
 
  

  
  

  ای و نگرش نسبت به  بررسی مقایسه ای رابطۀ بین راهبردهای مقابله
  انمصرف مواد در معتاد

  
  1دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی   
                                                                                                                    

  چکیده
نسبت معتادان ای و نگرش  رسی ارتباط بین راهبردهای مقابلهبا هدف بر ،پژوهش حاضر :طرح مساله

   .است شدهانجام  به مواد
نفر مرد غیر  50و  نفر مرد معتاد 50( نفر آزمودنی یکصدای متشکل از  با نمونهبررسی حاضر  :روش

رمان دارویی به مرکز د برای 86- 87سال در  قرار داشتند و 20- 34سنی  در محدودۀ که) معتاد همتا
 ی این تحقیق نیز پژوهشطرح . انجام شد مطالعات ملی اعتیاد ایران مراجعه کرده بودند، درمانی موسسۀ
 نگرش و ای بین راهبردهای مقابله هش رابطۀاصلی پژو فرضیۀ .است )ای مقایسه - علی(از نوع توصیفی 

 کارور و شیرر و وینترابای  های مقابله ردهای راهب بود که با استفاده از پرسشنامه نسبت به مصرف مواد
با  ،بررسی نگرش نسبت به مواد و پرسشنامۀ/. 95 تا/. 63سوال که پایایی و اعتبار آن  72با  ،)1989(

 های آماری مورد استفاده  آزمون .صورت پذیرفت ،محاسبه شده بود/. 73سوال که ضریب اعتبار آن  20
t ه استدبو 2خی وگروه مستقل  دو .  

      موادای و نگرش مثبت نسبت به مصرف  وت معنادار بین راهبردهای مقابلهها حاکی از تفا داده :ها یافته
2/36 X2 =  در سطح معناداری P<0/000است.  

  .له و نوع مصرف مواد استبردهای مقابعدم تفاوت معنادار بین راهنتایج نیز حاکی از  :نتایج
   نگرش نسبت به مواد و معتادان ای، راهبردهای مقابله :کلید واژه ها

  30/10/1387 :تاریخ پذیرش مقاله                7/10/1387: تاریخ دریافت مقاله
  

  :مقدمه
وارد ادبیات روانشناسی شد و  ،نام گرفت "2مقابله"ساختاری که  ،80 در دهۀ      

گری  روانی میانجی -لی که در ارتباط بین فشار روانی و اختالالت جسمیبعنوان عام
های  ، مقابله را تالش)1991( فلکمن و الزاروس. مورد توجه بسیار بوده است ،کند می

در . دانند یا به حداقل رساندن اثر آن می شناختی و رفتاری فرد برای غلبه بر تنیدگی
نبود الگوی واحدی  ،ای که مطرح است له، مسأای های مقابله سنجش راهبردها و مهارت
های مختلفی و بر اساس آنها که الگوای است، چرا  های مقابله در تلقی راهبردها و مهارت
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  اعتیاد پژوهی   80
  
  

در تحقیقات مختلف  های معتادان در حوزۀ اعتیاد نیز مقابله. ستندابزار زیادی مطرح ه
های  نظور بررسی پاسخبه م در پژوهشی. داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است

تر با استرس  ای ضعیف ر بین نوجوانان، توانمندی مقابلهمصرف مجدد مواد د ،ای مقابله
با میزان بیشتری از عود ارتباط  ،)مانند استفاده کم از حل مسأله و راهبردهای غیر مؤثر(

  )1382 ،نقل از پورشهبازی 1996 ،1مایزر و براون( .داشته است
. با یکدیگر مرتبط هستند ،دهد که متغیرهای شخصیتی و مقابله ن میها نشا بررسی     

 که اشخاصند ا هیافته این نتیجه دست ب ،)2004( 2کارور و همکاران ،عنوان مثاله ب
یزی متکی ر فعال و برنامه بیشتر بر مقابلۀ با عزت نفس باال، بین، خویشتن پذیر و خوش
تر ای ناکارآمد ، با تمایالت مقابلهمطلوبکمتر های شخصیتی  در حالیکه کیفیت. هستند

 اند ی نیز روان رنجوری را با مقابلۀ اجتنابی مرتبط دانستهتحقیقات زیاد. مرتبطند
        های  ، با محرکهای متفاوت ، افراد مختلف با شیوهعبارت دیگره ب ،)2003، 3موس(

  .کنند زا مقابله میتنش
، در هایشان با فشار روانی معتادان و خانواده ،برای مشخص کردن راهبردهای مقابله     

کنند  ای متفاوتی استفاده می های مقابله که معتادان از سبک شدهر اشاره نتایج به این ام
  ) 1384 ،شعاع کاظمی( .غیر مؤثر اجتنابی است شیوۀ ،ترین سبک مقابلۀ آنان و رایج

، دارای کنندگان مواد مصرفبیشتر اند که  دریافته، )1998( و همکاران 4کوایرک     
  .های غیرانطباقی هستند راهبردهای مقابله

دارای تفاوت  ،گروه گواه ، با الگوی مقابلۀالگوی مقابله با استرس معتادان خود معرف     
  .)1382 ،نقل از جزایری و همکاران به ؛1378 ،ابراهیمی و موسوی( معناداری است

از  ،اند که معتادان کردهرسی خود گزارش ، در بر)1380(نبخت طوفانی و جوا     
یت اجتماعی کمتر و از و جلب حما ، ارزیابی شناختیمسألهحل  راهبردهای مقابلۀ

نقل از ( .کنند و مهار هیجانی بیشتر استفاده می جسمانی کردن مقابلۀراهبردهای 
  ) 1382 ،جزایری و همکاران

که در برگیرندۀ  ستها و واقعیت عقاید ها، باورها، ی از شناختا مجموعه ،نگرش     
رکزی مربوط همگی به یک موضوع م بوده، های مثبت و منطقی احساسات ارزشیابی

                                                 
 Myser & Brown 1. 

    Carver & et al .2   
3. Moos 

  Quirk & etal  .4  
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به ، همان موضوع یا شیء مربوط کانونیکند که این موضوع  است یا آنرا توصیف می
  )1375 ،کریمی( .نگرش است

، به هیجانهای منفی عاطفی مؤلفۀ. شناختی دارد و عاطفی، رفتاری نگرش، سه مؤلفۀ     
به اندیشه و  ،شناختی یا مثبت، مؤلفۀ رفتاری به شیوۀ ویژه از کنش خود و مؤلفۀ

  )2005،  1بارون و برن. (های ویژه اشاره دارد برداشت
. ندها و رفتارهای فردی و اجتماعی ما دار ها، نقش مهمی در زندگی، اندیشه شنگر      

های ویژه دارند که این  های گوناگون و انسان وضوعویژه به اشیاء، مهای  افراد دیدگاه
شان به انجام کاری  آنها، احساسشان به آنها و گرایش شان از دیدگاه برآمده از آگاهی

  )1375 ،کریمی( .آنهاست دربارۀ
 نشان داد ،ز معتادان مواد افیونیدر بررسی بر روی گروهی ا ،)1384( شعاع کاظمی     

تری داشته و از راهبردهای های ناکارآمد بیش ، نگرشفراد سالمبا ا ر مقایسهکه آنان د
  .کنند و مهار جسمانی بیشتر استفاده می ای مبتنی بر هیجان مقابله
، پیرامون )2002( 2توان به تحقیق بروک می ،نگرش نسبت به مصرف دارو در زمینۀ     

ل از تحلیل آماری نتایج حاص. مخدر اشاره کردآموزان نسبت به مصرف مواد  نگرش دانش
، الکل و سایر نگی نگرش فرد نسبت به مصرف سیگارمشخص نمود که چگو ،رگرسیون

،  نشان داد، افرادی که نگرش های این پژوهش یافته. با مصرف آنها مرتبط است مواد،
تری نیز از خود نشان  ، میزان مصرف سنگینتری نسبت به مصرف مواد دارند مثبت
  .دهند می

ای و استفاده از موادمخدر  راهبردهای مقابلهبه بررسی  ،)2005( 3و کارویسیمونز      
ژوهشگران به دنبال شناسایی و این پ. ن پرداختندنفری از جوانا 4500ای  بر روی نمونه

ای  به مصرف مواد و راهبردهای مقابلهبینی گرایش به مصرف مواد، تفکر نسبت  پیش
گیری از مدل آماری  رداختند و با بهرهی کننده پبین تحت عنوان متغیرهای پیش

، ای مورد استفاده رسیدند که نوع راهبردهای مقابله ه این نتیجه، برگرسیون چند متغیره
  .مصرف مواد در آینده می باشد بینی کنندۀ پیش

                                                 
1. Baron & Byrne   
2. Brook   
3. Simons & carvey  
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مواد  های شخص مصرف کنندۀ ، انتظارات و نگرش، به نقش باورها)2004( 1گاسب     
 تاکند  کنند داروها به آنها کمک می احساس می ، معتادانققطبق نظر این مح. پرداخت

  .اضطراب اجتماعی مقابله نمایند ،از قبیل ،با مشکالت شخصی و اجتماعی خود
همچون اعتیاد  ،ها در رفتار پر خطر به نقش نگرش ،)2006( 2ایکن و دراجر     

مواد و مصرف  پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین نگرش مثبت نسبت به مصرف
آنان در این تحقیق  .مثبت و معناداری وجود دارد ، رابطۀچند ماده در طوالنی مدت

ی ها های ضد اجتماعی و نگرشبرای الگو "3اولیه آمایۀ"ها  دند که در الکلیکرمطرح 
ترین  ، مهممبانی نظری و سوابق پژوهشی ذکر شده لعۀبا مطا .خواهی وجود دارد هیجان

  .دشو مطرح میزیر در فرضیۀ پژوهش 
  .رابطه وجود دارد ،افراد معتاد و نگرش آنها نسبت به مصرف مواد های مقابلۀ بین شیوه 

  
  پژوهشروش 

، شامل کلیۀ آماری جامعۀ. است 4ای یسهمقا -پژوهش از نوع توصیفی، علیطرح      
امل ش ،و نمونه آماری 1386- 1387کنندگان به مرکز ملی اعتیاد ایران در سال  مراجعه

که بطور تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار  است ساله 20-34مدد جوی معتاد مرد  50
از طریق همتاسازی  ،که بطور تصادفی است مرد غیر معتاد 50شامل  ،گواهگروه  .گرفتند

  .متغیرهای سن و تحصیالت انتخاب شدند
  

  پژوهشابزار 
اساس مدل  بر ،)1989( 5ابوینترو  کارور و شیرر های مقابلۀ پرسشنامۀ شیوه     

 ،این پژوهشگران. تهیه شده است ،از استرس و مدل خود نظم بخشی رفتار ،الزاروس
پایایی پرسشنامه از . ای جداگانه بررسی کردند و پایایی پرسشنامه را طی مطالعه اعتبار
به  ؛1382 ،محمدی  شاه( .محاسبه شده است r=0/76تا   r=0/42آزمون مجدد ،طریق
  )1384 ،کوشکی ازنقل 

                                                 
1. Gassp   
2. Aiken & Dreger   
3. Primary setting   
4. Causal & comparitive   
5. Carver & Shierer & Vienterab  
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ها به صورت بله و خیر به آنها پاسخ  سؤال است که آزمودنی 72پرسشنامه دارای      
قیاس آن مربوط به م چهارخرده مقیاس است که  18دارای  همچنین. دهند می

جستجوی  و مقابلۀ ارانهبردبمقابله فعال، بازسازی شناختی، (، مدار مسأله های مقابلۀ شیوه
   هیجان مدار، های مقابلۀ باط با شیوهمقیاس در ارت پنج، )ابزاریحمایت اجتماعی، 

مقابله تفسیر مجدد مثبت، مقابلۀ انکار، مقابلۀ  جستجوی اجتماعی، عاطفی، مقابلۀ(
رکز بر متم(های کم اثر  مقیاس مقابله سه، )جستجوی حمایت معنوی پذیرش و مقابلۀ

یز در خصوص قیاس باقیمانده نم پنجو ) گیری رفتاریعاطفه و ابراز آن، عدم در
ده از دارو و تفکر آرزومندانه و استفا تفکر خرافی، تکانشوری،(های غیر موثر  مقابله

بعبارت دیگر در مقیاس مساله . است 0-4ز دامنۀ نمرات در هر مقیاس ا. است) دخانیات
از  ،اثر کم ، در مقیاس مقابلۀ0-20، ازدر مقیاس هیجان مدار ،0-20دامنه نمره از  ،مدار
 ،1382،جعفری زاده 1375شاه محمدی . (است 0-20 ، ازغیر موثر قابلۀدر م و 12-0

  )1384 ،کوشکی
  

  نگرش نسبت به مواد پرسشنامۀ
کوشکی  و 1382 ،نقل از اسفندیاری نیک( ،)1998 ،1دورایت( این پرسشنامه توسط     

 ،روش دو نیمه کردنضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از . تدوین شده است ،)1384
به  1381 ،قربانی و همکاران(این پرسشنامه توسط  ،در ایران. محاسبه شد 75/0 معادل

اعتباریابی شد و ضریب اعتبار  ،)1384 ،نقل از کوشکی ،1382نقل از اسفندیاری نیک 
گرش ن ،سؤال است که به صورت دقیق 20پرسشنامه دارای . محاسبه شد 73/0آن 

ت لیکرت تدوین و نظام ها به صور گزینه. کند گیری می را اندازه صرف موادنسبت به م
  .ای تهیه شده است پیوسته و با مقیاس فاصله کمی، ،گذاری آن نمره

  
  
  
  
  

                                                 
  1. Dowright  
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  داده های پژوهش
  آماری فراوانی و درصد نوع مادۀ مصرفی در نمونۀ -1 ۀجدول شمار
 آزمودنی ها                 

  درصد  فراوانی  مواد مصرفی

  %10  5  اکتری
  %60 30 هروئین
  %20  10  شیشه
  %3/3 2 حشیش

  %7/6  3  سایر موارد

  
 ،آماری مصرفی در بین نمونۀ ۀبیشترین ماد ،شود طور که در جدول مشاهده می همان     

  .اند را به خود اختصاص داده% 3/3و % 60که هر یک  ، حشیش استهروئین و کمترین
  

 ت گروه نمونهوضعیت تأهل و تحصیال - 2 جدول شمارۀ

  درصد فراوانی گروه  شاخص های آماری

  وضعیت تأهل
  %60  30  مجرد

  %30  15  متأهل

  %10  5  مطلقه

  تحصیالت

  %40  20  سیکل

  %44  22  دیپلم

  %10  5  فوق دیپلم

  %6  3 لیسانس و باالتر

  
ت ن در وضعیاشود که بیشترین معتاد اینگونه استنباط می ،توجه به نتایج جدول با     

  .لم استمجرد و بیشترین میزان تحصیالت  نیزدر مقطع دیپ
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  ایگروه معتاد و عادی در نوع راهبردهای مقابله هایمقایسه میانگین - 3جدول شماره 
محاسبه شده در سطح   T = -4/52 , 6/52 , 4/78،لبا توجه به نتایج جدو     

شود که بین نوع راهبردهای  اینگونه استنباط می  P< 0/00 , 0/001 , 0/05معناداری
وجود  تفاوت معناداری ،ای مورد استفاده و نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر مقابله

ر و غیر مؤثر و کمتر ای کم اث دارد، بدین صورت که معتادان بیشتر از راهبردهای مقابله
فرض صفر رد و فرض  ،در نتیجه. کنند استفاده می ،ای مسأله مدار های مقابلهاز راهبرد
  .شود ، پذیرفته میتحقیق

  
  ای در افراد معتاد مصرفی و شیوه های مقابله ۀوع مادبین ن مقایسۀ -4 ۀجدول شمار

 Df مجذور خی  P 
  05/0 82/2 3 نوع ماده
  000/0  2/36  2  نگرش

، اینگونه استنباط  P< 0/05محاسبه شده در سطح    X2 = 2/82با توجه به      
مصرف مواد مخدر  د که تفاوت معناداری بین نوع مادۀ مصرفی و شیوۀ مقابله باشو می

           خی دو ولی با مشاهدۀ. شود رد می ،، فرض صفر تأیید و فرض خالفلذا. وجود ندارد
X2 = 63/2    در سطحP< 0/000 ، اینگونه استنباط می شود که بین نگرش نسبت 

 ،تفاوت معناداری وجود دارد، لذا فرض صفر رد و فرض خالف ،مخدر و نوع مقابلهموادبه 
  .پذیرفته می شود

 شاخص ها             
M میانگین   گروه ها  راهبردها

انحراف 
 SD  T P df استاندارد 

 50/2 25/19 غیر معتاد  98  00/0 - 52/4 80/3 15/17 معتاد متمرکز بر مسأله

 40/3 60/18 غیر معتاد  98  05/0 - 52/0 90/2 80/12 معتاد متمرکز بر هیجان

 20/3 20/5 غیر معتاد  98 001/0  52/6 70/4 80/7 معتاد  کم اثر

  07/4  84/9  معتاد  بی اثر
 6/3 75/5 غیر معتاد  98 001/0  78/4
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  بحث و نتیجه گیری
ای و  ای رابطۀ بین راهبردهای مقابله بررسی مقایسه"ه به موضوع پژوهش با توج     

 ،های حاصل از پژوهش توجه به داده و با "د در معتادانگرش نسبت به مصرف موان
جوانی به این معضل مبتال  در سنین که ایرانی اکثریت معتادان جامعۀشد مشخص 

بدلیل اینکه ای دارند و  ، نگرش مثبت وخوش بینانهدر ارتباط با مصرف مواد شوند، می
از قبول  آن، استفادۀ با است، نوعی برای آنان تقویت کنندهه مصرف مواد ب اعتیاد و

اکثریت آنان . کنند شانه خالی می ، به راحتیهای اجتماعی متناسب با سن لیتمسئو
گواهی بر این ادعا است که میزان و این خود  استسیکل  شانمجرد و میزان تحصیالت

آنان را  ،ضعیف و هنوز جامعه و خانواده ،آگاهی افراد نسبت به سالمت فردی و اجتماعی
خود نیز بدنبال حل مساله و یا ند و شناس حتی به لحاظ سنی نمی ،ن افراد مهمعنوا  هب

فعلی نیز هنوز نتوانسته به مخرج  ، زیرا جامعۀتطابق با هنجارهای جامعه نیستند
به همین دلیل در . برسد ،مجرم است یا بیمارمعتاد زمینه که آیا  این مشترکی در

جرم  )روانگردان(م که حمل و نگهداری مواد رسی بررسی قوانین جزایی به این مطلب می
مراحل کاشت، تهیه و توزیع توتون و سیگار در کشور ما امری رایج . آن نه مصرف ،است
ولی حساسیتی جدی در این ارتباط  بوده،این اولین قدم در امر اعتیاد مزمن  .است

  .وجود ندارد
از راهبرد مقابلۀ  ،پژوهش ۀرسیدیم که نمون به این نکته ،وهشدر بررسی فرضیۀ پژ     
زیرا نگرش منفی نسبت به اعتیاد ندارند و همسو با این  ،کند مدار استفاده نمی لهمسأ

تالشی  کرد که مقابله را اشاره ،)1996، فلکمن و الزاروس(تحقیقات توان به  می ،نتیجه
انی کس ،حاضر ، در حالیکه معتاداندانند تنیدگی میرفتاری برای غلبه بر  -شناختی

استفاده  ،ای موثر جه از راهبردهای مقابلههستند که از قدرت شناختی ضعیف و در نتی
ای  های مقابله ، به منظور بررسی پاسخ)1996 ،مایزر و براون( در همین ارتباط. کنند نمی

، کمتر به این نتیجه رسیدند که آنها در مواقع پر استرس ،مصرف مجدد در بین نوجوانان
ای غیر موثر و کم اثر  اله و بیشتر از راهبردهای مقابلهمس ای حل قابلهاز راهبردهای م

  .کنند استفاده می
عزت  دارای  خویشتن پذیر و اشخاصی که خوش بین، ، نشان داد،)2003(موس      

لیکه افراد حا، درکنند ای کارآمد استفاده می های مقابله هستند، از مهارتنفس باالیی 
 ،کنند استفاده می ،)عاطفی حمایتانکار ( مدار های اجتنابی و هیجان از مقابله ،رنجور روان
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رسد استفاده از مواد  و بنظر میهای پژوهش حاضر است  ین مورد نیز همسو با یافتهکه ا
) عادی( که این مورد در افراد همتا استهیجانات  ، برای تخلیۀعنوان مکانیسم دفاعیه ب

  .پردازند ای دیگر به ابراز هیجانات میه د و آنان با فعالیتشو مشاهده نمی
در  ،ها حاکی از نگرش مثبت به مواد ، یافتهدر ارتباط با نگرش نسبت به مصرف مواد     

  )2005 بارون و برن( .استمصرف  نتیجۀ
های  عاطفی به هیجان مولفۀ. شناختی و رفتاری دارد عاطفی، ، سه مولفۀنگرش     

لفۀ رفتاری به شیوۀ مؤ های ویژه و اندیشه و برداشت شناختی به مولفۀ مثبت یا منفی،
های پژوهش و جهت  ، با توجه به یافتهدر همین راستا. کنش فرد اشاره دارد ویژۀ

های مقابله را بر اساس سه  توان شیوه می ،جلوگیری از عود و باقی ماندن در فرآیند ترک
ای رفتن نزد دوستان و اشتیاق بر( ،در ویژگی عاطفی مثالً .کردعنصر نگرش ایجاد 
 ،در ویژگی شناختی و) اقدام به مصرف مواد( ،در ویژگی رفتاری ،)شرکت در مهمانی

فرار از ( مانند ،رفتاری های مقابلۀ ، با استفاده از پاسخ)مورد مصرف مواد فکرکردن در(
ر مداخله و تغییر رفتا ،)پیĤمد مصرف فکر کردن دربارۀ(مانند  شناختی مقابلۀ و )موقعیت

که هرچه  کردتوان اینگونه قضاوت  می ،و تجربی تئوریکباتوجه به مطالعات  .صورت داد
مصرف مواد را لذت  ،مثال ،تری نسبت به مصرف مواد داشته باشند افراد نگرش منفی

و مصرف ) جنبه رفتاری( به مصرف مواد مبادرت نکنند ،)جنبه عاطفی( بخش ندانند
یشتر ب، )جنبه شناختی( شکالت خود تلقی نکنندمواد را راه حل مناسب برای حل م

استفاده  د،ثر در برخورد با مصرف مواؤمدار و م لهسأهای مقابلۀ م امکان دارد که از شیوه
شناخت  با ،فردی که از نگرش منفی نسبت به مواد برخوردار باشد ،بنابراین .کنند

مدار  ز راهبرد مسئلها ،مشکالت زندگی در برخورد با ،صحیح از مواد و پی آمدهای آن
  .و نسبت به مواد احساس خوبی نخواهد داشت کرده استفاده

مخدر پرداخت و   آموزان به مصرف مواد نگرش دانشبه بررسی  ،)2002، بروک(      
تری نسبت به  ، افرادی که نگرش مثبتنتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد

  .دهند ری ازخود نشان میت میزان مصرف سنگین ،مصرف مواد دارند
همچون  ،ها در رفتارهای پر خطر به بررسی نقش نگرش ،)2005، راجر ایکن و(     

اعتیاد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین نگرش مثبت نسبت به مواد و مصرف 
  .دار وجود داردرابطۀ مثبت و معنا ،چند ماده در طوالنی مدت
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 مواد پرداخت و های شخص مصرف کنندۀ رها و نگرشبه نقش باو ،)2004، گاسپ(     
با  تاکنند داروها به آنها کمک می کند  احساس می به این نتیجه رسید که معتادان

  .کنندمقابله  ،از قبیل اضطراب اجتماعی ،اجتماعی/ مشکالت فردی
 د به این نتیجه رسیدند که معتاداندر بررسی خو ،)1381( شهباز و همکارانپور     
از راهبردهای  نگرشهای ناکارآمد بیشتری دارند و ،در مقایسه با افراد سالم ،اد افیونیمو

با توجه به مبانی  ،لذا. کنند ای مبتنی بر هیجان و مهار جسمانی استفاده می مقابله
مر آموزش، آموزش در ا خصوصاً ،که پیشگیری کردتوان پیشنهاد  می ،وهشو پژ تئوریک

از  تواند این آموزش می .آید از اجزای مهم درمان اعتیاد بشمار میثر مؤ راهبردهای مقابلۀ
های فشارزا، تغییر نگرش نسبت به  های متناسب با موقعیت یک سو شامل کسب توانایی

های فشارآور نیز  از سوی دیگر موقعیتباشد و ... به صورت طوالنی مدت و مصرف مواد
این  ،زیرا. مد نظر قرار گیرد ،"صرفکاهش عرضه و تقاضا در بازار م"باید تحت عنوان

های فردی در گرایش به مصرف مواد را کنترل و یا با مانع مواجه  تواند آمادگی مورد می
  .کند
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