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  های اجتماعیخروج معتادان از مداخالت درمان، کاهش آسیب و حمایتبررسی عوامل ماندگاری و 

  

 چکیده

 بررسي عوامل ماندگاری و خروج معتادان از مداخالت درمان، کاهش آسیب و حاضرهدف پژوهش 

. جامعه آماری بودای قايسهم-مبستگي و عليه-. روش تحقیق از نوع توصیفيبود های اجتماعيحمايت

م . حجردندکراجعه که به يکي از مراکز ترک اعتیاد م دادندپژوهش را کلیه معتادان شهرستان اردبیل تشکیل 

ای وشهگیری پژوهش نیز خروش نمونه به و جدول کرجسي و مورگاناساس  بود که بر نفر 349نمونه 

، هیجان حمايت اجتماعي، های تکانشگریمقیاس آوری اطالعات ازبرای جمع. انتخاب شدای ند مرحلهچ

های شخصیت، تابع تشخیص نشان داد که اختالل تحلیل. نتايج استفاده شد 3-میلونخواهي و آزمون 

ت داخالتکانشگری، هیجان خواهي و حمايت اجتماعي توان پیش بیني ماندگاری و خروج معتادان از م

ز کننده ا خروج درمان اعتیاد را دارند. همچنین نتايج تحلیل واريانس چند متغیره نشان داد که معتادان

ماعي ت اجتمداخالت درمان اعتیاد دارای اختالل های شخصیت، تکانشگری و هیجان خواهي بیشتر و حماي

و  ی کمپ هاي براتايج تلويحات مهمکمتری نسبت به افراد ماندگار در مداخالت درمان اعتیاد هستند. اين ن

 باشد.مراکز ترک اعتیاد مي

 های شخصیت، تکانشگری، هیجان خواهي، حمايت اجتماعي، اعتیاداختاللواژگان کلیدی: 

 





 

Surveying the factors of drop-out addicts from treatment 

interventions, harm reduction and social supports 
  

  

  

  

AAbbssttrraacctt  

The purpose of the present study was to investigate the Surveying the factors of 

drop-out addicts from treatment interventions, harm reduction and social 

supports. The research method was descriptive-correlational and causal-

comparative. The statistical population of the study was all addicts in Ardabil 

city who referred to one of the centers of addiction treatment. The size of the 

population is about 9000. The sample size was 368 people according to Krejcie 

and Morgan tables, and the sampling method was a multi-stage cluster. For 

collect information were used of impulse, social support, sensation seeking 

scales and Milne-3 tests. The results of discriminant analysis showed that the 

ability to predict the survival and withdrawal of addicts from addiction treatment 

interventions are personality disorders, impulsivity, sensation seeking and social 

support. Also, the results of multivariate analysis of variance showed that drug 

addicts from addiction treatment interventions have more personality disorders, 

impulsivity and sensation seeking and less social support than those who are 

persistent in drug treatment interventions. These results are important 

implications for camps and drug addiction centers. 

KKeeyywwoorrddss::  personality disorders, impulsivity, sensation seeking, social support,,  

aaddddiiccttiioonn  
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 مقدمه-1-1

 آن از يناش هایبآسی .ودشمي وبمحس ریبش جوامع عمده مشکالت از يکي مخدر مواد مصرف امروزه

 جامعه کل طور به و کنندگانمصرف بر خانوادۀ یاریبس درماني و تيبهداش اجتماعي، ادی،اقتص هایهزينه

 ایسختگیرانه قانوني راهکارهای تا هستند تالش در هاشری سالب جوامع دلیل همین به .کرد خواهد وارد

 رف(. سوءمص2011، 1کنند )نیوتن برقرار عمومي جمعیت در مواد رفکاهش سوءمص يا حذف کنترل، برای

 و خانواده رفتاری در-شناختي-عاطفي جدی آسیب به منجر که است مواد مصرف از غیرانطباقي ویگمواد ال

 معتادان نسبت باالترين ايران ،2005ال س در ملل ازمانس گزارش اساس (. بر1996، 2برگردد )ريمي اجتماع

 در به نحوی ورکش الس 60 تا 15 از جمعیت درصد 20 و دارد، جهان در را ترياک و هروئین به

 (.2008، 3هستند )اختیاری و جیلسون درگیر مخدر مواد سوءمصرف

 برگیرندۀ در سوءمصرف مواد اختالالت علت که است داده ننشا مواد مصرف يشناسعلت مورد در مطالعه

اسییت  ژنتیکي و ناختيشتگي، زيسفرهن اجتماعي، ناختي،شروان عوامل تعامل از ایپیچیده بکةش

شود در ( که تأکید مي2011، 6؛ و کمینر و وينترز2001، 5يرشي ، بوتوين وگريفین؛ 2000، 4)بوتوين

ود )رازالي و گرفته ش بهره عدیبُ چند رويکردهای از بايد درمان و صتشخی شناسي،سبب مختلف طوحس

 رفمص .تاس متفاوت آن به يگتوابس و رفبا سوءمص مواد رفمص تعل اهپژوهش (. طبق2015، 7کلیور

 متأثر تربیش يگتوابس و رفسوءمص که حالي در دارد تریقوی رابطة اجتماعي-يگفرهن عوامل و فقر با مواد

 (. 1992، 8است )گالنز و پیکنز شناختيزيست و شناختينعوامل روا از

                                           
1 . Newton 
2 . Reber 
3 . Ekhtiari & Jillson 
4 . Botvin 
5 . Griffin, Botvin & Scheier 
6 . Kaminer & Wintres 
7 . Razali, & Kliewer 
8 . Glantz, & Pickens 





 

از است )هاوکینز، خطرس عوامل ديدگاه مواد، رفسوءمص تبیین در عدیبُ چند موفق هایمدل جمله از

توان (. بر اساس اين الگوی نظری، با بررسي انواع متنوعي از عوامل خطرساز مي1992، 1کاتاالنو و میلر

ها، ويژگي و (. عوامل خطرساز موقعیت2001، 2کرد )اسپونر، هال و لینسکي بینيمصرف مواد را پیش

 (. عوامل2001دهند )اسپونر و همکاران، رويدادهايي هستند که احتمال سوء مصرف مواد را افزايش مي

 يعني اجتماعي نهادهای ترينلياص در اندکرده اييشناس مخدر، مواد رفمصزمینة  در رانپژوهشگ که خطری

 ای تعدادجامعه در چقدر هر .دارند قرار فرد خود در همچنین و جامعه ال،همس گروه ه،واده، مدرسخان

 يک اندازه هر و ت،باالتر اس جامعه آن در نیز مخدر مواد رفسوءمص احتمال د،باش تربیش خطر عوامل

آورد  روی دموا رفسوءمص به که وجود دارد بیشتری احتمال باشد، روبرو تریبیش خطر عوامل با صخش

( اين 2001همکاران ) و ونراسپ دهش مانجا مطالعات (. با مرور1382، 3)هاوکینز، کاتاالنو، میلر و برنارد

 هایمحیط و االن،همس گروه ه،درسم املش کوچک هایمحیط عوامل را به چهار حوزه فردی، خانوادگي،

 وجود از عوامل ایمجموعه حیطه هر در .کردند متقسی جامعه، اجتماعي–ادیاقتص رايطش و بزرگتر فرهنگ

، 4ولدرهوستر و فدهند )بیگالن، برنان،  کاهش يا افزايش را مواد رفسوءمص احتمال توانندمي که دارند

 (. 1387؛ ترجمه جمالفر، 2004

ت اس بسزايي برخوردار اهمیت از شناختيروان و فردی عوامل نقش شده شناسايي خطرساز عوامل میان در

 یتيشخص و رفتاری عاطفي، ناختي،متغیرهای ش نقش بر ها(. پژوهش2016بوالقاسمي و آقابابائي، )مواليي، ا

 اندداده اننش ایتردهگس ورت(، و به ص2014و همکاران،  5نال)واند کرده تأکید مواد رفمص اختالل خطر و

تي )توريانو، صشیخ هایهخصیص( و 2016، 6ناختي )مودی، فرانک و بیکلشروان هایيآشفتگ بین که

                                           
1 . Hawkins, Catalano & Miller 
2 . Spooner, Hall, & Lynskey 
3 . Bernard 
4 . Biglan, Bernan, Foster, & Holder 
5 . Whelan 
6 . Moody, Franck, & Bickel 





 

 و یتيشخص هایويژگي .دارد وجود رابطه مواد رفسوءمص( با 2012، 1وايتمن، هامسون، روبرتز و مروزاک

 و شود گرفته نظر در مواد به يگوابست و وءمصرفس شناسيعلت از يبخش به عنوان تواندمي ناختيشروان

 چون شخصیتي های(. ويژگي2014، 2بلدارند ) مواد رفسوءمص تبیین در بااليي کنندگي بینيقدرت پیش

(، عوامل 2012(، پرخاشگری )توريانو و همکاران، 2015، 3تکانشگری )هاينز، بیوآی، توماس و بالوونجین

تداوم  و گیریشکل در مهمي ( نقش2016هیجاني مثل استرس، اضطراب و افسردگي )مودی و همکاران، 

 ری،پرخاشگری، گتکانش تندهس مواد کننده رفوءمصس که افرادی ابقةس در .دارند مواد به يوابستگ

(. سطوح پايین خودمهارگری، 2010، 4ت )آرتیگا، چن و رنولدزاس تربیش طراباض و ردگيافس

های هیجاني مانند عاطفه منفي، (، آشفتگي2012و همکاران،  5خواهي و برانگیختگي )اسکالچهیجان

(. برخي 2001، 6شود )گريفین، شیر، بوتوين و ديازيقراری عوامل تاثیرگذار در مصرف مواد تلقي مبي

صفات سرشتي مانند تکانشگری و عواطف منفي، مشکالت رفتاری چون مصرف مواد، خطرجويي و 

 (.2014کند )بل، بیني ميبزهکاری را پیش

خواهي، پرخاشگری، ( در پژوهشي نشان دادند که سطوح باالتر هیجان1996) 7ويننیوکامب و ارلي

گريزی خطر سوء مصرف مواد را افزايش تر تعهد و قانونشگری و سرکشي همراه با سطوح پايینتکان

 پي در مطلوبي نتايج مواد و الکل رفمص که باور اين و زا،ترساس عوامل با رويارويي در دهد. ناتوانيمي

است )گیلمن و  مواد مصرف به آوردن روی و گسترش در و بنیادی مهم ازسزمینه علت يک ت،داش خواهد

( در پژوهشي نشان داد که تصوير خود 2016) 9(. شینکه، شوئین، هاپکینز و وايکستچرم2001، 8آبراهام

                                           
1 . Turiano, Whiteman, Hampson, Roberts, & Mrocze 
2 . Ball 
3 . Heinz, Bui, Thomas, & Blonigen 
4 . Arteaga, Chen & Reynolds 
5 . Schlauch 
6 . Griffin, Botvin, Scheier, & Diaz 
7 . Newcomb, & Earlywine 
8 . Gilman, & Abraham 
9 . Schinke, Schwinn, Hopkins, & Wahlstrom 





 

 و خودمهارگری، پايین سطوح همساالن، در مواد رفمص عیف،ضمنفي، میزان باالی استرس، مهارت مقابله 

 .تاس مواد رفسوءمص دهکنن نيبیپیش فردی ازخطرس لوامع ترينمهم دهآين در مواد مصرف به تصمیم

 و خلقي اختالالت ابتالييهم وعشی فراتحلیلي ( در2015) 1هانت و نهارتتسیتس کلری، الی،گژون

 دادند گزارش و دادند قرار يبررسمورد  2014تا  1990های سال طي در مواد رفسوءمص با را طرابياض

 در که طوری به .دارد وجود دینیرومن ةرابط يطراباض و خلقي اختالالت با مواد رفمص اختالالت بین که

 ناختهش اختالالت اين پیامدهای و و،گال دت،ش در مؤثر عامل يک به عنوان ابتالييهم اين هاپژوهشام تم

 مهم سوءمصرف هایکننده بینيپیش از تي،شخصی هایويژگي و ناختيشروان متغیرهای بنابراين .تاس دهش

 (.2011، 2کي، جکینز، جانسن و گوودوين)زولنس شوندمي محسوب مواد

 تأکیرد مرواد رفسوءمصرتبیرین  در ناختيشرروان و فرردی عوامل تاهمی پر نقش هب اهپژوهش هاينک علیرغم

 به رهاکننده درمان افراد از رادرمان اعتیاد  ماندگار در بیماران که عواملي اييشناس به يپژوهش کمتر اما اند،کرده

بره  پي پاسرخگويي در حاضر پژوهش مساله اين اهمیت به توجه با .است کرده توجه د،کن متمايز وجه بهترين

 وشخصیت، تکانشگری، هیجان خرواهي و حمايرت اجتمراعي، مانردگاری  اين سواالت است که آيا اختالل

 يخالت درمرانکند؟ و آيا بین افرراد مانرده و رفتره از مردابیني ميخروج از مداخالت درماني اعتیاد را پیش

د اعتیاد از نظر اختالل شخصیت، تکانشگری، هیجان خواهي و حمايرت اجتمراعي تفراوت معنراداری وجرو

 دارد؟

 

                                           
1 . Xiong Lai, Cleary, Sitharthan & Hun 
2 . Zvolensky, Jenkins, Johnson, & Goodwin 





 

 بیان مساله -1-2

شرناختي و اجتمراعي در آن ترأثیر شرناختي، رواناعتیاد يک بیماری مزمن است که عوامل گوناگون زيسرت

ز، میل شديد برای تجربه دوبراره اثررات مرواد دارند. در فرآيند درمان معتادان، پس از رسیدن به حالت پرهی

ها پس از پايان آن ممکن است از چند ساعت پس از شروع درمان تا روزها و ماهشود. اين احساس ديده مي

(. به دلیل تاثیرات منفي و ناخوشايند آن بر ابعاد مختلف زندگي معتادان، بررسري 2000، 1ديده شود )ابرامز

اهمیت بااليي برخوردار است. در بررسي عوامل خرروج از درمران تحقیقرات بره عوامل خروج از درمان از 

عوامل فردی )سنین پايین، شدت اعتیاد، نقص شناختي و اختالل شخصیت( و عوامل درماني )شرايط درمان 

اقتصادی پايین، انگیزش، سابقه بزهکاری، برنامه درماني بدون مرواد -سرپايي، حکم قضايي، شرايط اجتماعي

-؛ بره نقرل از برورسرن، آرنويرک، رانرد1975، 2اند )بیکلنرد و لنردوالزهای درمانگر( اشاره کردهيژگيو و

پژوهش را در رابطره  122( نیز در فراتحلیلي 2013برورسن و همکاران ) (.2013، 3هندريکسون و داکرت

سن پايین، توافق درمراني  با عوامل خروج از درمان اعتیاد مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد که عوامل

از موانرع احتمرالي  پايین، اختالل شخصیت و نقص شناختي با خروج از درمان اعتیاد رابطه معنراداری دارد.

هرای شخصریتي و رفتراری کند، ويژگريبیني ميديگری که عدم موفقیت درمان افراد وابسته به مواد را پیش

( و اخرتالالت 2006، 5چرارج و کروهنوران، مرک؛ د2009، 4)میرث، پالسرن، مالرد، جانسرن و اورويرک

اختالل شخصیت عبارت است از تجارب درون ذهني و (. 2013هاست )برورسن و همکاران، شخصیت آن

رفتاری با دوامي که بر معیارهای فرهنگي منطبق نیست، نفوذی غیر قابل انعطاف دارد، از نوجواني يا جواني 

شرود کند و موجب ناخشنودی فرد و مختل شدن کارکردهرايش مريشود، در طول زمان تغییر نميشروع مي

                                           
1 . Abrams 
2 . Baekeland & Lundwall 
3 . Brorson, Arnevik, Rand-Hendriksen & Duckert 
4 . Myrsth, Pallesen, Molde, Johnsen, Lorvik 
5 . Doran, McChargue & Cohen 





 

تحقیقات بر نقش اختالالت شخصیت بر سوء مصرف مرواد و مردت  (.2013، 1)انجمن روانپزشکي آمريکا

( برا بررسري 2016) 3(. گرابر و عبردالفتاح2012، 2کنند )کیمونیس، تاترار و گرافمنزمان مصرف تأکید مي

ف مواد نشان دادند که اختالالت شخصیت وابسته، مرزی و ضرداجتماعي اختالالت شخصیت در سوء مصر

هرا نترايج ديگرری را کند. اما برخي پرژوهشبیني ميخروج از مداخالت درماني و عود مصرف مواد را پیش

( با مطالعه روند درمان اعتیاد در افراد با و بدون اختالل شخصیت 2016همکاران ) 4دهند. کريگرونشان مي

 ادند که بین دو گروه هیچ تفاوت معناداری در پايبندی يا خروج از فرايند درمان وجود ندارد.نشان د

باشرد. های شخصیتي کره برا مصررف مرواد مررتبط اسرت، تکانشرگری مريترين ويژگييکي ديگر از مهم 

های فوری، تمايل بره مراجراجويي، جسرت و جروی تکانشگری ويژگي شخصیتي است که با ترجیح پاداش

های ساده دستیابي به پاداش، عدم پشتکار و اصرار در انجرام امرور و همچنرین زمران های نو، يافتن راهحس

رابطه تکانشگری با سوء مصررف (. 1994، 5کان، جانسون و شورشود )مککوتاه واکنش فردی مشخص مي

ساز و رفتارهای مشکل گیری و تداومای مورد بررسي قرار گرفته و بر نقش آن در شکلمواد، به طور گسترده

و همکراران  6سرارين(. بره طروری کره مطالعرات کريشرنان2009عود تأکید شده است )میرث و همکاران، 

( نشان داد که هرچه میزان تکانشگری در افراد باالتر باشد، احتمال بازداری رفتار کمتر و به تبرع آن 2007)

( نیز طي پژوهشي نشان دادند کره 2004همکاران ) و 1رفتار لغزش يا عود بیشتر خواهد بود. همچنین پاتکر

تواند با خرروج تکانشگری با میزان خروج از درمان اعتیاد رابطه مثبت معناداری دارد. ويژگي ديگری که مي

خواهي، جستجوی هیجان و تجرارب های هیجانخواهي است. از ويژگياز درمان اعتیاد مرتبط باشد، هیجان

ديد و میل به پررداختن خطرهرای بردني، اجتمراعي و مرالي بره خراطر خرود ايرن متنوع، تازه، پیچیده و ج

                                           
1 . American Psychiatric Association 
2 . Kimonis, Tatar & Cauffman 
3 . Gaber & Abdelfattah 
4 . Krieger 
5 . McCown, Johnson & Shure 
6 . Krishnan-Sarin 





 

-3تجربره جرويي -2مراجراجويي-1هاست. زاکرمن هیجان خواهي را دارای چهار بعد دانسته است: تجربه

(. تحقیقات بسیاری ارتباط برین 1978و آيزنک،  2حساسیت به يکنواختي )زاکرمن، آيزنک-4بازداری زدايي

میلکریچ، -؛ براب1995، 3انرد )شرر، وود، کرروز و ونرديورد و هیجان خواهي را نشان دادهسوء مصرف موا

(. هیجان خواهي بره طرور مسرتقیم برا حفر  1991و همکاران،  5؛ اليمسن1995، 4میالوويچ و مارينکويچ

هرا حراکي از ايرن (. نتايج پرژوهش2001، 6درمان ارتباط دارد )هلموس، داني، آرفکن، هندرسون و چاستر

کنند، به احتمال زيادتری از برنامه درماني اعتیاد است افرادی که در هیجان خواهي نمرات بیشتری کسب مي

(. 1999و همکراران،  9؛ مرزاروس1999، 8، کراويترز و ويتنري7گروریشوند )کراويتز، فاکت، مکخارج مي

امرل قطرع درمران و ( طي پژوهشي نشان دادند که هیجان خواهي يکري از عو1995و همکاران ) 10کایمک

( نیز نشان دادند که هیجان خواهي با خروج از درمران اعتیراد 2004و همکاران ) برگشت اعتیاد است. پاتکر

 رابطه معناداری دارد.

باشرد. در مردل نظرری ثیرگذار ديگر در خروج از درمان اعتیاد، حمايت اجتماعي مريأيکي ديگر از عوامل ت

های حمايتي در بازداری از وقوع پديده عود و پیشربرد اهرداف شبکه( نقش 2002) 11پروچسکا و ديکلمنته

هرايي از قبیرل شربکه درمان حائز اهمیت است. چرا که موفقیت يا شکست فرد، قويرا  تحرت ترأثیر ويژگري

، 12باشرد )مروسزا و بیکاری در سیستم اجتماعي مريحمايت اجتماعي، روابط خوب، شغل، عوامل استرس

های سیستمي و متمرکز بر خرانواده درمراني و در رويکردهای درماني بر نقش درمان (. در اين راستا،2003

                                                                                                                                    
1 . Patkar 
2 . Zuckerman, Eysenk 
3 . Sher, Wood, Crews & Vandiver 
4 . Bab-Milkic, Mijalkovic, & Marinkovic 
5 . Limson 
6 . Helmus, Downey, Arfken, Henderson & Schuster 
7 . Kravitz, Fawcett, McGuire  
8 . Whitney 
9 . Meszaros 
10 . McKay 
11 . Prochaska & Diclemente 
12 . Moos 





 

؛ وايرت، 2004، 1شرود )گرانهرای معنروی تأکیرد مريهای حمايت خانواده و حمايتگروه درماني و گروه

( در پژوهشي با مقايسه افررادی 2012) 3مونتالو و اورتگا-گاني، فرناندز-(. لوپز2000، 2جانسون و بايسک

که خروج از درمان اعتیاد داشتند و افرادی که درمان را کامل کرده بودنرد، نشران داد افررادی کره از فراينرد 

کننرد. همچنرین مطالعره شوند نمرات بیشتری در مشکالت اجتماعي/ خانوادگي کسب مريدرمان خارج مي

عود اختالل سوء مصررف  های حمايتي در بازداری از( نشان داد که وجود ساختارها و شبکه2000) 1کوپلو

تروان گفرت طور که ذکر شد، در راستای نتايج تحقیقاتي که ذکر شد، ميکند. همانمواد، نقش مهمي ايفا مي

در پديده ماندگاری و خروج از درمان اعتیاد متغیرهايي همچون؛ نقص شناختي، اخرتالل شخصریت، توافرق 

زداری رفتار و حمايت اجتماعي نقش داشته و فرآيند با-سازیخواهي، تکانشگری، فعالدرماني پايین، هیجان

دهد. بنابراين پژوهش حاضر بر اين اسرت ترا برا شرناخت درمان و ترک مصرف مواد را تحت تأثیر قرار مي

بنابراين مسرلله اصرلي در  عوامل خروج از مداخالت درماني اعتیاد، الگويي را برای کاهش آسیب ارائه دهد.

خرروج معترادان از مرداخالت درمران، کراهش آسریب و عوامرل مانردگاری و پژوهش فعلي اين است کره 

های قوی در اين زمینه کدام عوامل هسند؟ و آيا بین افرراده بیني کنندههای اجتماعي کدامند ؟ و پیشحمايت

خرواهي و حمايرت اجتمراعي و تکانشرگری تفراوت مانده و خارج شده از درمان از نظر شخصیت، هیجران
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