هماننـد بیـان احساسـات و
عالیق ،نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد با یکدیگر ،گفته می شود که نقش مهمی در تن یم هیجانی ،کنترل عواطـف و کـاهش
رفتارهای ناسازگارانه اعضای خود دارد ( .) 1جو عـاطفی خـانواده اساسـاً یـک ارزش واالی اجتمـاعی و یـک تکلیـف اخالقـی -
اجتماعی والدی ن است که تضعیف آن میتواند منجر به اختالل رابطهای در اعضای خانواده و روابط بـین فـردی گـردد .از ن ـر
میلز  9یکی از مسائل اجتماعی مهم جوامع امروزی ،کاهش حس وجود عناصر جو عاطفی خانواده به شکل مناسب است ( .) 1
عـادتهای خود تخریبی ممکن اسـت نــه تنهــا باعــث بــه وجــود آمــدن بیماری شود ،بلکه میتواند زندگی خــوب
جسـمانی و روانـی فرد را تحت تـأثیر قـرار دهـد .کنتـرل ایـن رفتارهــای خــودتخریبی به طور خاص مشکل اســت ،زیــرا
آنها بهطور نسـبتاً وسیعی خارج از حوزه پزشکی و درمانهـای سنتی هستند و در مراحل ابتدایی با نشانهها و عالئم مرضــی
ناخوشـایند همـراه نیستند .بنابراین آنچنان مـورد توجه قـرار نمیگیرنـد ،مگـر در مراحل پیشرفته بیماری .ا ین گونه رفتارهـا
در اوایـل سـالهای نوجوانی افزایش یافته ،در اواخر نوجوانی در سطح باالیی باقی مانـده و در اوایل بزرگسالی کاهش می یابند
(  .) 9عـادتهای خود تخریبی ممکن اسـت نـه تنهـا باعــث بــه وجــود آمــدن بیماری شود ،بلکه میتواند زندگی خــوب
جسـمانی و روانـی فرد را تحت تـأثیر قـرار دهـد .کنتـرل ایـن رفتارهــای خــودتخریبی به طور خاص مشکل اســت ،زیــرا
آنها بهطور نسـبتاً وسیعی خارج از حوزه پزشکی و درمانهـای سنتی هستند و در مراحل ابتدایی با نشانهها و عالئم مرضــی
ناخوشـایند همـراه نیستند .بنابراین آنچنان مـورد توجه قـرار نمیگیرنـد ،مگـر در مراحل پیشرفته بیماری .ا ین گونه رفتارهـا
در اوایـل سـالهای نوجوانی افزایش یافته ،در اواخر نوجوانی در سطح باالیی باقی مانده و در اوایل بزرگسالی کاهش می یابند .با

.Substance Dependency
.substance abuse
.mills
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توجه به آمارهای ارائهشده هر چند غیردقیـق میتوان جمعیت زنان مبتال به اختالل مصرف مواد را در کشـورحدوداً  771هـزار
نفر یعنی  1تـا  9درصد تخمـین زد (  .) 3ازاین رو ،انجام تحقیقاتی از این دست ضروری به ن ر میرسد.
روش کار:
ابتدا نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و سپس با کمک دستاندرکاران مراکز ترک اعتیاد
پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش بین افراد نمونه انتخاب شده  ،توزیع و اجرا و تحلیل گردید برای تحلیل داده ها از
شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود .در بُعد توصیفی ،از شاخص هایی مانند فراوانی ها ،درصدها ،میانگین
ها و انحراف معیار ها و در بُعد استنباطی از آزمون های تحلیل مسیر با روش بارون و کنی استفاده خواهد شد .تحلیل ها با
کمک نرم افزار  SPSS22انجام می شود.
ابزار پژوهش:
چک لیست فعال سازی  -غیرفعال سازی صفات  4تایر ) :(Ad-ACLچک لیست فعالسازی غیرفعالسازی صـفات در
سال  7393توسط رابرت تایر ساخته شد .آیتمهای اندازهگیری  Ad-ACLمنطبق بر صفات با فعالیت بـاال (تـنش) ،صـفات
غیرفعال – خواب (خستگی) ،صفات فعال عمومی (انرژی) و صفات غیرفعال عمومی (آرامش) می باشد .که این چهـار ویژگـی
خلقی چهار حالت طیفی را ایجاد میکند که شامل  ) 7حالت آرامش  -انرژی ) 2 ،حالت آرامـش  -خسـتگی ) 9 ،حالـت تـنش -
انرژی ،و  ) 1حالت تنش  -خستگی می باشد .نمرات باال نشاندهنده دارا بودن آن صفات خلقی و نمرات پایین نشان دهنـده ی
عدم صفات خلقی این پرسشنامه می باشد و در یک طیف از  21تا  721نمرهای نمرهگذاری میشود این پرسشنامه از اعتبـار و
روایی باالیی برخوردار است به طوری که آلفای کرونباخ  2 /93برای آن در ن ر گرفته شده است (تایر.) 7393 ،
پرسشنامه جو عاطفی خانواده :ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از پرسشنامة جو عاطفی خانواده که هیـل
بـرن در سـال  7311بـه من ـور سـنجش میـزان مهرورزی در تعامالت کودک ـ والدین ساخت .این پرسشنامه  71سوال دارد
و  9متغیر فرعی (محبـت ،نـوازش ،تأییـد کـردن ،تجربـههای مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت) را
میسنجد .در این پرسشنامه سؤالها پنج گزینـه ای (خیلـی کـم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلـی زیـاد) اسـت و آزمـودنی برحسـب
احساس خود یکی از آنها را عالمت میزند .نمرهگذاری از  7تـا  1متغیـر اسـت .جمشــیدی سـولکلو ،عـرب مقـدم و درخـواه
(  ،) 7939ضریب پایایی آزمون جو عـاطفی خـانواده را از طریـق آلفـای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه کرد که بـه ترتیـب 2 /91
و  2 /99هستند .قره باغی ،آگیالر  -وفایی ،الهیاری و بهرامی (  ) 793برای تعیین روایی محتوایی ،ایـن پرسشـنامه را بـ ه پـنج نفر
از متخصصان داد ،سپس ن ــرات آنها جمعآوری گردید و سوالهایی که مورد تأیید متخصصــان بــود و روی آنهـا توافــق
داشتند ،نگهداری شد.
پرسشنامه خودتخریبی :پرسشنامه رفتارهای خـودتخریبی توسـط اونـس (  ) 7331بـرای بررسـی و ارزیـابی رفتارهـای
خودتخریبی (ارتکاب اعمالی از قبیل خودآزاری عمدی ،اقدام تعمدی مهلک یا غیرمهلک ،خواه فیزیکی ،خواه مسمومیت با علم
به احتمال خطرناک بودن آنها و در مورد مسمومیت دارویی اطالع داشتن از این موضوع که مقـدار ) سـاخته شـد .بریگهـام و
سولومون در (  ) 7333این پرسشنامه را مجدداً مورد استفاده قرار داده (اساساً برای ارزیابی مصرف الکل ،مواد مخدر و رفتارهای
خودتخریبگرایانه ) و تجدید ن ر نمودند ).رسول زاده طباطبایی ،آقا محمدیان شعرباف ،مرادیان ،و باانصاف () 7937این پرسشنامه
را در ایران هنجاریابی کردند .پرسشنامه خودتخریبی دارای  9ماده است که به من ور ارزیابی خودتخریبی بکـار مـیرود .روش
نمرهگذاری مبتنی بر الگوی چهار درجهای لیکرت می باشد و شدت رفتارهای خودتخریبی مزمن را میسـنجد .کسـانی کـه بـا
گویههای  ،1 ،1 ،9 ،2 ،7و  9موافق باشند و با گویههای  1و  1مخالف باشند گرایش بیشتری به خودتخریبی دارند.
).the Activation.Deactivation Adjective Check List (AD ACL
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یافته ها:
تحلیل داده های توصیفی نشان می دهد که در بین ویژگیهای خلقوخـو دختـران دارای اخـتالل مصـرف مـواد دو خـرده
مقیاس تنش و انرژی دارای میانگین بیشتری بوده اند و در حقیقت سهم بیشـتری را نسـبت بـه دو خـرده مقیـاس خسـتگی و
آرامش در وضعیت خلقوخو دختران شرکتکننده در پژوهش داشتهاند؛ ضمناً وضعیت نامناسب دختران در متغیر ویژگیهـای
خلق وخو بیشتر از تنش در خلقو خوی آنان نشأت گرفته شده است و همچنین ،میانگین خرده مقیاس اعتماد  9 /929و بیشتر
از سایر خرده مقیاسها در متغیر جو عاطفی می باشد .خرده مقیاسهای احساس امنیت ،اعتمـاد و ه دیـه دادن دارای میـانگین
بیشتر از متوسط (نمره کل جو عاطفی) هستند و وضعیت مطلوب برخی از دختران در شاخص جو عاطفی به د لیل سـه خـرده
مقیاس مذکور میباشد و انحرف معیار به عنوان مناسبترین معیار پراکندگی در رابطه با پاسخ آزمودنیها در متغیر جوعاطفی
دارای پراکندگی بیشتر نسبت به دو پرسشنامه دیگر می باشد که مطمئناً شیوه نمره گذاری و تعداد سواالت در این موضوع مؤثر
بوده است.
در گام نخست مدل معادالت ساختاری متناظر با فرضیه اصلی پژوهش نشان می دهد که متغیرهای جو عـاطفی (پنهـان)
ویژگیهای خلقوخو و خودتخریبی بر اساس نمرات دختران شرکت کننده بر اساس مدل مفهومی پـژوهش بـا یکـدیگر رابطـه
معناداری دارند که در ادامه به صورت کامل رابطه بین آنها ارزیابی میگردد.

نمودار 8بررسی نقش میانجیگرایانه جو عاطفی

نشانگرهای مربوط به برازش مدل مسیر در جدول زیر ارائه شده اند که نشاندهنده برازش بسیار مطلوب مدل است.
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جدول .8نشانگرهای برازش مدل نهایی
مقــــــــدار

نشانگر برازش

7/119

کوچکتر از 9

تایید مدل

2/31

نزدیک به  2/3یا بیشتر

تایید مدل

2/39

بزرگتر از 2/3

تایید مدل

2/31

بزرگتر از 2/3

تایید مدل

برازش

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
نرم شده برازندگی

مقدار رضایت بخش

نتیجه

1

1

شاخص نیکوئی برازش

1

برازندگی فزاینده

بر اساس یافتههای برازش مدل فوق مقدار آماری کای دو  31/193و سطح معناداری  2 /2931می باشد و با عنایت به مقدار
کمتر از  2 /29است مدل برازش شده تائید می شود .از طرفی نسبت آماره کای دو به درجـه آزادی
آماره = 2 /213
 2 /129و کمتر از  9می باشد لذا به طور کلی نقش میانجیگرایانه جوعاطفی در رابطه ویژگیهای خلقوخو و خودتخریبی تائید

می گردد .نتایج برازش مدل فوق در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :2خالصه نتایج معادالت ساختاری
اثرات مستقیم
مقدار t

سطح معناداری

تنش بر خودتخریبی

2/2713

2/227

2/131

2/1217

آرامش بر خودتخریبی

- 2/722

2/229

- 1/719

2/2227

انرژی بر خودتخریبی

2/2721

2/227

2/132

2/1293

خستگی بر خودتخریبی

2/122

2/292

79/127

2/2227

تنش بر جوعاطفی

2/211

2/723

- 2/199

2/1179

خستگی بر جوعاطفی

- 2/993

2/797

- 2/717

2/2971

انرژی بر جوعاطفی

2/217

2/729

2/229

2/2219

آرامش بر جوعاطفی

7/171

2/112

9/211

2/2222

- 1/277

2/322

- 1/911

2/2227

روابط میان متغیرها

مؤلفــــههــــای
خلقو خـــــو بـــــر
خودتخریبی

مؤلفــــههــــای
خلقو خـــــو بـــــر
جوعاطفی

جوعاطفی بر خودتخریبی

ضریب بتا

خطـــــــــای
استاندارد

اثرات غیرمستقیم (با نقش میانجی جوعاطفی)
مؤلفــــههــــای
خلقو خـــــو بـــــر
خودتخریبی

تنش بر خودتخریبی

2/219

2/293

- 2/117

2/239

آرامش بر خودتخریبی

2/192

2/712

2/311

2/221

انرژی بر خودتخریبی

- 2/217

2/299

- 2/111

2/911

خستگی بر خودتخریبی

- 2/171

2/112

- 1/291

2/2227

می باشد و با عنایت به اینکه سطح معناداری متناظر
اثر مستقیم تنش از مؤلفههای خلقوخو بر خودتخریبی 2 /2713
).
با آن بیش از  2 /21است هر چند رابطه بین دو متغیر مستقیم است ولی معنادار نمیباشد( 2 /21
5. chi –Square /degree of Freedem
6. NFI
7. GFI
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اثر مستقیم آرامش از مؤلفههای خلقوخو بر خودتخریبی - 2 /722

می باشد و با عنایت بـه اینکـه سـطح معنـاداری

متناظر بـا آن کمتـر از  2 /21اسـت رابطـه بـین بعـد آرامـش در ویژگیهـای خلقوخـو بـا خـودتخریبی معکـوس و معنـادار
) .به عبارت دیگر با افزایش آرامش دختران دچار اختالل به مصرف مواد میزان خـودتخریبی
میباشد( 2 /21
می باشد و با عنایت به اینکه سطح
آنان کاهش می یابد .اثر مستقیم انرژی از مؤلفههای خلقوخو بر خودتخریبی 2 /2721
معناداری متناظر با آن بیش از  2 /21اسـت هـر چنـد رابطـه بـین دو متغیـر مسـتقیم اسـت ولـی معنـادار نمیباشـد( 2 /21
میباشد و با عنایت به اینکه سطح
) .اثر مستقیم خستگی از مؤلفههای خلقوخو بر خودتخریبی 2 /122
معناداری متناظر با آن کمتر از  2 /21است رابطه بین بعد خستگی در ویژگیهای خلقوخو با خودتخریبی مسـتقیم و معنـادار
) .به عبارت دیگر افزایش خستگی دختران دچار اختالل به مصرف مواد میزان خوذ تخریبـی
میباشد( 2 /21
آنان افزایش میدهد.
ضمناً بر اساس اثرات مستقیم بین سایر متغیرهـای پـژوهش مشـخص می شـود کـه ضـریب رگرسـیونی جـو عـاطفی بـا
خودتخریبی  - 1 /277و سطح معناداری متناظر با آن کمتر از  2 /21می باشد لذا بهبود جو عاطفی باعث میشود که خودتخریبی
دختران کاهش یابد .همچنین به جزء تنش سایر ویژگیهای خلقو خو بر جو عاطفی تأثیر معناداری داشتند با توجه به عالمت
هر یک از ضریب رگرسیونی افزایش خستگی با عث کاهش میزان جوعاطفی خواهد شد و بهبود هر یک از ویژگیهای انـرژی و
آرامش وضعیت جو عاطفی را بهبود می بخشد.
بحث و نتیجه گیری:
در تبیین نقش میانجیگرایانه جو عاطفی خانواده در رابطه ویژگیهای خلقو خو با خودتخریبی نوجوانان دختـر مبـتال بـه
اختالل مصرف مواد باید چنین بیان نمود که بر طبق ن ریه انگلس (  ) 2272جو عاطفی خانواده نقش مستقیم و واسـطهای در
حاالت خلقوخو ،سوء مصرف مواد ،تواناییهای اجتماعی و مشکالت اعضای خانواده دارد .وقتی زن و شوهر از حمایـت عـاطفی
یکدیگر برخوردار باشند ،بیشتر خود را درگیر رفتارها و مشکالت فرزندان می کنند و در امر تربیـت نیـز بیشـتر از خـود مهـر و
عطوفت ،حساسیت و شایستگی نشان میدهند (  .) 72همان طور که رفتار والـدین در خـانواده در سـالمت و کیفیـت زنـ دگی
فرزندان اهمیت دارد ،محیط خانواده و بخصوص جو عاطفی نیز در شکلگیری عادتها و اندیشههای اجتماعی فرزنـدان نقـش
بسـیار مهمـی دارد .در شــکلگیـری رفتـارهای هیجانی ،خلقوخو و دیـدگاههای اجتماعی کودکان ،جنبههای عاطفی روابـط
والدین نقش مهمی دارد .همچنین میزان پذیرش اجتماعی فرزندان از سـوی همساالن و توانایی برقـراری روابـط صـمیمانه بـا
آنها از محـیط عاطفی خانوادگی او نشـأت میگیرد (  .) 77تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در رابطه بـا خلقوخـو بـه ایـن
نتیجه رسیده اند که حالتهای خلقی فرد ن یر سرخوشی ،غم و  ....بر عملکرد افراد تأثیر میگذراند .همچنین ،تـأثیر مسـتقیم
ویژگی های خلقی به واسطه جو عاطفی خانواده به اثبات رسیده است (  .) 72این محققان با بررسی پژوهشهای پیشین و ارائـه
پژوهش های جدید به این نتیجه رسیدند که اگر جو عاطفی خانواده مناسب باشد ،رفتارهای خودتخریبی و خود آسیب رسانی
بشدت کاهش می یابد.
تبیین دیگر نتایج این فرضیه مبتنی بر الگوهای شناختی است .در الگوهای شناختی  -رفتاری اعتقاد بر این است که عدم
موفقیت در کنترل یا سرکوبی افکار منفی و تحریف شده زیربنای فراوانـی و تشـدید سـوء مصـرف مـواد و روابـط بـین فـردی
بیکیفیت است .چ را که منجر به افزایش تناقض در فراوانی افکار منفی و تحریـفشـده میشـود (  .) 79در ایـن راسـتا ،ن ریـه
پردازان شناختی رفتاری اذعان میدارند که جو عاطفی خانواده ،مقدمـه درهـمآمیختگـی فکـر و عمـل می باشـد و تالشهـای
سرکوبی به جای مواجهه با محرکهای تهدیدآمیز ،به اثرات متن اقض افزایش به جای کاهش فراوانـی افکـار ناخواسـته منفـی و
تحریف شده منجر میشود (  .) 71ازاینرو ،در رویکردهای شناختی  -رفتاری ،خلقوخوی پایین و روابط بین فردی بـی کیفیـت
ناشی از مشکالت افراد در آگاهی از تجارب درونی ،اجتناب از تجارب ناخوشایند درونی و اجتناب از رفتارها و اعمالی کـه بـرای
فرد مهم و ارزشمند هستند در ن ر گرفته میشود ( .) 71
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 چگونگی برخورد افـراد بـا، عالوه بر این که محتوای فکر در تعیین ماهیت سوء مصرف مواد مهم است،بر طبق این دیدگاه
 ) در بـروز نشـانگان71(  هیـل.این افکار و هیجانات ناشی از آنها نیز بعد مهم دیگری است که باید مـورد توجـه قـرار گیـرد
 جو عاطفی خانواده را به نحوه برخورد افراد با هیجاناتشان مرتبط،)آسیبشناسی روانی (خلقو خوی پایین و سوء مصرف مواد
 برای بهبود نحوه پردازش و برخورد با تجارب درونی منفی که در به وجود آمدن سوء مصـرف مـواد نقـش، بنابراین.ساختهاند
 افراد باید دامنهای از راهبردهای مقابلهای مناسب را در اختیار داشته باشند تا بتواننـد از آنهـا بـرای مقابلـه بـا تجـارب،دارند
 اجتمـاعی و-  از آن جا کـه افـراد دارای سـوء مصـرف مـواد در مهارتهـای شـناختی.ناراحت کننده و ناخواسته استفاده کنند
.) 71 (  با اجتناب شناختی از این گونه رفتارها سعی در کنترل محیط دارند،راهبردهای مقابله ای نقص دارند
 کامینگز،؛ مککوی2272 ،؛ انگلس2229 ،؛ ایزنبرگ2272 ، الوول،این یافتهها با نتایج پژوهشهای مشابه متعددی (مانند
،؛ محبی نورالـدین2221 ، متیدوگان و اوانز، کریشناکومار،؛ روپنارین2221 ، اپلکویست و کولیدگی،؛ علیزاده2223 ،و دیویس
.) 79 (  ) هماهنگ و همسو است7939 ،؛ زارع7932 ،مشتاقی و شهبازی

References:
5- Alizadeh, H., Applequist, K. F., & Coolidge, F. L. (8253). Parental self-confidence,
parenting styles, and corporal punishment in families of ADHD children in Iran. Child
abuse & neglect, 75(5), 563-538.
8- Alvord, L.H. (8257). The effect of cognitive-behavioral group therapy on the quality of life
and perceived stress in abusing in drug abuser patient. American journal of Orthodontics
Orthodontics. 575(5). 535-538.
7- Curran, C., Byrappa, N., & McBride, A. (8254). Stimulant psychosis: systematic review.
The British journal of psychiatry, 525, 596-824.
4- Daley, A.C., & Marlatt, G.A. (8255). Substance Abuse (A Comprehensive Textbook). 4th
edit. Boston: Williams & Wilkin, 634-25.
5- Eisenberg, N., Valiente, C., Morris, A. S., Fabes, R. A., Cumberland, A., Reiser, M., et al.
(8257). Longitudinal relations among parental emotional expressivity, children’s
regulation, and quality of socioeconomically functioning. Developmental Psychology, 79,
7-59.
6- Elwell,F.
(8252).ThesociologyofwrightMills,QualitativeSociology85(7),pp773-47.Engels,
R., Dekovic, M., & Meeus, W. (8258). Parenting practices, social skills and peer
relationships in adolescence. Social Behavior and Personality, 72, 7-52.
3- Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (8255). Family therapy. In R.J, Corsini & wedding
(Eds), Current psychotherapies (pp.735-426). Itasca, IL: F.E. Peacock publication.
2- Goldsmith, A.A; Tran, G.Q; Smith, J.P. & Howe, S.R. (8259). Alcohol expectancies
and drinking motives in college drinker, Addictive Behavior. 74, 525-557.
9- Hser, Y. I., Evans, E., Huang, Y. (8255). Treatment outcomes among women and men
methamphetamine abusers in California. Journal of Substance Abuse Treatment, 82, 33˚
25.
52- Hser, Y. I., Huang, Y., Teruya, C., Anglin, M. D. (8254). Gender differences in treatment
outcomes over a three-year period: A path model analysis. Journal of Drug Issues, 74, 459˚
442.
55- Lindgren KP, Mullins PM, Neighbors C, Blayney JA. Curiosity killed the cocktail?
Curiosity, sensation seeking, and alcohol-related problems in college women. ddictive
Behavior. In Press.8253.

799

 علوم تربیتی و آموزش و پرورش،مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی
8311  آذر،81  شماره،سال دوم

58- Neacsiu, A. D., Rizvi, S. L. & Linehan, M. M. (8257). Dialectical behavior therapy
skills use as a mediator and outcome of treatment for borderline personality disorder.
Behav Res Ther; 42(9): 278-9.
57- Niusha, B., Farghadani, A., & Safari, N. (8258). Effects of assertiveness training on test
anxiety of girl students in first grade of guidance school. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 46, 5725-5729.
54- Ramsey E, Patterson G.. The effect of an assertiveness training on the self-efficacy
level of 5th grade children. Journal of child Psycology, (8256)54(5):85-65.
55- Ranzcep, J.. Self – harm. Australian Treatment Guide for Consumers and Carers.
Melbourne the Royal Australian and New Zealand Callege of psychiatrists( 8259).
56- Rawson, R. A., Casey, P. M., Anglin, M. D., Dickow, A., Frazier, Y. et al.. A multi site
comparison of psychosocial approaches for the treatment of methamphetamine.
dependence. Addiction, (8254)99(6), 322- 353.
53- Roelofs, J.; Huibers, M.; Peeters, F. & Arntz, A. Effects of neuroticism on depression and
anxiety.Rumination as a possible mediator. J Pers Individual differences; . (8252)44: 534524.
52- Zimmer man, B. J., & Kitsantas, A. Homework practices and academic achievement: The
mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary
Educational Psychology, . (8259)72(4), 793-453.

791

