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 رد خانواده در زنان معتادك و عملي زندگيها  رابطه مهارت

  5، مژگان سعيدي4، محمد مهدي اميري3ئي  ، علي زكي2، طاهره مرادي1سعيد كماسي
  

  10/02/1388: تاريخ پذيرش    15/12/1388: ريخ دريافتتا
  

  چكيده 
ها در     مهارت ي وجود برخ  ي و اجتماع  ي روان يها  بياهش آس كت خانواده و    ي از جمله عوامل موفق    :هدف 

ي، ن فـرد  يروابـط بـ   ي،  خودآگـاه  (ي زنـدگ  يهـا    رابطه مهـارت   يبررسن پژوهش با هدف     يا. خانواده است 
 طـرح پـژوهش     :هـا   روش . انجـام گرفـت    رمانـشاه كانواده در زنان معتاد شـهر       رد خ كو عمل ) يريگ  ميتصم

ز كــننــده بــه مراكن زن مراجعــه ي معتــادي پــژوهش از تمــاميجامعــه آمــار. بــود يحاضــر از نــوع همبــستگ
 انتخاب شد و از يز به طور تصادف  ك مر 15جهت انتخاب نمونه    . شد  يل م كيرمانشاه تش ك شهر   درماني    متادون

ا عـدم   يـ و  ،  اديـ ار ز يسـن بـس   ي،  سواديـ ل ب يـ  نفـر بـه دل     22 نفـر بودنـد      82ه مجموعا   كننده ك     راجعهان م ن زن يب
رد كـ پرسـشنامه عمل . ت داده شـدند ك نفر در پژوهش شـر  60تا  ينار گذاشته شدند و نها    ك خود آنها    ياركهم

ج نـشان   ي نتـا  :هـا   افتهي. بر روي نمونه انتخابي اجرا شد      ياسي ق ي زندگ يها  خانواده بلوم و پرسشنامه مهارت    
رد خـانواده و  كـ ن عملي در زنان معتاد رابطه وجود دارد اما بيريگ  ميرد خانواده و مهارت تصم    كن عمل يداد ب 

ژه از  يـ  و يهـا    از مهـارت   يوجود برخ : يريگ جهينت.  وجود ندارد  يا   رابطه ين فرد ي و روابط ب   يخودآگاه
 از  ي اجتمـاع  يهـا   بيرد خانواده و بـروز آسـ      كح عمل تواند بر سط    ي در خانواده م   يريگ  ميجمله مهارت تصم  

  .ذار باشدگرياد تاثيجمله اعت
  زنان معتاد، رد خانوادهكعملي،  زندگيها  مهارت: ها  د واژهيلك
  

                                                            
 saeidkomasi@yahoo.com :ت الكترونيكيپس. شناسي باليني كارشناس ارشد روان: ولؤنويسنده مس. 1

 شناسي عمومي  دانشجوي كارشناسي ارشد روان. 2

 شناسي عمومي  دانشجوي كارشناسي ارشد روان.3

 شناسي باليني كارشناس ارشد روان. 4

 شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كارشناس ارشد روان. 5
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 مقدمه

ل جامعـه و حفـظ عواطـف        كياسـاس تـش   ي،  ن واحد اجتمـاع   يتر كوچكخانواده به عنوان    
جـاد  ي در فرزنـدان ا    يرات نـامطلوب  يه تاث رد خانواد ك در عمل  يي است و هر گونه نارسا     يانسان
معتقـد  ) 1974 (1نينـوچ يم). 1387يي،   و رجـا   يبه نقـل از سـاق     ،  1370ي،  ساروخان(ند  ك  يم

، ركـ  ذاييثنـا : به نقـل از (ش از همه بر رفتار فرد اثر دارد خانواده است       يه ب ك يستمياست س 
ن يـ ده هـستند و ا     دي   بي آس يها  وابسته به خانواده  ،  شتر افراد ناسازگار و مساله دار     يب). 1375

شتر در معرض   ي ب يز و آشفتگ  ك و عدم تمر   ي از آرامش روان   يافراد به سبب عدم برخوردار    
، زاده  يولـ ). 1385،  بـه نقـل از زارع مقـدم       ،  1992،  2بارلو( ناسازگارانه قرار دارند     يرفتارها

ــردي  ــان و ب ــي، ملكي ــش) 1388 (اعالئ ــ يدر پژوه ــد ب ــشان دادن ــن عملي ن ــانك واده و رد خ
ه كـ  ينوجوانـان . انه آنها رابطه وجـود دارد    يگرا  يشك خود يها  دهيروان نوجوانان و ا     سالمت

ز بـاالتر   يـ روان آنهـا ن     ننـد سـالمت   ك  يرد خانواده خوب عمل مـ     كخانواده آنها در ابعاد عمل    
 ي از زنـدگ يري صرفا بخش اجتنـاب ناپـذ   يها فشار روان     از خانواده  ياري بس يالبته برا . است

حـوادث  ،  هـا    ناخواسته و مزاحم با برنامه     كنه محر يه به عنوان زم   كشود    يدرن محسوب م  م
، 2005،  3تـرال ك(ابـد   ي  ياهش مـ  كـ ا  يـ ش  ي خـانواده افـزا    يالت چرخه زنـدگ   كخاص و مش  

نتـرل و   كدهنـد     ي نشان مـ   ياري بس ي پژوهش يها  افتهي). 1388ي،   و جهانگرد  يترجمه احمد 
ت يـ فاكتوانـد رشـد مثبـت مفهـوم خـود و              يانواده مـ  ط خـ  ي و عدم تضاد در محـ      يهمبستگ
 يتواند به رفتارهـا     ي م ي و اجتماع  يت فرد يفاكگر عدم   ي د ياز سو .  را سبب شود   ياجتماع

  ). 1386، ارانك و هميخسرو(زا منجر شود   بيپرخطر و آس
مـصرف مـواد      يكي از رفتارهاي ناسازگارانه و پرخطر و عامل فشار رواني در خانواده سـوء             

دهند و بيشتر اسير اضطراب،       هاي سازگارانه را در زندگي از دست مي         افراد معتاد مهارت  . ستا
، به نقـل از سـراج خرمـي و سـيف،            1995ويلز، دوهامل، و واكارو،     (شوند    خشم و نااميدي مي   

ها تـاثير عملكـرد خـانواده و مـديريت والـدين بـر فعاليـت جنـسي و                     برخي از پژوهش  ). 1382
نشان داد سطح   ) 1382(صديق سروستاني   . اند  مخدر در نوجوانان را بررسي كرده     مصرف مواد   

 .مخـدر ارتبـاط دارد      بااليي از ارتباط و مكالمه والد و نوجوان با سطح پـاييني از مـصرف مـواد                

                                                            
1. Minochin    2. Barllow     3. ketrall 
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 ميـانگين  بـا  آمريكـايي  نوجوانـان بـرروي  ) 2003(همكاران  و 1ويلز آشباي همچنين، مطالعه

 داد نشان جنسي رفتارهاي و مواداز  براستفاده خانوادگي عامل أثيرت بررسي در سال 13سني

 و دارد معكوس اي  رابطه جنسي فعاليتو  مصرف مواد رفتار با نوجوان و والدين ارتباط كه
هـاي متعـددي      پژوهش.است مرتبط كفايتثبات و  داريخويشتن با والدين با ارتباط كيفيت

نفس ضـعيف، نـاتواني در بيـان          اند سه عامل عزت     نشان داده نيز در رابطه با مصرف مواد مخدر        
ها به عدم   اين ضعف. مصرف مواد ارتباط دارند  هاي ارتباطي با سوء     احساسات، و فقدان مهارت   

در ) 1387(در همين راستا رفـاهي      . گردد  ها برمي   هاي زندگي در افراد و خانواده       وجود مهارت 
هـاي زنـدگي باعـث كـاهش خودپنـداره منفـي نوجوانـان                پژوهشي نشان داد آموزش مهـارت     

بنابراين بـا توجـه بـه مـدارك و شـواهد            . هاي اجتماعي موثر است     شود و در كاهش آسيب      مي
هاي اجتمـاعي ماننـد خودكـشي، خـشونت،           علمي موجود و به منظور پيشگيري از بروز آسيب        

روانـي و اهميـت آن بيـشتر توجـه       رفتارهاي بزهكارانه و اعتياد الزم است به موضـوع بهداشـت       
هـاي زنـدگي بـه        زا و كـشمكش     هـاي تـنش     ها، موقعيـت    براي مقابله سازگارانه با استرس    . شود

ايـن كاركردهـا بـسيار    . كاركردهايي نياز است كه فرد را در كـسب ايـن توانـايي تجهيـز كنـد             
هـا، عواطـف و       خت كاركردهايي نظير شـنا    .گيرند  زيربنايي هستند و در فرايند تحول شكل مي       
مـساله، درك از  نفس، خودكارآمدي، توانايي حل   رفتارها كه در قالب ساختارهايي مانند عزت      

هاي زنـدگي    در واقع ارتقاء مهارت ). 1384طالبي،  (يابد    هاي اجتماعي تجلي مي     خود و مهارت  
حـيط خـود مثبـت و       هـا، جامعـه، فرهنـگ، و م         سازد تا در ارتباط با سـاير انـسان          فرد را قادر مي   

، ترجمـه محمـد خـاني،       2كلينكـه (سازگارانه عمل كرده و سالمت رواني خـود را تـامين كنـد              
هـاي زنـدگي و     با توجه به آنچه گفته شد هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه مهـارت  ).1389

  .عملكرد خانواده در زنان معتاد شهر كرمانشاه بود
  

  روش
  يريگ و روش نمونهجامعه آماري، نمونه

ن زن  ي معتـاد  ين پـژوهش تمـام    يـ  در ا  يجامعـه آمـار   . طرح پژوهش از نوع همبستگي بـود      
 1390رمانـشاه در تابـستان سـال    كمصرف مواد در شـهر        ز درمان سوء  كننده به مرا  كمراجعه  

                                                            
1. Ashbywills    2. kelinke 
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 انتخـاب   يز به طور تصادف   ك مر 15ز  كن همه مرا  يه از ب  ك  بود ن صورت ي بد يريگ  نمونه. بود
 نفـر بودنـد بـه عنـوان         82ه مجموعـا    كز  كن مرا يرده به ا  كراجعه  شدند و سپس زنان معتاد م     

ل سـن بـاال و عـدم سـواد          ي از آنها به دل    يالبته برخ . نمونه پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند     
نـار  ك ياركـ ز به خاطر حاضر نـشدن بـه هم        ي ن يها و برخ     به پرسشنامه  ي پاسخده ي برا يافك

  . دينفر رس 60تا تعداد نمونه به يه نهاكگذاشته شدند 
 

  ابزار
 اسـت   يفي ابـزار خـود توصـ      يك ي سوال 75ن پرسشنامه   يا: 1رد خانواده بلوم  كرسشنامه عمل پ
 15 و شد تدوين و تهيه خانواده دروني نظام عملكرد ارزيابي براي بلوم برنارد توسط هك

ش يگرا،  تضاد و تعارض  ي،  برازا  همبستگي خانوادگي، خود  ). 1985،  بلوم( دارد   يبعد فرع 
جامعـه  ي، سـازمانده ي، دات مـذهب  كيـ تاي،   و عقالن  يشات فرهنگ يگرا،   و تنوع  يبه سرگرم 

 خـانواده   كسـب ،   در خـانواده   يگسـستگ ي،  آرمـان خـانوادگ   ي،  رونـ ينتـرل ب  كمنبع  ي،  ريپذ
 ابعـاد پرسـشنامه     يدگيـ و بـه هـم تن     ،   خانواده مستبد  كسب،  ديق  منش، سبك خانواده بي     آزاد

 يد توسـط آزمـودن  يه باكرود   ي به شمار ميفيخود توصزار اب يك آزمون اين. بلوم هستند
ه كـ و هرگز پاسـخ داده شـود        ،   اوقات يگاه،  معموال،  شهينه هم ي از چهارگز  يكيبا انتخاب   
 تـا   75ل از   كـ  نمـره    يك يب دارا ين ترت يد و بد  كن  يافت م ي در يكو  ،  دو،  سه،  نمره چهار 

 يهـا   مـاده . ننـد ك  يافت م ي در 20 تا   5نه   با دام  يز نمره ا  ي بعد آن ن   15 از   يك بوده و هر     300
ي،  پنج ماده اول مربـوط بـه همبـستگ         يعنياند   اس پشت سر هم آورده شده     يمربوط به هر مق   

 از ابعـاد    يـك  نمـره بـاال در هـر         يلكطور   هب. است...  و يپنج ماده دوم مربوط به خود ابراز      
 يدر بررسـ . آن بعـد اسـت  رد مناسـب خـانواده در   كدهنده عمل  ن آزمون نشان  يپانزده گانه ا  

. رده استك گزارش 86/0اس يل مق ك يرونباخ را برا  ك يآلفا) 1375 (ي آزمون نجم  اعتبار
 يـي روا. رده اسـت  كـ  گزارش   86/0اس را   يل مق كرونباخ  ك يب آلفا ي ضر يفين شر يهمچن
نظـران و مـشاوران        از صـاحب   يبـا نظـر گروهـ     ) 1386،  بـه نقـل از زرگـر      ( آزمون   يمحتوا

  .د قرار گرفته استيي تاخانواده مورد

                                                            
1. Bloom  



همكاران  وسعيد كماسي  

 

93  
93 

 

ره 
شما

م، 
هار

 چ
ال

س
13

ار 
 به

،
13

89
 

V
ol

. 4
, N

o.
 1

3,
 S

pr
in

g 
20

10
 

روابط ي،   سه مهارت خودآگاه   ي سوال 31ن پرسشنامه   يا: ي زندگ يها  پرسشنامه مهارت 
ن آزمـون توسـط   يـ ا. شـود   ي را شـامل مـ    ي زنـدگ  يها   از مهارت  يريگ  ميو تصم ي،  ن فرد يب
ن ي آزمـون بـد  يگـذار   نمـره  . شـده اسـت  يرت ساختارسـاز يكـ اس ل يـ  و بر اساس مق    ياسيق

 ينـسبتا قـو   ،  2ف نمره   ينسبتا ضع ،  1ف نمره   يضع،  عدم مهارت نمره صفر   ه  كصورت است   
 يب آلفـا يضـر ) 1381(فـر    يبهـار . دهـد   ي را بـه خـود اختـصاص مـ       4 نمره   يو قو ،  3نمره  

رونبـاخ  ك يب آلفـا  يضـر ) 1383 (يوسـف يضـمنا   . ردكـ  گـزارش    93/0رونباخ آزمون را    ك
  .ردك گزارش 95/0آزمون را 

  

  ها  افتهي
  .دهد  ي پژوهش را نشان ميها  ري متغي همبستگسي ماتر1جدول 
  گيري با عملكرد خانواده  هاي خودآگاهي، روابط بين فردي، و تصميم  ماتريس همبستگي متغير: 1جدول

  يريگ  ميتصم  يفرد  نيروابط ب  يخودآگاه  ريمتغ
   *37/0  20/0  19/0  رد خانوادهكعمل

*P< 05/0  

ن ي و روابـط بـ     ي خودآگـاه  يهـا   ن مهارت يود ب ش  يه در جدول فوق مشاهده م     كگونه   همان
 و  يريـ گ  مين مهارت تـصم   ي وجود ندارد اما ب    ي معنادار يرد خانواده همبستگ  ك با عمل  يفرد
زان يـ ش م يتـوان گفـت بـا افـزا         ين مـ  يبنابرا. وجود دارد  معنادار   يرد خانواده همبستگ  كعمل

 جـدول زيـر     .ابـد ي  يش مـ  ي افـزا  يرد خانواده در نمونـه پژوهـش      كعملي،  ريگ  ميمهارت تصم 
 . هاي زندگي را ارايه كرده است  ضرايب رگرسيون عملكرد خانواده بر اساس مهارت

  هاي زندگي  جدول ضرايب رگرسيون عملكرد خانواده بر اساس مهارت: 2جدول
  يمعنادار tآماره   B  β  رهايمتغ

  93/0  070/0  01/0  04/0  يخودآگاه
  88/0  -15/0  -02/0  -07/0  يفرد  نيروابط ب
  01/0  440/2  38/0  79/1  يريگ  ميتصم

بيني كننده    گيري پيش   شود تنها زيرمقياس تصميم     گونه كه در جدول فوق مشاهده مي        همان
  . )=P< 440/2t ,01/0(بيني عملكرد خانواده است   معناداري براي پيش
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  يريگ  جهيبحث و نت
 مهـارت   ، همچنين رد خانواده ك و عمل  ين مهارت خودآگاه  ي ب يها نشان دادند همبستگ     افتهي

ه نـشان   كـ ن  يشيـ  پ يهـا   افتـه يافته با   ين  يا.  نيستند رد خانواده معنادار  ك و عمل  يفرد  نيروابط ب 
مـصرف    ش به سـوء   يرد خانواده با گرا   كز عمل ياد و ن  ي با اعت  ي زندگ يها  ن مهارت يدهند ب   يم

ــواد رابطــه وجــود دارد   ــ(م ؛ 2002، راناكــ و هم3سي؛ هــر1993، 2؛ ســاگر1992، 1اگنرك
؛ 2003،  6؛ رام و هـو    2003،  5؛ هابنر و هـاول    2003،  ارانكلز و هم  ي و ي؛ آشبا 2003،  4هافمن
ي، ؛ رســتم1381، ارانكــ و همي؛ گــودرز1380، ارانكــن و همي؛ گلچــ2005، 7كســانترا
رسد عدم    به نظر مي  . مطابقت ندارد ) 1386،  ارانك و هم  ي؛ خسرو 1382ي،  ؛ شهسوار 1381

 . به تعدادكم نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق مربوط استوجود رابطه معنادار
 يهـا   ن مهـارت از مهـارت  يـ ن اي نشان دادنـد بـ     يريگ  مي مربوط به مهارت تصم    يها  افتهي
ه كـ ن  يشيـ  پ يهـا   افتـه يافته بـا    ين  يه ا كرد خانواده رابطه معنادار وجود دارد       ك و عمل  يزندگ

ش بـه   يرد خـانواده بـا گـرا      كـ ز عمل يـ اد و ن  يـ  بـا اعت   ي زنـدگ  يهـا   ن مهـارت  يدهند ب   ينشان م 
 در  يريـ گ  مي قـدرت تـصم    ه بيان ديگر  ب.  دارد يمصرف مواد رابطه وجود دارد همخوان       سوء

در . ر قرار دهـد   يرد خانواده را تحت تاث    كتواند عمل   ين مهارت به اعضا م    يخانواده و انتقال ا   
 درمـورد مـسائل   يترنـد تـا بـه نحـو مـوثر     ك  ي مـ كمـ ك بـه فـرد   يريگ  ميواقع مهارت تصم 

جوانـب  ،  ننـد ك يريـ گ  ميشـان تـصم     اگر افراد فعاالنـه در مـورد اعمـال        . دي نما يريگ  ميتصم
ننـد مـسلما در سـطوح بـاالتر     ك يابيـ امـد هـر انتخـاب را ارز    ي و پ  يمختلف انتخاب را بررس   

رش ي و پـذ   يزير  برنامه،  نانهيب  ه اهداف واقع  ك يسطوح،   قرار خواهند گرفت   يبهداشت روان 
ه كـ  اسـت    ييارهـا كق  ي از حقا  ي آگاه ي فعاالنه بر مبنا   يريگ  ميتصم،  ت اعمال خود  يسئولم
ن يه بـ كـ ن پـژوهش نـشان داد   يـ  ايهـا   افتهي يلكطور   به. شود  يتوان انجام داد را شامل م    يم

تواننـد از عوامـل       يه هـر دو مـ     كـ رد خـانواده    كـ  و نحـوه عمل    ي زنـدگ  يها   از مهارت  يبرخ
ن موضوع توجه به    يبا توجه به ا   .  خانواده باشند رابطه وجود دارد     يدر اعضا اد  يساز اعت   نهيزم

 يلـ ك و بـه دنبـال آن سـطح     ي زندگ يها   زنان معتاد و ارتقاء سطح مهارت      يابعاد روانشناخت 
  . آنها باشديها  ن افراد و خانوادهيد در جهت سالمت اي مفيتواند گام  يرد خانواده مكعمل

                                                            
1. Conger    2. Sugar   3. Harris   4. Hoffman 
   

5. Huebner & Howell 6. Ram & Hou  7. Santrock 
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