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Abstract
Regarding the role of individual and family factors in drug dependence, this study was
conducted to study the role of early maladaptive schemas and family functions in the
preparation for drug dependence. The statistical population consisted of students of Islamic
Azad University, Qom, in the academic year of 1995-96, which was 12050 people. Among
them, 300 people were selected by multi-stage cluster sampling using Cochran's formula.
Data collection tools consisted of prediction of addiction tendency (Wade et al, 1992), family
function (Keitner et al., 1983), and early maladaptive schemas (Yang et al., 1995). Data were
analyzed by Pearson correlation, T test, one-way variance analysis and multiple regression.
Findings: The results showed that the main scales of readiness for drug dependence have
significant correlation with the patterns of emancipation/ instability(r=.141
P<0,01)،dependence / incompetence (r=.143 P<0,01) and vulnerability to harm and
disease(r=.174 P<0,01).family function was significantly correlated with the extent of
admission to addiction(r=.178 P<0,01) And with the scale of admission to addiction and
alcoholism does not have a significant correlation. The vulnerability to harm and disease and
the self-sacrificing schema only accounted for 5% of the change in addiction tendency.
According to the findings of the research, it is recommended that counselors and
psychologists consider both variables of family functions and early maladaptive schemas in
relation to prevention of drug dependence.
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چکیده
با توجه به نقش عوامل فردی و خانوادگی در وابستگی به مصرف مواد روانگردان ،پژوهش حاضر با هدف بررسی
نقش طرحوارههای ناسازگار نخستین و کارکردهای خانواده در آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان
انجام شد .جامعۀ آماری دربرگیرنده دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم در سال تحصیلی  39-39که
 70292نفر بود و از میان آنها با بهکارگیری فرمول کوکران  922نفر به شکل نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .ابزارهای مورداستفاده دربرگیرنده پیشبینی گرایش به اعتیاد (وید و همکاران ،)7330،کارکردهای
خانواده (کیتنرو همکاران )7339،و طرحوارههای ناسازگار نخستین (یانگ و همکاران )7339،بودند .تحلیل داده
های پژوهش با بهکارگیری روش همبستگی پیرسون ،آزمون تی گروههای مستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه و
رگرسیون چندگانه انجام گرفت .برآیندها نشان دادند که مقیاس اصلی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد
روانگردان با طرحوارههای رهاشدگی /بیثباتی ( ،)P<./01،r=2/747وابستگی /بیکفایتی ( )P<./01، r=2/749و آسیب
پذیری در برابر زیان و بیماری ( ) P<./01،،r=2/719همبستگی معنیدار دارد .کارکردهای خانواده تنها با مقیاس
اعتراف به اعتیاد همبستگی معنیدار داشت ( )P<./01، r=2/711و با مقیاس اعتراف به اعتیاد و الکلیسم همبستگی
معنیداری ندارد .طرحواره آسیبپذیری در برابر زیان و بیماری و طرحواره ایثارگری تنها  9درصد تغییرات آمادگی
برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان را تبیین کردند .با توجه به یافتههای پژوهش به مشاوران و روان شناسان
پیشنهاد میشود هر دو متغیر کارکردهای خانواده و طرحوارههای ناسازگار نخستین در ارتباط با پیشگیری در
وابستگی به مصرف مواد روانگردان موردتوجه قرار دهند.

واژگان کلیدی :طرحوارههای ناسازگار نخستین ،کارکردهای خانواده ،آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان
ضرغام حاجبی ،مجید .)7931( .پیشبینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان بر پایه
ارجاع

کارکردهای خانواده و طرحوارههای ناسازگار نخستین .مشاوره و رواندرمانی خانواده.711 -761 ،2 ،
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مقدمه
اعتياد ،1يكي از آشكارترين آسيبهاي رواني و اجتماعي است كه بهراحتي ميتواند بنياد زندگي فردي ،خانواد-
گي ،اجتماعي و فرهنگي يك كشور را سست كند .دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ،در
گزارشي اعالم كرده است كه ايران بيشترين مردم وابسته به مواد مخدر نسبت به جمعيت ،در ميان كشورهاي جهان
را دارا است .در تائيد اين ادعا سازمان بهزيستي كشور نيز اعالم نمود كه رشد سوءمصرف مواد در كشور ساالنه
نزديك به  %8است .درحاليكه جمعيت كشور ساالنه نزديك به  %6.2رشد ميكند؛ بنابراين شمار مردم وابسته به
مواد مخدر ساالنه بيش از  3برابر جمعيت رشد مينمايد (صرامي .)6116 ،بر پايه گزارش سازمان بهداشت جهاني
بيش از  2درصد جمعيت جهان (حدود  611ميليون نفر) سوءمصرف مواد مخدر 6دارند

(Briand, Blendy,

) .2010سوءمصرف مواد يك ناهنجاري با نشانههاي باليني ،رفتاري و شناختي است كه در ايجاد آن ،عوامل
اجتماعي و روانشناختي ازيكطرف و عوامل زيستشناختي و دارو شناختي از سوي ديگر نقش دارند .عوامل
اجتماعي بيشتر در آغاز مصرف و عوامل زيستشناختي در ادامه وابستگي مطرح هستند

.(Jalilian, Mirzaei,

)Amoei, Motlagh & Allahverdipour, 2013

آنچه برجسته جلوه ميكند سنجش سوءمصرف مواد ،از راه شناسايي عوامل خطرساز است كه اين عوامل
خطرساز ميتواند دربرگيرنده خصوصيات فردي ،خانوادگي و اجتماعي فرد باشد.كاركردهاي خانواده 3بهعنوان
يك عامل مستعد كننده ميتواند نقش مهمي در آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان داشته باشد،
زيرا بنياد آمادگي و استعداد براي اعتياد ابتدا در درون نظام خانواده و سپس در اجتماع ريخته ميشود ( Becona,

2013؛ روحاالميني .)1336 ،حمايت عاطفي خانواده ميتواند يك عامل پيشگيريكننده در برابر گرايش به
مصرف مشروبات الكلي باشد بهنوعي ميان نبود حمايت عاطفي خانواده و داشتن تجربۀ مصرف مشروبات الكلي
رابطۀ معنيداري وجود دارد (ترقي جاه.)1331،كاركردهاي خانواده را ميتوان در ابعادي نظير حل مشكل،1
ارتباط ،5نقشها ،2همراهي عاطفي ،7آميزش عاطفي 8و كنترل رفتار 3بررسي كرد .نظريهي كنترل اجتماعي ،باور
دارد كه انضباط خشن و فقدان سرپرستي ،شاهدي براي پيوند گسسته والدين و فرزندان آنان است .اين پيوند
ضعيف بيانكنندۀ آن است كه فرزندان هويت خود را با والدين و ارزشهاي اجتماعي تعريف نميكنند

Burke,

)2007؛ ترجمه سيدمحمدي.)1331 ،كيفيت ضعيف روابط ميان والدين و فرزندان و تجربهي ناامني در رابطهي
1. addiction
2 . drug abuse
3. family function
4. problem solveing
5. relationship
6. roles
7. emotional companionship
8. emotional bonding
9. behavior control
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دلبستگي در ميان اعضاي خانواده با مشخصههاي بياعتمادي ،آسيبپذيري ،حساسيت و مشكالت ارتباطي مي-
تواند در افزايش آمادگي نوجوانان به براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان تأثير قابلتوجهي داشته باشد.
كاركرد و فرايندهاي خانواده نقش مهمي در اعتياد به اينترنت دارند و خانوادههاي داراي كاركرد و روابط والد-
فرزند مختل گرايش بيشتري به استفاده آسيبزا از اينترنت دارند (ايماني ،شير الي نيا.)1331،
همچنين ميان شيوههاي دلبستگي با اختالالت خلقي ،اضطرابي ،شخصيت و سوءمصرف مواد رابطه وجود
دارد ).(Hummel, Shelton, Heron, Moore & Bree, 2013سوءمصرف مواد را ميتوان بهعنوان يك راهبرد
غيرفعال مصنوعي و بهعنوان تالشي براي مقابله با دلبستگي ناايمن ،كاهش آشفتگي هيجاني و تعديل روابط ميان
فردي ادراك كرد (.)Roelofs, Onckels & Muris, 2013

از سوي ديگر ،نقش خانواده در شكلگيري طرحوارههاي ناسازگار نخستين 1بسيار حائز اهميت است
طرحوارههاي ناسازگار نخستين به ريشه اعتقادات منفي عميق در مورد خود ديگران و جهان اشاره دارند كه ممكن
است در طي سالهاي اول زندگي پرورشيافته باشد

(. )Virgil Zeigler, Green, Sisemore & Myers, 2011

طرحوارهها در مراحل اوليۀ زندگي كودكان و درنتيجۀ تجارب منفي با پدر و مادر و همساالن به وجود ميآيند و
فرض بر اين است كه اين طرحوارهها راهنماي بسياري از شناختها ،احساسات و رفتارهاي ناكارآمد هستند
( .)Shorey, Stuart & Anderson, 2013يانگ معتقداست طرحوارههاي ناسازگار نخستين ،بهويژه آنهايي كه عمدتا
درنتيجه تجارب ناگوار دوران كودكي شكل ميگيرند ممكن هست زيربناي اصلي اختالالت شخصيت ،اختالالت
خلقي ،اضطرابي ،جنسي ،خوردن ،جسماني سازي و سوءمصرف مواد و بسياري از اختالالت مزمن در محور يك
باشند (Yong,1999؛ اويسي.)1391،پژوهشها ،طرحوارهها اي حوزۀ بريدگي/طرد ،خودگرداني ،عملكرد مختل و
جهت را در گروه افراد وابسته به مواد بيشتر از افراد غير وابسته گزارش كردهاند (رضايي ،حسين زاده ،دولتشاهي،
مصافي ،جعفري .)1333 ،نتايج پژوهشها نشان داد كه برنامههاي پيشگيري از سوءمصرف مواد در تغيير نگرش دانش
آموزان نسبت به سوءمصرف مواد موفق بوده است (مهري ،اسماعيلي ،رستمي ،تركاشوند )1337 ،كاهش در شدت
طرحوارههاي ناسازگار نخستين و گرايش به طالق رابطهي معنيداري دارد و ميتوان از طرحواره درماني بهعنوان يك
مداخلهي كارآمد براي تعديل طرحوارههاي ناسازگار نخستين و كاهش طالق همسران استفاده كرد (اوزوني دوجي،
فرحبخش ،اسمعيلي ،كاظمي.)1331 ،
با توجه به پژوهشهاي انجاميافته مبني بر همبستگي كاركرد خانواده در ايجاد طرحوارههاي نخستين و تأثير آن
در بروز اختالالت شخصيت ،اختالالت خلقي و سوءمصرف مواد ،ميتوان نتيجه گرفت كه احتماال كاركردهاي
خانواده و طرحوارههاي ناسازگار نخستين ميتواند زمينهي نخستين براي توضيح بخشهاي پنهان بروز اين اختالالت
باشند .لذا ،با توجه به هدف تحقيق و پيشينهي پژوهشي ما در اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سؤال بوديم كه:
1. early maladaptive schemas
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آيا كاركردهاي خانواده و طرحوارههاي ناسازگار نخستين با آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد
روانگردان رابطه دارند؟
روش
پژوهش حاضر يك پژوهش مقطعي كه ازنظر روش توصيفي و ازنظر ماهيت كاربردي و پيمايشي ميباشد .جامعۀ
آماري دربرگيرنده دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قم در سال تحصيلي  32-35كه  16151نفر بود و از ميان
آنها با استفاده از فرمول كوكران  311نفر به شكل نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .به اين صورت
كه با مراجعه به دانشكدههاي علوم انساني ،علوم پايه ،فني و مهندسي دانشگاه آزاد واحد قم ،ليست دانشجويان در
حال تحصيل به تفكيك رشته استخراج گرديد و بهصورت خوشهاي و تصادفي از هر دانشكده 5 ،رشته كه داراي
بيشترين تعداد دانشجو بودند ،انتخاب شدند .مالك ورود به پژوهش عبارت بود از :محدوده سني  61تا  15سال ،و
وضعيت اجتماعي -اقتصادي متوسط.
ابزارها
در اين پژوهش جهت سنجش متغيرهاي موردمطالعه از ابزارهاي خود گزارش زير استفاده شد.
مقیاس گرایش به اعتیاد :1براي سنجش اين متغير از مقياس گرايش به اعتياد ( )Weed, 1992استفادهشده استت .ايتن
پرسشنامه از  3خرده مقياس آمادگي اعتياد 6اعتراف به اعتياد 3و الكليسم 1كته از پرسشتنامۀ شخصتيتي چنتدوجهي مينته
سوتا استخراجشده ،تشكيلشده است.مقياس آمتادگي بتراي اعتيتاد دربرگيرنتده  33ستؤال استت ،مقيتاس اعتتراف بته
اعتياد ،براي اندازهگيري تمايل پذيرش مشكالت مرتبط به الكل يا داروها ساختهشده است كه اين مقيتاس دربرگيرنتده
 13سؤال است و مقياس الكليسم كه اين خرده مقياس دربرگيرنده  13سؤال است.
جدول  .8سؤاالت مرتبط با خرده مقیاسهای پرسشنامه گرایش به اعتیاد
خرده مقیاس
آمادگی به اعتیاد
اعتراف به اعتیاد
الکلیسم

سؤاالت
7,0,4,9,1,79,79,71,71,07,04,09,01,92,90,99,94,91,91,40,49,49,43,94,99,
91,93,92,90,91,17,11,11,13,17,10,19.
97,41,41,90,97,99,91,19,19,12,14,19,11
0,9,9,1,3,72,77,70,74,79,71,73,02,07,00,09,09,09,01,03,92,97,99,99,93,
42,47,49,41,92,97,99,99,91,93,99,94,99,99,91,93,12,10,19,14,17,19,.13

1. scale of addiction tendency
2. addiction readiness scale
3. adoption scale of addiction
4. alcoholism scale
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اين آزمون در ايران ،توسط كرد ميرزا ( )1378اعتباريابي شده است كه آلفاي بهدستآمده توسط ايشان
در  3مقياس بهاينترتيب ميباشد :آمادگي به اعتياد = ،1/63اعتراف به اعتياد = ،1/18الكليسم = 1/75است.
پرسشنامه كاركردهاي خانواده :1در اين تحقيق ،پرسشنامه كاركردهاي خانواده مدل مك مستر
مورداستفاده قرارگرفته است .مدل مك مستر از كاركردهاي خانواده ،يك مدل سيستمي با جهتگيري
باليني از كاركردهاي خانواده است كه خصوصيات ساختاري و سازماني گروه خانواده و الگوهاي تبادلي
مهم موجود ميان اعضا خانواده را معين ميكند ( ،Keitner, Miller & Ryan,1996به نقل از ساالري.)1381،
اين پرسشنامه داراي  21سؤال است و از  7بعد تشكيلشده است كه عبارتاند از :حل مسئله ،برقراري
ارتباط ،نقشها ،پاسخدهي عاطفي ،آميزش عاطفي ،كنترل رفتار و كاركردهاي عمومي .سؤالها بر روي
يك مقياس ليكرت چهار نمرهاي قرار دارند .بدين ترتيب كه آزمودني با انتخاب هر يك از گزينههاي كامال
موافقم ،موافقم ،مخالفم و كامال مخالفم به ترتيب  1،6،3و  1نمره را كسب ميكند .در پژوهش رضايي
( )1333نيز ضرايب آلفاي كل مقياس و خرده مقياسها در حد  1.38تا  1.31محاسبهشدهاند .بهعالوه
محسنيان ( )1382در مطالعه خود ،ضرايب آلفاي خرده مقياسهاي اين پرسشنامه را در طيف  1/78و 1/16
گزارش كرده است.
پرسشنامۀ طرحوارههای ناسازگار نخستین :6منظور از طرحوارههاي ناسازگار نخستين در اين پژوهش
ميزان نمرهاي است كه هر آزمودني در پرسشنامۀ طرحوارههاي ناسازگار نخستين ) (Yang,1995كسب
مينمايد .مقياس اندازهگيري اين متغير ،فاصلهاي است .اين پرسشنامه ابزار خود گزارش دهي براي سنجش
طرحوارهها است .در اين پرسشنامه آزمودني بر پايه توصيف هر جمله ،خودش را در يك مقياس ليكرت
ششدرجهاي ميسنجد كه از  1تا  2نمرهگذاري ميشوند .سؤاالت پرسشنامهها بهوسيله طرحوارهها دسته-
بندي ميشوند .اين پرسشنامه هم بهصورت فرم كوتاه وهم بهصورت فرم بلند وجود دارد .فرم بلند آن 615
سؤال و  12طرحواره ناسازگار اوليه را ميسنجد ،فرم كوتاه  31جمله كوتاه دارد و  15طرحواره ناسازگار
اوليه را ميسنجد .فرم جديد ويرايش سوم (فرم كوتاه  31سؤالي) كه در اين تحقيق استفادهشده توسط
يوسفي و همكاران ( ،)6111هنجاريابي گرديده و روايي و اعتبار آن بر روي يك نمونهي  573نفري در دو
مرحله (مرحلهي اول  331نفر و مرحلهي دوم  185نفر) بررسيشده است ،اعتبار پرسشنامۀ مذكور با استفاده
از دو روش آلفاي كرونباخ و دونيمه كردن در كل نمونه به ترتيب  33و  82درصد ،در دختران  87و 81
درصد و در پسران  81و  81درصد بوده است .تحليل عاملي نشان داد كه عوامل استخراجشده از قابليت و
رضايتبخشي بااليي برخوردار بودند.

1. family function questionnaire
2. initial maladaptive schemas

پیشبینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان ...

851

شیوۀ اجرای پژوهش
براي تجزيهوتحليل سؤاالت و فرضيههاي پژوهش از همبستگي پيرسون ،تحليل عاملي ،رگرسيون چندگانه،
آزمون تي گروههاي مستقل و تحليل واريانس يكطرفه ،رگرسيون چندگانه استفادهشده است .پس از جلب
همكاري دانشجويان (به دنبال تكميل فرم رضايت اخالقي مبني بر آگاهي آنان از اهداف پژوهش ،رعايت
رازداري از سوي محقق و رعايت اصل حضور داوطلبانه پاسخگو در پژوهش و دسترسي به تلفن و آدرس
سازماني محقق) ،دادهها جمعآوري گرديد.براي رعايت اصول اخالقي پژوهش به آزمودنيها گفته شد آنها
در يك كار عملي همكاري كردهاند و برآيند پرسشنامهها محرمانه نگهداري ميشود .همچنين ،جهت
جلوگيري از ايجاد سوگيري در نتايج ،نمونهگيري بهصورت تصادفي صورت گرفته است .مالكهاي
خروج از تحقيق دربرگيرنده بيماري جسمي يا روانشناختي همزمان كه قبال تشخيص دادهشده است.
اخالق پژوهش
بهمنظور رعايت اصول اخالقي ،پيش از اجراي پژوهش همه شركتكنندگان از اهداف پژوهش و اختياري
بودن مشاركت در آن آگاه شدند .همچنين ،به شركتكنندگان در پژوهش اطمينان داده شد كه همه
اطالعات آنان محرمانه باقي ميماند .نكات ديگر مربوط به اخالق در پژوهش مانند رعايت ارزشهاي
اخالقي در جمعآوري دادهها ،عدم سوگيري در تحليل دادهها و دقت در استناددهي نيز رعايت گرديد.
یافتهها
در ابتدا نتايج بررسي تفاوت آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان برحسب متغيرهاي دمو-
گرافي (جنسيت ،سابقهي مصرف سيگار) ارائهشده است .با استفاده از آزمون تي به مقايسه ميانگين «آمادگي
براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان» در دو گروه دانشجويان مذكر و مؤنث پرداخته است .مشاهده
ميشود كه ميانگين نمره آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان در دانشجويان مذكر باالتر
است .آزمون تي با مقدار  -6/5و درجه آزادي  617در سطح خطاي كمتر از  1/15معنيداري تفاوت
مشاهدهشده را تائيد نموده است .لذا تائيد ميشود كه آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان در
دانشجويان مذكر باالتر از دانشجويان مؤنث است .از سوي ديگر ،با استفاده از آزمون تي براي مقايسه
ميانگين «آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان» در دو گروه دانشجويان داراي سابقه مصرف
سيگار و فاقد سابقه مصرف سيگار است .مشاهده ميشود كه ميانگين نمره آمادگي براي وابستگي به مصرف
مواد روانگردان در دانشجويان داراي سابقه مصرف سيگار باالتر است .آزمون تي با مقدار  3/13و درجه
آزادي  61در سطح خطاي كمتر از  1/15معنيداري تفاوت مشاهدهشده را تائيد نموده است.در ادامه ،جهت
بررسي فرضيات بر پايه طرح تحقيق هر يك از فرضيات تحقيق بهصورت زير مورد آزمون قرارگرفتهاند:
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ميان كاركردهاي خانواده و طرحوارههاي ناسازگار نخستين در آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد
روانگردان دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي رابطه وجود دارد.
جدول  . 1ضریب همبستگی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روان گردان با
طرح واره های ناسازگار نخستین
محرومیت هیجانی

رهاشدگی /بیثباتی

بیاعتمادی /بدرفتاری

انزوای اجتماعی /
بیگانگی

نقص  /شرم

شکست

وابستگی /بیکفایتی

آسیبپذیری در برابر
زیان و بیماری

گرفتار /خویشتن
تحول نیافته

اطاعت

ایثارگری

بازداری هیجانی

معیارهای سرسختانه

استحقاق /
بزرگمنشی

آمادگی اعتیاد
اعتراف به اعتیاد
الکلیسم مک اندرو
کل مقیاس

خویشتنداری /خود
انضباطی ناکافی

متغیرها

-0/050

0/077

-0/023

-0/104

0/027

0/013

0/056

*1/156

1/113

1/113

-0/046

0/018

0/077

0/073

-0/041

*1/156

0/091

-0/056

0/094

*1/159

0/091

*0/169

*1/158

1/162

0/089

1/093

*1/142

*-1/132

-0/039

0/079

0/060

*1/139

0/111

0/076

0/117

0/117

*0/132

0/109

0/105

0/051

0/009

1/034

0/025

*1/133

0/052

0/047

*1/141

0/044

0/018

0/118

0/097

*1/143

**1/174

0/095

0/054

-0/036

0/060

0/023

0/107

0/029

جدول  6ضرايب همبستگي ميان مقياسهاي آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان و
طرحوارههاي ناسازگار نخستين را نشان ميدهد .مشاهده ميشود كه آمادگي اعتياد صرفا با طرحواره
آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري همبستگي مستقيم دارد (.)P<./01،1/r=0/174همبستگي اعتراف به
اعتياد با طرحوارههاي محروميت هيجاني ( ،)P<./01،r=0/156نقص/شرم (،)P<./01،r=0/159
وابستگي/بيكفايتي ( ،)P<./01،r=0/169آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري (،)P<./01،r=0/158
بازداري هيجاني ( )P<./01،r=0/142و معيارهاي سرسختانه ( )P<./01،r=0/132معنیدار است و در ديگر
طرحوارهها در اين زير مقياس معنيدار نبوده است.معنيداري همبستگي مقياس الكليسم با طرحوارههاي
رهاشدگي /بيثباتي ( ،)P<./01،r=0/139وابستگي /بيكفايتي ( )P<./01،r=0/132و استحقاق/
بزرگمنشي ( )P<./01،r=0/133تائید شده است.مقياس اصلي آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد
روانگردان نيز با طرحوارههاي رهاشدگي /بيثباتي ( ،)P<./01،r=0/141وابستگي /بيكفايتي
( )P<./01،r=0/174و آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري ( )P<./05،r=0/174همبستگي معنيدار دار
دو در ديگر طرحوارهها در اين زير مقياس معنيدار نبوده است.
جدول  .1ضریب همبستگی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان با کارکردهای خانواده
مقیاسهای آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان

کارکردهای خانواده

آمادگی اعتیاد

-.007

اعتراف به اعتیاد

**2/178

الکلیسم مک اندرو

0/058

آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان (کل مقیاس)

0/070
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جدول شماره  3نشان ميدهد كه ميان كاركردهاي خانواده صرفا با مقياس اعتراف به اعتياد همبستگي
معنيدار داشته ( ) P<./01،r=0/178و با مقياس آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان با
كاركردهاي خانواده ارتباط معنيداري ندارند.
فرضيه اصلي  :3بررسي پيشبيني پذيري آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان برحسب
كاركردهاي خانواده و طرحوارههاي ناسازگار نخستين .نتايج اجراي تحليل رگرسيوني با روش گامبهگام در
جدول ذيل ارائهشده است:
جدول  .4مدل رگرسیونی گامبهگام آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان بر پایه
طرحوارههای ناسازگار نخستین و کارکردهای خانواده
گام/متغیر

ضریب همبستگی رگرسیونیR

ضریب تبیین R2

7

طرحواره آسیبپذیری در برابر زیان و بیماری

0/163 a

0/027

0

طرحواره ایثارگری

0/218 b

0/048

F

* P<2/27

نتايج جدول شماره  1نشان ميدهد كه در گام اول تنها «طرحواره آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري»
شرط ورود به مدل رگرسيوني را داشته است .همبستگي اين طرحواره با آمادگي براي وابستگي به مصرف
مواد روانگردان  1/12است .در گام بعدي كه طرحواره ايثارگري به مدل واردشده است ضريب همبستگي
دو متغير به حدود  1/66افزايشيافته است .اين دو متغير درمجموع توانستهاند حدود  5درصد تغييرات
آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان را تبيين كنند.
جدول  .5ضرایب رگرسیونی متغیرهای واردشده به مدل آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد
روانگردان
گام

اول

دوم

متغیر پیشبین
مقدار ثابت
طرحواره آسیبپذیری در برابر زیان و بیماری
مقدار ثابت
طرحواره آسیبپذیری در برابر زیان و بیماری
طرحواره ایثارگری

ضریب

خطای

بتا

تأثیر

استاندارد

استاندارد

()B

()SEB

()Beta

49/499
2/099
43/931
2/919
-2/901

7/439
2/723
0
2/707
2/792

2/799
2/019
-2/799
*P<2/27

T

97/211
* 0/401
04/120
*7/719
*0/719
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اطالعات جدول شماره  ،5ضرايب غيراستاندارد و استاندارد هر يك از متغيرهاي واردشده به مدل را در
هر گام نشان ميدهد .مشاهده ميشود در گام دوم و پس از ورود طرحواره آسيبپذيري در برابر زيان و
بيماري ،ضريب تأثير آن بر آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان در  1/12است .جهت ضريب
تأثير مثبت است و نشان ميدهد هرچه نمرهي فرد در طرحواره آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري باالتر
باشد ،آمادگي بيشتري براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان خواهد داشت؛ اما در گام دوم كه
طرحوارۀ ايثارگري نيز به مدل واردشده است ،ضريب تأثير جهت منفي دارد كه نشاندهنده اين است كه هر
چه نمره فرد در طرحوارۀ ايثارگري باالتر باشد ،آمادگي كمتري به براي وابستگي به مصرف مواد
روانگردان دارد.
بحث و نتیجهگیری
يافتههاي تحقيق نشان داد كه ميان كاركردهاي خانواده و طرحوارههاي ناسازگار نخستين در آمادگي براي
وابستگي به مصرف مواد روانگردان دانشجويان رابطهي معنيداري دارد .مشاهده ميشود كه آمادگي اعتياد
با طرحوارۀ آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري همبستگي مستقيم دارد .همبستگي اعتراف به اعتياد با
طرحوارههاي محروميت هيجاني ،نقص/شرم ،وابستگي/بيكفايتي ،آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري،
بازداري هيجاني و معيارهاي سرسختانه معنيدار است .معنيداري همبستگي مقياس الكليسم با طرحوارههاي
رهاشدگي /بيثباتي ،وابستگي /بيكفايتي و استحقاق /بزرگمنشي تائيد شده است.مقياس اصلي آمادگي
براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان نيز با طرحوارههاي رهاشدگي /بيثباتي ،وابستگي /بيكفايتي و
آسيبپذيري در برابر زيان و بيماري همبستگي معنيدار دارد و ميان كاركردهاي خانواده صرفا با مقياس
اعتراف به اعتياد همبستگي معنيدار وجود داشته و با ساير مقياسهاي وابستگي به مصرف مواد روانگردان با
كاركردهاي خانواده ارتباط معنيداري ندارند.نتايج حاصل از اين فرضيه با يافتههاي حبيبي و همكاران
( ،)1331رضايي و همكاران ( ،)1333رضوي ،سلطاني نژاد،)1331( ،

sheri, ،, Li & Sui(2015) Yan

) Lechliter (2010) ،Tomas,karolin(2012) ،eskat & garegori(2012و  Karolهمخواني دارد.
در تبيين اين فرضيه ميتوان گفت طي سالهاي اخير پژوهشهاي مختلفي به بررسي نقش متغيرهاي
فردي و اجتماعي در مصرف مواد نوجوانان پرداختهاند .با توجه به نظريهي كنترل اجتماعي ،كاستيها در
محيط خانواده موجب آن ميشود كه كودكان فاقد كنترل دروني گردند و باعث بروز رفتارهاي ضد-
اجتماعي از قبيل رفتارهاي جنسي پرخطر ،سوءمصرف مواد و  ...گردد .بيش از نيمي از افراد مبتالبه
سوءمصرف مواد ،حداقل از يك اختالل شخصيت رنج ميبرند و بسياري از آنها به بيش از يك
اختالل شخصيت مبتال هستند .مصرفكنندگان مواد نسبت به افراد عادي داراي سطوح باالتري از اختالالت
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شخصيت اسكيزوئيد ،افسرده ،ضداجتماعي ،پرخاشگر (دگرآزار) ،وسواسي (جبري) ،اسكيزوتايپال و مرزي
هستند ( Tull, Lyons & Gratz, 2014؛.) Rady & Salama, 2013

از سويي ،براي انواع اختالالت شخصيت ،مدلي از طرحوارههاي ويژه آن اختالل را ارائه كردهاند .
براي مثال بر پايه اين مدل ،شخصيت اجتنابي با طرحوارههاي بيكفايتي و طرد و شخصيت خودشيفته با
طرحوارههاي استحقاق و منزلت داشتن ارتباط دارند) Young,1950؛ ترجمه حميد پور و اندرز.)1382،
نتايج پژوهشها نشان دادند كه افراد وابسته به مواد داراي طرحوارههاي ناسازگار بيشتري از افراد غير وابسته
هستند (اويسي6116 ،؛ .)Gorman , 2006رضايي و شمس عليزاده )(2011نشان داد كه افراد معتاد با
اختالل شخصيت ضداجتماعي و مرزي ،طرحوارههاي رهاشدگي /بيثباتي وبي اعتمادي /بدرفتاري باالتري
داشتند.
لذا در پرتوي يافتههاي مطالعۀ حاضر و نيمنگاهي به يافتههاي پژوهشهاي قبلي مبتني بر اينكه شيوههاي
ناكارآمد دلبستگي با روابط اوليه عاطفي كودك با نزديكان اول ايجاد ميشوند و پايهگذار طرحوارههاي
ناسازگار نخستين ميشوند و هنگاميكه طرحوارههاي ناسازگار نخستين فعال ميشوند سطوحي از هيجان و
باورهاي غيرمنطقي ايجاد ميشود و منجر به اشكال مختلفي از آشفتگيهاي روانشناختي نظير افسردگي،
اضطراب ،عدم توانايي شغل ،سوءمصرف مواد ،تعارضات ميان فردي و مانند آن ميشوند ميتوان نتيجه
گرفت كه كاركردهاي خانواده و طرحوارههاي ناسازگار نخستين ميتواند زمينهي نخستين براي توضيح
بخشهاي پنهان آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان در افراد باشد .آنچه دراينبين اهميت
دارد الگوي كاركرد خانواده است كه از راه وارد نمودن سبكرفتار و عملكرد والدين در فرايند مراقبت از
فرزندان در آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان فرزندان تأثيرگذار است .لذا توجه به ساختار
و الگوي تعامالت خانواده در كمك به تدوين راهبردهاي پيشگيرانه و مداخالت درماني با محوريت خانواده
در درمان اعتياد ضروري به نظر ميرسد .برنامههاي پيشگيري بايستي در باال بردن آگاهي والدين در
خصوص اهميت پيوند والد و كودك و اتخاذ تدابير آموزشي به افراد و بهويژه خانوادهها ،تقويت كيفيت
رابطه والد-فرزندازطريق آموزش ارتباط مؤثر ،آموزش حل مسئله به شيوه مشاركتي در خانواده ،آموزش
مهارتهاي والديني و نظارت صحيح بر فرزندان ،آموزش مهارتهاي زندگي به فرزندان و ...در برابر
آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد روانگردان عمل نمايند.
محدودیتها و پیشنهادها
پژوهش حاضر با محدوديتهايي روبهرو بود ،مهمترين محدوديت اين است كه باوجود سعي در جلب
همكاري و ايجاد اطمينان براي پنهان ماندن نتايج (حفظ امانتداري) به نظر ميرسيد پاسخدهي دانشجويان
در محيط دانشگاه ناخودآگاه در پاسخ آنها در خصوص آمادگي براي وابستگي به مصرف مواد
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روانگردان و كاركردهاي خانواده نقش داشته باشد ،لذا ،كنترل آن ميتواند براي پژوهشهاي اطمينان
بيشتري به همراه داشته باشد.
تصریح درباره عدم تناقض منافع
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قم تنها مجموعهاي بود كه پشتيباني مالي و معنوي در شكلگيري ،جمعآوري
اطالعات پژوهش و تدوين مقالهي حاضر ايفاي نقش كردند.
سپاسگزاری
اين مطالعه در قالب طرح تحقيقاتي مصوب با شمارۀ  6/616/811در تاريخ  32/11/67و با حمايت مالي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم انجام شد.در پايان از رياست و كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم در
همكاري صميمانه جهت اجراي اين پژوهش تشكر و قدرداني ميشود.
منابع
ايماني ،مهدي؛ شير الي نيا ،خديجه .)1331( .نقش كاركرد و فرآيند خانواده در اعتياد به اينترنت نوجوانان:
مشاوره و رواندرماني خانواده[link] .113-121،)6( ،
اوزوني دوجي ،رحمان؛ فرخ بخش ،كيومرث؛ اسمعيلي ،معصومه؛ كاظمي ،فرنگيس .)1331( .تأثير درمان

طرحوارۀ همسران در تغيير طرحوارههاي سازش نايافتۀ نخستين و كاهش گرايش به طالق .مشاوره و
رواندرماني خانواده[link] .32-21 ،)1(5 ،
برك ،لورا .)6117(.روانشناسي رشد )از لقاح تا كودكي) .ترجمه يحيي سيدمحمدي).(1331تهران:
ارسباران.
ترقي جاه ،صديقه .)1331( .بررسي نقش خانواده در تجربه مصرف مشروبات الكلي در دانشجويان
دانشگاههاي دولتي .مشاوره و رواندرماني خانواده[link].161-135 ،)3(5،
ثنايي ،باقر؛ اميني ،فريده .)1373( .مقايسه عملكرد خانواده در دو خانواده در دو گروه دانش آموزان دختر
مستقل و وابسته به ديگران .مجلۀ پژوهشهاي مشاوره ،شماره  ،7صفحه  3تا [link] .68
حبيبي ،مجتبي؛ عاشوري ،احمد؛ قنبري ،نيكزاد؛ رياحي ،ياسمن؛ قدرتي ،سعيد .)1331(.ميزان شيوع
اختالالت رفتاري در كودكان پيشدبستاني .مجلۀ اصول بهداشت رواني ،شماره  ،،)5(17صفحه -3
[link].63

پیشبینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان ...

851

خادمي اشكذري ،ملوك (.)1382بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر كاهش عوامل فردي مؤثر بر
سوءمصرف مواد در ميان دانش آموزان در معرض خطر شهر تهران( .پاياننامه دكترا) .تهران:
دانشگاه الزهرا.
رضايي ،اميد؛ حسين زاده ،حديث؛ دولتشاهي ،بهروز؛ مصافي ،سعيده؛ جعفري ،فيروزه .)1333(.شناسايي

طرحوارهها ي ناسازگار اوليه در افراد وابسته به مواد افيوني و افراد غير وابسته .ويژهنامه پژوهش
اعتياد ،شماره  ،5جلد [link].16
رضوي ،ويدا؛ سلطاني نژاد ،علي؛ رفيعي ،افسون .)1331( .مقايسه طرحوارههاي ناسازگار اوليه در مردان
معتاد و غير معتاد باالي  61سال شهر كرمان .مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان-236 ،)1(1.
[link].217
روح االميني ،ويدا؛ سلطاني نژاد ،علي؛ رفيعي ،افسون .)1336(.مقايسه طرح واره هاي ناسازگار اوليه در
مردان معتاد و غير معتاد باالي  61سال شهر كرمان .مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان،)1(6 ،
]LINK [ .16-12
ساالري ،زهره؛ آگيالر ،مريم؛ رسولزاده طباطبايي ،سيد كاظم؛ اصغرنيان ،ناميه .)1381( .بررسي ويژگي

هاي روانسنجي پرسشنامه طرحواره يانگ در جمعيت غير باليني ،مجله روانپزشكي و روانشناسي
باليني ايران ،16 ،شماره [link].661-611 :61
شهرياري ،شيرين؛ دستجردي ،رضا؛ حجت زاده ،نسرين؛ كيخايي ،راضيه؛ رمضاني ،عباسعلي .)1336( .نقش

و كاركرد خانواده در گرايش دانشجويان به اعتياد و سوءمصرف مواد .فصلنامه علمي پژوهشي
دانشگاه علوم پزشكي زابل .سال پنجم ،شماره  .1ص [link].53-27
طارميان ،فرهاد .)1385( .شيوع شناسي مصرف مواد مخدر در ميان دانشجويان شهر تهران و بررسي عوامل
خطر و حفاظت كننده ،تهران ،دفتر مركزي مشاوره معاونت دانشجويي وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري.
كرد ميرزا ،عزت ااهلل .)1378(.هنجاريابي آزمون ( )APSمقياس آمادگي براي اعتياد :بهمنظور شناسايي
افتراد متستعد سوءمصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاههاي تهران .پاياننامه كارشناسي ارشد.
دانشكده روانشناسي و علتوم تربيتي .دانشگاه عالمه طباطبايي].[link
قديمي ،آزاده؛ كرمي ،جهانگير؛ يزدان بخش ،كامران .)1333( .رابطۀ طرحوارههاي ناسازگار اوليه و
باورهاي فراشناخت با استعداد اعتياد .مجلۀ اصول بهداشت رواني ،)6( 17 .صفحه [link].27-73
محسنيان ،محمد؛ كرملو ،سجاد؛ گنجوي ،آراد .)1382( .رابطه ميان تمايزيافتگي خود و هوش هيجاني در
متقاضيان طالق .فصلنامه خانواده پژوهي[link].837-868 ،)16(3 ،

ضرغام حاجبی

811

 فرا تحليل اثربخشي برنامههاي.)1331(. محمد، مهديه؛ تركاشوند، رضا؛ رستمي، نادر؛ اسماعيلي،مهري

پژوهشي- فصلنامه علمي.پيشگيري در تغيير نگرش دانشآموزان نسبت به سوءمصرف مواد در ايران
[link] .62-3 :)63( 2 .اعتياد پژوهي
 طرحواره درماني؛ راهنماي كاربردي براي.)6117( . مارجوري، ژانت؛ ويشار، جفري؛ كلوسكو،يانگ
. نشر ارجمند: تهران.)1382(. حسن حميد پور و زهرا اندوز: ترجمه.متخصصان باليني
 علي صاحبي و: ترجمه. شناخت درماني اختالالت شخصيت رويكرد طرحواره محور.)1333(. جفري،يانگ
.ارجمند- آگه: تهران.)1382(. حسن،حميد پور
References
Amiliya, M. (2012). Parental Acceptance–Rejection: a Fourth Cross-Cultural
Research on
Parenting and Psychological Adjustment of Children. J Child Fam Stud, DOI
10.1007.[link]
Bardeen, JR., Dixon-Gordon, KL. Tull, MT., Lyons, JA. Gratz KL.)2014). an
investigation of the relationship between related attentional bias following
trauma cueexposure: The moderating role of gender. Compr Psychiatry;
55(1): 113-22.[link]
Botvin, G., Griffin,K.(2005). School – Based Programs. In J.H. Lowinson – P.Ruiz.
R.B. Mill man and J.G Langrod (Eds). Substance abuse: a comprehensive
textbook (pp1211-1228).
Becona, E., Martinez, U., Calafat, A., Ramon Fernandez-Hermida, J., Juan
M,Sumnall, H., Mendes, F., Gabrhelik, R.(2013).Parental permissiveness,
control, and affect and drug use among adolescents. Psicothema. 25 (3): 292298.[link]
Briand, L.A., Blendy, J.A. (2010). Molecular and genetic substrates linking stress an
addiction. Brain Res. Feb 16; 1314: 219-34.[link]
Cohen, P., Chen, H., Crawford, TN., Brook, JS. Gordon, K.)2007(.Personality
disorders in Early abolescence and the development of later substance use
disorders in the general Population. Drug Alcohol Depend; 88: 71-84.[link]
Cloninger, C.R. (2007). Feeling good: the scienceof well – being. New York,Oxford
university press.
Donnelan, MB. Conger, RD., Bryant, CM.)2004(.The big five and enduring marriges.
J ResPers; 34: 481-504.[link]
Gorman, DM.(2001).Develep mental processes. In: Heather NTJ, Peters TJ,
Stockwell T. (editors). International Handbookof alcohol dependence and
problems. Chichester: Willy.

818

... پیشبینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان

Gratz, K, L., Tull, MT., Baruch, DE. Bornovalova, MA. Lejuez, CW. (2008). Factors
associated with co-occuring borderline disorder among inner-city substance
users: the roles of childhood maltreatment, negative effect intenstity/ reactivity,
and emotion dysregulation. Compr Psychiatry; 49: 603-15.[link]
Hummel, A., Shelton, K., Heron, J., Moore, L., Bree M. (2012). A systematic
reviewof the relationships between family functioning, pubertal timing and
adolescentsubstance use. Addiction. 108 (3): 487–496.[link]
Jill, L., Michiel, F. Vreeswijk, A. (2008). An empirical test of schemas mode
conceptualizations in personality disorders. Journal of Behavior Research and
Therapy, 46, 854-863.[link]
Lechliter, L.)2008(. Insecure attachment styles, cluster B personality disorders and
gender as risk factors for substance abuse diagnoses. Dissertation.. 19 (3): 47–
56.[link]
Pinto-Gouveia, J., Castilho, P., Galhardo, A., Cunha, M. (2006).Early maladaptive
schemas and social phobia. Cogn Ther Res; 30: 571–584.[link]
Karol, A. (2007). Parents, siblings & poors: chosesocial relationship &adolescent
deviance – journal of Early. Adolescance.12 (4): 310-349.[link]
Khademi Ashkzari, M. (2007). The study of the effect of teaching life skills on the
reduction of individual factors affecting substance abuse among students at
Tehran's risk. (PhD dissertation). Tehran: Al-Zahra University.
Keitner, G., Miller, w., Ryan, c. (1996). Mood disorder and the family:
InF.W.Kasiow (Ed) Handbook of relational diagnosis and dysfunction family
patterns. New Yourk: Wiley.overview.American Journal of Psychiatery, 435.
Rady, A., Salama, H., Elkholy, O., Shawky, A.)2013(Dual diagnosis of personality
disorder and substance abuse: the need forawareness. Eur Psychiatry; 28(1): 1.
Roelofs, J., Onckels, L., Muris, P.(2013). Attachment quality and psychopathological
Symptoms in clinically referred adolescents: The mediating role of early maladaptive
schema. Journal of child and Family Studies, 22, 377-358.[link]
Salariyah, Venus; Aguilar, Mary; Vafaei, Rasoulzadeh Tabatabaei, Seyyed Kazem;
Asgharaniyan, Namayeh (2002). Psychometric Properties of Yang Schedule
Questionnaire in Non-Clinical Population, Iranian Journal of Psychiatry and
Clinical Psychology, 12, No. 20, 214-220.
Schindler. A, Thomasius, R., Sack, P.M., Gemeinhardt, B., Kustner, U. (2007).
Insecure family bases andadolescent drug abuse: A new approach to family
patterns of attachment. Journal of Attachment & human Development, 9(2),
111-126.[link]
Shorey, R.C., Stuart, G.L., Anderson, S. (2013). The early maladaptive schemas of an
opioid- dependent sample of treatment seeking young adults: A descriptive
investigation. Journal of Substance Abuse Treatment, 42, 271-278.[link]

ضرغام حاجبی

811

Shorey, Ryan C.; Anderson, Scott; Stuart, Gregory L.(2013). Gambling and Early
Maladaptive Schemas in a Treatment-seeking Sample of Male Alcohol Users:
A Preliminary Investigation. Addictive Disorders & Their Treatment.
AUTHORCORRECTIONS, 26 November.[link]
Thomas, J.M., Caroline, J.E. (2012). Fathers entering substance abuse treatment: An
Examination of substance abuse, trauma symptoms and parenting behaviors. Journal
of Substance Abuse Treatment, 43(3), 335-343.[link]
Virgil Zeigler-Hill, V., Z., Green, B., A., Arnau, R., C., Sisemore, T., B., & Myers,
E. M. (2011). Trouble ahead, trouble behind: Narcissism and early
maladaptive schemas. Journal of Behavior Therapy and Experimental
Psychiatry.42, 96-103.[link]
Weed, NC. (1992). new measures for assessing alcohol and drug abuse with the
MMPI-2: The APS and AAS. J Pers Assess. 58(2): 389-404.[link]
Xiuqin, H., Huimin, Z., Mengchen, L., Jinan, W., Ying, Z., Ran, T.(2010). Mental
health, and parental rearing styles of adolescents with Internet addiction
disorder. Adolescance.Aug; 13(4):401-.6.[link]
Yan, W., Li, Y., Sui, N. (2015). the Relationship between Recent Stressful Life
Events, Personality Traits, Perceived Family Functioning and Internet
Addiction among College Students. Stress Health. Apr 25. Doi: 10. 1002/ smi.
2490. [Epub ahead of print][link]
Young, J.E. (1999(. Cognitive therapy for personality disorder a schema focused
approach. Sarasota, FL: Professional Resource.
Young, J.E., Klosko, J.S., & Weshaar, M.E. (2003). Schema Therapy: A
Practitioner’s Guide, New York: Guilford.
References (In Persian)
Burke, Laura.(2007). Psychology of Growth to Childhood, translated by Yahya Seyed
Mohammadi(2012), Tehran:Arasbaran.
Eimani, M., shirali nia, K. (2015). The Role of Family Functions and Process on
Internet Addiction among Teenagers. Family Counseling and Psychotherapy,
5(2), 143-164.[link]
Hosseini, A. (2006). Compare the characteristics of three groups: normal, prone to
drug addiction]. MS. Dissertation.Tehran: AllamehTabatabaei University.
Ghadimi, A., Karami, J., Yazdanbakhsh, K. (2015). The relationship between primary
maladaptive schemas and meta-cognitive beliefs with addiction potential. Journal of
Fundamentals
of
Mental
Health,
17(2),
67-73.
Doi:
10.22038/jfmh.2015.4032.[link]
Jalilian, F., Mirzaei Alavijeh, M., Amoei, M.R. Zinat Motlagh, F., Hatamzadeh, N.,

811

... پیشبینی آمادگی برای وابستگی به مصرف مواد روانگردان

Allahverdipour, H.(2013). Prevalence and pattern of drug abuse among prisoners in
Kermanshah city. Iranian Journal of Health Education and Health
Promotion: 1(2): 41- 50. [link]
Mohsenian, M., Karamlo, S., avi, A. (2008).Correlation Between Differentiation of
Self and Emotional Intelligence in Divorce Seeking Couples.Journal of
Family Research Vol.3 (4); 827-837.[link]
Mehri, N., Esmaeili, R., Rajabi, R.M., Torkashvand, M. (2012). The Meta Analysis
of the
Effectiveness of the Prevention Programs of Students’ .Attitude Change toward
Substance Abuse in Iran. 6(23), 9-26. [link]
Oveisi, A., Noor-Mohammad, B. (2012). Comparative study of early maladaptive
schemas of opium dependence and nondependencemen]. Journal of
fundamentals of mental health; 15(2):164-71. [link]
Ozouni-Davaji, R., Farahbakhsh, K., Esmaeily, M., Kazemi, F. (2016). Title: Effect
of Couples Schema Therapy (ST-C) on modification of early maladaptive
schemas and decreasing tendency to divorce. Family Counseling and
Psychotherapy, 5(4), 36-60.[link]
Rezaei, F., &ShamsAlizadeh, N. (2011). Early Maladaptive Schema
inmethamphetamine and ophoid Addicts. Journal of European Psychiatry;
1(26):93-99.[link]
Ramazani, A., Shahreyari, S., dastjerdi, R., hojjat zadeh, N., keikhai, R.(2012). Study
of family function on tendency students of Zabol University of Medical
Sciences towards Addiction and substance abuse. Journal of Zabol University
of medical sciences and health
Services. 5 (4):59-67.[link]
Razavi, V., Soltaninezhad, A., Rafiee, A. (2012). Comparing of Early Maladaptive
Schemas between Healthy and Addicted Men. ZJRMS; 14 (9):60-63.[link]
Pourhossein, R., Habibi, M., Ashoori, A., Ghanbari, N., Riahi, Y., Ghodrati, S.
(2015). Prevalence of behavioral disorders among preschool children. Journal
of
Fundamentals
of
Mental
Health,
17(5), 234-239.
Doi:
10.22038/jfmh.2015.4794.[link]
Rooh Alamini, V; Soltani Nejad, A., Rafiei, C. (2013). Comparison of maladaptive
Schemas in addicted and non addicted men over 20 years old in Kerman city.
Journal of Research in Medical Sciences Zahedan, 2, 16-12.[link]
Sarrami, H., Ghorbani, M., Minoeie M. (2012). Four decades of research on
prevalencedrug use in Iran. Quarterly Journal of Research en addiction,
7(26).[link]
Sayani, B., Amini, F. (2003). Comparison of Family Performance in Two Families in
Two Groups of Independent and Dependent Girl Students, Journal of Research
Advisories, No. 7 & 208, pp. 9-28.

ضرغام حاجبی

814

Taromian, Farhad. (2006). Journal of narcotic drug use among students in Tehran
and study of risk factors and protectors, Tehran, Central Office of
Consultation, Student Deputy of Ministry of Science, Research and
Technology.
Taraghijah, S. (2015). The study of the family role on epidemic alcohol abuse
among student of State University. Family Counseling and Psychotherapy,
5(3), 121-135.[link]
Yousefi, N., Etemadi, A., Bahrami, F., Ahmadi, A., Fatehi-Zadeh, M.(2010).
Comparing of early maladaptive schemas among divorced and non-divorced
couples as predictors of divorce. Journal of psychiatry and clinical
psychology; 16(1): 21-33.[link]
Yang, J. (1999). Cognitive Therapy of Personality Disorders; Schematic Approach;
Sahebi, A., Hamid Pour, H. (2007).Tehran Announcement-Vedamand.
Yang, J., Colosseau, J., Vishar, M. (2007).Schema Therapy; A Practical Guide for
Clinical Specialists. Translation by Hassan Hamidpour and Zahra Endouz.
Tehran, Arjmand Publishing House.

