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   مقدمه -1-1

حاضر اعتیاد پدیده اي است که از زمان هاي دور در جوامع مختلف بشري وجود داشته و در حال         

نیز با وجود پیشرفت هاي علمی و افزایش سطح شعور و آگاهی مردم، همچنان در حال گسترش است و 

خود می اندازد. اگر اعتیاد پدیده اي مخرب تلقی می شود، به این دلیل  دام هر ساله افراد زیادي را به

جوانان، نشسته است و آنان است که در کمین نابودي گرانمایه و پرارزشترین سرمایه جوامع انسانی، یعنی 

سیب آرا در چنگال عوارض سوء خود گرفتار می کند. اعتیاد تنها جنبه فردي و شخصی ندارد، بلکه 

اجتماعی محسوب می شود. عالوه بر این تهدید سالمت جسم و روان در جنبه هاي اخالقی، اجتماعی و 

  ).1386نهد (احمدوند،  اقتصادي جامعه نیز آثار زیان آور و جبران ناپذیر بر جاي می

) مسأله مواد مخدر اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه 1999سازمان بهداشت جهانی (

مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سالح هاي کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف 

ر ابعاد اجتماعی و اقتصادي، فرهنگی و طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشري را د

سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدي قرار می دهد. آمار رو به افزایش مصرف مواد مخدر 

به حدي است که یکی از سم شناسان معروف دنیا به نام لودینگ می گوید: اگر غذا را مستثنی کنیم، 

مخدر این چنین آسان وارد زندگی ملت ها شده باشد  هیچ ماده اي در روي زمین نیست که اندازه مواد

  ).1387(نوري و همکاران، 

مصرف مواد یکی از جدي ترین معضالت بشري در سالهاي اخیر و یکی از پیچیده ترین پدیده هاي        

د انسانی است که پایه ها و بنیانهاي جامعه انسانی را به تحلیل می برد و پیشگیري از آن نیازمند کاربر

       ). 1392متنوع است (صرامی، قربانی و تقوي،  تئوریهاي متعدد در رشته هاي علمی مختلف و تکنیک هاي
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مستلزم اقداماتی فراگیر و  وابستگی به مواد هرنوع برخورد و مبارزه با رشد بی رویه و خطرناك بنابراین،  

  ).1386گسترده در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و غیره است (احمدوند، 

با توجه به اینکه پیرامون هر فرد وابسته به مواد، چند خانواده در رنج هستند، باال بردن میزان         

کاهش خسارات ناشی از آن ضروري به نظر می رسد. آگاهی مردم در زمینه برخورد مناسب با فرد بیمار و 

پیشگیري، درمان و تداوم اعتیاد نقش  ،در شروع ژوهشی حاکی از آن است که خانوادهیافته هاي پ

برجسته دارد. بیشترین تأثیر مخرب اعتیاد بر دوش خانواده سنگینی می کند، ضمن اینکه موثرترین عامل 

از این روي، آموزش به خانواده بیماران می تواند در راستاي جلب پیشگیري و درمان نیز خانواده است. 

نها در فرایند درمان نقش تعیین کننده اي در بهبود بیماري داشته باشد (شاه آحمایت و همکاري 

  ).1388محمدي و رستمی، 

ده، روند از آنجا که درمان اعتیاد نیازمند تالش و پیگیري مداوم است، واکنش صحیح و منطقی خانوا      

درمانی را تسهیل و از بروز بسیاري از خسارات ناشی از مواد می کاهد. اولین نقطه عطف در برخورد موثر 

با فرد وابسته به مواد هنگامی است که واقع بینانه بیماري او را به عنوان یک وضعیت بحرانی مزمن، 

در نگرش ما نسبت به مسائل ناشی  پیشرونده و بالقوه مهلک بپذیریم. پذیرش این مسئله تغییري اساسی

از سوء مصرف مواد به وجود می آورد و درمان موثر هنگامی آغاز می شود که این تغییرات در نگرش مردم 

ایجاد شده باشد. آگاهی افراد از ماهیت و عوامل تشدید کننده و تضعیف کننده اعتیاد، نه تنها به تسهیل 

یار زیادي، استرس ناشی از اعتیاد را که بر خانواده تحمیل درمان کمک می کند، همچنین به میزان بس

شفته در آمی شود، کاهش می دهد و منجر به بهبود روابط می گردد. مشکالت عاطفی و یا روابط 

خانواده، فرد را به دنبال عامل تسکین دهنده می کشاند و این خطر بزرگ به ویژه وقتی جدي می شود 

در گوشه و کنار خیابان مواد توزیع می کنند و فرد مجددأ به مصرف مواد به آسانی  که گروه هاي سودجو

  ).1388کشیده می شود (شاه محمدي و رستمی، 

درمان اعتیاد یکی از دشوارترین و پیچیده ترین موارد درمانی در علم پزشکی بوده و درمان موفق تنها      

اد درقالب یک کار گروهی منسجم، اعم از فرد با آمیزه اي از علم، تجربه، عشق، پایداري و مشارکت افر
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وابسته به مواد، خانواده و دوستان، کادر درمانی و سایر اعضاي جامعه، حاصل می شود. همچنین با 

دانستن علت هاي عود و یک برنامه عملی صریح و روشن، در بسیاري از موارد می توان در درمان موثر 

هی خانواده از ماهیت بیماري اعتیاد نقش بسزایی در روند نقش داشت. مطالعات نشان می دهد که آگا

درمان دارد و در بسیاري از موارد بهبود روابط درون خانواده به خودي خود باعث کاهش مصرف مواد می 

  ).1388گردد (شاه محمدي و رستمی، 

هیجان ابراز شده هیجان ابراز شده یک عامل مهم در طول فرایند بهبودي از اختالالت روانی است.        

 ینشان دهنده شرایط هیجانی خانواده می باشد که کیفیت رابطه اعضاي خانواده با بیمار را منعکس م

یا خصمانه و درگیري مفرط هیجانی  به نگرش هاي انتقادي )و2006 ،١باروکالك و جونز (لوبان، کند

بستگان بر نتیجه یا  .)2013 ،٢ایندل(بستگان و خویشان نسبت به عضو مبتال به اختالل اطالق می شود 

پیامد اختالل از طریق اقدامات منفی و فعالیت هاي غیر کالمی تاثیر می گذارند. این تعامل ویژه بین 

اعضاي خانواده اي که با یک بیمار مبتال به اختالل روانی مواجه هستند، فشار زیادي را روي بیمار درحال 

اي بیمار جهت بهبودي و پایان دادن به رفتار هاي خاص باعث می بهبودي ایجاد می کند. فشار خانواده بر

  شود که بیمار به بیماري خود عود کند.

هیجان ابراز شده در یک خانواده روي بیمارانی که قبال مبتال به اسکیزوفرنی تشخیص  تاثیر سوء        

دهند که هیجان ابراز شده با  ینشان م سواي اسکیزوفرنی مطالعات .، نشان داده شده استداده شده اند

با هدف بررسی نقش بر این اساس این مطالعه  .)2013(لیندا،  مرتبط است روانی نیز اختالالت سایر

هیجان ابراز شده خانواده در میزان آسیب پذیري روانشناختی و عود اعتیاد در افراد وابسته به مواد انجام 

  گرفت. 

  

  

                                                 
1 - Loban & Baroklak & Jonz 
2 - Linda 
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  بیان مسأله -1-2

که  شود، یایجاد م ییا مصنوع یطبیع يکه در اثر استفاده از ماده یا مواد یاعتیاد عبارت است از وضع   

پس از گذشت زمان قطع این  به آن مواد پیدا می کند و ییا روان یجسم یوابستگدر این حال فرد 

وابستگی به مواد از مشکالت عمده در ). 1388 به نقل از شاملو،؛ 6199 ،1(بکمن شود یدشوار م یوابستگ

با  الملل و کشور ما است. زیرا از یک سو سالمت جامعه را مورد تهدید قرار داده و از سوي دیگرسطح بین

) و در اثر آن سالمت اقتصاد، 2003ها ارتباط دارد (مدنی و امیدي، ها و بیماريبسیاري از جرائم و جنایت

تعداد مصرف کنندگان مواد در سطح  ).2002نهد (احمدي و معتمد، ارتباطات و اشتغال رو به ویرانی می 

- ن کشور را دو میلیون نفر اعالم کردهمیلیون نفر می رسد و در ایران نیز آمار رسمی معتادا 190جهان به 

). آمارهاي موجود میزان مصرف مواد 1381(ممتازي،  سال می باشد 18اند که میانگین سنی این افراد 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان  2011گزارش سال  که دربه طوري  ؛دهندمخدر را باال نشان می

میلیون نفر) مصرف کنندگان حداقل یکبار مواد مخدر در جهان  250(میلیونی 40ملل ما شاهد افزایش 

سال گذشته، میزان رشد سوء مصرف مواد بیش  20. در ایران، طی )1391هستیم (اورکی، حسینی نسب، 

با آن که اعتیاد داراي عوارض  .)2010مظلوم،  وده است (توکلی، شجاعی وبرابر نرخ رشد جمعیت ب 3از 

هاي هاي رایج درمان آن داراي کارایی کافی نیستند. حتی در بهترین روشاي است روشبسیار گسترده

ها ). بررسی1996، ٢و مکلالن درصد گزارش شده است (براین 50تا  30درمانی میزان موفقیت یک ساله 

شوند (دباغی، می گیرند، دچار عوددرصد معتادانی که تحت درمان قرار می 90تا 20دهد نشان می 

   .)1391؛ به نقل از سواري، 1387

حوزه هاي فردي و بین فردي به دلیل بیماري تحت تأثیر قـرار  زمانیکه بیماري فرد مزمن می شود،      

ابعـاد  دوره هاي عود و فروکش زیادي دارند،و بیماري هایی که مزمن شده  ).2003 ،٣می گیرند (برالنگ

 اجتماعی و خانوادگی را با مشکل مواجه می کننـد (واکـر، اقتصادي، ف زندگی افراد از جمله شغلی،لمخت

                                                 
1 - Bekman 

2 - Mclellan 
3 - Berlung 
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یکی از مهم ترین حوزه هایی که در یک رابطه دو سویه هم بر بیمار تأثیر مـی  ).2006، ١سوفار و هالووي

 ).4138 ،٣کالینیـک ؛1998 ،2(والـش حـوزه ي خـانوادگی مـی باشـد د هم از آن تأثیر می پـذیرد،گذار

تغییر نقش ها ممکن است  مشکالت در حل مسئله و شرایط نامناسب عاطفی، تعارضات شدید بین اعضاء،

 ٥سیسـتماتیکبراسـاس دیـدگاه  ).2006 ،٤(ترانـگ کاسـومبت ینـدآدر نتیجه بیماري در خانواده بوجود 

بیماري نقـش اساسـی ایفـا  برابر  خانواده در  کارکردهاي اعضاي خانواده به عنوان یک سیستم) (الگوها و

   ).2000 ،٦(آلیسون می کند

خــانواده اولــین مکــان رشــد شخصــیت، باورهــا و الگوهــاي رفتــاري فــرد اســت. خــانواده عــالوه بــر      

اســت، منبعــی بــراي شــکل  يترس و پــاتولوژو رشــد افــراد و کمــک بــه حــل اســ اینکــه، محــل حفــظ

آگــاهی والــدین، ارتبــاط ضــعیف والــدین و کــودك، باشــد. نا یگیــري تــنش، مشــکل و اخــتالل نیــز مــ

فقدان انضـباط در خـانواده، خـانواده متشـنج یـا آشـفته و از هـم گسـیخته، احتمـال ارتکـاب بـه انـواع 

همچنـین والـدینی کـه مصـرف کننـده مـواد .  دهـد یبزهکاریها مانند سوء مصـرف مـواد را افـزایش مـ

شــوند فرزنــدان بــا الگــوبرداري از رفتــار آنــان مصــرف مــواد را یــک رفتــار بهنجــار  یهســتند باعــث مــ

  ).1386 ،به نقل از اسالمدوست؛ موقر یپیشه کنند (رحیم یو رفتار مشابه یتلق

 ه رفتـار اعتیـادي راادامـ نظام خانواده کـه توسـط اعتیـاد دسـتخوش تغییـر و تحریـف شـده اسـت،     

چرخـد و  یحـول محـور فـرد معتـاد مـ زنـدگی اعضـاي خـانواده معتـاد، در فرد معتاد تقویت می کند.

خــانواده اغلــب بــراي  کــرده انــد. در حقیقــت آنهــا بــه معتــاد اعتیــاد پیــدا بــر او متمرکــز شــده اســت.

ا خــود را مقصــر تطــابق بــا رفتــار و حــاالت تغییــر معتــاد مجبــور بــه ســازگاري و تطــابق اســت و آنهــ

در بسـیاري از مواقـع خـانواده بـر ایـن بـاور هسـت کـه مـی توانـد  و مدام سـرزنش مـی کننـد. دانسته

تجــارب بــالینی  ویرانگــري و مصــرف مــواد دســت بــردارد. معتــاد را مجبــور کنــد تــا از رفتارهــاي خــود

                                                 
1 - Waker & Soufar & Haloye 
2 - Walsh 
3 - Klinic 
4 - Trangkasombat 
5 - systmatic 
6 - Alisoun 
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در درمـان باعـث مشـارکت بیشـتر جوامـع  نشان داده است کـه درگیـر کـردن خـانواده در امـر درمـان،

درمـانگران بایـد نظـام حمـایتی مراجـع را بـه دقـت  به تسـریع بهبـودي مـی انجامـد. تنهایدر  شده و

ارزیــابی و در جهــت حمــایتی بــودن بهبــودي حرکــت کننــد. نگرشــهاي نادرســت و رفتارهــاي 

ــ ــان برخــوردار از حمایــت خــانوادگ بهبــودي مراجــع را دشــوار مــی ســازد. ،یغیرسازش  ،یمراجع

نظـام خـانواده اعتیـاد بـا تمرکـز شـدیدي  با سرعت و جدیت بیشـتري ادامـه مـی دهنـد. بهبودیشان را

ــه معتــاد دارد، کژکــاري موجــود در خــانواده  کارکردهــاي طبیعــی خــود را از دســت داده اســت. کــه ب

کـه بـه هـر چیـزي  زنـدگی مـی کننـدآنهـا درون یـک مـرداب  اعتیاد راه را بر هر گونه تغییر می بندد.

بـراي حفـظ ثبـات خــانواده متوسـل مـی شــوند، کـه ایـن شـیوه باعــث تقویـت رفتارهـاي اعتیــادي در 

  . )1386به نقل از اسالمدوست ؛ 1997 ،١(پرکینسون فرد معتاد می شود

بــه طـوري کــه  برخـوردار مــی باشـد. یمحـیط هیجـانی خــانواده در برابـر بیمــاري از اهمیـت بــاالی    

تزالف ا(بـ هیجانی خانواده در شرایط بیماري بـر وضـعیت بهبـود یـا عـود بیمـاري تـأثیر مـی گـذاردجو 

هیجـان ابـراز شـده نشـان دهنـده شـرایط هیجـانی خـانواده مـی باشـد کـه کیفیـت  ).1998، 2و هولی

و  کنــد و شــامل ابعــاد نظــرات انتقــادي و خصــومت، یرابطــه اعضــاي خــانواده بــا بیمــار را مــنعکس مــ

مفهــوم هیجــان ابــراز  بنــابراین .)2006 ،3بــاروکالك و جــونز (لوبــان، شــدید اســت یعــاطف یآمیختگــ

شــده بــه نگرشــهاي انتقــادي یــا خصــمانه و درگیــري مفــرط هیجــانی بســتگان و خویشــان نســبت بــه 

 تـاثیر سـوءنـیم قـرن هسـت کـه  بـیش از   ).2013 ،4ینـدال( شـود یعضو مبتال به اخـتالل اطـالق مـ

، هیجـان ابـراز شـده خــانواده روي بیمـارانی کـه قــبال مبـتال بـه اســکیزوفرنی تشـخیص داده شـده انــد

دهنـد کـه هیجـان  یسـواي اسـکیزوفرنی مطالعـاتی وجـود دارنـد کـه نشـان مـ .نشان داده شده اسـت

اخـتالالت شخصـیتی و خلقـی  و )1998 ، ف و هـولی(بـاتزال ابراز شـده بـا اخـتالالت خلقـی و خـوردن

                                                 
1 - Perkinson 
2 - Butzlaff & Hooley  
3 - Lobban, Barrowclough & Jones 
4 - Linda 
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ــولی ــی )،2007 ،(ه ــتالالت دو قطب ــوویتزم( اخ ــا و  )2007 ،١یکل ــین ب ــطرابی و  همچن ــتالالت اض اخ

) مــرتبط 1994 ،٣) و گروهــی دیگــر از ســندرمها (کــویپرز2006 ،2پــارکر مصــرف مــواد (هــولی و ءســو

ــا وجــود اینکــه  اســت. ــی و رفتــاري تعیــین امــا ب ــراي بســیاري از مشــکالت روان عاطفــه در خــانواده ب

نشـان داده انـد کـه بـین محـیط اولیـه  بسـیاري مطالعـاتو کننده اسـت و نبایـد نادیـده گرفتـه شـود 

هـاي مقـدماتی  کشـف ارتبـاط . و همچنـین بـا وجـودشخص و استعداد ژنتیکـی او ارتبـاط وجـود دارد

یجـان ابـراز شـده، در زمینـه هیجـان ابـراز شـده خـانواده هـاي بـین اخـتالالت سـوء مصـرف مـواد و ه

ت. لــذا بــا توجــه بــه پژوهشــهاي دقیــق و قــانع کننــده اي صــورت نگرفتــه اســ ،افـراد وابســته بــه مــواد

یـا بـین هیجـان ابـراز شـده آکـه  بـود این پژوهش در صدد پاسـخگویی بـه ایـن سـوالموارد ذکر شده، 

یـا آکـه این و رابطـه وجـود دارد؟ افـراد وابسـته بـه مـوادروانشـناختی  خانواده و میـزان آسـیب پـذیري

  رابطه وجود دارد؟ افراد وابسته به موادبین هیجان ابراز شده خانواده و عود مجدد اعتیاد در 

  

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-3

حـوزه هـاي اختالل سوء مصرف مواد یک اختالل عود کننده مزمن اسـت و بـا مسـایل زیـادي در         

پزشکی، روانپزشکی، خانوادگی، شغلی، قانونی، مالی و معنوي همراه است. این اختالل نه تنها زندگی فرد 

دهد، بلکه نواقص و ناراحتی هاي زیادي را براي خانواده و جامعه ایجاد کرده و بار  را تحت الشعاع قرار می

من دیگري نیاز به مدیریت درمان در طی زمـان زیادي به آنها تحمیل می کند. اعتیاد مانند هر اختالل مز

  ).2005، 5؛ ترمورشوزن و همکاران2005، ٤دارد (دالی و مارالت

مصرف مواد مخدر از خطرناك ترین پدیده هاي جوامع انسانی در حال حاضر به شمار می رود.         

درآمده و باعث به خطر امروزه وسعت اعتیاد در جهان چنان گسترش یافته که به شکل یک بیماري مزمن 

                                                 
1 - Miklovitz 
2 - Hooley & Parker 
3 - Kouperz 

1 - Daley and  marlatt 
5 - Temorshuizen & et al 
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میلیون نفر  190افتادن امنیت اجتماعی شده است. در سراسر جهان تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به 

میلیون نفر ذکر می کند که میانگین سنی این  2تا  2/1می رسند و آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را 

نفر از جمعیت کل کشور با مشکل اعتیاد خود میلیون  11سال می باشد و این درحالی است که  18افراد 

  ).2006؛ ضیاء الدین و زارع زاده و حشمتی، 2004یا اطرافیان مواجه هستند (شفیعی و رهگذر، 

درصدي داشته است (مرکز مطالعات ملی اعتیاد،  8سال گذشته، اعتیاد  رشد  30در ایران و در طی 

ی کند که یکی از حادترین مسائل نسل جوان است و ). این معضل بیشتر از آن جهت اهمیت پیدا م2001

به دنبال آن منجر به زوال شخصیت و نیروي جسمانی افراد شده و به خروج جوانان از صحنه هاي فعال 

  زندگی می انجامد. 

میزان مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان روز به روز افزایش می یابد و براي کنترل این امر الزم       

  ). 2006و همکاران، ١در برنامه هاي پیشگیري و درمان از روشهاي جدید استفاده شود (هانگ است

با وجود پیشرفتهاي بدست آمده در درمان اختالل، بازگشت به دوره هاي سنگین و غیر قابل کنترل       

بـه مصرف همچنان یک مشکل شایع است. بیشتر سوء مصرف کنندگان مواد پـس از سـم زدایـی و ورود 

درمانهاي توانبخشی، طی نود روز پس از شروع درمان مجددا به مصـرف مـواد مـی پردازنـد (مـک کـی، 

). به همین علت، امروزه در همه روش هاي درمانی، بر حفظ و نگهـداري 2006، ٢فرانکلی، پاتا پیس، لینچ

  شود.رفتار جدید (بهبودي) افراد تحت درمان، یا به عبارتی پیشگیري از عود، تاکید می 

یکی از راههاي دست یابی به این هدف، بررسی عوامل زمینه ساز، تسریع کننده و تداوم بخش عود       

شناخت علل ایجاد کننده یک پدیده می توان در جهت حذف و کنترل آن اقدام  می باشد. زیرا تنها با

یط درمان و ویژگی هاي فردي کرد. معموال نتایج درمان اعتیاد، به ویژه درمان نگهدارنده، تحت تاثیر شرا

یا محیطی است و این عوامل می توانند میزان ماندگاري در درمان را پیش بینی کنند. طبق بررسی هاي 

گذشته، عوامل متعدد از جمله عوامل فردي، خانوادگی و اجتماعی در شروع، ادامه و بازگشت پس از 

  ).1384قاضی،  و يدرمان این اختالل موثر هستند (پور شهباز، شاملو جزایر

                                                 
1  - Huang & et al 
2 - Mckay, franklin, Patapis & Lynch 
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لذا با توجه به موارد ذکر شده نتایج این تحقیق می تواند در مراکز درمانی و مشاوره اي مورد استفاده      

قرار گیرد و راهگشاي تحقیقات بعدي باشد. همچنین نتایج این پژوهش می تواند به برنامه ریزي ستاد 

ه هدر رفتن نیروهاي فعال و مبارزه با مواد مخدر و مراکز بهداشت و روان کمک نماید. جلوگیري از ب

سرمایه هاي ملی کشور از ضرورتهاي دیگر این مطالعه می باشد. هرچند پژوهشهاي متعددي نقش 

متغیرهاي روانشناختی ازجمله خانوادگی را در اعتیاد مورد بررسی قرار داده اند، اما در خصوص هیجان 

عدد مورد پژوهش قرار گرفته، در خصوص هاي مزمن روانی متدر بیماریابراز شده خانواده که نقش آن 

نقش آن در اعتیاد پژوهشهاي اندکی صورت گرفته است، از دیگر ضرورت هاي انجام این پژوهش می 

  باشد.

  

  هدف (اهداف) پژوهش -1-4

  ف کلیاهدا -1-4-1

و عود مجدد  روانشناختی میزان آسیب پذیري باخانواده  هیجان ابراز شده میزان ارتباط تعیین - 1

 .افراد وابسته به مواداعتیاد در 

پیش بینی میزان آسیب پذیري روانشناختی و عود اعتیاد افراد وابسته به مواد براساس هیجان  - 2

  ابراز شده خانواده.

  

  اهداف جزئی -1-4-2

وابسته به افراد  روانشناختی میزان آسیب پذیري باخانواده  تعیین میزان ارتباط هیجان ابراز شده )1

  .مواد

 . افراد وابسته به مواد افسردگیمیزان با خانواده هیجان ابراز شده  میزان ارتباط تعیین )2

 .افراد وابسته به مواد اضطراب میزان باخانواده  هیجان ابراز شده میزان ارتباط تعیین  )3
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 .وابسته به موادافراد  استرس میزان باخانواده  هیجان ابراز شده تعیین میزان ارتباط  )4

 .افراد وابسته به موادتعیین میزان ارتباط هیجان ابراز شده خانواده با میزان عود مجدد اعتیاد  )5

 .افراد وابسته به موادعود مجدد اعتیاد  میزان باخانواده  نگرش منفی تعیین میزان ارتباط ) 6

 .افراد وابسته به مواد با میزان عود مجدد اعتیاد خانواده پاسخ هیجانی تعیین میزان ارتباط )7

 .افراد وابسته به موادعود مجدد اعتیاد میزان  باخانواده انتظار  تحمل/ تعیین میزان ارتباط )8

افراد وابسته به عود مجدد اعتیاد میزان  بامزاحمت و مداخله گري خانواده  تعیین میزان ارتباط )9

 .مواد

پذیري روانشناختی افراد وابسته به مواد براساس هیجان ابراز شده پیش بینی میزان آسیب   )10

 خانواده.

 پیش بینی میزان افسردگی افراد وابسته به مواد براساس هیجان ابراز شده خانواده.  )11

 مواد براساس هیجان ابراز شده خانواده. وابسته بهپیش بینی میزان اضطراب افراد   )12

 پیش بینی میزان استرس افراد وابسته به مواد براساس هیجان ابراز شده خانواده.  )13

 پیش بینی عود اعتیاد افراد وابسته به مواد براساس هیجان ابراز شده خانواده.  )14

 پیش بینی عود اعتیاد افراد وابسته به مواد براساس نگرش منفی خانواده.  )15

 افراد وابسته به مواد براساس پاسخ هیجانی خانواده. پیش بینی عود اعتیاد  )16

 پیش بینی عود اعتیاد افراد وابسته به مواد براساس تحمل انتظار خانواده.  )17

 پیش بینی عود اعتیاد افراد وابسته به مواد براساس مداخله گري خانواده.  )18

 

  سؤاالت اصلی پژوهش -1-5

را پیش بینی  افراد وابسته به موادروانشناختی  میزان آسیب پذیري ،خانوادههیجان ابراز شده یا آ - 1

  ؟می کند

  ؟را پیش بینی می کند افراد وابسته به مواد اعتیاد عود ،هیجان ابراز شده خانواده یاآ - 2
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