
 

 

مقایسه نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر 

 معتاد در شهرستان گچساران
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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر 

معتاد در شهرستان گچساران انجام شده است. این پژوهش توصیفی، از نوع 

علی_مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردان 

 80بود. نمونه آماری  1395-96سال معتاد و غیر معتاد شهرگچسارن در 

مرد غیرمعتاد(. جهت انتخاب نمونه  40مرد معتاد و  40بود )شامل نفر

افراد معتاد، از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد و جهت 

انتخاب نمونه افراد غیر معتاد، از روش نمونه گیری تصادفی ساده )از 

میان همراهان، نزدیكان و بستگان افراد معتاد مراجعه کننده به مراكز( 

فاده شد. برای جمع آوری اطالعات از مقیاس نگرش های ناکارآمد است

استفاده شد. داده ها از طریق  (1978جدید نظر شده بک و وایزمن )ت

مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد بین نگرش های  Tآزمون 

، در افراد معتاد و غیر معتاد تفاوت معناداری وجود (P<05/0)ناکارآمد

 دارد.

 

 

 معتاد، غیرمعتاد،، نگرش، ناکارآمدواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 یزشیاختالالت انگ با است که یروان یماریب یبه مواد مخدر، نوع ادیاعت

، 3یو جول دیویداالس، د) توام است یرفتار و از دست دادن تسلط دیشد

در سال  4یروان اختالالتی و آمار یصیتشخ یمجموعه راهنما نیپنجم .(2010

 ،یشناخت میاز عال یکیرا وجود  5مصرف مواد سو مهم اختالل یژگیو 2013

قابل توجه  مشکالت که افراد، با وجود داندی می کیولوژیزیو ف یرفتار

 مجموعه نیا نی. همچندهندی آن ادامه م مصرف مرتبط با سومصرف، هنوز به

در  ییربنایز رییتغ کی که اختالل سوء مصرف مواد کندیمطرح م یصیتشخ

 نیهم ا ییزدا که ممکن است بعد از سم آوردی را بوجود م یمغز یمدارها

  .(2013 ،یروان اختالالت یو آمار یصیتشخ یراهنما)بمانند  یباق راتییتغ

امروزه به عنوان یکی از آسیب هاي مهم  6سوء مصرف مواد         

اجتماعی است، به طوري که نه تنها سالمت فرد و جامعه را به خطر می 

اندازد، بلکه زمینه بروز انحطاط روانی و اخالقی را فراهم می کند. 

طي سا ل هاي اخیر رویكرد شناختي در حوزه آسیب شناسي رواني و به 

داراي پشتوانه  و هاي قابل توجه ویژه اعتیاد و سوءمصرف مواد تبیین

 8؛ سایت1998، 7پژوهشي را ارائه داده است)هسلبروك، هسلبروك و اشتاین 

یر ه هاي شناختي و اجتماعي نظنکته حائز اهمیت اینكه ساز(. 1999، 

. به عبارت دیگر در صورتي كه فرد نسبت نگرش ها با رفتار رابطه دارند

برجسته، نیرومند و مبتني بر  نگرش پایدار، به موضوع خاصي داراي

استدالل باشد با احتمال خیلي زیاد، مرتكب رفتاري مي شود كه با نگرش 

؛ بارون و 2000،  9مذكور رابطه باالیي داشته باشد )تیلور، پیال و سیرز

،  12؛ كنریك، نیوبرك و سیالدیني1999،  11؛ برم و کازین2000، 10برن

1999 .) 

ای هستند که فرد گیرانهباورهای جهت ها وهای ناکارآمد، فرضنگرش

(. این 2007، 13نسبت به خود، جهان، اطراف و آینده دارد )آبال و اسکیتچ

گیری فهم و ادراک فرد از رویدادها شده و احساسات و ها موجب جهتنگرش

                                                             
3 - Dallas, David & Julie 
4 - Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders (5 Th Ed) 
5 - Substance Use Disorder 
6 - Drug abuse 
7 - Hesselbrock, Hesselbrock & Stine 
8 - Sayette 
9 - Taylor, Peplau & Cears 
10 - Baron & Byrne 
11 - Brehm & Kassins 
12 - Kenric, Neuberg & Cialdini 
13 - Abela & Skitch 



دهند و فرد را مستعد افسردگی و سایر رفتارها را تحت تأثیر قرار می

 کنند. های روانشناختی میآشفتگی

ارزیابي پیامدهاي مثبت و منفي مصرف مواد مخدر عنصر محوري در 

شناخت علت گرایش جوانان و نوجوانان به مواد است. این نوع ارزیابي 

ها بطور خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر نگرش افراد نسبت به مواد 

(. در این ارتباط 1994 ،وهمکارن14مخدر و اثرات و پیامدهاي آن است )بیت

 15نقش نگرش به مواد مخدر آنقدر از اهمیت برخوردار است كه آلبرت الیس

ن ها را به و نوع نگرش افراد معتاد است كه آبیان داشته است تفكر 

سوي مصرف مجدد مواد سوق مي دهد و یا آن ها را براي همیشه از مصرف 

د مخدر نوعي تفكر است مي سازد. نوع نگرش معتاد نسبت به موا مواد دور

كه ممكن است منطقي یا غیر منطقي باشد و اغلب ماهیتي خودكار، ناهشیار 

و دائمي دارد و به راحتي نمي توان این نوع نگرش را تغییر داد. با 

این حال یكي از شیوه هایي كه به معتاد كمك مي كند تا به شناخت خود 

نسبت به اعتیاد است.  دست یابد، بررسي نوع نگرش و ایجاد نگرش منفي

وسوم به نظریه ( نیز بر اساس نظریه اي كه م1980) 16آیزن و فیشن بین

به نقش نگر ش ها در گرایش به اعتیاد توسط نوجوانان  اقدام عقالني است

و جوانان اهمیت قابل توجهي داده اند. ویژگی های شخصیتی و شناختي 

حیطه روانشناسی  (، دو مقوله مهم در 17)مانند شیوه های حل مسأله

هستند و امروزه روانشناسان به اهمیت نقش این دو عامل در بروز رفتار 

(.  1382های غیر سازگارانه پی برده اند) باباپورخیرالدین و همکاران 

پژوهش ها نشان مي دهند كه افراد معتاد در مهارت هاي ضروري جهت 

به عنوان روشي  نقایصي دارند و از سوءمصرف مواد ،رویارویي با مشكالت

آشنا براي مقابله استفاده مي كنند تا بتوانند هیجانات نامطلوب ناشي 

 18)دالی از موقعیت هاي دشوار درون فردي یا برون فردي را كاهش دهند

 (. 1997و همکاران، 

های انجام شده، فرآیندهای اعتیاد براساس تحقیقات و بررسی         

(. برخی از 2004، 19بیماران است )هولمنهای تحت تأثیر باورها و نگرش

های شناختی و عاطفی آنها مطالعات نشان داده که نگرش افراد با پاسخ

 (. 1381مطابقت دارد )فرهودیان، 

ای نشان دادند که سطوح باالیی از افسردگی، اضطراب و در مطالعه

اعتماد به نفس پایین، با نگرش مثبت به مواد، رابطه دارند. عزت نفس 

های ناکارآمد، حوادث اال، به عنوان عاملی میانجی در رابطه بین نگرشب

 (.2002، 20کند )سوتال و رابرتهای افسردگی عمل میمنفی زندگی و نشانه

 شود مي موجب نگرش هاي ناكارآمد كه داده اند نشان پژوهش ها

 مسأله حل مها رتهاي از ندرت به مشكالت با مواجهه هنگام در افراد

 همكاران، و 21اتو) كنند اجتناب مشكالت از اینكه یا و كنند استفاده

1997.) 

 که افرادی دهند، می نشان راستا این در گرفته انجام مطالعات

 زندگی مشکالت با مواجهه در هستند ضعیف مسااله حل شیوه های دارای

 (. 2000همکاران، و 22روزنف (می برند پناه مواد سوءمصرف به

                                                             
14 - Beythe  
15 - Albert Ellis  
16 - Aizen & Fichbein 
17 - Problem Solving Styles 
18 - Daley 
19 - Holman 
20 - Southall & Roberts 
21 - Otto 
22 - Rohsenow 



( بر روی 1389ای که توسط متین نژاد و همکاران )در مطالعه         

نفر غیر معتاد( به منظور مقایسه  50نفر از افراد معتاد و  50نفر) 100

شیوه هاي حل مسأله و سبك هاي تفكر در افراد مصرف كننده مواد و 

افراد غیر معتاد صورت گرفت، یافته ها نشان داد كه افراد معتاد در 

كالت طبیعي زندگي از راهبردهاي حل مسأله رویارویي با مسائل و مش

مناسب برخوردار نبوده و بیشتر به صورت اجتنابي و ناكارآمد عمل مي 

كنند. افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادي بیشتر از سبك حل 

مسأله بي یاوري استفاده مي كنند و كارایي مناسبي براي حل مشكالت از 

ر رویارویي با مشكالت و مسائل مختلف خود نشان نمي دهند. همچنین د

زندگي فاقد توان برنامه ریزي و مالحظه را ه حل هاي مختلف مسائل خویش 

هستند و كارآمدي الزم را در ایجاد راه حل هاي بدیل و حل مدبرانه 

 مسائل ندارند.

 روش تحقیق

طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع علی_مقایسه ای می باشد. زیرا هدف 

می  قایسه نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر معتادپژوهش م

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردان معتاد و غیر معتاد  باشد.

، بودبود، این تحقیق شامل دو جامعه آماری  1395-96شهرگچسارن در سال 

کلیه مصرف كنندگان مواد مخدر كه براي درمان به  شاملجامعه اول 

کلیه  شامل جامعه دوم .کرده بودندد گچساران مراجعه مراكز ترك اعتیا

كه از میان  می باشد مردان غیر معتاد )مردان عادی( شهر گچساران

 ،معتاد مراجعه کننده به مراكزافراد همراهان، نزدیكان و بستگان 

خوشه ای   ، از روش نمونه گیریمعتاد جهت انتخاب نمونه انتخاب شدند.

،یعنی از بین مراکز ترک اعتیاد ،ابتدا چند مرکز به شیوه  استفاده شد

تصادفی انتخاب و بعد در هر مرکز به شیوه تصادفی ساده، تعداد مورد 

نفر( انتخاب گردید. جهت انتخاب نمونه افراد غیر معتاد به روش 40نظر)

 ) نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افرادی که به مرکز ترک اعتیاد،

معتاد مراجعه کننده به افراد راهان، نزدیكان و بستگان از میان هم

نفر(به شیوه تصادفی ساده 40( مراجعه کرده بودند افراد نمونه )مراكز

  انتخاب گردید.

 ابزار پژوهش

این مقیاس از  :(DASمقیاس نگرش های ناکارآمد تجدید نظر شده )

( جهت کاربرد 1978) منایزگویه ای فرم الف بک و و 40نسخه 

در جمعیت بالینی ایران تهیه و کیفیت روان سنجی آن تعیین 

جمله است که به شیوه لیکرت نمره  26گردیده است. دارای 

نگرش های  گذاری می شود و بر اساس دیدگاه بک و وایزمن

پاتولوژیک نسبت به خود، آینده و دیگران را ارزیابی می 

ه نمره ک یکند و کسان یم کسب را 182تا  26 نینمره بکند. 

به عنوان افراد پرخطر از لحاظ  دارند اسیمق نیدر ا 82 یباال

چهار  یدارا اسیمق نیگردند. ا یم یتلق یشناخت یریپذ بیآس

 گران،ید دییبه تأ ازین ،یطلب شامل کمال ییبنا ریعامل ز

عملکرد  یابیارزش -یریپذ بیآس و گرانیکردن د یبه راض ازین

، همبستگی با فرم  92/0آلفای کرونباخ آن برابر با .  است



 GHQو روایی آن از طریق پیش بینی سالمت با نمرات  97/0اصلی 

 (.1386)ابراهیمی و همکاران،  بدست آمد 56/0برابر 

 روش تجزیه و تحلیل آماری

در سطح  آمار توصیفی از فراوانی،درصد ، میانگین، انحراف 

مستقل برای هر آزمون تی آمار استنباطی از و در سطح  معیار

تجزیه و تحلیل داده ها به  استفاده شد. سه فرضیه پژوهش

 مورد تحلیل قرار گرفت. spssوسیله نرم افزار 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 یافته های پژوهش

 

 

 

                                      

 

 

 

 ی: شاخص ها1-4جدول                                                           

 ها یآزمودن یشناخت تیجمع
 



مشاهده می شود تعداد افراد معتاد و غیر  1-4همانطور که در جدول 

متأهل بیشتر از افراد مجرد است. همچنین افرادی معتاد در بین افراد 

که مدرک دیپلم و زیر دیپلم دارند بیشترین و افراد دارای مدارک فوق 

لیسانس کمترین فراوانی را دارند. آزمودنی ها از لحاظ سنی بیشترین 

 سالگی دارند. 20-30فراوانی را در دامنۀ سنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )میانگین و انحراف معیار( متغیرهای مورد مطالعه: شاخص های توصیفی 2-4جدول 

               

 شاخص ها

 متغیر     

 

 گروه ها

 

 تعداد

 

 میانگین

 

 انحراف معیار

 

 متغیر

 

 گروه

 غیرمعتاد معتاد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 

 وضعیت تأهل

 40 32 5/37 30 مجرد

 60 48 5/62 50 متأهل

 

 

 مدرک تحصیلی

دیپلم و زیر 

 دیپلم

38 5/47 29 25/36 

 75/28 23 75/23 19 فوق دیپلم

 5/32 26 20 16 لیسانس

 5/2 2 75/8 7 فوق لیسانس

 

 سن

 25/56 45 75/53 43 30تا  20

 5/32 26 75/33 27 40تا  30

 25/11 9 5/12 10 به باال 40



 

 درماندگی

 12/1 70/1 40 معتاد

غیر 

 معتاد

40 10/1 27/1 

 

 کنترل

 77/0 14/2 40 معتاد

غیر 

 معتاد

40 40/1 56/0 

 

 خالقیت

 96/0 56/2 40 معتاد

غیر 

 معتاد

40 26/3 34/0 

 

 اعتماد

 86/0 17/2 40 معتاد

غیر 

 معتاد

40 56/1 58/0 

 

 اجتناب

 26/0 80/2 40 معتاد

غیر 

 معتاد

40 21/2 09/0 

 

 گرایش

 75/0 80/2 40 معتاد

غیر 

 معتاد

40 22/3 37/0 

 

 هیجان خواهی

 79/2 32/9 40 معتاد

 87/2 65/4 40 غیرمعتاد

 

نگرش های 

 ناکارآمد

 65/11 89/61 40 غیرمعتاد 

 80/10 80/68 40 معتاد

 

مشاهده می شود میانگین نمرات افراد معتاد  2-4همانطور که در جدول 

نسبت به افراد غیرمعتاد در خرده مقیاس های سبک های حل مسأله ) 

درماندگی، کنترل، اعتماد و اجتناب(بیشتر است اما افراد معتاد در 

گرایش و خالقیت نمرات کمتری نسبت به افراد غیر معتاد کسب مقیاس های 

کرده اند. همچنین نمرات افراد معتاد در هیجان خواهی و نگرش های 

 ناکارآمد نسبت به افراد عادی بیستر می باشد.

 

 

بین نگرش های ناکارآمد در افراد معتاد و غیر معتاد  :تحقیق فرضیه

 تفاوت معناداری وجود دارد.



 

ناکارآمد در افراد  مستقل برای مقایسه نمرات نگرش های T : نتایج آزمون4-4 جدول 

 معتاد و غیرمعتاد

 

 متغیر

 

 گروه

 

 تعداد

 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار

 

درجه 

 آزادی

 

T          

سطح 

معنی 

 (pداری)

نگرش های 

 ناکارآمد

  32/8 69/34 40 معتاد 

78 

 

160/2- 

 

 63/9 97/37 40 غیرمعتاد 032/0

 

ود، بین میانگین نمرات نگرش های شمالحظه می  4-4همانطور که در جدول 

ناکارآمد افراد معتاد و غیر معتاد تفاوت معناداری مشاهده می شود 

(032/0 =sig ،160/2-=tاز آنجا که سطح معنی داری بین دو گروه براب .) ر

می  95/0می باشد، با سطح اطمینان  >05/0pمی باشد و کوچکتر از  032/0

 تفاوت معتاد غیر و معتاد افراد در ناکارآمد های نگرش توان گفت بین

دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت معنی دار  وجود معناداری

در دو گروه معتاد و غیرمعتاد رد می شود و فرض خالف مبنی بر وجود 

تفاوت معنی دار در دو گروه معتاد و غیرمعتاد تأیید می شود. می توان 

نتیجه گرفت که افراد معتاد از میزان نگرش های ناکارآمد بیشتری نسبت 

 برخوردار می باشند. به افراد عادی 

ناکارآمد  ینمرات نگرش ها نیانگیم نیپژوهش نشان داد که ب یها افتهی

نتایج پژوهش  وجود دارد. یمعتاد تفاوت معنادار ریافراد معتاد و غ

(  1395حاضر با نتایج تحقیقات حسن آبادی، حبیبی عسگر آباد و خوش کنش)

های ناکارآمد، اهمال  همسو می باشد. در این تحقیق که به مقایسه نگرش

کاری و سبک های تصمیم گیری در افراد معتاد دارای سابقه عود و افراد 

بدون سابقه  عود پرداخته شد. نتایج نشان داد که بین نگرش های 

ناکارآمد، اهمال کاری و سبک های تصمیم گیری در افراد دارای عود و 

 افراد بدون عود تفاوت معناداری وجود دارد.

 داراي معتاد می توان اینگونه تبیین کرد که افراد ،به نتایج با توجه

در  نگرش ها همین داشتن واسطه به هستند، زیادي ناكارآمد نگرش هاي

 شوند مي منفي هیجانات و احساسات دچار زندگي هاي موقعیت با مواجهه

 آن دنبال به و مواد سوءمصرف هاي محرك ترین هیجانات مهم اینگونه و

 افراد دهد مي نشان نتایج پژوهش كه همانطور. هستند مواد به وابستگي

 قبلي هاي یافته با یافته این مي كنند؛ بیشتري یاوري بي احساس معتاد

 بوده برخوردار ضعیفي اجتماعي مهارت هاي از معتادان اینكه در زمینه

 و است پائین آنها نفس عزت همچنین و كمي دارند اجتماعي مهارت هاي و

 پژوهشي هاي با یافته نیز و مي كنند گزارش را بیشتري كمروئي و شرم

 رویي رویا جهت ضروري هاي ت مهار در معتاد افراد كه آنند نشانگر كه



 براي روشي عنوان به مواد سوءمصرف از و هستند نقص دچار با مشكالت

 (.1997 ،23ویتفیلد) دارد همخواني كنند، استفاده مي آنها با مقابله

 کلی نتیجه گیری

 مشكالت از یكي اكنون و داشته وجود پیش قرن ها از مخدر مواد مصرف

آسیب  بارزترین جمله از مخدر مواد مصرف سوء. شود محسوب مي حاضر جهان

 كشورها اجتماعي  فرهنگي تواند بنیان مي راحتي به كه است اجتماعي هاي

 اعتیاد از. بیندازد خطر به را آنها افراد پویایي و نماید سست را

. مي شود یاد اجتماعي و روانشناختي شناختي، زیست بیماري به عنوان

 خانوادگي، عوارض فرد، رواني و سالمت جسمي بر تأثیر اعتیاد عوارض از

 هاي جریان روانشناختي، دیدگاه طبق بر .است اجتماعي و اقتصادي شغلي،

 شوند مي محسوب علت رفتار دارد، آگاهي آنها از شخص كه ذهني و شناختي

به  دیدگاه این. است اطالع بي آنها از شخص كه دروني هاي انگیزه نه

مي نگرد.  مسائل كننده حل و اطالعات پردازشگر یك عنوان به انسان

 جهت ضروري مهارت هاي در معتاد افراد كه دادند نشان های زیادی پژوهش

 روشي عنوان به مواد سوءمصرف از و دارند مشكالت نقایصي با رویارویي

 ناشي نامطلوب بتوانند هیجانات تا مي كنند استفاده مقابله براي آشنا

 افراددهند.  كاهش را فردي برون یا فردي درون دشوار هاي موقعیت از

 داشتن واسطه به هستند، زیادي ناكارآمد نگرش هاي داراي كه معتاد

 هیجانات و احساسات دچار زندگي هاي موقعیت با در مواجهه نگرش ها همین

 و مواد سوءمصرف هاي محرك ترین هیجانات مهم اینگونه و شوند مي منفي

 پژوهش هاي یافته كلي طور به. هستند مواد به وابستگي آن دنبال به

 طبیعي زندگي مشكالت و مسائل با رویارویي در معتاد افراد كه داد نشان

 صورت به بیشتر و نبوده برخوردار مناسب مسأله حل راهبردهاي از

 دو بین در شده مشاهده هاي تفاوت. كنند عمل مي ناكارآمد و اجتنابي

. بود مسأله هاي حل سبك در آنها تفاوت بیانگر عادي و معتاد گروه

نتایج نشان داد که بین نگرش های ناکارآمد بین افراد معتاد و غیر 

معتاد تفاوت معناداری وجود دارد و افراد معتاد از نگرش های ناکارآمد 

 بیشتری برخوردارند. 
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