
ِطعؼظؼٔٛخٛأبْٚجأثیؽآْثؽگؽایمثِٗٛاظ(جؽکیتقجکفؽؾٔعپؽٚؼیپعؼِٚبظؼ)نٕبقیفؽؾٔعپؽٚؼیضبٔٛاظٖقٕص

  پكؽ

 

 







  کالٔحؽیِیجعی،قبؼا - يفبؼیٔیب،ِدیع - قیفیگٕعِبٔی،ِسّعیبقیٓ :ٔٛیكٕعگبْ

(پژٚ٘هی-ػٍّی )ّبؼٖاٚين-،قبي٘فح2931ُثٙبؼ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (12جب22اؾ-يفسٗ 14)

اؾآٔدبکٗضبٔٛاظٖٚنیٖٛ٘بی.ِٛاظِطعؼٚپیبِع٘بیًِؽفآْیکیاؾچبٌم٘بیثؿؼگخٛاِغاِؽٚؾیاقث:٘عف

ظؼ اخحّبػیفؽؾٔعاْثٗثبؼِیآٚؼٔع،پژٚ٘مزبضؽثب٘عفثؽؼقیجبثیؽ-ؼنعؼٚأیفؽؾٔعپؽٚؼیٔحبیحِّٙیؼا

ثؽگؽایمٔٛخٛأبْثِٗٛاظِطعؼأدبَنعٖاقث قٕصنٕبقیفؽؾٔعپؽٚؼیضبٔٛاظٖ ظأم973ثٗایِٕٓظٛؼ،:ؼٚل.

ج نٙؽقحبْثؽٚخٓظؼقبي ظثیؽقحبْ٘بیظٌٚحیػبظیپكؽأٗ ثیٓظأمآِٛؾاْ اؾ ؼٚل2933-39سًیٍیآِٛؾ ثٗ

کٗنیٖٛفؽؾٔعپؽٚؼیپعؼِٚبظؼ-ضٛنٗایچٕعِؽزٍٗایأحطبةٚپؽقهٕبِٗايالذنعٖنیٖٛ٘بیفؽؾٔعپؽٚؼینفؽ

قپفثبجؽکیت.ٚٔیؿپؽقهٕبِِٗسمكقبضحٗگؽایمثًِٗؽفِٛاظِطعؼؼاجکّیًکؽظٔع-ؼاثٗطٛؼخعاگبِٔٗیقٕدع

ثٗظٌیًپبییٓٔجٛظْفؽاٚأیثؽضیقٕص٘بی.ظؼ،قٕصفؽؾٔعپؽٚؼی٘ؽضبٔٛاظِٖهطىنعنیٖٛفؽؾٔعپؽٚؼیپعؼِٚب

 جٕٙب ثٗؼٚلجسٍیًٚاؼیبٔف4فؽؾٔعپؽٚؼی، ّٚٔؽاتگؽایمثِٗٛاظِطعؼظؼثیٓایٓقٕص٘ب جسٍیًنعٖ قٕصٚاؼظ

انحٓپعؼِٚبظؼیِمحعؼثٙحؽیٓٔحیدٗؼاثؽایٔحبیحٔهبْظاظکٗظ:یبفحٗ٘ب.یکؽا٘ٗٚآؾِْٛجؼمیجینفٗثبُِ٘مبیكٗنع

فؽؾٔعاْثٗظٔجبيظاؼظٚکّحؽیٓگؽایمثِٗٛاظؼاثٗظٔجبيظانحٗاقثٚاؾقٛیظیگؽثیهحؽیٓگؽایمثِٗٛاظِطعؼظؼ

ایٓیبفحٗ٘ب :ٔحیدٗگیؽی.قٕص٘بییظیعٖنعٖاقثکٗ٘ؽظٚٚاٌعقًٙگیؽٔعیبزعالًیکٚاٌعقًٙگیؽؼاظؼثؽِیگیؽٔع

 .ٔهبْظٕ٘عٖاّ٘یثثبالیکٕحؽيٚاٌعیٕیظؼگؽایمٔٛخٛأبْثِٗٛاظِطعؼاقث
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  ایظؼافؽاظٚاثكحٗثِٗٛاظافیٛٔی٘بیِمبثٍٗاثؽثطهیِعيِبجؽیكیظؼپیهگیؽیاؾثبؾگهثٚافؿایمِٙبؼت



 

 



 

  فؽٔبَ،ػٍی :ٔٛیكٕعٖ

 (پژٚ٘هی-ػٍّی )نّبؼٖاٚي-،قبي٘فح2931ُثٙبؼ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (93جب13اؾ-يفسٗ 15)

ایٓپژٚ٘مثب٘عفثؽؼقیاثؽثطهیِعيِبجؽیكیظؼپیهگیؽیاؾثبؾگهثٚافؿایمِٙبؼت٘بیِمبثٍٗایظؼ:٘عف

اقث افیٛٔیأدبَنعٖ ثِٗٛاظ ٚاثكحٗ افؽاظ ؼٚل. آؾِبیهی: جهطیىاضحاليقٛء 23ظؼیکطؽذنجٗ ٔفؽِؽاخغثب

ًِؽفِٛاظافیٛٔیکٗظٚؼٖقُؾظاییؼاثبِٛفمیثثٗپبیبْؼقبٔعٖثٛظٔع،ثبؼٚلّٔٛٔٗگیؽیجًبظفیضٛنٗایظؼظٚ

جسثآِٛؾللؽاؼ(ثِٗعت٘هث٘فحٗ)خٍك91ٗگؽٖٚآؾِبیهی.أحطبةنعٔع(ٔفؽ21)ٚگٛاٖ(ٔفؽ22)گؽٖٚآؾِبیهی

ٖگٛاٖظؼطٛيایِٓعت٘یچظؼِبٔیظؼیبفثٔکؽظٔعگؽفحٕعٚگؽٚ آؾِٛظٔی٘بیپژٚ٘مجٛقظپؽقهٕبِِٗٙبؼت٘بی.

ٚٔیؿآؾِبیمِٛؼفیٓپیماؾنؽٚع(کٗثؽایقٛءًِؽفِٛاظٔیؿکبؼاییثبالییظاؼظ)ِمبثٍٗایثبقٛءًِؽفاٌکً

ثؽای.یگیؽیقِٗب٘ٗ،ِٛؼظاؼؾیبثیلؽاؼگؽفحٕعظؼِبْ،جًبظفیظؼطیظؼِبْ،پفاؾظؼِبْٚپفاؾاجّبَِؽزٍٗپ

اؾآؾِْٛ٘بیجسٍیًکٛاؼیبٔفچٕعِحغیؽی،جسٍیًکٛاؼیبٔفجکِحغیؽیٚضیظٚاقحفبظٖنع :یبفحٗ٘ب.جسٍیًظاظٖ٘ب

ٚگؽٖٚٔحبیحآؾِْٛ٘بیجسٍیًکٛاؼیبٔفچٕعِحغیؽیٚجسٍیًکٛاؼیبٔفجکِحغیؽیٔهبْظاظکٗجفبٚتِؼٕبظاؼیثیٓظ

ّ٘چٕیٓ،ٔحبیحآؾِْٛضیظٚٔهبْظاظکٗ.ظؼافؿایمِٙبؼت٘بیِمبثٍٗایظؼِؽازًپفآؾِْٛٚپیگیؽیٚخٛظظاؼظ

ٔحبیحٔهبْظاظکٗآِٛؾلِعيِبجؽیكیظؼ:ٔحیدٗگیؽی.جفبٚتِؼٕبظاؼیثیٓفؽاٚأیثبؾگهثظؼظٚگؽٖٚٚخٛظظاؼظ

 .ِٙبؼت٘بیِمبثٍٗایِٛثؽاقثپیهگیؽیاؾثبؾگهثثٗاػحیبظٚافؿایم

ِعيِبجؽیكی،ِٙبؼت٘بیِمبثٍٗای،پیهگیؽیاؾثبؾگهث،ٚاثكحگیثِٗٛاظ :ٗاژگاُ کيیذی
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  ِجحالثٗاضحاليًِؽفِٛاظٚافؽاظثٕٙدبؼگؽاییٚضٛظکبؼآِعیظؼافؽاظ٘بیِمبثٍٗثباقحؽـ،کّبي¬ؼا٘جؽظِمبیكٗ



 

 



 

  ِٙكبِجبؼکی،قیعٖٔدبؼ - لعؼجی،یٍعا - ِدؽٖ،قبِؽٖاقعی - ِسّٛظػٍیٍٛ،ِدیع - ؼٔدجؽٔٛنؽی،فؽؾأٗ :ٔٛیكٕعگبْ

 (پژٚ٘هی-ػٍّی )نّبؼٖاٚي-،قبي٘فح2931ُثٙبؼ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (37جب29اؾ-يفسٗ 18)

ٚضٛظکبؼآِعیظؼافؽاظِجحالثٗ(ِثجثِٕٚفی)٘عفاؾپژٚ٘مزبضؽ،ِمبیكٗؼا٘جؽظ٘بیِمبثٍٗای،کّبيگؽایی:٘عف

فؽظِجحالثٗاضحالي299)ٔفؽ199ِمبیكٗای،-ظؼایٓثؽؼقیػٍی:ؼٚل.اضحاليًِؽفِٛاظٚافؽاظثٕٙدبؼثٛظ

قپفگؽٖٚ٘باؾٔظؽٚیژگی٘بیخّؼیث.ؽیضٛنٗایأحطبةنعٔعثٗؼٚلّٔٛٔٗگی(فؽظثٕٙدبؼ299ًِؽفِٛاظٚ

ّ٘حبقبؾینعٔعٚپؽقهٕبِٗنیٖٛ٘بیِمبثٍٗایالؾاؼٚـٚفٌٛکّٓ(قٓ،خٕف،ٚضؼیثجبً٘ٚجسًیالت)نٕبضحی

ِمیبـکّبيگؽاییِثجثِٕٚفیجؽینٛؼتّٚ٘کبؼاْ(2332) ِمیبـضٛظکبؼآِعینٛاؼجؿٚخؽٚقٍُ(2333)، ،

:یبفحٗ٘ب.ظاظٖ٘بثباقحفبظٖاؾؼٚلجسٍیًٚاؼیبٔفچٕعِحغیؽِٖٛؼظجدؿیٗٚجسٍیًلؽاؼگؽفحٕع.ؼاجکّیًّٔٛظٔع (1981)

ضٛیهحٓظاؼی، ظؼؾیؽِمیبـ٘بیظٚؼیخٛیی، گؽٖٚ اقحؽـظٚ ثب ثیٓؼا٘جؽظ٘بیِمبثٍٗ کٗ ظاظ ٔحبیحپژٚ٘مٔهبْ

ثٗػالٖٚ،گؽِٖٚجحالظؼِمیبـکّبيگؽایی.ٗجفبٚتِؼٕبظاؼیٚخٛظظاؼظاخحٕبةٚزًِكبٌ-ِكٌٛٚیثپػیؽی،گؽیؿ

اؾٔظؽقطرضٛظکبؼآِعیٔیؿثیٓافؽاظِجحالٚثٕٙدبؼجفبٚتِؼٕی.ِثجث،ظاؼایّٔؽِٖیبٔگیٓکّحؽاؾگؽٖٚثٕٙدبؼثٛظ

ثٛظ ثبالجؽ ثٕٙدبؼ ضٛظکبؼآِعیافؽاظ ؼاقحب، ایٓ ظؼ کٗ ظاؼییبفثنع گیؽ. یٔحیدٗ ای: ِمبثٍٗ اٌگٛی أحطبةقجکٚ

ٔبِٕبقت،أحظبؼاتغیؽٚالغثیٕبٔٗٚثیماؾزعاؾجٛأبیی٘بٚقطٛذپبییٓضٛظکبؼآِعی،ػٛاٍِی٘كحٕعکِٗیجٛإٔع

 .ِٕدؽثٗگؽایمافؽاظثًِٗؽفثیهحؽِٛاظٚظؼٔٙبیثاػحیبظگؽظٔع

 ضٛظکبؼآِعی،ًِؽفِٛاظؼا٘جؽظِمبثٍٗ،کّبيگؽایی، :ٗاژگاُ کيیذی
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 گیؽیثؽکب٘مٔگؽلِثجثٚاثكحگبْثِٗٛاظافیٛٔی¬زًِكبٌٗٚجًّیُ¬اثؽثطهیآِٛؾلِٙبؼت

 

 





  زكیٕیاٌّعٔی،قیعػٍی - ِؼبضعیبْ،إِٓٗ - ثٙؽاِی،فؽؾأٗ :ٔٛیكٕعگبْ

 (پژٚ٘هی-ػٍّی )نّبؼٖاٚي-،قبي٘فح2931ُثٙبؼ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (79جب33اؾ-يفسٗ 16)

٘عف گیؽیثؽکب٘مٔگؽلِثجث: ٚجًّیُ ثؽؼقیاثؽثطهیآِٛؾلِٙبؼتزًِكبٌٗ ایٓپژٚ٘م، أدبَ ٘عفاؾ

ثِٗؽا جسمیكزبضؽ،:ؼٚل.کؿظؼِبٔیضٛظِؼؽفقبؾِبْثٙؿیكحیقٕٕعجثٛظٚاثكحگبْثِٗٛاظافیٛٔیِؽاخؼٗکٕٕعٖ

 500)خبِؼِٗٛؼظِطبٌؼٗ،کٍیِٗؼحبظیِٓؽاخؼٗکٕٕعٖ.پفآؾِْٛثبگؽٖٚگٛاٖثٛظ-ٔیّٗجدؽثیاؾٔٛعطؽذپیمآؾِْٛ

ٔفؽاؾ49جًبظفیقبظٖ،جؼعاظثِٗؽاکؿظؼِبٔیضٛظِؼؽفنٙؽقحبْقٕٕعجثٛظکٗثباقحفبظٖاؾؼٚلّٔٛٔٗگیؽی(ٔفؽ

ثؽایخّغآٚؼیظاظٖ٘باؾپؽقهٕبِٗٔگؽلقٕحِٛاظثؽایقٕدماثؽات،ضطؽاتٚجّبیًثًِٗؽف.آٔٙبأحطبةنعٔع

قبػحیآِٛؾلِٙبؼتزًِكبٌٗٚگؽٖٚآؾِبیمظَٚ،ٔیؿث2.3ٗخٍك29ٗگؽٖٚآؾِبیماٚيثِٗعت.ِٛاظاقحفبظٖنع

.ثٗگؽٖٚکٕحؽئیؿ٘یچگٛٔٗآِٛؾنیظاظٖٔهع.بػحیآِٛؾلِٙبؼتجًّیُگیؽیظؼیبفثکؽظٔعق2.3خٍك29ِٗعت

ظؼپفآؾِْٛثؽایگؽٖٚ٘بیآؾِبیهی،ٔگؽلافؽاظِؼحبظٔكجثثِٗٛاظِطعؼکٗآِٛؾلِٙبؼتزًِكبٌٗٚ:یبفحٗ٘ب

ثیٓظٚ .ْٔگؽلافؽاظِؼحبظظؼگؽٖٚکٕحؽيثٛظجًّیُگیؽیؼاظؼیبفثکؽظٖثٛظٔعثٗطٛؼِؼٕبظاؼیپبییٓجؽاؾِیؿا

یبفحٗ٘بیایٓپژٚ٘مِٛیعآْاقثکٗآِٛؾلِٙبؼتزًِكبٌٗ:ٔحیدٗگیؽی.گؽٖٚآؾِبیهیجفبٚتِؼٕبظاؼیِهب٘عٖٔهع

ِٚٙبؼتجًّیُگیؽیثؽکب٘مٔگؽلافؽاظِؼحبظٔكجثثٗاثؽات،ضطؽاتٚجّبیًثًِٗؽفِٛاظِطعؼجبثیؽِثجث

 .اؼظظ

 ٔگؽل،ٚاثكحگبْثِٗٛاظافیٛٔی،ِٙبؼتزًِكبٌٗ،ِٙبؼتجًّیُگیؽی :ٗاژگاُ کيیذی



 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/964507
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/964508
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/964508
http://www.noormags.com/view/fa/creator/255612
http://www.noormags.com/view/fa/creator/255612
http://www.noormags.com/view/fa/creator/252434
http://www.noormags.com/view/fa/creator/252434
http://www.noormags.com/view/fa/creator/252433
http://www.noormags.com/view/fa/creator/252433
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/20
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/20
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1117
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1117
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/51434
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/51434
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebychar?Alphabet=all&r=3
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebychar?Alphabet=all&r=3
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/51434




  ِمبیكٗٔیّؽشنطًیحیِؼحبظیٓگّٕبَٚغیؽگّٕبَؾٔعأیِؽظ







 

  پٛؼقیٕب،ِسّع - ػؽفبٔی،ًٔؽاٌٗ :ٔٛیكٕعگبْ

 (پژٚ٘هی-ػٍّی )نّبؼٖاٚي-،قبي٘فح2931ُثٙبؼ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (39جب72اؾ-يفسٗ 17)

خبِؼٗآِبؼیایٓپژٚ٘م:ؼٚل.٘عفپژٚ٘مِمبیكٗٔیّؽشنطًیحیِؼحبظاْگّٕبَٚغیؽگّٕبَؾٔعأیِؽظثٛظ:٘عف

ٔفؽگّٕب417َٔفؽنب9299ًِثٛظٔعکٗجؼعاظآٔٙب2932ِؼحبظاْگّٕبَٚغیؽگّٕبَِؽظؾٔعاْ٘بیاقحبّْ٘عاْظؼقبي

ٔفؽجؼییٓنعکٗثباقحفبظٖاؾؼٚلّٔٛٔٗگیؽی929زدُّٔٛٔٗثباقحفبظٖاؾفؽِٛيکٛکؽاْ.ٔفؽغیؽگّٕبَثٛظ1399ٚ

ظاظٖ٘بثباقحفبظٖاؾجٛؾیغ.طجمٗایجًبظفیأحطبةنعٔعٚثٗفؽَکٛجبٖپؽقهٕبِٗپٕحػبٍِینطًیحیٔئٛپبقصظاظٔع

ٔحبیحٔهبْ:یبفحٗ٘ب.آؾِْٛآِبؼیجسٍیًٚاؼیبٔفچٕعِحغیؽیجسٍیًنعفؽاٚأیٚظؼيع،نبضى٘بیآِبؼجٛيیفیٚ

ثٗگٛٔٗایکٗ.ظاظثیٓٔیّؽشٚیژگی٘بینطًیحیِؼحبظاْگّٕبَٚغیؽگّٕبَؾٔعأیِؽظجفبٚتِؼٕبظاؼیِهب٘عٖنع

یبٔگیّٓٔؽٖٚیژگینطًیحیثؽِْٚیبٔگیّٓٔؽٖٚیژگینطًیحیؼٚأْژٔعیِؼحبظاْگّٕبَاؾغیؽگّٕبَکّحؽثٛظ،اِبِ

ثیهحؽثٛظ اؾغیؽگّٕبَ گؽاییِؼحبظاْگّٕبَ ٔحیدٗگیؽی. ِؼحبظاِْؽظیکٗظؼِدّغ٘بی: ِیجٛأْحیدٗگیؽیکؽظ

ظاؼایٚیژگی٘بینطًیحی ِؼحبظأیکٗظؼایٓخٍكبتنؽکثّٔیکٕٕع، ِؼحبظاْگّٕبَنؽکثِیکٕٕع،ظؼِمبیكٗثب

 .ِحفبٚجی٘كحٕع

 ِؼحبظ،ِؼحبظاْگّٕبَ،ٚیژگی٘بینطًیحی،ؾٔعأیِؽظ :ٗاژگاُ کيیذی
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ِمبیكٗاثؽثطهیظاؼٚ٘بیؼیكپؽیعْٚٚفٍٛکكحیٓظؼجؽکیتثبگؽٖٚظؼِبٔیکٕحؽيجکبٔٗ،ثؽثٙجٛظجکبٔهگؽیٌٚغؿل

  یٓجسثظؼِبْٔگٙعاؼٔعٖثبِحبظِْٚؼحبظاْکؽاک٘ؽٚی

 

 





  ٔژاظ،ٔفیكٗقٍطبٔی - اکجؽی،قؼیع - کؽیّی،ِٙعی - ٔبؾ،زّیعؼضبفحسی - زعاظی،ؼٚذهللا :ٔٛیكٕعگبْ

 (پژٚ٘هی-ػٍّی )نّبؼٖاٚي-،قبي٘فح2931ُثٙبؼ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (293جب32اؾ-يفسٗ 15)

٘عفاؾأدبَپژٚ٘مزبضؽِمبیكٗاثؽثطهیظاؼٚ٘بیؼیكپؽیعْٚٚفٍٛکكحیٓظؼجؽکیتثبگؽٖٚظؼِبٔیکٕحؽي:٘عف

ظؼیکپژٚ٘م:ؼٚل.بظاْکؽاک٘ؽٚییٓجسثظؼِبْٔگٙعاؼٔعٖثبِحبظْٚثٛظجکبٔٗ،ثؽثٙجٛظجکبٔهگؽیٌٚغؿلِؼح

ٔفؽاؾِؼحبظاْثٗکؽاکاؾثیٓجّبِیِؼحبظأیکٗظؼیکیاؾِؽاکؿظؼِبْٔگٙعاؼٔعٖظؼقطرنٙؽ93ٔیّٗآؾِبیهی

کبؼثٕعی.گّبؼظٖنعٔع(فؽ29ٖٔ)جٙؽاْ،ضعِبتظؼِبٔیظؼیبفثِیکؽظٔع،أحطبةنعٖٚثٗطٛؼجًبظفیظؼقٗگؽٖٚ

ظلیم39ٗخٍك3ٗگؽٖٚظؼِبٔیکٕحؽيجکبٔٗ،-ِیٍیگؽَؼٚؾا2ٗٔؼیكپؽیعْٚ)گؽٖٚ٘بثٗایٓجؽجیتثٛظکٗگؽٖٚاٚياؾ

39خٍك3ٗگؽٖٚظؼِبٔیکٕحؽيجکبٔٗ،-ِیٍیگؽَؼٚؾا19ٗٔفٍٛکكحیٓ)گؽٖٚظَٚاؾ(ایظؼِبْٔگٙعاؼٔعٖثبِحبظْٚ

ظ ای ِحبظْٚظلیمٗ ثب ٔگٙعاؼٔعٖ ؼِبْ ) اؾ ٔیؿ قَٛ گؽٖٚ ٚ( جکبٔٗ، کٕحؽي ظؼِبٔی 3گؽٖٚ ظؼِب39ْخٍكٗ ای ظلیمٗ

ّ٘ٗنؽکثکٕٕعگبْظؼپژٚ٘مظؼِؽزٍٗپیماؾِعاضٍٗٚثالفبيٍٗپفاؾاجّبَآْ.ثٙؽِٖیثؽظٔع(ٔگٙعاؼٔعٖثبِحبظْٚ

جکّی1ًٚ ِمیبـجکبٔهگؽیثبؼتؼا پیگیؽی، ِؽزٍٗ کؽظٔعِبٖ ثؽؼقیلؽاؼ. اظؼاؼِٛؼظ اؾٔظؽِؽفیِٓٚسؽک،

ٔحبیحٔهبْ:یبفحٗ٘ب.اقحفبظٖنع(ِبٔکٛٚا)ثؽایجسٍیًظاظٖ٘باؾؼٚل٘بیآِبؼجٛيیفیٚآؾِْٛجسٍیًٚاؼیبٔف.گؽفث

ٖظیگؽ،ثٌٗسبظظاظکّٗٔؽاتجکبٔهگؽیظؼپفآؾِْٛاِبٔٗپیگیؽیکب٘مظانحٗٚایٓکب٘مثیٓگؽٖٚظَٚثبظٚگؽٚ

یبفحٗ٘بّ٘چٕیٓٔهبْظاظٔعکِٗیؿاٌْغؿلثیٓگؽٖٚ٘بجفبٚتِؼٕبظاؼی،ظؼ٘یچِؽزٍٗای.آِبؼیِؼٕبظاؼثٛظٖاقث

 جؽکیتفٍٛکكحیٓثبِحبظْٚٚگؽٖٚظؼِبٔیکٕحؽيجکبٔٗ،ظؼِمبیكٗثبظٚ:ٔحیدٗگیؽی .ٔعانحٕع
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 ؼاثطٗٔگؽلِػ٘جی،ِٕجغکٕحؽيٚگؽایمثٗقٛءًِؽفِٛاظظؼظأهدٛیبْ

 

 

 

  ازّعی،ٌیال - کؽظِیؽؾا،ػؿتاٌٗ - ايغؽی،فؽ٘بظ :ٔٛیكٕعگبْ

 (پژٚ٘هی-ػٍّی )نّبؼٖاٚي-،قبي٘فح2931ُثٙبؼ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (224جب294اؾ-يفسٗ 11)

٘عفاؾأدبَپژٚ٘مزبضؽ،ثؽؼقیؼاثطٗثیٓٔگؽلِػ٘جی،ِٕجغکٕحؽيٚگؽایمثٗقٛءًِؽفِٛاظثٛظٖ:٘عف

ٔفؽاؾظأهدٛیبْظأهگبٖگیالْاؾطؽیكخعٚي929یأدبَجسمیكؼٚلایٓپژٚ٘مّ٘جكحگیاقثٚثؽا:ؼٚل.اقث

أحطبةنعٔع ای گیؽیضٛنٗ ؼٚلّٔٛٔٗ ثب ٚ ِٛؼگبْ ٘بیگؽایمِػ٘جی. پؽقهٕبِٗ آٚؼیاطالػبتاؾ ثؽایخّغ

آٌپٛؼت،ِٕجغکٕحؽيؼاجؽٚآِبظگیاػحیبظؾؼگؽاقحفبظٖنع یبفحٗ٘ب. گؽایمثٗقٛءثیٓٔگؽلِػ٘جی،ِٕجغکٕحؽيٚ:

ِؼبظٌٗ ٚاؼظ ٘بیِؼٕبظاؼ ػٕٛاْپیمثیٕیکٕٕعٖ ثٗ جٛأكحٕع طٛؼیکٗ ثٗ ظقثآِع، ِؼٕبظاؼیثٗ ؼاثطٗ ًِؽفِٛاظ

ظؼِدّٛع،ٔحبیحزکبیثاؾ.ّ٘چٕیٓ،ؼاثطِٗؼٕبظاؼیثیٓٔٛعٔگؽلِػ٘جیِٕٚجغکٕحؽيثٗظقثآِع.ؼگؽقیْٛنٛٔع

ظاؼایٔگؽلِػ٘ج افؽاظ ٚآْظانثکٗ ظاؼٔع یظؼٚٔیثیهحؽِٕجغکٕحؽيظؼٚٔیٚگؽایمکّحؽثٗقٛءًِؽفِٛاظ

ِٕجغ:ٔحیدٗگیؽی.کكبٔیکٗگؽایمِػ٘جیثیؽٚٔیظاؼٔع،ِٕجغکٕحؽيثیؽٚٔیٚگؽایمثیهحؽثٗقٛءًِؽفِٛاظظاؼٔع

 .کٕحؽيٚخٙثگیؽیِػ٘جیٔممِّٙیظؼگؽایمثٗقٛءًِؽفِٛاظظاؼٔع

 گؽایمثٗقٛءًِؽفِٛاظ،ِٕجغکٕحؽي،ٔگؽلِػ٘جی :ٗاژگاُ کيیذی
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14فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖ

:ػٕٛاْ

 تشسعي اثش ٍغتقیٌ ٗ غیشٍغتقیٌ خ٘دماسآٍذي، تناّؾ٘سي، فؼاه عاصي تاصداسي

سفتاسي ٗ ٍٖاست ٕاي اجتَاػي تش ع٘ءٍصشف ٍ٘اد دس داّؼ آٍ٘صاُ

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، حغِ سضايي جَاى٘يي، ٍحَذ ّشيَاّي، ػثاط ات٘اىقاعَي، ٍٖذي پ٘سمشد

:چکیعٖ

ژٚ٘مزبضؽثؽؼقياؼججبطضٛظوبؼآِعي،جىبٔهٛؼي،فؼبيقبؾيٚ٘عفاؾپ:ٕذف

اؾطؽیكجبثیؽثؽِٙبؼت٘بياخحّبػي)ثبؾظاؼيؼفحبؼي ظؼ( قٛءًِؽفِٛاظ ثب

.ظأمآِٛؾاْظثیؽقحبٔيثٛظ

٘بي:سٗػ ظثیؽقحبْ ظَٚ ٚ اٚي ظأمآِٛؾاْ جّبِي ؼا زبضؽ ِطبٌؼٗ ي خبِؼٗ

پكؽإِٔٗبطكآقیتپػی ظأم424ؽنٙؽاؼظثیًجهىیًِيظاظٔعوٗاؾِیبْآْ٘ب

ثؽايخّغآٚؼيظاظٖ٘ب.آِٛؾثٗػٕٛأّْٛٔٗثٗيٛؼتجًبظفيقبظٖأحطبةنعٔع

ثبؾظاؼيؼفحبؼ،ِمیبـ-اؾِمیبـضٛظوبؼآِعي،ِمیبـجىبٔهٛؼي،ِمیبـفؼبيقبؾي

نع اقحفبظٖ ِٙبؼت٘بياخحّبػيِبجكًِْٛٚؽفِٛاظ یبثيِعيپیهٕٙبظيثباؼؾ.

 افؿاؼ ٔؽَ اؾ spssاقحفبظٖ ٚیؽاقث ي پبیٗ ثؽ ِكیؽ جسٍیً گؽفث7ٚ .أدبَ

فؼبي:يافتٔ ٕا جىبٔهٛؼي، ضٛظوبؼآِعي، ِحغیؽ٘بي ِكیؽ، جسٍیً ٔحبیح اقبـ ثؽ

ِحغیؽ٘بي-قبؾي ٔیؿ ٚ ثبؾظاؼيؼفحبؼيِٚٙبؼت٘بياخحّبػيثٗيٛؼتِكحمیُ

 جىبٔهٛؼي، قٛءًِؽفضٛظوبؼآِعي، ثب فؼبيقبؾيؼفحبؼيثٗيٛؼتغیؽِكحمیُ

.ِٛاظظؼظأمآِٛؾاْاؼججبطِؼٕبظاؼيظانث

افؿایم:ّتیجٔ گیشي وٗ ٔهبِْيظٕ٘ع یبفحٗ٘بيظیگؽ، ایٓٔحبیحضّّٓ٘كٛیيثب

ثبؾظاؼي ضٛظوبؼآِعي، وب٘م ٚ ؼفحبؼي قبؾي فؼبي قیكحُ ٚ جىبٔهٛؼي قطٛذ

يِیؿاْقٛءًِؽفِٛاظؼاظؼظأمآِٛؾاْافؿایمؼفحبؼيِٚٙبؼت٘بياخحّبػ

 .ِيظ٘ع

:کٍیعٚاژگبْ

جىبٔهٛؼي،قیكحُفؼبيقبؾيؼفحبؼي،قیكحُثبؾظاؼيؼفحبؼ،ِٙبؼت ضٛظوبؼآِعي،

 ٘بياخحّبػي،قٛءًِؽفِٛاظ،ظأمآِٛؾاْ
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14فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖ

:ػٕٛاْ

تشسعي چٖاس دٕٔ تحقیقات ؽی٘ع ؽْاعي اػتیاد دس ايشاُ

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍحَ٘د ٍیْ٘ئي، ٍجیذ قشتاّي، حَیذ صشاٍي

:چکیعٖ

٘عفايٍيایٓجسمیك،ثؽؼقيجسمیمبتنیٛعنٕبقيظؼؾِیٕٗاػحیبظٚقٛء: ٕذف

ٛظوٗظؼاظٚاؼگػنحٗظؼوهٛؼثِٗؽزًٍِٗؽفِٛاظِطعؼٚظاؼٚ٘بيؼٚأگؽظاْث

.اخؽاظؼآِعٖاقث

ؼٚلپژٚ٘موحبثطبٔٗايثٛظٖٚثؽايأدبَآْجّبِيجسمیمبتيٛؼتگؽفحٗ:سٗػ

ظؼؾِیٕٗ٘بينیٛعقٛءًِؽفِٛاظیباؼؾیبثيقٛءًِؽفِٛاظظؼایؽاْخّغ

.آٚؼيِٚٛؼظجدؿیٗٚجسٍیًلؽاؼگؽفث

ٔحبیحثؽؼقي٘بيأدبَنعٖ،ٔهبْظاظٖوٗآِبؼاػحیبظطيچٙبؼظ٘ٗاضیؽ:يافتٔ ٕا

42جب23،ایٓثؽآٚؼظظؼخّؼیث2939ظؼٔٛقبْثٛظٖاقث؛ثٗگٛٔٗايوٗظؼقبي

ثؽاثؽثبیهِیٍیْٛٚقیًع(ِیٍیْٛٔفؽ39ِؼبظي2933طجكقؽنّبؼيقبي)قبي

.ٚثیكثٚپٕح٘ؿاؼٔفؽاػالَنعٖاقث

ایؽاْ:ّتیجٔ گیشي ظؼ جسمیمبتنیٛعنٕبقياػحیبظ ظ٘ٗ اؾچٙبؼ ٘بيزبيً یبفحٗ

ٔهبِْيظ٘عوٗثبجٛخٗثٗزدُجٙعیعِٛاظِطعؼٚؼٚاْگؽظاْ٘بٚنیٛعاػحیبظظؼ

جٛخٗوبفي جبً٘،قٓ،نغًٚجسًیالتِؼحبظاْ، ججغآْجغییؽخٕكیث، وهٛؼٚثٗ

ًِؽ نٕبقي جسمیمبتنیٛع ثٗ خّؼیثػِّٛي،ٔكجث ظؼ ًِؽفِٛاظ قٛء فٚ

 .ظأمآِٛؾاْ،ظأهدٛیبْ،وبؼوٕبْظٌٚحيٚغیؽظٌٚحييٛؼتٔپػیؽفحٗاقث



:کٍیعٚاژگبْ

 نیٛعنٕبقي،اػحیبظ،آِبؼ







http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4002&Number=26&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%8A




14،قبي٘فحُ،نّبؼٖفًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي



:ػٕٛاْ

ػذً ٍصشف /ٍقايغٔ ػ٘اٍو تاىیْي، خاّ٘ادگي، ؽخصیتي ٗ تشتیتي دس ٍصشف مْْذگاُ

مْْذگاُ ؽیؾٔ

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ؽٖشٓ ُؽنشصادٓ

:چکیعٖ

٘عفاؾأدبَایٓپژٚ٘مِمبیكٗػٛاًِثبٌیٕي،ضبٔٛاظگي،نطًیحيٚجؽثیحي:ٕذف

.ظؼًِؽفوٕٕعگبْٚػعًَِؽفوٕٕعگبْنیهٗثٛظ

ػٍي:سٗػ ٔٛع اؾ جٛيیفي ثٛظ-ؼٚلپژٚ٘م، اي ِمبیكٗ جّبِي. آِبؼي خبِؼٗ

ٔفؽاؾٔٛخٛأبْٚخٛأبِْؼحبظث999ٗجؼعاظ.قبيثٛظٔع13جب23ٔٛخٛأبْٚخٛأبْ

پؿنهلبٔٛٔيِٚؽاوؿظؼِبٔيٚجؽن ثٗوبْٔٛايالذٚجؽثیث، ًِؽفنیهٗوٗ

ٚ ثٛظٔع أبْٚخٛأبٔيوٗنیهًِٗؽفّٔئفؽاؾٔٛخ999ٛاػحیبظِؽاخؼٗوؽظٖ

اثؿاؼأعاؾٖگیؽي،پؽقهٕبِٗٚیژگي.وؽظٔع،ثٗؼٚلطجمٗايجًبظفيأحطبةنعٔع

.ٚپؽقهٕبِِٗسمكقبضحٗثٛظ1-٘بينطًیحيچٕعٚخٙيِیٕٗقٛجب

یبفحٗ٘بٔهبْظاظٔٛخٛأبْٚخٛأبًِْؽفوٕٕعٖنیهٗٔكجثثٗٔٛخٛأبْ:يافتٔ ٕا

 خٛأبٔي ِسجثظؼٚ ٚ وٕحؽي أع، ثبٌیٕي ظاؼايػالئُ وٕٕع، ًِؽفّٔي نیهٗ وٗ

ٚ پؽضبنگؽ پػیؽ، ٘یدبْ ٔیؿ نطًیحي ٌسبظ اؾ ثٛظٖ، وّحؽ ٘ب آْ ٘بي ضبٔٛاظٖ

.ِضطؽة٘كحٕعِٚكٌٛٚیثپػیؽيظؼآْ٘بوّحؽاقث

یبفحٗ٘بيجسمیكجٍٛیسبتوبؼثؽظيظؼضعِبتِهبٚؼٖثبٌیٕيٚآِٛؾل:ّتیجٔ گیشي

 .ضبٔٛاظٖ٘بظاؼظ

:کٍیعٚاژگبْ

 ػٛاًِثبٌیٕي،ضبٔٛاظگي،نطًیحي،ًِؽفنیهٗ،ٔٛخٛأبْ،خٛأبْ
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14فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖ

:ػٕٛاْ

ػيو گشايؼ تٔ ع٘ء ٍصشف ٍ٘اد ٍخذس دس ج٘اّاُ عاخت ٗ اػتثاسياتي ٍقیاط 

(ٍطاىؼٔ ٍ٘سدي اعتاُ خشاعاُ سض٘ي)

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍائذٓ عادات سقیة، ػثذاىٕ٘اب پ٘سقاص، اٍیِ ٍحَذي

:چکیعٖ

ظؼ:ٕذف ِٛثؽ ِمیبـقٕدمػٛاًِ اػحجبؼیبثي ٘عفقبضثٚ ثب پژٚ٘مزبضؽ

اقث نعٖ أدبَ خٛأبْ ظؼ ِطعؼ ِٛاظ ًِؽف قٛء ثٗ .گؽایم

٘عفقبضثٚ:سٗػ ثب ٔٛعّ٘جكحگي، اؾ جٛيیفيٚ ؼٚلپژٚ٘مایٓثؽؼقي،

(قبي13جب24)ٔفؽخٛاِْؼحبظ293ظؼایٓپژٚ٘م،.ٕ٘دبؼیبثيِمیبـثٛظٖاقث

ظؼِؽاوؿالبِحيِیبِْعتجؽناػحیبظ2932جبجیؽ2939وٗطي٘هثِبٖ،اؾآغؼ

ٔٗگیؽي٘عفّٕعأحطبةنعٔعٚاقحبْضؽاقبْؼضٛيِهغٛيظؼِبْثٛظٔعثبؼٚلّٔٛ

ِمیبـقٕدمػٛاًِِٛثؽظؼگؽایمثٗقٛءًِؽفِٛاظِطعؼؼاپفاؾطؽازي

.قٛاٌي،جىّیًوؽظٔع73ِمیبـظؼلبٌتیهفؽَ

ؼٚایييٛؼيِٚسحٛایيِمیبـجٛقظِحطًًبْؼٚاْنٕبقيٚخبِؼٗ:يافتٔ ٕا

سبقجٗيؼٚایيقبؾٖ،اؾجسٍیًّ٘چٕیٓ،ثِٕٗظٛؼِ.نٕبقيِٛؼظجبییعلؽاؼگؽفث

یبفحٗ٘بيپژٚ٘مقبضحبؼوٍيِمیبـ،ثبقٌِٗٛفٗ.ػبًِجبییعيِؽججٗظَٚاقحفبظٖنع

قٕدم ثؽاي ؼا اخحّبػي ػٛاًِ ٚ ِسیطي ٚ فؽظي ثیٓ ػٛاًِ فؽظي، ػٛاًِ ي

اػحجبؼایِٓمیبـٔیؿ.ػٛاًِِٛثؽظؼگؽایمثٗقٛءًِؽفِٛاظِطعؼجبییعوؽظٔع

.ثؽآٚؼظنع32/9حفبظٖاؾضؽیتآٌفبيوؽٚٔجبشثباق

یبفحٗ٘بيپژٚ٘مٔهبِْيظ٘عوٗایِٓمیبـاثؿاؼيؼٚاِٚؼحجؽثؽاي:ّتیجٔ گیشي

قٕدمػٛاًِِٛثؽظؼگؽایمثٗقٛءًِؽفِٛاظِطعؼخٛأبْاقثٚثبجٛخٗثٗ

ظاقحفبظٖلؽاؼؼٚایيٚاػحجبؼِٕبقت،ِيجٛاْآْؼاظؼخبِؼٗ٘بيآِبؼيِهبثِٗٛؼ

 .ظاظ

:کٍیعٚاژگبْ

 قبضثٚاػحجبؼیبثي،قٛءًِؽف،ِٛاظِطعؼ،اػحیبظ،خٛأبْ
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14فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

صّذگي تش تٖث٘د میفیت صّذگي ٗ عثل ٕاي ٍقاتئ اي اثشتخؾي آٍ٘صػ ٍٖاست ٕاي 

ٍؼتاداُ تحت دسٍاُ ّگٖذاسّذٓ ٍتادُٗ



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍٖذي پغْذيذٓ، ٍحَ٘د ؽیشاصي، ػيي تیگي



:چکیعٖ

ثٙجٛظ: ٕذف ثؽ آِٛؾلِٙبؼت٘بيؾٔعگي اثؽثطهي ٘عفثؽؼقي پژٚ٘مثب ایٓ

أدبَ ِحبظْٚ ٔگٙعاؼٔعٖ ظؼِبْ جسث ِؼحبظاْ اي ِمبثٍٗ ٘بي قجه ٚ ؾٔعگي ویفیث

.گؽفث

خبِؼٗآِبؼيایٓپژٚ٘مِؼحبظاْظؼزبي.پژٚ٘مزبضؽنجٗآؾِبیهياقث:سٗػ

ِحبظْٚنٙؽقحبْنب٘ؽٚظثٛظ ثٙجٛظيجسثظؼِبْٔگٙعاؼٔعٖ ٔفؽ42ّٔٛٔٗپژٚ٘م.

أحطبثيثٗؼٚلظاٚطٍجبٔٗثٛظٔعوٗثٗطٛؼجًبظفيثٗظٚگؽٖٚآؾِبیهيٚگٛاٖجمكیُ

عانثخٙبٔيٚقجه٘بيِمبثٍٗايأعٌؽِٚمیبـ٘بيویفیثؾٔعگيقبؾِبْثٙ.نعٔع

نع اخؽا گؽٖٚ ظٚ ٘ؽ ظؼ آؾِْٛ پف ٚ آؾِْٛ پیم يٛؼت ثٗ .پبؼوؽ

ضؽظٖ:يافتٔ ٕا ظؼ آِٛؾني، خٍكبت ظؼ وٕٕعگبْ ّٔؽاتنؽوث وٗ ظاظ ٔهبْ ٔحبیح

اؾ ثبالجؽ ِؼٕبظاؼي طٛؼ ثٗ ِعاؼ ٘یدبْ ٚ ِعاؼ ِكبٌٗ اي ِمبثٍٗ قجه ِمیبـ٘بي

گ ثٛظّٔؽاتگؽٖٚ ٛاٖ ِمیبـ٘بيویفیثؾٔعگي،ِهطىنعوٗ. ّ٘چٕیٓ،ظؼضؽظٖ

ّٔؽاتافؽاظگؽٖٚآؾِبیهيظؼضؽظِٖمیبـ٘بيؼٚاثظثیٓفؽظي،قالِثفیؿیىيٚ

ثٛظ گٛاٖ گؽٖٚ ّٔؽات اؾ ثبالجؽ ِؼٕبظاؼي طٛؼ ثٗ ؾٔعگي .ٍِؿِٚبت

ثاؼجمبقطرثٗٔظؽِيؼقع،آِٛؾلِٙبؼت٘بيؾٔعگيِيجٛأعثبػ: ّتیجٔ گیشي

ویفیثؾٔعگيافؽاظنعٖٚجىٕیه٘بيِٛثؽيؼاثؽايِمبثٍٗثباقحؽـٚ٘یدبْ٘بي

 ِٕفياؼایٗوٕع

:کٍیعٚاژگبْ

 ِٙبؼت٘بيؾٔعگي،ویفیثؾٔعگي،قجه٘بيِمبثٍٗاي
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14ًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖف



:ػٕٛاْ

پیؼ تیْي سإثشدٕاي ٍقاتئ تا اعتشط تش اعاط ٗيژگي ٕاي ؽخصیتي ٗاتغتگاُ ٍ٘اد ٍحشك

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٕايذٓ چشاغؼيي گو، حغِ احذي، اٍیشٍغؼ٘د سعتَي

:چکیعٖ

٘بي:ٕذف ٚیژگي اقبـ ثؽ اقحؽـ ثب ِمبثٍٗ ؼا٘جؽظ٘بي ثیٕي پیم زبضؽ پژٚ٘م ٘عف

.نطًیحيظؼافؽاظٚاثكحٗثِٗٛاظِسؽنثٛظ

ؼٚلپژٚ٘مّ٘جكحگيثٛظ:سٗػ ِٛاظ. ثٗ ٚاثكحٗ افؽاظ وٍیٗ آِبؼيایٓپژٚ٘مؼا خبِؼٗ

ِسؽنوٗثٗيٛؼتِحٛاٌيطيیهقبيگػنحٗثِٗؽاوؿجؽناػحیبظنٙؽجٙؽاِْؽاخؼٗوؽظٖ

 ظانحٕع ِٛاظ ثٗ جهطیىٚاثكحگي ٚ ٔفؽ219)ثٛظٔع ظاظٔع( ِي جهىیً گیؽي. ؼٚلّٔٛٔٗ ثب

نؽوثوٕٕعگبْثب.ٔفؽثٗػٕٛأّْٛٔٗپژٚ٘مأحطبةنعٔع192یٓخبِؼٗجًبظفئظبِعاؼاؾا

اقحؽـالؾاؼٚـ(فؽَوٛجبٖ)اقحفبظٖاؾپؽقهٕبِٗ٘بينطًیحئئٛ -ٚؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗثب

.ِٛؼظآؾِْٛلؽاؼگؽفحٕع(فؽَوٛجبٖ)فٌٛىّٓ

یيٚؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗثبٔحبیحپژٚ٘مٔهبْظاظوٗثیٓثُؼعنطًیحيؼٚاْؼٔدٛؼضٛ:يافتٔ ٕا

اقحؽـظٚؼيخٛیيٚگؽیؿٚاخحٕبةّ٘جكحگيِثجثٚثبضٛیهحٓظاؼيّ٘جكحگيِٕفيٚخٛظ

ظاؼظ خكحدٛيزّبیثاخحّبػيّ٘جكحگي. ظٚؼيخٛیيٚ گؽایيثب ثؽْٚ نطًیحي ثُؼع ثیٓ

يِمبثٍِٗثجثٚثبِكٌٛٚیثپػیؽيّ٘جكحگيِٕفيٚثیٓثُؼعنطًیحيقبؾگبؼيثبؼا٘جؽظ٘ب

ثُؼعنطًیحيٚظیفٗ.ايضٛیهحٓظاؼيٚخكحدٛيزّبیثاخحّبػيّ٘جكحگيِثجثٚخٛظظاؼظ

.نٕبقي٘یچیهاؾؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗايؼاظؼافؽاظٚاثكحٗثِٗٛاظِسؽنپیمثیٕئّيوؽظ

حٗثٗٚیژگي٘بينطًیحي،جٛاْپیمثیٕيؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗايؼاظؼافؽاظٚاثك: ّتیجٔ گیشي

پیهٕٙبظِينٛظظؼطؽذظؼِبْثیّبؼاِْؼحبظثٗاؼؾیبثيٚیژگي٘بي.ِٛاظِسؽنظاؼا٘كحٕع

 .نطًیحيآْ٘بجٛخٗنٛظ

:کٍیعٚاژگبْ

 ٚیژگي٘بينطًیحي،ؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗثباقحؽـ،ٚاثكحگيثِٗٛاظِسؽن
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14فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

ع٘گیشي حافظٔ صشيح ٗ ضَْي دس افشاد ٍثتال تٔ ع٘ءٍصشف ٍ٘اد افیّ٘ي، تشك مشدٓ ٗ افشاد 

تْٖجاس



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ػيي قائذّیاي جٖشٍي، جؼفش حغْي



:چکیعٖ

٘بي:ٕذف ِسؽن ثٗ ٔكجث ضّٕي ٚ يؽیر زبفظٗ قٛگیؽي ثؽؼقي ٘عفپژٚ٘مزبضؽ

.ِؽثٛطثِٗٛاظظؼافؽاظِجحالثٗقٛءًِؽفِٛاظافیٛٔي،جؽنوؽظٖٚافؽاظثٕٙدبؼثٛظ

:سٗػ افیٛٔي،جؽنوؽظٖٚثٕٙدبؼث13ٗقٗگؽٖٚ ٔفؽياؾافؽاظِجحالثٗقٛءًِؽفِٛاظ

نیّٖٛٔٛٔٗثؽظاؼيظؼظقحؽـأحطبةنعٔعٚپفاؾّ٘حبقبؾيثؽاقبـِحغیؽ٘بيقٓ،قطر

ٚ(قٛگیؽيزبفظٗيؽیر)جسًیالتٚٔٛعِبظًِٖؽفي،جٛقظآؾِْٛ٘بيثبؾنٕبقيزبفظٗ

 وٍّبت ؼیهٗ ضّٕيق)جىّیً ي زبفظٗ ٛگیؽي گؽفحٕع( لؽاؼ اؼؾیبثي .ِٛؼظ

ظؼ:يافتٔ ٕا جؽنوؽظٖ افیٛٔيٚ قٛءًِؽفِٛاظ ِجحالثٗ افؽاظ وٗ ظاظ ٔهبْ ٘ب ظاظٖ جسٍیً

ِمبیكٗثبافؽاظثٕٙدبؼظاؼايقٛگیؽيزبفظٗضّٕي٘كحٕع،ظؼزبٌيوٗظؼزبفظٗيؽیرفمظ

قٛگیؽ افیٛٔي، ِٛاظ قٛءًِؽف ثٗ ِجحال ظاظٔعافؽاظ ٔهبْ .ي

جٍٛیسبت:ّتیجٔ گیشي جٛأع ِي اػحیبظ ثؽ زبوُ ضّٕي ٚ يؽیر زبفظٗ فؽایٕع٘بي نٕبقبیي

 وبؼثؽظيِطٍٛثيظؼؾِیٕٗجهطیى،ظؼِبْٚپیهگیؽيقٛءًِؽفِٛاظظانحٗثبنع



:کٍیعٚاژگبْ

 قٛءًِؽفِٛاظ،اػحیبظ،قٛگیؽيزبفظٗ،زبفظٗيؽیر،زبفظٗضّٕي
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14فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

اثشتخؾي جيغات گشٕٗي ٍصاحثٔ اّگیضؽي تشاستقاء ػضت ّفظ ٗ خ٘دماسآٍذي صّاُ ٍؼتاد



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ػزسا اػتَادي، ػيي امثش اتشإیَي، عؼیذٓ صفشي، حاٍذقاعَي، عَیشٓ دٕقاّي فیشٗصآتادي



:چکیعٖ

٘عفاؾأدبَایٓپژٚ٘مثؽؼقياثؽثطهيًِبزجٗأگیؿنيثؽػؿتٔففٚضٛظوبؼآِعيؾٔبْ: ٕذف

.ِؼحبظظؼزبيظؼِبْثٛظ

خبِؼِٗٛؼظ.پفآؾِْٛثبگؽٖٚگٛاٖثٛظ-ْٛجسمیكزبضؽ،نجٗآؾِبیهياؾٔٛعطؽذپیمآؾِ: سٗػ

ظؼجبثكحبْ نبًِجّبِيؾٔبِْؼحبظِؽاخؼٗوٕٕعٖ ثِٗؽوؿثبؾجٛأي2932ِطبٌؼٗ، ثؽايجؽناػحیبظ

ٔفؽثٗؼٚلّٔٛٔٗگیؽيظؼظقحؽـثٗػٕٛا99ْوّپاػحیبظآیٕعٖؼٚنٓنٙؽايفٙبْثٛظ،وٗجؼعاظ

جمكیُ(ٔفؽ23ظؼ٘ؽگؽٖٚ)جًبظفيثٗظٚگؽٖٚآؾِبیمٚگٛأّٖٛٔٗآِبؼيأحطبةنعٖٚثٗيٛؼت

ظلیمٗايثؽؼٚيگؽ39ٖٚخٍكبتِهبٚؼٖگؽٚ٘يثٗقجهًِبزجٗأگیؿنيظؼطي٘هثخٍكٗ.نعٔع

ثؽايخّغآٚؼيظاظٖ٘باؾپؽقهٕبِٗػؿتٔففوٛپؽاقّیثٚضٛظوبؼآِعيػِّٛي.آؾِبیماخؽانع

.اقحفبظٖنع

.ٗ٘بٔهبْظٕ٘عٖاثؽثطهيًِبزجٗأگیؿنيثٛظیبفح:يافتٔ ٕا

ظؼ:ّتیجٔ گیشي أگیؿنيجٛأكحٗ گؽفثوًِٗبزجٗ ٘بيایٓثؽؼقيِيجٛأْحیدٗ ثؽاقبـیبفحٗ

 .افؿایمػؿتٔففٚضٛظوبؼآِعيافؽاظگؽٖٚآؾِبیمِٛثؽٚالغنٛظ



:کٍیعٚاژگبْ

 ًِبزجٗأگیؿني،ػؿتٔفف،ضٛظوبؼآِعي،ؾٔبِْؼحبظ
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14فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبي٘فحُ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

ٍقايغٔ تصَیٌ گیشي ٍخاطشٓ آٍیض دس افشاد ٍصشف مْْذٓ اٗپیً٘ ٗ َٕتاياُ عاىٌ



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، صٕشا ٍحَذي فشد، تٖاسٓ تشصگش، فٖیَٔ دٗعت ٍحَذي، اعَاػیو ؽیشي، ٗحیذ ّجاتي



:چکیعٖ

ؾیؽثٕبیي:ٕذف ٘بي ِىبٔیؿَ جؽیٓ اقبقي اؾ یىي جٛاْ ِي ؼا آِیؿ ِطبطؽٖ گیؽي جًّیُ

٘عفایِٓطبٌؼِٗمبیكٗجًّیُگیؽيِطبطؽٖآِیؿظؼافؽاظ.ؼفحبؼ٘بيجىبٔهيٚاػحیبظظأكث

.حبیبْقبٌُثٛظًِؽفوٕٕعٖاٚپیَّٛٚ٘

غیؽًِؽفوٕٕع39ًِٖؽفوٕٕعٖاٚپی39َِٚٛمبیكٗاي،-ظؼایٓپژٚ٘مِمطؼيػٍي: سٗػ

آؾِْٛػًت.وٗاؾٔظؽقٓٚخٕفثبگؽًِٖٚؽفوٕٕعّٖ٘حبنعٖثٛظٔع،نؽوثظاظٖنعٔع

.نٕبضحيضطؽپػیؽيثبظوٕىيثؽايقٕدمجًّیُگیؽيِطبطؽٖآِیؿاقحفبظٖنع

یٓظٚگؽٖٚافؽاظًِؽفوٕٕعٖٚغیؽًِؽفوٕٕعٖاؾٔظؽِیبٔگیٓظفؼبتثبظنعْث: يافتٔ ٕا

ثبظوٕه٘بیيوٗجؽویعٖأع،ِیبٔگیٓجؼعاظظفؼبتثبظنعْوًثبظوٕه٘بٚزعالًظفؼبتثبظوؽظْ

.یهثبظوٕهجفبٚتِؼٕبظاؼيثٗظقثآِع

اؾجًّیُگیؽيِطبطؽٖآِیؿثیهحؽيافؽاظًِؽفوٕٕعٖاپیَٛٔكجثثٗافؽاظقبٌُ:ّتیجٔ گیشي

ثؽضٛؼظاؼٔع

 



:کٍیعٚاژگبْ

جًّیُگیؽيِطبطؽٖآِیؿ،جىبٔهگؽي،افؽاظًِؽفوٕٕعِٖٛاظافیٛٔي
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1فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبياٚي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

-03تشسعي ٗ ٍقايغٔ استثاط تیِ ٍ٘ىفٔ ٕاي ؽخصیتي ٗ سإثشدٕاي ٍقاتئ دس ٍؼتاداُ تٔ تشياك 

عاىٔ 03



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ػثاط پ٘سؽٖثاص، رتیح اىٔ جؼفشي صادٓ، دمتش ػيیشضا جضايشي



:چکیعٖ

ایٓپژٚ٘مظؼپيثؽؼقيِٚمبیكٌِٗٛفٗ٘بينطًیحيٚؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗايّٚ٘چٕیٓثؽؼقي

39ثؽايایِٕٓظٛؼگؽٖٚجسمیمينبًِ.اقث94ـ99اؼججبطثیٓایٓظٚظؼافؽاظِؼحبظثٗجؽیبن

ٔفؽؼاث39ٗٔفؽِؼحبظثٗجؽیبنثبجٛخٗثِٗحغیؽ٘بيوٕحؽيأحطبةّٚ٘یٓطٛؼثؽايِمبیكٗٔحبیح،

ظؼ.ػٕٛاْگؽٖٚگٛاٖأحطبةٚثبجٛخٗثِٗحغیؽ٘بيوٕحؽيظٚگؽٖٚثبُّ٘٘حبقبؾيگؽٚ٘ينعٔع

ٚچهٌیكثؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗاي(NEO-FFI)ایٓپژٚ٘ماؾپؽقهٕبِٗپٕحػبًِنطًیثٔئٛ

٘بينطًیحياؾّ٘چٕیٓثؽايوٕحؽياثؽافكؽظگيٚاضطؽاةثؽٌِٛفٗ.وبؼٚؼٚنیؽؼاقحفبظٖنع

ٔحبیحثٗظقثآِعٖٔیؿزبوياؾآْثٛظوٗافؽاظ.ظٚآؾِْٛافكؽظگيٚاضطؽاةثهٔیؿاقحفبظٖنع

ِؼحبظثعْٚازحكبةاثؽافكؽظگيٚاضطؽاةاؾٌِٛفٗنطًیحيػًجیثثبالجؽٚثؽٚٔگؽائي،جٛافك

اضطؽاة، ازحكبةافكؽظگيٚ ثب ثٛظٔع، ٚخعأيثٛظْوّحؽيثؽضٛؼظاؼ فمظظؼٚ گؽٖٚ ظٚ ٔیؿ

ّ٘چٕیِٓؼحبظاْاؾؼا٘جؽظ٘بيِمبثٍٗايِحّؽوؿ.ٌِٛفٗٚخعأيثٛظْثبُ٘جفبٚتِؼٕبظاؼظانحٗأع

ؼا٘جؽظ٘بيغیؽِٛثؽثب.ثؽِكبٌٗوّحؽٚاؾؼا٘جؽظ٘بيوُاثؽٚغیؽِٛثؽثیهحؽاقحفبظِٖيوٕٕع

 .ؼاثطٗايِؼىٛـٔهبْظاظٖأعػًجیثٔیؿؼاثطٗايِكحمیُظانحٕعٚثبٚخعأيثٛظْ



:کٍیعٚاژگبْ

 نطًیث،ِمبثٍٗ،ِؼحبظ
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1فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبياٚي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

تشسعي ساتطٔ افغشدگي تا ّگشػ تٔ ع٘ء ٍصشف ٍ٘اد ٍخذس دس تیِ داّؼ آٍ٘صاُ ٍقطغ ٍت٘عطٔ 



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، حاٍذ تشٍاط



:چکیعٖ

زبضؽثب٘عفثؽؼقيؼاثطٗافكؽظگيثبٔگؽلظأمآِٛؾاِْمطغِحٛقطٗنٙؽجٙؽاْپژٚ٘م

جسمیك ؼٚل اؾ اقحفبظٖ ثب ِٕظٛؼ، ثعیٓ اقث یبفحٗ أدبَ ثیٓ ظؼ ِطعؼ ِٛاظ ًِؽف قٛء ثٗ

ٔفؽاؾظأمآِٛؾاْپبیٗ٘بياٚي،ظَٚٚقَٛظثیؽقحبْ٘بينٙؽجٙؽاْ،ثبؼٚل233ّ٘جكحگي،

نٗايچٕعِؽزٍٗايأحطبةٚآؾِْٛافكؽظگيثهٚٔگؽلقٕحقٛءًِؽفّٔٛٔٗگیؽيضٛ

پفاؾخّغآٚؼيظاظٖ٘بٚجسٍیًآٔٙب.ِٛؼظاؼؾیبثيلؽاؼگؽفحٕع(ِٛقٛيّٚ٘ىبؼاْ)ِٛاظِطعؼ

ؾیؽ آِع ظقث ثٗ ٔحبیح ِحغیؽٖ ظٚ ٚاؼیبٔف جسٍیً ٚ پیؽقْٛ ّ٘جكحگي ضؽیت اؾ اقحفبظٖ :ثب

ٔٛخٛأبْافكؽظٖ ؽيثٗقٛءٔگؽلِثجثج(يؽفٔظؽاؾخٕكیثٚپبیٗ٘بيجسًیٍيآٔبْ،)ـ

.ًِؽفِٛاظِطعؼظاؼٔع

ّ٘جكحگي ػبظي، ِطعؼظؼگؽٖٚ قٛءًِؽفِٛاظ ٔگؽلٔٛخٛأبْثٗ ثیّٓٔؽاتافكؽظگيٚ ـ

.ٚخٛظظاؼظِثجث

ثبالجؽاؾقبیؽپبیٗـنیٛعافكؽظگيظؼثیٓظأمآِٛؾاْظضحؽپبیٗاٚيٚپكؽاْپبیٗقَِٛحٛقطٗ،

 .٘بيجسًیٍياقث



:کٍیعٚاژگبْ

 افكؽظگي،قٛءًِؽفِٛاظِطعؼ،ٔٛخٛأي
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1فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبياٚي،نّبؼٖ

:ػٕٛاْ

تٔ ٍْظ٘س ؽْاعايي افشاد ٍغتؼذ ع٘ء ٍصشف ٍ٘اد دس تیِ داّؾج٘ياُ داّؾگآ ٕاي  ْٕجاسياتي آصٍُ٘ آٍادگي اػتیاد

تٖشاُ

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش حغیِ اعنْذسي، دمتش حغیِ آصاد، ػضت اىٔ مشدٍیشصا

:چکیعٖ

ثٗیىياؾأٛاعِٛاظِطعؼ،جسمیمبتاضیؽثباقحٕبظثِٗطبٌؼبتخبِغٚاٌگٛئهبْظاظٖاقثوٗظؼوٕبؼافؽاظٚاثكحٗ

.كحؼعاػحیبظثِٗٛاظِطعؼ٘كحٕعجؼعاظلبثًجٛخٙياؾافؽاظؼاِيجٛاْیبفثوٗاؾٔظؽنطًیحيِ

پژٚ٘مزبضؽٔیؿثباِؼبْٔظؽثٗایٓجسمیمبتٚثب٘عفآِبظٖقبؾيٚثؽؼقياؼؾلجهطیًيقٗضؽظِٖمیبـپػیؽل

اؾفؽَثٍٕعآؾِْٛچٕعٚخٙينطًیحيِیٕٗ(MAC.R)ِٚيثبؼگيِهأعؼٚ(APS)،اقحؼعاظاػحیبظ(AAS)اػحیبظ

ثٗيٛؼت(Pilot Study)ظؼِٛؼظقٛءًِؽفِٛاظطؽازينعٖاقثوٗپفاؾِطبٌؼِٗمعِبجي(MMPI-2)قٛجب

ٗؼٚلظأهدٛوٗث399ِؼحبظظاٚطٍتظؼِبّْٚ٘چٕی293ٓقٛاٌيجٕظیُٚثؽؼٚي39ِهحؽنٚظؼلبٌتیهفؽَ

أكبٔيظؼقطر ػٍَٛ ِٕٙعقيٚ فٕيٚ ٕ٘ؽ، آِٛؾنيپؿنىي، گؽٖٚ چٙبؼ اؾ جًبظفيقبظٖ ايٚ گیؽيطجمٗ ّٗٔٛٔ

:قٛايؾیؽِٛؼظثؽؼقيلؽاؼگؽفثظأهگبٖ٘بيجٙؽاْأحطبةنعٖثٛظٔع،اخؽاٚپبقصثٗ

ؼظ؟آیبثیًِٓؽفِٛاظّٚٔؽٖزبيًظؼِمیبـقٛءًِؽفِٛاظؼاثطٗٚخٛظظا.2

قٛءًِؽفِٛاظؼاثطٗٚخٛظظاؼظ؟آیبثیٓخٕكیثّٚٔؽٖزبيًاؾِمیبـآِبظگي.1

آِبظگياػحیبظؼاثطٗٚخٛظظاؼظ؟ظؼِمیبـ(ٕ٘ؽ،فٕيِٕٚٙعقي،پؿنىيٚأكبٔي)آیبثیّٓٔؽاتگؽٖٚ٘بيآِٛؾني.9

جٛأبیيج ِمیبـِٛؼظقٕدم، اؾپژٚ٘مزبضؽ، اؾقبیؽالهبؼخبِؼٗ،ثؽاقبـٔحبیحثٗظقثآِعٖ فىیهِؼحبظاْؼا

جؼییِٓٛاؼظقٛءًِؽفِٛاظٚجفىیهگؽٖٚ٘بيپؽضطؽؼاظاؼظٚٔیؿِسبقجٗآٌفبيوؽٚٔجبشٔهبِْيظ٘عوِٗمیبـ

.جؽجیتزبئؿثیهحؽیٓجٛاْ٘كحٕعثAAS MAC.Rٚ،APSٗ٘بي

، A(Addiction)ّ٘چٕیٓٔحبیحزبيًاؾجسٍیًػٛاًِثٗؼٚلجبییعي،قٗػبًِؼاِهطىوؽظوٗثٗجؽجیت،ػبًِ

N (Neurosis)ٚE (Emotional)ٔبِگػاؼينعٔع. 

:کٍیعٚاژگبْ

 ،ػٛاًِضطؽقبؾاػحیبظ،اقحؼعاظاػحیبظ،اػحؽافثًِٗؽفِٛاظ،جسٍیًػبMMPI – 2ًِٕ٘دبؼیبثي،
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1فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبياٚي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

اػتیاد ٗ تاصپشٗسي ٍؼتاداُ



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش ٍصطفي اقيیَا



:چکیعٖ

اػحیبظثِٗٛاظِطعؼظؼزبيزبضؽثٗ.ًِؽفِٛاظِطعؼقبثمٗطٛالٔيظؼؾٔعگيٚزیبتثهؽظاؼظ

اخحّبػيوهٛؼجبثیؽ–فؽٕ٘گيٚالحًبظي-ػٕٛاْیهِهىًاخحّبػيجٍميِينٛظوٗثؽاثؼبظالحًبظي

اقث ثٛظٖ گػاؼ آٚؼ. اػحیبظ ِٛاظ ثٗ ٚاثكحگي یب اػحیبظ چٙبؼِفَٙٛ ظؼ اػحیبظ پعیعٖ ثؽؼقي ٚ-ظؼ ِؼحبظ

229324724.بظاْپؽظاضحِٗينٛظثبؾپؽٚؼيِؼح

ظؼثؽؼقيپعیعٖاػحیبظٚجسٍیًایٓپعیعٖثٗػٕٛاْآقیتاخحّبػيظؼچٕعیٓقطرظؼٔظؽگؽفحِٗينٛظ

قطروالْیبقبضحبؼ٘بيخبِؼٗ،قطرِیبٔٗیبؼٚاثظفؽظثبخبِؼٗٚضبٔٛاظٖٚقطرضؽظثب:وٗػجبؼجٕعاؾ

جئٛؼيظیگؽيوٗایِٓمبٌٗظؼجسٍیًپعیعٖاػحیبظثعاْجٛخٗوؽظٖ،جؼییٓقٍكٍِٗؽاجتػًٍ.ِكبئًفؽظي

 .اقث

وٗؼٚلاٚي،ػجبؼت.عٖاػحیبظاقحفبظٖنعٖاقثظؼایٓپژٚ٘م،اؾظٚؼٚلجسمیكثؽايججییٓٚجسٍیًپعی

وٗاؾایٓطؽیكثٗثؽؼقيػٛاًِِٛثؽظؼثؽٚؾپعیعٖاػحیبظّٚ٘چٕیٓآثبؼ اقثاؾؼٚلجسٍیًِسحٛا

نیٖٛظیگؽيوٗ.ٔبنياؾآْپؽظاضحٗاقثٚظؼآْثٗفؽضیٗ٘بٚنیٖٛ٘بيثبؾپؽٚؼيپؽظاضحٗنعٖاقث

ٖاػحیبظثٗوبؼثؽظٖنعٖاقث،ًِبزجٗ٘بيػّیكِٚطبٌؼِٗٛؼظيثٛظٖوٗثؽثؽايجسٍیًٚنٕبضثپعیع

ؼٚلظیگؽ،نیٖٛپیّبیهيثٛظٖاقثوٗثٗيٛؼتآِبؼيثٗجٛيیف.ؼٚيِؼحبظاْيٛؼتگؽفحٗاقث

ٚ جؽقیُنعٖ غوؽِيوٕع ؼا اؼججبطِیبِْحغیؽ٘ب پؽظاضحٗٚخعاٚيیهثؼعيٚظٚثؼعيوٗ اػحیبظ پعیعٖ

اؾطؽیكآؾِْٛ٘بيآِبؼيِٛؼظثؽؼقيلؽاؼگؽفحٗاقثٚظؼٔٙبیثاقحؽاجژياػحیبظؼاث طِٗحغیؽ٘ب

 .ؾظائيؼاپیهٕٙبظِيوٕع

:کٍیعٚاژگبْ

 ػًٍاػحیبظ،ثبؾپؽٚؼي،ِؼحبظ
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1حیبظپژٚ٘ي،قبياٚي،نّبؼٖفًٍٕبِٗاػ

:ػٕٛاْ

جاٍؼٔ ؽْاعي اتؼاد اجتَاػي فقٖي اػتیاد



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍحَذ تشفي

:چکیعٖ

اقث ظاظٖ ثؽؼقيلؽاؼ فمٙيِٛؼظ اخحّبػيٚ ثؼع ظٚ اؾ ِٛضٛعؼا ایٓپژٚ٘م، اخحّبػيثٗ. ثؼع ظؼ

ثؽؼقيظیعگبٖ٘بيِٛخٛظظؼثبؼٖؾِیٕٗ٘بياػحیبظٚظؼثؼعفمٙئیؿثٗثؽؼقيآؼايفمٙيفمٙبياً٘

گػاؼيٚاثؽپػیؽيآؼاؼاجكٕٓٚجهیغپیؽاِْٛقِٗبظٖافیْٛ،زهیمٚجٕجبوٛپؽظاضحٗٚؾِیٕٗ٘بياثؽ

ثٗجؼجیؽي،ظؼپژٚ٘مزبضؽثٗایٓقٛايپبقصگفحٗنعٖاقثوٗآؼايفمٙيچٗجبثیؽي.ججییٓوؽظٖاقث

ظاؼٔع؟ فمٙي آؼاي ثؽ جبثیؽي چٗ ٔیؿ اخحّبػي ِكبیً ٚ ظاؼٔع اخحّبػي ِكبیً زً ظؼ

ثؽاياثجبتِطبٌتِٛؼظثسث،اؾطؽیكثٗایِٓؼٕبوٗ.ظؼایٓپژٚ٘م،اؾؼٚلاقٕبظياقحفبظٖنعٖاقث

.ْٛػٍّي،جبؼیطيٚفمٙينعٖاقثِطبٌؼبتاقٕبظيالعاَثٗاقحطؽاجِح

،(افیْٛ،زهیمٚجٕجبوٛ)ثٗطٛؼوً،پژٚ٘مزبضؽنٕبضثأكبْؼاظؼؾِیٕٗجبؼیطچٗقٗگبِٔٗٛاظ

،اؾظیعفمٙبيِػا٘تاقالِي(ػؼؾِبْظؼگ)ػٛاؼٌآٔٙب،ػًٍاػحیبظٚازىبَفمٙيظؼثبؼٖ٘ؽیهاؾآٔٙب

ثبالِيثؽظ پؽٚؼلِيظ٘عوٗثیٓأعیهِٗٚسیظؼاثطٗاي. اؾٌسبظفٍكفٗاخحّبػئیؿایٓأعیهٗؼا

اٌؿاَآٚؼِئّبیع اؾزیثوبؼثؽظئیؿ.ظیبٌىحیهٚخٛظظاؼظٚضؽٚؼتجغییؽظؼأعیهٗ٘بيفمٙيؼا

یهگیؽياؾاػحیبظاؼائِٗيظ٘ع،خكبؼتآؾاظأعیهيؼاظؼلٍُٚفمٙبتضّٓایٓوٗؼاٖزً٘بیيثؽايپ

 .ثٗػٕٛاْیهضؽٚؼتِطؽذِيوٕع



:کٍیعٚاژگبْ

 اػحیبظ،ِؼحبظ،ِٛاظِطعؼ،فمٗ،فمٙبِٚكبٌٗاخحّبػي
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1فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبياٚي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

 تفاٗت ٕاي جْغیتي دستاسٓ اعتؼَاه ٍ٘اد ٍخذس ٗ دسٍاُ آُ: اػتیاد ٗ صّاُ 



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، فاطَٔ صفشي



:چکیعٖ

ِمبٌٗزبضؽثٗؾِیٕٗوّيپیعایمٚگكحؽلاػحیبظظؼؾٔبْ،ِهىالتؼٚأي،اخحّبػيٚپؿنىي

ظؼِبْاػحیبظظؼؾٔبْٚجفبٚت٘بيخٕكیحيظؼقٛءًِؽفِٛاظٚظؼِبْآِْئبنياؾآْ،ِٛأغ

جسمیمبتظیگؽایِٓمبٌٗجؽخّٗاياؾیهجسمیكپیّبیهيثبِٛضٛعاػحیبظؾٔبْٚثؽضياؾ.پؽظاؾظ

.ظؼایٓؾِیٕٗاقث

اؾجسمیكیبظنعٖ،ؾٔبْظؼؼٚاثظٔؿظیهٚيّیّبٔٗ ثیهحؽاؾطؽیكثؽاقبـٔحبیحثٗظقثآِعٖ

آٚؼٔع ِي ؼٚي اػحیبظ ضٛیمثٗ ّ٘كؽ اقثؼفحبؼ. ِّىٓ ّ٘كبالْ گؽٖٚ ِٕفي ٔیؽٚ٘بي ّ٘چٕیٓ

اؾٔمطٗٔظؽٔبثكبِبٔي٘بي.ظضحؽاْٚؾٔبْؼاثیماؾؼفحبؼپكؽاِْٚؽظاْجسثجبثیؽلؽاؼظ٘ع

ٓؾٔبْٚظضحؽاْلٛيؼٚأي،ؼاثطٗثیٓاضحاليفهبؼؼٚأيپفاؾقبٔسٗٚاػحیبظِّىٓاقثظؼثی

اػحیبظؾٔبْ،ػالٖٚثؽثیّبؼي٘بيقٛءجغػیٗ،فهبؼ.جؽاؾایٓؼاثطٗظؼثیٓپكؽاِْٚؽظاْثبنع

ضْٛثكیبؼثبالٚقؽطبْ،آٔبْؼاظؼِؼؽٌثیّبؼي٘بیيضطؽٔبويِبٕٔع٘پبجیثٚایعؾلؽاؼِي

ظ٘ع ِؽظاْازحّبيثیهحؽيظاؼظظ. چبؼایعؾٚظیگؽثیّبؼي٘بئبنياؾؾٔبِْؼحبظظؼِمبیكٗثب

بيؾٔبٔٗٚؼٚاثظخٕكينٛٔعٚظؼِمبیكٗثبؾٔبْظیگؽازحّبيثیهحؽيٚخٛظظاؼظوٗثٗثیّبؼي٘

.ِؼضالتآْظچبؼنٛٔع

ظؼثبؼِٖٛأغظؼِبْ،ؾٔبْثؽاقبـٔگؽلاخحّبػيٚفؽٕ٘گيثٗاػحیبظ،اغٍتثٗظٌیًاػحیبظنبْ

ٔگؽلاخحّبػيظؼثبؼٖٔبپكٕعثٛظْؾِْؼحبظیه.ٔگِٕفيجؽؾظِٖينٛٔعٔكجثثِٗؽظاِْؼحبظا

ثٗزكبةِيآیع ظؼظؼِبْآٔٙب ِبٔغػّعٖ ّ٘چٕیِٓؽالجثاؾثچِٗبٔؼيظیگؽثؽايظؼِبْآٔٙب.

ؽايایٓظؼزبٌياقثوٗؾٔبْٔكجثثِٗؽظاْازحّبيوّحؽيظاؼظوٗاؾضبٔٛاظٖٚظٚقحبْث.اقث

.ّبیثظؼیبفثوٕٕعجؽنِٛاظز
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ِٛأغِبٌي،:ِبٕٔع.ثؽٔبِٗ٘بيظؼِبٔئیؿاغٍتٔبضٛاقحِٗٛأؼيظؼؼاٖظؼِبْؾٔبْایدبظِيوٕع

یثظؼثبؼٖاػحیبظجهؽیفبتؾائعاظاؼي،ِحّؽوؿثٛظْثؽٔبِٗ٘بيظؼِبٔيثؽايِؽظاْٚفمعاْزكبق

.ؾٔبْ

یهقمٛطاضالليِٛأغؼٚأيظؼِبْٔیؿػجبؼتاقثاؾظؼٚٔيوؽظْ اػحیبظ ؼایحوٗ ایٓػمیعٖ

ٚاؾآٔدبوٗؾٔعگيثعِْٚٛاظِكحٍؿَایدبظ.اقث،وٗظؼؾٔبِْٛختاخحٕبةآٔٙباؾظؼِبِْينٛظ

جغییؽاتػّعٖظؼقجهٚنىًؾٔعگياقثٚایدبظچٕیٓجغییؽاجيِهىًٚظنٛاؼثٗٔظؽِيؼقع،

.ظیگؽظؼؼاٖظؼِبِْينٛظِبٔغثٕبثؽایِٓمبِٚثظؼثؽاثؽجغییؽیه

ثٗطٛؼوً،ثؽٔبِٗ٘بيِٛفمیثآِیؿظؼِبْؾٔبْ،ثبیعاؾجفبٚت٘بيػّعٖخٕكیحيظؼاػحیبظِحبثؽ

 .ثبنعٚثٗٔیبؾ٘بيٚیژٖؾٔبْٚظضحؽاِْؼحبظپبقصظ٘ع

:کٍیعٚاژگبْ

 اػحیبظ،ؾٔبْ،جفبٚت٘بيخٕكیحي،ػٛاًِضطؽقبؾ،ِٛأغظؼِبْ

 

  





2فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،نّبؼٖ

:ػٕٛاْ

دس عْجؼ ٍیضاُ افغشدگي ٍؼتاداُ خ٘د ٍؼشف تٔ ٍشامض  SCL90ماستشد ٍقیاط : افغشدگي ٗ اػتیاد

تشك اػتیاد ٗ تاصپشٗسي



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش ػيیشضا ٍحغْي تثشيضي



:چکیعٖ

ِمبٌٗزبضؽثباقحؼبٔثاؾِجبزثٔظؽيٚاطالػبتجدؽثيثٗظقثآِعٖاؾثؽؼقيجبثیؽاتاضحالالت

،ٔطیؽافكؽظگيٚثؽضيِحغیؽ٘بيؾِیٕٗايثؽؼفحبؼاػحیبظيٚجّبیًثٗقٛء(وِٛٛؼثیعجي)ّ٘ؽاٖ

)نعضّٓآؾًِِْٛؽفِٛاظظؼِؼحبظاْضٛظِؼؽفثِٗؽاوؿجؽناػحیبظٚثبؾپؽٚؼيجٙؽاْ،ِيوٛ

جكث ) اؾقٛيثؽضييبزتٔظؽاِْؼبيؽ نعٖ جدؽثيِعئظؽياؼایٗ ( ٘بؼج2334ًگالٔحؿ ،

2334 وكٍؽ ،2339 قٛظٔكٓ ،2334 ٍٔكْٛ فیٍیپف2334، ٚ قبٔعؼؾ ،2332 ظیگؽاْ ٚ ظؼ(

 Comorbidity)ضًٛؤمماضحالالتّ٘ؽاٖ اضحاليظٚلط( افكؽظگي، ٔظیؽاضطؽاة، جي،،

اضحاليقٍٛنٚاضحالينطًیثضعاخحّبػيٚٔظبیؽآْظؼؼفحبؼاػحیبظيٚآِبظگيخٙثقٛءًِؽف

ظؼّٔٛٔٗاياؾِؼحبظاSCL90ْ،ثٗطٛؼاضىثٗقٕدمِیؿاْافكؽظگياؾطؽیكوبؼثؽظآؾِْٛ

ٍيثبؼپؽٚؼيضٛظِؼؽفثٗجؽناػحیبظٚثبؾپؽٚؼيظؼجٙؽاْظؼظِٚمطغؾِبٔيلؽٔطیِٕٗٚؽزٍٗاي

ظؼآٔبْظؼظِٚمطغؾِبٔيفٛقثكٕدعAPSثپؽظاؾظِٚیؿاْجّبیًثٗقٛءًِؽفؼاثؽاقبـآؾِْٛ

. 

:کٍیعٚاژگبْ

 SESافكؽظگي،اػحیبظ،اـقيائٛظ،ثبؾپؽٚؼي،اضحالالتّ٘ؽاٖ،

 

  

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4002&Number=1&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A




2فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

تشسعي صٍیْٔ ٕاي ماستشد ٍصاحثٔ اّگیضؽي دس دسٍاُ ٍؼتاداُ ايشاّي



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍجیذ قشتاّي



:چکیعٖ

 ثسث گؽفحٓ ٔظؽ ظؼ ثعْٚ ، ظؼِبْ جاللثؽاي أگیؿل» ٔیكث« وبًِ . ؼإٌیه ٚ )ِیٍؽ

ِجسثاظٙبؼِيظاؼٔعوٗاغٍتِؼحبظاْثٗطٛؼغاجيظؼِٛؼظجغییؽ،ظؼجٛضیرایٓ(2332

ثیهحؽاؾایٓوٗظاؼايِمبِٚث،اؼاظٖضؼیف،یباؾٌسبظنطًیحي)ازكبـظٚگبٔٗايظاؼٔع

زبٌثآِبظگيیبآِبظٖثٛظْثؽايجغییؽ»ایٓٔٛیكٕعگبْ،أگیؿلؼاثٗػٕٛاْ(.ِؼیٛةثبنٕع

أع اؾؾِبٔيثٗؾِبْظیگؽٚاؾِٛلؼیحيثِٗٛلؼیثجؼؽیفوؽظٖ وِّٗىٓاقثایٓزبٌث،

،اٌگٛيخبِؼيؼاثؽايِفَٙٛ(2331)پؽٚچبقىب،ظيوٍّٕثٚٔٛؼوؽاـ.«ظیگؽجغییؽوٕع

 .اؼائٗظاظٖأع-ثؽايجغییؽ-ثیّبؼ«أگیؿل»پؽظاؾي



:کٍیعٚاژگبْ

 ظؼِبْ،ِؼحبظاْ،أگیؿلًِبزجٗأگیؿني،ِؽازًجغییؽ،

 

  

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4002&Number=1&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A




2فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

تشسعي ٍصشف ٍ٘ادٍخذس دس ٍیاُ ٍؼتاداُ ٍشد دس ايشاُ

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، فاطَٔ ٍ٘ى٘ي، دمتش ػصَت فاضيي



:چکیعٖ

ظؼ ثبٚؼظانثجٕعؼقحيظؼِیبِْؼحبظاِْؽظ ٘عفثؽؼقيجٛاْپیمثیٕيٌِٛفٗ٘بئظؽیٗ ایٓجسمیكثب

ٔفؽظاٚطٍتاؾِؼحبظاِْؽظيوٗثِٗؽاوؿ212ظؼایٓؼاقحب،.ایؽاْطؽازينعٖٚثٗاخؽاظؼآِعٖاقث

ِ ضٛظ جهىٍٙبيظؼِبٔي آفحبةٚ خّؼیث ، ِؽظِي جهىٍٙبي ٚ ضٛظگؽظاْ ِؽاوؿ ٚ ثٙؿیكحي ؼؽفقبؾِبْ

ِؽثٛطثِٗؼحبظاْگّٕبَِؽاخؼٗوؽظِٖٚؽزٍٗاٌٚیٗظؼِبْیبقُؾظایيٚٔهبٔگبْاٌٚیِٗسؽِٚیثؼاپهث

جسمیكٔهبِْيظٕ٘عوٗیبفحٗ٘بي.قؽگػانحٗأعثباقحفبظٖاؾپؽقهٕبِِٗسمك،ِٛؼظِطبٌؼٗلؽاؼگؽفحٗأع

ػبًِِٕبفغاظؼاننعٖ،ثبالجؽیٓجٛاْؼاظؼپیمثیٕئگؽلِثجثِؼحبظأْكجثثًِٗؽفِٛاظِطعؼظاؼظ

. 



:کٍیعٚاژگبْ

اٌگٛيثبٚؼظانثجٕعؼقحي،ًِؽفِٛاظ،ِؼحبظاْثِٗٛاظ،ثبؾگهثثًِٗؽف،ٚضبِثاظؼاننعٖ،ٔفغ

 اظاؼننعٖ،قُؾظایي
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2فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

ؽْاختي ٍاسالت -ٍؼشفي ٍذه سفتاسي : پیؾگیشي اص تاصگؾت

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، فشؽاد ّؼَتي



:چکیعٖ

ِهىًنبیؼياقثوٗثیهحؽثٗؼٚیىؽظ٘بيظؼِبٔي(ثٗظب٘ؽِٛفك)ِیؿاْثباليثبؾگهثپفاؾظؼِبْ

پیهگیؽياؾثبؾگهثِٕدؽنعٖاقثایٓٚالؼیثثٗأٛاعؼا٘جؽظ٘بي.ؼشِئّبیع(ٚاثكحگيظاؼٚیي)

ایِٓعيِجحٕيثؽظٚ.ؼفحبؼيِؽالجّٛؼظاقحمجبيفؽاٚاْلؽاؼگؽفحٗاقث-ظؼایِٓیبْ،ِعينٕبضحي.

جهطیىٔهبٔٗ٘بي٘هعاؼظٕ٘عٖٚایدبظِٙبؼت٘بيضؽٚؼيثؽايِمبثٍٗثبِٛلؼیث:ِسٛؼػّعٖاقث

اؾجٛأبیي٘بیمثؽايِمبثٍٗثبِٛلؼیث٘بيپؽِطبطؽٖظؼزمیمثچگٛٔگيظؼنِؽاخغ.٘بيپؽضطؽ

 .،ِيجٛأعِٕدؽثٌٗغؿلنٛظ،ثبؾگهث



:کٍیعٚاژگبْ

 پیهگیؽياؾثبؾگهث،ِعيؼفحبؼي،نٕبضحي،ِٙبؼت٘بيجطجیمي،ثبؾگهثٚٚاثكحگيثِٗٛاظ
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2فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

اػتیاد ٗاىذيِ ٗ م٘دك آصاسي

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش ػيیشضا جضايشي



:چکیعٖ

ضهٛٔث.اقث«وٛظنآؾاؼي»لؽِْٚحّبظياقثوٗخٙبْظؼگیؽثیّبؼياخحّبػيػظیّيثٗٔبَ

ِحطًًبْلؽاؼثٗوٛظوبْٚٔٛخٛأبْ،ثٗػٕٛاْپعیعٖاياخحّبػي،ِٛؼظجٛخٗگؽٖٚوثیؽياؾ

ؼٚاْنٕبقبْ،ؼٚاْپؿنىبْ،ِعظوبؼي،ِهبٚؼاْ،ضبٔٛاظٖظؼِبٔگؽاْ،پؿنىبْ.گؽفحٗاقث

ّ٘گيظقثأعؼوبؼجعٚیٓؼا٘ىبؼ٘بیي٘كحٕعجبثحٛاْثبایٓپعیعِٖمبثٍٗٚ...اطفبي،زمٛقظأبْٚ

ّٔٛظ ِجبؼؾٖ ظؼثبةٔ. اي،چٗ ظؽيٚچٗظؼثبةػٍّي،پژٚ٘م٘بيؼٚاْنٕبضحيگكحؽظٖ

 .ظؼثبؼٖایٓپعیعٖاخحّبػيأدبَگؽفحٗاقث



:کٍیعٚاژگبْ

 اػحیبظ،وٛظنآؾاؼي،ضبٔٛاظِٖؼحبظ،ضهٛٔث
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2فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

ػ٘اٍو ٍ٘ثش دس ؽشٗع ٍصشف ٍ٘ادٍخذس، تا اؽاسٓ تٔ ٗضؼیت ٍؼتاداُ صُ



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش ٍحَذ ٍٖذي سحَتي



:چکیعٖ

اقث«ثقٛءًِؽفِٛاظظؼایؽاْاؼؾیبثيقؽیغٚضؼی»ِمبٌٗزبضؽوٗثطهياؾٔحبیحطؽذ

٘عفنٕبقبیيجٛيیفيٚجسٍیٍيثؽضياؾػٛاًِؾِیٕٗايظؼ(2977:قبؾِبْثٙؿیكحي) ،ثب

،ثبجبویعاقحبْوهٛؼ29نىًگیؽيٚجعاًَِٚؽفِٛاظِطعؼثیٓخّؼیثِّٔٛٔٗٛؼظِطبٌؼٗظؼ

ثؽؼٚٔعنىًگیؽيٚآغبؾًِؽفِٛاظِطعؼ،اثحعاثٗطٛؼػبَثٗثؽؼقيؼفحبؼ٘بيِؽججظثبایٓ

پعیعِٖؼضًآفؽیٓظؼلبٌتِحغیؽ٘بیيچًِْٛؽفقیگبؼ،اٌىً،ِٛاظِطعؼِٛؼظًِؽف،ٔٛع

ينؽٚعٚنیًِٖٛؽف،نؽٚعًِؽف،ػٍثنؽٚعآْٚثؽضيظیگؽاؾػٛاًِِٛثؽظؼاٌگٛ

 .ًِؽفِٛاظِطعؼِيپؽظاؾظ



:کٍیعٚاژگبْ

 اػحیبظ،گؽّٖٚ٘كبالْ،جؼّیُثطهيٚػٛاًِؼٚاْنٕبضحي
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

اجتَاػي ٗ اػتیاد تٔ ٍ٘اد ٍخذسآٍّ٘ي 

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش ٍغؼ٘د م٘ثشي



:چکیعٖ

اػحیبظِيپؽظاؾظِٚيوٛنعٔهبْظ٘عوٗٔظؽیِٗمبٌٗزبضؽثٗؼاثطِٗفَٙٛآِٔٛياخحّبػيٚ

.آِٔٛيجبچٗأعاؾِٖيجٛأعظؼؼٚنٓقبضحٓاثؼبظایِٓكبٌٗاخحّبػيظؼخبِؼِٗبثٗوبؼآیع

ِمبٌِٗيوٛنعثبِؽٚؼٔظؽیٗ٘بيظٚؼویّيِٚؽجٕيآِٔٛيٚٔظؽیٗفهبؼؼٚأيـاخحّبػي

یبْ٘بئظؽيایٓظٚٔظؽیٗخبِؼٗایؽاْثٗ٘ؽظِٚؼٕبآگٕیٛٔهبْظ٘عوٗثٗؼغُجفبٚتظؼثٕ

ثؽايگؽایمثٗاػحیبظٚقٛءًِؽفِٛاظ نؽایظآِٔٛیهظاؼظٚایٓنؽایظپحبٔكیًثبالیيؼا

 .ِطعؼایدبظِيوٕع



:کٍیعٚاژگبْ

، ویُ آِٔٛيظٚؼ ٔظؽیٗ ، ِطعؼ ًِؽفِٛاظ قٛء ، ِطعؼ ِٛاظ ثٗ اػحیبظ ، آِٔٛياخحّبػي

 ٔظؽیٗآِٔٛيِؽجٓ،ٔظؽیٗفهبؼؼٚأي،اخحّبػي
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

صفٖاُٗيژگي ٕاي جاٍؼٔ ؽْاختي ٍصشف مْْذگاُ ٍ٘اد ٍخذس دس ٍحالت فقیش ّؾیِ ؽٖش ا

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، تٖشاً مَیو



:چکیعٖ

 اقثوٗ ًِؽف»جسمیكزبضؽثؽاقبـایٓپؽقمنىًگؽفحٗ ٔسٖٛ ِطعؼٚ ثیٓٔٛعِبظٖ ثبآیب

أگیؿٖٚٔگؽلًِؽفوٕٕعگبْؼاثطٗٚخٛظظاؼظیبضیؽ؟ِسمكپفاؾثؽؼقيفؽضیٗ٘بٔحیدِٗي

گیؽظ،ثؽايطجمٗثٕعيوبؼثؽظيِؼحبظاْ،ثبیعٔٛعِبظًِٖؽفيٚٔسًِٖٛؽفٚزحيأگیؿًِٖؽف

طٛا٘عثٛظ؛ِگؽایٕىٗثٗٔظؽٔٛیكٕعٖ٘یچِىبٔیكّيثؽايِجبؼؾٖثبپعیعٖاػحیبظِٛفكٔ.ؼاٌسبظوؽظ

،(ِٕمطغ،ظائُ)قبثمٗاػحیبظفؽظًِؽفوٕٕعٖ،ٔٛعِبظِٖطعؼيوًِٗؽفِيوٕعٚٔسًِٖٛؽف

 .ؼاظؼٔظؽثگیؽظ



:کٍیعٚاژگبْ

 اػحیبظ،خٛأبْ،ِسالتفمیؽٔهیٓ،ٔسًِٖٛؽفِٛاظ،ٔگؽل٘ب،ٔٛعِبظِٖطعؼ
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

اتی٘ى٘ژي جاٍؼٔ ؽْاعي اػتیاد

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش جؼفش عخاٗت



:چکیعٖ

ِٛاظِطعؼیهٚالؼیثفیؿیىيثبِهطًبتِؼیٓٚاثؽاتػیٕيظاؼظوٗلبثًأعاؾٖ

ثبِفَٙٛغٕ٘يِهب٘عٖگؽِّىٓاقثِٕطجكثبنعیبٔجبنعاِباثؽاتآْ.گیؽياقث

ثؽ وٗ اقث ایٓ ِطعؼ ِٛاظ ِٛؼظ ظؼ اخحّبػي ػٍَٛ لجٛي ِٛؼظ جؼبؼیف اؾ یىي

ٚضؼیثؼٚأيأكبْیؼٕيثؽوبؼوؽظِغؿ،ؼٚزیٗ،ػٛاطف،ازكبقبت،اظؼاوبت

ٔهبِْيظ٘عوٗثؽؼقيزبضؽ.ٚفؽآیٕع٘بيجفىؽثٗنیٖٛ٘بيِطحٍفاثؽِيگػاؼظ

ثٍىٗ ٔیكث، اثؽاتآْؼٚيًِؽفوٕٕعٖ اثؽاتٚالؼيِٛاظِطعؼجؼییٓوٕٕعٖ جٕٙب

ٕ٘دبؼ٘بي ، ِٛاظ ًِؽف ثؽ زبوُ اخحّبػي ِسیظ ، ًِؽف ثؽاي فؽظ أگیؿٖ

اخحّبػيزبوُثؽِٛاظٚنیًِٖٛؽف،ّ٘گيثؽچگٛٔگيجبثیؽایِٓٛاظِٛثؽ٘كحٕع

.... 



:کٍیعٚاژگبْ

 أگیؿًِٖؽفِٛاظ،وبؼوؽظ٘بيًِؽفِٛاظ،ِٛلؼیث،ؼا٘ىبؼ٘ب
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

جاٍؼٔ ؽْاعي ٍصشف ٍ٘اد ٍخذس

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍحَذ ػيي صمشيايي



:چکیعٖ

ِٚطبٌؼبتخبِؼٗنٕبضحيقٛءًِؽفو ظؼظؼایِٓمبٌٗوِٗؽٚؼيثؽٔظؽیٗ٘ب ٕٕعگبِْٛاظ

ِٛؼظ(ثٛیژٖظؼثبؼًِٖؽفاٌىً،٘ؽٚییٓٚوٛوبییٓ)ٚضؼیثاخحّبػياقث،ِؽازًاػحیبظ

ّ٘چٕیٓ،ٔممثؽضي.ثبؾثیٕيلؽاؼگؽفحٗٚججییٓ٘بیيؼاظؼثبؼًِٖؽفِٛاظاٌٚیٗوؽظٖاقث

اقثوٗ گؽفحٗ ثؽؼقيلؽاؼ ِٛؼظ افؽاظ اػحیبظ نٕبضحيثؽ ٘بيخبِؼٗ ٔظؽیٗ ٔظؽیٗاؾ آْ ظؼ

آِٔٛيِيگٛیعافؽاظثبػعَؼضبیثاؾٔمهيوٗثبیعایفبوٕٕعاؾفهبؼٔبنياؾایٓظٚگبٔگييعِٗ

 .ِيثیٕع



:کٍیعٚاژگبْ

ٔظیؽآِٔٛي،ِؼبنؽت)ِؽازًاػحیبظ،ججییٓخبِؼٗنٕبضحياػحیبظ،ٔظؽیٗ٘بيخبِؼٗنٕبقي

 (وٕمِحمبثًّٔبظگؽاافحؽالي،وٕحؽياخحّبػي،ضؽظٖفؽٕ٘گيٚ
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

تشسعي ػ٘اٍو اقتصادي اجتَاػي ٍ٘ثش تش اػتیاد

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍحغِ غالٍي آتیض، دمتش حثیة احَذي



:چکیعٖ

اقث اخحّبػيِٛثؽثؽاػحیبظ ظٔجبيثؽؼقيػٛاًِالحًبظيـ ثٗ ایِٓمبٌٗ چبؼچٛةٔظؽيایٓ.

یبفحٗ٘بيپژٚ٘م.جسمیك،نبًِٔظؽیٗ٘بيضؽظٖفؽٕ٘گثؿ٘ىبؼيٚوٕحؽياخحّبػيِيثبنع

ٕعوٗپبیگبٖالحًبظيـاخحّبػيِؼحبظاْثبِیؿاْٚنعتاػحیبظآٔبْ،ؼاثطِٗؼٕيظاؼئهبِْيظ٘

ػالٖٚثؽایٓ،ٔحبیحجسمیكثیبٔگؽآْاقثوِٗؼحبظأيوٗاؾنعتاػحیبظثیهحؽيثؽضٛؼظاؼٔع.ظاؼظ

ٔبْثبظیگؽٔٙبظ٘بي،ػاللٗظٌجكحگيوّئكجثثٗٔٙبظضبٔٛاظِٖٚعؼقٗظانحٗأعٚپیٛٔعٚاؼججبطآ

 .اخحّبػئیؿضؼیفاقث



:کٍیعٚاژگبْ

 اػحیبظ،ِؼحبظ،ػٛاًِالحًبظي،اخحّبػي،اؼظٚگبٖپیؽثٕبْ
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

تغییش ٕ٘يت ّاؽي اص داسٗ

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، فشيذُٗ عیذ ستیغ



:چکیعٖ

٘ٛیثِؽججظثبظاؼٚوِّٗىٓاقثظیعگبٖ٘بيخبِؼٗنٕبضحيِّٙيِطبٌؼِٗبثؽفُٙفؽایٕع

اقث ِحّؽوؿ ، وٕع ٚاؼظ ِطعؼ ِٛاظ اقحؼّبي آقیتنٕبقيقٛء زٛؾٖ ثٗ ؼا ظؼ. اثؽ ایٓ

چبؼچٛةوٕمِحمبثًّٔبظیٓ،ِطبٌؼبتفؽٕ٘گيِٚعيِٛخٛظجسٍیً٘ٛیثِؽججظثباقحؼّبي

ِبظؼایٓاثؽ،اؾاثؿاؼپیّبیمویفيٚآؾِْٛ.اؼظلؽاؼظ(2332أعؼقْٛـ)ِٛاظِطعؼ

ِعيظؼیهّٔٛٔٗآِبؼيِهحًّثؽِؽظاْٚؾٔبْقیبٖپٛقثٚقفیعپٛقثظچبؼػؽضٗقٛء

 ....اقحؼّبيِٛاظِطعؼجسثظؼِبْظؼِیهیگبِْیبٔيثٙؽِٖيگیؽیُ



:کٍیعٚاژگبْ

 ،ضؽظٖفؽٕ٘گِٛاظِطعؼ٘ٛیث،قٛءًِؽفِٛاظِطعؼ،وٕمِحمبثًّٔبظیٓ
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

ساتطٔ ّظشئ تؼاسض اجتَاػي ، ٍصشف م٘مائیِ ٗ ٍ٘اد ٍخذس دس تاصداؽت ؽذگاُ



(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، ٍحَذ ٍٖذي فت٘سٓ چي



:چکیعٖ

فِٛاظِطعؼظؼقبٌٙبيجسمیكزبضؽاؾاطالػبتظؼیبفحياؾطؽذ٘بيِؽوؿپیمثیٕيًِؽ

ثؽايثؽؼقيایٓفؽضیٗو2339ّٗٚ٘چٕیٓاؾاطالػبتقؽنّبؼيقبي2332ٚ2331

ثبؾظانثنعگبْثًِٗؽفوٛوبئیٓٚقبیؽ«ػبًِ٘بيِؽثٛطثٗضؼفقبضحبؼي»ثؽضي

ایٓجسمیكوٗاؾجىٕیه٘بيِعيقبؾيغیؽضطي.ِٛاظِطعؼوّهِيوٕع،اقحفبظٖوؽظٖاقث

طجمٗايثٙؽِٖيثؽظ،ثٗثؽؼقياثؽثطهيػبٍِٙبيوٕحؽياخحّبػيٚػبٍِٙبيخّؼیحيظؼ

 ....پیمثیٕيِیؿاًِْؽفِٛاظاؾقٛيظقحگیؽنعگبِْيپؽظاؾظ



:کٍیعٚاژگبْ

 ٔظؽیٗجؼبؼٌاخحّبػي،ًِؽفِٛاظ،ثبؾظانثنعگبْ،وٛوبئیٓ
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3فًٍٕبِٗاػحیبظپژٚ٘ي،قبيظَٚ،نّبؼٖ



:ػٕٛاْ

آيا عیگاس دس دسٍاُ اػتیاد اثش ع٘ء داسد ؟

(:گبْ)ٔٛیكٕعٖ

 ، دمتش ٍحَذ جٖاّفش، ٍٖشاّگیض ّینْاً



:چکیعٖ

آیبجؽنقیگبؼثٗظؼِبِْؼحبظاْوّهِيوٕعٚیبثؽايآٔبِْضؽاقث؟ظؼایٓضًٛواؾ

.ِؽوؿظؼِبٔيظؼٌٛـآٔدٍفظؼطيیهقبياطالػبجيثٗظقثآِعٖاقث23ِؼحبظ297

ثٗظقثآِعٖاؾٚضؼیثقیگبؼي٘بظؼاؼججبطثبًِؽفِٛاظِطعؼ،آؾِبیمنبضى٘بي

ثؽؼقيظیگؽ،ّ٘چْٛاثؽاقحفبظٖاؾاٌىًثؽاػحیبظ،ِكبئًؼٚأيِٚهىالت94٘بياظؼاؼٚ

ٔحبیحثعقثآِعٖاؾثیهحؽپبقطگٛیبْٔهبِْيظ٘ع.خبٔجيآِْٛؼظاؼؾیبثيلؽاؼگؽفحٗاقث

 33وٗ اؾ ظؼيع أع قیگبؼيثٛظٖ ؾٔعگيضٛظ طٛي جّبَ ظؼ ِؼحبظاْ جغییؽ. ثؽٔبِٗ اثؽ ظؼ

 .ظؼيعآٔبِْحسٛينعٔع13ٚضؼیثقیگبؼي٘ب،



:کٍیعٚاژگبْ

 قیگبؼ،اٌىً،وٛوبییٓ،٘ؽٚئیٓ،قٛءًِؽفِٛاظِطعؼ.اػحیبظ
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 ( 2932)اؼؾیبثیقٛءًِؽفِٛاظِطعؼظؼؾٔعاْ٘بیایؽاْ

 

 

 

 



 

  ثٛاٌٙؽی،خؼفؽ :ٔٛیكٕعٖ

  9نّبؼٖ-،قبياٚي2931جبثكحبْ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (39جب29اؾ-يفسٗ 38)

ؾٔعاْ ظٌٚثِٛاظِطعؼظؼّ٘ٗ ثٗطٛؼیکٗ ًِؽفِینٛظ؛ ضطؽٔبک٘بیظٔیب ایٓپعیعٖ ثب چبٌمِٚجبؼؾٖ ثٗ ؼا ٘ب

.٘بیکهٛؼاقثجؼییِٓیؿاْنیٛعقٛءًِؽفِٛاظِطعؼظؼثیٓؾٔعأیبْظؼؾٔعاْپژٚ٘مزبضؽظؼپی.ضٛأعفؽاِی

ثٗػالٖٚ،جفکیکٚیژگی٘بیظِٛگؽافیکًِؽفکٕٕعگبْ،جؼییٓجٛؾیغٔٛعِٛاظٚؼٚلًِؽفظؼؾٔعأیبْ،ثؽؼقی

ثبقٛءًِؽفِٛاظِطعؼاؾٚخٛظؼفحبؼ٘بیپؽضطؽِٚیؿاْآْظؼثیٓؾٔعأیبْٚثؽؼقینیٛعاضحالالتؼٚأیّ٘ؽاٖ

پژٚ٘ماقث ایٓ اقث . ا٘عافظیگؽ گؽفحٗ أدبَ ؼٚلِمطؼی ثٗ ٚ کیفی ٚ کّی يٛؼتِطبٌؼٗ پژٚ٘مثٗ  .ایٓ

اؾپؽقهٕبِٗ٘بیجفًیٍیٚثبًِبزجٗظؼچٙبؼگؽٖٚنبًِخّغ اقحفبظٖ ٔیبؾظؼِطبٌؼٗکیفیثب آٚؼیاطالػبتِٛؼظ

ؾٔعأی ؾٔبْ )ِؽظاْ، خؽایُ خؽایُثب قبیؽ ٚ ؾٔعاْ(ِٛاظِطعؼ ِؽالجبْ أدبَ، ٘ب ؾٔعاْ ِكؤٚالْ کٍیعیاؾ افؽاظ ٚ ٘ب

گؽفث پؽقهٕبِٗ. نع اخؽا ِؽظ ؾٔعأیبْ ؼٚی ثؽ کٗ کّی ِطبٌؼٗ ثؽؼقیظؼ ظِٛگؽافیک، ٚ ػِّٛی ِهطًبت ٘بی

 SCL - 90 - R ٚضؼیثقٛءًِؽفِٛاظِطعؼ،ثؽؼقیآگب٘یٚٔگؽلافؽاظٔكجثثٗقٛءًِؽفِٛاظِطعؼٚ

لؽاؼگؽفث اقحفبظٖ ِٛؼظ ِؽالجبِْٚكؤٚالْکٍیعیؾٔعاْ. ؾٔعأیبْ، ثؽؼقیجّبَ ظؼثؽِیخبِؼِٗٛؼظ ٘بیایؽاْؼا

گیؽظ ؼٚلّٔٛٔٗ. ثب ِطبٌؼٗ ِٛؼظ ِؽزٍٗافؽاظ ایضٛنٗ)ایگیؽیچٕع ؾٔعاْ( اؾ جًبظفیِٕظُ اقحبْکهٛؼ3٘بیٚ

ثِٕٗظٛؼجٛيیفٔحبیحاؾخعاٚيفؽاٚأی،ّٔب،ِیبٔٗ،.ٔفؽثٛظٖاقث2294ظثؽؼقیأحطبةنعٔعٚزدُکًِّٔٛٔٗٛؼ

ظ٘عکِٗمبیكٗقٛءًِؽفِٛاظافیٛٔیٔحبیحایٓپژٚ٘مٔهبِْی .اقحفبظٖنع X ٚZ ٘بیِیبٔگیٓ،أسؽافِؼیبؼ،آؾِْٛ

٘بیقٕیِهب٘عٖجفبٚتِؼٕیظاؼیثیٓگؽٖٚظ٘ع،ّ٘چٕیٓ،ظاؼیؼأهبِْیظؼلجًٚثؼعاؾٚؼٚظثٗؾٔعاْؼاثطِٗؼٕی

.ظؼيعِهکٛکثٗاضحاليؼٚأیثٛظٔع3/37ظؼيعافؽاظقب3/21ٌُٚظؼثبؼٖقالِثؼٚأیًِؽفکٕٕعگبْٔیؿ.ٔهع

ّ٘چٕیٓ،ثیٓقٛءًِؽفِٛاظظؼؾٔعاْٚاضحالالت،نکبیبتخكّبٔی،ٚقٛاـٚاخجبؼ،افكؽظگیٚؼٚأپؽیهیؼاثطٗ

ثٗػالٖٚؼفحبؼ٘بیپؽضطؽ.اقثثؽاقبـٔحبیحزبيٍٗ،ِّٙحؽیِٓبظًِٖؽفیظؼؾٔعاْجؽیبکثٛظٖ.ظیعٖنعِؼٕیظاؼی

 .ظؼثیٓؾٔعأیبْٔیؿِهب٘عٖنعٖاقث

 قٛءًِؽفِٛاظِطعؼ،اػحیبظ،ِٛاظًِؽفی،ؼفحبؼ٘بیپؽضطؽ،اضحالالتؼٚأی :ٗاژگاُ کيیذی
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  ثؽؼقیِیؿاْکبؼآییِؽاکؿخعاقبؾی

 

 

 

 





  ضبظِی،ٍِٛک :ٔٛیكٕعٖ

  9نّبؼٖ-،قبياٚي2931جبثكحبْ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (74جب32اؾ-يفسٗ 26)

نٛظ؛ثٍکٗ،ایٓػٛاؼٌثٗاػحیبظثِٗٛاظِطعؼیکیاؾِؼضالتاخحّبػیاقثکٗػٛاؼٌآْثٗفؽظِؼحبظِسعٚظّٔی

ظإِةایٓػٛاؼٌگبٖثٗأٛاعخؽائُ،.گػاؼظکٕعٚضكبؼاتخجؽأْبپػیؽیؼاثؽخبیِیضبٔٛاظٖٚخبِؼٗٔیؿقؽایثِی

کِٗسًآِٚآؼاِییبثع؛ضبٔٛاظٖثؽایایٓگؽٖٚثیظفبعثٗخبیآْجكؽیِیّ٘چْٛقٛءاقحفبظٖاؾکٛظکبْظؼضبٔٛاظٖ

ٔبٕ٘دبؼی أٛاع ٚ اػحیبظ آِٛؾلضالفکبؼی، ثؽای ِسٍی ثٗ ِیثبنع، ججعیً نٛظ٘بیؼفحبؼی ضٛاثگبٖ. ٘بیطؽذایدبظ

.کٛظکبِْٚهکالتآٔبْاقثخعاقبؾیظأمآِٛؾاْاؾٚاٌعیِٓؼحبظفبلعيالزیثظؼچبؼچٛةجٛخٗثٗایٓگؽٖٚاؾ

.٘ب،اؾکبؼاییِؽکؿفٛقاٌػکؽاؼؾیبثیثٗػًّآٚؼظٖاقث٘بپفاؾنؽٚعطؽذخعاقبؾیضٛاثگبٖپژٚ٘مزبضؽِعت

ثیٕینعٖثؽایطؽذخعاقبؾیظلیمبِسمك٘عفاقبقیظؼایٓپژٚ٘ماؼؾیبثیثؽؼقیایٓقؤاياقثکٗآیبا٘عافپیم

ٔظبؼتظلیكثؽاخؽایطؽذاػّبيِینٛظٚ.نٛٔعطؽذ،کبِالطجكنؽایظپػیؽلٚجؽضیىِیآیبِهٌّٛیٓ.نعٖاقث

ضٛاثگبٖ ظؼ ؾٔعگی اؾ طؽذ ِعظخٛیبْ ؼضبیث ِیؿاْ قٕدم ثطمظَٚ اقثظؼ طؽذ ٘بی ِیؿاْ. ثؽؼقی ّ٘چٕیٓ،

کبؼ٘بیثٙجٛظٚضغهٕٙبظؼاٖ٘ب،ػًٍآْٚپی٘بیػضٛظؼاخؽایایٓطؽذِٚٛفمیث٘بٚػعَِٛفمیثِهبؼکثقبؾِبْ

خّغآٚؼیاطالػبتظؼایٓ.طؽذِعٔظؽثٛظٖاقث؛ؼٚلپژٚ٘مِٛؼظاقحفبظٖظؼثؽؼقیاقحٕبظیٚپیّبیهیاقث

خبِؼٗآِبؼیپژٚ٘مزبضؽ.جسمیكثبنیٖٛفیمثؽظاؼی،پؽقهٕبِٗ،ًِبزجٗ،ِهب٘عِٖكحمیُٚغیؽِكحمیُثٛظٖاقث

 اْپػیؽلنعٖٚٔیؿنبًِظٚثطمظأمآِٛؾ
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یبثیآؾِْٛ٘بی ٕ٘دبؼ ؼٚاییٚ اػحجبؼ، ظؼ AAS,APS  ٚR -MACثؽؼقیػٍّیثٛظْ، ِٕظٛؼنٕبقبییافؽاظ ثٗ

  ِؼؽٌِٚكحؼعقٛءًِؽفِٛاظظؼثیٓظأمآِٛؾاْپكؽِمطغِحٛقظنٙؽجٙؽاْ

 



 

  يبٌسی،ِٙعیٗ - ِیٕٛئی،ِسّٛظ :ٔٛیكٕعگبْ

  9نّبؼٖ-،قبياٚي2931جبثكحبْ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (293جب77اؾ-يفسٗ 32)

ؼنعؼٚؾافؿِْٚٛاظِطعؼظؼخبِؼٗٚاقحفبظٖاؾاثؿاؼ٘بیِٕبقتثؽایجهطیىافؽاظیکٗقٛءًِؽفِٛاظظاؼٔعیب

اؾٔیبؾ٘بیاقبقیخبِؼٗکٕٛٔیایؽاْثٗنّبؼِیؼٚظ ظؼِؼؽٌضطؽقٛءًِؽفآْ٘كحٕع، اکْٕٛجٕٙبؼٚل. ُ٘

٘بیجهطیىِؽفیٓظؼاظؼاؼاقثکٗثؽِعيپؿنکیِجحٕیاقثٚفمظٚخٛظِؽفیٓظٖاؾکیثنٕبقبییافؽاظِؼحبظ،اقحفب

ؼقعکٗظؼایٓچبؼچٛة،ثٗٔظؽِی.ؼاظؼاظؼاؼٔهبِْیظ٘عّٚٔیجٛأعؼٚلِطّئٕیثؽاینٕبقبییفؽظِؼحبظثبنع

ًِؽفِٛاظٚجهطیىاػحیبظضؽٚؼیاقحفبظٖاؾآؾِْٛ٘بیؼٚاْنٕبضحیثؽاینٕبقبییافؽاظظؼِؼؽٌضطؽقٛء

ثبنع پػیؽل. ِمیبـ ضؽظٖ قٗ قبؾی آِبظٖ ٚ یبثی ٕ٘دبؼ ٘عف ثب ٚ ضؽٚؼت ایٓ اقبـ ثؽ ٔیؿ زبضؽ پژٚ٘م

،اؾفؽَثٍٕعآؾِْٛچٕعٚخٙی(MAC. R)ٚاقحؼعاظاٌکًیبِیثبؼگیِکأعؼٚ(APS)،اقحؼعاظاػحیبظ(AAS)اػحیبظ

 قؤاٌی39کٗثؽایثؽؼقیقٛءًِؽفِٛاظطؽازینعٖٚظؼلبٌتیکپؽقهٕبِٗ (MMPI-2)نطًیحیِیٕٗقٛجب

اؾ2999اقثثؽؼٚی گیؽیجًبظفیِٕظُ جٙؽاْثٗؼٚلّٔٛٔٗ ِحٛقطٗ ِٕطم2ٗٔفؽاؾظأمآِٛؾاْپكؽِمطغ

مآِٛؾاْظؼیکٔفؽاؾظاٚطٍجبْجؽکاػحیبظکٗاؾٔظؽقٕیثبظأ 200آِٛؾلٚپؽٚؼلنٙؽجٙؽاْٚ(9،3،7ٚ23)

ثؽؼقیلؽاؼگؽفث نعٚقٛاالتؾیؽِٛؼظ اخؽا لؽاؼظانحٕع، گؽٖٚ ثؽاینٕبقبییاػحیبظ-2: آؾِْٛقٕدماػحیبظ آیب

آیبِمیبـپػیؽل-1ظأمآِٛؾاِْكحؼعٚظؼِؼؽٌضطؽقٛءًِؽفِٛاظاؾؼٚاییٚپبیبییِطٍٛةثؽضٛؼظاؼاقث؟

-9ؾأیکٗقٛءًِؽفِٛاظظاؼٔعاؾؼٚاییٚپبیبییِطٍٛةثؽضٛؼظاؼاقث؟ثؽاینٕبقبییظأمآِٛ AAS اػحیبظیب

یب اػحیبظ ِمیبـاقحؼعاظ ثؽاینٕبقبییظأمآِٛؾأیکِٗكحؼعقٛءًِؽفِٛاظ٘كححٕع،اؾؼٚاییٚپبیبیی APS آیب

یکٗظؼِؼؽٌِٚكحؼعثؽاینٕبقبییظأمآِٛؾأ MAC. R آیبِمیبـاقحؼعاظاٌکًیب-2ِطٍٛةثؽضٛؼظاؼاقث؟

آؾِْٛقٕدماػحیبظاؾٕ٘دبؼ٘بیکیفیٚ-5قٛءًِؽفاٌکً٘كحٕع،اؾؼٚاییٚپبیبییِطٍٛةثؽضٛؼظاؼاقث؟ آیب

کٗظؼ٘ؽقِٗمیبـثٗطٛؼِؼٕی ٔحبیحزبيًاؾپژٚ٘مزبضؽٔهبْظاظ ظاؼیثیٓکّیِطٍٛثیثؽضٛؼظاؼاقث؟

ْجفبٚتٚخٛظظاؼظٚ٘ؽقِٗمیبـ،جٛأبییجفکیکافؽاظِؼحبظؼااؾافؽاظػبظیّٔؽاتظٚگؽِٖٚؼحبظاْٚظأمآِٛؾا

ِسبقجٗنع ( MAC. R،APS ٚ AAS ٘بیِدّٛػٗضؽظِٖمیبـ)پبیبییآؾِْٛثباقحفبظٖاؾؼٚلآٌفبیکؽأجبش.ظاؼٔع

 .ثٛظ3991/9ٚاؾطؽیكؼٚلظٚٔیّٗکؽظْثؽاثؽثب3993/9کٗثؽاثؽثب

  ٕ٘دبؼیبثی،قٛءًِؽفِٛاظ،آؾِْٛقٕدماػحیبظ :کيیذیٗاژگاُ 
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  طجمٗثٕعی،ّ٘ٗگیؽنٕبقیُٚ٘اثحالییاضحالالتاػحیبظ

 

 

 

 



 

  طب٘ؽضبٔی،زّیع :ٔٛیكٕعٖ

  9نّبؼٖ-،قبياٚي2931جبثكحبْ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (291جب293اؾ-يفسٗ 24)

آِبؼیاضحالالتؼٚأی ٚ ؼإّ٘بیجهطیًی کٗ زبٌی  (DSM)9ظؼ طی آِؽیکب ؼٚأپؿنکی اؾ13أدّٓ یؼٕی قبي

قبيظٚثبؼظیگؽٔیؿجدعیع22جٕٙبظٚثبؼجدعیعٔظؽنعٖثٛظ،ظؼػؽًٌٔفِعتفٛقیؼٕی2339جب2331٘بیقبي

ٔظؽنع . .2332ظؼ DSM - IV ٚ 1987ظؼقبي DSM -III -Rجعٚیٓ)یؼٕی، ثؽایطجمٗ( ثٕعیثیٓظؼّ٘یٓؾِبْ،

اضحالالتاػحیبظیبثٗ.گیؽظٔیؿجؼعیًنعکٗظؼضبؼجاؾآِؽیکبینّبٌیِٛؼظاقحفبظٖلؽاؼِی)(2ICD٘باٌٍٍّیثیّبؼی

.ػجبؼجیاضحالالتٚاثكحگییبقٛءًِؽفِٛاظؼٚأگؽظأْیؿثؽایاؼایٗظالیًٚٔحبیحثٙحؽاؾایٓجغییؽًِّْٛٔبٔع

ظاؼٔع،ظؼاضحالالتاػحیبظِؼیبؼ٘بی DSM ٚICDِهبثٙیظؼثؽضالفقبیؽاضحالالتؼٚأپؿنکیکِٗؼیبؼ٘بیاغٍت

ظؼ ظؼزبٌی ICDِٛخٛظ أحهبؼثیهحؽثؽاقبـٔهبٔگبْٚاثكحگینکًگؽفحٗاقث؛ ایٓقبضحبؼجب  ظؼ IV–DSM کٗ

DSM ظؼآضؽیٓثبؾثیٕی.اػّبئهعٖثٛظ DSMِؼیبؼ٘بیٚاثكحگیثِٗٛاظثبآٔچٗکٗظؼ، ICD-10 ٚثٛظ،ِٕطجكنع

 .ثٕعیثؽایاضحالالتاػحیبظثؽایاٌٚیٓثبؼپبیٗگػاؼینعکِٗیجٛأعظؼقؽاقؽخٙبِْٛؼظاقحفبظٖثبنعکقیكحُطجمٗی

 جٛيیفّ٘ٗ ِٛاظ، ثٗ ٚاثكحگی ًِؽفٚ ثٕعیاضحالالتقٛء طجمٗ جکبًِ قیؽ ثؽؼقی ِمبٌٗ، نٕبقی٘عفایٓ گیؽ

گیؽنٕبقیاؾقٛءًِؽفٚٚاثكحگیثِٗٛاظنعٖاقث،جٛيیفّ٘ٗاضحالالتاػحیبظثبجٛخٗثٗجؼبؼیفِحفبٚجیکٗ

طٛؼنبیغثباضحالالتاػحیبظثبجٛخٗثٗجؼبؼیفِحفبٚجیکٗٚخٛظظاؼظّٚ٘چٕیِٓؼؽفیقبیؽاضحالالتؼٚأپؿنکیکٗثٗ

 .اضحالالتاػحیبظّ٘ؽاٖ٘كحٕع،اقث
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  ظؼخٛأبِْؼحبظٚغیؽِؼحبظنٙؽیؿظ(ِعيظؼِبٔعگیآِٛضحٗنعٖ)ِمبیكٗقجکاقٕبظ

 

 

 





  اضٛاْجفحی،نٕٙبؾ - زبجزكیٕی،ًِٕٛؼٖ :ٔٛیكٕعگبْ

  9نّبؼٖ-،قبياٚي2931جبثكحبْ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (223جب299اؾ-يفسٗ 16)

ثؽایظقحیبثی .اقثگؽایمٚاثحالیخٛأبْثؽاػحیبظثٛظٖثؽِیؿا9ْ٘عفاؾأدبَجسمیكزبضؽ،ثؽؼقیجبثیؽقجکبقٕبظ

ظؼِبٔعگی یؼٕی، ظاؼٔع؛ خٛأبْغیؽِؼحبظ جؽیٔكجثثٗ ثعثیٕبٔٗ قجکججییٓ خٛأبِْؼحبظ کٗ فؽٌنعٖ ایٓ٘عف، ثٗ

فؽٌفؽػیظؼخٛأبِْؼحبظثیهحؽاؾخٛأبْغیؽِؼحبظاقثٚثؽاقبـاثؼبظنمگبٔٗقجکاقٕبظ،نم2آِٛضحٗنعٖ

ظؼلبٌتظٚگؽِٖٚؼحبظٚغیؽ)قبٌٗقبکٓظؼنٙؽیؿظ13جب23خبِؼٗآِبؼیایٓپژٚ٘منبًِکٍیٗخٛأبْ.جعٚیٓنع

.ثٛظکٗثؽایأحطبةِّٔٛٔٗؼحبظاؾؼٚلقؽنّبؼی،ٚثؽایأحطبةّٔٛٔٗغیؽِؼحبظاؾؼٚلجًبظفیاقحفبظٖنع(ِؼحبظ

اقحفبظٖ (ASQ)ثؽایخّغآٚؼیاطالػبت،اؾپؽقهٕبِٗقجکاقٕبظی.ِؼحبظثؽگؿیعٖنعٔعغیؽ29ِؼحبظ37ٚظؼٔٙبیث

ظؼپبیبِْهطىنعکٗقجکججییٓخٛأبْ.ِٛؼظجدؿیٗٚجسٍیًلؽاؼگؽفث t قپف،جٛقظآؾِْٛآِبؼی.ثٗػًّآِع

ٚآٔٙبثٗٔكجثثیهحؽیثٗظؼِبٔعگیآِٛضحِٗؼحبظثؽایٚلبیغضٛنبیٕعٚٔبضٛنبیٕع،ثعثیٕبٔٗجؽاؾخٛأبْغیؽِؼحبظاقث

 نعِٖجحال٘كحٕع

 اػحیبظ،قجکاقٕبظ،ظؼِبٔعگیآِٛضحٗنعٖ :ٗاژگاُ کيیذی
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  آِٛؾأْممآِٛؾلِٙبؼت٘بیؾٔعگیثؽظأمٚٔگؽلٔكجثثِٗٛاظِطعؼٚػؿتٔففظأم

 

 

 

 



 

  ازكبْثٙؽاِی،٘بظی - ثبلؽی،ًِٕٛؼ :ٔٛیكٕعگبْ

  9نّبؼٖ-،قبياٚي2931جبثكحبْ  «اػحیبظپژٚ٘ی  «ػٍَٛاخحّبػی :ٔهؽیٗ

  (271جب223اؾ-يفسٗ 24)

٘عفاؾپژٚ٘مزبضؽ،ثؽؼقیاثؽاتآِٛؾلِٙبؼت٘بیؾٔعگیثؽظأمٚٔگؽلٔكجثثِٗٛاظِطعؼٚػؿتٔفف

پفآؾِْٛثبگؽٖٚکٕحؽي-طؽذ٘بیآؾِبیهیِٚدّٛػٗطؽذ٘بیپیمآؾِْٛطؽذپژٚ٘ماؾخٍّٗ.ظأمآِٛؾاْثٛظ

اقث . ٘بیّٔٛٔٗ گؽٖٚ ظأمآِٛؾ49زدُ 99)پكؽ آؾِبیمٚ گؽٖٚ کٕحؽي99ٔفؽ ٔفؽگؽٖٚ ثٛظ( ٘بیپژٚ٘م. یبفحٗ

ظؼ (P‹992/9قطرظؼ)اظاؼآِٛؾاِْٛختایدبظجغییؽاتِؼٕی٘بیؾٔعگیثٗظأمآِٛؾلِٙبؼت.2:زبضؽػجبؼجٕعاؾ

ظاؼآِٛؾلِٙبؼت٘بیؾٔعگیثٗظأمآِٛؾاِْٛختایدبظجغییؽاتِؼٕی .1.ٔكجثثِٗٛاظِطعؼنعٖاقثآِٛؾاْظأم

اقث (P ‹001/0ظؼقطر) ِطعؼنعٖ ِٛاظ ٔكجثثٗ ظؼٔگؽلآٔٙب .9 ظأمآِٛؾاْ. آِٛؾلِٙبؼت٘بیؾٔعگیثٗ

 .ظؼػؿتٔففآٔٙبنعٖاقث (P ‹992/9طرظؼق)ظاؼِٛختایدبظجغییؽاتِؼٕی

 ٘بیؾٔعگی،ظأم،ٔگؽل،ػؿتٔففِٚٛاظِطعؼِٙبؼت :ٗاژگاُ کيیذی
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 صلنامه اعتياد پژوهيف

( علوم انساني)پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي 

 2831، پاييز 4سال اول، شماره 

 صفحه 3
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 22 سردبير صسخن   

     [PDF 81KB]    مشاهده متن

  
 بازار مصرف موادمخدر در ايران با نگاهي ويژه به بازار تهران  

 28 ص   دكتر فريبرز رئيس دانا

     [PDF 546KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين مقاله به بررسي بازار مواد مخدر در ايران مي پردازد و بازار مواد مخدر در تهران 

. داده است را از جهت ميزان مصرف ، نوع مواد مصرفي و قيمت ، مورد بررسي قرار 

به منظور بررسي بازار مواد مخدر در ايران ، قيمت ترياك در افغانستان و مسيرهايي كه 

اين مواد طي مي كنند تا وارد ايران شده و پس از ورود بخشي از آن به داخل كشور ، بقيه 

با توجه به . براي صدور به اروپا و امريكا ارسال شوند ، مورد بررسي قرار گرفته است 

كه ورود مواد مخدر به ايران از دو استان مرزي خراسان و سيستان و بلوچستان اين

صورت مي گيرد و از آنجا كه شرايط اين دو منطقه براي قاچاقچيان متفاوت است ، لذا 

 .قيمت مواد وارداتي و نوع مواد در هر يك از اين مناطق تفاوت دارد 

 

 

 در ، عملكرد بازپروري ، تانزيت مواد مخدربازار مواد مخدر ، قيمت مواد مخ: کليدواژگان

  
 بررسي اقتصادي رفتار مصرف كنندگان مواد مخدر  

 44 ص   دكتر شهزاد برومند

     [PDF 284KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

مسئله مواد مخدر يكي از نگران كننده ترين مسائل قرن حاضر در همه كشورهاست و 

برنامه هاي مبارزه با اعتياد و مواد مخدر در دستور كار دولت ها و مجامع بين المللي قرار 

در ايران سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد سال هاست كه به يكي از مسائل . گرفته است 

تبديل شده است و شمار و درصد مصرف كنندگان مواد مخدر و  اقتصادي -حاد اجتماعي 

مبارزه با اين پديده مستلزم شناخت دقيق مسئله در همه ابعاد . معتادان در حال افزايش است 

بنابراين ، برنامه هايي در امر مبارزه با مواد . است ( اجتماعي و سياسي  -اقتصادي ) آن 

 . با شناخت واقعگرايانه از مسئله طرح و اجرا شوند مخدر و اعتياد موفق خواهند بود كه 

 

 

مصرف كننده مواد مخدر ، كشش قيمتي مواد مخدر ، مدل اعتياد عقالني ، : کليدواژگان
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 كشش تقاضاي مواد مخدر

  
 اثرات تجارت موادمخدر بر تثبيت اقتصاد كالن  

 12 ص   حسين مختاريان

     [PDF 276KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هزار تن مواد مخدر در افغانستان و ضرورت قاچاق آن به  4توليد ساالنه بيش از 

ا كه در همسايگي اين كشور قرار دارد ، تحت الشعاع كشورهاي مختلف ، اقتصاد ايران ر

اين موضوع به ويژه پس از آنكه قاچاقچيان مواد مخدر به گروه هاي جديد . قرار مي دهد 

سازمان يافته جنايي ملحق شده اند و انواع اقدامات جنايي را سازماندهي مي كنند ، اهميت 

، موضوع اثرات تجارت مواد مخدر و بر اين اساس در مقاله حاضر . بيشتري يافته است 

 . ساير اقدامات جنايي بر اقتصاد كالن با استفاده از تجربه برخي كشورها بررسي شده است 

 

 

اقتصاد مواد مخدر ، تثبيت اقتصاد كالن ، بازار مالي غير رسمي ، گروه هاي : کليدواژگان

 ...تامين مالي جنايي و 

 

 

  
 واكر در اقتصاد موادمخدر ايرانارزيابي مدل پول شوئي   

 202 ص   اعظم رضاياني

     [PDF 330KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

ي در اقتصاد جهان به اندازه اي وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و ساير اقدامات جنائ

. افزايش يافته كه حجم ساالنه آن را مجموع توليد ناخالص ملي آمريكا سبقت گرفته است 

ورود اين حجم پول يا بخشي از آن به هر كشوري مي تواند كارايي و اثربخشي سياست 

عليه پول از اين رو ، تصويب و اجراي قوانيني . هاي اقتصادي را مورد ترديد قرار دهد 

اما پيش از آن ، بايد از . شويي گروه هاي سازمان يافته جنايي الزام تمامي دولت هاست 

ميزان پولي كه تطهيركنندگان براي هر كشور كه متناسب با شرايط آن كشور در نظر مي 

گيرند ، تخميني در اختيار داشت و سپس با شناسايي عوامل موثر بر فعاليت تطهيركنندگان 

 .ناسب را سامان بخشيد مات مپول اقدا
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 اقتصاد مواد مخدر ، شاخص هاي پول شويي ، مدل واكر ، تطهير پول: کليدواژگان

  
 تجارت مواد مخدر؛ اقتصاد سياه و جامعه در آمازون غربي  

 214 ص   علي اكبر شريفي

     [PDF 164KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

او در اين مقاله شيوه شكل گيري اقتصاد سياه در ايالت آكراي برزيل را كه بر اثر تجارت 

مرزي برزيل از آنجا كه اين ايالت در نقطه . مواد مخدر به وجود مي آيد ، تشريح مي كند 

با كشورهاي پرو و بوليوي قرار دارد و فاصله آن با مراكز توزيع و فروش بسيار است ، 

لذا آزمايشگاه هاي صنعتي براي توليد كوكايين در اين ايالت وجود ندارد و بازرگانان ، 

فري بيس را به پرو صادر مي كنند كه از آنجا براي توليد كوكايين به آزمايشگاه هاي كلمبيا 

با توجه به دوري آكرا از مركز برزيل و اقتصاد مبتني بر كشاورزي و . ارسال مي شود 

ي بازرگاني كه عموما بر كائوچو و كوكائين است ، حتي تجارت كوكائين نيز پوششي برا

 .قاچاق مواد مخدر است 

تجارت مواد مخدر ، آكراي برزيل ، شبكه هاي غير قانوني ، فري بيس ، : کليدواژگان

 مالت پنهانيمعا

 

 

  
 اجتماعي از تجارت موادمخدر در جهان -تحليل اقتصادي   

 281 ص   صالح الدين قادري

     [PDF 308KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

ثباتي سياسي ، احترام اندك به نقش قانون ، استانداردهاي پايين معيشت و شرايط مناسب  بي

خشونت در تجارت . رشد خشخاش يك كوكا در رشد قاچاق بين المللي مواد تاثير داشته اند 

. كلمبيا مركز صنعت جهاني كوكائين است. قاچاق ، چه بين المللي و چه داخلي رايج است 

ور به استفاده از كشتي در كارائيب بودند اما اكنون از مكزيك عبور مي كلمبيائي ها مجب

قاچاقچيان مكزيكي اجازه يافته اند كه . كنند ، جائي كه بهاي آن نصف بهاي كشتي است 

بوته هاي خشخاش داخلي به هروئين تبديل شوند ، كوكائين كلمبيا به اياالت متحده قاچاق 

 .توزيع شود  فتامين هم توليد ومي شود و متام

تجارت مواد مخدر ، گروه هاي سازمان يافته تبهكاري ، تجارت كوكائين ، : کليدواژگان
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 تجارت خياباني مواد ، تطهير پول

  
 (اقتصاد موادمخدر)جامعه شناسي اقتصاد تبهكارانه : بحث ويژه  

 234 ص   محمدعلي زكريايي

     [PDF 122KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در دو دهه گذشته ، سازمان هاي جنايي با بهره مندي از جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژي 

هاي جديد ارتباطي و محل و نقل ، به گونه اي فزاينده عمليات خود را در فراسوي مرزها 

راهبرد آنها استقرار كاركردهاي مديريتي و توليدي در مناطق كم خطر . مستقر ساخته اند 

كه اين سازمان ها در آن از كنترل نسبي بر محيط نهادي برخوردارند ؛ يعني مناطقي است 

آنها در عين حال مناطقي را به عنوان بازارهاي ترجيحي خود بر مي گزينند كه بيشترين 

 . تا از اين طريق بتوانند قيمتهاي باالتري مطالبه كنند . تقاضا در آنها وجود دارد 

 

 

 

 

 

  
 291 كارشناسي ارشد و دكتري ص چكيده پايان نامه هاي  

 

 

 صلنامه اعتياد پژوهيف

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2831، پاييز 1سال دوم، شماره 
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معتادان و اثر بخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر افزايش سازگاري زناشويي همسران   

 پيشگيري از بازگشت معتادان مرد در شهر اصفهان

 8 ص   اعظم شامحمدي قهساره ، دكتر زهرا درويزه ، دكتر مه سيما پورشهرياري 

     [PDF 405KB]    ه متنمشاهد   چکيده 

 

 -اين پژوهش به اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي، با رويكرد شناختي: طرح مساله

رفتاري ، بر ميزان سازگاري زناشويي همسران معتادان و پيشگيري از عود معتادان مي 

 . پردازد

ل بررسي حاضر، يك پژوهشي شبه تجربي است كه با دو گروه آزمايش و كنتر: روش

 3آموزش هاي مهارت هاي ارتباطي به مدت )انجام شده و ضمن استفاده از متغير آزمايشي 

. ماه استفاده شده است 1، به فاصله 1و پس آزمون  2، از پيش آزمون و پس آزمون (جلسه

نمونه مورد نظر پژوهش با استفاده از نمونه گيري در دسترس، از ميان همسران معتادان 

از )ماه  4در حال اتمام مراحل ترك خود بوده، در مقطع زماني مرد انتخاب شد كه 

، به مركز ترك اعتياد بهزيستي اصفهان مراجعه كرده و نمرات (2831فروردين تا تيرماه 

(. انحراف استاندارد زير ميانگين 2. )سازگاري زناشويي آنها زير حد ميانگين بوده است

در اين پژوهش نيز از روش تحليل واريانس با براي تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده 

ابزار پژوهش، مقياس سازگاري . استفاده شد( خي دو)اندازه هاي مكرر و آزمون معناداري 

رضايت زناشويي، همبستگي دونفري، توافق دو )، با چهار مؤلفه (2919)زناشويي اسپانير 

ه مصرف معتادان از بوده است و براي سنجش بازگشت ب( نفري و ابراز محبت زناشويي

 .، استفاده شد« تست آزمايشگاهي تشخيص سريع»

نتايج به دست آمده، حاكي از آن است كه آموزش مهارت هاي ارتباطي، در : يافته ها

سازگاري كلي، تاثير مثبت داشته، همچنين آموزش مهارت هاي ارتباطي بر مؤلفه هاي 

توافق دو نفري و ابراز محبت، تاثير مثبت نشان داد و به افزايش هر يك از شاخص هاي 

ايت زناشويي و همبستگي دو نفري تاثير مثبتي ياد شده منجر شد، اما در مؤلفه هاي رض

همچنين در پيشگيري از بازگشت معتادان مرد نيز تعداد بازگشت به مصرف . مشاهده نشد

 . در گروه كنترل، بيشتر از گروه آزمايش بود ولي از لحاظ آماري معنادار نبود

هاي ارتباطي،  در كل، نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه آموزش مهارت: نتايج

 .رفتاري، بر سازگاري زناشويي همسران معتادان مرد مؤثر است -با رويكرد شناختي

 

 

 مهارت هاي ارتباطي، رويكرد شناختي، رفتاري، سازگاري زناشويي ، اعتياد: کليدواژگان
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 اثربخشي پيشگيري ازعود بر پايه ذهن آگاهي در درمان وابستگي به مواد افيوني وسالمت  

 رواني

دكتر پرويز دباغي ،دكتر علي اصغر اصغرنژاد فريد ،دكتر محمدكاظم عاطف وحيد ، دكتر 

 19 ص   جعفر بوالهري 

     [PDF 429KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

بررسي اثربخشي روان درماني پيشگيري از عود، بر پايه ذهن آگاهي در درمان : هدف

 .وابستگي به مواد افيوني و سالمت رواني هدف اصلي اين پژوهش بود

بيمار مرد با تشخيص وابستگي به مواد افيوني بر پايه  90در يك طرح آزمايشي، : روش

انتخاب و بر حسب تصادف در دو گروه پس از دوره سم زدايي  DSM-IVمعيارهاي 

و يك گروه گواه ) رفتار درماني شناختيِ و پيشگيري از عود بر پايه ذهن آگاهي( آزمايشي

جلسه دو ساعته، به صورت گروهي تحت  21گروه هاي آزمايشي در طي . جاي داده شدند

سالمت عمومي آزمودني ها به كمك مصاحبه ساختار يافته و پرسشنامه . درمان قرار گرفتند

 4، پيش از آغاز درمان، جلسه دوازدهم و پايان مرحله پي گيري GHQ-28))سؤالي  13

گروه گواه بدون هيچ درمان گروهي، تنها . ماهه، پس از درمان گروهي ارزيابي شدند

داده ها به كمك روش آماري تحليل واريانس با اندازه . داروي نالتركسون دريافت كردند

 .و آزمون خي دو تحليل شدند كراريگيري هاي ت

نتايج نشان داد كه هر دو روش پيشگيري از عود گروهي مبتني بر ذهن آگاهي و : يافته ها

، افزايش اطاعت درماني و مدت (> 02/0p)رفتاردرماني شناختي، در كاهش ميزان عود 

، كاهش عاليم جسماني، اضطراب، بهبود كاركرد (> 0002/0p)باقي ماندن در درمان 

روش پيشگيري از عود مبتني بر ذهن آگاهي از . جتماعي، از نالتركسون مؤثرتر استا

نظر كاهش ميزان عود، افزايش ميزان اطاعت درماني، كاركرد اجتماعي از رفتار درماني 

 (.> 02/0p)شناختي و نالترسكون به تنهايي موثرتر بود 

 

 

  
استفاده از دو نظام شخصيتي كلونينجر بررسي نيمرخ شخصيتي معتادان به مواد مخدر با   

 و آيزنگ

 44 ص   صميمه كتابي ، مرحوم دكتر فرهاد ماهر، دكتر احمد برجعلي 

     [PDF 289KB]    مشاهده متن   چکيده 

 
شناسايي عوامل شخصيتي گرايش به مواد مخدر، به تشخيص و درمان هر چه : طرح مساله
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بهتر اعتياد كمك كرده و با ارائه به موقع خدمات مشاوره اي و روان شناختي نيز مي توان 

لذا هدف اين پژوهش، بررسي نيمرخ . از اعتياد افراد مستعد تا حدودي پيشگيري كرد

 . شخصيتي معتادان به مواد مخدر با استفاده از دو نظام شخصيتي كلونينجر و آيزنگ است

به مواد مخدر و يكصد نفر غير معتاد، به روش نمونه گيري در  يكصد نفر معتاد: روش

. دسترس برگزيده شدند و پرسشنامه هاي شخصيتي كلونينجر و آيزنگ را تكميل كردند

برخي ويژگي هاي جمعيت شناختي معتادان به مواد مخدر نيز گردآوري و داده هاي 

 . وش هاي آماري تجزيه و تحليل شدپژوهش به كمك ر

، آسيب (تازگي طلبي)اين پژوهش نشان داد كه بين ابعاد سرشتي نوجويي : ايافته ه

پرهيزي، ابعاد منشي خودراهبري و همكاري نظام شخصيتي كلونينجر و ابعاد روان 

نژندگرايي و روان پريش گرايي نظام شخصيتي آيزنگ، در معتادان به مواد مخدر و افراد 

 . عادي تفاوت معناداري وجود دارد

، آسيب پرهيزي، روان (تازگي طلبي)معتادان به مواد مخدر در ابعاد نوجويي  :نتايج

نژندگرايي و روان پريش گرايي، در مقايسه با افراد عادي، نمرات باالتر و در ابعاد خود 

 . ري، نمرات پايين تري كسب كردندراهبري و همكا

 اعتياد به مواد مخدر، شخصيت، كلونينجر، آيزنگ: کليدواژگان

  
 رابطه پايگاه هويت و اعتياد در زنان استان تهران   

 44 ص   رحم خدا جوادي 

     [PDF 338KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف شناخت رابطه پايگاه هويت و اعتياد در زنان استان اين پژوهش با : طرح مساله

 .تهران انجام شده است

 40نمونه گيري به روش در دسترس و شامل. روش پژوهش، پس رويدادي است: روش

زن غيرمعتاد بود كه از  40زن معتاد مراجعه كننده به مراكز توانبخشي استان تهران و 

آزمون گسترش يافته عيني »از . نظر برخي متغيرهاي دموگرافيك با آنها همتا سازي شدند

. ، براي سنجش پايگاه هويت استفاده شد(2911ا، مارسي( )EOM-EIS2) «پايگاه هويت من

 .تحليل شد tداده ها به كمك آزمون 

نشان داد كه نمرات پايگاه هاي هويت سردرگم و معوق در گروه معتاد،  tآزمون : يافته ها

به طور معنا داري باالتر از گروه غير معتاد و نمرات پايگاه هويت موفق در گروه غير 

 . وه معتاد بودتاد، باالتر از گرمع
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هرچه فرد بحران هويت را تجربه كرده باشد و از وضعيت هويتي داراي تعهد و : نتايج

 . كه به معضل اعتياد گرفتار شودرشد يافته تري برخوردار باشد، كمتر احتمال دارد 

 

 هويت، پايگاه هويت، اعتياد، زنان: کليدواژگان

  
مبتال به سوء مصرف مواد و افراد عادي و مقايسه نگرش هاي نا كارآمد در افراد   

 پيامدهاي روانشناختي آن

كبري حاجي عليزاده ، دكتر سيد عبدالمجيد بحرينيان ، دكتر قاسم نظيري ، دكتر مرتضي 

 11 ص   مدرس غروي 

     [PDF 388KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

بر اساس تحقيقات انجام شده، فرآيندهاي اعتياد، تحت تاثير باورها و نگرش : طرح مساله

اين پژوهش، با هدف بررسي نقش تحريفات شناختي و پيامدهاي . هاي بيماران است

اجعه كننده به مراكز درماني روانشناختي آن، در رفتار سوء مصرف مواد افراد مر

 . سوءمصرف مواد شهر بندرعباس و مقايسه آن با گروه عادي انجام شد

شاهدي است كه در آن يكصد نفر از افراد  –پژوهش حاضر يك طرح مورد : روش

سوءمصرف كننده مواد، با يكصد نفر افراد عادي كه با روش نمونه گيري در دسترس 

اي جمعيت شناختي با يكديگر تقريباً همتا شده بود مقايسه انتخاب و از نظر برخي متغيره

گردآوري داده ها به كمك پرسشنامه هاي اطالعات زمينه اي، مصاحبه باليني، . شدند

انجام ( DASS)پرسشنامه نگرش هاي ناكارآمد و پرسشنامه اضطراب، افسردگي، تنيدگي 

، آزمون خي tيفي، آزمون داده هاي پژوهش با بهره گيري از شاخص هاي آمار توص. شد

 . و آناليز واريانس، تحليل شدند دو

يافته ها نشان داد، افراد سوءمصرف كننده مواد، اضطراب، افسردگي و استرس : يافته ها

بيشتري را تجربه كرده و از نظر شناختي نيز درصد بيشتري از آنها در مقايسه با گروه 

 . رش هاي ناكارآمد را نشان دادندگواه، نگ

نتايج نشان مي دهد كه نگرش هاي ناكارآمد مي تواند به عنوان يك عامل آسيب پذير، : تايجن

اين احتمال گرايش به سوء مصرف مواد را افزايش دهد و در نتيجه شناخت درماني براي 

 .افراد مؤثر به نظر مي رسد

 نگرش هاي نا كارآمد، سوء مصرف مواد، اضطراب، افسردگي: کليدواژگان
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بررسي مقايسه اي رابطه بين راهبردهاي مقابله اي و نگرش نسبت به مصرف مواد در   

 معتادان

 19 ص   دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي 

     [PDF 301KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر، با هدف بررسي ارتباط بين راهبردهاي مقابله اي و نگرش : طرح مساله

 نسبت به مواد انجام گرفته است،  معتادان

 40نفر مرد معتاد و  40)بررسي حاضر با نمونه اي متشكل از يكصد نفر آزمودني : روش

براي  31-31قرار داشتند و در سال  10-84كه در محدوده سني ( نفر مرد غير معتاد همتا

درمان دارويي به مركز درماني موسسه مطالعات ملي اعتياد ايران مراجعه كرده بودند، 

فرضيه . است( مقايسه اي -علي)تحقيق نيز از نوع توصيفي طرح پژوهشي اين . انجام شد

اصلي پژوهش رابطه بين راهبردهاي مقابله اي و نگرش نسبت به مصرف مواد بود كه با 

، با (2939)استفاده از پرسشنامه هاي راهبرد هاي مقابله اي كارور و شيرر و وينتراب 

نامه بررسي نگرش نسبت به مواد، و پرسش/. 94تا /. 18سوال كه پايايي و اعتبار آن  11

آزمون هاي . محاسبه شده بود، صورت پذيرفت/. 18سوال كه ضريب اعتبار آن  10با 

 . بوده است 1دو گروه مستقل و خي tآماري مورد استفاده 

داده ها حاكي از تفاوت معنادار بين راهبردهاي مقابله اي و نگرش مثبت نسبت به : يافته ها

 .استP<0/000در سطح معناداري =  X2 1/81مصرف مواد 

نتايج نيز حاكي از عدم تفاوت معنادار بين راهبردهاي مقابله و نوع مصرف مواد : نتايج

 .است

 راهبردهاي مقابله اي، نگرش نسبت به مواد و معتادان : کليدواژگان

  
 شناختي مارالت -پيشگيري از عود مروري بر مدل رفتاري  

 92 ص   مجيد قرباني 

     [PDF 390KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين مدل به وسيله مارالت و . پيشگيري از عود ، جزء مهمي از درمان الكليسم است

براي مثال، ) آنها معتقدند كه تعيين كننده هاي بي واسطه، . گوردون پيشنهاد شده است

و ( موقعيت هاي پر خطر، مهارت هاي كنارآمدن ، پيامد انتظارات و تاثير پرهيز از تخلف

، مي توانند در (مثال، عوامل سبك زندگي و اشتياق ها و ولع ها براي )پيشايندهاي پنهان 

همچنين، مدل پيشگيري از عود، راهبردهاي مداخله اي جهان و . عود اعتياد سهيم باشند

خاص بي شماري را كه درمانگر و مراجع، در هر قدم از فرايند عود، با آن مواجه مي 

اسايي موقعيت هاي پر خطر براي هر مداخالت خاص، شامل شن. شوند، يكپارچه مي سازد
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مرجع و افزايش مهارت هاي آنان براي كنار آمدن با اين موقعيت ها، افزايش خودكارآمدي 

مراجع، از بين بردن باورهاي غلط درباره اثرات الكل، مديريت لغزش ها و بازسازي 

در سبك  راهبردهاي جهاني ازجمله، ايجاد تعادل. ادراكات مراجع، از فرايند عود است

زندگي مراجع و كمك به آنها در جهت ايجاد عاليق مثبت، باعث به كارگيري فنون كنترل 

محرك ها و فنون مديريت اشتياق به مصرف مواد و بسط دادن نفشه هاي مسير عود مي 

حمايت نظري و عملي  در اين چارچوب، مطالعات چندي، از مدل پيشگيري از عود. شود

 . كرده است

وابستگي به الكل و ديگر مواد، عود و پيشگيري از آن، مدل درماني شناختي و : کليدواژگان

رفتاري، عوامل خطر، مهارت هاي كنار آمدن، خود كارآمدي، انتظار از مواد، پرهيز، 

 سبك زندگي، ولع مصرف 

  
تاثير منفي مواد  تبيين مفاهيم و موانع توسعه از ديدگاه هاي مختلف با تاكيد بر: بحث ويژه   

 مخدر بر توسعه

 224 ص   بهرامي  هللا شاه فرخ

     [PDF 277KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اشيم؟ راه هاي رسيدن به توسعه كدام است؟ آيا مي توانيم جزء كشورهاي توسعه يافته ب

موانع توسعه نيافتگي كدامند؟ اين قبيل سئواالت از مهم ترين پرسش هايي است كه از زمان 

تقسيم جهان به دو بخش توسعه يافته و توسعه نيافته در ذهن تقريباً اكثر مردم، بويژه 

بسته و هر يك براي  متفكرين، دانشمندان سياسي و محققين امر توسعه در كشور نقش

دستيابي به توسعه و قرار گرفتن در سطح كشورهاي توسعه يافته طرح ها و ايده هاي 

مختلفي را كه اغلب برگرفته از مطالعات و يافته هاي كشورهاي غربي است ارائه نموده 

اين مسئله از اهميت خاصي برخوردار است، چرا كه از يكسو، متاسفانه مطالعات . اند

توسعه اي در سطح نخبگان علمي كشورهاي جهان سوم، به جز چند مورد جزيي آكادميك 

صورت نگرفته و از سوي ديگر، مطالعات غربي انجام شده را نيز نمي توان به كشورهاي 

زيرا شناختي از جهان سوم و كشورمان توسط كشورهاي . جهان سوم و كشورمان تعميم داد

له در صدد پاسخگويي به سئواالت فوق نيست، اين مقا. توسعه يافته صورت نگرفته است

 .اما مي خواهد برخي از مفاهيم توسعه را به طور مختصر توضيح دهد
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 218 چكيده پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا ص  

 

 

 
 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2838، بهار 1سال دوم، شماره 

 صفحه 293

 ويژه نامه روان شناسي سوء مصرف مواد

 

  

 

 

 

 22 سخن سردبير ص  

     [PDF 72KB]    مشاهده متن

  
بررسي علل اعتياد به مواد تغيير دهنده خلق و رفتار و روشهاي موثر و كارآمد مشاوره   

 اعتياد

 28 ص   دكتر رحمت اله نوراني پور

     [PDF 258KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

معتادان به مصرف مشروبات الكلي و ساير مواد تغيير دهنده خلق و خو و رفتار به خاطر 

عملكردشان در رنج جسماني و رواني كه از اعتياد مي برند و نيز به علت تاثير اعتياد بر 

خانواده ، شغل و كار و روابط و تعامالت اجتماعي و همچنين بر اثر فشار اعضاي خانواده 

، كارفرما يا ساير افراد موثر در زندگي شان در صدد هستند كه از مصرف مشروبات 

الكلي و ساير مواد دست بردارند و به ترك آن اقدام كرده و از بازگشت به مصرف مجدد 

معتادان به خاطر رنج بدني و جسماني در هنگام مصرف نكردن مواد . كنند  آن خودداري

 . ...در ابتدا به پزشكان و سپس به روان پزشكان مراجعه كرده اند 

 

 

علل اعتياد ، مدل ها و نظريه هاي ، درمان غير دارويي ، مشاوره كارآمد ، : کليدواژگان
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 بازگشت به اعتياد

  
سبكهاي دلبستگي ، اعتياد و نيمرخ رواني افراد معتاد در مقايسه با افراد غير بررسي رابطه بين   

 (در مراكز خود معرف استان بوشهر ) معتاد 

 44 ص   دكتر عليرضا جزايري، محمود دهقاني

     [PDF 165KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

تاكيد بر روي عوامل موثر در وابستگي مواد و عود مكرر، احتماالً بيش از هر چيز معطوف به 

شكل گيري الگوهاي ديرپاي شخصيتي است و اين الگوهاي شخصيتي نيز شديداً متاثر از جهت 

هاي مختلف نشان داده است كه دلبستگي به همچنين، پژوهش . گيري تحولي شخصيت هستند

از اين رو، . عنوان يك عامل تحولي نقشي تعيين كننده در شكل دهي الگوهاي شخصيتي دارد

پژوهش حاضر از يك سوء رابطه بين سبك هاي دلبستگي را با وابستگي مواد مورد بررسي قرار 

. با نيمرخ رواني مي پردازد مي دهد و از سوي ديگر به بررسي رابطه بين دلبستگي و اعتياد

ساله كه در سه ماهه  84تا  10جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از تمامي مراجعان مرد

گروه . براي ترك اعتياد به مراكز خود معرف در استان بوشهر مراجعه كرده اند 2832تابستان 

شامل صد نفر ديگر  نمونه صد نفر از اين جامعه آماري را تشكيل مي دهد و گروه مقايسه نيز

. بدون هيچ گونه سابقه سوء مصرف مواد است، كه بر اساس متغيرهاي كنترل همتا مي شوند

و پرسشنامه دلبستگي بزرگسال  1 -ابزارهاي اين پژوهش، آزمون چند محوري باليني ميليون

رش پايايي و اعتبار رضايت بخشي در ادبيات پژوهشي مربوط به اين ابزارها گزا. بشارت است

. روش هاي آماري به كار رفته، شامل آزمون آماري خي دو و تحليل نيمرخ است. شده است

 P‹04/0آزمون خي دو براي مقايسه توزيع فراواني افراد بر اساس سبك دلبستگي در سطح 

همچنين، نتايج تحليل نيمرخ براي بررسي اثر اعتياد و سبك دلبستگي بر . معنادار به دست آمد

به طور خالصه اين پژوهش نشان مي . معنادار است P‹02/0گروه ها در سطح نيمرخ رواني 

دهد كه بين سبك دلبستگي و اعتياد و همچنين بين دلبستگي و اعتياد با نيمرخ رواني رابطه وجود 

 . دارد

 

 

 دلبستگي ، وابستگي به مواد ، نيمرخ رواني: کليدواژگان
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 اسنادي در دو گروه از نوجوانان غير معتاد و معتادمقايسه ميزان عزت نفس و سبك هاي   

 11 ص   حامد برماس

     [PDF 191KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر به مقايسه ميزان عزت نفس و سبك اسناد در دو گروه از نوجوانان غيرمعتاد و معتاد و 

مقايسه اي از جامعه  –با استفاده از روش تحقيق علي . ارتباط ابعاد مختلف آن با يكديگر پرداخته است

نمونه گيري  نفر از نوجوانان از مراكز خاص و به روش 40سال،  23-24نوجوانان در دامنه سني 

خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و با همين تعداد از نوجوانان غيرمعتاد كه در برخي از 

پس از جمع آوري داده ها و تجزيه و . خصوصيات با گروه اول همتا بوده اند، مورد مقايسه قرارگرفتند

ز بررسي فرضيه ها، و ضريب همبستگي پيرسون، پس ا tتحليل اطالعات، با استفاده از آزمون هاي 

 :ج حاصله به شرح زير به دست آمد نتاي

 .دروني ، پايدار و عام تري هستندافراد غيرمعتاد داراي اسنادهاي  -

 .از عزت نفس باالتري برخوردارند افراد غيرمعتاد -

 (عام -ناپايدار، ويژه  –بيروني، پايدار  –دروني )بين ابعاد مختلف سبك اسناد  -

 .ردگروه روابط معني دار وجود داند و ناخوشايند در هر دو در وقايع خوشاي

 سو مصرف مواد مخدر ، عزت نفس ، سبك اسناد: کليدواژگان

  
 مقايسه ميزان تحريك جويي در افراد سوء مصرف كننده ترياك و افراد بهنجار   

 34 ص   دكتر محمد علي گودرزي ، دانشور رستمي

     [PDF 157KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

تحقيقات اخير نشان داده است كه از طريق ارزيابي برخي از متغيرهاي شخصيتي مي توان به شناسايي 

شناسايي اين افراد مي تواند به برنامه . معرض خطر اعتياد به مواد مخدر هستند، پرداختافرادي كه در 

ريزان اجتماعي كمك كند كه به طور اختصاصي چنين افرادي را در شمول برنامه هاي پيشگيري خود 

ر هدف تحقيق حاضر مقايسه ميزان تحريك جويي افراد سوءمصرف كننده مواد با افراد بهنجا. قرار دهند

. از اين طريق مي توان متغيرهاي شخصيتي موثر در گرايش به سوءمصرف مواد را شناسايي كرد. است

نفر بهنجار از نظر متغيرهاي سن، تحصيالت،  82نفر سوءمصرف كننده ترياك با  82براي اين منظور 

نها اجرا سپس، پرسشنامه تحريك جويي زاكرمن روي آ. تحصيالت پدر و تحصيالت مادر همتاسازي شدند

مقايسه ميزان تحريك جويي در دو گروه نشان مي دهد كه افراد سوءمصرف كننده مواد در نمره كلي . شد

 .ر نمرات باالتري كسب كرده اندو خرده مقياس هاي تجربه جويي و تنوع طلبي نسبت به گروه بهنجا

 اعتياد ، سوء مصرف مواد ، وابستگي ، تحريك جويي: کليدواژگان
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 سوء مصرف كنندگان هروئين( زيستي ، رواني ، اجتماعي ) درمان چند وجهي   

 91 ص   دكتر مهرانگيز شعاع كاظمي، دكتر طيبه زندي پور

     [PDF 196KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

مددجوي مرد معتاد  80مقاله حاضر گزارش يك تحقيق تجربي با نمونه مورد پژوهش متشكل از 

به موسسه تحقيقات ملي ( متادون ) براي درمان دارويي  2831-38به هروئين است كه طي سال 

در دو گروه  84-18اين نمونه آماري با دامنه سني . اعتياد ايران مراجعه كرده اند انتخاب شدند 

اين نمونه تحت رواندرماني . مورد مطالعه قرار گرفتند ( نفر  24) و كنترل ( نفر  24) آزمايش 

 . ...دي مورد بررسي قرار گرفتند هاي گروهي ، خانوادگي و انفرا

سوء مصرف كنندگان هرويين ، درمان زيستي ، رواني و اجتماعي ، رويكرد : کليدواژگان

 ون ، بازگشتاجتماعي ، متاد

  
بررسي آزمايشي نقش فيلم مستند و كاريكاتور با محتواي ضد اعتياد در تغيير نگرش دانش   

 تهران نسبت به اعتياد و مقايسه آنها 1آموزان دختر و پسر دبيرستاني منطقه 

 224 ص   خيراله آذرينواز، دكتر حسين آزاد

     [PDF 243KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در اين پژوهش تاثيرفيلم و كاريكاتور بر نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد مورد بررسي قرار 

نفر  18نفر پسر و 12)تهران 1نفر از دانش آموزان دبيرستاني منطقه  214تعداد . گرفته است

آزمودني ها در هر . با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند( دختر

نفري شامل گروه هاي كنترل، كاريكاتور و فيلم  12گروه  8يك از جنس ها، به طور تصادفي در 

پيش آزمون ( فرم الف)د همه گروه ها به وسيله مقياس نگرش سنج اعتيا. مستند جايگزين شدند

سپس به گروه هاي آزمايشي، متغيرهاي مستقل فيلم و كاريكاتور ارايه شد ولي به گروه . شدند

هفته همه گروه ها به وسيله مقياس نگرش  1سرانجام به فاصله . كنترل هيچ متغيري ارايه نشد 

استفاده از آزمون فرضيه هاي پژوهش با . مورد پس آزمون قرار گرفتند( فرم ب)سنج اعتياد 

همبسته، تحليل واريانس دو طرفه و آزمون تعقيبي توكي مورد تجزيه و تحليل قرار  tهاي 

نتايج نشان داد كه فيلم و كاريكاتور در تغيير نگرش دانش آزمون نسبت به اعتياد موثر . گرفتند

وت از تاثير بودند و همچنين تاثير فيلم در تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد متفا

كاريكاتور بود، ولي تاثير فيلم و كاريكاتور در تغيير نگرش دانش آموزان دختر و پسر متفاوت 

 .نبودند

 

 

 فيلم مستند ، اعتياد ، نگرش ، دانش آموزان ، دختر ، پسر ، دبيرستان تهران: کليدواژگان
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 بحث ويژه؛ پيشگيري از مصرف مواد در كودكان و نوجوانان  

 248 ص   فرهاد طارمياندكتر 

 



 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2892، زمستان 14سال ششم، شماره 

 

  

 

 

 

 1 سخن اول ص  

     [PDF 40KB]    مشاهده متن

  
 مقايسه و رابطه بين استرس با ولع مصرف در وابستگان به مواد افيوني و صنعتي  

 11-9 صص   موسوي، سيد موسي كافي ... سيده فاطمه پورسيد موسايي، سيد ولي ا

     [PDF 361KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

نظر به اهميت نقش عوامل استرس زا و محرك در جريان و شدت ولع مصرف، اين : هدف

بين اين عوامل با تجربه ولع مصرف در وابستگان به مواد پژوهش با هدف بررسي ارتباط 

كشيدن ترياك، استنشاق هروئين، كشيدن هروئين، تزريق هروئين، كشيدن )در شش گروه 

 .انجام شده است( مين، كشيدن كراكمت آمفتا

نفر آزمودني مرد معتاد در شش  294در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي  :روش

به مراكز ترك اعتياد شهرستان رشت  2890تا 2839ماه در سال هاي  20گروه كه طي

ابزار جمع آوري . مراجعه نموده بودند به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند

پرسشنامه ولع مصرف لحظه اي فرانكن  اطالعات پرسشنامه سنجش فشار رواني ماركهام و

 . ري براي سنجش شدت ولع مصرف بودو آزمون كامپيوتري شاخص هاي تصوي

نتايج نشان داد كه بين استرس با ولع مصرف القائي و بين استرس با ولع مصرف  :يافته ها
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همچنين، معلوم شد كه بين مصرف . لحظه اي رابطه آماري مثبت و معني داري وجود دارد

نندگان مختلف در ميزان استرس و ولع مصرف القائي و ولع مصرف لحظه اي تفاوت ك

از طرفي ديگر، ميانگين نمرات استرس، ولع مصرف القائي و ولع . معناداري وجود دارد

مصرف لحظه اي در گروه آزمودني هاي مصرف كننده مت آمفتامين به ميزان معناداري 

 .بود ز بقيه گروه هاي مصرف كنندهباالتر ا

با توجه به يافته هاي پژوهش، استرس مي تواند عامل پيش بيني كننده مهمي : نتيجه گيري

بنابراين، توجه به اين جنبه ها مي . براي ميزان ولع مصرف در وابستگان به مواد باشد

 .تي جهت كنترل ولع مصرف منجر شودتواند به انتخاب درمان مناسب روان شناخ

 

 ع مصرف مواد، وابستگي به مواداسترس، ول: کليدواژگان

  
مقايسه اثربخشي روان درماني گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد و ذهن آگاهي بر ميزان   

 ولع مصرف و تنظيم شناختي هيجان در مصرف كنندگان شيشه

 81-11 صص   احمدرضا كياني، نظام الدين قاسمي، علي پورعباس

     [PDF 265KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

امروزه درمان هاي موج سوم در روان درماني به جاي چالش با شناخت ها، بر : هدف

به . ات و هيجان ها و شناخت ها و رفتارها تاكيد دارندآگاهي و پذيرش افراد از احساس

همين دليل پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي روان درماني گروهي مبتني بر پذيرش 

رف كنندگان و تعهد و ذهن آگاهي بر ميزان ولع مصرف و تنظيم شناختي هيجان در مص

 . شيشه انجام شده است

. با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري است پژوهش از نوع كارآزمايي باليني :روش

گروه مصرف . جامعه آماري كليه مصرف كنندگان مواد شيشه شهر بهارستان اصفهان بود

مصرف كننده ماده شيشه بودند كه از بين افراد مراجعه كننده به  84كننده مواد، شامل 

دند و به روش مركز درمان اعتياد بهارستان به روش نمونه گيري گلوله برفي انتخاب ش

-نمونه گيري تصادفي در دو گروه درمان مبتني بر پذيرش و تعهد و درمان مبتني بر ذهن

افراد هر دو گروه به صورت همزمان و جداگانه تحت دوازده جلسه . آگاهي قرار گرفتند

مداخالت درماني به صورت هفته اي دو جلسه و در انتها هفته اي يك جلسه و به مدت دو 

آزمودني هاي دو گروه به كمك آزمون سنجش شدت ولع . جلسه قرار گرفتند ساعت در هر

مصرف شيشه و پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و 

 . ر گرفتندپيگيري مورد ارزيابي قرا

يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه دو گروه درماني بر شدت ولع مصرف  :يافته ها
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همچنين در مقايسه اثربخشي اين . مرحله پس آزمون و پيگيري تاثير معناداري داشتنددر دو 

دو درمان بر ابعاد نه گانه تنظيم شناختي هيجان تفاوت معناداري مشاهده نشد و هر دو 

 . ي تنظيم هيجان تاثيرگذار بودندهاي شناخت-درمان به يك ميزان بر شاخص

بتني بر پذيرش و تعهد و ذهن آگاهي به دليل مولفه مي توان گفت كه درمان م :نتيجه گيري

 .هاي مشترك درمان در كاهش آسيب هاي رواني ناشي از مصرف آمفتامين ها موثر است

 

درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، روان درماني مبتني بر ذهن آگاهي، تنظيم : کليدواژگان

 شناختي هيجان، ولع مصرف، آمفتامين

  
اعتباريابي پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر در دانش آموزان سال سوم ساخت و   

 راهنمايي و مقطع متوسطه كشور

 44-83 صص   علي محمدرضايي، علي دالور، محمود نجفي

     [PDF 314KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از تحقيق حاضر ساخت پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر و تعيين اعتبار و  :هدف

 . پايايي آن بود

نفر از دانش آموزان سال سوم راهنمايي و مقطع متوسطه در سراسر ايران  1203 :روش

اعتبار مقياس با استفاده از روش تمايز . پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر را تكميل نمودند

 . گروهي و تحليل عوامل تائيدي بررسي شد

مصرف كنندگان نتايج روش تمايز گروهي نشان داد كه سواالت توانايي تفكيك  :يافته ها

بر . سابق مواد مخدر را از مصرف كنندگان كنوني و همچنين از افراد سالم دارا مي باشد

اين عوامل با توجه به مباني نظري . اساس نتايج تحليل عاملي نيز پنج عامل استخراج گرديد

تحقيق و محتواي سواالت قرار گرفته روي عوامل تحت عناوين عالقه به مصرف، نگرش 

ات، نگرش به اثرات فيزيولوژيكي، نگرش به اثرات رواني و نگرش به اثرات به خطر

پايايي مقياس با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ . اجتماعي مواد مخدر نامگذاري گرديد

و =( 11/0α)حداقل پايايي در مقياس اثرات فيزيولوژيكي مواد مخدر . برآورد گرديد

در كل، . به دست آمد=( 31/0α)واد مخدر حداكثر آن در مقياس عالقه به مصرف م

 .ضرايب اعتبار و پايايي به دست آمده بسيار رضايت بخش بود

طبق نتايج اين تحقيق، پرسشنامه نگرش سنج مواد مخدر واجد شرايط الزم  :نتيجه گيري

براي تشخيص نگرش به مواد مخدر در بين دانش آموزان سال سوم راهنمايي و مقطع 

 . باشد متوسطه ايران مي
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 نگرش، مواد مخدر، ويژگي هاي روان سنجي، ساختار عاملي : کليدواژگان

  
 مقايسه حل تعارض و كيفيت زندگي معتادان به ترياك با معتادان به مواد محرك  

 13-41 صص   طيبه عاملي، خديجه ابوالمعالي، بهشته ميرزايي

     [PDF 325KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر با هدف، مقايسه حل تعارض و كيفيت زندگي معتادان به ترياك با : هدف

 .معتادان به مواد محرك انجام گرفت

نفر معتاد به مواد محرك به شيوه خوشه  14و  نفر معتاد به ترياك 14بدين منظور : روش

انتخاب شدند و به وسيله پرسشنامه هاي حل  22و 1اي تصادفي از سه كلينيك در مناطق 

 . تعارض و پرسشنامه كيفيت زندگي مورد ارزيابي قرار گرفتند

راد نتايج نشان داد كه بين حل تعارض و كيفيت زندگي افراد معتاد به ترياك با اف: يافته ها

بدين معنا كه به جز خرده مقياس مثبت . معتاد به مواد محرك تفاوت معناداري وجود دارد

فضا و موقعيت، شفاف سازي )نگري، در ساير خرده مقياس ها در آزمون حل تعارض 

دريافت ها و برداشت ها، توجه به نيازها به جاي خواسته ها، توزيع قدرت دو طرفه، 

د تمركز بر يادگيري از گذشته ها، ارائه گزينه ها براي نفع تمركز اوليه بر آينده و بع

. تفاوت معنادار به دست آمد( طرفين، تدوين گام هاي عملي و مقدور، مالحظات احتياطي

كاركرد فيزيكي، محدوديت )همچنين، در تمامي خرده مقياس هاي آزمون كيفيت زندگي 

، عملكرد اجتماعي و سالمت فيزيكي، محدوديت عاطفي، انرژي و نشاط، سالمت عاطفي

 .به جز خرده مقياس درد تفاوت معنادار به دست آمد( عمومي

به نظر مي رسد افراد وابسته به ترياك از شيوه هاي حل تعارض مناسب تري  :نتيجه گيري

استفاده مي كنند و از كيفيت زندگي بهتري نسبت به افراد وابسته به مواد محرك 

 .برخوردارند

 حل تعارض، كيفيت زندگي، ترياك، مواد محرك: کليدواژگان

  
اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بركاهش اضطراب معتادان    

 مبتال به اختالل اضطراب فراگير

   زهرا لك، آمنه معاضديان، سيدعلي حسيني المدني، معصومه صداقت، سميرا عامري

 34-10 صص

     [PDF 256KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

رفتاري  -اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي: هدف

 .مبتال به اختالل اضطراب فراگير انجام شده استگروهي بر كاهش اضطراب معتادان 

پژوهش حاضر از تحقيقات نيمه تجربي با طرح پيش آزمون، پس آزمون با گروه  :روش
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نفر معتاد كه نمره بااليي در  14با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، . گواه است

كسب كرده بودند و پرسشنامه اضطراب فراگير و پرسشنامه اضطراب، افسردگي و استرس 

نمونه هاي پژوهش . مبتال به اختالل اضطراب فراگير تشخيص داده شده بودند انتخاب شدند

گروه . پس از همگن شدن به صورت تصادفي به دوگروه آزمايش و گواه تقسيم شدند

جلسه قرار گرفتند  20رفتاري طي -آزمايش، تحت آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي

 .تحت هيچ برنامه آموزشي قرار نگرفتو گروه گواه 

نتايج به دست آمده از تحليل كواريانس حاكي از اثربخشي آموزش مديريت  :يافته ها

رفتاري در كاهش اضطراب و اضطراب فراگير گروه آزمايش در -استرس به شيوه شناختي

 . مقايسه با گروه گواه مي باشد

نده اثربخشي درمان مديريت استرس به شيوه با توجه به نتايج فوق كه نشان ده: نتيجه گيري

رفتاري بر اضطراب و اضطراب فراگير است، مي توان از اين شيوه درماني به -شناختي

 .عنوان يك درمان اثربخش بر كاهش اضطراب و اضطراب فراگير معتادين استفاده نمود

 

 

 معتادانمديريت استرس، شناختي، رفتاري، اضطراب، اضطراب فراگير، : کليدواژگان

  
 مقايسه ميزان سرمايه اجتماعي در جوانان معتاد و غيرمعتاد  

 94-31 صص   علي رضا حيدرنژاد، عبدالرضا باقري بنجار، علي اصانلو

     [PDF 214KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف تحقيق حاضر، مقايسه ميزان سرمايه اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير  :هدف

 .معتاد شهر مشهد بود

نفر  210شاملنمونه پژوهش . پيمايشي بوده است-روش تحقيق از نوع توصيفي :روش

نفر غيرمعتاد بودند كه به شيوه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب  210معتاد و 

ابزار اندازه . افراد غيرمعتاد با توجه به سن و وضعيت تاهل با گروه معتاد همتا شدند. شدند

 .گيري پرسشنامه محقق ساخته سرمايه اجتماعي بود

نتايج نشان داد كه سرمايه اجتماعي جوانان معتاد به طور معناداري پايين تر از  :يافته ها

همچنين، ميزان مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و شبكه روابط . جوانان غيرمعتاد است

از ديگر نتايج . اجتماعي جوانان معتاد به طور معناداري پايين تر از جوانان غيرمعتاد بود

كه شاخص روابط خانوادگي و دوستانه بيشترين قابليت تمييز را در اين پژوهش اين بود 

 . بين جوانان معتاد و غيرمعتاد دارد

با توجه به تاثير مثبت مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي و شبكه روابط  :نتيجه گيري

اجتماعي برافراد غيرمعتاد بايد شرايط و بستر هاي مناسب براي سوق دادن جوانان معتاد 

javascript:displaydiv(1103046)
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1103046&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1103046&l=fa


درگير شدن در رويدادهاي اجتماعي مانند گسترش سازمان ها و انجمن هاي داوطلبانه و به 

 . غير دولتي نظير انجمن هاي مردم نهاد بهاي بيشتري داده شود

 

 سرمايه اجتماعي، اعتماد، مشاركت، روابط اجتماعي، معتاد، غير معتاد: کليدواژگان

  
 



 



 صلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2833، تابستان 20سال سوم، شماره 

 

  

 

 

 

 9 سخن سردبير ص  

     [PDF 116KB]    مشاهده متن

  
بخشي گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل بر پيشگيري از عود افراد سم زدايي  اثر  

 شده

 22 ص   سيد موسي كافي ، رحيم مالزاده اسفنجاني ، مرتضي نوري ، ايرج صالحي 

     [PDF 229KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پديده اعتياد در افراد سم زدايي شده، يكي از معضالت مهم درماني براي سوء : مقدمه

هدف اين پژوهش بررسي تاثير گروه درماني به روش تحليل رفتار . مصرف مواد است

 .بر پيشگيري از بازگشت افراد سم زدايي شده مي باشد متقابل

با استفاده از . اين پژوهش به صورت آزمايشي با گروه كنترل نابرابر انجام گرفت: روش

نمونه گيري در دسترس و از افراد سم زدايي شده مراجعه كننده به مركز دولتي درماني 

 21هر گروه )گروه آزمايش و كنترل نفر به دو  14نگهدارنده با متادون شهرستان بجنورد، 

هردو گروه در پيش آزمون، مقياس پيش بيني از بازگشت رايت و . تقسيم شدند( نفر

همكاران را كامل كردند و پس از انجام گروه درماني با گروه آزمايش، پس آزمون و پس 

ي، در هنگام تكميل آزمون پيگير. ماه، آزمون پيگيري از هر دو گروه گرفته شد 4از 

مستقل و تحليل  tبراي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون . مرفين چك نيز انجام گرفت

 . كواريانس استفاده شد

نشان داد كه از لحاظ ميزان وسوسه و احتمال مصرف مواد بين دو  tنتايج آزمون : يافته ها

شان تحليل كواريانس نيز ن. گروه تفاوت معني داري در مرحله پيش آزمون وجود نداشت

داد كه از لحاظ وسوسه مصرف بين دو گروه تفاوت معني داري در پس آزمون و مرحله 

 .پيگيري وجود دارد، اما اين تفاوت براي احتمال مصرف مواد معني دار نبود
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طبق نتايج اين پژوهش، گروه درماني به روش تحليل رفتار متقابل ممكن است : نتيجه گيري

راد سم زدايي شده مؤثر باشد و مي تواند مورد توجه از لحاظ وسوسه مصرف مواد در اف

 .متخصصان قرار گيرد

 گروه درماني، تحليل رفتار متقابل، عود، افراد سم زدايي شده: کليدواژگان

  
اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري كنترل تكانه بر كاهش تكانشگري، ولع مصرف و   

 شدت اعتياد در معتادان مصرف كننده كراك

 19 ص   حدادي ، رضا رستمي ، عباس رحيمي نژاد ، سعيد اكبري زردخانه ... روح ا

     [PDF 271KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي ـ رفتاري كنترل : مقدمه

تكانه بر كاهش تكانشگري، ولع مصرف و شدت اعتياد در معتادان مصرف كننده كراك 

نفر از معتادان مصرف كننده كراك كه در  80در يك پژوهش نيمه آزمايشي: روش. بود

ان نگهدارنده با داروي متادون را سپري مي دوره درم( تهران)يكي از مراكز ترك اعتياد

سپس اين . كردند، با اجراي مصاحبه اوليه و در نظر گرفتن معيارهاي ورود انتخاب شدند

گروه آزمايش . نفري آزمايش و كنترل گمارده شدند 24تعداد به طور تصادفي در دو گروه 

 10جلسه  3ي به مدت هم از داروي متادون، و هم از درمان كنترل تكانه به شيوه گروه

اما گروه كنترل تنها داروي متادون را استفاده كرده و مداخله ديگري . دقيقه اي بهره بردند

همه شركت كنندگان در پژوهش در مرحله پيش از مداخله و بالفاصله . را دريافت نكردند

پس از آن، هر سه مقياس تكانشگري بارت، ولع مصرف تيفاني و شاخص شدت اعتياد را 

 . براي تحليل داده ها از تحليل كواريانس چند متغيره استفاده شد. تكميل كردند

نتايج گوياي معنا داري تفاوت دو گروه در زيرمقياس هاي تكانشگري، ولع : يافته ها

به غير از زيرمقياس وضعيت طبي، وضعيت شغلي، وضعيت )مصرف و شدت اعتياد 

 . بود( حقوقي و وضعيت خانوادگي

مي توان بيان كرد درمان گروهي كنترل تكانه بر كاهش تكانشگري، ولع : ينتيجه گير

 . مصرف و شدت اعتياد در معتادان مصرف كننده كراك مؤثر بوده است

 

 

زمان كنترل تكانه، تكانشگري، ولع مصرف، شدت اعتياد، درمان نگهدارنده با : کليدواژگان

 متادون

  
تاثير اوالنزاپين در درمان نگهدارنده وابستگي به مواد كارآزمايي باليني جهت بررسي   

 افيوني
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آذرخش مكري ، جمال شمس ، اميرهوشنگ باقري ولوجردي ، هدايت صحرايي ، محبوبه 

 48 ص   يعقوبي ، حامد اختياري 

     [PDF 1503KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در تحقيق حاضر محققان به بررسي تاثير االنزاپين بركاهش عود سوء مصرف در : مقدمه

 . افرادي كه مبتال به بيماري ديگري جز وابستگي به مواد افيوني نيستند مي پردازند

جامعه . طراحي گرديد( RCT)اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفي : روش

( DSM-IV-TRبر اساس معيارهاي تشخيصي )مورد مطالعه مردان وابسته به مواد افيوني 

 20تا  1بيماران در طي . مراجعه كننده به درمانگاه اعتياد مركز ملي مطالعات اعتياد بودند

به صورت سرپايي  NSAIDsيدين، كلونازپام، ديسيكلومين و روز با استفاده از كلون

در مرحله دوم، از بين بيماران مرد مراجعه كننده، افراد واجد شرايط ورود . زدايي شدندسم

فرم هاي اطالعاتي جمعيت شناختي، رضايت نامه شركت در طرح . به طرح انتخاب شدند

بك و خودسنجي زونگ تكميل و تست هاي افسردگي ( ASI)و پرسشنامه شدت اعتياد 

 10هر گروه )نفر از افراد حائز شرايط در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند  40.گرديد

و ( با پانزده ميلي گرم االنزاپين)تخصيص تصادفي نمونه ها به دو گروه درمان فعال (. نفر

 .هفته ادامه يافت 3مطالعه . دارونما به روش بلوك بندي انجام شد

نتايج حاكي از آن بود كه بيماران هر دو گروه مورد بررسي در طول زمان، : يافته ها

را نشان دادند ولي بين دو گروه مورد مطالعه از نظر  ASIكاهش تمامي شاخص هاي 

در مقايسه ميزان بروز . ميزان اين كاهش در طول زمان تفاوت معني داري مشاهده نشد

زونگ در حالت پايه و مراحل پيگيري بعد افسردگي و اضطراب بر حسب معيارهاي بك و 

از مداخله در هر دو گروه با در نظر گرفتن فاكتور زمان تفاوت آماري معني داري وجود 

از نظر . داشت، ولي بين دو گروه در طول زمان پيگيري تفاوت معني داري وجود نداشت

حالت پايه و  تعداد دفعات و زمان ميل به مصرف مواد در هر دو گروه مورد مطالعه در

ولي بين دو گروه . مراحل پيگيري برحسب فاكتورهاي زمان تفاوت معني داري يافت شد

با گذشت زمان احتمال بقاء در . در طول زمان پيگيري تفاوت معني داري وجود نداشت

 . درمان كاهش يافته و از نظر آماري تفاوت معناداري بين دو روش وجود داشت

طالعه كارآيي االنزاپين در درمان نگهدارنده مواد افيـوني را تاييد نتايج اين م: نتيجه گيري

 . نمي نمايد

 

 

 االنزاپين، عود، درمان نگهدارنده، وابستگي به مواد افيوني: کليدواژگان

  
 كاربرد تئوري عمل منطقي در پيشگيري از سوء مصرف اكستازي در دانشجويان  
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فرهادي نسب ، حسين محجوب ، ... بابك معيني ، عبداوردي پور ، ... مجيد براتي ، حميد ا

 11 ص   فرزاد جليليان

     [PDF 274KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين مطالعه با هدف تعيين اثربخشي برنامه آموزشي مبتني بر تئوري عمل منطقي : مقدمه

 . در پيشگيري از سوء مصرف اكستازي در بين دانشجويان شهر همدان انجام گرديد

نفر از دانشجويان  240پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي بود كه روي : روش

گيري از نوع تصادفي ساده بود كه با روش نمونه . دانشگاه هاي شهر همدان انجام شد

ابزار گردآوري . تخصيص تصادفي به دو گروه مداخله و شاهد تقسيم و وارد مطالعه شدند

اطالعات پرسشنامه استاندارد در دوبخش كلي آگاهي از عوارض سوء مصرف اكستازي و 

توسط  ماه بعد از انجام مداخله آموزشي 1سازه هاي تئوري عمل منطقي بود كه قبل و 

 . دانشجويان تكميل گرديد

نتايج نشان داد كه در بين سازه هاي تئوري عمل منطقي، هنجارهاي انتزاعي : يافته ها

اختالف معني داري براي ميانگين . قويترين پيش بيني كننده سوء مصرف اكستازي بود

ب نمرات سازه هاي اين تئوري از قبيل نگرش نسبت به مصرف، هنجارهاي انتزاعي ترغي

همچنين ارتباط . كننده و قصد مصرف اكستازي در گروه هاي مداخله و شاهد به دست آمد

معني داري بين بهره گيري از مداخله آموزشي در افزيش آگاهي دانشجويان از پيامدهاي 

 . سوء مصرف اكستازي بين گروه مداخله و گروه شاهد مشاهده گرديد

چنين استنباط مي شود كه آموزش اختصاصي بر با توجه با يافته هاي پژوهش : نتيجه گيري

اساس تئوري عمل منطقي در بهبود نگرش، هنجارهاي انتزاعي و قصد رفتاري دانشجويان 

موثر بوده است، لذا پيشنهاد مي گردد از اين الگو در آموزش پيشگيري از سوء مصرف 

 . مواد استفاده گردد

 ل منطقي، دانشجوياناكستازي، سوء مصرف مواد، تئوري عم: کليدواژگان

  
الگويابي زيستي رواني معنوي در افراد وابسته به مواد و تدوين برنامه مداخله براي   

 ارتقاي تاب آوري مبتني بر روايت شناسي شناختي و روان شناسي مثبت نگر

كردميرزانيكوزاده ، احمد برجعلي ، حسين اسكندري ، فرامرز سهرابي ، علي ... عزت ا

 91 ص   دالور 

     [PDF 442KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در طول چند دهه گذشته، پژوهش ها در خصوص سوء مصرف و وابستگي به : مقدمه

. مل خطرآفرين به سوي عوامل حفاظتي تغيير جهت داده استمواد، از نگاه ِصرف به عوا

از سوي ديگر، در طول دو دهه گذشته مفهوم تاب آوري در حوزه روان شناسي تحولي 

چرخش تمركز از خطر به تاب آوري به واسطه . توجه اي روزافزون كسب كرده است
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 . ناكاميِ تاكيد بر شناسايي عوامل خطرآفرين ناشي مي شود

معه پژوهش شامل، كليه معتادين مراجعه كننده به مراكز درماني شهر تهران بود جا: روش

نمونه در . كه از بين آنها نمونه اي با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شد

و غير وابسته ( نفر 240)، شامل دو گروه افراد وابسته به مواد (مذكر)نفر  829مجموع 

اين تعداد پرسشنامه هاي ناقص حذف و در نهايت بود كه از ( نفر 219)به مواد 

جهت . پرسشنامه از افراد سالم مورد تحليل قرار گرفت203پرسشنامه از معتادان و 211

تعيين برازش مدل بر اساس متغيرهاي فرض شده در پژوهش، با استفاده از نرم افزار 

LISREL در . اد نهايي بررسي شدابتدا، رابطه متغيرهاي بنيادين اوليه با متغيرهاي درون ز

ادامه، رابطه متغيرهاي پايه با متغيرهاي واسطه اي بررسي شد و در نهايت، رابطه متغير 

 .واسطه اي با متغير درون زاد با كنترل متغير برون زاد تعيين شد

نتايج نشان داد مدل پيش بيني شده براي تاب آوري در برابر مواد برازش الزم را : يافته ها

 .داشت

در اين تحقيق برنامه اي مبتني بر مدل زيستي رواني معنوي جهت مداخالت : يجه گيرينت

 .آموزشي براي افزايش تاب آوري افراد معتاد، تدوين شد

 

 

شيوه زندگي، ويژگي هاي سرشت و منش، هوش هيجاني، معنويت و دين : کليدواژگان

 داري

  
 آگاهي، نگرش و عملكرد دانش آموزان در خصوص پيشگيري از مصرف اكستازي   

 224 ص   ميترا ذوالفقاري ، مانا حكمت 

     [PDF 220KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در سال هاي اخير، اكستازي به علت خواص تحريك كنندگي و توهم زايي، : مقدمه

هدف از پژوهش حاضر . طرفداران بي شماري در ميان نوجوانان و جوانان پيدا كرده است

بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد دانش آموزان در خصوص پيشگيري از مصرف 

 . اكستازي بود

نفر از دانش آموزان دختر مدارس دولتي  400اين پژوهش توصيفي تحليلي روي : روش

نمونه به صورت خوشه اي تصادفي انتخاب شده . شهر تهران انجام شد 21روزانه منطقه 

و آگاهي، نگرش و عملكرد آنها توسط پرسشنامه محقق ساخته اي، كه روايي و پايايي آن 

  .سنجيده شد، مورد بررسي قرار گرفت

%( 41)آگاهي پايين و %( 42)نتايج نشان داد كه بيشترين درصد دانش آموزان : يافته ها

عملكرد خوب در خصوص پيشگيري از مصرف اكستازي %( 1/44)نگرش مثبت و 
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بين آگاهي و نگرش، آگاهي و عملكرد و نگرش و عملكرد رابطه معني داري يافت . دارند

شناختي و عمومي با آگاهي، نگرش و  همچنين بين برخي از مشخصات جمعيت. شد

عملكرد دانش آموزان در خصوص پيشگيري از مصرف اكستازي ارتباط معني دار مشاهده 

 . شد

با توجه به اين كه سطح آگاهي دانش آموزان نسبت به مصرف اكستازي پايين : نتيجه گيري

ين گروه است، از اين رو ضرورت مداخالت مناسب آموزشي در جهت باال بردن دانش ا

 .در معرض خطر بيش از پيش روشن مي شود

 آگاهي، نگرش، عملكرد، پيشگيري، اكستازي: کليدواژگان

  
وضعيت حافظه شرح حال در سه گروه از پسران؛ افسرده، افسرده داراي سوء مصرف   

 مواد و سالم

 219 ص   رمضاني ... الهه بي غم لعل آبادي ، عليرضا مرادي ،فريدون يارياري ، ولي ا

     [PDF 219KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف اين پژوهش بررسي كلي گويي حافظه شرح حال در نوجوانان پسر افسرده : مقدمه

نفر  14)نفر 11نمونه مورد بررسي : روش. اد، افسرده و سالم بودداراي سوء مصرف مو

از ( نفر عادي 11نفر افسرده داراي اختالل سوءمصرف مواد و  14با تشخيص افسردگي، 

نوجوانان كرمانشاه بودند كه گروه ها از لحاظ سن، جنس، ميزان تحصيالت و وضعيت 

از آزمون حافظه شرح حال ويليامز براي ارزيابي حافظه شرح حال . تاهل همتاسازي شدند

در تجزيه و تحليل داده ها، از شاخص آماري مان . بهره گرفته شد( 2931)و برادبنت 

 . ويتني استفاده گرديد

در ( افراد سالم)نتايج نشان داد كه نوجوانان افسرده، در مقايسه با گروه كنترل : يافته ها

نوجوانان افسرده داراي سوء . ري دارندبازيابي حافظه شرح حال، ميزان كلي گويي بيشت

مصرف مواد، نسبت به نوجوانان سالم، از لحاظ ميزان كلي گويي حافظه شرح نمرات 

ميزان كلي گويي حافظه شرح حال نوجوانان و جوانان افسرده باالتر . بيشتري كسب كردند

 . از نوجوانان افسرده داراي سوء مصرف مواد بود

از آن است كه كلي گويي حافظه شرح حال يك خصيصه مهم نتايج حاكي : نتيجه گيري

 .براي افسردگي، تداوم و عود مجدد آن محسوب مي شود

 

 

 افسردگي، حافظه شرح حال، سوء مصرف مواد، نوجوان: کليدواژگان

  
 241 معرفي پايان نامه هاي حمايت شده ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري ص  
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 اعتياد پژوهيفصلنامه 

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2833، بهار 9سال سوم، شماره 

 

  

 

 

 

 2 تالش براي تبديل تهديدها به فرصت ص/ سخن سردبير  

     [PDF 71KB]    مشاهده متن

  
 مطالعه مقاله نگاري سي سال مقاالت پژوهشي اعتياد كشور  

دكتر آفرين رحيمي موقر، دكتر ونداد شريفي، دكتر محمدرضا محمدي، دكتر علي 

ايزديان، دكتر رضا راد گودرزي، دكتر علي اكبر نجاتي فرهوديان، دكتر الهه سهيمي 

 8 ص   صفا، نغمه منصوري

     [PDF 189KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در جهان، در طول دهه هاي گذشته دانش توليد شده در زمينه اعتياد رشد قابل : طرح مسئله

هدف اصلي اين تحقيق بررسي ويژگي هاي مهم توليد علم در زمينه . توجهي داشته است

اعتياد در كشور از طريق بررسي مقاالت چاپ شده در مجالت علمي داخلي و خارجي طي 

 . سي سال گذشته بوده است

انجام اين پژوهش از بانك مقاالت پژوهشي بهداشت روان براي : روش

كه شامل مقاالت پژوهشي روانپزشكي، روانشناسي و علوم عصب ( IranPsych)كشور

اين مطالعه به بررسي مقاالتي محدود شد كه در يك دوره سي ساله، . پايه است استفاده شد

مقاالت از نظر . منتشر شده اند( ميالدي 1001تا  2918) 2832تا  2841از سال 

اطالعات مقاله نگاري شامل ويژگي هاي مجالت، نويسندگان، سازمانها و منبع حمايت مالي 

جمع آوري اطالعات توسط شش روانپزشك و . پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند

 . روانشناس آموزش ديده انجام شد

د به چاپ رسيده مقاله مرتبط بامصرف مواد و اعتيا 123سال،  80در طي اين : يافته ها

نزديك به نيمي از مقاالت . حدود نيمي از اين مقاالت در دو سال آخر منتشر شده بودند. اند

. در مجالت پزشكي فارسي زبان و بيش از يك سوم ديگر در مجالت خارجي چاپ شده اند
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 30نفر نويسنده در نوشتن اين مقاالت مشاركت كرده بودند كه حدود  449در مجموع، 

( درصد 8/8)نفر  24مقاله تنها توسط  123نيمي از . ها داراي يك مقاله بوده انددرصد تن

از ميان نويسندگان مقاالت، بيشترين ميزان داراي دكتراي . از نويسندگان نوشته شده بود

هيچكدام از اين پژوهش . پزشكي بوده و اغلب از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بوده اند

 .ت مالي دريافت نكرده بودندها از حوزه صنعت، حماي

در سالهاي گذشته رشد انتشار مقاالت در زمينه اعتياد چشمگير بوده است؛ : نتيجه گيري

ليكن با توجه به شيوع اعتياد در كشور و بهبود ساختارهاي علمي و اجرايي، سهم كشور در 

ماتيك براي اين يافته ها ضرورت برنامه ريزي سيست. توليد دانش اعتياد جهان ناچيز است

هم چنين مداخله بيشتر . تربيت پژوهشگران و ارتقاي پژوهش را مطرح مي نمايد

 . متخصصين علوم اجتماعي در پژوهش اعتياد و انتشار نتايج آنها توصيه مي شود

 سوء مصرف مواد، اعتياد، انتشارات، مقاله نگاري، ايران: کليدواژگان

  
چشم اندازي به برنامه : زنان داراي همسر معتادارتباطي  -ابعاد مشكالت شخصي   

 توانبخشي همسران مبتاليان به اعتياد

 21 ص   دكتر پروانه محمدخاني

     [PDF 202KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اعتياد به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق وابسته نمودن فرد به : طرح مساله

مصرف مواد مخدر، تزلزل بنيادهاي اخالقي را در پي دارد كه از جمله اين پيامدها افزايش 

بي شك قربانيان اين مشكالت در درجه اول افراد خانواده و . جرم ، جنايت و خشونت است

 .مبتاليان است كه آن ها را خواسته يا ناخواسته با اين پيامد ها مواجه مي سازدنزديكان 

پژوهش حاضر در چارچوب مطالعات پس رويدادي و به صورت مقطعي با هدف : روش

ارتباطي زناني كه همسران آن ها مبتال به اختالل وابستگي به  –تعيين آسيبهاي شخصي 

ن مقايسه آن ها با زناني كه همسرانشان هيچگونه مواد بودند از طريق فراهم ساختن امكا

با )زن داراي همسر معتاد 231آزمودنيهاي پژوهش را . ابتاليي به اعتياد نداشتند انجام شد

،يعني همسر كساني كه به دليل مصرف مواد ( سال 9و انحراف معيار  81ميانگين سني 

آذرماه )ريافت كمكهاي حرفه ايحداقل يك بار تحت درمان اعتياد قرار گرفته و به منظور د

به مراكز درمان سرپايي اعتياد شهر تهران مراجعه كرده بودند و ( 2831الي ااسفند ماه

از بين ( سال 3و انحراف معيار  84با ميانگين سني )زن داراي همسر غير معتاد 218

ه براي آزمودنيهاي هر دو گرو.زنان اقوام،همسايگان و دوستان گروه مورد تشكيل مي دادند

ورود به مطالعه و اطمينان از مطابقت با مالكهاي ورود و خروج پژوهش مورد مصاحبه 

 .باليني قرار گرفتند

استراس و )ارتباطي-داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه نيمرخ مشكالت شخصي
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، و پرسشنامه محقق ساخته براي برخي متغير هاي دموگرافيك جمع ( 2999همكاران،

 .آوري شد

داده ها تفاوت دو گروه را در همه زير مقياسهاي پرسشنامه نيمرخ مشكالت : يافته ها

-مقايسه مشكالت شخصي. ارتباطي به غير از زير مقياس حسادت نشان داد –شخصي 

به اين معني كه .ارتباطي دو گروه از طريق تحليل نيمرخها نشانگر تفاوت دو گروه بود

يهاي شخصيت ضد اجتماعي و مرزي ،نشانگان مشكالت شخصي مانند نشانگان ويژگ

مورد غفلت .افسردگي و استرس ،احساس خصومت وگرايشات خشونت بار ، تجربه آزار و

همينطور براي . قرار داشتن به طور معنا دار در زنان داراي همسر معتاد بيشتر بود 

شم مشكالت ارتباطي، تفاوت ها به وجود تعارض، آشفتگي ارتباطي، ضعف مديريت خ

و اسناد منفي در گروه زنان داراي همسر (به ويژه با همسر)،كنترل خود وتعهد ارتباطي

 . معتاد حكايت داشت

زنان داراي همسر معتاد به گونه معني داري از مشكالت شخصي و ارتباطي : نتيجه گيري

نيشتري در مقايسه با گروه شاهد رنج مي بردند و هرگونه برنامه توانبخشي مبتني بر 

ارتباطي بويژه  –نواده و همسران مبتاليان به اعتياد بايد به ابعاد آسيب هاي شخصي خا

 .خشونت در روابط بين فردي و خانواده اين افراد توجه داشته باشد

 مشكالت شخصي ارتباطي، همسر معتاد، توانبخشي: کليدواژگان

  
 شهر تهران تعيين خصوصيات شخصي معتادان مراجعه كننده به مراكز درماني  

 81 ص   مهتاب مروجي، دكتر صاحب الزماني، دكتر محمودي

     [PDF 195KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين پژوهش با هدف تعيين خصوصيات شخصيتي معتادين مراجعه كننده به : طرح مساله

 . انجام شد 2834مراكز درماني شهر تهران در سال 

نوع مطالعه، پيمايش مقطعي . طرح پژوهشي حاضر از نوع پس رويدادي است: روش 

جامعه آماري پژوهش شامل مردان معتاد به مواد مخدر مراكز خود معرف ترك و . است

نفر به صورت در دسترس  141از ميان اين افراد . زتواني اعتياد و شهر تهران بودبا

پرسش ( 1سياهه شخصيتي مينه سوتا ( 2: ابزار گردآوري اطالعات شامل. انتخاب شدند

نامه اطالعات جمعيت شناختي كه حاوي سواالتي در زمينه هاي فردي، خانوادگي، 

ظور تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از به من. اجتماعي و اقتصادي معتادان بود

روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده شد در آمار توصيفي از جداول توزيع 

فراواني مطلق و نسبي و درصد جداول يك بعدي و دو بعدي برحسب نوع و مشخصات داده 

استفاده از نرم آمار استنباطي نيز شامل آزمون خي دو و فيشر بود و با . ها استفاده شد

 . اندازه گيري ها تحليل شد SPSSافزار 
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بي % 8/1مستاجر، % 83معتادان بيكار، % 2/29نتايج پژوهش نشان داد كه : يافته ها

 . هزار تومان درآمد داشته اند 100از آنان كمتر از % 3/41مجرد و حدود % 4/10سواد، 

،  Sc% 21/13ا ، ماني% 32/1شامل  MMPIميزان خطرپذيري معتادين براساس 

افسردگي و % 41/41هيستري ، % 4/21ضد اجتماعي ، % 93/88پارانويا ،  5/12%

 . خود بيمار پنداري در سطح نابهنجاري بوده و نشانه اختالل شخصيت است% 11/11

مقادير به دست آمده حاكي از عدم تاثير بيكاري در گرايش به اعتياد، : بحث و نتيجه گيري

بتاً خوب و اكثر آنها باسواد بوده و نشان دهنده شكست نهادهاي وضعيت اقتصادي نس

در مراجعه  MMPIاجتماعي حمايتي جامعه است و همچنين چنانچه نمرات حاصل از 

پايين باشد تشخيص افتراقي  Kو  Lباال و ميزان هاي  Scو  PDو  Dكنندگان در ميزان هاي 

 . يش بيني مي شوداعتياد مدنظر بوده و خدمات درماني و مشاوره اي پ

 خصوصيات شخصيتي، معتاد: کليدواژگان

  
تاثير برنامه آموزشي ارتقاي مهارت هاي قاطعيت در تغيير نگرش دانشجويان دانشگاه   

 هاي عالمه طباطبايي و تهران نسبت به سوء مصرف مواد

 41 ص   حميدرضا دائمي، دكتر فرامز سهرابي، سيده فاطمه مقيمي بار فروش

     [PDF 220KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

درتحقيق حاضر بررسي تاثير برنامه آموزشي ارتقاء مهارتهاي قاطعيت در : طرح مساله

 .به سوء مصرف موادمورد بررسي قرار گرفته استتغيير نگرش دانشجويان نسبت 

نفر از دانشجويان دو دانشگاه تهران وعالمه طباطبايي بودند  11تعداد حجم نمونه : روش

از بين دانشجويان . كه به صورت نمونه گيري خوشه اي و بطور تصادفي انتخاب شدند

را دريافت كردند و نفر از دانشجويان دانشگاه تهران برنامه آموزشي 89مورد مطالعه 

از دو گروه . نفر از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي در گروه كنترل قرار گرفتند81

پس از پيش آزمون گروه آزمايش . دانشجويان گروه آزمايش و كنترل پيش آزمون بعمل آمد

جلسه قرار گرفتند و به گروه كنترل 3طي «ارتقاء مهارتهاي قاطعيت»درجريان آموزش 

سرانجام پس آزمون .هيچگونه آموزشي ارائه نگرديد(جويان دانشگاه عالمه طباطباييدانش)

پس از شش هفته از تاريخ اجراي پس آزمون، . از گروه آزمايش و گروه كنترل گرفته شد

به منظور بررسي فرضيه هاي تحقيق . آزمون پيگيري بر روي گروه آزمايش اجرا گرديد

مورد تجزيه fمستقل ووابسته وآزمون  tيانس وآزمونبا استفاده ازآزمون تحليل كووار

 .وتحليل قرارگرفتند

نتايج نشان دادكه آموزش مهارتهاي قاطعيت در تقويت نگرش منفي دانشجويان : يافته ها

نسبت به سوءمصرف موثربوده است ونگرش منفي نسبت به سوءمصرف در مولفه هاي 

آزمون پيگيري .شناختي، عاطفي، رفتاري و كلي نگرش در دانشجويان راتقويت كرده است
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،درمولفه كلي نگرش،مولفه رفتاري، مولفه درگروه آزمايش نشان دادكه بجز مولفه شناختي

عاطفي و نمره كل پرسشنامه، نگرش دانشجويان نسبت به سوء مصرف مواد بطور معني 

 .دار منفي تر شده است

تحليل آماري نشان داد كه آموزش مهارتهاي قاطعيت بر نگرش دانشجويان : نتيجه گيري

 .نسبت به سوئ مصرف مواد موثر بوده است

 مهارتهاي قاطعيت، نگرش، سوء مصرف مواد :کليدواژگان

  
اثربخشي درمان گروهي فعال سازي رفتاري در كاهش شدت عالئم افسردگي و افزايش   

 سالمت عمومي و كيفيت زندگي مددجويان مركز اجتماع درمان مدار

 92 ص   مهدي اميريان، دكتر يزدان دوست، دكتر طباطبايي

     [PDF 164KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

افسردگي يكي از شايع ترين اختالالت رواني همايند با اختالالت سوء مصرف : طرح مساله

بر اينكه يكي از علل گرايش افراد به سوء مصرف مواد است افسردگي عالوه . مواد است

با توجه به ضرورت . يكي از عواملي است كه باعث عود مجدد پس از درمان مي شود

انجام درمان هاي روانشناختي در درمان و پيشگيري از عود بيماران مبتال به سوء مصرف 

ازي رفتاري در كاهش مواد، هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي درمان گروهي فعال س

شدت عاليم افسردگي، و افزايش سالمت رواني و كيفيت زندگي مددجويان مركز اجتماع 

 .درمان مدار بود

مددجو كه دچار عاليم افسردگي بودند به طور تصادفي در دو گروه آزمايش  12: روش

وهي جلسه درمان گر 3سپس گروه آزمايش در . قرار گرفتند( نفر 22)وكنترل ( نفر 20)

عاليم افسردگي، سالمت رواني و كيفيت زندگي . فعال سازي رفتاري شركت كردند

 .مددجويان قبل و پس از درمان اندازه گيري شدند

ميزان بهبود عاليم افسردگي و سالمت رواني در گروه آزمايش به طور معني  :يافته ها

فيت زندگي تفاوت معني اما دو گروه از نظر تغيير در كي. داري بيشتر از گروه كنترل بود

 .داري با هم نداشتند

اثربخشي يك درمان گروهي، مختصر و محض رفتاري در كاهش شدت عاليم : نتيجه گيري

افسردگي و افزايش سالمت رواني بيماران مبتال به اختالل سوء مصرف مواد، تلويحات 

درمان و كاربرد روش هاي رفتاري محض در كمك به . نظري و عملي زيادي در پي دارد

 .توانبخشي بيماران مبتال به اختالل سوء مصرف مواد حائز اهميت فراوان است

 

 

افسردگي، فعال سازي رفتاري، سالمت رواني، كيفيت زندگي، سوء مصرف : کليدواژگان
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 مواد 

  
پيوندهاي اجتماعي غير رسمي سالم و ناسالم در بين جوانان معتاد / بررسي شبكه روابط   

 ساله مراكز ترك اعتياد 23-84

 204 ص   فرشته جليليان

     [PDF 268KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اعتياد يكي از مسائل و معضالت اجتماعي است كه در به خطر انداختن سالمت فرد، 

يكي از عوامل اصلي ايجاد، تداوم و . خانواده و مخصوصاً سالمت جامعه نقش موثر دارد

پيوندهاي سالم افراد مي باشد كه در اين / شدت درگيري در اعتياد، ضعف شبكه روابط

( شدت)وابط سالم و شبكه روابط ناسالم در ميزان مطالعه، به بررسي و نقش شبكه ر

درگيري فرد در اعتياد پرداخته شده و نيز نقش متغير كنترل اجتماعي غيررسمي به عنوان 

متغير واسط مورد بررسي قرار گرفته است، و ساز و كار متغيرهاي مستقل و واسط بر 

تفاده از تكنيك مصاحبه ميزان درگيري در اعتياد فرض شده است و با روش پيمايش با اس

جامعه آماري، .ساخت يافته، اطالعات جمع آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

مركز ترك )سال معتاد در حال ترك در مراكز ترك اعتياد شهر تهران  84تا  23جوانان 

نفر است كه براي انتخاب  210مي باشد، حجم نمونه ( و جمعيت آفتاب 10اعتياد كنگره 

ها از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است و انتخاب مراكز نيز از بين آن

 . مراكز ترك اعتياد به صورت تصادفي ساده بوده است

نتايج نشان مي دهد كه هر چه شبكه روابط ناسالم افراد قبل و بعد از اعتياد قويتر و وسيع 

در بين افراد مورد مطالعه، . دتر باشد، شدت درگيري انها در اعتياد بيشتر خواهد بو

معتادان در سه گروه معتاد با درگيري كم، معتاد با درگيري متوسط و معتاد با درگيري 

 .شديد از لحاظ بعضي ابعاد شبكه روابط سالم و ناسالم متفاوت از هم هستند

 

 

نترل درگيري در اعتياد، ، شبكه روابط، پيوندهاي اجتماعي سالم و ناسالم، ك: کليدواژگان

 اجتماعي غيررسمي 

  
بررسي ساختار و محتواي اخبار و مطالب اعتياد محور روزنامه هاي كيهان، اطالعات،   

 2834-31اعتماد ملي و اعتماد در سال 

 282 ص   مهديه حمزه ئي

     [PDF 194KB]    مشاهده متن   چکيده 

 
اين مقاله به بررسي ساختار و محتواي اخبار و مطالب مربوط به اعتياد در  :طرح مسئله
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 .مي پردازد 2834 -2831روزنامه هاي كيهان، اطالعات، اعتماد و اعتماد ملي در سال 

چهارچوب نظري تحقيق حاضر بر مبناي نظريه برجسته سازي و ديدگاه دروازه باني 

استوار است و عوامل موثر بر ساختار و محتواي مطالب اعتيادمحور روزنامه هاي مذكور 

 .بر اساس اين چهارچوب مورد بررسي قرار مي گيرند

ابسته و سبك مطلب، ساختار و محتواي اخبار و مطالب مربوط به اعتياد، متغير و: روش

محتواي مطلب و نوع ماده مخدر ذكر شده در تيتر و ليد به عنوان متغيرهاي مستقل در اين 

تحقيق پيش رو، با روش تحليل محتوا و از طريق يك دستورالعمل . بررسي ارزيابي شده اند

مطلب اعتيادمحور چهار روزنامه مذكور پرداخته است  2411كدگذاري به كدگذاري همه 

 2831تا همين تاريخ در سال ( روز جهاني مبارزه با موادمخدر) 2834از پنجم تير  كه

، نتايج در قالب جداول دو ُبعدي ارائه  spssپس از ورود داده ها به محيط. منتشر شده اند

شد و از تكنيك آمار استنباطي و آزمون كاي اسكوئر براي سنجش رابطه ميان متغيرها 

 .استفاده گرديد

آزمون كاي اسكوئر نشان داد تفاوت معناداري بين روزنامه هاي مورد بررسي از : ايافته ه

 .نظر متغيرهاي مورد بررسي وجود دارد

اكثر مطبوعات مورد بررسي از سبك خبري براي پوشش مطالب اعتيادمحور استفاده (. الف

(. ب. ستبيش از ديگران، سبكهاي تحليلي را به كار برده ا« اعتماد»كرده اند و تنها 

« اعتماد»محتواي اكثر مطبوعات موردبرسي به امور قضائي و جرائم اختصاص يافته و 

اكثر موادمخدر برجسته شده در تيتر (. پ.بيشتر به امور اجتماعي و پزشكي پرداخته است

 .و ليد را موادمخدر غيرمجاز تشكيل داده اند

كشور ما، اعتياد به عنوان  برخالف مبارزات صورت گرفته با موادمخدر در: نتيجه گيري

بنابراين ما بايد روشهايمان را براي از . تهديدي جدي براي سالمت جامعه باقيمانده است

بين بردن اين معضل تغيير دهيم و رسانه ها، به ويژه مطبوعات، يكي از مكانيسمهاي مهم 

وعات به اما يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه مطب. در رسيدن به اين هدف هستند

تقويت . تنهايي قادر به انجام مسئوليتهايشان پيرامون جامعه در حوزه ي اعتياد نيستند 

ارتباط مطبوعات با كارشناسان، متخصصان حوزه هاي پژوهشي، بهداشتي و نهادهاي 

 .غيردولتي براي تصحيح عملكرد آنها ضروري است

  
رفتارهاي آسيب به خود در مقايسه رفتارهاي جنسي، رفتارهاي جنسي پرخطر و   

 سوءمصرف كنندگان مواد مخدر با مواد محرك

 240 ص   الله ميرسليماني، دكتر باقي ثنايي ذاكر، شهرام وزيري، دكتر فرح لطفي

     [PDF 309KB]    مشاهده متن   چکيده 

 
در پژوهش حاضر رفتارهاي جنسي، رفتارهاي جنسي پرخطر و رفتارهاي :طرح مساله
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كراك، ترياك، )آسيب به خود در گروه هاي مختلف سوء مصرف كنندگان مواد مخدر 

 شناسايي و مقايسه مي شود ( شيشه، كوكايين)و مواد محرك ( هرويين

نمونه پژوهش شامل . مقايسه اي است –پژوهش حاضر از نوع پس رويدادي علي : روش

كمپ بزرگ تهران بوده كه  3نفر از سوء مصرف كنندگان مواد مخدر و مواد محرك  114

به روش نمونه گيري در دسترس برگزيده شدند و سياهه سنجش رفتار جنسي را تكميل 

 . انس تجزيه و تحليل شدندداده هاي پژوهش با روش تحليل واري. كردند

يافته ها نشان داد بين گروه هاي مختلف سوء مصرف كنندگان مواد مخدر و مواد : يافته ها

محرك از نظر رفتار جنسي، رفتار جنسي پرخطر و رفتار آسيب به خود تفاوت معني داري 

 (. >  P 02/0)وجود دارد

جنسي در سوء مصرف كنندگان نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه ميزان رفتار : نتايج

همچنين . كوكايين دربيشترين سطح و در سوء مصرف كنندگان كراك دركمترين سطح است

ميزان رفتار جنسي پر خطر در سوء مصرف كنندگان كوكايين و شيشه باالتر از سوء 

مصرف كنندگان ترياك ، هرويين و كراك بوده و ميزان رفتار آسيب به خود در سوء 

 . راك بيشتر از سوء مصرف كنندگان شيشه و ترياك بوده استمصرف كنند ك

سوء مصرف مواد مخدر ، سوء مصرف مواد محرك،رفتارجنسي، رفتار : کليدواژگان

 جنسي پرخطر، رفتار آسيب به خود

  
بر اختالل (  rTMS)بررسي تاثير تحريك مكرر مغناطيسي ترانس كرانيال : بحث ويژه  

 افسردگي عمده ناشي از مصرف شيشه و ولع ناشي از آن

 213 ص   ساناز خمامي ، دكتر رضا رستمي ، رضا كاظمي

     [PDF 179KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

از سويي . سوء مصرف مواد محرك يكي از مشكالت جدي در جوامع محسوب مي شود

اختالالت روانپزشكي كه ثانويه به مصرف اين مواد بوجود مي آيند، پيش آگهي درمان را 

هم چنين ولع ناشي از مصرف . منفي كرده و بهبود بيماري را با دشواري روبرو مي سازند

و مصرف مجدد شده و از فاكتور هاي تهديد كننده براي اثر بخشي اين مواد موجب لغزش 

با توجه به يافته هاي پژوهشي مبني بر دخيل بودن مسيرهاي . ساير درمان ها مي باشد

پاداش مغز، اكنون برخي درمان هاي جديد با مورد هدف قرار دادن اين نواحي بصورت 

ن ولع مصرف و برخي اختالالت مستقيم و غير مستقيم مي توانند بر پديده هايي چو

. روانپزشكي چون افسردگي كه از مصرف اين مواد به وجود مي آيند تاثير گذار باشند

، شيوه اي ايمن و غير تهاجمي است كه با (rTMS)تحريك مكرر مغناطيسي ترانس كرانيال

اين  با توجه به نوين بودن. تحريك سلولهاي مغزي سبب تغيير عملكرد در آن ناحيه مي شود

شيوه درماني انجام پژوهش هاي داخلي در اثر بخشي آن بر اختالالت روانپزشكي ثانويه بر 
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لذا اين مقاله به گزارش يك مورد اختالل سو . اعتياد و پديده ولع ضروري به نظر مي رسد

 . قرار گرفته است، مي پردازد rTMSمصرف شيشه همراه با افسردگي و ولع كه تحت 

 ، اختالل افسردگي عمده، ولع(rTMS)ك مكرر مغناطيسي ترانس كرانيالتحري: کليدواژگان

  
 104 چكيده پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري ص  
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 صلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2833، پاييز 22سال سوم، شماره 

 

  

 

 

 

 9 سخن سردبير ص  

     [PDF 65KB]    مشاهده متن

  
مقايسه شيوه هاي حل مساله و سبك هاي تفكر در افراد مصرف كننده مواد و افراد   

 غيرمعتاد

 22 ص   محمد موسوي، حسن شمس اسفندآبادسيده اعظم متين نژاد، سيدعلي 

     [PDF 207KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

امروزه اعتياد به مواد مخدر و سوءمصرف مواد به صورت يك معضل اجتماعي ـ : مقدمه

هدف . رواني درآمده است كه كشورهاي مختلف و جوامع انساني را به شدت تهديد مي كند

پژوهش حاضر بررسي شيوه هاي حل مساله و سبك هاي تفكر در افراد مصرف كننده مواد 

 . و مقايسه آن با افراد عادي بود

نفر افراد  40نفر افراد مصرف كننده مواد و  40)شركت كننده  200به اين منظور : شرو

انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي شيوه هاي حل مساله و سبك هاي تفكر به صورت ( عادي

 . انفرادي پاسخ دادند

 نتايج نشان داد كه شيوه هاي حل مساله و سبك هاي تفكر افراد مصرف كننده مواد: يافته ها

افراد وابسته در مقايسه با افراد غير وابسته كمتر از شيوه . و افراد عادي با هم متفاوت است

همچنين افراد وابسته در مقايسه با افراد . هاي حل مساله خالقيت و تقرب بهره مي جويند

غير وابسته از سبك هاي تفكر قانون گذاري، قضايي، گروه ساالري، جزئي، دروني و آزاد 

 . ر استفاده مي كنندمنشي كمت

نتايج حاكي از تفاوت افراد در سبك هاي حل مساله و تفكر است و مي تواند : نتيجه گيري

 . در پيشگيري از اعتياد مورد توجه قرار گيرد
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 شيوه هاي حل مساله، سبك هاي تفكر، افراد مصرف كننده مواد: کليدواژگان

  
بر صميميت زناشويي ( تصويرسازي ارتباطي)اثربخشي آموزش فنون ايماگوتراپي   

 معتادان به مواد مخدر و همسرانشان

   ، سيده خديجه آرين(بيابانگرد)سميه صدرجهاني، احمد اعتمادي، اسماعيل سعدي پور 

 14 ص

     [PDF 232KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش تصويرسازي ارتباطي بر صميميت : مقدمه

 .زناشويي معتادان به مواد مخدر و همسرانشان بود

جامعه آماري شامل كليه معتادان به مواد . پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي بود: روش

به كلينيك هاي درمان اعتياد واقع در  2833مخدر و همسرانشان بود كه در طول پائيز سال 

زوج از مراجعان كلينيك هاي  14نمونه پژوهش را . تهران مراجعه كرده بودند 1منطقه 

د نوين و جمعيت آفتاب تشكيل دادند كه به صورت تصادفي در دو درمان و بازتواني اعتيا

زوج هاي گروه آزمايش . جايگزين شده بودند( زوج 21)و گواه ( زوج 21)گروه آزمايش 

ابزار پژوهش، . ساعته تحت آموزش قرار گرفتند 4/2جلسه  3به صورت هفتگي به مدت 

مستقل مورد  tاستفاده از آزمون  داده هاي به دست آمده با. مقياس صميميت زناشويي بود

 . تجزيه و تحليل قرار گرفت

نتايج تحليل داده ها نشان داد كه آموزش تصويرسازي ارتباطي باعث افزايش : يافته ها

همچنين، بين . ميزان صميميت زناشويي در معتادان به مواد مخدر و همسرانشان شده است

 . اداري وجود نداشتميزان صميميت زناشويي مردان و زنان تفاوت معن

با توجه به يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه آموزش : نتيجه گيري

تصويرسازي ارتباطي مي تواند ميزان صميميت زناشويي معتادان به مواد مخدر و 

همسرانشان را افزايش دهد و سهم بسزايي در فراهم سازي بستر و محيط سالم خانوادگي و 

ي در جهت حفظ سالمت رواني و جسمي و پيشگيري از عوِد پس از روابط گرم و صميم

 .درمان معتادان داشته باشد

 

 

 تصويرسازي ارتباطي، صميميت زناشويي، معتاد: کليدواژگان

  
 آموزش خودمتمايزسازي بوئن و عود نشانه هاي سوء مصرف مواد  

مهدي نريماني، تورج هاشمي، ابوالفضل قاسم زاده، نعيمه ماشينچي عباسي، سكينه فتوحي 
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 44 ص   بناب

     [PDF 190KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در اين پژوهش، اثربخشي آموزش خودمتمايزسازي بوئن در كاهش عود نشانه هاي : مقدمه

مرضي مبتاليان به سوء مصرف مواد در استان آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار 

نفر از افرادي كه مبتال به سوء مصرف مواد بودند  81به اين منظور، تعداد : روش. گرفت

ايي و ترك جسمي شده بودند، از طريق اعالم عمومي و قبالً در مراكز ترك اعتياد، سم زد

نفره آزمايش و گواه  23با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و در دو گروه 

همه افراد جهت بررسي ميزان بازگشت مجدد به وسيله مقياس آمادگي به . جاي گرفتند

فراد گروه آزمايش تحت سپس ا. اعتياد و همچنين آزمون خودمتمايزسازي پيش آزمون شدند

. آموزش خودمتمايزسازي بوئن قرار گرفتند، ولي در گروه كنترل هيچ مداخله اي انجام نشد

سرانجام پس از گذشت دو ماه از انجام مداخالت درماني، هر دو گروه مجدداً به وسيله 

مقياس آمادگي سوء مصرف مواد و پرسشنامه خودمتمايز سازي مورد پس آزمون قرار 

 . داده ها با استفاده از روش تحليل كواريانس تحليل شد. ندگرفت

نتايج حكايت از اثربخشي آموزش خودمتمايزسازي بر متغيرهاي مورد مطالعه : يافته ها

 . داشت

با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان گفت آموزش خود متمايزسازي بوئن در : نتيجه گيري

 .ف مواد موثر استكاهش بازگشت مجدد مبتاليان به سوء مصر

 

 

 خودمتمايزسازي بوئن، بازگشت مجدد، اعتياد به سوء مصرف مواد: کليدواژگان

  
مقايسه حوزه هاي مرتبط با طرح واره هاي ناسازگار اوليه معتادان ناموفق و موفق به   

 ترك مواد افيوني و جمعيت غيرباليني

 14 ص   بهرام سهند، حسين زارع، الدن فتي

     [PDF 225KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه حوزه هاي مرتبط با طرح واره هاي ناسازگارانه ي : مقدمه

اوليه در معتادان ناموفق و موفق به ترك مواد افيوني و جمعيت غير باليني در شهر تهران 

 . صورت گرفته است

نفر از افراد  90به اين منظور تعداد . پژوهش حاضر از نوع علي ـ مقايسه اي است: روش

با ( نفره 80سه گروه )باليني -ناموفق و موفق به ترك مواد افيوني و جمعيت غيرمعتاد 

روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه طرح واره هاي يانگ، پرسش 

داده هاي حاصل از . نامه سالمت عمومي و پرسش نامه خصوصيات فردي پاسخ دادند
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حليل واريانس يك طرفه، مجذور كا، تحليل پژوهش با استفاده از آزمون هاي آماري ت

 . واريانس چندمتغيره و آزمون تعقيبي توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

نتايج نشان داد كه از نظر حوزه هاي مرتبط با طرح واره هاي ناسازگارانه ي : يافته ها

 . اوليه بين سه گروه مورد مقايسه تفاوت معنا داري وجود دارد

به نظر مي رسد مداخالت درماني با هدف تغيير و اصالح طرح واره هاي : ينتيجه گير

ناسازگارانه ي اوليه مي تواند در افزايش ميزان موفقيت معتادان ناموفق به ترك مواد 

 .افيوني موثر باشد

 

 

 طرح واره هاي ناسازگار اوليه، معتاد، موادافيوني: کليدواژگان

  
شناختي رفتاري بر كاهش اشتياق و بهبود نشانه هاي افسردگي و اثربخشي گروه درماني   

 اضطراب در معتادان به مواد افيوني تحت درمان نگهدارنده با متادون

 38 ص   فرشته مومني، نهاله مشتاق بيدختي، عباس پورشهباز

     [PDF 212KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي درمان شناختي ـ رفتاري گروهي بر : مقدمه

كاهش اشتياق و بهبود نشانه هاي افسردگي و اضطراب در معتادان به مواد افيوني تحت 

 .درمان نگهدارنده با متادون بود

نفر از معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون از  81در اين مطالعه تجربي تعداد : روش

بين كليه معتادان به مواد افيوني مراجعه كننده به مركز ملي مطالعات اعتياد به روش نمونه 

گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين 

جلسه به صورت يك  3يشي درمان شناختي ـ رفتاري گروهي طي در گروه آزما. شدند

جلسات با محوريت مديريت اشتياق، خلق منفي و اضطراب اجراء . جلسه در هفته انجام شد

اطالعات پژوهش از طريق پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي، مقياس پيش بيني . شد

زمون اضطراب جمع آوري پذيري بازگشت براي سنجش اشتياق، آزمون افسردگي بك و آ

 . مستقل و وابسته تحليل شد tداده ها با استفاده از بك آزمون هاي آماري . شد

نتايج نشان داد كه نمرات پس آزمون و پيگيري شاخص اشتياق كاهش داشته و اين : يافته ها

همچنين در شاخص هاي افسردگي و اضطراب . كاهش از نظر آماري معنا دار بوده است

ر مرحله پس آزمون و پيگيري كاهش وجود داشته كه از نظر آماري معنادار بوده بك نيز د

 . است

با توجه به يافته ها مي توان گفت درمان شناختي ـ رفتار گروهي در كاهش : نتيجه گيري

اشتياق هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پيگيري تاثير داشته، همچنين در كاهش 
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هم در مرحله پس آزمون و هم پيگيري اثربخش بوده است و عالئم افسردگي و اضطراب 

 . مي تواند به عنوان يك روش مورد استفاده قرار گيرد

 

 

گروه درماني شناختي ، رفتاري، اشتياق، افسردگي، اضطراب، اعتياد به مواد : کليدواژگان

 افيوني

  
 مصرف كنندگان موادارتباط بين راهبردهاي تنظيم هيجان و رفتار بين فردي در سوء   

 99 ص   عادل زاهد، كلثوم اله قليلو، عباس ابوالقاسمي، محمد نريماني

     [PDF 219KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

داراي سوء مصرف مواد نشانه هايي از راهبردهاي تنظيم هيجان منفي و افراد : مقدمه

هدف مطالعه حاضر تعيين ارتباط . رفتار بين فردي مختل را از خود نشان مي دهند

 .راهبردهاي تنظيم هيجان و رفتار بين فردي در سوء مصرف كنندگان مواد بود

نفر بود  200ژوهش شامل آزمودني هاي پ. اين پژوهش يك مطالعه همبستگي است: روش

كه از ميان سوء مصرف كنندگان مواد ارجاع شده به مراكز ترك اعتياد شهرستان اردبيل 

براي جمع آوري داده ها از مقياس تنظيم . از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند

 . شناختي هيجان و شاخص واكنش پذيري بين فردي استفاده شد

داد كه راهبردهاي مثبت تنظيم هيجان و راهبردهاي منفي تنظيم هيجان نتايج نشان : يافته ها

نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد . با رفتار بين فردي رابطه معني داري دارند

كه راهبردهاي مثبت و منفي تنظيم هيجان شانزده درصد از واريانس رفتار بين فردي را 

در جاي حقيقي خود »بيني كننده رفتار بين فردي قوي ترين متغير پيش . تبيين مي كنند

 . بود« قراردادن

بر اين . اين نتايج تلويحات مهمي در آسيب شناسي سوء مصرف مواد دارد: نتيجه گيري

اساس متخصصان باليني مي توانند از راهبردها ي تنظيم هيجان براي مقابله با سوء 

 . مصرف مواد استفاده نمايند

 

 

 مصرف مواد، تنظيم هيجان ، رفتار بين فرديسوء : کليدواژگان

  
اثربخشي آموزش مولفه هاي تاب آوري بر كاهش سطح اعتيادپذيري و تغيير نگرش دانش   

 آموزان نسبت به مصرف مواد

 224 ص   حميدرضا زرين كلك
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     [PDF 230KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مولفه هاي تاب آوري بر كاهش : مقدمه

 . آسيب پذيري نسبت به اعتياد و تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به مصرف مواد بود

. طرح اين پژوهش، آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون همراه با گروه كنترل بود: روش

نفر بودند كه به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از اعضاي  40نمونه اين پژوهش 

كرج، اسالم )جامعه كه كليه دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان ساكن در حومه تهران 

سپس با استفاده از روش گمارش . ند، انتخاب شدندبود( شهر، بومهن، رودهن و شهرري

به گروه كنترل ( نفر 14)به گروه آزمايش و نيمي ديگر ( نفر 14)تصادفي نيمي از آنها 

پرسشنامه نگرش نسبت به : ابزار اين پژوهش عبارت بودند از. تخصيص داده شدند

زيه و تحليل داده به منظور تج. مصرف مواد مخدر و مقياس آسيب پذيري نسبت به اعتياد

 . ها از آزمون تحليل كواريانس و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد

نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين گروه آزمايش و كنترل در نمره كلي : يافته ها

 .نگرش نسبت به مواد مخدر و خرده مقياس هاي آزمون اعتياد پذيري وجود دارد

ه در مورد تاثير برنامه آموزش مولفه هاي تاب آوري بر نتايج اين مطالع: نتيجه گيري

كاهش سطح اعتياد پذيري و ايجاد نگرش منفي در دانش آموزان نسبت به مصرف مواد با 

بنابراين، نتايج به دست آمده از اين پژوهش اثر . نتايج پژوهش هاي قبلي همخواني دارد

ي از سوء مصرف مواد به اثبات بخشي برنامه آموزش مولفه هاي تاب آوري را در پيشگير

 . مي رساند

 

 

 تاب آوري، نگرش، اعتياد پذيري، مصرف مواد، دانش آموزان: کليدواژگان

  
 289 معرفي پايان نامه هاي حمايت شده ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري ص  
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 صلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2890، بهار 21شماره 

 

  

 

 

 

بررسي و مقايسه وضعيت اختالل اضطراب اجتماعي و كمرويي در مردان معتاد و غير   

 معتاد

 1 ص   آسيه اناري ، مهديه شفيعي تبار ، حميد رضا پور اعتماد 

     [PDF 169KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

وهش حاضر با هدف مقايسه كمرويي و اختالل اضطراب اجتماعي در مردان  پژ: مقدمه

وهش، از نوع علي مقايسه اي بوده و  روش اين پژ: روش .معتاد و غير معتاد انجام شد

نفر از معتاداني كه  80بنابراين . نمونه گيري به روش نمونه گيري هدفمند انجام شده است

براي نخستين بار به مركز خود معرف بهزيستي شهر اراك مراجعه كرده بودند، انتخاب 

ه اعتياد كه با گروه نمونه همتا شده نفر نيز از مردان غيرمعتاد بدون سابق 80سپس . شدند

 -بودند، به عنوان گروه مقايسه در نظر گرفته شدند و پرسشنامه كمرويي هندرسون

داده ها با استفاده . زيمباردو و مقياس اضطراب اجتماعي اليبوتيز در هر دو گروه اجرا شد

يافته . ليل شدنداستودنت براي گروه هاي مستقل تح tو با روش آماري  SPSSاز نرم افزار 

نتايج نشان داد كه مردان معتاد نسبت به مردان غير معتاد، نمره باالتري در اختالل : ها

 .اضطراب اجتماعي و كمرويي بدست آوردند

با توجه به نتايج مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه افراد مبتال به اختالل : نتيجه گيري

اهش اضطراب و اجتناب اجتماعي دست اضطراب اجتماعي و كمرويي ممكن است براي ك

استلزام هاي باليني براي پيشگيري و درمان سوءمصرف . به مصرف مواد مخدر بزنند

 .مواد بايد مورد توجه قرار گيرد

 

 

 اختالل اضطراب اجتماعي، هراس اجتماعي، كمرويي، معتاد، غير معتاد : کليدواژگان
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اثر بخشي اميد درماني بر كاهش ميزان افسردگي و پيشگيري از عود در زنان درمان   

 جوي وابسته به مواد مخدر 

 12 ص   اكرم سادات رئيسيان ، محمود گلزاري ، احمد برجعلي 

     [PDF 214KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي آموزش اميد درماني بر كاهش ميزان : مقدمه

 . افسردگي و پيشگيري از عود در زنان درمان جوي وابسته به مواد مخدر بود

مراجعه كننده با تشخيص اختالل سوء مصرف مواد  10دريك طرح شبه آزمايشي : روش

يا باالتر عالئم  24افيوني كه دوره سم زدايي را با موفقيت به پايان رسانده و نمره 

را دارا بودند، با روش نمونه گيري در ( ويرايش دوم)افسردگي در پرسشنامه افسردگي بك 

. به طور تصادفي تقسيم شدند( نفر20)وگروه گواه ( نفر20)دسترس در دو گروه آزمايشي 

جلسه گروهي تحت آموزش اميد درماني قرار گرفتند و گروه  3گروه آزمايشي به مدت 

آزمودني هاي مورد پژوهش توسط . گواه در طول اين مدت هيچ درماني دريافت نكردند

ن پيش از شروع و پايان وآزمايش مورفي( ويرايش دوم)مقياس اميد اسنايدر و افسردگي بك 

جهت تحليل داده . ماهه، مورد ارزيابي قرار گرفتند 1درمان و پس از اتمام مرحله پيگيري 

 . نسبت و آزمون تجزيه و تحليل كواريانس استفاده شد Zها از آزمون خي دو، آزمون 

در ميزان نتايج نشان داد كه آموزش اميد درماني مي تواند كاهش قابل مالحظه اي : يافته ها

بعالوه، نتايج آزمون مجذور خي حكايت از . نشانگان افسردگي زنان معتاد ايجاد كند

 .داشته است( آزمايش و گواه)معناداري تفاوت تعداد زنان عود كرده با توجه به گروه 

به طور كل، نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه آموزش اميد درماني در كاهش : نتيجه گيري

و پيشگيري از عود در زنان درمان جوي وابسته به مواد مخدر موثر مي  ميزان افسردگي

 .باشد

 

 اميد درماني، افسردگي، وابستگي به مواد، پيشگيري ازعود : کليدواژگان

  
 مقايسه سرسختي روان شناختي و سبك هاي مقابله با فشار رواني در افراد معتاد و عادي   

 42 ص   كافي ، ايرج صالحي رحيم مالزاده اسفنجاني ، موسي 

     [PDF 190KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

ار هدف از پژوهش حاضر مقايسه سرسختي روان شناختي و سبك هاي مقابله با فش: مقدمه

 . رواني بين افراد معتاد و عادي در شهر رشت بود

براي نمونه گيري يكصد نفر . روش اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي بوده است: روش

معتاد با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و يكصد نفر غير معتاد با روش نمونه 

خصي كوباسا و سبك هاي گيري در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه هاي ديدگاه هاي ش
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در تجزيه و تحليل داده . مقابله با فشار رواني موس و بلينگز در ميان هر دو گروه اجرا شد

مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده  tها از آزمون هاي آماري، 

 . شد

متمركز بر نتايج پژوهش نشان داد كه بين سرسختي روان شناختي و سبك مقابله : يافته ها

هيجان در افراد معتاد و عادي تفاوت معني داري وجود دارد، ولي از نظر به كارگيري 

 .سبك متمركز بر مساله تفاوت معني داري بين دو گروه بدست نيامد

تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه سرسختي روان شناختي مي تواند پيش بيني كننده 

 . شدمعناداري براي سبك متمركز بر هيجان با

يافته هاي اين پژوهش نقش مهم برخي از خصيصه هاي شخصيتي مانند : نتيجه گيري

سرسختي روان شناختي و سبك هاي مقابله با فشار رواني در افراد را نشان مي دهد كه مي 

 .توانند با گرايش به اعتياد و سوء مصرف مواد رابطه داشته باشند

 

 ي مقابله، افراد معتاد، افراد عاديسرسختي روان شناختي، سبك ها: کليدواژگان

  
رفتاري مبتني بر مهارت هاي مقابله اي و نگه -مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي  

 دارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهاي تنظيم هيجان و پيشگيري از عود 

 49 ص   طاهره قرباني ، شهرام محمدخاني ، غالمرضا صرامي 

     [PDF 188KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

رفتاري -پژوهش حاضر با هدف مقايسه ي ميزان اثربخشي گروه درماني شناختي: مقدمه

مبتني بر مهارت هاي مقابله اي و درمان نگه دارنده با متادون در بهبود راهبردهاي تنظيم 

 . هيجان و پيشگيري از عود به مصرف مواد انجام شد

. گروه گواه بودپس آزمون با -پژوهش حاضر يك طرح شبه آزمايشي پيش آزمون: روش

نفر از افراد سوء مصرف كننده ي مراجعه كننده به مراكز درماني  44براي نمونه گيري 

رفتاري، درمان نگه -ترك اعتياد انتخاب و بطور تصادفي در سه گروه درمان شناختي

شركت كنندگان هر سه گروه قبل و پس از . دارنده با متادون و گروه گواه گمارده شدند

داده ها با استفاده از روش . ه پرسش نامه ي هوش هيجاني را تكميل نمودندپايان مداخل

 . تحليل كواريانس تجزيه و تحليل شد

رفتاري در مقايسه با درمان نگه دارنده با -نتايج نشان داد كه درمان شناختي: يافته ها

منجر شد، متادون و گروه كنترل به بهبود معنادار تنظيم هيجان افراد مصرف كننده ي مواد 

. دارنده با متادون و گروه كنترل مشاهده نشد-ولي تفاوت معناداري بين گروه درمان نگه

-همچنين ميزان عود به مصرف مواد در افراد شركت كننده در گروه درمان شناختي

رفتاري نسبت به گروه درمان نگه دارنده با متادون و گروه كنترل به طور معناداري كمتر 
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 . عناداري بين گروه دارودرماني و گروه كنترل مشاهده نشدبود ولي تفاوت م

رفتاري درمان موثري است كه مي تواند متغيرهاي رفتاري  -درمان شناختي: نتيجه گيري

. و شناختي مرتبط با سوء مصرف مواد مانند راهبردهاي تنظيم هيجاني را تغيير دهد

سوء مصرف مواد بايد اين متغيرهاي  بنابراين با توجه به اين يافته ها، برنامه هاي درمان

 ميانجي مصرف را هدف قرار دهند

 

سوء مصرف مواد، گروه درماني شناختي، رفتاري، درمان با متادون، تنظيم : کليدواژگان

 هيجان

  
 مقايسه باورهاي فراشناختي ناكارآمد در بين افراد وابسته و افراد غير وابسته به مواد   

 14 ص   يعقوبي ، رسول روشن ، مرضيه سلطاني اميد ساعد ، حميد 

     [PDF 205KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

مد در بين افراد وابسته هدف از پژوهش حاضر، مقايسه باورهاي فراشناختي ناكارآ: مقدمه

 و افراد

نفر از  10نفر از افراد وابسته به مواد و  10بدين منظور : روش. غير وابسته به مواد بود

افراد عادي به روش نمونه گيري مبتني بر هدف در اين تحقيق شركت كردند و به 

انس چندگانه و براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واري. پرسشنامه فرا شناخت پاسخ دادند

گروه وابسته )نتايج نشان داد كه بين دو گروه : يافته ها. همچنين تحليل تشخيصي استفاده شد

تفاوت ( عوامل فراشناختي)در تركيب خطي متغيرهاي وابسته( به مواد و گروه غير وابسته

 معناداري وجود دارد و تحليل هر يك از متغيرهاي وابسته نشان داد كه دو گروه از نظر

باورهاي فرا شناختي مثبت، باورهاي فرا شناختي منفي، عدم اطمينان شناختي، نياز به 

همچنين نتايج . كنترل فكر و خودآگاهي شناختي به طور معناداري با يكديگر متفاوت بودند

حاصل از تحليل تشخيصي نشان داد كه سه مورد از عوامل فراشناختي شامل باورهاي فرا 

ه كنترل فكر و عامل خودآگاهي شناختي بيش از بقيه عوامل در پيش شناختي منفي، نياز ب

 :نتيجه گيري. بيني اختالل وابستگي به مواد نقش دارند

با در نظر گرفتن نتايج مي توان چنين نتيجه گرفت كه گروه وابسته به مواد داراي ميزان 

انند زمينه آسيب بيشتري از باورهاي ناكارآمد مي باشند و اين باورهاي ناكارآمد مي تو

پس اميد مي . پذيري نسبت به اختالل وابستگي به مواد و تداوم اين اختالل را فراهم سازند

رود كه روان درمانگران در جهت كمك هر چه بيشتر در درمان و پيشگيري از اعتياد به 

 .نتايج اين پژوهش توجه نمايند

 

 

javascript:displaydiv(964265)
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=964265&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=964265&l=fa


 (اعتياد)مواد  باورهاي فرا شناختي، اختالل وابستگي به: کليدواژگان

  
اثربخشي آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي بر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء   

 مصرف مواد مخدر

 92 ص   افسر خليلي ، فرامرز سهرابي ، محمدحسن رادمنش ، مهدي افخمي اردكاني 

     [PDF 205KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارت تفكر انتقادي بر : مقدمه

 . تغيير نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبيرستان هاي شهر يزد بود

جامعه آماري در اين . طرح پژوهش از نوع آزمايشي با گروه آزمايش و كنترل بود: روش

طرح كليه دانش آموزان پسرسال اول مقطع دبيرستان شهرستان يزد هستند كه در دو ناحيه 

پس از انتخاب يك دبيرستان . مشغول به تحصيل بودند 31-33آموزش و پرورش در سال 

، (نفر10)و كنترل ( نفر10)دني ها به دو گروه آزمايش پسرانه و جايگزيني تصادفي آزمو

گروه آزمايش، . پرسشنامه نگرش نسبت به مواد مخدر در مورد هر دو گروه اجرا شد

دقيقه اي به صورت هر هفته يك جلسه دريافت  90جلسه  3آموزش تفكر انتقادي را در 

پس از . ر آموزش ماندنددر گروه كنترل هيچ متغيري اعمال نشد و آن ها در انتظا. كردند

سپس از تحليل كواريانس . اجراي مداخله آموزشي، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد

 . و آزمون لوين براي تحليل استفاده شد

يافته هاي تحقيق بيانگر اين مطلب است كه پيش فرض همگني شيب ها و همگني : يافته ها

نشان مي دهد كه ( P≤ 04/0)ريانس در سطح كووا Fمعناداري . واريانس ها تاييد مي گردد

 . آموزش تفكر انتقادي تاثير گذار است

نتايج نشان داد كه آموزش تفكر انتقادي بر تغيير نگرش دانش آموزان نسبت : نتيجه گيري

 . به سوء مصرف مواد، موثر بوده است

 

 صرف موادمهارت تفكر انتقادي، نگرش، نگرش نسبت به مواد مخدر، سوء م: کليدواژگان

  
 بررسي و مقايسه وضعيت باورهاي غيرمنطقي در افراد معتاد و عادي  

 201 ص   حسن امين پور ، ياسين احمدزاده 

     [PDF 193KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

باورهاي غيرمنطقي اثرات مخرب و جدي بر رفتار فرد در خانه، محل كار و در : مقدمه

افسردگي، غمگيني، خودآزاري، خود )محيط اجتماعي داشته و اثرات عميق هيجاني 

بر اين اساس هدف پژوهش حاضر مقايسه . را به دنبال دارد...( سرزنشي و پشيماني و

 .در افراد معتاد و عادي بودباورهاي غيرمنطقي 
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مقايسه اي بوده و با توجه به اهميت اين موضوع و نقش آن  -پژوهش از نوع علي: روش

بر اساس ( نفر عادي 10نفر معتاد و  10)نفري  210در گرايش افراد به اعتياد نمونه 

نمونه گيري در دسترس و از لحاظ سني همسان انتخاب شدند و پرسش نامه باورهاي 

براي بررسي تفاوت بين گروه ها از . نطقي جونز روي نمونه مورد مطالعه اجرا شدغيرم

 .مستقل و تجزيه و تحليل واريانس يكراهه استفاده شد tآزمون هاي آماري 

بين ميانگين باورهاي غيرمنطقي افراد عادي و معتاد، ميانگين نمره هاي باورهاي : يافته ها

الت و همچنين وضعيت اقتصادي تفاوت معناداري به غيرمنطقي افراد معتاد براساس تحصي

 :نتيجه گيري. دست آمد

با توجه به اين كه . نمره باورهاي غيرمنطقي در افراد معتاد بيشتر از افراد عادي است

افراد مي توانند از طريق دگرگون ساختن باورهاي خود، رفتار و احساساتشان را تغيير 

را با مالحظات آموزشي با باورهاي منطقي جايگزين  دهند لذا بايستي باورهاي غيرمنطقي

 .كرد

 

 

 باورهاي غير منطقي، معتاد، تحصيالت، وضعيت اقتصادي: کليدواژگان

  
 



 



 صلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2892، تابستان 11سال ششم، شماره 

 صفحه 94

 

  

 

 

 

مقايسه ناگويي خلقي و هوش معنوي در افراد معتاد، افراد تحت درمان با متادون و افراد   

 غير معتاد

 11-1 صص   محمد نريماني، اصغر پوراسمعلي 

     [PDF 288KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه ي ناگويي خلقي و هوش معنوي در افراد معتاد، افراد : هدف

له ي طرح اين مطالعه در مقو: روش. تحت درمان با متادون و افراد غير معتاد انجام گرفت

 80نفر معتاد تحت درمان با متادون،  80نمونه ها شامل . مقايسه اي قرار مي گيرد -علي

نفر از افراد غير معتاد بودند كه به صورت در  80نفر معتاد در حال مصرف مواد و 

براي جمع آوري اطالعات، آزمودني ها پرسشنامه هاي ناگويي خلقي . دسترس انتخاب شدند

نتايج نشان داد كه بين افراد گروه : يافته ها. كينگ را تكميل كردند تورنتو و هوش معنوي

معتاد و افراد گروه غير معتاد و همچنين بين افراد گروه تحت درمان با متادون و افراد 

گروه غير معتاد در مقياس ناگويي خلقي كل و هر سه خرده مقياس آن تفاوت معني داري 

اد معتاد و افراد تحت درمان با متادون در زير مقياس وجود دارد، همچنين بين دو گروه افر

يافته هاي اين : نتيجه گيري. دشواري در تشخيص احساس ها تفاوت معني داري مشاهده شد

پژوهش نشان مي دهد كه از پرورش توانايي هاي كنترل و تنظيم هيجانات و هوش معنوي 

ست و همچنين مي توان با مي توان به عنوان يك سپر دفاعي در برابر اعتياد بهره ج

 .پرورش چنين ويژگي هايي به افراد معتاد در رهايي از اعتيادشان ياري رساند

 

 

 ناگويي خلقي، هوش معنوي، اعتياد: کليدواژگان

  
رفتاري و درمان نگه دارنده با متادون در تغيير -مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي  
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 پيشگيري از عودباورهاي مرتبط با مواد و 

 83-18 صص   طاهره قرباني، شهرام محمدخاني، غالمرضا صرامي

     [PDF 262KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

رفتاري و درمان -پژوهش حاضر با هدف مقايسه ي اثربخشي گروه درماني شناختي: هدف

نگهدارنده با متادون در تغيير باورهاي مرتبط با مواد در افراد مبتال به اختالل سوء 

-پژوهش حاضر يك طرح شبه آزمايشي پيش آزمون: روش. مصرف مواد انجام شده است

نفر از افراد سوءمصرف كننده مراجعه كننده به  80آن پس آزمون با گروه گواه بود كه در 

رفتاري، درمان نگهدارنده -مراكز درماني ترك اعتياد انتخاب و در سه گروه درمان شناختي

شركت كنندگان هر سه گروه قبل و پس از پايان . با متادون و گروه گواه گمارده شدند

نتيجه ي پژوهش : يافته ها. دندمداخله پرسشنامه باورهاي مرتبط با مواد را تكميل كر

حاضر نشان داد كه شركت در هر دو گروه آزمايشي در مقايسه با گروه گواه باعث تغيير 

رفتاري با ايجاد تغيير در -درمان شناختي: نتيجه گيري. معنادار باورها نسبت به مواد شد

زگشت به متغيرهاي شناختي ميانجي مصرف مواد مانند باورهاي مرتبط با مواد خطر با

بنابراين با توجه به اين يافته ها برنامه هاي درمان . مصرف مواد را كاهش مي دهد

 . سوءمصرف مواد بايد اين نوع متغيرهاي ميانجي را هدف قرار دهند

 

سوءمصرف مواد، درمان شناختي، رفتاري، درمان نگهدارنده با متادون، : کليدواژگان

 باورهاي مرتبط با مواد

  
 نقش عوامل موثر در ترك اعتياد بررسي  

 44-89 صص   عمر كياني پور، اكرم پوزاد 

     [PDF 260KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

عوامل موثر در ترك اعتياد بود تا با شناسايي اين هدف اين پژوهش بررسي نقش : هدف

. عوامل بتوان برنامه هاي پيشگيرانه و بازپرورانه متناسب را براي افراد معتاد تدارك ديد

جامعه آماري تمام . اين پژوهش از نوع پس رويدادي و علي مقايسه اي است: روش

بود و نمونه آماري آن متشكل  معتادين مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهرستان كهنوج

ابزار پژوهش پرسشنامه . از افراد داوطلب مراجعه كننده به مركز ترك اعتياد ياران بود

آن، پرسشنامه مرزهاي خانوادگي و فرم اطالعات جمعيت شناختي -هوش هيجاني بار

يافته ها نشان داد كه مرزهاي خانوادگي بهنجار، هوش : يافته ها. شركت كنندگان بود

هيجاني باالتر و مصرف ترياك در مقايسه با مصرف ماده شيشه و كراك در ترك اعتياد 

نقش دارند، اما مرزهاي خانوادگي گسسته، باعث برگشت اعتياد در مصرف كنندگان ماده 

عواملي كه در ترك اعتياد نقش نداشتند شامل وضعيت تاهل و . شيشه و كراك مي شوند
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نتايج اين بررسي بيانگر نقش و اهميت متغيرهاي : يرينتيجه گ. سطح تحصيالت مي شدند

 . خانواده، هوش هيجاني و نوع مواد در ترك اعتياد است

 

 

 ترك اعتياد، مرزهاي خانوادگي، هوش هيجاني: کليدواژگان

  
 رابطه سالمت روان و كيفيت زندگي در افراد وابسته به مواد  

 14-44 صص   ربابه دل آذر مرضيه عفتي ديوشلي ، موسي كافي ماسوله ، 

     [PDF 183KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

كيفيت افراد وابسته به مواد دچار مشكالت زيادي شده كه باعث اختالل در روند : هدف

پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط سالمت روان و كيفيت زندگي . زندگي آنان مي شود

نفر از  240تحليلي-درقالب يك مطالعه توصيفي: روش. افراد وابسته به مواد صورت گرفت

وابستگان به مواد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد رشت به روش نمونه گيري در 

عات با استفاده از پرسشنامه سالمت عمومي و پرسشنامه كيفيت اطال. دسترس انتخاب شدند

زندگي سازمان بهداشت جهاني گردآوري و با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و 

يافته ها نشان داد كه بين كيفيت زندگي و سالمت : يافته ها. رگرسيون تجزيه و تحليل شد

نتايج رگرسيون نشان داد كه بسياري . ردروان وابستگان به مواد ارتباط معناداري وجود دا

حيطه ي سالمت . از حيطه هاي كيفيت زندگي با سالمت روان همبستگي معنا داري دارد

روان كيفيت زندگي با سه حيطه ي اضطراب، بدكنشي اجتماعي و افسردگي همبستگي 

ي همچنين، حيطه ي سالمت جسماني كيفيت زندگي با حيطه ي جسمان. معنادار نشان داد

با توجه به يافته هاي : نتيجه گيري. سازي سالمت روان همبستگي معنادار نشان داد

پژوهش، به نظر مي رسدكه مي توان با بهبود كيفيت زندگي، سالمت روان افراد وابسته به 

 .مواد را افزايش داد

 

 

 سالمت روان، كيفيت زندگي، وابستگان به مواد: کليدواژگان

  
 مدرسه، نگرش به موادمخدر و مصرف آن در دانش آموزانرابطه تعهد به   

 14-14 صص   فهيمه گلپايگاني، ملوك خادمي اشكذري 

     [PDF 267KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه تعهد به مدرسه، نگرش به موادمخدر و مصرف : هدف

اين پژوهش از نوع همبستگي بوده و : روش. آن در دانشآموزان سال سوم دبيرستان بود
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نفر  100بدين صورت كه تعداد . نمونه گيري به روش خوشه اي تصادفي انجام شده است

مشغول به تحصيل بودند، انتخاب  39-90تحصيلياز دانش آموزان سال سوم، كه در سال 

و به سه پرسشنامه بررسي وضعيت مصرف مواد، نگرش سنج مخدرها و تعهد به مدرسه 

نتايج نشان داد كه نگرش مثبت به مواد و عدم تعهد به مدرسه با : يافته ها. پاسخ دادند

طراحي برنامه : ينتيجه گير. مصرف مواد در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري دارد

هاي مدرسه محور براي ايجاد تغيير در دانش و نگرش و افزايش تعهد به مدرسه بايد مورد 

 .توجه برنامه ريزان پيشگيري از مصرف مواد قرار گيرد

 

 

 تعهد به مدرسه، نگرش، موادمخدر، دانش آموزان: کليدواژگان

  
كارآمدي و بهبود عالئم اعتياد در رفتاري بر افزايش خود -اثربخشي درمان شناختي  

 بيماران وابسته به مواد

 34-14 صص   حميد كمرزرين ، حسين زارع ، حسن بروكي ميالن 

     [PDF 245KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

رفتاري بر افزايش خود كارآمدي -پژوهش حاضر به منظور اثربخشي درمان شناختي: هدف

به اين : روش. و بهبود عالئم اعتياد در بيماران وابسته به موادمخدر صورت گرفت

نفر از بيماران وابسته به مواد كه در سه مركز ترك اعتياد خصوصي فارابي  90منظور، 

گذري راه نو اروميه و زندان مركزي اروميه تحت درمان متادون قرار اروميه، مركز 

 44)و كنترل ( نفر 44)داشتند با استفاده از نمونه گيري تصادفي در دو گروه آزمايشي 

رفتاري به -جلسه تحت درمان شناختي 21گروه مورد آزمايش به مدت . بررسي شدند( نفر

داروي متادون و ديگر داروهاي فيزيكي سبك كارول قرار گرفتند و گروه كنترل فقط 

و ( بعد از سه ماه)همه آزمودني ها در ابتداي پژوهش، در حين پژوهش . دريافت مي كردند

پرسشنامه خودكارآمدي را تكميل كردند و از نظر ميزان ( پيگيري)سه ماه بعد از درمان 

اعتياد مادزلي و توسط  بهبودي عالئم اعتياد و روند درمان با استفاده از پرسشنامه نيم رخ

آزمون تحليل كواريانس حكايت از : يافته ها. روان شناس مورد سنجش قرار گرفتند

. اثربخشي درمان و بقاي آن در افزايش خودكارآمدي و كاهش نمرات نيمرخ مادزلي داشت

رفتاري در افزايش خودكارآمدي و بهبود سالمت رواني و -درمان شناختي: نتيجه گيري

 .ماران وابسته به موادمخدر موثر استجسماني بي

 

 درمان شناختي رفتاري، بيماران وابسته به مواد، خود كارآمدي: کليدواژگان
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 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2892، پاييز 18سال ششم، شماره 

 

  

 

 

 

 1 سخن اول ص  

     [PDF 38KB]    مشاهده متن

  
فراتحليل اثربخشي برنامه هاي پيشگيري در تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به   

 سوءمصرف مواد در ايران

 11-9 صص   اسماعيلي، مهديه رجبي رستمي، محمد تركاشوند نادر مهري، رضا 

     [PDF 243KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف  :هدف

 . مواد در تغيير نگرش دانش آموزان و عوامل موثر بر آن است

براي اين منظور، با استفاده از روش فراتحليل، مطالعاتي كه به ارزيابي برنامه  :روش

لعات از كليد واژه هاي براي گردآوري مطا. هاي پيشگيري پرداخته بودند، گردآوري شدند

مرتبط استفاده شده و جستجو در سايت ها و پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه ها 

صورت پذيرفت و مطالعاتي كه با معيارهاي ورود به فراتحليل همخواني داشتند گزينش 

شدند و اطالعات مورد نظر براي آزمون فرضيه ها با پرسشنامه معكوسي كه توسط 

مطالعه گزينش شده، آماره هاي مناسب براي  10از . ان تهيه شده بود، استخراج شدنويسندگ

به محاسبه  1CMAمحاسبه اندازه اثر و اطالعات مورد نياز ديگر ثبت شده و با نرم افزار

 .اندازه اثرها و تجزيه و تحليل اقدام شد

يري از سوء نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه در مجموع برنامه هاي پيشگ :يافته ها

. مصرف مواد در تغيير نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد موفق بوده است

از آنجايي . بوده و به لحاظ آماري نيز معنادار است( d=103/0)مقدار اندازه اثر تلفيق شده 
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قرار دارد، طبق دسته بندي كوهن متوسط  1/0تا  1/0كه اين مقدار در دامنه اي بين 

همچنين، نتايج نشان مي دهد متغيرهايي نظير داشتن مبناي نظري، . شودارزيابي مي 

رويكرد تعاملي در ارايه برنامه، شدت برنامه، استفاده از راهبردهاي آموزشي متنوع در 

ارايه، استفاده از آموزش دهندگان همتا به لحاظ آماري تاثير معناداري بر اثربخشي برنامه 

ثربخش تري را در تغيير نگرش دانش آموزان پديد آورده پيشگيري داشته و برنامه هاي ا

 .است

براي دستيابي به برنامه هاي اثربخش تر در تغيير نگرش دانش آموزان  :نتيجه گيري

 .بايستي متغيرهاي فوق را در تدوين و اجراي برنامه ها مد نظر قرار داد

 

 راتحليلسوءمصرف مواد، اثربخشي، برنامه پيشگيري، نگرش، ف: کليدواژگان

  
مقايسه سوگيري توجه نسبت به مواد افيوني در افراد وابسته و ترك كرده در بين مراجعين   

 به كلينيك هاي درماني و اعضاي انجمن هاي معتادان گمنام

 81-11 صص   جواد عنايت، غالمحسين جوانمرد، جعفر ممقاني

     [PDF 175KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين پژوهش با هدف مقايسه ي سوگيري توجه نسبت به محرك هاي وسوسه انگيز  :هدف

طول . مربوط به مواد افيوني در بين گروه كنترل، ترك كرده و وابسته به مواد انجام شد

 .مدت مصرف و ترك نيز مورد توجه قرار گرفت

ر اين جامعه آماري مورد نظر د. مقايسه اي است-طرح پژوهش حاضر از نوع علي :روش

پژوهش عبارت بود از كليه افراد وابسته به مواد كه به نوعي به ادارات بهزيستي، كلينيك 

هاي ترك اعتياد سرپايي، مراكز تولد دوباره و انجمن معتادان گمنام استان آذربايجان شرقي 

در اين تحقيق پنج گروه شركت كننده، شامل افراد وابسته به مواد افيوني . مراجعه مي كردند

، (كه به دو گروه داراي مصرف طوالني و افراد داراي مصرف كوتاه تقسيم مي شدند)

( كه به دو گروه داراي ترك طوالني و افراد داراي ترك كوتاه بودند)افراد ترك كرده 

گروه . نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 208در مجموع، در اين تحقيق . وگروه گواه مي شد

براي سنجش سوگيري توجه نسبت به . ، و جنس مشابه بودندهاي نمونه از نظر سن، سواد

محرك هاي وسوسه انگيز مربوط به مواد افيوني، از آزمون بازشناسي كلمات استفاده شد 

 .كه در اين آزمون سه خرده آزمون اصلي و يك آزمون بازشناسي وجود داشت

هاي مواد افيوني  نتايج پژوهش نشان داد كه در سوگيري توجه نسبت به محرك :يافته ها

در گروه گواه و مصرف كننده هاي خفيف و شديد و همچنين افراد ترك كرده با فاصله 

همچنين، گروه كنترل داراي وسوسه و سوگيري . زماني كوتاه مدت تفاوت وجود داشت

در نهايت، افرادي كه داراي مصرف خفيف . توجه كمتري نسبت به گروه هاي ديگر بودند
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 .با گروه كنترل احساس تهديد بيشتري مي كردند هستند در مقايسه

يافته هاي اين تحقيق تلويحات كاربردي دارند و مي تواند مورد توجه  :نتيجه گيري

 . متخصصان در امر درمان اعتياد قرار گيرد

 

 وابستگي به مواد، سوگيري توجه، تهديد اجتماعي، عود مجدد: کليدواژگان

  
 ويژگي هاي شخصيتي در افراد معتاد و عادي مقايسه سبك هاي دفاعي و  

 42-89 صص   محسن احمدي، محمود نجفي، سيدعلي حسيني المدني، آالله عاشوري

     [PDF 221KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش حاضر مقايسه مكانيسم هاي دفاعي و ويژگي هاي شخصيتي افراد  :هدف

 . معتاد و عادي شهر همدان بود

 89/81±32/9نفر معتاد با ميانگين سني  10مقايسه اي تعداد  -در اين مطالعه علي :روش

به روش در  2890از كلينيك هاي ترك اعتياد شهر همدان در پاييز  43تا  18و دامنه سني 

نفر از بستگان اين افراد كه از لحاظ متغير هاي جمعيت شناختي تا حد  10دسترس و تعداد 

از هر دو گروه خواسته شد تا . امكان با آنها همتا بودند به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدند

تفاده از داده ها با اس. به پرسشنامه سبك هاي دفاعي و پرسشنامه شخصيتي آيزنك پاسخ دهند

 . روش آماري تحليل واريانس چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات افراد معتاد نسبت به گروه عادي در متغير هاي  :يافته ها

سبك هاي دفاعي رشد نايافته، روان آزردگي و ويژگي هاي شخصيتي روان رنجوري و 

 . غير سبك هاي دفاعي رشد يافته كمتر بودبرون گرايي بيشتر و در مت

بر اساس نتايج اين تحقيق مي توان گفت بين افراد معتاد و عادي در سبك هاي  :نتيجه گيري

 . دفاعي و ويژگي هاي شخصيتي تفاوت معنادار وجود دارد

 

 مكانيسم هاي دفاعي، ويژگي هاي شخصيتي، اعتياد: کليدواژگان

  
سوگيري توجه، عملكرد اجرايي و زمان واكنش در مصرف كنندگان بررسي تفاوت هاي   

 آمفتامين در مقايسه با افراد غيرمصرف كننده مواد

   نظام الدين قاسمي، احمدرضاكياني، اصغر زره پوش، مهدي ربيعي، نجمه وكيلي

 14-48 صص

     [PDF 272KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اعتياد به موادمخدر برحسب نوع ماده مصرفي داراي عوارض و اثرات مختلف  :هدف

روان شناختي -بر همين اساس، پژوهش حاضر با هدف مقايسه عملكردهاي عصب. است
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 . در بين مصرف كنندگان شيشه با افراد عادي انجام شده است

مقايسه اي است كه روي دوگروه افراد سوء مصرف كننده -پژوهش از نوع علي :روش

جامعه آماري كليه مصرف كنندگان مواد مخدر شهر . مواد و افراد عادي انجام شده است

مصرف كننده شيشه بودند  نفر 88گروه مصرف كننده مواد شامل . بهارستان اصفهان بود

كه از بين افراد مراجعه كننده به مركز درمان اعتياد بهارستان به روش نمونه گيري گلوله 

نفر از افراد عادي بود كه از لحاظ سن، جنس و  89گروه مقايسه شامل . برفي انتخاب شدند

كز و با افراد هر دو گروه توسط مدير فني مر. تحصيالت با گروه اول همتا سازي شدند

براي جمع آوري . استفاده از تست هاي تشخيصي ادراكي مورد بررسي قرار گرفتند

در سه ( زمان واكنش)اطالعات ازآزمون كارت هاي ويسكانسين، دستگاه كرونسكوپ 

 . استفاده شد( آزمون استروپ)وضعيت ساده، تشخيصي و انتخابي وسوگيري توجه 

ان داد كه مصرف كنندگان شيشه در مقايسه با يافته هاي حاصل از پژوهش نش :يافته ها

افراد عادي از لحاظ تعداد خطا تفاوت معناداري دارند، ولي از لحاظ خطا، درجاماندگي 

در زمينه زمان واكنش نيز يافته ها نشان . درآزمون ويسكانسين تفاوت معناداري باهم ندارند

ميزان خطا را در هر سه  داد كه مصرف كنندگان شيشه كمترين زمان واكنش و بيشترين

به عبارت . حالت داشتند، اما در كوشش به شكل ساده بين دو گروه تفاوتي مشاهده نشد

ديگر، دوگروه در كوشش به شكل انتخابي و تشخيصي در زمان و تعداد خطا ها با يكديگر 

از ( آزمون استروپ)همچنين، دو گروه در سوگيري توجه . تفاوت معناداري نشان دادند

اظ تعداد خطا با يكديگر تفاوتي نداشتند، ولي از لحاظ زمان، بين مصرف كنندگان شيشه لح

 . و افراد سالم تفاوت معناداري وجود داشت

مي توان گفت مصرف شيشه مي تواند شرايط متفاوتي را از لحاظ  :نتيجه گيري

تواند عالوه  شناسايي و فهم اين عوامل مي. عصبي در افراد ايجاد كند -عملكردهاي شناختي

 .بر كمك به درك بهتر مشكل، به ارايه راهكارهاي مختلف درماني منجر شود

 

 سوگيري توجه، عملكرد اجرايي، زمان واكنش، آمفتامين: کليدواژگان

  
 شيوع شناسي مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس  

 31-14 صص   كاوسيان حميد مرداني، علي اكبر شيخي فيني، جواد 

     [PDF 260KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

سوء مصرف مواد يكي از مهم ترين مشكالت و بيماري هاي قرن حاضر است كه  :هدف

وسيعي را در سطح جهان ايجاد كرده است و حل مساله اعتياد در ميان جمعيت  نگراني

پژوهش حاضر با . جوان و قشر تحصيل كرده جوامع از اهميت بيشتري برخوردار است

در ( ترياك، مشروبات الكلي، سيگار و قليان)هدف بررسي ميزان شيوع مصرف مواد 
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 . تدانشجويان دانشگاه آزاد بندرعباس انجام پذيرف

دانشجو بوده كه  820آزمودني ها شامل . اين مطالعه به شيوه مقطعي انجام گرفت :روش

به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و از پرسشنامه شيوع شناسي مصرف مواد براي 

 . جمع آوري اطالعات استفاده گرديد

سالگي  14تا  11يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه سن شروع مصرف مواد  :يافته ها

مصرف سيگار، قليان، مشروبات الكلي و ترياك در بين دانشجويان پسر بيشتر از . است

 . دختر است و اين تفاوت ها از لحاظ آماري براساس آزمون خي دو معنا دار هستند

جنسيت، سابقه مصرف مواد در اعضاء خانواده و دوستان از عوامل  :نتيجه گيري

 .وندخطرساز در مصرف مواد تلقي مي ش

 

 مصرف مواد، دانشجو، شيوع شناسي، بندرعباس: کليدواژگان

  
 مقايسه زمان واكنش در افراد وابسته به مواد و افراد غيروابسته  

 94-38 صص   محمد نريماني، اسماعيل سليماني، فرشته كرداصغري

     [PDF 203KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه زمان واكنش ساده، انتخابي و تمييزي در افراد  :هدف

 . وابسته به مواد و افراد غيروابسته انجام شده است

نفر مرد مراجعه كننده به  414مقايسه اي، جامعه آماري شامل -در اين مطالعه علي: روش

اين افراد به دليل وابستگي به ترياك يا كريستال به . يكي از مراكز بازتواني شهر تبريز بود

نفر وابسته  21اين مراكز مراجعه كرده و از اين ميان به روش نمونه گيري تصادفي ساده 

نفر نيز به عنوان گروه مقايسه از بين جمعيت  21وابسته به كريستال و  نفر 21به ترياك، 

ابزارهاي جمع آوري اطالعات را پرسشنامه . انتخاب شدند( بدون سابقه وابستگي)عمومي 

زمان واكنش »پذيرش معتادين خودمعرف و دستگاه آزمايشگاهي تحت عنوان دستگاه 

 . تشكيل دادند« سنج

و وابستگان به ( بهنجار)نشان داد كه بين سه گروه افراد غيروابسته نتايج پژوهش  :يافته ها

ترياك و كريستال، از نظر زمان واكنش ساده، زمان واكنش انتخابي و زمان واكنش به 

اما از نظر زمان واكنش تمييزي و زمان . محرك شنيداري تفاوت معنا داري وجود دارد

 . نداردواكنش به محرك ديداري تفاوت معنا دار وجود 

با توجه به نتايج به دست آمده، زمان واكنش افراد وابسته به ترياك و كريستال  :نتيجه گيري

 .كندتر است( بهنجار)نسبت به افراد غيروابسته 

 

 زمان واكنش، وابستگي، ترياك، كريستال: کليدواژگان
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 صلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2892، بهار 12سال ششم، شماره 

 

  

 

 

 

بر كاهش افسردگي، اضطراب، استرس و عقايد وسوسه انگيز افراد با  EEGتاثير بيوفيدبك   

 اختالل سوءمصرف مواد

 1 ص   محمد نريماني، سوران رجبي

     [PDF 178KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در كاهش افسردگي، ( نوروفيدبك) EEGهدف اين مطالعه بررسي تاثير بيوفيدبك : هدف

. اضطراب، استرس و عقايد وسوسه انگيز افراد با اختالل سوءمصرف مورفين است

در شهر اردبيل انجام گرفته است و  2890روش مطالعه آزمايشي بوده كه در سال : روش

نفر  84نمونه اين مطالعه . از طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد

مار مرد وابسته به مورفين بودند كه به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل بي

ابزارهاي مورد استفاده شامل دستگاه نوروفيدبك، پرسشنامه عقايد وسوسه . جايگزين شدند

داده . انگيز رايت و مقياس افسردگي، اضطراب و استرس الويبوند و الويبوند بوده است

نتايج حاصل، : يافته ها. فاده از روش مانكوا تجزيه و تحليل شدندهاي جمع آوري شده با است

بهبودي معناداري را براي مقياس هاي اضطراب، افسردگي و عقايد وسوسه انگيز بعد از 

جلسه درماني نوروفيدبك نشان داد؛ اما در مورد متغير استرس بهبود معناداري به دست  10

 EEGد كه افراد معتاد مي توانند تحت تاثير بيوفيدبك اين مطالعه نشان دا: گيري-نتيجه. نيامد

 .افسردگي، اضطراب و عقايد وسوسه انگيز خود را بهبود بخشند

 

 

 ، افسردگي، اضطراب، استرس، سوءمصرف موادEEGبيوفيدبك : کليدواژگان

  
موادافيوني مقايسه توانايي بازشناسي حاالت هيجاني و ذهن خواني در افراد مصرف كننده   

 و همتايان سالم
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 29 ص   وحيد نجاتي، اسماعيل شيري، ژاله نوري

     [PDF 177KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

بررسي كاركردهاي شناختي اجتماعي افراد مصرف كننده هدف از انجام اين پژوهش : هدف

مقايسه  -در اين مطالعه مقطعي علي: روش. مواد افيوني با استفاده از تكاليف شناختي است

 80نفر مصرف كننده موادافيوني و  80اي با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، 

. انتخاب شدند 2839در سال فرد سالم كه از لحاظ جنس و تحصيالت همتا شده بودند، 

سپس آزمون هاي عصب شناختي استنتاج حاالت ذهني از نگاه و آزمون بازشناسي حاالت 

تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از آزمون . هيجاني چهره بر روي آزمودني ها اجرا شد

انايي نتايج نشان داد كه افراد مصرف كننده از لحاظ تو: يافته ها. تي مستقل صورت گرفت

همچنين نمرات افراد مصرف كننده . ذهن خواني نسبت به افراد سالم توانمندي كمتري دارند

نسبت به افراد سالم در بازشناسي حاالت هيجاني شادي، غم و خشم به طور معني داري 

با توجه به عملكرد ضعيف افراد مصرف كننده در تكاليف : نتيجه گيري. پايين تر است

 جاني چهره و آزمونبازشناسي حاالت هي

ذهن خواني، توصيه مي شود در ارزيابي افراد مصرف كننده كاركردهاي شناخت اجتماعي 

نيز لحاظ گردد و با كمك مطالعات مداخله اي آتي مي توان برنامه توانبخشي كاركردهاي 

 . شناخت اجتماعي را پيشنهاد كرد

 

 موادافيوني، حاالت هيجاني ذهن خواني، بازشناسي هيجان، مصرف كنندگان: کليدواژگان

  
مقايسه اثربخشي چهار روش پيشگيري از سوءمصرف موادمخدر بر نگرش و عزت نفس   

 (ره)دانش آموزان مجتمع هاي فرهنگي، تربيتي و خوابگاهي كميته امداد امام خميني

 82 ص   عزيزهللا آقابابايي، داريوش جاللي، حميدرضا سعيدزاده، سهيال باقري

     [PDF 195KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

روش پيشگيري از سوءمصرف موادمخدر  4اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي  :هدف

به روش شناختي ـرفتاري اجتماعي، آموزش مهارت هاي زندگي، ارائه پوستر و ارسال 

 . پيام كوتاه بر تغيير نگرش و بهبود عزت نفس دانش آموزان انجام شده است

دانش آموز از بين دانش آموزان ساكن در  240در يك طرح شبه آزمايشي تعداد : روش

 2839-90مجتمع هاي خوابگاهي كميته امداد استان چهارمحال و بختياري سال تحصيلي 

هر گروه )گروه گواه گمارده شدند  2گروه آزمايش و  4انتخاب و به صورت تصادفي در 

مون پرسشنامه هاي نگرش نسبت به و طي مراحل پيش آزمون و پس آز( نفر 80

داده ها از طريق تحليل . سوءمصرف مواد و عزت نفس در گروه هاي انتخابي اجرا شد

 . كواريانس و آزمون تعقيبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
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نتايج نشان دادند كه روش هاي پيشگيري بر تغيير نگرش نسبت به سوءمصرف : يافته ها

در عين حال، نتايج آزمون تعقيبي . س دانش آموزان موثر بوده اندمواد و بهبود عزت نف

LSD  روش پيشگيري با اثربخشي متفاوت بر تغيير نگرش نسبت به  4بيانگر آن بود كه هر

سوءمصرف مواد مخدر موثر بوده اند، در حالي كه تنها روش هاي آموزش شناختي ـ 

 . د عزت نفس موثر بودندرفتاري اجتماعي و آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبو

روش پيشگيري مي  4با توجه به نتايج مي توان چنين استنباط كرد كه هر : نتيجه گيري

 . تواند موجب ايجاد نگرش منفي نسبت به مواد مخدر شوند

 

 پيشگيري، سوء مصرف مواد، نگرش، عزت نفس : کليدواژگان

  
مقايسه تاب آوري، سبك هاي هويتي، معنويت و حمايت اجتماعي ادراك شده در افراد   

 معتاد، غيرمعتاد و بهبوديافته 

   سيدعلي حسيني المدني، حسن احدي، يوسف كريمي، هادي بهرامي، آمنه معاضديان

 41 ص

     [PDF 219KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه تاب آوري، سبك هاي هويتي، معنويت و حمايت  :هدف

 . اجتماعي ادراك شده در افراد معتاد، غيرمعتاد و بهبوديافته بود

نفر  80نفر غير معتاد و  80نفر معتاد،  80تعداد در اين مطالعه علي مقايسه اي، : روش

كه متعلق به جمعيت  2890معتاد بهبوديافته به روش نمونه گيري در دسترس در سال 

همه شركت كنندگان پرسش نامه هاي . خيريه تولد دوباره در تهران بودند، انتخاب شدند

راك شده را تكميل تاب آوري، سبك هاي هويت برزونسكي، معنويت و حمايت اجتماعي اد

 . كردند

نتايج نشان داد كه در سبك هويتي اطالعاتي، افراد غيرمعتاد به طور معني داري : يافته ها

در سبك هويتي هنجاري، . داراي نمرات باالتري نسبت به افراد معتاد و افراد بهبود يافته اند

عتاد و گروه بهبود گروه غيرمعتاد به طور معناداري داراي سطح باالتري نسبت به گروه م

اجتنابي، افراد غيرمعتاد به طور معني داري /در مقايسه سبك هويت سردرگم. يافته هستند

نتايج حاصل از مقايسه تاب آوري در . داراي نمرات پايين تري نسبت به معتادان هستند

به چهار گروه نشان داد كه افراد غيرمعتاد به طور معناداري داراي تاب آوري باالتر نسبت 

همچنين افراد بهبود يافته نيز نسبت به معتادين به طور . گروه هاي معتاد و بهبوديافته هستند

در مقايسه مولفه معنويت، افراد غيرمعتاد و . معني داري داراي تاب آوري باالتري بودند

 در مقايسه. افراد بهبوديافته به طور معناداري داراي نمرات باالتري نسبت به افراد معتادند

حمايت اجتماعي ادراك شده، افراد غيرمعتاد و بهبوديافته نسبت به افراد معتاد به طور 
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 . معناداري داراي سطوح باالتري هستند

، دريافت حمايت اجتماعي و مشاركت در فرايند NAحضور در گروه هاي : نتيجه گيري

ن هويت يك همچني. ترك مواد باعث افزايش تاب آوري در معتادان بهبوديافته شده است

مولفه فردي نسبتا ثابت است كه با مشاركت در فرايند درمان، تغيير چنداني در آن ايجاد 

 . نمي شود

 

 

 تاب آوري، هويت، معنويت، حمايت اجتماعي: کليدواژگان

  
اثر پيش شرط سازي با هايپراكسي نورموباريك بر صدمه بافتي، عملكرد مكانيكي و بي   

جريان مجدد در قلب ايزوله موش بزرگ آزمايشگاهي -نظمي هاي حاصل از ايسكمي

 وابسته به مورفين؛ 

رهام مظلوم، سهراب حاجي زاده، سعيد سمنانيان، خليل پورخليلي، غالمرضا بيات، فيروزه 

 14 ص   مه صفريعلويان، فاط

     [PDF 368KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هايپراكسي پيش شرط سازي است كه به دليل دسترسي آسان در بالين مورد توجه  :هدف

وابستگي به مورفين به عنوان يك عامل پيش شرط ساز شناخته . محققين قرار گرفته است

با توجه به گستردگي پديده اعتياد به مواد مخدر و استفاده از هايپراكسي در بالين . شده است

جريان مجدد قلبي بسيار زياد -عامل بر صدمات ناشي از ايسكمي احتمال تداخل اثر اين دو

لذا هدف از انجام اين پژوهش بررسي همزمان اين دو عامل پيش شرط ساز بر . است

 .جريان مجدد در قلب است-صدمات ناشي از ايسكمي

تايي از موش هاي بزرگ، قلب حيوانات در دستگاه النگندورف  20در هفت گروه  :روش

و پس از ايجاد سكته منطقه اي، ميزان رهايش آنزيم كراتين فسفوكيناز براي  ايزوله شد

فشار براي ارزيابي عملكرد مكانيكي و تعداد دوره هاي -تعيين صدمه بافتي، حاصل ضربان

جريان مجدد -تاكيكاردي و فيبريالسيون بطني براي تعيين بي نظمي هاي ناشي از ايسكمي

 . قلبي مورد بررسي قرار گرفت

هايپراكسي نورموباريك در قلب ايزوله موش بزرگ وابسته به مورفين موجب : افته هاي

كاهش رهايش كراتين فسفوكيناز و افزايش عملكرد مكانيكي در دوره جريان مجدد شد، ولي 

كاهش معناداري در بي نظمي ها نسبت به هركدام از اين عوامل پيش شرط ساز مشاهده 

 . نشد

ازي با هايپراكسي نورموباريك در قلب ايزوله موش بزرگ پيش شرط س :نتيجه گيري

 . وابسته به مورفين موجب كاهش صدمه بافتي و بهبود عملكرد قلبي شد
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پيش شرط سازي، ايسكمي، جريان مجدد، هايپراكسي نورموباريك، وابستگي : کليدواژگان

 به مورفين

  
مقايسه اثربخشي گروه درماني پذيرش خويشتن به شيوه درايدن با آموزه هاي مجمع هاي   

 معتادين گمنام بر روي مولفه هاي سالمت رواني معتادين 

   مهدي زارع بهرام آبادي، نصراله عرفاني، محمدعلي محمدي فر، مصطفي مشايخي پور

 32 ص

     [PDF 226KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي گروه درماني پذيرش خويشتن به شيوه درايدن  :هدف

المت رواني در مقايسه با اثربخشي آموزه هاي مجمع هاي معتادين گمنام روي مولفه هاي س

 . افراد معتاد بود

جامعه آماري . اين پژوهش نيمه آزمايشي از نوع طرح مقايسه گروه هاي نابرابر بود:روش

و  2839شامل افراد معتاد مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد شهرستان همدان درسال 

خاب شدند نفر به طور داوطلبانه به عنوان نمونه انت 11در بخش گروه درماني . بود 2890

جلسه، هر هفته يك و نيم ساعت گروه درماني پذيرش خويشتن به شيوه درايدن  20و تحت 

نفر به طور داوطلبانه به مدت شش ماه  81دربخش گروه معتادين گمنام نيز . قرار گرفتند

در ابزارها از پرسشنامه سالمت . در جلسات مجمع هاي معتادين گمنام شركت كردند

آزمون روي آزمودني هاي هر -كه ابتدا در پيش آزمون و سپس در پسعمومي استفاده شد 

 .دو گروه اجرا شد

نتايج نشان داد گروه درماني پذيرش خويشتن به شيوه درايدن تاثير مثبت : يافته ها

معناداري روي مولفه هاي عالئم اضطرابي، افسردگي و سالمت روان كلي افراد معتاد 

دين گمنام نيزتاثير مثبت معناداري بر روي مولفه هاي آموزه هاي مجمع هاي معتا. داشت

ساير نتايج . عالئم جسماني، اضطرابي، افسردگي و سالمت روان كلي افراد معتاد داشت

نشان داد ميزان اثر بخشي آموزه هاي مجمع هاي معتادين گمنام در مقايسه با گروه درماني 

 . افسردگي افراد معتاد داشت پذيرش خويشتن تاثير معنادار بيشتري بر كاهش عالئم

هاي خودياري معتادان گمنام و همچنين شركت در گروه -شركت در گروه :نتيجه گيري

 .درماني پذيرش خويشتن موجب افزايش سالمت رواني افراد معتاد مي گردد

 

 

آموزه هاي مجمع هاي معتادين گمنام، سالمت رواني، گروه درماني پذيرش : کليدواژگان
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 خويشتن

  
 



 



 
 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2890، تابستان 23سال پنجم، شماره 

 

  

 

 

 

مقايسه سطح هيجان خواهي، راهبردهاي مقابله اي و ميزان آسيب پذيري در برابر استرس   

 درمان نگهدارنده با متادون و افراد سالم در بين معتادان تحت

 1 ص   نظام الدين قاسمي ، مهدي ربيعي ، سيد عباس حقايق ، حسن پاالهنگ

     [PDF 204KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقايسه سطح هيجان خواهي، راهبردهاي مقابله اي : مقدمه

و ميزان آسيب پذيري در برابر استرس در بين معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون و 

 .افراد سالم بود

جامعه آماري پژوهش را . پژوهش از نوع پژوهش هاي علي مقايسه اي مي باشد: روش

ه معتادان شهر بهارستان اصفهان تشكيل مي دادند كه به يكي از مراكز ترك اعتياد كلي

 11)نمونه انتخابي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي . مراجعه مي كردند

جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه هيجان . انتخاب شدند( نفر سالم 41نفر معتاد و 

ابله اي الزاروس و پرسشنامه پنج عاملي شخصيت نئو خواهي ذاكرمن، راهبردهاي مق

 . استفاده شد

نتايج مانوا نشان داد كه بين سه متغير هيجان خواهي، آسيب پذيري در برابر : يافته ها

همچنين . استرس و راهبرد مقابله اي حل مدبرانه، بين دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد

ليت پيش بيني كنندگي نوع ماده مصرفي و راهبرد نتايج رگرسيون لجستيك نشان دهنده قاب

 . مقابله اي حمايت طلبي و حل مدبرانه بود

سطح هيجان خواهي و ميزان آسيب پذيري در برابر استرس، به عنوان يك : نتيجه گيري
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متغير پيش بين در استفاده از نوع راهبردهاي مقابله اي و نوع ماده مصرفي، در افراد سوء 

اين مطلب مي تواند در مداخالت پيش گيرانه و درماني . د عمل مي كندمصرف كننده موا

 جهت نيل به نتايج مطلوب مورد توجه

 .قرار گيرد

 

 

هيجان خواهي، راهبردهاي مقابله با استرس، آسيب پذيري در برابر استرس، : کليدواژگان

 اعتياد

  
كانابينوييد، در دوران ، آگونيست گيرنده WIN 55212-2بررسي اثرات مخرب مصرف   

 حاملگي بر عملكرد سيستم اعصاب مركزي نوزادان موش هاي صحرايي

 12 ص   محمد شعباني ، مهيار جان احمدي ، معظمه السادات رضوي نسب 

     [PDF 402KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در طول دوره  WIN 55212-2 (WIN)مصرف كانابينوييد ها از جمله حشيش و: مقدمه

جنيني مي تواند با آسيب در روند رشد جنين و نقص در عملكرد سيستم اعصاب مركزي 

 .همراه باشد

تا  4از روز  WINميلي گرم بر كيلوگرم  2يا  4/0موش هاي گروه درمان روزانه : روش

در مرحله جنيني بر ميزان مرگ و مير، وزن،  WINاثر . حاملگي دريافت كردند 10

تغييرات بافتي، رفتار حركتي و حافظه نوزادان در انتهاي هفته هاي سوم، پنجم و هفتم پس 

 .از تولد مورد بررسي قرار گرفت

در طول حاملگي باعث تخريب اليه هاي پوركنژ وگرانوالر مخچه  WINمصرف : يافته ها

در بررسي فعاليت حركتي در انتهاي هفته سوم، پنجم و هفتم پس از تولد . نوزادان شد

كاهش معني داري در تعداد برخاستن بر روي دو پا و افزايش معني داري در تعداد ليسيدن 

نسبت به گروه هاي گواه و حالل  WINگروه تحت درمان با و خاراندن سر و صورت در 

افزايش و كاهش معني داري در تعداد دفعات و زمان ورود به اتاق تاريك در . مشاهده شد

 WINروز اول و هفتم پس از اكتساب در نوزادان موش هايي كه دوره جنيني تحت درمان 

وزادان و طول دوره حاملگي كاهش تعداد ن. بودند، نسبت به گروه گواه و حالل مشاهده شد

 mg/kg 5/0WINنسبت به گروه گواه، حالل و  mg/kg 1WINمعني داري در گروه 

 . نشان داد درحاليكه درصد مرگ و مير افزايش معني داري يافت

مصرف كانابينوييدها در طي حاملگي باعث تخريب سلول هاي مغز شده و  :نتيجه گيري

عصاب مركزي از جمله كنترل حركت، توان به موجب آسيب به عملكرد سيستم ا

 .خاطرآوري و يادگيري نوزادان مي شود
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 ، مخچه، دوره جنيني، فعاليت حركتي، حافظهWIN 1، 44121حشيش، : کليدواژگان

  
بررسي رابطه خشم، خود كارآمدي، مهارت هاي مقابله اي و ميل به مصرف مواد در   

 مواد مخدر افيونيگروهي از درمانجويان وابسته به 

 89 ص   محمد اوركي 

     [PDF 215KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش بررسي رابطه بين خشم، خودكارآمدي، سبك هاي مقابله اي و ميل به : مقدمه

 . مصرف مواد در گروهي از درمانجويان وابسته به مواد مخدر است

نفر از مردان مراجعه كننده به  230در قالب يك طرح توصيفي از نوع همبستگي، : روش

تشخيصي و آماري نسخه تجديد  كلينيك آفتاب شهر تهران كه براساس معيارهاي راهنماي

نظر شده، مبتال به اختالل وابستگي به مواد مخدر تشخيص داده شده و دوره سم زدايي آن 

درمانجويان بوسيله آزمون هاي . ها پايان يافته بود به شيوه تصادفي منظم انتخاب شدند

ايراني صفت و مقياس -خودكارآمدي، سبك هاي مقابله اي، فرم دوم پرسشنامه خشم حالت

 . آمادگي اعتياد، مورد ارزيابي قرار گرفتند

نتايج نشان داد بين بروز خشم و سبك مقابله هيجاني با ميل مصرف مواد : يافته ها

همچنين بين خود كارآمدي وميل به مصرف مواد . همبستگي مثبت معنا داري وجود دارد

رآمدي، خشم، وسبك تحليل رگرسيون نيز نشان داد خود كا. همبستگي منفي مشاهده شد

 . مقابله هيجاني به ترتيب بيشترين اثر تبييني را بر نمرات ميل به مصرف مواد دارند

به نظر مي رسد متغييرهاي خود كارآمدي، خشم وسبك مقابله اي هيجاني جزو : نتيجه گيري

مهمترين عوامل موثر بر گرايش به مصرف مواد مخدر افيوني باشند، كه در پژوهش ها و 

 .مه هاي درماني بايستي مورد توجه خاص قرار بگيرندبرنا

 خشم، خودكارآمدي، سبك هاي مقابله، ميل به مصرف مواد: کليدواژگان

  
مقايسه ابعاد عملكرد خانواده و كيفيت زندگي و رابطه اين متغيرها در بين افراد معتاد و   

 غير معتاد

 44 ص   محمد قمري 

     [PDF 185KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف تحقيق حاضر مقايسه عملكرد خانواده و كيفيت زندگي افراد معتاد و غير معتاد : مقدمه

 . و تعيين رابطه اين متغيرها بود

نفر از افراد معتاد و  201نمونه مورد مطالعه . تحقيق از نوع پس رويدادي بود: روش
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. صادفي بودروش نمونه گيري افراد معتاد خوشه اي ت. نفر از افراد غير معتاد بودند 201

افراد غير معتاد نيز از بين جمعيت عادي كه از لحاظ ويژگي هاي جمعيت شناختي با افراد 

ابزارهاي اندازه گيري مورد استفاده در تحقيق ابزار . معتاد همتا شده بودند، انتخاب گرديدند

روش هاي آماري مورد استفاده ضريب . سنجش خانواده و مقياس كيفيت زندگي بود

 . براي دو گروه مستقل بود tپيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام و آزمون  همبستگي

نتايج تحقيق نشان داد كه اختالل در ابعاد عملكرد خانواده افراد معتاد بيشتر از : يافته ها

. افراد معتاد كيفيت زندگي پايين تري از افراد غير معتاد دارند. افراد غير معتاد است

كرد خانواده و كيفيت زندگي در افراد معتاد و غير معتاد رابطه وجود همچنين بين ابعاد عمل

درصد از تغييرات كيفيت زندگي در  21نتيجه تحليل رگرسيون نشان داد كه حدود . دارد

در افراد غير معتاد . افراد معتاد را ابعاد نقش ها و ارتباط عملكرد خانواده تبيين مي كنند

زندگي را بعد كنترل رفتار عملكرد خانواده تبيين مي  درصد از تغييرات كيفيت 21حدود 

 . كند

بين ابعاد عملكرد خانواده و كيفيت زندگي در افراد معتاد و غير معتاد رابطه : نتيجه گيري

وجود دارد و بين عملكرد مختل شده روابط خانوادگي و كيفيت زندگي فرزندان رابطه منفي 

 .برقرار است

 

 

 واده، كيفيت زندگي، اعتيادعملكرد خان: کليدواژگان

  
نقش سركوب فكر، عوامل فراشناختي و هيجانات منفي در پيش بيني اختالل وابستگي به   

 مواد

 19 ص   اميد ساعد ، سميه پوراحسان ، جليل اصالني ، محمد زرگر 

     [PDF 217KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش سركوب فكر، عوامل فراشناختي، و هيجانات : مقدمه

 . بيني اختالل وابستگي به مواد است-منفي در پيش

مقايسه اي -ي و با توجه به هدف ديگر عليطرح تحقيق از يك نگاه از نوع همبستگ: روش

نفر  10نفر از افراد مبتال به اختالل وابستگي به مواد و  10آزمودني هاي پژوهش . است

افراد وابسته به مواد از ميان مردان مراجعه كننده . بودند( نفر 240جمعا )از افراد عادي 

. جمعيت عمومي انتخاب شدبه مراكز درمان سرپايي انتخاب شدند و نمونه عادي نيز از 

افراد دو گروه به كمك . روش نمونه گيري در هر دو روش به صورت در دسترس بود

پرسشنامه فراشناخت، سياهه سركوب خرس سفيد و پرسشنامه هاي اضطراب و افسردگي 

 . براي تحليل داده ها از تحليل تشخيصي استفاده گرديد. بك ارزيابي شدند
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ناختي منفي در مورد نگراني، افسردگي و سركوب فكر بيشترين باورهاي فراش: يافته ها

 . توان پيش بيني معني دار اختالل وابستگي به مواد را داشتند

خصوصاً )مي توان به كمك عوامل فراشناختي، سركوب فكر و هيجانات منفي : نتيجه گيري

و مي توان يك بر پايه اين الگ. ، اختالل وابستگي به مواد را پيش بيني نمود(افسردگي

رويكرد پيشگيرانه از وابستگي به مواد و يك رويكرد روان درماني بر پايه درمان هاي 

شناختي و فراشناختي تدارك ديد و يافته هاي اين پژوهش را در محيط هاي باليني و مشاوره 

 . اي براي كمك به افراد وابسته به مواد به كار گرفت

 

 

خود تنظيمي، باورهاي فراشناختي، سركوب افكار،  الگوي عملكرد اجرايي: کليدواژگان

 وابستگي

  
بررسي مقدماتي اختالالت عملكرد جنسي مردان مبتال به سوءمصرف مواد افيوني تحت   

 درمان نگهدارنده متادون

 34 ص   مسعوده باباخانيان ، مصطفي اقليما ، غنچه راهب 

     [PDF 192KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اختالل عملكرد جنسي، يكي از شايع ترين مشكالتي است كه افراد وابسته به : مقدمه

از اين رو هدف مطالعه حاضر، بررسي مقدماتي اختالل . مصرف مواد افيوني دارند

عملكرد جنسي در گروهي از بيماران وابسته به مصرف مواد افيوني تحت درمان 

 . ماه درمان است 1نگهدارنده متادون قبل و بعد از 

نفر بيمار وابسته به مصرف  80تعداد . مطالعه حاضر، يك مطالعه مقطعي است: روش

ابتدا . مواد افيوني از درمانگاه چراغيان در دامغان انتخاب و مورد ارزيابي قرار گرفتند

اطالعات جمعيت شناختي بيماران گرد آوري شد سپس عملكرد جنسي بيماران قبل و بعد از 

 . بين المللي عملكرد نعوظي مورد ارزيابي قرار گرفت درمان به وسيله شاخص

عملكرد نعوظي با افزايش ميانگين بهبودي متوسطي را نشان داد در حالي كه : يافته ها

ميزان ميل جنسي و نمره كلي رضايت جنسي . وضعيت مقاربت جنسي، بهبودي كامل يافت

ير اندك نشان دهند بهبودي بهبود جزيي نشان دادند در حالي كه عملكرد ارگاسمي با تغي

 . نبود

نتايج تحقيق، مبين شيوع اختالالت عملكرد جنسي و بهبود برخي از مولفه ها : نتيجه گيري

يافته ها، نشان دهنده آن است كه بيماران، در ورود به درمان از لحاظ . در درمان بود

قش عوامل ديگر را مسايل جنسي، بايد ارزيابي شوند، ليكن مطالعات بيشتري الزم است تا ن

 .بررسي كند
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 اختالل عملكرد جنسي، افيون، درمان نگهدارنده متادون: کليدواژگان

  
ميزان شيوع مصرف سيگار، قليان، مشروبات الكلي و مواد مخدر و محرك در ميان دانش   

 آموزان دبيرستاني

دكتر غالمرضا صرامي رقيه عاليي خرايم ، دكتر پروين كديور ، دكتر شهرام محمدخاني ، 

 99 ص   ، سارا عاليي خرايم 

     [PDF 232KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

قليان، مشروبات  پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان شيوع مصرف سيگار،: مقدمه

الكلي و مواد مخدر و محرك و عوامل مرتبط با آن در ميان دانش آموزان دبيرستاني شهر 

 . انجام شد 2839كرج در سال 

شركت كنندگان پژوهش شامل . مقطعي است-اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي: روش

گيري تصادفي  آموز دبيرستاني دختر و پسر شهر كرج بود كه به شيوه نمونه-انش 441

از پرسشنامه بررسي وضعيت مصرف مواد و پرسشنامه عوامل . خوشه اي انتخاب شدند

 . خطرساز و حفاظت كننده مصرف مواد براي جمع آوري داده هاي پژوهش استفاده شد

از دانش آموزان مورد مطالعه گزارش كردند % 41براساس نتايج به دست آمده : يافته ها

ول عمر يك نوع ماده شامل سيگار، قليان، مشروبات الكلي و ساير كه حداقل يك بار در ط

ميزان مصرف انواع مواد سبك به ترتيب شيوع شامل قليان، . مواد را امتحان كرده اند

سيگار، مشروبات الكلي و مواد سنگين شامل قرص اكستازي و ترياك، حشيش، شيشه و 

 .كراك و هروئين به دست آمد

شامل قليان، سيگار و مشروبات الكلي شايع ترين مواد مورد مواد سبك : نتيجه گيري

ميزان شيوع مواد سنگين در بين دانش . مصرف در بين دانش آموزان دبيرستاني است

 .آموزان دبيرستاني كرج به نسبت مواد سبك تقريباً پايين است

 

 

 شيوع مصرف، مواد سبك، مواد سنگين، دانش آموزان: کليدواژگان
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 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2839، تابستان 24سال چهارم، شماره 

 

  

 

 

 

 گردان در ميان زنان-فرهنگي موثر بر اعتياد به مواد روان-بستر اجتماعي  

 21-1 صص   پروانه بياتي

     [PDF 142KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش حاضر شناسايي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي موثر بر اعتياد به مواد  :هدف

 . اد بودروان گردان در ميان زنان معت

نفر از زنان معتاد كمپ  200روش تحقيق از نوع پيمايشي بوده و نمونه آن را : روش

 . داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري شدند. چيتگر تشكيل مي دادند

نتايج نشان داد ميزان آگاهي زنان، از هم گسيختگي خانوادگي در خانواده اوليه و : يافته ها

، در دسترس بودن مواد مخدر، اعتياد اعضاي (در و مادري و زن و شوهريپ)ثانويه 

خانواده، ميزان تحصيالت زنان و سطح تحصيالت والدين از عوامل موثر بر اعتياد زنان 

 . معتاد به مواد مخدر بوده است

براي جلوگيري از باال رفتن آمار اعتياد در زنان بايد از بستر خانواده شروع : نتيجه گيري

 . كرد و به خصوص توجه خاص به مادران داشت

 

 

 زنان معتاد، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي، روان گردان: کليدواژگان

  
 رابطه سبك هاي دلبستگي و تاب آوري با گرايش به مصرف مواد   

 80-21 صص   جعفر بهادري خسروشاهي، تورج هاشمي نصرت آباد، منصور بيرامي

     [PDF 208KB]    مشاهده متن   چکيده 

 
اجتماعي  -مصرف مواد و اعتياد به آن به عنوان يكي از مهم ترين آسيب هاي رواني: هدف
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قرن حاضر، اقشار مختلف خصوصاً جوانان و دانشجويان را همواره در معرض تهديد 

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و تاب آوري . قرار مي دهد

 . با گرايش به مصرف مواد در دانشجويان پسر دانشگاه تبريز بود

اري اين پژوهش كليه جامعه آم. همبستگي بود-پژوهش حاضر از نوع توصيفي: روش

بودند كه از اين جامعه آماري  2839 -90دانشجويان پسر دانشگاه تبريز در سال تحصيلي 

براي جمع آوري داده ها از مقياس . نفر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند 100

دلبستگي بزرگسال هازن و شيور، پرسشنامه تاب آوري ديويدسون و مقياس گرايش به 

 . اد ويد استفاده شدمصرف مو

نتايج پژوهش نشان داد كه بين گرايش مثبت به مصرف مواد مخدر با سبك : يافته ها

دلبستگي ايمن رابطه منفي و با سبك هاي دلبستگي دوسوگرا و اجتنابي رابطه مثبت وجود 

همچنين نتايج . از سويي گرايش مثبت به مصرف مواد با تاب آوري رابطه منفي دارد. دارد

يل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي سبك هاي دلبستگي و تاب آوري مي توانند گرايش تحل

 . به مصرف مواد در دانشجويان را پيش بيني كنند

با توجه به يافته هاي به دست آمده با افزايش دلبستگي ايمن خانواده ها با : نتيجه گيري

ري مي توان گرايش به فرزندان و نيز با به كارگيري برنامه هاي مربوط به تاب آو

 .مصرف مواد را در دانشجويان كاهش داد

 

 

 سبك هاي دلبستگي، تاب آوري، نگرش به مصرف مواد : کليدواژگان

  
تاثيرآموزش مهارت هاي زندگي بركاهش سوگيري توجه نسبت به محرك هاي تحريك   

 كننده مواد افيوني در بين افراد ترك كرده اعتياد 

 41-82 صص   سوزان امامي پور، غالمحسين جوانمردسميه ُگلي، 

     [PDF 191KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

كاهش سوگيري توجه اين پژوهش با هدف تاثير آموزش مهارت هاي زندگي در: هدف

نسبت به محرك هاي وسوسه انگيز مربوط به مواد افيوني در بين افراد ترك كرده انجام 

 . شد

جامعه آماري مورد نظر در اين . طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي بود: روش

پژوهش، كليه افراد ترك كرده اعتياد بودند كه به موسسات و كلينيك هاي ترك اعتياد 

نمونه اين . و انجمن معتادان گمنام استان آذربايجان شرقي مراجعه مي كردند سرپايي،

مورد  2890نفر از اين مراجعه كنندگان بودند كه در طي پاييز و زمستان  11تحقيق 

آزمودني هاي دو گروه گواه و آزمايش از نظر سن، سواد، و جنس . مطالعه قرار گرفتند
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ژوهش از بازشناسي كلمات استفاده شد كه در اين آزمون در اين پ. همتا بودند( تنها مردان)

 . سه خرده آزمون اصلي و يك آزمون بازشناسي وجود داشت

نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت هاي زندگي در گروه آزمايش، : يافته ها

 . سوگيري توجه كمتري به مواد نسبت به گروه گواه داشتند

اد كه آموزش مهارت هاي زندگي در گروه آزمايش، نتايج پژوهش نشان د: نتيجه گيري

 .سوگيري توجه كمتري به مواد نسبت به گروه كنترل داشتند

 

 

 آموزش مهارت هاي زندگي، مواد مخدر، سوگيري توجه، تهديد اجتماعي: کليدواژگان

  
 بررسي الگوي مصرف مواد در معتادان شهرستان اروميه  

 41-48 صص   حسن بروكي ميالن

     [PDF 164KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر به منظور بررسي الگوي مصرف در بيماران سوء مصرف كننده : هدف

مواد و با هدف شناسايي انواع مواد و ارايه راه كارهايي براي پيشگيري از سوء مصرف 

 . مواد صورت گرفت

با روش نمونه گيري . توصيفي به روش گذشته نگر انجام شد-اين مطالعه تحليلي: روش

نفر از بيماران مراجعه كننده به مراكز  412داد پرونده هاي خوشه اي چند مرحله اي تع

درماني اقامت اجباري سالمت محور، مركز كاهش آسيب هاي اجتماعي، درمانگاه سرپايي 

پذيرش شده بودند  2892دولتي و درمانگاه ترك اعتياد خصوصي كه در سه ماهه اول سال 

 . مورد بررسي قرار گرفتند

درصد از 43سالگي قرار دارند،  12-80درصد بين سنين  3/44اد نتايج نشان د: يافته ها

 20درصد بيماران كمتر از 49مصرف مواد را شروع كرده اند،  12-80بيماران در سنين 

درصد 3/48درصد از بيماران در ابتدا ترياك مصرف كرده اند، 1/10سال اعتياد دارند، 

در حال حاضر هروئين و  درصد بيماران2/44بيماران رفتار پرخطر داشته اند، 

 . درصد آنها شيشه مصرف مي كنند8/83

نتايج نشان داد كه ماده مخدر هروئين و شيشه بيشترين تعداد مصرف كنندگان : نتيجه گيري

بنابراين، با توجه به نتايج اين مطالعه لزوم توجه جدي تر به . را به خود اختصاص داده اند

ري بيشتر از درمان هاي روانشناختي ضروري به پيشگيري و درمان علمي تر با بهره گي

 . نظر مي رسد
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 بيماران وابسته به مواد، اعتياد، الگوي مصرف: کليدواژگان

  
 مقايسه گرايش به اعتياد و سازگاري در دانش آموزان دختر و پسر   

 11-48 صص   رعنا شيدايي، عليرضا پيرخائفي

     [PDF 173KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه گرايش به اعتياد با سازگاري دانش آموزان دختر و  :هدف

 . اط كريم انجام شدساله شهرستان رب 21-21پسر 

پسر  12آزمودني هاي اين پژوهش را . طرح پژوهش از نوع علي ـ مقايسه اي بود: روش

دختر دانش آموز تشكيل مي دادند كه تحت پوشش موسسه خيريه ي حضرت فاطمه  19و 

الزهرا در واحد رباط كريم مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمونه گيري تصادفي 

ه نمونه پرسشنامه افراد در معرض اعتياد دهكرديان و سنجش سازگاري گرو. انتخاب شدند

 . بل را تكميل كردند

نتايج پژوهش نشان داد بين دو گروه دختران و پسران از نظر متغيرهاي : يافته ها

به طوري كه ميانگين . ناسازگاري و خطر ابتال به اعتياد تفاوت معناداري به دست آمد

تر از دختران و خطر ابتال به اعتياد در گروه پسران بيشتر از ناسازگاري در پسران باال

 . دختران بود

نتايج اين تحقيق داراي تلويحات كاربردي در سياست گذاري هاي پيشگيري : نتيجه گيري

 .از اعتياد است

 

 

 گرايش به اعتياد، سازگاري، نوجوانان: کليدواژگان

  
در نگرش دانشجويان نسبت به سوء مصرف  اثربخشي برنامه آموزشي رفتارهاي سالم  

 مواد مخدر و كاهش آسيب پذيري نسبت به اعتياد

افسر خليلي صدرآباد، زهرا السادات چاوش زاده، محمدحسن رادمنش، مهدي افخمي 

 11-18 صص   اردكاني

     [PDF 197KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي برنامه آموزشي رفتارهاي سالم در نگرش  :هدف

دانشجويان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر وكاهش آسيب پذيري نسبت به اعتياد انجام 

 . شد

از . پس آزمون با گروه گواه بود-طرح پژوهش شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون: روش

ميان جامعه آماري كه دانشجويان ساكن در خوابگاههاي دانشگاه شهيدبهشتي در سال 
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نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب و به صورت  10بودند، تعداد  2833-2839تحصيلي 

مقياس هاي نگرش نسبت به سو ء . شدندتصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه تقسيم 

 . مصرف مواد و آسيب پذيري نسبت به اعتياد براي ارزيابي مورد استفاده قرار گرفت

نتايج نشان داد كه تفاوت معناداري بين گروه آزمايش و گواه در نمره كلي نگرش : يافته ها

ده مقياس هاي و حيطه هاي شناختي، عاطفي، رفتاري و عمومي نسبت به مواد مخدر و خر

 . آزمون اعتيادپذيري وجود دارد

آموزش رفتارهاي سالم موجب تقويت نگرش منفي نسبت به سوء مصرف : نتيجه گيري

 .مواد و كاهش سطح اعتيادپذيري مي شود

 

 

 رفتارهاي سالم، نگرش نسبت به مواد مخدر، اعتيادپذيري، سوء مصرف مواد: کليدواژگان

  
ناسازگار اوليه ي افراد معتاد موفق و ناموفق به ترك و جمعيت غير مقايسه طرحواره هاي   

 باليني

انيسي خوش لهجه، خديجه ابوالمعالي، زهرا خوش لهجه، حسن عليزاده فرشباف، احسان 

 33-11 صص   ايماني

     [PDF 197KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين پژوهش به منظور مقايسه طرحواره هاي ناسازگاراوليه ي افراد معتاد موفق و  :هدف

 . ناموفق به ترك و جمعيت غير باليني انجام شد

يكي از . بود( مقايسه اي-علي)پژوهش حاضر از نوع مطالعه پس رويدادي : روش

مجموعه هاي پوشش دهنده اين افراد به نام جمعيت خيريه تولد دوباره به عنوان جامعه 

افراد . انتخاب افراد به روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. آماري در نظر گرفته شد

كه به ترتيب در سه گروه معتاد موفق به ترك ( نفره 80سه گروه )نفر  90گروه نمونه 

به . اد ناموفق به ترك مواد افيوني و جمعيت غير باليني انتخاب شدندمواد افيوني، افراد معت

و افراد ناموفق به ( شش ماه بدون لغزش)منظور انتخاب افراد موفق به ترك مواد افيوني 

همچنين، منظور از جمعيت غير . مبنا قرار گرفت( شش ماه با لغزش)ترك مواد افيوني

جمع آوري اطالعات از پرسشنامه طرحواره هاي براي . باليني افراد عادي غيرمعتاد بود

يافته ها حكايت از وجود تفاوت در طرحواره  :يافته ها. ناسازگار اوليه يانگ استفاده شد

 . هاي ناسازگار اوليه داشت

 . نتايج اين تحقيق داراي تلويحات كاربردي در كلينيك هاي ترك اعتياد است :نتيجه گيري

ناسازگار اوليه، معتادموفق به ترك، معتاد ناموفق به ترك، طرحواره هاي : کليدواژگان

 لغزش
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 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2890، پاييز 29سال پنجم، شماره 

 

  

 

 

 

مصرف مواد در وابستگان به مواد افيوني تحت ابعاد شخصيتي اثر گذار در عود سوء   

 درمان نگهدارنده با متادون

 1 ص   اكرم اصغري ، عباس پورشهباز ، علي فرهوديان 

     [PDF 191KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ابعاد شخصيتي اثر گذار در عود سوء مصرف : مقدمه

 . مواد در افراد وابسته به مواد افيوني تحت درمان با متادون صورت گرفت

به مراكز  39معتاد كه در طول يك ماه اول سال  120در اين پژوهش آينده نگر، : روش

. مراجعه كرده بودند به روش نمونه گيري هدفدار انتخاب شدنددرمان نگهدارنده با متادون 

آزمودني ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطالعات دموگرافيك و فرم كوتاه سياهه 

داده ها به كمك . ماه پيگيري شدند 1سرشت و منش مورد بررسي قرار گرفتند و به مدت 

 . مستقل تحليل شد tآزمون 

شان داد بيماراني كه عود داشتند در مقايسه با گروه غير عود، در ابعاد نتايج ن: يافته ها

نوجويي و آسيب پرهيزي نمره باالتر و در ابعاد خود جهت دهي و همكاري نمره پايين تري 

 . در ابعاد شخصيتي پشتكار و پاداش خواهي بين دو گروه تفاوتي ديده نشد. به دست آوردند

ادي كلونينجر از شخصيت، نوجويي و آسيب پرهيزي باال و بر اساس مدل ابع: نتيجه گيري

همكاري و خود جهت دهي پايين،در بر دارنده اطالعات ارزشمندي در مورد ماهيت صفات 

شخصيتي اثر گذار در عود مي باشد كه ممكن است در حوزه درمان و پيشگيري از عود 

 .افراد سوء مصرف كننده مواد موثر باشند

 

 ابعاد شخصيتي، درمان نگهدارنده با متادون عود،: کليدواژگان

  
 مقايسه هوش هيجاني و كيفيت زندگي در مردان معتاد و غير معتاد  
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 12 ص   محمد نريماني ، يعقوب حبيبي ، سعيد رجبي 

     [PDF 237KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف پژوهش حاضر مقايسه كيفيت زندگي و هوش هيجاني در مردان معتاد و غير : مقدمه

 . معتاد است

نفر غير معتاد بودند كه افراد معتاد به شيوه  30نفر معتاد و  30نمونه پژوهش شامل: روش

نمونه گيري دردسترس و افراد غير معتاد به شيوه همتاسازي و با توجه به سن و وضعيت 

براي جمع آوري داده ها از مقياس هوش هيجاني شاته و پرسشنامه . تاهل انتخاب شدند

تحليل داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيري و  .كيفيت زندگي استفاده شد

نتايج پژوهش نشان داد كه بين هوش هيجاني و  :يافته ها. همبستگس پيرسون انجام گرفت

به عبارت ديگر، . كيفيت زندگي مردان معتاد و غير معتاد تفاوت معني داري وجود دارد

همچنين، . ايين تر از مردان غير معتاد بودهوش هيجاني و كيفيت زندگي مردان معتاد پ

نتايج نشان داد كه بين هوش هيجاني و كيفيت زندگي در هر دو گروه رابطه معني داري 

 .وجود دارد

افراد با هوش هيجاني پايين به احتمال بيشتري دچار سوء مصرف مواد مي : نتيجه گيري

اين احتمال . را پايين بياورد شوند و سوء مصرف مواد نيز ممكن است كيفيت زندگي افراد

وجود دارد كه بتوان با پرورش هوش هيجاني افراد، از ابتال آن ها به اين معضل جلوگيري 

 . كرد

 هوش هيجاني، كيفيت زندگي، اعتياد: کليدواژگان

  
 مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي حل مساله در مردان معتاد و غير معتاد  

 89 ص   موسوي ، ايرج صالحي ... ولي افاطمه صابر ، سيد 

     [PDF 214KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي حل مساله در : مقدمه

 . مردان معتاد و غير معتاد انجام شد

نفر از  230در اين پژوهش . مقايسه اي مي باشد-اين پژوهش يك مطالعه علي: روش

معتادان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد رشت كه به روش نمونه گيري در دسترس 

نفر از افراد سالم كه از نظر جنس، سن، تحصيالت و شغل با  230ده بودند با انتخاب ش

اطالعات با استفاده از . گروه معتاد همتاسازي شده بودند، مورد مقايسه قرار گرفتند

پرسشنامه ي شخصيتي نئو و پرسشنامه ي شيوه هاي حل مساله كسيدي و النگ گردآوري 

يومن ويتني و وي كريمر مورد تجزيه و تحليل قرار  شد و با استفاده از آزمون تي مستقل،

 . گرفت

نتايج نشان داد كه معتادان در مقايسه با گروه غيرمعتاد، در بعد شخصيتي روان : يافته ها
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رنجورخويي، نمره باالتر و در ابعاد شخصيتي توافق پذيري، برونگرايي و باوجدان بودن 

 . طاف پذيري بين دو گروه تفاوتي ديده نشددر بعد شخصيتي انع. نمره پايين تري داشتند

درماني مناسب به -با توجه به يافته هاي پژوهش، تدوين برنامه هاي آموزشي: نتيجه گيري

منظور تغيير و اصالح ويژگي هاي شخصيتي و رفتار و همچنين آموزش روش هاي حل 

يري و مهار مساله در مواجهه با رويدادهاي استرس زا، مي تواند گامي موثر در پيشگ

 .اعتياد باشد

 ويژگي هاي شخصيتي، سبك هاي حل مساله، اعتياد: کليدواژگان

  
 شيوع مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان دختر تربيت بدني و غير تربيت بدني  

 41 ص   حميد اراضي ، بهمن عسگري 

     [PDF 260KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از اين پژوهش، بررسي شيوع مصرف مواد مخدر بين دانشجويان دختر : مقدمه

 . رشته تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه گيالن بود

مقايسه اي و با استفاده از نمونه گيري طبقه اي، پرسش نامه -در يك پژوهش علي: روش

و ( نفر 200)نفر از دانشجويان دختر تربيت بدني  140شيوع مصرف مواد مخدر در بين 

 . اجرا شد( نفر 240)غير تربيت بدني 

ن دختر نتايج نشان داد كه بين ميزان مصرف انواع مواد مخدر بين دانشجويا: يافته ها

با توجه به اينكه در بين . تربيت بدني و غير تربيت بدني تفاوت معني داري وجود ندارد

دانشجويان غير تربيت بدني افرادي بودند كه داراي سطح فعاليت بدني مناسبي بودند، بار 

مستقل براي دانشجويان فعال و بي تحرك انجام گرفت و يافته ها نشان داد كه tديگر آزمون 

د مصرف سيگار و الكل بين دانشجويان فعال و بي تحرك تفاوت معني داري وجود در مور

 . دارد

با توجه به نتايج به دست آمده، بايد بستر سازي مناسب ورزشي در سطح : نتيجه گيري

دانشگاه ها و به ويژه در مورد دانشجويان دختر انجام شود تا از روند رو به رشد مصرف 

 .جامعه جلوگيري شود مواد مخدر در اين قشر از

 

 

 مواد مخدر، دانشجو ، فعاليت بدني، دختر: کليدواژگان

  
 اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر افزايش سطح اميد در مراجعين به اين مراكز  

 12 ص   اعظم شامحمدي قهساره ، غالمرضا خيرآبادي 

     [PDF 195KB]    مشاهده متن   چکيده 
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پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر افزايش سطح اميد : مقدمه

 .در مراجعين به مركز اجتماع درمان مدار انجام شد

پس آزمون و  -ي است كه با طرح پيش آزموناين پژوهش از نوع نيمه تجرب: روش

جامعه آماري، كليه مراجعين بودند كه در طول سال . مرحله اجرا شد 8پيگيري، در 

نفر  80از هر . به مركز اجتماع درمان مدار شهر اصفهان مراجعه كرده اند 2831

ايدر تهيه مراجعه كننده به مركز خواسته شد پرسشنامه مقياس اميد بزرگساالن كه توسط اسن

و با روش آماري تحليل  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار. شده است را پاسخ دهند

 . واريانس با اندازه هاي مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

نتايج بـه دست آمده حاكـي از آن است كه اجتماع درمان مدار بـر سطح مقياس  :يافته ها

نتايج حاصل از مقايسه هاي . ن مركز موثر بوده استكلي اميد مراجعه كنندگان به اي

زوجي، اثر درمان را بر سطح مقياس كلي اميد افزايش داده و نيز تاثير آن را در مرحله 

 . اجتماع درمان مدار در مورد مولفه عامل، افزايشي نداشته است. پيگيري نشان مي دهد

ن نتيجه گرفت كه اجتماع درمان با توجه به يافته هاي اين پژوهش، مي توا: نتيجه گيري

مدار بر افزايش سطح اميد در مقياس كل موثر بوده است و مي توان از اين درمان به 

 .عنوان عاملي براي پيشگيري استفاده كرد

 اجتماع درمان مدار، اميد، معتاد: کليدواژگان

  
هيپوكامپ موش بزرگ نر بر بي دردي  CA1در ناحيه  L-NAMEآرژينين و -Lاثر تزريق   

 ناشي از مرفين در آزمون فرمالين 

 31 ص   محبوبه هاشمي ، منيژه كرمي ، محمدرضا زرين دست ، موسي صاحبقراني 

     [PDF 391KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

كه به ترتيب پيش  L-NAMEآرژينين و -Lپژوهش حاضر به بررسي اثر تزريق : مقدمه

هيپوكامپ  CA1ساز نيتريك اكسايد و بازدارنده آنزيم نيتريك اكسايد سينتاز هستند در ناحيه 

 . بر بي دردي ناشي از مرفين در موش بزرگ نر در آزمون فرمالين پرداخته است

 4/1)درد التهابي در موش هاي نر نژاد ويستار توسط تزريق كف پاي فرمالين : روش

مرفين . به صورت زيرپوستي قبل از آزمون ايجاد شد( ميكروليتر 40درصد به مقدار 

(mg/Kg 9-3 )دقيقه قبل از فرمالين تزريق شد 20اقي به صورت داخل صف. 

بر درد التهابي فرمالين اثر ( mg/kg)9-3مطالعه اخير نشان داد كه مرفين : يافته ها

دقيقه قبل از تزريق  5، (µg/rat 3،1،3/0،15/0)آرژينين -Lتزريق . كاهشي داشت

اين اثر  L-NAME (µg/rat 1،3/0،15/0)فرمالين، پاسخ ناشي از مرفين را برگرداند و 

اما در فاز مزمن هر دو عامل تزريق شده اثر معني دار ايجاد . را در فاز مزمن نشان داد

-Lاز طرف ديگر، . آرژينين جلوگيري كرد-Lاز پاسخ  L-NAMEپيش تزريق . كردند
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بر طبق . به تنهايي پاسخ معني داري را در فاز مزمن ايجاد نكردند L-NAMEآرژينين يا 

 . مرفين و نيتريك اكسايد از لحاظ آماري معني دار بود داده ها تداخل بين

هيپوكامپ موش بر بي دردي  CA1بر طبق يافته ها نيتريك اكسايد در ناحيه : نتيجه گيري

 .ناشي از مرفين تاثير داشت

 

 نيتريك اكسايد، مرفين، بي دردي، هيپوكامپ: کليدواژگان

  
 در بروز رفتارهاي جستجوي دارواثر نيتريك اكسايد هسته مركزي آميگدال   

 202 ص   مهناز رحيم پور ، منيژه كرمي ، محمدرضا جاللي ندوشن 

     [PDF 244KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

در اين پژوهش اثرات تزريق دو طرفه عوامل نيتريك اكسايد به هسته مركزي : مقدمه

آميگدال در بروز رفتارهاي جستجوي دارو مانند ايستادن، بو كشيدن و تردد بين دو بخش 

 . دستگاه ترجيح مكان شزطي شده بررسي شد

 100-140آزمايش ها روي موش بزرگ آزمايشگاهي نر ويستار با ميانگين وزني : روش

همه حيوان ها پس از جراحي با استروتكس و كانول گذاري در مختصات . گرم انجام گرديد

ترجيح مكان شرطي شده به روش . هسته مركزي آميگدال يك هفته دوره بهبود را گذراندند

 . غير طرفدار و به صورت يك برنامه پنج روزه اجرا شد

را به صورت ( mg/kg) 10-5/2حيوان هايي كه طي شرطي سازي، مورفين : يافته ها

. زير جلدي دريافت كرده بودند به شكل معني داري رفتارهاي جستجوي دارو را نشان دادند

پس از شرطي سازي )در روز آزمون ( mg/kg 4/0-1/0)تزريق داخل صفاقي نالوكسون 

 -Lتزريق مستقيم . ، بروز اين عالئم رفتاري را كاهش داد(mg/kg)5/7با مورفين 

به داخل هسته مركزي آميگدال در روز آزمون مقدم بر تزريق دوز موثر  آرژينين

، بر بيان عالئم رفتاري مذكور اثر افزايشي معني دار داشت ولي (mg/kg 4/0)نالوكسون 

آرژينين را به  -Lآرژينين، پاسخ  -Lبه داخل هسته پيش از تزريق  L-NAMEتزريق مستقيم 

 . طور معني داري كاهش داد

احتماالً سيستم نيتريك اكسايد ناحيه آميگدال مركزي در بروز برخي از عالئم : ريگي-نتيجه

 .رفتاري جستجوي دارو در حيوانات شرطي شده با مورفين، نقش مهمي را ايفا مي كند

، رفتار L ،NAME، آرژينين و Lمورفين، نيتريك اكسايد، آميگدال مركزي، : کليدواژگان

 جستجوي دارو
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 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2891، بهار 14سال هفتم، شماره 

 

  

 

 

 

 1 سخن اول ص  

     [PDF 139KB]    مشاهده متن

  
و تاثير آن بر ( تركيب سبك فرزند پروري پدر و مادر)سنخ شناسي فرزندپروري خانواده   

 گرايش به مواد مخدر در نوجوانان پسر

 22 ص   محمدياسين سيفي گندماني، مجيد صفاري نيا، سارا كالنتري ميبدي

     [PDF 259KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

. مواد مخدر و پيامدهاي مصرف آن يكي از چالش هاي بزرگ جوامع امروزي است: هدف

اجتماعي -از آنجا كه خانواده و شيوه هاي فرزند پروري نتايج مهمي را در رشد رواني

دان به بار مي آورند، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير سنخ شناسي فرزند پروري فرزن

 . خانواده بر گرايش نوجوانان به مواد مخدر انجام شده است

دانش آموز از بين دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي عادي  814به اين منظور،  :روش

شه اي چندمرحله اي به روش خو 2839-90پسرانه شهرستان بروجن در سال تحصيلي 

كه شيوه فرزندپروري پدر و -انتخاب و پرسشنامه اصالح شده شيوه هاي فرزندپروري شفر

و نيز پرسشنامه محقق ساخته ي گرايش به مصرف  -مادر را به طور جداگانه مي سنجد

سپس با تركيب شيوه ي فرزندپروري پدر و مادر، سنخ . مواد مخدر را تكميل كردند

به دليل پايين نبودن فراواني برخي سنخ هاي . خانواده مشخص شدفرزندپروري هر 

سنخ وارد تحليل شده و نمرات گرايش به مواد مخدر در بين اين سنخ  1فرزندپروري، تنها 

 . ها به روش تحليل واريانس يكراهه و آزمون تعقيبي شفه با هم مقايسه شد

ر بهترين نتيجه را براي فرزندان به نتايج نشان داد كه داشتن پدر و مادري مقتد :يافته ها

دنبال دارد و كمترين گرايش به مواد را به دنبال داشته است و از سوي ديگر بيشترين 

گرايش به مواد مخدر در سنخ هايي ديده شده است كه هردو والد سهل گيرند يا حداقل يك 
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 .والد سهل گير را در بر مي گيرند

ده ي اهميت باالي كنترل والديني در گرايش نوجوانان اين يافته ها نشان دهن: نتيجه گيري

 .به مواد مخدر است

 

 

 سنخ شناسي، فرزندپروري، خانواده، گرايش به مواد مخدر، نوجوانان: کليدواژگان

  
اثر بخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت و افزايش مهارت هاي مقابله اي در   

 افراد وابسته به مواد افيوني

 14 ص   فرنامعلي 

     [PDF 276KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت و  :هدف

 . افزايش مهارت هاي مقابله اي در افراد وابسته به مواد افيوني انجام شده است

نفر مراجع با تشخيص اختالل سوء مصرف مواد  18در يك طرح شبه آزمايشي  :روش

رسانده بودند، با روش نمونه گيري  افيوني كه دوره سم زدايي را با موفقيت به پايان

گروه . انتخاب شدند( نفر 21)و گواه ( نفر 22)تصادفي خوشه اي در دو گروه آزمايشي

تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در طول ( به مدت هشت هفته)جلسه  81آزمايشي

اي آزمودني هاي پژوهش توسط پرسشنامه مهارت ه. اين مدت هيچ درماني دريافت نكردند

و نيز ( كه براي سوء مصرف مواد نيز كارايي بااليي دارد)مقابله اي با سوءمصرف الكل 

آزمايش مورفين پيش از شروع درمان، تصادفي در طي درمان، پس از درمان و پس از 

براي تحليل داده ها از آزمون . اتمام مرحله پيگيري سه ماهه، مورد ارزيابي قرار گرفتند

 .چند متغيري، تحليل كواريانس تك متغيري و خي دو استفاده شدهاي تحليل كواريانس 

نتايج آزمون هاي تحليل كواريانس چند متغيري و تحليل كواريانس تك متغيري  :يافته ها

نشان داد كه تفاوت معنا داري بين دو گروه در افزايش مهارت هاي مقابله اي در مراحل 

ج آزمون خي دو نشان داد كه تفاوت معنا همچنين، نتاي. پس آزمون و پيگيري وجود دارد

 . داري بين فراواني بازگشت در دو گروه وجود دارد

نتايج نشان داد كه آموزش مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت به اعتياد و : نتيجه گيري

 . افزايش مهارت هاي مقابله اي موثر است

 

 

 ري از بازگشت، وابستگي به مواد مدل ماتريسي، مهارت هاي مقابله اي، پيشگي: کليدواژگان
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مقايسه راهبرد هاي مقابله با استرس، كمال گرايي و خودكارآمدي در افراد مبتال به اختالل   

 مصرف مواد و افراد بهنجار

فرزانه رنجبر نوشري، مجيد محمود عليلو، سامره اسدي مجره، يلدا قدرتي، سيده مهسا 

 89 ص   نجار مباركي

     [PDF 289KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

( مثبت و منفي)هدف از پژوهش حاضر، مقايسه راهبرد هاي مقابله اي، كمال گرايي : هدف

 .بتال به اختالل مصرف مواد و افراد بهنجار بودو خودكارآمدي در افراد م

فرد مبتال به اختالل مصرف مواد  200)نفر  100مقايسه اي، -در اين بررسي علي: روش

سپس گروه ها از نظر . به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند( فرد بهنجار 200و 

سازي شدند و همتا( سن، جنس، وضعيت تاهل و تحصيالت)ويژگي هاي جمعيت شناختي 

، مقياس كمال گرايي مثبت (2934)پرسشنامه ي شيوه هاي مقابله اي الزاروس و فولكمن 

، مقياس خودكارآمدي شوارتز و جروسلم (2994)و منفي تري شورت و همكاران 

داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس چندمتغيره مورد . را تكميل نمودند( 2932)

 . فتندتجزيه و تحليل قرار گر

نتايج پژوهش نشان داد كه بين راهبردهاي مقابله با استرس دو گروه در : يافته ها

اجتناب و حل مساله -زيرمقياس هاي دوري جويي، خويشتن داري، مسئووليت پذيري، گريز

به عالوه، گروه مبتال در مقياس كمال گرايي مثبت، داراي . تفاوت معناداري وجود دارد

از نظر سطح خودكارآمدي نيز بين افراد مبتال و . ز گروه بهنجار بودنمره ميانگين كمتر ا

 . بهنجار تفاوت معني داري يافت شد كه در اين راستا، خودكارآمدي افراد بهنجار باالتر بود

انتخاب سبك و الگوي مقابله اي نامناسب، انتظارات غيرواقع بينانه و بيش از : نتيجه گيري

ايين خودكارآمدي، عواملي هستند كه مي توانند منجر به گرايش حد از توانايي ها و سطوح پ

 . افراد به مصرف بيشتر مواد و در نهايت اعتياد گردند

 

 

 راهبرد مقابله، كمال گرايي، خودكارآمدي، مصرف مواد: کليدواژگان

  
اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و تصميم گيري بر كاهش نگرش مثبت وابستگان به   

 مواد افيوني 

 41 ص   فرزانه بهرامي، آمنه معاضديان، سيد علي حسيني المدني

     [PDF 272KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مساله و تصميم  :هدف

گيري بر كاهش نگرش مثبت وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به مراكز درماني 
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 .خودمعرف سازمان بهزيستي سنندج بود

. پس آزمون با گروه گواه بود-تحقيق حاضر، نيمه تجربي از نوع طرح پيش آزمون: روش

به مراكز درماني خود معرف ( نفر 400)جامعه مورد مطالعه، كليه معتادين مراجعه كننده 

نفر از  10اد شهرستان سنندج بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده، تعد

براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه نگرش سنج مواد براي سنجش . آنها انتخاب شدند

جلسه  20گروه آزمايش اول به مدت . اثرات، خطرات و تمايل به مصرف مواد استفاده شد

 4/2جلسه  20ساعتي آموزش مهارت حل مساله و گروه آزمايش دوم، نيز به مدت 4/2

به گروه كنترل نيز هيچ گونه آموزشي . تصميم گيري دريافت كردندساعتي آموزش مهارت 

 .داده نشد

در پس آزمون براي گروه هاي آزمايشي، نگرش افراد معتاد نسبت به مواد مخدر : يافته ها

كه آموزش مهارت حل مساله و تصميم گيري را دريافت كرده بودند به طور معنا داري 

بين دو گروه آزمايشي تفاوت . اد در گروه كنترل بودپايين تر از ميزان نگرش افراد معت

 .معناداري مشاهده نشد

يافته هاي اين پژوهش مويد آن است كه آموزش مهارت حل مساله و مهارت  :نتيجه گيري

تصميم گيري بر كاهش نگرش افراد معتاد نسبت به اثرات، خطرات و تمايل به مصرف 

 . مواد مخدر تاثير مثبت دارد

 نگرش، وابستگان به مواد افيوني، مهارت حل مساله، مهارت تصميم گيري: کليدواژگان

  
 مقايسه نيمرخ شخصيتي معتادين گمنام و غير گمنام زنداني مرد  

 18 ص   نصراله عرفاني، محمد پورسينا

     [PDF 290KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

 . هدف پژوهش مقايسه نيمرخ شخصيتي معتادان گمنام و غير گمنام زنداني مرد بود: هدف

ان جامعه آماري اين پژوهش معتادان گمنام و غير گمنام مرد زندان هاي استان همد: روش

نفر غير  1408نفر گمنام و  111نفر شامل  8280بودند كه تعداد آنها  2892در سال 

نفر تعيين شد كه با استفاده از  820حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران . گمنام بود

روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند و به فرم كوتاه پرسشنامه پنج عاملي 

داده ها با استفاده از توزيع فراواني و درصد، شاخص هاي آمار . دشخصيتي نئو پاسخ دادن

 . توصيفي و آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري تحليل شد

نتايج نشان داد بين نيمرخ ويژگي هاي شخصيتي معتادان گمنام و غير گمنام : يافته ها

نمره ويژگي شخصيتي به گونه اي كه ميانگين . زنداني مرد تفاوت معنا داري مشاهده شد

روان نژندي معتادان گمنام از غير گمنام كمتر بود، اما ميانگين نمره ويژگي شخصيتي 

 . برون گرايي معتادان گمنام از غير گمنام بيشتر بود
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مي توان نتيجه گيري كرد معتادان مردي كه در مجمع هاي معتادان گمنام  :نتيجه گيري

ني كه در اين جلسات شركت نمي كنند، داراي ويژگي شركت مي كنند، در مقايسه با معتادا

 . هاي شخصيتي متفاوتي هستند

 معتاد، معتادان گمنام، ويژگي هاي شخصيتي، زنداني مرد: کليدواژگان

  
مقايسه اثربخشي داروهاي ريسپريدون و فلوكستين در تركيب با گروه درماني كنترل تكانه،   

 معتادان كراك هرويين تحت درمان نگهدارنده با متادونبر بهبود تكانشگري و لغزش 

   روح هللا حدادي، حميدرضا فتحي ناز، مهدي كريمي، سعيد اكبري، نفيسه سلطاني نژاد

 39 ص

     [PDF 293KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

هدف از انجام پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي داروهاي ريسپريدون و فلوكستين در  :هدف

تركيب با گروه درماني كنترل تكانه، بر بهبود تكانشگري و لغزش معتادان كراك هرويين 

 . تحت درمان نگهدارنده با متادون بود

معتاداني كه نفر از معتادان به كراك از بين تمامي  89در يك پژوهش نيمه آزمايشي : روش

دريكي از مراكز درمان نگهدارنده درسطح شهر تهران، خدمات درماني دريافت ميكردند، 

كاربندي گروه ها به . گمارده شدند( نفره 28)انتخاب شده و به طور تصادفي در سه گروه 

گروه درماني كنترل -ميلي گرم روزانه 2ريسپريدون )اين ترتيب بود كه گروه اول از 

ميلي  10فلوكستين )گروه دوم از ( دقيقه اي درمان نگهدارنده با متادون 90سه جل 3تكانه، 

( دقيقه اي درمان نگهدارنده با متادون 90جلسه  3گروه درماني كنترل تكانه، -گرم روزانه

دقيقه اي درمان نگهدارنده با  90جلسه  3گروه درماني كنترل تكانه، )و گروه سوم نيز از 

همه شركت كنندگان در پژوهش در مرحله پيش از مداخله و . دبهره مي بردن( متادون

. ماه مرحله پيگيري، مقياس تكانشگري بارت را تكميل كردند 1بالفاصله پس از اتمام آن و 

براي تحليل داده ها از روش . از نظر مرفين و محرك، ادرار مورد بررسي قرارگرفت

 . استفاده شد (مانكووا)هاي آمار توصيفي و آزمون تحليل واريانس

نتايج نشان داد كه نمرات تكانشگري در پس آزمون اما نه پيگيري كاهش داشته و  :يافته ها

يافته ها . اين كاهش بين گروه دوم با دو گروه ديگر، به لحاظ آماري معنادار بوده است

همچنين نشان دادند كه ميزان لغزش بين گروه ها تفاوت معنا داري، در هيچ مرحله اي 

 .شتندندا

تركيب فلوكستين با متادون و گروه درماني كنترل تكانه، در مقايسه با دو : نتيجه گيري

مداخله ديگر، اثربخشي بيشتري بر كاهش تكانشگري اما نه لغزش بيماران كراك، در كوتاه 

 مدت دارد 
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 رابطه نگرش مذهبي، منبع كنترل و گرايش به سوء مصرف مواد در دانشجويان   

 208 ص   فرهاد اصغري، عزت اله كردميرزا، ليال احمدي

     [PDF 245KB]    مشاهده متن   چکيده 

 

گرش مذهبي، منبع كنترل و هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين ن: هدف

 . گرايش به سوءمصرف مواد بوده است

نفر از دانشجويان  840روش اين پژوهش همبستگي است و براي انجام تحقيق: روش

. دانشگاه گيالن از طريق جدول مورگان و با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند

رت، منبع كنترل راتر و براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه هاي گرايش مذهبي آلپو

 . آمادگي اعتياد زرگر استفاده شد

بين نگرش مذهبي، منبع كنترل و گرايش به سوءمصرف مواد رابطه معناداري به  :يافته ها

دست آمد، به طوري كه توانستند به عنوان پيش بيني كننده هاي معنادار وارد معادله 

گرش مذهبي و منبع كنترل به دست همچنين، رابطه معناداري بين نوع ن. رگرسيون شوند

در مجموع، نتايج حكايت از آن داشت كه افراد داراي نگرش مذهبي دروني بيشتر . آمد

منبع كنترل دروني و گرايش كمتر به سوءمصرف مواد دارند وكساني كه گرايش مذهبي 

 . بيروني دارند، منبع كنترل بيروني و گرايش بيشتر به سوءمصرف مواد دارند

منبع كنترل و جهت گيري مذهبي نقش مهمي در گرايش به سوءمصرف مواد : گيرينتيجه 

 . دارند

 گرايش به سوء مصرف مواد، منبع كنترل، نگرش مذهبي: کليدواژگان
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 صلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2890، زمستان 10پنجم، شماره سال 

 

  

 

 

 

ارتباط خودكارآمدي، هيجان خواهي و راهبردهاي مقابله بااسترس با استعداد سوء مصرف   

 مواد در دانشجويان

 1 ص   آذر كيامرثي، عباس ابوالقاسمي

     [PDF 214KB]    مشاهده متن

  
 رابطه ساختار انگيزشي با سالمت روان و نگرش به مواد مخدر در دانشجويان  

 14 ص   علي اكبر سليمانيان، عباس فيروزآبادي

     [PDF 204KB]    مشاهده متن

  
 پيش بيني گرايش به اعتياد بر اساس ميزان پرخاشگري و ابراز وجود در دانشجويان  

 42 ص   مهرداد حاجي حسني، عبداله شفيع آبادي، فهيمه پيرساقي، محراب بشيرپور

     [PDF 191KB]    مشاهده متن

  
مقايسه سبك هاي مدارا با استرس و سطح اميدواري بين اعضاي انجمن معتادان گمنام و   

 معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

 44 ص   علي بيگي، محمدعلي محمدي فر، محمدنقي فراهاني، شهرام محمدخاني

     [PDF 199KB]    شاهده متنم

  
رفتاري بر پيشگيري از عود مردان وابسته  -اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي   

 به مواد
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 18 ص   نگار كريميان

     [PDF 192KB]    مشاهده متن

  
 مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي مقابله با استرس در نوجوانان متعاد و بهنجار  

 31 ص   سلمان زارعي، زهرا اسدي

     [PDF 236KB]    مشاهده متن

  
به داخل هسته لوكوس سرولئوس در موش هاي صحرايي غير وابسته  Aتزريق اوركسين   

 به مورفين

 204 ص   حسين عزيزي، عاطفه هاديان، سعيد سمنانيان

     [PDF 200KB]    مشاهده متن
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 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2831، زمستان 3سال دوم، شماره 

 

  

 

 
 

 بررسي عوامل مؤثر بر خشونت مردان معتاد عليه زنان باردار   

 4 ص   دكتر مهرداد نوابخش، كاظم قجاوند

     [PDF 252KB]    مشاهده متن

  
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان   

 شهر سيرجان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر

 88 ص   گلزاريمرتضي عبدهللا پورچناري، دكتر محمود 

     [PDF 256KB]    مشاهده متن

  
رفتاري بر كاهش ميزان افسردگي معتادين مقيم در مركز  -بررسي تاثير آموزش شناختي  

 تهران( T.C)اجتماع درمان مدار 

 44 ص   كتكيمصطفي جعفري، سروناز كرمي 

     [PDF 203KB]    مشاهده متن

  
 رابطه هوش هيجاني و تاب آوري در دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  

 19 ص   رحم خدا جوادي، درا پرو

     [PDF 229KB]    مشاهده متن

  
اثربخشي گروه درماني مبتني بر مراحل تغيير در پيشگيري از عود در معتادان به   

 موادمخدر مرد شهر كرمان

 38 ص   فاطمه گلستاني

     [PDF 264KB]    مشاهده متن
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 در زندان و اثر آن بر بهبود كيفيت زندگي ( متادون درماني)اقدامات كاهش زيان   

 204 ص   دكتر ايرج اسماعيلي

     [PDF 222KB]    مشاهده متن

  
 مقايسه هوش هيجاني در مردان معتاد به مواد افيوني و غير معتاد   

 212 ص   ابراهيم ناطق، دكتر ميناكاري

     [PDF 280KB]    مشاهده متن

  
در درمان وابستگي به مواد افيوني؛ ( شربت ترياك)جايگاه داروي اپيتينك: بحث ويژه  

 اميدها و نگراني ها

 284 ص   دكتر حامد اختياري

     [PDF 263KB]    مشاهده متن

  
 249 چكيده پايان نامههاي كارشناسي ارشد و دكتري ص  

     [PDF 238KB]    مشاهده متن

  
 212 معرفي كتاب هاي مرتبط با سوءمصرف مواد ص  

     [PDF 196KB]    مشاهده متن

  
 219 معرفي سايتهاي مرتبط با سوء مصرف مواد ص  

     [PDF 179KB]    مشاهده متن

  
 2 ص( انگليسي)چكيده انگليسي مقاالت   

     [PDF 230KB]    مشاهده متن
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 صلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2833، زمستان 21شماره  سال سوم،

 

  

 

 
 

تاثير خدمات روانشناختي دوره ي بازتواني بر خودپنداره ي منفي، اضطراب، افسردگي   

 وعزت نفس معتادان

 23-1 صص   ساسان باوي، محمدرضا برنا

     [PDF 225KB]    مشاهده متن

  
اثربخشي خانواده درماني سيستمي بوئن بر تمايزيافتگي و كاركرد خانواده هاي داراي   

 فرزند معتاد

 80-29 صص   فاطمه غفاري، حسن رفيعي، محمدباقر ثنائي ذاكر

     [PDF 204KB]    مشاهده متن

  
تاثير آموزش بر آگاهي و نگرش جوانان پسر محالت حاشيه اي در خصوص مضرات   

 مصرف مواد مخدر

 40-82 صص   حيران پورنجف، پوران رستمي، زهرا عبدالهي

     [PDF 202KB]    مشاهده متن

  
تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر گرايش نسبت به مواد مخدر در مراجعه كنندگان به   

 مراكز درمان و بازتواني اعتياد

 41-42 صص   ام البنين عصمت پناه، حسين خاكشور

     [PDF 215KB]    مشاهده متن

  
 اثربخشي آموزش مقابله مثبت بر كاهش اعتيادپذيري دانشجويان  

 13-48 صص   فاطمه نعمت اللهي، محمود گلزاري ، جمال شمس

     [PDF 246KB]    مشاهده متن
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رسانه اي آموزشي مواد توهم زا بر نگرش و آگاهي دانش بررسي ميزان تاثير چند   

 آموزان

 13-19 صص   سميه فدائي، اسماعيل زارعي زواركي

     [PDF 210KB]    مشاهده متن

  
 كننده به مراكز كاهش آسيببررسي الگوي مصرف اعتياد در زنان معتاد مراجعه   

 90-19 صص   ناهيد خادمي، زهرا لقايي، عليرضا عليخاني

     [PDF 253KB]    مشاهده متن
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 فصلنامه اعتياد پژوهي

 

علوم )پژوهشي  -فصلنامه سوء مصرف مواد مخدر داراي رتبه علمي 

 به زبان فارسي ( انساني

 

 2839، بهار 28سال چهارم، شماره 

 

  

 

 
 

نقش باورهاي غيرمنطقي، ادراكات خودكارآمدي و حمايت اجتماعي در عود اختالل   

 سوءمصرف مواد

 14-1 صص   منصور بيراميتورج هاشمي، سكينه فتوحي بناب، حميدرضا كريمي، 

     [PDF 301KB]    مشاهده متن

  
مقايسه كاركردهاي اجرائي عصب شناختي در بزرگساالن معتاد به مواد افيوني با افراد   

 عادي

 83-14 صص   فرشته اميني، حميد عليزاده، اميد رضائي

     [PDF 234KB]    مشاهده متن

  
 مقايسه سبك هاي هويت يابي نوجوانان با يا بدون سوء مصرف مواد  

 40-89 صص   فريد احمدي، ابراهيم تقي پور، آناهيتا خدابخشي كواليي

     [PDF 219KB]    مشاهده متن

  
اثر بخشي دوره هاي ترك اعتياد پرهيزمدار ايمان مدار بر خودكارآمدي عمومي و مقابله با   

 مشكالت

 10-42 صص   حسين نظري شاكر، رضوان حكيم زاده، مصطفي معظمي گودرزي

     [PDF 199KB]    مشاهده متن

  
 مقايسه ابعاد سه گانه شخصيتي معتادان مرد خودمعرف و افراد بهنجار  

 11-12 صص   زهرا سريع القدم، مجيد محمود عليلو

     [PDF 221KB]    مشاهده متن

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145704&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145705&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145706&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145707&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145708&l=fa
javascript:Open('cover/mg4002_13icl.jpg',350,460)
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145704&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145705&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145706&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145707&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1145708&l=fa


  
 اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش گرايش به مواد مخدر بين دانش آموزان  

 33-18 صص   مهري سادات موسوي

     [PDF 248KB]    مشاهده متن

  
 رابطه مهارت هاي زندگي و عملكرد خانواده در زنان معتاد  

   سعيد كماسي، طاهره مرادي، علي زكي ئي، محمد مهدي اميري، مژگان سعيدي

 91-39 صص

     [PDF 214KB]    مشاهده متن

  
عوامل خطرزاي مصرف موادمخدر و روانگردان در بين دانشجويان و دانش آموزان   

 دبيرستاني

 228-91 صص   علي كاشي، زهرا سرلك

 PDF 270KB]    مشاهده متن
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