
  

هاي دلبستگي، اعتياد و نيمرخ رواني افراد معتاد در مقايسه  بررسي رابطه بين سبك

  )در مراكز خود معرف استان بوشهر(با افراد غير معتاد 

  
  1دكتر عليرضا جزايري

  2محمود دهقاني 

  چكيده 

ل گيري الگوهاي احتماالً بيش از هر چيز معطوف به شك ،تاكيد بر روي عوامل موثر در وابستگي مواد و عود مكرر

. دهستنديرپاي شخصيتي است و اين الگوهاي شخصيتي نيز شديداً متاثر از جهت گيري تحولي شخصيت 

كه دلبستگي به عنوان يك عامل تحولي نقشي تعيين كننده در  ستي مختلف نشان داده اها پژوهش ،همچنين

هاي دلبستگي را با  ابطه بين سبكپژوهش حاضر از يك سوء ر ،از اين رو. دهي الگوهاي شخصيتي دارد شكل

دهد و از سوي ديگر به بررسي رابطه بين دلبستگي و اعتياد با نيمرخ رواني  وابستگي مواد مورد بررسي قرار مي

ساله كه در سه ماهه تابستان  35تا  20جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از تمامي مراجعان مرد. پردازد مي

گروه نمونه صد نفر از اين جامعه . اند دهكرراكز خود معرف در استان بوشهر مراجعه ترك اعتياد به م براي 1381

صرف مواد است، كه مو گروه مقايسه نيز شامل صد نفر ديگر بدون هيچ گونه سابقه سوء  دهد را تشكيل ميآماري 

و  2 -ميليونآزمون چند محوري باليني  ،ابزارهاي اين پژوهش. بر اساس متغيرهاي كنترل همتا مي شوند

ي و اعتبار رضايت بخشي در ادبيات پژوهشي مربوط به اين ابزارها يپايا. استپرسشنامه دلبستگي بزرگسال بشارت 

آزمون خي دو . شامل آزمون آماري خي دو و تحليل نيمرخ است ،كار رفتهه هاي آماري ب روش. گزارش شده است

نتايج  ،همچنين. معنادار به دست آمد P›05/0ستگي در سطح براي مقايسه توزيع فراواني افراد بر اساس سبك دلب

به . معنادار است P›01/0در سطح  ها گروهسبك دلبستگي بر نيمرخ رواني  تحليل نيمرخ براي بررسي اثر اعتياد و

طور خالصه اين پژوهش نشان مي دهد كه بين سبك دلبستگي و اعتياد و همچنين بين دلبستگي و اعتياد با 

  . ني رابطه وجود داردنيمرخ روا

  

  مواد، نيمرخ رواني به دلبستگي، وابستگي : كليد واژگان 

  

  

  

  

                                                
  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -1
  كارشناس ارشد روان شناسي -2
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  : مقدمه

اين پديده به . ندهستهاي گزافي براي مبارزه با سوء مصرف مواد متحمل  ها هزينه امروزه دولت

گرفته  هاي مختلف قرار ن در حوزهااجتماعي كانون توجه متخصص -عنوان يك معضل فردي

كه بر همگان روشن  است ها شك اهميت ايجاد راهبردهاي پيشگيري و درمان موثر سال است، بي

 بيش از هر چيز معطوف به ،مواد و عود مكرربه وابستگي  درتاكيد بر روي عوامل موثر  .است

گيري الگوهاي دير پاي شخصيتي است و اين الگوي شخصيتي شديداً متاثر از جهت گيري  كلش

بازنگري ادبيات پژوهشي نشان مي دهد كه عوامل ). 1995  ،1ارلسونك(تحولي شخصيت است 

زيست شناختي، روان شناختي، اجتماعي و خانوادگي متعددي با سوء مصرف مواد مرتبط هستند 

 ،گيري الگوهاي شخصيتي اند كه دلبستگي در شكل ي مختلف نشان دادهها پژوهش). 1999، 2كار(

كنش سازماني سيستم  تبعضي از پژوهشگران اهمي رچوبچهادر اين . است يتعيين كننده مهم

هاي عاطفي، انگيزشي، شناختي و رفتاري مورد تاكيد قرار  دلبستگي را در يكپارچه كردن مولفه

شناسي رواني در دوره  شواهد علمي حاكي از آن است بين دلبستگي با آسيب ،همچنين. اند داده

بين  يبراي مثال شيور و همكاران رابطه معنادار. ردبزرگسالي رابطه وجود دا  كودكي، نوجواني و

 اند دهكرالالت خلقي، اضطرابي، شخصيت و سوء مصرف مواد گزارش تهاي دلبستگي با اخ سبك

روان شناسي تحولي پيوند عاطفه اي را كه بين نوزاد و مادر پديد مي آيد . )1999، 3كاليدي(

در طول زمان داراي ثبات است و نقش مهمي بالبي معتقد است كه دلبستگي . نامد دلبستگي مي

گيرد كه كودك  دلبستگي ايمن زماني شكل مي). 1969، 4بالبي(در بهداشت رواني افراد دارد 

وقتي كودك نگاره دلبستگي خود را . گو، پذيرا و در دسترس بياد نگاره دلبستگي خود را پاسخ

آيد و  گي ناايمن اجتنابي پديد مييت پذير و در دسترس تجربه نكند سبك دلبستمسؤولپاسخگو، 

كند،  ثبات و غير قابل پيش بيني در قبال او اتخاذ مي زماني كه نگاره دلبستگي كودك نقشي بي

راهبردهاي كودكاني كه سبك دلبستگي نا ايمن دارند . گيرد شكل مي دوسوگرادلبستگي ناايمن 

ها براي بيشينه يا كمينه  كوششكنند در طيفي از  اي كه تجربه مي براي غلبه بر عواطف منفي

                                                
١- Carlson 
٢ -Carr 
٣-Casidy 
٤-Bowlby 
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هر دوي اين راهبردها ممكن است كودكان را در معرض . كردن نيازهاي دلبستگي قرار مي گيرد

چرا كه  افراد نا ايمن احتماالً رويدادها و عواطف منفي . خطر بيشتر آسيب پذيري رواني قرار دهند

از سوي ديگر دوزير و همكاران  )1999كاسيدي، (. بيشتري نسبت به افراد ايمن تجربه مي كنند

نقش راهبردهاي جبراني كودكان نا ايمن را به عنوان يك عامل خطر در سالمت رواني برجسته 

مي سازد، ليزوفرانز بر نقش تجارب سخت و آسيب زاي ابتداي زندگي و قوت گرفتن احتمال سوء 

ز نقش تعيين كننده تجارب و بك ني) 1997، 1النيسون(كند  مصرف مواد در اين افراد تاكيد مي 

اي و راهبردهاي جبراني، كه احتماالً  مرتبط با دوره كودكي را در شكل گيري عقايد هسته

عالوه ه ب) 1996بك، . (نقش را در سوء مصرف مواد بازي مي كنند، آشكار ساخته است ترين مهم

در معتادان به اين  مارلت در يك بررسي براي تعيين و طبقه بندي عوامل ايجاد كننده عود مكرر

نقش را در عود مكرر  ترين مهمنتيجه رسيد كه تجربه و رويارويي با عواطف و رويدادهاي منفي 

رسد كه افراد نا ايمن براي فرونشاني عواطف منفي  به نظر مي). 1985، 2مارالت. (بازي مي كنند

از سوء مصرف مواد به  كنند احتماالً بيش از افراد ايمن زايي كه تجربه مي و رويدادهاي آسيب

مطالعات متعددي رابطه بين سوء مصرف . عنوان يك نوع مكانيزم خود درماني استفاده مي كنند

همگي  ها پژوهشهاي اين  يافته. ستا مواد و ديگر اختالالت روانپزشكي را مورد بررسي قرارداده

، 3استاباي(است مصرف مواد و اختالالت روانپزشكي  دهنده هم پوشي گسترده بين سوء نشان

در . بيماري توام به تشخيص دو يا چند اختالل روانپزشكي در يك فرد اطالق مي شود). 1991

هايي كه تشخيص  درصد از زن65از مردها و  درصد 76است كه  شده يك تحقيق پيمايشي گزارش

ين تر شايع. اند اند، يك تشخيص روانپزشكي ديگر نيز داشته وابستگي مواد را دريافت كرده

اختالالت رواني توام در اين تحقيق اختالل شخصيت ضد اجتماعي، اختالالت خلقي و اضطرابي 

كن و همكاران نيز بر افراشتگي  مك).4،1994انجمن روانپزشكان آمريكا( ستگزارش شده ا

عالوه بر اين در . كنندگان مواد گزارش كرده اند مصرف مقياس ضد اجتماعي و مرزي را در سوء 

و پيتز ) 1991(وودي   ،)1985(هسل بروك ) 1982(كه توسط رونساويل و همكاران  مطالعاتي

                                                
١ -Lowinson 
٢-Marlatt  
٣ -Staby 
٤-American Psychiatric Association (APA)  
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مصرف كنندگان مواد صورت گرفته، نشان دهنده همراهي سوء مصرف مواد   بر روي سوء) 1985(

، هژير )1378(مطالعاتي كه توسط ارشدي ). 1،1985استاباي و پتس.(با اختالالت روانپزشكي است

به طور خالصه نتايج . كند هاي فوق حمايت مي انجام گرفته از يافته) 1379(و رضايي ) 1376(

متعدد تحقيقات بر روي سوء مصرف كنندگان مواد از يك سو نشان دهنده الگوهاي شخصيتي 

نابهنجار آنها است و از سوي ديگر پيش آگهي بهبودي و درمان آنها شديداً وابسته به اين 

اين داده ها بيانگر آنند كه افراد . با سوء مصرف مواد است الگوهاي شخصيتي و اختالالت توام

بيشتر سود خواهند  واجد تشخيص سوء مصرف مواد يا وابستگي مواد، از آن نوع مداخالت درماني

برد كه الگوهاي رفتاري نابهنجار و اختالالت توام را در مفهوم پردازي، فرمول بندي و طرح 

هاي دلبستگي به  پژوهش از طرفي به بررسي نقش سبك در اين. درمان در نظر داشته باشند

عنوان يك عامل تحولي در گرايش به مصرف مواد پرداخته مي شود و از طرف ديگر رابطه بين 

  . هاي دلبستگي و وابستگي مواد با نيمرخ رواني افراد معتاد مورد بررسي قرار مي گيرد سبك

  

   پژوهش  روش

ها اين طرح از نوع غير آزمايشي،  داده از نظر نحوه گردآوري پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و

  . مقايسه اي است -علي

ترك اعتياد به مراكز  براي 81كه در تابستان ) مذكر(عبارتند از افرادي  شجامعه آماري اين پژوه

كه  شدندافرادي جزء اين جامعه آماري پذيرفته  فقطخود معرف در استان بوشهر مراجعه كرده اند، 

، مدت وابستگي باشدند، حداقل تحصيالت آنها دوم راهنمايي داشتقرار  35تا  20ر طيف سني د

روش . و حداقل يك هفته از مرحله سم زدايي آنها گذشته باشداست سال بوده  7تا  2آنها بين 

تعداد نمونه يك گروه صد نفري از اين . گيري در دسترس است گيري از نوع نمونه نمونه

مصرف   سوء   گونه سابقه وابستگي يا است و گروه مقايسه نيز شامل صد نفر بدون هيچآماري  جامعه

  . شوند مواد است كه بر اساس متغيرهاي كنترل سن، جنس و تحصيالت هتما و انتخاب مي

                                                
١-Pitts  
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و ) MCMI-II( 2-كار رفته در اين پژوهش آزمون چند محوري باليني ميلونه ابزارهاي ب

باليني و  شناس روانتوسط تئودور ميلون،  MCMI-II.استپرسشنامه دلبستگي بزرگسال 

د و فرم تجديد نظر شده آن در شتهيه  1997نسخه اول آن در سال . شخصيت ساخته شده است

كننده  مقياس باليني و يك عامل تعديل 22شامل  MCMI-II. ده استشمنتشر  1987سال 

)X( يك مقياس اعتبار ،)V(و دو مقياس سنجش گرايش پاسخ ، )Z وY (است .MCMI-II 

پرسشنامه سبك . ، براهني و مهرابي  هنجاريابي مقدماتي شده است)1372( توسط خواجه موگهي

اين پرسشنامه، دلبستگي را در سه سطح . است هدش دلبستگي بزرگسال نيز توسط بشارت تهيه

ريب پايايي همساني دروني مواد و ض. ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دو سوگرا مشخص مي كند

مراكز خود  شناس روانابزارهاي پژوهش توسط . بخش گزارش شده است اين پرسشنامه رضايت

  . و به كار گرفته شدمعرف، به شكل انفرادي و در حضور آزمونگر اجرا 

براي مقايسه توزيع . هاي آماري به كار رفته، آزمون آماري خي دو و تحليل نيمرخ است روش

هاي دلبستگي گروه معتاد با گروه غير معتاد از آزمون خي دو استفاده  سبك فراواني افراد بر اساس

. د و براي آزمون معناداري تفاوت نيمرخ رواني گروه ها از تحليل نيمرخ استفاده شده استش

تحليل نيمرخ شكل خاصي از تحليل چند متغيري است كه براي مقايسه نيمرخ ها مورد استفاده 

الزم به ذكر است وقتي كه مقايسه نيمرخ گروه معتاد با گروه ). 1989 1تاباچينك(قرار مي گيرد 

ظر است مقياس وابستگي الكلي و وابستگي دارويي در تحليل نيمرخ حذف مي نغير معتاد مد

  . ستا ها ر به دليل تفاوت مسلم گروه معتاد با گروه غير معتاد در اين مقياسماين ا. ندوش

  

  ها  يافته

تفاوت بين . دشاز آزمون آماريخي دو استفاده  1اي مربوط به جدول شماره ه براي تحليل داده

در  58/7و ارزش  2هاي دلبستگي در گروه معتاد با گروه غير معتاد با درجه آزادي  سبك فراواني

  . معنادار است P›05/0سطح 

  

                                                
١- Tabachik 
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  توزيع فراواني افراد بر اساس گروه و سبك دلبستگي -1شماره جدول 

  سبك دلبستگي

 هگرو
 ايمن

 ناايمن
 كل

  دو سوگرا   اجتنابي 

  99  17  22  60  غير معتاد

  98  24  28  46  معتاد

  197  41  50  106  كل

نشان مي دهد كه تفاوت بين نيمرخ رواني افراد معتاد با افراد غير معتاد در سطح  2جدول شماره  

01/0‹P در . اد را نشان مي دهدمعنادار است و نمودار شماره يك نيز برافراشتگي نيمرخ گروه معت

نشان دهنده تفاوت معنادار در آن مقياس بين افراد معتاد با غير معتاد ) ∗(اين نمودار عالمت 

  . است

افراد معتاد در ) تحليل نيمرخ(خالصه تحليل واريانس چند متغيري  -2شماره  جدول

   2 -مقايسه با افراد غير معتاد در آزمون ميلون

 معناداري   F نگين مجذورات ميا   df مجذورات  منبع 

  01/0 8/134  74/77691 1  74/77691  گروه ها 

       30/576  195  01/112380  خطا 

  

براي مقايسه نيمرخ رواني افراد معتاد در ) تحليل نيمرخ(خالصه تحليل واريانس چند متغيري 

نشان  3جدول شماره . معنادار بود) F)2، 95= (89/5و  P›01/0(سبك هاي دلبستگي مختلف 

  . مي دهد كه تنها تفاوت بين نيمرخ افراد ايمن با نيمرخ افراد ناايمن دوسوگرا معنادار است
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خالصه تحليل آزمون توكي براي مقايسه نيمرخ افراد معتاد داراي  -3شماره جدول 

   2 -سبك دلبستگي ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا در آزمون ميلون

سبك دلبستگي  شاخص 

)I (  

سبك 

  ) J(دلبستگي 

  تفاوت ميانگين

)I-J (  

خطاي انحراف 

 استاندارد 

 معناداري 

  توكي 

HSD   

  45/0  19/1  - 44/1  اجتنابي   ايمن 

  01/0  25/1   -29/4∗  دوسوگرا   

  1/0  38/1  85/2  اجتنابي   دوسوگرا 

  

فراد غير معتاد براي مقايسه نيمرخ رواني ا) تحليل نيمرخ(همچنين تحليل واريانس چند متغيري 

نشان  4جدول شماره . معنادار بود) F)2، 96= (26/12و P›01/0(در سبك هاي دلبستگي مختلف

  . مي دهد كه تفاوت بين نيمرخ افراد ايمن با نيمرخ افراد ناايمن اجتنابي و دو سوگرا معنادار است

  

راي سبك خالصه آزمون توكي براي مقايسه نيمرخ افراد غير معتاد دا -4 شماره جدول

  2-دلبستگي ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا در آزمون ميلون

سبك  شاخص 

  ) I(دلبستگي 

سبك 

  ) J(دلبستگي

تفاوت ميانگين 

)I-J (  

خطاي انحراف 

 استاندارد 

 معناداري 

  توكي 

HSD   

  01/0  17/1  -39/4∗  اجتنابي   ايمن 

  01/0  29/1  -26/5∗  دوسوگرا   

   84/0  52/1  - 87/0  دوسوگرا   اجتنابي 

تحليل (شود تحليل واريانس چند متغيري  نشان داده مي 8 و 7 -6كه در جداول شماره  چنان

براي مقايسه نيمرخ رواني افراد معتاد با نيمرخ رواني افراد غير معتاد در هر سه سبك ) نيمرخ

ست و مقايسه معنادار ا P›01/0دلبستگي ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا در سطح 

  . داد رواني افراد معتاد را در هر سه سبك نسبت به افراد غيرمعتاد نشان ها برافراشتگي نيمرخ نيمرخ
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افراد معتاد و غير ) تحليل نيمرخ(خالصه تحليل واريانس چند متغيري  - 5شماره  جدول 

  2 -معتاد داراي سبك دلبستگي ايمن در آزمون ميلون

 معناداري   F ميانگين مجذورات    df مجذورات مجموع  منبع 

  01/0 99/75  35/44779 1  35/44779  گروه ها 

       24/589  104  15/61281  خطا 

 
افراد معتاد و غير ) تحليل نيمرخ(خالصه تحليل واريانس چند متغيري  -6 شماره جدول

   2 -معتاد داراي سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي در آزمون ميلون

 معناداري   F ميانگين مجذورات  df مجذورات مجموع  منبع 

  01/0 73/30  88/9929 1  88/9929  گروه ها 

       16/323  48  72/15511  خطا 

  

افراد معتاد و غير ) تحليل نيمرخ(خالصه تحليل واريانس چند متغيري  -7 شماره جدول

   2 -معتاد داراي سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا در آزمون ميلون

 معناداري   F ميانگين مجذورات    Df مجذورات  منبع 

  01/0 8/30  97/13585 1  99/13585  گروه ها 

       8/440  39  22/17191  خطا 

  

  بحث و نتيجه گيري 

ي گزارش شده در ها پژوهشفراواني بيشتر افراد داراي سبك دلبستگي ناايمن در گروه معتاد با 

پژوهش هايي كه رابطه بين  اين يافته از نتايج). 1999كاسيدي، (اين زمينه همخوان است 

). 1997النيسون، (كند حمايت مي ستا دلبستگي و آسيب شناسي رواني را مورد بررسي قرار داده

به عالوه به نظر مي رسد كه اين يافته با مطالعات دو زير و همكاران، با مدل پيشگيري و درمان 

بك، ( است دهشيس اس بك ارايه و با مفهوم پردازي شناختي اعتياد كه توسط جود) 5(ليز و فرانز 
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دو زير نقش راهبردهاي جبراني كودكان ناايمن را به عنوان يك . در يك راستا باشند) 1996

عامل خطر در سالمت رواني برجسته ساخته است، ليزوفرانز بر نقش تجارب سخت و آسيب زاي 

مال سوء مصرف اي، عواطف منفي و قوت گرفتن احت گيري عقايد هسته ابتداي زندگي در شكل

مواد تاكيد مي كند و بك نيز بر نقش تعيين كننده تجارب مرتبط با دوره كودكي در شكل گيري 

 ،كنند نقش را در سوء مصرف بازي مي ترين مهمعقايد هسته اي و راهبردهاي جبراني كه احتماالً 

  . آشكار ساخته است

يف، مكانيزهاي رشد نايافته، ي مقابله اي ضعها مهارتاحتمال همراهي تجربه عواطف منفي، 

سبك شناختي معيوب، تعارض درون رواني و بين شخصي با سبك دلبستگي ناايمن بيشتر است 

و اين عوامل ممكن است احتمال سوء مصرف مواد را ) 1379-80شريفي نژاد و گلي نژاد، (

ر از افراد ايمن به نظر مي رسد كه مشكالت ذكر شده در افراد ناايمن آنها را بيشت. افزايش دهند

در معرض خطر سوء مصرف مواد به عنوان يك مكانيزم خود درماني جهت تعديل و فرونشاني 

برافراشتگي معنادار نيمرخ رواني افراد معتاد نسبت به نيمرخ . عواطف و تحارب منفي قرار دهد

). 1991تاباي، اس(رواني افراد غير معتاد نيز با يافته هاي گزارش شده در اين زمينه همخوان است 

مصرف مواد با   كه افراد در معرض خطر سوء دهد مرور ادبيات پژوهشي در اين زمينه نشان مي

يعني افرادي كه سوء مصرف . كند اختالالت رواني به احتمال زياد از اصل هم كنشي پيروي مي

كه با . ري دارنددهند، احتماالً الگوهاي رفتاري نابهنجا مواد را در سنين نوجواني از خود نشان مي

مصرف مواد را  شروع سوء مصرف مواد شدت مي يابند و شدت يافته چنين الگوهايي نيز رفتار سوء

اين چرخه معيوب كه بي شك عوامل متعدد ديگري نيز در آن دخيل  ،تشديد مي كند و در نهايت

  . هستند ممكن است منجر به بروز سندرم هاي باليني و اختالالت شخصيتي شوند

ادار نشدن تفاوت مقياس وسواسي مي تواند تبيين خوبي براي فقدان رفتارهاي مراقبتي در اين معن

چرا كه مقياس . هر چند كه اين نكته تا اندازه اي بايد محتاطانه در نظر گرفته شود. افراد باشد

و عدم تفاوت بين گروه معتاد  ،اما. وسواسي به شكل واضحي با رفتارهاي بهداشتي وابسته نيست

غير معتاد در مقياس وابسته هر چند با برافراشتگي مقياس ضد اجتماعي سازگار است، ولي با 

اين امر احتماالً با همگن نبودن و پيچيدگي وضعيت . برافراشتگي مقياس مرزي سازگار نيست

و بد جلوه دهي ) X(باال بودن مقياس فاش گويي . سوء مصرف كنندگان مواد قابل توجيه است
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)Z (زيرا آنها در محيط هاي  ،فراد معتاد مي تواند نشان دهنده نوعي فرياد براي  كمك باشددر ا

  . باليني تست شده اند

معنادار شدن تفاوت نيمرخ رواني افراد ايمن با افراد ناايمن هم در گروه معتاد و هم در گروه غير 

هر چند در اين ميان تنها  .معتاد نشان دهنده تاثير سبك هاي دلبستگي بر نيمرخ رواني افراد است

اين امر احتماالً به دليل . تفاوت بين نيمرخ رواني اجتنابي با دو سوگرا در گروه معتاد معنادار نبود

نيمرخ رواني افراد معتاد و غيرمعتاد در سبك هاي . تاثير اعتياد بر نيمرخ رواني در گروه معتاد است

و اين تفاوت ناشي از اثر اعتياد بر نيمرخ رواني  دلبستگي مشابه تفاوت معناداري را نشان مي دهد

هر چند رابطه اي بين دلبستگي با  ،در نهايت. در زماني است كه تاثير دلبستگي كنترل شده است

وابستگي مواد و همچنين رابطه اي بين دلبستگي و اعتياد با نيمرخ رواني افراد در اين پژوهش در 

تر از همه  محدوديت هاي خاص خود انجام گرفته است و مهمنمونه اي محدود و با ابزار هايي با 

  . ستاها  به گفته كروسكال و ماستلر رد فرض صفر تنها بيانگر خطاپذيري تئوري كه اين
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