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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقايسهي حساسيت بين فردي و ابراز وجود در افراد وابسته به مواد و عادي
انجام گرفته است .روش :روش اين پژوهش از نوع علي-مقايسهاي بود .جامعه آماري اين تحقيهق را تمهام
معتادان به مواد مخدر شهر تبريز تشکيل ميدادند كه در زمان انجام پژوهش به مراكز ترك اعتيهاد مراجعهه
كرده بودند .براي نمونهگيري  31نفر معتاد با روش نمونهگيري خوشهاي و 31نفر همتاي غيرمعتاد بها روش
نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و براي جمهع آوري دادههها پرسشهنامهههاي ابهراز وجهود گمبريهل و
ريچي( )0975و حساسيت بين فردي بايس و پاركر ( )0909در ميان دو گروه اجهرا شهد .يافتنههنا :نتهايج
پژوهش نشان داد حساسيت بين فردي و ابراز وجود در افراد معتاد و غيهرمعتهاد تفهاوت دارنهد .افهراد معتهاد
نسبت به افراد عادي حساسيت بين فردي بيشتر و جرأتورزي كمتر نشان دادنهد .نتي هگيري :يافتههههاي
پژوهش نشان ميدهند ،افرادي كه قادر به ابراز خودشان نيستند و در روابط بين فهردي حساسهيت بهه خهرج
ميدهند ،يعني نسبت به طرد حساس ميشوند به احتمال بيشهتري در معهرض وابسهتگي مهواد هسهتند و ايهن
امکان وجود دارد كه با آموزش اين مهارتها از ابتالي افراد به اين معضل جلوگيري نمود.
مليد واژهها :ابراز وجود ،حساسيت بين فردي ،افراد وابسته به مواد

 .0نويسنده مس ول :كارشناس ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه تبريز ،پستالکترونيکbabak.vojudi@yahoo.com:

 .0كارشناس ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه عالمه طباطبايي
 .3دانشيار گروه روانشناسي سالمت ،دانشگاه تبريز

مقایسه حساسيت بين فردی و ابراز وجود در...

مقدمه

اعتياد 0به عنوان يکي از معضالت جوامع بشري در مسير خود پير ،جهوان ،نوجهوان و حتهي
كودكان را نيز در برگرفته است و مشکالت و معضالت اجتماعي بسياري را موجهب شهده
است .سوءمصرف مواد با رفتارهاي مخاطره آميز زيادي مانند نابودي داراييهاي شخصهي،
افزايش خشونت ،افزايش رفتارهاي جنسي پرخطهر و بيمهاريههاي سهرايت كننهدهاي مثهل
ايدز ،افزايش اختالالت رواني و افکار خودكشي ارتباط دارد .بنابراين ،داليل زيادي بهراي
مطالعه درمورد علل مصرف مواد وجود دارد .داليل مختلفي براي گهرايش بهه انهواع مهواد
مخدر وجود دارد .برخي افراد براي پذيرفته شدن در جامعه به سمت مواد ميروند و برخي
ديگر سعي ميكنند خود را رشد يافتهتر و بزرگتر جلوه دهند و برخي براي تسکين خود بهه
مواد پناه ميبرند (جسور .)0904 ،0در برخي از گروهههاي اجتمهاعي ،مصهرف مهواد شهرط
پذيرفته شدن از سوي ديگران است .اين نکته بهر اسهاس پهژوهشههايي كهه نشهان دادهانهد
پيشنهاد مصرف از سوي دوستان باع

افزايش مصهرف مهواد مهيشهود ،تأييهد شهده اسهت

110

بيني كنندة وابستگي به مواد مخدر شناسايي كردهاند كه به چهار دسته تقسيم مهيشهوند)0 :
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(كنراد ،فالي و هيل .)0990 ،3پژوهشهاي باليني متغيرهاي گونهاگوني را بهه عنهوان پهيش
محيط فرهنگي -اجتماعي  )0عوامهل بهين شخصهي  )3عوامهل روانهي -رفتهاري  )4عوامهل
زيستي  -ژنتيکي (نيوكامپ و ريچاردسون .)0111 ،4زينالي ،وحدت و حامدنيا ( )0306در
مطالعهاي كه با هدف بررسي زمينههاي پيش اعتيادي معتادان و مقايسۀ آن با افراد غيرسهالم
انجام دادند ،به اين نتيجه دست يافتند كه وجود زمينه و استعداد ويژه براي قبول و مصهرف
مواد مخدر ضروري است و زمينههاي پيش اعتيادي معتادان نظيهر خصوصهيات شخصهيتي،
روابط خانوادگي ،شيوة زندگي و عقايد آنها به طور معناداري متفاوت از افراد سالم اسهت.
با مطالعۀ پژوهشهاي گذشته به نظر ميرسد كه ويژگيها ومهارتهاي بين فردي از جمله
حساسيت در روابط بين فردي و ابراز وجود ممکن است رابطۀ نزديکي با گرايش بهه مهواد
داشته باشد.
3 . Conrad, Flay & Hill

2 . Jessor

1 . Addiction
4 . Richardson & Newcomp

بابک وجودی و همکاران

اگرچه حساسيت بين فردي 0در زمينه تعامالت اجتماعي توصيف شده است ،اين اصهطالح
ميتواند در زمينه درك آمادگي براي ابتال به اعتياد نيز مورد مطالعه قهرار بگيهرد .پهژوهش
در زمينه حساسيت بين فردي هم در زمينه بهاليني و ههم در شهرايط غيهر بهاليني انجهام شهده
است .مطالعات در شرايط باليني در سطوح باالي حساسيت بين فردي متمركز شده اسهت و
بعضي از پژوهشگران اين مفهوم را گسترش دادهاند تا شامل حساسيت به طرد نيز باشهد .بهه
همين دليل اهميت حساسيت بين فردي در ايجاد اضطراب و افسردگي و وابستگي بهه مهواد
را مطرح كردهاند (هارب ،هيمبر  ،فرسکو ،شرر و ليبويتز .)0110 ،0حساسيت بين فهردي
به عنوان حساسيت عمومي نسبت به بازخورد اجتماعي ،نگراني افزايش يافتهه در ارتبهاط بها
ديگران ،ترس از بيكفايتي شخصي و مورد انتقاد قرار گرفتن و سوءتعبير مکرر رفتهار بهين
فردي ديگران توصيف شده است (بايس 3و همکاران .)0993،افهراد داراي ايهن صهفات بهه
عنوان افراد داراي اشتغال ذهني افراطي درياره روابط بين فردي ،گوش به زن

و حسهاس

به جنبههاي تعامالت بين فردي توصيف شدهانهد .افهراد داراي حساسهيت بهين فهردي بهاال،
تمايل دارند رفتار خود را متناسب با انتظارات ديگران تغيير دهند ،تها اينکهه خطهر انتقهاد بها

000

طرد را به حداقل برسانند (بايس و پاركر .)0909 ،4پژوهشگران پيشنهاد مهيكننهد كهه بهتهر

111

همکاران ( )0110نشان دادند كه حساسهيت بهينفهردي يکهي از عوامهل دخيهل در اخهتالل
اضطراب فراگير است .گيلبرت ،دورانت و مکيون ،)0116( 5دو نوع حساسيت بهين فهردي
(نسبت به طرد و نسبت به تحقير اجتماعي) را مطالعه كردند .آنها بين مردان و زنان افسهرده
هيچ تفاوتي در حساسيت به طرد ،خشم يا اضطراب نيافتند .اما نتايج آنها نشان داد كهه بهين
جنسيت و انتقاد از خود و احساس حقارت تفاوتهايي وجود دارد.
يکي ديگر از مهارتهاي بين فردي كه در سالهاي اخير ،به ميزان گستردهاي مهورد توجهه
متخصصين علوم رفتاري به ويژه روانشناسهان بهاليني و تربيتهي قهرار گرفتهه اسهت ،مههارت
2 . Harb, Heimberg, Fresco, Schnrier, & Liebowitz
4 . Parker

1 . Inter personal Sensitivity
3 . Boyce
5 . Gilbert, Durrant, & Mcewan
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است به جاي حساسيت بين فهردي از اصهطالح حساسهيت بهه طهرد اسهتفاده شهود .بهايس و

مقایسه حساسيت بين فردی و ابراز وجود در...

قاطعيت يا ابراز وجود 0است .اين توجه به دليل اهميت مهارت ابراز وجود در موقعيتههاي
اجتماعي به ويژه در تعاملهاي بين فردي است .همچنين گسهتردگي رفتارههاي غيرقاطعانهه
در افرادي كه تحت تاثير موقعيتهاي پرخطر هسهتند (هماننهد گهروهههايي از دوسهتان كهه
مواد مخدر و يا رفتارهاي جنسي پرخطر را پيشنهاد ميكنند) مطهرح اسهت .افهرادي كهه بهه
علت فقدان مهارتهاي مهم بين فردي و اجتماعي نميتوانند خود را ابراز كننهد ،در نتيجهه
جرأت رد كردن در خواستهاي نامعقول و توان دفاع از حقوق خود را ندارند .در تعريف
خود ابرازي به "توانايي ابهراز احساسهات ،باورهها و افکهار صهريا و دفهاع از مههارتههاي
سازنده و برحق خود" اشاره شده است .ابراز وجود به عنهوان توانهايي دفهاع از خهود و نيهز
توانهايي «نههه گفههتن» بههه تقاضهاهايي كههه فههرد نمههيخواهههد انجهام بدهههد ،تعريههف مههيشههود
(بکر،كرون ،ون بلکام و ورمي ، 0110 ،0به نقل از آدام ريتا .)0101، 3بنابراين ،با توجهه بهه
اين مؤلفه ميتوان انتظار داشت افرادي كهه از ميهزان ابهراز وجهود پهايينتهري برخوردارنهد
هنگام رويارويي با درخواستهاي نامعقول ديگران از قبيل امتحان نمودن مواد مخدر بيشتر
112

بدهند .رفتارهاي قاطعانه در روابهط بهين فهردي و درون فهردي در موقعيهتههاي بحهران زا
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در حالت منفعل قرار بگيرند و برخالف ميل باطني خود به اين درخواستها جهواب مثبهت
مؤثر است .پژوهشهاي گوناگون نشان ميدهند كه بهين كمبهود مههارتههاي اجتمهاعي و
بروز اختالالت رفتاري در آينده رابطه وجود دارد .اين مشکالت كهه بها عملکهرد ضهعيف
مهارتهاي اجتماعي فرد مرتبط هستند ،عبارتند از :بزهکاري ،نق

در عملکهرد تحصهيلي

و شناختي ،فرار از مدرسه و الکليسم ،رفتارهاي ضد اجتماعي و اخهتالالت روانهي(ثهابتي و
شهني ييالق .)0377 ،پهژوهشههاي گهرين ،فورهنهد ،بهک و وسهک ، 0901( 4بهه نقهل از
حاجي حسني ) 0390 ،نشان داده است كه افراد با ابراز وجود كمتهر ،تمايهل بهه افسهردگي
بيشههتري دارنههد .نتههايج پههژوهشهههاي فههروع الههدين و صدرالسههادات ( )0300نشههان داد كههه
خودپندارة افراد معتاد و غيرمعتاد با يکديگر تفهاوت دارد و خودپنهدارة منفهي را مهيتهوان
عاملي در گرايش به اعتياد دانست .براسهاس مهدل سهازگاري الکسهاندر( ،0991بهه نقهل از
2 . Bekker, Croon , Van Belkom &Vermee
4 . Green, Forrhand, Beck & Vosk

1 . assertiveness
3 . Adam Rita

بابک وجودی و همکاران

فتحي و مهرابي زاده ،)0307 ،بياختيهاري بهه مهواد بها تهالش بهراي رويهارويي بها شکسهت
همبستگي دارد .يعني شکست در دستيابي به انهواع تأييهد اجتمهاعي ،شايسهتگي ،اعتمهاد بهه
نفس و استقالل شخصي كه حداقل انتظارات افراد و جامعه است .به نظر الکسهاندر افهرادي
كه در هماهنگي با ديگران و ساختار اجتماعي موفق هستند و اعتماد به نفس بيشتري دارند،
در معهرض خطههر وابسههتگي بههه مههواد مخههدر قههرار نمههيگيرنههد .حههاجي حسههني ( )0390در
پژوهشي دريافتند كهه افهرادي كهه قهدرت ابهراز وجهود بيشهتري دارنهد ،كمتهر در معهرض
گرايش به اعتياد هستند .در تبيين اين يافته مبني بر وجود رابطۀ معنيدار بين ابهراز وجهود بها
آمادگي به اعتياد شايد بتوان گفت افرادي كه ابراز وجود كمتهري دارنهد از عهزت نفهس و
خودپندارة ضهعيفتهري برخوردارنهد و بهه واسهطۀ همهين خودپنهدارة ضهعيف توانهايي رد
درخواستهاي نامعقول ديگران را ندارند و اين افراد ممکن است براي تقويت خودپنهدارة
ضعيف خود حتي درصدد همانندسازي با دوستان معتادشان برآيند تا شايد مورد تأييد آن-
ها قرار بگيرند و از طرد شدن بيشتر نجات يابند.
با توجه به اينکه اعتياد مشکالت زيادي را در خانوادهها و جامعهه بهه وجهود مهيآورد ،لهذا

001

شناسايي عواملي كه احتمال ابتال به اين اختالل را تبيين ميكنند ،ضروري به نظر ميرسد و

113

افراد وابسته به مواد مخدر و عادي انجام شده است.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنيادي و به لحاظ روش از نوع علّي-مقايسهاي است.
جامعه آماري شامل تمام مردان معتاد به مواد مخدر شهر تبريهز بهوده كهه در مراكهز تهرك
اعتياد در  3ماهه سوم سال  0390تحت درمان بودند .با استفاده از نمونهگيهري خوشههاي3 ،
مركز و از هر مركز 01نفر (در مجموع  31نفر) انتخهاب شهدند .بهه عهالوه  31نفهر از افهراد
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با توجه به اينکه در پژوهشهاي قبلي كمتر به مهارتهها و ويژگهيههاي بهين فهردي توجهه

مقایسه حساسيت بين فردی و ابراز وجود در...

عادي كه با گروه آزمايش همتاسازي شده بودند ،با روش نمونهگيري در دسترس انتخهاب
شدند كه دامنهي سني گروه مورد مطالعه بين  00-45سال بود.
ابزار
-0پرسشنامۀ ابراز وجود گمبريل و ريجي :0اين پرسشنامه در سال  0975سهاخته شهده و 41
ماده دارد .هر ماده يک موقعيت خاص را كه مستلزم رفتار جرأتورزانه است نشان مهي-
دهد .اين پرسشنامه داراي دو قسمت است ،يک قسمت به اندازهگيري درجهه يها ميهزان
ناراحتي فرد اختصاص دارد و قسمت ديگر آن ،احتمال بروز رفتار جرأتورزانه را مورد
سنجش قرار ميدهد .پاسخ در طيف ليکرت  5درجه اي انجام مهيشهود كهه پاسهخ بهه ههر
كدام از مادههاي آن نمره  0تا  5دارد .مجموع نمرات پاسخ دهنده به عنوان ميزان جهرأت-
ورزي در نظر گرفته ميشود و كساني كه در اين پرسشنامه نمرات كمتري كسب ميكنند،
به عنوان افراد داراي جرأتورزي پايين ،تشخي

داده ميشوند .اين پرسشنامه داراي چنهد

114

دادن به انتقاد ،رد كردن تقاضا ،پذيرفتن محدوديتهاي خهود ،تعريهف كهردن از ديگهران
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نوع سؤال درباره شروع كردن تعامل ،مواجه شدن با ديگران ،دادن بهازخورد منفهي ،پاسهخ
و ...است .ضريب اعتبهار پرسشهنامه بهه روش آلفهاي كرونبهاخ 1/00 ،گهزارش شهده اسهت
(گمبريل و ريچي .)0975 ،ضريب اعتبار بازآزمايي اين پرسشنامه توسط بهرامهي ()0375
براي درجه ناراحتي و احتمال بروز رفتهار بهه ترتيهب 1/70و  1/00گهزارش شهده اسهت.
اعتبار پرسشنامه ابراز وجود در اين پژوهش با استفاده از آلفاي كرونباخ  1/03گزارش شد.
-0پرسشنامه حساسيت بين فردي بايس و پاركر :ايهن پرسشهنامه توسهط بهايس و پهاركر در
سال  0909براي سنجش حساسيت بين فهردي يها حساسهيت بهه طهرد اجتمهاعي ابهداع شهد.
داراي  36سؤال است كه بر اساس ليکرت  4درجهاي از كامالً نادرسهت تها كهامالً درسهت
نمرهگذاري شده است و شامل  5خرده مقيهاس اسهت .اولهين خهرده مقيهاس «آگهاهي بهين
فردي» بوده كه حساسيت به تعامالت بين فردي و ادراك فرد از تاثيري كه بر ديگري دارد
و همچنين پيامدهاي حاصل از دريافت پاسخ انتقادي يا منفي از ديگري را در بر مهيگيهرد.
1 . Gambrill & Richey questionnaire

بابک وجودی و همکاران

خرده مقياس دوم «نياز به تاييد» ،شامل سواالتي است كه تمايهل فهرد بهراي خشهنود كهردن
ديگران و برقراري رابطه صلا آميهز را مهنعکس مهيكنهد .خهرده مقيهاس سهوم «اضهطراب
جدايي» نام دارد كه شامل سواالتي است كه اضطراب فرد را موقهع جهدا شهدن از ديگهران
مههيسههنجد .چهههارمين خههرده مقيههاس «كمرويههي» نههام دارد و عههدم وجههود جههرأتورزي را
شناسايي ميكند .در نهايت پنجمين خرده مقياس« ،عزت نفس شکننده» نام دارد و به جنبهه
مهم ارزش خود اشاره ميكند .سواالت اين خهرده مقيهاس مربهوطانهد بهه احسهاس فهرد از
اينکه دوست داشتني نيست و بايد خود واقعياش را از ديگران پنهان كنهد .بهايس و پهاركر
ضريب اعتبار نمره كل را  1/05و براي خردهمقياسها بين  1/55تا  1/76گزارش كردهاند (
بايس و پاركر .)0909 ،اعتبار پرسشنامه حساسيت بين فردي در اين پهژوهش بها اسهتفاده از
آلفاي كرونباخ  1/00گزارش شد.
يافتهها
ميانگين و انحراف استاندارد سهني معتهادان بهه مهواد مخهدر بهه ترتيهب  34/0و  3/57سهال،
همچنين ميانگين و انحراف استاندارد سني افراد غير معتاد به ترتيب  34/0و  4/10سال بهود.
 69درصد معتادان متأهل و  30درصد آنها مجرد بودنهد .همچنهين  70درصهد غيهر معتهادان

متغيرها

جدول :1آمارههاي توصيفي متغيرهاي مورد مطالعه به تفكيک گروهها
غير معتاد
معتاد

ابراز وجود
حساسيت بينفردي

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

019/15
001/77

0/15
5/05

050/35
05/05

7/00
4/34

براي بررسي تفاوتها در دو گروه از تحليل واريانس چندمتغيري ميبايستي استفاده شهود.
يکي از پيش شرطهاي اين آزمهون ،همبسهتگي متعهارف بهين متغيرههاي مقايسههاي اسهت،
مندرجات جدول آزمون كرويت بارتلت نشان ميدهد كهه متغيرههاي مهورد مطالعهه داراي
همبستگي متعارف بوده و قادرند متغير تركيبي به وجهود آورنهد (.)X2=40/97, P>1/110
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متأهل و  00درصد مجرد بودند .آمارههاي توصهيفي متغيرههاي مهورد مطالعهه در جهدول0

001

مقایسه حساسيت بين فردی و ابراز وجود در...

يکي ديگر از پيششرطها برابري ماتريس كواريانسها است ،نتايج آزمون باكس حکايت
از برقراري اين پيش شرط داشهت ( M= 4/90, F= 0/64, P<1/15بهاكس) .پهيش شهرط
ديگر اين آزمون همگني واريانسهاي خطاست ،نتايج آزمون لون نشان داد در متغير ابهراز
وجود ( ) F= 4/17, P<1/15اين شرط برقهرار اسهت ولهي در متغيهر حساسهيت بهين فهردي
( )F= 7/10, P>1/15اين شرط لحاظ نشده لذا اثر پهيالي از شهاخ

ههاي چنهدمتغيري را

مبناي بررسي قرار ميدهيم.
نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نشان دادكه تفاوتمعناداري در تركيهب خطهي متغيرهها
بين دوگروه وجود دارد ( =1/941مجذور اتا  =1/941, F= 0/540, P> 1/110,اثر پيالي).
براي بررسي الگوهاي تفاوت از تحليل واريانس تک متغيري به شرح زير استفاده شد.
جدول :2نتايج تحليل واريانس تک متغيري براي بررسي الگوهاي تفاوت در دو گروه

001
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متغيرها

ميانگين مجذورات

آماره F

معناداري

مجذور اتا

ابراز وجود
حساسيت بين فردي

000504/51
30151/30

013/01
335/01

1/1115
1/1115

1/90
1/07

همانگونه كه در جدول فوق مشاهده ميشود تفاوت معناداري بين دو گروه در ابراز وجهود
و حساسيت بين فردي وجود دارد .با توجه بهه آمهارهههاي توصهيفي ،در ابهراز وجهود افهراد
معتاد نمرات كمتري نسبت به افراد غير معتهاد كسهب كهردهانهد و در متغيهر حساسهيت بهين
فردي ،افراد معتاد نمرات بيشتري داشتهاند.
بحث و نتي هگيري
هدف پژوهش حاضر مقايسه حساسيت بين فردي و ابهراز وجهود در افهراد وابسهته بهه مهواد
مخدر و افراد عادي بود .يافته هاي پهژوهش نشهان داد كهه افهراد معتهاد حساسهيت بيشهتري
نسبت به افراد غير معتاد در روابط بين فردي دارند .اين يافته با نتايج پژوهشههاي ديگهر از
جمله ،بايس و پاركر( ،)0909ههارب و همکهاران ( )0110و گيلبهرت و همکهاران ()0116
همسو است .افراد داراي حساسيت بين فردي باال ،تمايهل دارنهد رفتهار خهود را متناسهب بها
انتظارات ديگران تغيير دهند ،تا اينکه خطر انتقهاد بها طهرد را بهه حهداقل برسهانند (بهايس و
پاركر .)0909 ،به همين دليل پيشنهاد ميكنند كه بهتر است به جاي حساسيت بين فردي از

بابک وجودی و همکاران

اصطالح حساسيت به طرد استفاده شود .با توجه به اين يافته ميتوان گفت كهه افهراد معتهاد
وقتي در جمعي قرار ميگيرند سعي ميكنند رفتار خود را براي خواستههاي اين جمع تغيير
دهند تا از طرف اين جمع طرد نشوند و مورد انتقاد قرار نگيرند.
همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه ابراز وجود افراد معتاد از افراد غيرمعتاد بهه طهور
معناداري كمتر است .اين يافته با نتايج پژوهشهاي ديگر ،از جمله الکساندر( ،0991به نقل
از مهرابي زاده و فتحهي ، )0307 ،ثهابتي و شههني يهيالق ( ،)0377حهاجي حسهني ()0390
همسو است .از جمله مؤلفههاي ابراز وجود توانايي نه گفتن به تقاضاهاي نهامعقول ديگهران
است .افرادي كه از ابراز وجود بيشتري بهره مند هستند ،ميتوانند در برابر درخواستههاي
نامعقول ديگران ايستادگي كنند و طبق عقيدة خودشان عمل نمايند و در كارهايشان نيهز از
استقالل بيشتري برخوردار هستند(حاجي حسني .)0390،بنابراين ،با توجه به اين مؤلفه مي-
توان انتظار داشت افرادي كه از ميزان ابراز وجود پايينتري برخوردارند هنگهام رويهارويي
با درخواستهاي نامعقول ديگران از قبيل امتحان نمودن مواد مخدر بيشتر در حالت منفعهل
قرار بگيرند و برخالف ميل باطني خود به اين درخواستها جواب مثبت بدهند .پهس مهي-
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توان بيان كرد كه معتادان به مواد مخدر به علت نهاتواني در ابهراز خودشهان در روابهط بهين
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نيز كمک گرفت .بر اساس مدل سازگاري الکساندر ،بياختياري بهه مهواد بها تهالش بهراي
رويارويي با شکسهت همبسهتگي دارد .يعنهي افهراد در دسهتيابي بهه انهواع تأييهد اجتمهاعي،
شايستگي ،اعتماد به نفس و استقالل شخصهي كهه حهداقل انتظهارات افهراد و جامعهه اسهت
شکست ميخورند و در نتيجه به مواد مخدر روي ميآورند .به نظهر الکسهاندر افهرادي كهه
در هماهنگي با ديگران و ساختار اجتماعي موفق هستند و اعتماد به نفس بيشتري دارند ،در
معرض خطر وابستگي به مواد مخدر قرار نميگيرند.
محدود بودن نمونه به مردان ،منحصر بودن تحقيق بهه شههر تبريهز ،عهدم كنتهرل نهوع مهواد
مخدر و ميزان مصرف و عدم كنترل داروها از محدوديتهاي ايهن پهژوهش اسهت كهه در
تعميم نتايج بايد احتياط كرد .پيشهنهاد مهيشهود كهه ايهن پهژوهش در سهنين مختلهف و در
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فردي و ناتواني در «نه گفتن» بيشتر از ساير افراد دچار اين معضل ميشهوند .در تبيهين يافتهۀ

...مقایسه حساسيت بين فردی و ابراز وجود در

 از ايهن نتهايج مهيتهوان در پيشهگيري و.جمعيت زنان معتاد به مواد مخدر نيز صورت گيرد
آسيبشناسي افراد معتاد استفاده كرد و روشهاي آموزشي و درماني را بهراي بهبهود ابهراز
.وجود و حساسيت در روابط بين فردي معتادان به مواد مخدر به كار برد
منابع
 مقايسۀ اثربخشهي آمهوزش روشههاي جهرأ ت ورزي بهه دانهش آمهوزان كهم جهر أت دختهر.)0375(  فاطمه،بهرامي
. دانشگاه عالمه طباطبايي، چاپ نشده، پايا ن نامۀ كارشناسي ارشد.دبيرستاني با شيوههاي فردي و گروهي
- تأثير آموزش مهارتهاي اجتماعي در كاهش ناسازگاريههاي اجتمهاعي.)0377(  منيجه، فهيمه و شهني ييالق،ثابتي
0-06 ،)3(5 ، مجلۀ علوم تربيتي و روا نشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز.عاطفي دانش آموزان
- بررسي اثربخشي و مقايسۀ فنون رويکرد گشتالت درماني گروهي و درمهان شهناختي.)0390(  مهرداد،حاجي حسني
. دانشگاه عالمه طباطبايي تهران، چاپ نشده، پايان نامۀ كارشناسي ارشد.رفتاري بر افزايش ابراز وجود
 بررسي زمينههاي پيش اعتيادي معتادان و مقايسه آن بها افهراد سهالم.)0306( صفر، رقيه؛ حامدنيا، علي؛ وحدت،زينالي
.049 -060 ،)33(9، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي.غير معتاد
 سبک ههاي، پرخاشگري، هيجان خواهي، بررسي ميزان افسردگي.)0307(  مهناز، كيهان و مهرابي زاده هنرمند،فتحي

.دلبستگي و تحصيالت والدين به عنوان پيش بين هاي وابسهتگي بهه مهواد مخهدر در نوجوانهان پسهر شههر اههواز
03-45 ،)0(9،مطالعات تربيتي و روانشناسي
 بررسي رابطۀ بين خودپنداره و گرايش بهه اعتيهاد در.)0300( سيد جالل الدين، اكبر و صدرالسادات،فروع الدين عدل
.66 -74 ،46 ، طب و تزكيه.جوانان
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