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 چکیده

 روش .شد انجام رشت شهرستان متادون با نگهدارنده درمان تحت مردان در دفاعی های سبک با مواد به  اعتیاد استعداد بین رابطة تعیین هدف با پژوهش این

 نفر 252 آنها بین از که بودند 1334سال در رشت شهرستان سرپایی های درمانگاه به کننده مراجعه معرف خود معتاد افرد آن آماری جامعه و همبستگی پژوهش

 از ها داده و شد استفاده بررسی جهت (ASP) اعتیاد استعداد و (DSQ) دفاعی های سبک های پرسشنامه از. شدند انتخاب ای خوشه گیری نمونه روش به

 نشان پژوهش های یافته  .شد داده قرار تحلیل و تجزیه مورد(  پیرسون همبستگی ضریب)استنباطی آمار و( مرکزی های شاخص فراوانی،) توصیفی آمار طریق

 دارد معنادار و مستقیم ی رابطه (r=0/88) نیافته رشد و (r= 0/75) نوروتیک دفاعی های سبک با اعتیاد استعداد متغیر و اعتیاد استعداد متغیرهای بین که داد

(21/2 p≤.)  دارد وجود  معنادار و معکوس ی رابطه یافته رشد دفاعی های سبک با اعتیاد استعداد بین چنین هم (P≤0.01،2932- r= .)های روش بر عالوه 

   .شود گرفته نظر در است بهتر نیز مراجعان برای دفاعی های سبک زمینه در همگانی آموزش اعتیاد، ترک دارویی

 

 .متادون مردان، دفاعی، های سبک اعتیاد، به استعداد : ها واژه کلید

 

 مقدمه-1
 و مالی قانونی، شغلی، خانوادگی، روانپزشکی، پزشکی، های حوزه در زیادی مسائل با و است مزمن کننده عود اختالل یک مواد سوءمصرف اختالل

 بار و کرده ایجاد جامعه و خانواده برای را زیادی های ناراحتی بلکه میدهد، قرار الشعاع تحت را فرد زندگی تنها نه اختالل این. است همراه معنوی

.)قاعدی نیا جهرمی و دارد زمان طی در درمان مدیریت به نیاز دیگری مزمن اختالل هر مانند مواد سوءمصرف. میکند تحمیل آنها به زیادی

 (1333همکاران،

 دولت بین در حاضر عصر مسله ترین انگیز چالش عنوان به معضل این که طوری ،به کرده تلخ را هاانسان میلیون کام مخدر مواد شوم پدیده امروزه

 (1333علیزاده و همکاران ،است.) مطرح ها

. آورند می بار به گوناگونی پیامدهای نیز آن درمانی های برنامه و دارد دنبال به فراوانی اجتماعی و روانی زیستی، پیامدهای که است بیماری اعتیاد

 دیگری فراوان مشکالت با مواد به وابسته بیماران حال، این با. دهند می قرار خود اصلی هدف را دارو مصرف قطع یا کاهش درمانی های برنامه اغلب

 از مشکالت این است ممکن حتی. برگردد مواد مصرف شروع از پیش به است ممکن مشکالت این از بسیاری سابقه که هستند  گریبان به دست نیز

 متغیرهای باید بلکه دهند، قرار هدف را دارو مصرف قطع و کاهش باید تنها نه درمانی برنامه ترتیب، بدین. باشند نیز مواد مصرف شروع مهم علل

 مواد مصرف شناسی سبب مورد در که هایی تالش رغم به. بگیرند نظر در نیز را مواد مصرف ادامه و شروع با ارتباط در مهم و مرتبط شناختی روان

 عوامل بین در. گیرند نمی قرار اجتماعی و روانی خاص الگوی یک در هستند مواد مصرف سوء دچار که افرادی شد متذکر باید است، گرفته صورت

 زیستی عوامل تاثیر معتقدند شناسان روان که چرا برخوردارند، تری خاص اهمیت از شناختی روان متغیرهای مواد، مصرف به گرایش کننده تعیین

 (1334،نژاد محمد بگذرد) مواد مصرف به فرد روانی های گرایش دریچه از باید اجتماعی و

 اعتیاد درباره نوظهور مفاهیم تابیانگر.یافته تغییر DSM5 2013 در مرتبط و اعتیادی اختالالت به  DSM_IV در مواد با مرتبط اختالالت نام

 اضطراب ضد & آور خواب&زاد رخوت ، ،افیونی زا،استنشاقی ،توهم ،کانابیس کافئین)مواد مصرف اختالل نوع ده میان این در.باشد مختلف های

 دو  DSM5 در.شده ارایه(شود می بندی طبقه مواد با مرتبط غیر اختالل عنوان به که)  قماربازی اختالل همراه به(  مواد سایر ، توتون ، ،محرک

 (1334بلک،اند) داده تشکیل را  مصرف اختالل برای واحد طبقه یک و ادغام شده هم در  وابستگی و مصرف سوء طبقه

Archive of SID

www.SID.ir



 
 
 

 طوالنی نسبتا ی سابقه درمانها این است مخدر مواد به وابستگی درمان در اپیویدی جایگذین داروهای از استفاده ، اعتیاد درمان های روش از یکی

 (1333فرنام،دارند) را آن از عوارض و اعتیاد بیماری مختلف های جنبه بر براثرگذاری تاکید با مناسبی پژوهشی ی پشتوانه و

 یا و ها بیماری برخی از ،پیشگیری سالم مواد مصرف یا و مواد مصرف کاهش: مانند دارد همراه به را گوناگوی اهداف آگونیستی داروهای تجویز

 مشکالت رفع(2 محرومیت عالیم کنترل(1:  از عبارتند گذارندکه تاثیر عمده محور 4 در معموال اگونیست داروهای. اعتیاد عیب و انگ حذف

 (1333مکری،)سرخوشی احساس و لذت به نیاز کنترل برای(4 فرد هیجانی وضعیت تثبیت( 3 مزمن درد همچون جسمی

 یا تحمل استثنای به احتماال) نسازد برآورده را مواد مصرف تشخیصی های مالک از یک هیچ که باشند تظاهراتی دارای افراد که صورتی در

 داروی یک فرد که دارد کاربرد زمانی اضافی مشخصه این.کرد توان می  استفاده نگهدارنده درمان اضافی ی مشخصه از افراد این برای( محرومیت

 .(1334بلک، ( )شود تجویز)کند مصرف را متادون مانند آگونیست

 که این از اعم میکند راارزیابی مواد سوءمصرف مقابل در پذیری آسیب یا امرآمادگی این که است معنا این به( اعتیاد برای آمادگی) 1اعتیاد استعداد

 و ناسالم رشدی های زمینه اعتیاد، گیری شکل در که میدهد نشان بالینی جدید های باشد.یافته نداشته یا داشته سوءمصرف حاضر حال در فرد

 آن معرض در واگر هستند اعتیاد مستعد افراد از برخی میکند بیان  اعتیاد استعداد ی نظریه. میکند ایفا اساسی اعتیاد،نقش برای آمادگی و استعداد

 جامعه، افراد درصد12 تا 5 موجود اطالعات اساس بر(. نمیشود معتاد باشد، نداشته استعداد کسی اگر که حالی در) شوند می مبتال بگیرند، قرار

 .(1333،و همکاران قدیمیهستند) اعتیاد مستعد

 اگرچه. داد سازمان و اصالح را فروید آنا دخترش آن از پس و.کرد ابداع را 2دفاعی های مکانیسم مفهوم فروید 1321 سال در بار اولین برای

 می ختم رنجور روان و وسواسی رفتار به شود استفاده افراطی اگر اما کنند می استفاده آن از همه و هستند بهنجار دفاعی های مکانیسم

 (1331فیست،.)شود

 و روانی فشارهای از را آنها و کنند می محافظت  اضطراب مقابل در افراد از که هستند خودکاری شناختی روان فرایندهای دفاعی، سازوکارهای

 رشدیافته و رنجور روان و رشدنایافته دسته سه به که شده تعیین دفاعی سازوکار 31 خصوص همین سازند.در می آگاه بیرونی و درونی تمدیدهای

 تحریف میزان هرگاه بنابراین. است رشدیافته هاى دفاع از بیشتر رنجور روان و نایافته رشد های دفاع در واقعیت تحریف میزان.است شده تقسیم

 می انجام شناختی تحریف با مقابله برای کمترى تالش و شود مى کاسته هشیارانه آگاهى میزان از آن دنبال به ، باشد بیشتر دفاع یک شناختى

 (1332،و همکاران علی مهدی).شود

 :مشخص را نکته سه  اعتیاد استعداد خصوص در خود بررسی در 2225، آگاتسوما و هیرویی

 .شوند نمی معتاد یا شوند،وابسته می مواجه آور اعتیاد بامواد که کسانی تمام .1

 نمی معتاد کنندگان مصرف برخی تریاک و سیگار،الکل مدت طوالنی مصرف رغم علی نیست اعتیاد برای کافی شرط مواد با طوالنی مواجه .2

 .شوند می معتاد مواد با شدن مواجهه چندبار از بعد تنها افراد برخی دیگر سوی از.شوند

 (1331زینالی،.) دارند تمایل چندگانه مواد مصرف به هستند اعتیاد مستعد که کسانی .3

 دفاعی های مکانیسم از بیشتر آورند، می رو سیگار و مواد سوءمصرف به که در پژوهش خود  به این نتیجه دست یافتند :افرادی 2221نیکل و اگل 

 به و هستند ناتوان کارآمد و موثر دفاعی های م مکانیز کارگیری به از استرس پر های موقعیت در افراد این.  کنند می استفاده نایافته رشد

 (2221 اگل، و نیکل) .آورند می روی مواد و سیگار مصرف مانند مخرب و برانگیخته رفتارهای

 .)گیرند می بهره رنجور)نوروتیک( روان و نایافته رشد دفاعی های سبک از معناداری طور به معتاد افراد یافتند در 2223 همکاران و راکتیک

  (2223 همکاران و راکتیک

 تغییرات رساندن حداقل به و شناختی ناهماهنگی کاهش برای ودکارخ طور به  دفاعی های مکانیزم که کرد بیاندر بررسی خود  1331احمدی 

 در افراد داد نشان همچنان وی.کنند می عمل کننده تهدید حوادث ادراک برچگونگی  گذاری تاثیر طریق از بیرونی و درونی واقعیت در ناگهانی

 پیش یک عنوان به تواند می نایافته رشد دفاعی های سبک.هستند ناتوان کارآمد و موثر دفاعی های مکانیزم کارگیری به از پراسترس های موقعیت

 کمتر دیگران به نسبت رنجوری روان باالی سطوح با افرادی که داد نشان همچنین وی باشد معتادان در مخدر مواد از استفاده قوی کننده بینی

 جای به استرس با مواجهه زمان در نتیجه آیند؛در می کنار استرس با مقابل در سایرین از تر ضعیف خیلی و بوده خود های تکانش کنترل به قادر

 نسبت معتاد افراد همچنین و. آورند روی مواد مصرف به است ،ممکن شده ادراک تنش کاهش و خود هیجانی حاالت تنظیم برای حل راه پیداکردن

 .(1331،و همکاران  احمدی) کنند می استفاده )نوروتیک(آزرده روان و رشدنایافته دفاعی های مکانیزم از بیشتر عادی افراد به

                                                           
1 Adiction Potential  
2 Ego-defense mechanisms 
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 که افرادی. باشد داشته مواد مصرف به افراد گرایش و روانی های آسیب در مهمی نقش تواند می دفاعی های سبکبیان کرد که   1331ه زردخان

 با فردی بین روابط در هیجانها مدیریت و درست ،پردازش آنها صحیح ادراک ، هیجانی اطالعات به توجه در اند شده درگیر مواد مصرف رفتار در

 انتخاب و گیری ،تصمیم تحلیل توانایی زندگی زای تنیدگی های باموقعیت رویایی در فرد تا شود می سبب ها دشواری این.هستند مواجه دشواری

 مکانیزم یک عنوان رابه مواد مصرف سوء توان می مفهوم این در. شوند کشیده نایافته سازش های رفتار سوی به و بدهند دست از را صحیح رفتار

 .(1331، و همکاران زردخانه.)شوند می متوسل آن به مشکل های باموقعیت مواجهه در افراد این که گرفت نظر در نایافته رشد دفاعی

 

 روش-2
 بنیادی تحقیق روش در است پردازی نظریه بیشتر تحقیق نوع این  زیرا است بنیادی تحقیق هدف براساس پژوهش این است رویدادی پس نوع از

 ی رابطه یک زیرا است همبستگی تحقیق روش اساس بر. شوند می کسب آماری تحلیل تجزیه و ناممه پرسش و آزمایش براساس اطالعات تجربه

 .کند می توصیف را رابطه یک وجود صرفاً بلکه کند، نمی روشن را معلولی و علت

 در که.است شده بررسی  رشت متادون با نگهدارنده درمان تحت مردان در دفاعی های سبک با مواد به اعتیاد استعداد بین رابطه پژوهش این در

 در کنترل متغییر ،تاهل ،جنس ،تحصیالت سنی رنج.است مستقل متغییر دفاعی های سبک و وابسته، متغیر مواد به اعتیاد استعداد پژوهش این

   .شده گرفته نظر

 

 جامعه و نمونه آماری-3

( 1334سال در رشت شهرستان دارویی درمان سرپایی های درمانگاه به کنندگان مراجعه معتاد 252) معرف خود معتاد افراد آن آماری جامعه و

 درمان تحت که باشد لیسانس حداکثر و سیکل آنان تحصیالت حداقل که سال 52 تا 22 سنی بندی رد با متاهل مردان کلیه از متشکل بوده

 . اند بوده  رشت شهرستان در 1334  جاری سال طی متادون با نگهدارنده

 بیماران از تصادفی صورت به شهروسپس سطح در دولتی و خصوصی از اعم  اعتیاد ترک های کیلنیک از  ابتدا ای خوشه صورت به گیری نمونه

 صورت به بیماران و انتخاب مرکز 32 مورگان جدول براساس رشت شهر بازتوانی و درمان مرکز 115 مجموع از منظور بدین. بوده شرایط واجد

 .شد  بررسی پژوهش این در بیمار 252 مجموع در:   نمونه حجم.  کردید انتخاب تصادفی

 

 ابزار اندازگیری-4

 تشخیصی عوامل از شاخصی عنوان به که میسنجد را اعتیاد آمادگی مقیاس این.  است سوال 33 داری:3( APS) اعتیاد استعداد نامه پرسش

 اعتبار میرزا کرد توسط 1313 سال در آزمون این.است شده ساخته 1332 کنا مک و پورات بن ، بوچر وید توسط اعتیادی های اختالل همبسته

 بوده( 43/2) آمده بدست آلفای دانشجویان برروی آمریکا در مشابهی تحقیق در. باشد می(  23/2) ایشان توسط آمده بدست آلفای که شده یابی

 باالتر ذکرشده مقدار از اگر کند می اخذ مقیاس این در که برشی نمره و.کند می اخذ امتیاز یک فرد سوال هر به گویی پاسخ بابت مقیاس این در.

 (1332، همکاران و مینویی)  24-مردان برش نمره و 23=زنان برش نمره.کند می تصدیق فرد در را اعتیاد آمادگی رود

 عبارت 42 دارای نامه پرسش این. شد تدوین 1333 سال در همکارانش و اندروز توسط مقیاس ین: ا 4  ( DSQ)دفاعی های سبک نامه پرسش

 رشد دفاعی سبک سه و دفاعی مکانیسم 22 مقیاس این. شود می گذاری نمره موافقم کامال تا مخالفم کامال از ای درجه 3 طیف یک در که است

 31/2تا 41/2 بین را مجدد آزمون و آزمون میان های همبستگی همکارانش و اندروز. میدهد قرار ارزیابی مورد را آزرده روان ، نایافته ،رشد یافته

 فتحی.)اند کرده گزارش 32/2 نایافته رشد ، 53/2 آزرده روان ، 13/2 یافته رشد دفاعی های سبک برای را کرونباخ آلفای نیز و.اند نموده گزارش

 (1333، آشتیانی

 پرسش کل برای که شده استفاده سازی نیمه دو و   کرونباخ آلفای روش از دفاعی های مکانیسم نامه پرسش پایایی تعیین برای دیگر بررسی در

 به یافته رشد دفاعی های سبک و 32/2 و 32/2 ترتیب به نایافته رشد دفاعی های سبک مولفه برای. آمده بدست 32/2 و 34/2 ترتیب به نامه

 زاده احتشام.)باشد می نامه پرسش مطلوب پایایی ضرایب بیانگر بودکه 12/2 و 55/2 ترتیب به آزرده روان دفاعی های سبک و 13/2 و 55/2 ترتیب

 .(1331، همکاران و

 

                                                           
3 Addiction Potential Scale 
4 Defense Styles Question   
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  یافته-5

 ها توصیف داده-

-5و  1-5 و نمودارهدای   2-5و  1-5جددول  های توصیفی فراوانی  طبقات سن و تحصیالت به همراه نمودار توزیع فراوانی آن به ترتیب در شاخص

 اند.شده ارائه2

 ها بر حسب سن: توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی1-5جدول 

  
 درصد فراوانی فراوانی سن

22-25  15 6.0 

21-32  50 20.0 

35-31  58 23.2 

42-31  75 30.0 

45-41  30 12.0 

52-41  22 8.8 

 100.0 250 کل

 

 حسب تحصیالتها بر : توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی2-5جدول 

  

 درصد فراوانی فراوانی تحصیالت

 48.4 121 زیر دیپلم

 25.2 63 دیپلم

 26.4 66 فوق دیپلم و لیسانس

 100.0 250 کل

 

 : سن شرکت کنندگان بر اساس فراوانی1-5نمودار 

 
 

 : تحصیالت شرکت کنندگان بر اساس فراوانی2-5نمودار 
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 های استعداد اعتیاد و سبک های دفاعیمؤلفههای توصیفی : شاخص3-5جدول 

 

 های توزیعشاخص های پراکندگیشاخص های گرایش مرکزیشاخص

 انحراف معیار واریانس دامنة تغییرات میانگین میانه نما
ضریب 

 کجی

ضریب 

 کشیدگی

خطای 

 معیار

 24. 05.- 19.- 3934 14915 22 23 32 32 استعداداعتیاد

 1.5 58.- 1.52- 24912 121922 31 42933 33 31 سبک دفاعی رشد یافته

          سبک دفاعی نوروتیک

          سبک دفاعی رشد نیافته

 

 داده های استنباطی ) آزمون فرضیه ها ( :-
 های پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده شد که نتایج آنها به تفصیل در زیر آورده شده است. برای آزمون فرضیه

 وجدود  معندادار  رابطده  رشت شهرستان متادون با نگهدارنده درمان تحت مردان در دفاعی های سبک با مواد به اعتیاد استعداد پژوهش: بینفرضیه 

 .دارد

 ارائه شده است. 2-4به منظور بررسی این فرضیه، ماتریس همبستگی نمرات متغیرهای پژوهش محاسبه شد. نتایج در جدول 

 

 سبک های دفاعی و مواد به  اعتیاد همبستگی برای استعداد: نتایج ضریب  4-5جدول 

استعداد  

 اعتیاد

 سبک دفاعی رشد نیافته سبک دفاعی نوروتیک سبک دفاعی رشد یافته

 0.885** **153.2 -**325.2 1 استعداد اعتیاد

     -**135.2 -**133.2 1 -**325.2 سبک دفاعی رشد یافته

 **29155 1 -**133.2 **153.2 سبک دفاعی نوروتیک

 1 **29155     -**135.2 0.885** سبک دفاعی رشد نیافته

n= 252       **=P 21/2 ≥  

 

ی مستقیم و معنادار دارد شود متغیر استعداد اعتیاد با سبک های دفاعی نوروتیک و رشد نیافته رابطهمشاهده می 4-5طورکه درجدول همان

(21/2 p≤ به عبارتی با احتمال .).با افزایش نمرات استعداد اعتیاد در مراجعان، نمرات سبک های دفاعی رشد نیافته و نوروتیک آنان افزایش   99

بین استعداد  88. و ضریب همبستگی   بین استعداد اعتیاد با سبک های دفاعی نوروتیک  75.یابد و بالعکس. هم چنین ضریب همبستگی می
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ی معکوس و ارش شده است.در مقابل بین متغیر استعداد اعتیاد با سبک های دفاعی رشد یافته رابطهگز  اعتیاد با سبک های دفاعی رشد نیافته

با افزایش نمرات استعداد اعتیاد در مراجعان، نمرات سبک های دفاعی رشد یافته آنان   99.(. به عبارتی با احتمال ≥p 21/2معنادار  وجود دارد )

  .گزارش شده است  بین استعداد اعتیاد با سبک دفاعی رشد یافته  90.ب همبستگی یابد و بالعکس. هم چنین ضریکاهش می

 

 بحث و نتیجه گیری -6
و رشد نایافته رابطه مستقیم معنادار وجود دارد یعنی افرادی که در مقیاس  اعتیاد به مواد با سبک های دفاعی روان آزرده )نوروتیک (بین استعداد

رآمدی چون استعداد اعتیاد نمره باال کسب کننده دارای آمادگی به ابتال به اعتیاد خواهند بود در استفاده از مکانیسم های دفاعی از روش های ناکا

 ر مقابل سبک دفاعی رشد یافته کمتری استفاده می کنند.و دسبک نوروتیک و رشد نایافته بیشتر استفاده می کنند. 

 معناداری طور به معتاد که عنوان کرده بودند :افراد  1331،احمدی 2223،راکتیک و همکاران  2221نتایج بررسی حاضر با پژوهشهای نیکل و اگل 

 گیرند همسو بوده. می بهره( نوروتیک)رنجور روان و نایافته رشد دفاعی های سبک از

باشد نیز همسو  داشته مواد مصرف به افراد گرایش و روانی های آسیب در مهمی نقش تواند می دفاعی های سبک 1331وهمچنین با یافته زردخاله

 می باشد.

 

 مراجع-7
 نامه عادی،فصل و معتاد افراد در شخصیتی های ویژگی دفاعی های سبک ،مقایسه حسینی،عاشوری،آالله احمدی،محسن،نجفی،محمود،المدنی،سیدعلی -1

 1331، ،تهران51-33،صص23 ششم،شماره مواد،سال سوءمصرف اعتیادپژوهی

 2213(1334)راد،تهران،ارجمند،، منصوری عبدالرضا دکتر ترجمه ،DSM_5 کاربرد و آموزش ،دونالد،گرنت،جان،راهنمایی بلک-2

 ،شماره چهارم ،سال ایرانی شناسان روان ی اعتیاد،فصلنامه با  دفاعی های مکانیزم و هیجانی هوش رابطه. ،مصطفی زارعان.رستمی،رضا.اکبری زردخانه،سعید -3

 1331،(تهران) ایران درمانی خدمات پزشکی علوم ،دانشگاه233-323،صص15

 اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،25،شماره3شناسی،سال روان در نو های دانشجویان،یافته ویراست اعتیاد استعداد پرسشنامه رواسازی و گسترش زینالی،علی، -4

 35،1331-33،صص

-15اعتیاد، صص و اجتماعی ترویجی،سالمت علمی فصلنامه ، الملی بین بااسناد ایران در مخدر مواد انگاری جرم انطباق علیزاده،حمیده،میزان-5

  1333،،تهران3،شماره1،سال34

 در پژوهش و معتاد،دانش غیر افراد و معرف خود معتادان دفاعی سازوکارهای و سبک ای مقایسه ای مهدی،منصور،فهیمی،صمد،بیرامی،منصور،مطالعه علی -1

 31،1332-33صص  اصفهان، واحد اسالمی آزاد ،دانشگاه1،شماره14کاربردی،سال شناسی روان

 1333، ،تهران11-13،،صص4اول،شماره اعتیاد،سال نگهدارنده،طب فرنام،رابرت،درمان -1

 1331روان، نشر ،تهران، محمدی سید یحیی ،ترجمه شخصیت های جی،نظریه ،گریگوری فیست.،حس فیست -3

 افراد شناختی مقابله در هیجان فرایندی جویی نظم راهبردهای گروهی آموزش شهررضا،شیوا،اثربخشی ،حسنی،جعفر،نوری،ربابه،فرمانی جهرمی،علی قاعدینای -3

 1333،تهران،32 -11صص ،31،شماره3 پژوهی،سال اعتیاد نامه مواد،فصل مصرف سوء به مبتال

 روانی بهداشت اصول اعتیاد،مجله استعداد با فراشناخت باورهای و اولیه ناسازگار های طرحواره رابطه.،کامران بخش یزدان.کرمی،جهانگیر.قدیمی،آزاده -12

 1333، مشهد پزشکی علوم ،دانشگاه 11-13صص ،2شماره ،11،سال

 1333،تهران ،3-3،صص4نگهدارنده،طب اعتیاد ،سال اول،شماره درمان در آگونیست های دارو ،آذرخش،انتخاب کریم -11

 سوء مستعد و معرض در افراد شناسایی منظور به  APS-AAS-MACRهای آزمون هنجاریابی و روایی بودن عملی مینویی،محمود،صالحی،مهدیه،بررسی-12

 11،1332-123،صص3مجله اعتیاد پژوهی ،ساالول ،شمارهتهران، شهر متوسطه مقطع پسر آموزان دانش بین در مواد مصرف

 کارشناسی نامه ،پایان شیشه مصرف به گرایش و مصرف ولع کاهش و کنترل منبع تغییر در ماتریکس الگوی بر مبتنی درمان تاثیر( 1334.)،ساتی محمد نژاد -13

  منتشرنشده.ابهر آزادواحد مشاوره،دانشگاه ارشد
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Abstract.This study was conducted in order to determine the relationship between addiction susceptibility and defense 

styles in the men under methadone maintenance treatment in the city of Rasht. It was used a correlational method in this 

study and its statistical population was the self-referred addicts who were under treatment at the Rasht outpatient clinics 

in 2015, of which 250 people were selected through the cluster sampling. Defense Styles Questionnaire (DSQ) and 

Addiction Susceptibility Questionnaire (ASP) were used in this study and the data were analyzed through Descriptive 

(Frequency and Central Indexes) and Inferential (Pierson Correlation Coefficient) statistics. The research findings 

indicated that there is a direct and significant relationship between the variables of addiction susceptibility and neurotic 

(r = 0.75) and immature (r = 0.88) defense styles (P ≤ 0.01). Also, there is an inverse and significant relationship 

between the addiction susceptibility and mature defense styles (r = 0.90, P ≤ 0.01). In addition to using the 

pharmaceutical approaches for drug abuse treatment, it is better to take a public education for the patients in the field of 

defense styles.  
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