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 مقاله پژوهشی

  در بازپروري معتادین مرد شهر ارومیه نفسعزتگرایی و بررسی نقش کمال
  

  ٢يرامي، جواد ب١*يانيآرزو ک
 

  28/08/1397تاریخ پذیرش  19/06/1397تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

و  هایی براي کنترلتوان برنامهزیرا با شناخت این عوامل می ؛د بسیار مهم استندارشناخت عواملی که در اعتیاد و بازپروري معتادان نقش  :هدف و زمينهپيش
  گرایی در بازپروري معتادین مرد شهر ارومیه بود.و کمال نفسعزت. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش تر معتادان طراحی کردکاهش اعتیاد و یا بازپروري سریع

هاي ترك که در کمپمرد شهر ارومیه  شدهيبازپرورهمه معتادان از جامعه آماري این پژوهش باشد. یم یشیمایپ - یفین مطالعه از نوع توصیامواد و روش کار: 
اطالعات با استفاده از دو پرسشنامه  يآورجمعآمد.  به دستدر دسترس  يریگنفر بود که با روش نمونه 348حجم نمونه  .ل شده استیاد حضور داشتند، تشکیاعت

 5) خطاتشخیص ( ضریب مطالعه این همکاران صورت گرفت. در و هیل گراییکمال شده بازنگري روزنبرگ و پرسشنامه نفسعزتشده  يامه بازنگرشامل پرسشن
  .شد گرفته نظر در) α=05/0( درصد

ادراك فشار از سوي والدین، تالش براي عالی بودن، ، هدفمندي، یدهسازماناز اشتباهات، نظم و  ی، نگراننفسعزت يرهاین مطالعه متغیج اینتا بر اساسها: افتهي
  ).P=001/0ن داشتند (یمعتاد يبا بازپرور يداریو نشخوار فکري رابطه معن استانداردهاي باال براي دیگران، نیاز به تأیید

  ).P=001/0با بازپروري معتادین شهر ارومیه وجود دارد ( نفسعزتگرایی و دار بین کمالنتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی :يريگجهينت
 گرایی، کمالنفسعزتن، یبازپروري معتاد کلمات کليدي:

  
 ۷۰۲-۷۰۸ ص، ۱۳۹۷ يد، ۱۱۱درپي ، پيدهم، شماره شانزدهممجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره 

  
  044-327222935پزشکی رازي، تلفن: ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، مرکز آموزشی و درمانی روان :آدرس مکاتبه

Email: arezoukiani@yahoo.com 

  
  مقدمه

یک مشکل  عنوانبهاعتیاد به مواد مخدر در حال حاضر 
هاي ناسالم اجتماعی، است که عالوه بر زمینه مطرح اجتماعی

هاي شخصیتی، روانی و تربیتی اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، زمینه
). 1( هستندبدان از اهمیت زیادي برخوردار  ابتالنیز در چگونگی 

شناخت عواملی که در اعتیاد و بازپروري معتادان نقش دارد بسیار 
 هایی براي کنترلتوان برنامهمهم است. زیرا با شناخت این عوامل می

). 3(تر معتادان طراحی کرد و کاهش اعتیاد و یا بازپروري سریع
د شامل خجالتی بودن، نشوعواملی که باعث اعتیاد می نیترمهم

ناتوانی از رد کردن درخواست دیگران و فشار دوستان، حس بزرگ 
ن گرفت کمدستشدن، کاهش افسردگی، افزایش تمایالت عاطفی، 

برخی عوامل . عالوه بر موارد فوق )4باشد (خطر و ماجراجویی می
دارند که از  يترمهمنقش  زین شناختی در بازپروري معتادانروان

. گرایی اشاره کردو کمال نفسعزتتوان به میان این عوامل می
                                                             

  سنده مسئول)يران (نويا ه،ياروم ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشکپزشکی اطفال، روانار ياستاد ١
  رانيا ه،ياروم ه،ياروم يارشد، دانشگاه علوم پزشک يکارشناس يدانشجو ٢

قضاوتی است فردي درباره شایستگی فرد که یک ویژگی  نفسعزت
اي یا اختصاصی یک نگرش لحظهشود، نه شخصیتی محسوب می

معناي ارزیابی مداوم شخص  نفسعزت ).5هاي خاص (براي موقعیت
چهار عامل مؤثر  نفسعزتباشد. در نسبت به ارزشمندي خود می

است که این چهار عامل شامل میزان احترام و پذیرشی که فرد از 
هاي موفق در زندگی، کند، میزان تجربهسوي دیگران دریافت می

وه دهد و نحها را تغییر میها و انتظاراتی که بر مبناي آن تجربهرزشا
باشند پاسخ فرد به از دست دادن احساس ارزشمند بودن خود می

افراد در مقابل نظرها و عقاید  ،پذیري). بر اساس نظریه آسیب6(
پذیر هستند، مگر اینکه اعتقاد راسخی به توانایی و مردم آسیب

شود تا افراد باال موجب می نفسعزتهاي خود داشته باشند. ارزش
با مشکالت زندگی و در زمان رویارویی با حوادث  شدنمواجهدر زمان 
ها کمتر احساس ناتوانی و دلسردي کنند. در مقابل افراد با و بحران

ها و محیط قرار تحت تأثیر محرك یسادگبهپایین  نفسعزت
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 ). بر اساس نظر7آورند (گیرند و به رفتارهاي ناهنجار روي میمی
در رفتارهاي انحرافی مانند اعتیاد  نفسعزت )8( 1منز و همکارانیج

تواند پایین می نفسعزتدر دو مرحله نقش دارد. در مرحله اول 
ار با رفت نفسعزتآید. یعنی  حساببهعلتی براي رفتار انحرافی 

انحرافی همبستگی منفی دارد. در مرحله دوم رفتارهاي انحرافی 
دارند. یعنی جستجو براي تسکین  نفسعزتهمبستگی مثبتی با 

کند که به گروه همساالن ارزشی خود فرد را تشویق میاحساس بی
که داراي رفتار انحرافی هستند، بپیوندند و شروع به مصرف تفننی 

و همکاران  یاالسالمخیشکه توسط  یقی. در تحقدمواد مخدر کنن
 يدر افراد عاد نفسعزت) صورت گرفته بود؛ نشان داده شد که 9(

ن ینکه ایباشد و ایسه با افراد وابسته به مواد مخدر کمتر میدر مقا
 و کیخانین یبرخوردارند. همچن يشتریب يافراد از خشونت رفتار

 بر درمان نفسعزتدار ق نقش مثبت و معنیی) در تحق10همکاران (
 نفسعزتافتند یز درین 2یافراد معتاد را نشان دادند. برماس و استاک

 ش به مواد مخدرین گرایدر ترك و همچن مؤلفهن یتریاز اساس یکی
هستند و به علت  ینییپا نفسعزت يکه دارا يکه افراد باشدیم

ش به مواد مخدر در یهستند گرا يشتر منزویب نفسعزتکمبود 
 يکه تالش برا يافتند که افرادین دریو همچن شتر استیب هاآن

ش دهند یخود را افزا نفسعزتد یترك مواد مخدر را دارند با
)20،19.(  

یکی دیگر از عواملی که نقش مؤثري در بازپروري معتادان دارد، 
اي از معیارهاي عنوان مجموعهگرایی بهگرایی است. کمالکمال

ات منفی، انتقاد يهایابیخودارزبسیار باال براي عملکرد است که با 
سبک نوروتیک و  عنوانبهگرایی و سرزنش خود همراه است و کمال

). بر اساس 11(قرار گرفته است  موردتوجهمنفی در رفتار 
کی . یگرایی وجود داردبهنجار و نوروتیک دو نوع کمال يبندمیتقس

گرایی مثبت یا انطباقی که در آن فرد استانداردهاي شخصی کمال
در امور،  یدهسازمان، گرایش به نظم و دسترسقابلسطح باال اما 

احساس رضایتمندي از عملکرد خود، جستجو براي تعالی در امور و 
هاي مثبت را دارد. این بعد با انگیزش براي رسیدن به پاداش

). 12هاي سازگاري مانند عاطفه مثبت رابطه مستقیم دارد (شاخص
، فرد شودگرایی منفی یا غیر انطباقی نامیده میدر نوع دوم که کمال

ط ، نگرانی مفرنانهیبرواقعیغردهاي شخصی سطح باال و با استاندا
درباره اشتباهات و نقایص شخصی، ادراك فشار زیاد از محیط براي 
کامل بودن، ادراك فاصله زیاد بین عملکرد شخصی و استانداردها و 
شک و تردید اجبارگونه در امور و پرهیز از عواقب کارکردهاي 

هاي ناسازگاري مثل عاطفه شخصی مواجه است. این بعد با شاخص
ق یقات گذشته مانند تحقیدر تحق). 13منفی رابطه مستقیم دارد (

                                                             
 ١  

 بین در عواطف کنترل و گراییکمال مقایسه ضمن) 1( زئی حسین
 میزان که رسید نتیجه این به زاهدان شهر معتادان غیر و معتادان

 یزانم و کمتر معتادان غیر با مقایسه در معتادان مثبت گراییکمال
 ود.ب بیشتر معتادان غیر با مقایسه در معتادان منفی گراییکمال

 مبارکی نجار و قدرتی مجره، اسدي علیلو، رنجبر نوشري، همچنین
 با مقابله راهبردهاي مقایسه عنوان با گریپژوهشی د . در)14(

 رفمص اختالل به مبتال افراد در خودکارآمدي و گراییکمال استرس،
 یاسمق در مبتال گروه که رسیدند نتیجه این به بهنجار افراد و مواد

 مقیاس در و کمتر میانگین نمره داراي مثبت گراییکمال
. ودب بهنجار گروه از بیشتر میانگین نمره داراي منفی گراییکمال
 بین رابطه یبررس ضمن کوننو دیگر پژوهشی درن، یهمچن

 هک رسید نتیجه این به نفسعزت و الکل نوشیدن مواد، سوءمصرف
 و معکوس رابطه نفسعزت با الکل نوشیدن و مواد سوءمصرف بین

گرا هنگام تجربه افراد کمالاست که  ذکرقابل. دارد وجود معنادار
استفاده از فعالیت خودکنترلی، از طریق سرزنش  يجابهشکست 

این افراد بیشتر در معرض  رونیازاخود به دنبال کامل بودن هستند. 
 شدهمطرح). با توجه به مباحث 15گیرند (خطر مواد مخدر قرار می

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا 
گرایی در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه نقش و کمال نفسعزت
  ؟ا نهی دارد

  
  مواد و روش کار

جامعه باشد. یم یشیمایپ - یفیپژوهش حاضر، از نوع توص
مرد شهر ارومیه  شدهيبازپرورهمه معتادان را آماري این پژوهش 

، مراکز سرپایی ترك اعتیاد و سازمان 15هاي ماده که در کمپ
از  يبهزیستی شهر ارومیه حضور داشته و حداقل شش ماه عار

نفر  348حجم نمونه  .دهدیل میرا تشک مواد مخدر بودند، هرگونه
  در دسترس وارد مطالعه شدند. يریگبا روش نمونهبود که 

 هاآنت وارد مطالعه شدند و به یافراد منتخب پس از کسب رضا
  نان داده شد که اطالعاتشان محرمانه خواهند ماند.یاطم

 -2ت مذکر یجنس-1ورود به پژوهش عبارت بودند از:  يارهایمع
مشارکت  يبرات آگاهانه یل و رضایتما -3فرد در حال تر مواد باشد 
  در مطالعه را داشته باشد.

اطالعات با استفاده از دو پرسشنامه شامل پرسشنامه  يآورجمع
 شده بازنگري روزنبرگ و پرسشنامه نفسعزتشده  يبازنگر
و همچنین طراحی چندین سؤال باز از  همکاران و هیل گراییکمال

  سوي محقق صورت گرفت.

 ٢-Barmas& Staki  
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 ار روزنبرگ نفسعزتپرسشنامه  ییایپا) 1386و بهلول ( یرجب
ب یآوردند و دامنه ضرا به دستدرصد  84کرونباخ  يبا روش الفا

روزنبرگ  نفسعزتاس یمق گانهده يهاسؤالک از یهر  یهمبستگ
دار گزارش کردند که یمعن P>001/0در سطح  76/0تا  56/0را از 

 یخوب یدرون یس از همبستگایمق سؤالانگر آن است که ده یب
  .کنندیمان یک سازه را بیهستند و  برخوردار

ل و یه ییگراکمالپرسشنامه ، از ییگراکمالسنجش  يبرا
ر یز 6عبارت و  58با  ن پرسشنامهیا ) استفاده شد.2004همکاران (

 يبرا تالش – یدهسازمان و نظم – ي: هدفمندیاس (انطباقیمق
باال  ياستانداردها – يفرد نیب تیحساس: یانطباق ریغ و بودن یعال
 یسمائ و هومن 	توسط) نیوالد يسو از فشار ادراك –گران ید يبرا

 یابیو هنجار ي، رواسازیابیاعتبار  یرانی) در نمونه ا1389در سال (
  .شد

ف یتوص يبرا یفیاز آمار توص هاداده تحلیل منظوربه 
 آزمون از تحقیق هايفرضیه آزمون يبرا ق ویتحق یشناستیجمع

 ي،آمار هايفرضیه آزمون براي مطالعه این در. استفاده شد رگرسیون
  .شد گرفته نظر در) α=05/0( درصد 5) خطاتشخیص ( ضریب
  

  هاافتهي

معتادان نفر از  348ن مطالعه شامل یا ينمونه آمار
پلم و یدرصد) د 7/53( 206ن تعداد یبودند که از ا شدهيبازپرور

و  یدرصد) کارشناس 20( 76، یکارداندرصد)  3/25( 98پلم،یردیز
 7/54( 210 یف سنیبودند. از نظر توص يدرصد) دکتر 1/1( 4

 69سال و  30-50ن یدرصد) ب 1/27( 105سال، 30درصد) کمتز از 
ن از نظر زمان یسال سن داشتند. همچن 50شتر از یدرصد) ب 2/18(

) درصد 9/43( 167درصد) کمتر از شش ماه،  3/41( 121 يبازپرور
  ک سال بود.یشتر از یدرصد) ب 2/15( 62ک سال و یاز شش ماه تا 
 ضریب همبستگی پیرسون بین سهق ین تحقیج اینتا بر اساس

از  بود و 568/0) برابر با بازپروري و گرایی، کمالنفسعزتمتغیر (
آمد، با توجه به مقدار مجذور  به دست 001/0طرفی سطح معناداري 

R  از  %2/32بود، این امتیاز بیانگر این است که  322/0که برابر با
د. باشمی گراییکمال و نفسعزتتغییرات بازپروري تحت تأثیر 

ن شامل یمعتاد يبر بازپرور یفرع يرهایمتغ ریتأثدرخصوص 
، هدفمندي، یدهسازماناز اشتباهات، نظم و  ی، نگراننفسعزت(

استانداردهاي ادراك فشار از سوي والدین، تالش براي عالی بودن، 
و نشخوار فکري) همانطور که در  باال براي دیگران، نیاز به تأیید

 يدار یرها رابطه معنیمتغ یشود، تماممشاهده می 1جدول شماره 
  ).P=001/0داشتند (ن یمعتاد يبا بازپرور

  
  قیتحق يهاهیفرضافته ی ):۱جدول (

  قیتحق يهاهیفرض

 بیضر
ستگ

همب
  ی

ون 
آزم

F 

معن
ح 

سط
 ی

  يدار

  قبول
  ا ردی

  هیفرض

  قبول  001/0  89.709  568/0  تأثیر دارد. گرایی در بازپروري معتادین شهرستان ارومیهو کمال نفسعزتفرضیه اصلی: 

  قبول  001/0  109.808  674/0  تأثیر دارد.در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه  نفسعزتفرضیه فرعی اول: 

  قبول  001/0  82.618  424/0  تأثیر دارد. در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه فرضیه فرعی دوم: نگرانی از اشتباهات

  قبول  001/0  57.917  665/0  تأثیر دارد. در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه یدهسازمانفرضیه فرعی سوم: نظم و 

  قبول  001/0  199.493  588/0  تأثیر دارد. در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه هدفمنديفرضیه فرعی چهارم: 

یر تأث در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه فرضیه فرعی پنجم: ادراك فشار از سوي والدین
  دارد.

  قبول  001/0  205.082  493/0

  قبول  001/0  56.452  660/0  اردتأثیر د در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه فرضیه فرعی ششم: تالش براي عالی بودن

أثیر ت در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه فرضیه فرعی هفتم: استانداردهاي باال براي دیگران

  دارد.
  قبول  001/0  104.421  465/0

  قبول  001/0  116.805 486/0 تأثیر دارد در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه فرضیه فرعی هشتم: نیاز به تأیید

  قبول  001/0  153.129 537/0  تأثیر دارد. در بازپروري معتادین شهرستان ارومیه فرضیه فرعی نهم: نشخوار فکري
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  يريگجهينتبحث و 
ن یادمعت يو بازپرور نفسعزتن یج مطالعه حاضر بینتا بر اساس

ق یوجود داشت. همسو با مطالعه حاضر در تحق يدار یرابطه معن
)، 2008و همکاران ( 1)، جمینز2004)، برماس (2003استاکی (

و  نفسعزتن یز بی) ن1392( یاالسالمخیش) و 1391( یخانیک
). 20،19،9،8گزارش شد ( يدار ین رابطه معنیمعتاد يبازپرور

 درباره فردي است قضاوتی نفسعزتتوان چنین گفت که می
 یک هن شود،می محسوب شخصیتی ویژگی یک که فرد شایستگی

خاص و فرد معتاد  يهاموقعیت براي اختصاصی یا يالحظه نگرش
گیرد یک قضاوت فردي با توجه به وقتی تصمیم به بازپروري می

دهد و در موقیعتی (اعتیاد) که ود انجام میهاي درونی خشایستگی
او در این مورد  نفسعزتند و یبقرار دارد دور از شخصیت خود می

 کندشود و در این مرحله فرد تصمیم به بازپروري میدار میخدشه
  را دریابد."شخصیت "یا  "خود"تا معنی واقعی 

گرایی بر تصمیم بازپروري معتادین، در براي بررسی تأثیر کمال
تحقیق حاضر ابعادي مانند (نگرانی از اشتباهات، نظم و سازمان 
دهی، هدفمندي، ادراك فشار از سوي والدین، تالش براي عالی 

ار و نشخو دییتأبودن، استانداردهاي باال براي عالی بودن، نیاز به 
ي را داررفت، که کلیه ابعاد تأثیر معنیفکري) مورد سنجش قرار گ

 گرایی همبر بازپروي معتادین نشان دادند، بدین منظور که کمال
تواند جنبه مثبت داشته باشد و هم جنبه منفی، در این زمینه می

 ستا کمال و خوبی خواستار طبیعی طور به است که انسان ذکرقابل
 نقص و عیب بی و کامل باًیتقر انسان و گراییکمال به تمایل این و

 هب گراییکمال مقوله که آنجاست ایراد. ندارد ایرادي خود خودي به
 ودکمب با گراییکمال ناسالم ابعاد که چرا درآید، نابهنجاري صورت
 در .است ارتباط در کمی يهاآسیب و رنجوري روان نفس، به اعتماد

 منفی فاکتور یک عنوانبه لزوماً گراییکمال گفت توانمی واقع
 ردعملک تواندمی که فاکتوري عنوانبه بلکه است، نشده شناخته

 دسته ود به گراییکمال .است مطرح باشد، داشته نیز مفیدي و مثبت
 یگرایکمال در. شودمی تقسیم ناسالم و نابهنجار و سالم و بهنجار
 لذت فرساطاقت و سخت کارهاي انجام از گراکمال شخص بهنجار،

 است، آزاد کارها انجام در کندمی احساس که زمانی و بردمی
 به هاکار انجام در موفقیت با و کند عمل صورت بهترین به کوشدمی

 گراییکمال نوع این در .رسدیم رضایت و خشنودي احساس ايگونه
 خود يهاتالش از دهدمی اجازه فرد به منطقی توقعات و انتظارات

 رینبهت به را کارش و کند رشد بکوشد، وظایف انجام در و ببرد لذت
 براي) بهنجار( گرایانکمال از دسته این واقع در .دهد انجام شیوه

 توانندمی آنان. کنندمی تالش باال معیارهاي به رسیدن
                                                             

1 Jiménez 

 نوع این نیز دلیل همین به و کنند تنظیم را شانییگراکمال
 رابطه مثبت عواطف و باال سطح در پیشرفت به تمایل با گراییکمال
گرایی مورد بحث و در تحقیق حاضر نیز، ابعاد مثبت کمال .دارد

سنجش بود که افراد معتاد براي در امان ماندن از اعتیاد و تبدیل به 
رایی گنقص از نظر اجتماعی و شخصیتی، کمالیک فرد تقریباً بی
هاي مثبت بر بازپروري گردیده و جنبه هاآنموجب تصمیم 

این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. در این میان،  گرایی درکمال
گرایی منفی گاهی طبق تحقیق برخی است که کمال ذکرقابل

منجربه گرایش به مواد مخدر شده است که به  محققین، خود
گرایی منفی از آن یاد شده است. البته گرایی نابهنجار و یا کمالکمال

هیل که در این تحقیق گرایی تعداد تحقیقات در زمینه ابعاد کمال
باشد که در ادامه به مقایسه از آن استفاده شده بسیار اندك می

شود: هاي دیگر اشاره میتطبیقی یافته این تحقیق با نتیجه یافته
ابعاد منفی خود  حاکی از آن بود که 2هاي کننومثال، یافته عنوانبه

ازگار اسمنجرب گرایش به اعتیاد داشته که با یافته تحقیق حاضر ن
) نشان دادند 1) بعالوه، تحقیق حسین زئی و همکاران (18باشد (می

که (نگرانی از اشتباهات، انتقادگري والدین و استانداردهاي باال) در 
با یافته این تحقیق  افراد معتاد و عادي متفاوت است که این امر،

)، از نظر 14همراستا نبوده است. تحقیق رنجبر نوشري و همکاران (
، هدفمندي، تالس براي عالی بودن، یدهسازمانبعادي مانند (نظم و ا

ج این تحقیق همسو بود. یاستانداردهاي باال براي دیگران) با نتا
گرایی منفی دار بودن ابعاد کمالاست که جداي معنی ذکرقابل(

(نگرانی از اشتباهات، ادارك از سوي والدین و نیاز به تأیید) 
 گرایی با تصمیم به بازپروري در این تحقیقهمبستگی این ابعاد کمال

  در مقایسه با ابعاد مثبت داراي امتیاز پایینی بودند.
  

  قيشنهادات تحقيپ
  :نفسعزتپيشنهادات براي 

مان را از گرایش به رفتارهاي پرخطر همچون اي آنکه فرزندانبر
تقویت کنیم  هاآنرا در  نفسعزتسازي کنیم، باید اعتیاد مصون

طوري که نسبت به خود احساس مثبت، مؤثر و خوبی داشته باشند به
باال،  نفسعزتعبارت بهتر  به .ارزشی هستند و باور کنند افراد با

را در مقابل مشکالت و  هاآنی براي نوجوانان است تا حافظپوشش م
یا  سنفعزتزندگی توانمندتر کند. نقش والدین در تقویت  مسائل

کاهش آن بسیار اساسی است به طوري که نحوه صحبت، قضاوت و 
ی تأثیر بسزای هاآننفس گیري اعتمادبهمراقبت از فرزندان در شکل

، انتقاد مداوم، قضاوت نامناسب، والدینی که با تمسخر، اهانت .دارد
کفایت قلمداد کردن، مقایسه با دیگران و عدم توجه به احساسات بی

2 Kounenou 
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نفس و اعتمادبه نفسعزتکنند، سبب کاهش فرزندان رفتار می
آید پایین می هاآننفس شوند. به طوري که اعتمادبهشان میفرزندان

شود براي کسب احساس قدرت ظاهري به و این موضوع سبب می
طرف اعتیاد به موادمخدر، مصرف الکل یا سایر رفتارهاي سوءاخالقی 
کشیده شوند و از این طریق نسبت به رفع کمبودهاي درونی مبادرت 

نه تنها براي گرایش به مواد مخدر بلکه ریشه و  نفسعزت .ورزند
افراد در زندگی مانند تحصیل، رضایت شغلی و  اساس موفقیت

پایین  نفسعزتشود لذا، شناسایی افراد داراي شادکامی و ... می
، مراجعه به نفسعزتامري ضروري و براي رفع و افزایش 

  شود.هاي روان پزشکی و کسب مشاوره پیشنهاد میکلینیک
  :گراييپيشنهادات براي کمال

اند توسالم و نابهنجار باشد، میگرایی به صورت ناوقتی کمال
ساز اختالالتی چون وسواس، افسردگی، بی اشتهایی عصبی، زمینه

اختالالت شخصیت، اختالالت اضطرابی (اضطراب اجتماعی)، 
و خود فرد  شودگرایش به مواد مخدر  تنی واسترس، اختالالت روان

گرایی است و ناخواسته این شاید اطالع نداشته باشد که دچار کمال

ه شود که افراد در درجمشکالت گریبانگیر او گردد، لذا، پیشنهاد می
اول خودشناسی را طبق سؤاالت استاندارد و یا سؤال از دیگران و 
کسب نظر دیگران نسبت به خود را داشته باشند و در صورت مشاهده 

  شناسان جهت رفع مشکل رجوع کنند.این زمینه به رواندر 
شناسی براي کمک به معتادین جهت متخصصین حوزه روان

ي نبهگرایی تأکید کنند و جبازپروري بیشتر بر روي ابعاد مثبت کمال
مقابله و کاهش آنرا  يو راهها ییدر فرد شناسا گرایی راافراط کمال

  د.قرار دهن یت برنامه درمانیدر اولو
ش یت کودکان و با توجه به افزایبا توجه به نقش مادران در ترب

 جامانز یزنان ن خصوصدر یمطالعات شودیمشنهاد یپاد در زنان یاعت
  .گردد

  
  يتشکر و قدردان

مراکز ترك اعتیاد و  يسندگان مقاله از همکاریله نوینوسیبد
ه ن مطالعیکه ما را در ا يسازمان محترم بهزیستی شهر ارومیه و افراد

  را دارد. یفرمودند کمال تشکر و قدردان ياری
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Abstract 
Background and Aims: Identifying the factors that are involved in the addiction addiction and 
rehabilitation is very important, because by identifying these factors, programs can be designed to 
control and reduce addiction and rehabilitate addicts faster. The purpose of this study was to investigate 
the role of self-esteem and perfectionism in the rehabilitation of addicts in Urmia. 
Materials and Methods: This is a descriptive-survey study. The statistical population of this research 
consisted of all rehabilitated addicts in Urmia who were present at addiction treatment camps. The 
sample size was 348, which was obtained by available sampling method. Data collection was done by 
using two questionnaires including Rosenberg self-esteem review questionnaire and Hilly & Associates 
perfectionism review questionnaire. In this study, the coefficient of detection (error) was 5% (α = 0.05). 
Results: According to the results of this study, the variables of self-esteem, worry about mistakes, order 
and organization, purpose, parental perception, effort for excellence, high standards for others, need for 
confirmation and rumination were significantly correlated with rehabilitation of addicts (001 / 0 = P). 
Conclusion: The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between 
perfectionism and self-esteem with rehabilitation of addicts in Urmia city (P = 0.001). 
Keywords: Rehabilitation of addicts, Self-esteem, Perfectionism 
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