
  

  هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله رسي و مقايسة ارتباط بين مؤلفهبر

ساله 36- 30در معتادان به ترياك     
 
1دكتر عليرضا جزايري  

2اله جعفري زاده ذبيح  

3عباس پور شهباز  

 :چكيده

اي و همچنين بررسي ارتبـاط   و راهبردهاي مقابله هاي شخصيتي اين پژوهش در پي بررسي و مقايسه مؤلفه 

نفر معتاد به ترياك بـا   50براي اين منظورگروه تحقيقي شامل . است 36ـ   30بين اين دو در افراد معتاد به ترياك 

نفر را به عنوان گروه گواه انتخاب و با توجـه   50طور براي مقايسه نتايج،  توجه به متغيرهاي كنترل انتخاب و همين

در اين پژوهش از پرسشنامه پنج عامل شخصيت نئـو        . ه متغيرهاي كنترل دو گروه با هم همتاسازي گروهي شدندب

) NEO-FFI (همچنين براي كنترل اثر افسردگي و . اي كارور و شيرر استفاده شد و چك ليست راهبردهاي مقابله

نتايج بـه دسـت آمـده نيـز     . بك نيز استفاده شدهاي شخصيتي از دو آزمون افسردگي و اضطراب  اضطراب بر مؤلفه

حاكي از آن بود كه افراد معتاد بـدون احتسـاب اثـر افسـردگي و اضـطراب از مؤلفـة شخصـيتي عصـبيت بـاالتر و          

برونگرائي، توافق و وجداني بودن كمتري برخوردار بودند، با احتساب افسردگي و اضـطراب، نيـز دو گـروه فقـط در     

اي متمركـز بـر مسـأله     همچنين معتادان از راهبردهـاي مقابلـه  . اند هم تفاوت معنادار داشتهمؤلفه وجداني بودن با 

اي  راهبردهاي غيـر مـؤثر بـا عصـبيت نيـز رابطـه      . كنند كمتر و از راهبردهاي كم اثر و غير مؤثر بيشتر استفاده مي

  .اي معكوس نشان داده اند مستقيم داشتند و با وجداني بودن رابطه

  

  شخصيت، مقابله، معتاد :انگ كليد واژ

 
  :مقدمه

  “: شخصيت عبارت است از. اي بر رفتار آشكار فرد دارد شخصيت نقش تعيين كننده

مجموعه سازمان يافته، واحد و متشكلي از خصوصيات نسبتاً ثابت و مداومي كه بر 

براهني، بيرشك (” كند هم يك شخص را از شخص يا اشخاص ديگر متمايز مي روي
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تحقيقات زيادي نشان ). 1996 1؛ هال و ليندزي1999 4؛ كريسني1371اسي ؛ سي1377

، 1373ساراسون، (اند كه معتادان غالباً داراي مشكالت جدي شخصيتي هستند  داده

هاي بنيادين شخصيت  تواند ريشه در مؤلفه اين مشكالت مي). ترجمة نجاريان و همكاران

يقات روي اعتياد بر موضوع شخصيت به همين خاطر بخش عظيمي از تحق. داشته باشد

ها و الگوهاي  افراد معتاد و مؤلفه شخصيتي آنها تمركز دارد اين تحقيقات از نظريه

مة او  پيروي از نظرية آيزنگ و استفاده از پرسشنا: كنند از جمله مختلف پيروي مي

از  ).1990و همكاران  2طور مثال رزنتال به(هاي شخصيتي معتادان  سنجش ويژگي براي

هاي شخصيتي، الگوي پنج  هاي سنجش مؤلفه هاي شخصيت و الگو جديدترين نظريه

پرسشنامة . شناخته شده است” كري مك“و ” كاستا“ عاملي است كه بويژه با كارهاي 

) NEO-FFI(و فرم كوتاه ) (NEO-PI-Rاست كه دو فرم بلند  معروف آنها آزمون نئو

ن نيز چند تحقيق در خارج از ايران براساس در حوزة شخصيت معتادا. شود را شامل مي

“ از جمله . انجام شده است) هاي فرم بلند و كوتاه با استفاده از پرسشنامه( اين الگو 

كه عود را به عنوان برآيندي در عوامل شخصيتي مورد ) 1998(”  3الياس“ و ” فيشر

ان در پرسشنامه شان مشخص شد كه عودكنندگ گيري يكساله اند در پي بررسي قرار داده

نئو در حوزة عصبيت صاحب نمرات باال و در حوزة وجداني بودن داراي نمرات پاييني 

نفر  40بر روي ) 1995  (و همكارانش          “ مان ”در تحقيقي ديگر كه توسط . هستند

انجام شد به اين نتيجه  NEO-FFIكه سوء مصرف مواد داشته اند و با پرسشنامة 

ان در عصبيت و برونگرايي نمرات بيشتر و در توافق نمرات كمتري رسيدند كه معتاد

نيز در ) 1998(“  4كروميك مك ”و “ كوايرك” . نسبت به گروه بهنجار به دست آوردند

مصرف كنندة مواد درباره   هزار و پانصد نفر سوء 3اي بر روي جمعيتي بالغ بر  مطالعه

كنندگان مواد به  ند كه سوء مصرفهاي شخصيتي و برخي متغيرهاي ديگر يافت مؤلفه

                                                
٤ -Corsini  

Hall & Iindzy١ـ   

٢- Rozental 
٣- Fisher & Elias  

٤- Quirk & McCromick  
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هاي وجداني بودن  طور معناداري نمرات بيشتري در عصبيت و نمرات كمتري در مقياس

 . دست آوردند به NEO-PI-Rو توافق نسبت به گروه بهنجار در آزمون 

هاي شخصيتي انجـام نشـده    ها و ويژگي در ايران تحقيقات زيادي در خصوص مؤلفه

، )1376(، خـديوي  )1354(اهللا اخوت  تحقيقات، كارهاي دكتر ولياز جمله معدود . است

بوده است؛ اما، هيچكدام از اين تحقيقـات براسـاس الگـوي    ) 1377(نيا         و بيد برگ

به همين لحاظ، از يك سـو تحقيـق حاضـر بـه دنبـال سـنجش       . پنج عاملي نبوده است

اسـت و از سـوي   ) پـنج عـاملي  با توجه به الگوي (هاي شخصيتي در جامعه ايراني  مؤلفه

هـاي شخصـيتي    ديگر در اكثر تحقيقات انجام شده، چه در خارج و چه در ايـران مؤلفـه  

طـور مجـزا مـورد ارزيـابي قـرار        هاي مختلف سوء مصرف كننده مواد به معتادان درگروه

اين پژوهش، معتادان مورد مطالعه خود را به افراد وابسته به ترياك محدود . نگرفته است

دهد و  هاي شخصيتي اين افراد را مورد بررسي قرار رده است تا به طور اختصاصي مؤلفهك

هاي شخصيتي افـراد معتـاد    ، مؤلفه) فرضية اول(هاي اصلي خود به عنوان يكي از فرضيه

  .به ترياك را متفاوت از افراد ديگر بررسي كند

اسـت   شناسـي شـده   نام گرفت وارد ادبيـات روان “ مقابله” ساختاري كه  80، در دهة

و به عنوان عاملي كه در ارتباط بـين  ) 1376به نقل از حديدي  1981 1بيلينگر و موس(

كنـد، مـورد توجـه بسـيار بـوده       فشار رواني و اختالالت جسمي يا رواني ميانجيگري مي

  .است

هاي شناختي و رفتاري فرد براي غلبه  را تالش” مقابله“) 1991( 2فلكمن و الزاروس

در سـنجش  . داننـد  بر تنيدگي و تحمل كردن يا به حداقل رساندن اثر آن مي پيدا كردن

هاي كه مطرح است نبود الگوي واحدي در تلقـي   اي، مسال هاي مقابله راهبردها و مهارت

اي است و اين كه الگوهاي مختلفـي و براسـاس آنهـا ابـزار      هاي مقابله راهبردها و مهارت

هاي معتادان در تحقيقات مختلف داخلي  نيز مقابله در حوزة اعتياد. زيادي مطرح هستند

هـاي   در پژوهشـي بـه منظـور بررسـي پاسـخ     . و خارجي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت  

تـر بـا اسـترس     اي ضعيف اي مصرف مجدد مواد در بين نوجوانان، توانمندي مقابله مقابله

                                                
 Bilinger & Moos -١ 

Folcman & Lazarus -٢  
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يشتري از عود ارتباط با ميزان ب) مانند استفاده كم از حل مسأله و راهبردهاي غير مؤثر(

” رونـي “و ” گـورمن “). 1381پـور   به نقـل از حـاجي   1990 1مايزر و براون(داشته است 

هايشان،  دن راهبردهاي مقابله با فشار رواني معتادان و خانواده براي مشخص كر). 1989(

اي متفـاوتي اسـتفاده    هـاي مقابلـه   در نتايج خود به اين اشاره دارند كه معتادان از سبك

به نقـل از  . (ترين سبك مقابله، شيوة غير مؤثر اجتناب رفتاري بوده است كنند و رايج يم

كننـدگان مـواد،    بيشتر مصـرف ) 1998(در بررسي كوايرك و همكاران ). 1378سموعي 

در بررسي ابراهيمـي و موسـوي   . اند اي غير انطباقي گزارش شده داراي راهبردهاي مقابله

رس معتادان خود معرف با الگوي مقابلـه گـروه گـواه داراي    الگوي مقابله با است) 1378(

در پـي  ) 1380(تفاوت معناداري گـزارش شـده اسـت همچنـين، طوفـاني و جوانبخـت       

هـاي، ارزيـابي    اند كه معتادان از راهبردهاي مقابله حل مسـال  بررسي خود گزارش كرده

كـردن و مهـار    شناختي و جلب حمايت اجتماعي كمتر و از راهبردهاي مقابلة جسـماني 

در بررسي خود بـر روي گروهـي از   ) 1381(پور  حاجي. كنند هيجاني بيشتر استفاده مي

هـاي ناكارآمـد    معتادان مواد افيوني نشان داد كه آنان در مقايسه با افـراد سـالم نگـرش   

اي مبتنـي بـر هيجـان و مهـار جسـماني بيشـتر        بيشتري داشته و از راهبردهاي مقابلـه 

  .كنند استفاده مي

هاي هنجاريابي نشده  هايي كه در ايران انجام شده اكثراً از پرسشنامه در بررسي  

هاي رايـج در كشـورهاي ديگـر     اي صرف از پرسشنامه استفاده شده است كه غالباً ترجمه

اي كه با توجه به فرهنـگ   پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه. بويژه آمريكا بوده است

اي افراد  و مورد تجديدنظر قرار گرفته است راهبردهاي مقابلهو هنجارهاي ايراني ترجمه 

هـاي اصـلي    دهد و به عنوان يكي ديگر از فرضيه معتاد به ترياك را مورد بررسي قرار مي

كنـد كـه افـراد معتـاد بـه تريـاك در ميـزان اسـتفاده از          فـرض مـي  ). فرضية دوم(خود 

سعي در آزمون ايـن فرضـيه داشـته     اي با افراد ديگر متفاوت هستند و راهبردهاي مقابله

  . است

                                                
 Myser & Brown -٣  



 
 
  

 
�ر�� ����� ه	ي ���
� ���	دان �□ ٧ 

  

جـدا بـوده   “ هاي فردي تفاوت”به ندرت از مطالعه “ مقابله”در بيشتر اوقات مطالعه        

گروه كثيـري از تحقيقـات در پـي روشـن كـردن نقـش       ). 1996سولز و همكاران (است 

ـ   اي در ارتباط با هم در جمعيـت  هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله مؤلفه اليني و هـاي ب

اند و پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه اصوالً براساس سه الگـو بـوده    بهنجار بوده

شـود كـه شخصـيت تعيـين      اي است، فرض مـي  است؛ در الگوي  اول كه الگوي  واسطه

به نقل از زدنر و انـدلر   199به طور مثال اندلر و پاركر (اي است  كننده راهبردهاي مقابله

1996.(  

دارد كـه شخصـيت و مقابلـه بـه طـور       م كه اضافي نام دارد، بيان ميالگوي دو  

بـه   1986براي مثال پـاركر  (گيري ناسازگاري سهيم هستند  مستقل و جداگانه در شكل

دارد كـه متغيرهـاي    الگو آخر كه الگو تعاملي اسـت نيـز بيـان مـي    ). نقل از زدنر و اندلر

براي مثال (اند  تداوم ناسازگاري دخيل شخصيتي معيني با متغيرهاي مقابله براي ايجاد و

اين پژوهش بـر اسـاس الگـوي اول، يعنـي     ). 1995به نقل از زدنر و اندلر  1983ويتون 

تنها ( هاي شخصيتي و مقابله در اعتياد  اي است و درباره ارتباط بين مؤلفه الگوي واسطه

ارانش كروميـك و همكـ   ، پـژوهش مـك  )شـود  پژوهشي كه در ادبيات پژوهشي يافت مي

طور معناداري با سبك مقابلـه   شخصيتي عصبيت به  است؛ آنها يافتند كه مؤلفه) 1998(

 -28/0(اي مواجهه ارتباط منفي داشـت   فرار و اجتناب مرتبط بود، توافق با سبك مقابله

=r( وجداني بودن نيز با حل مشكل ارتباط منفي داشت ،)27/0-  =r ( طـور بـه    و همـين

عصبيت نيز در حد بااليي با سـبك  ). r=  -29/0(اجتناب مرتبط بود طور منفي با فرار و 

بجز اين چنـد پـژوهش ذكـر شـده در ايـران و خـارج،       . مقابله فرار و اجتناب مرتبط بود

هـايي را دربـاره    در پژوهش حاضر، فرضـيه . شود پژوهش ديگري در اين زمينه يافت نمي

ايـم و در پـي    ريـزي كـرده   اي طـرح  هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله ارتباط بين مؤلفه

  :ها عبارتند از اين فرضيه. ايم بررسي و آزمون آنها بوده

اي غيـر مـؤثر ارتبـاط     ـ مؤلفة شخصيتي عصبيت با ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله1 

  .مستقيمي دارد

اي متمركز بر هيجـان   ـ مؤلفة شخصيتي عصبيت با ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله2

  . ابطة مستقيمي داردر
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اي غيـر مـؤثر رابطـة     ـ مؤلفة شخصيتي برونگرايي با ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله3

  .معكوس دارد

هاي  اي متمركز بر مسال ـ مؤلفة شخصيتي برونگرايي با ميزان استفاده از راهبرد مقابله4 

  .مستقيم دارد  رابطه

اي غيـر مـؤثر    تفاده از راهبردهـاي مقابلـه  ـ مؤلفة شخصيتي وجداني بودن با ميزان اس5 

  . رابطة معكوس دارد

اي غيـر مـؤثر رابطـة     ـ مؤلفة شخصيتي توافق با ميزان اسـتفاده از راهبردهـاي مقابلـه   6

  .معكوس دارد

  

   :روش پژوهش

هـاي مـورد    در اين پژوهش كه يك بررسي پس رويدادي است از دو گروه به عنوان گروه

يج آنها مورد مقايسه قرارگرفت نمونة باليني پـژوهش حاضـر را   مطالعه استفاده شد و نتا

اند كه براي اولين بار به مراكز خـودمعرف  تـرك    ساله تشكيل داده 36ـ  30نفر مرد  50

اين افراد با تحصيالت حداقل پنجم ابتـدايي بـين   . اعتياد شهر تهران مراجعه كرده بودند

گيـري نيـز بـه     نمونـه . به ترياك داشتندسابقة وابستگي ) حداكثر(سال  5و  ) حداقل( 1

ساعت از آخرين مصرف آنهـا   72روش نمونه هاي در دسترس از بين افرادي كه حداقل 

نفر مرد غير معتـاد بـود كـه از روي     50گروه گواه نيز شامل . گذشته بود، صورت گرفت

 آدرس محل سكونت افراد گروه معتاد به طور تصادفي انتخاب شدند به اين صـورت كـه  

انـد و   هاي فرد جنب آدرس افراد گروه معتاد كه واجد شرايط بوده ساكنين صاحب پالك

كردند به عنـوان   اي كسب نمي همچنين در پرسشنامه سابقة سوء مصرف مواد هيچ نمره

در نهايت، هر دو گروه براساس متغيرهـاي تحصـيالت،   . شدند افراد غير معتاد انتخاب مي

  .ي گروهي شدندسن، شغل و سطح درآمد همتاساز

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل دو پرسشنامة اصلي بود كه يكي از آنها آزمـون  

)NEO-FFI( پنج عامل شخصيت نئو
1

بود اين آزمون فرم كوتاهي از آزمون شخصيت نئو   

                                                
Neuroticism, Extraversion, opended-Five Factory Inventory (NEO-FFI) -١   
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)NEO-PI-R (گيري سريع، پايا و معتبري از سنجش صـرفاً پـنج    است كه براي اندازه

ــ  1: ايـن پـنج عامـل عبارتنـد از     . افراد بزرگسال تهيه شده است عامل اصلي شخصيت

ايـن فـرم   .  5ـ وجـداني بـودن  5و 4توافق ـ 4  3پذيري ـ انعطاف3 2ـ برونگرايي2 1عصبيت

تهيـه  ) 1989( 6كـري  آورندگان فرم بزرگ نئو، يعني كاستا و مـك  كوتاه نيز توسط پديد

وردنظر خود را بـراي هـر عبـارت در    ها پاسخ م عبارت دارد و آزمودني 60كه . شده است

، ارائـه  )كامالً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم كامالً مـوافقم (اي  مقياسي پنج گزينه

  .كنند مي

 87/0هاي پرسشنامه همبستگي  است و مقياس 48دامنة نمرات براي هر مقياس صفر تا 

ر، مقادير پاياني آنها از طو با پاسخ مقياس اصلي فرم بزرگ پرسشنامه دارد همين 94/0تا 

). 1378شناس  ؛ به نقل از حق1992كري، كاستا و مك(برآورد شده است  89/0تا  74/0

هر چند در ايران هنوز پژوهشي بر روي فرم كوتاه آزمون صورت نگرفته اسـت بـا وجـود    

ها از طريق روش نصنيف مورد آزمـون قـرار    اين در پژوهش حاضر ضريب پايايي مقياس

  .بود 85/0تا  71/0براي پنج مقياس از گرفت كه 

” وينتـراب “و ” شـيرر “، ”كارور “اي  پرسشنامة اصلي ديگر، چك ليست راهبردهاي مقابله

: سنجد كه عبارتنـد از  اي را مي دسته از راهبردهاي مقابله 4اين پرسشنامه . بود) 1989(

هر دسـته نيـز داراي    .اثر و غير مؤثر راهبردهاي متمركز بر مسأله، متمركز بر هيجان، كم

دامنة نمره براي هر دسته، . گيرد مقياس را در بر مي 18هايي هستند كه مجموعاً  مقياس

ابراهيمـي، محمـدخاني و   . (اسـت  20و در بقيه صفر تا 12اثر صفر تا   در راهبردهاي كم

اعتبار و پاياني اين آزمـون را پـس از ترجمـه و تجديـد نظـر مـورد       ). 1371ذوالفقاري، 

همچنين . سنج مورد تأييد قرارگرفت دكتر روان 4ي قرار دادند كه اعتبار آن توسط بررس

                                                
Neuroticism -٢  
Extraversim -٣  

opended -٤  
aggrebleness -٥  

Conscientiosness -٦  
Carrer, shiere & Weint rab -٧  
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بود  95/0تا  63/0گيري شد كه از  ها از طريق روش بازآزمايي اندازه ضريب پاياني مقياس

  ).1375محمدي،  شاه(

در اين پژوهش از دو آزمون افسردگي و اضطراب بك نيـز اسـتفاده شـد تـا افسـردگي و      

گيري كند و اثر آنها را بر روي نتايج  ها را در حين اجراي پژوهش اندازه زمودنياضطراب آ

  .خنثي كند) از طريق انجام روش آماري كوواريانس(آزمون شخصيت 

 
  : هاي پژوهش يافته

هاي آمـاري   ها، نتايج با استفاده از روش در اين پژوهش، بعد از گردآوري و استخراج داده

 2و  1نتايج در جـداول شـمارة   . بررسي و تحليل قرار گرفتند توصيفي و استنباطي مورد

  .ارائه شده است

شود نتايج آزمون پـنج عامـل شخصـيت     مالحظه مي  1كه در جدول شمارة  طوري همان

)NEO-FFI (      هـاي   حاكي از آن است كه ميـانگين افـراد معتـاد بـه تريـاك در مؤلفـه

هـا بـا اسـتفاده از     تفـاوت ميـانگين   .شخصيتي متفاوت از ميانگين افراد گروه گواه اسـت 

= 77/0و   p=  43/0(پذيري  مورد بررسي قرار گرفت كه بجز در مقياس انعطاف tآزمون 

t (بـدين  . تفاوت دو گروه با هم معنادار بود 05/0و  01/0ها در دو سطح  در بقيه مقياس

هـاي   معني كه افـراد معتـاد بـه تريـاك در مؤلفـة عصـبيت نمـرات بيشـتر و در مؤلفـه         

  .اند برونگرايي، توافق و وجداني بودن، نمرات كمتري نسبت به گروه گواه كسب كرده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
�ر�� ����� ه	ي ���
� ���	دان �□ ١١ 

  

 
 
  

  )1(جدول شماره 

  

پذيري نيز با وجود كمتر بودن نمرات گروه معتاد به ترياك نسـبت   هاي انعطاف در مؤلفه

ار نبود؛ البتـه، ايـن نتـايج بـدون احتسـاب      به گروه گواه، اين تفاوت از نظر آماري معناد

هـاي افسـردگي و اضـطراب     نمرات افسردگي و اضطراب است با احتساب نمـرات آزمـون  

براي خنثي كردن اثر آنها بر نتايج آزمون شخصيت از روش آماري كوواريـانس اسـتفاده   

 شود، نتايج حاكي از آن است كـه  طوري كه در جدول شماره يك مالحظه مي همان. شد

هـا بـا    در بقيـة مؤلفـه  . وجداني بودن با هم تفاوت معنـادار دارنـد    دو گروه تنها در مؤلفه

احتساب نمرات افسردگي و اضطراب، دو گروه با هم تفاوت معناداري نداشته اسـت و در  

هاي  مؤلفه

  شخصيتي
 Mميانگين   ها گروه

انحراف 

  استاندارد
  tمقدار 

درجات 

  آزادي
P   مقدارf  P 

  n  12/25  39/7=50معتاد   )N(عصبيت 

05/6  98  00/0  69/2  10/-  

  n  78/15  8=50غيرمعتاد  )E(ايي برونگر

پذيري  انعطاف

)O(  

  n 04/26  99/5=50معتاد

غير   07/0  29/3  00/0  98  -28/4

  n=50معتاد
98/30  52/5  

  توافق

)A(  

  n  4/25  49/4=50معتاد 

77/0-  98  438/0  04/0  83/0  
غير 

  n=50معتاد
18/26  47/5  

  وجداني بودن

  n  58/30  85/4=50معتاد 

75/3-  98  00/0  21/3  07/0  
غير 

  n=50معتاد
46/34  45/5  

  n  88/31  65/6=50معتاد 

02/5-  98  00/0  26/5  02/0  

  n 32/37  50/5=5غير معتاد 
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بـدين  . دست آمد معنادار به0/05مقياس وجداني بودن، تفاوت دو گروه با سطح اطمينان 

به ترياك از وجداني بـودن كمتـري نسـبت بـه گـروه غيـر معتـاد        معني كه افراد معتاد 

  .برخوردار بودند

دهند كه ميـانگين   درباره فرضية دوم نيز نتايج درج شده در جدول شماره دو  نشان مي

اي، بـا ميـانگين گـروه گـواه      گروه معتاد به ترياك در هر چهار دسته راهبردهاي مقابلـه 

مورد آزمون قرار گرفت كه بجـز در دسـته    tاز آزمون  متفاوت بود؛ اين تفاوت با استفاده

، در سه دستة ديگر از نظر آماري تفاوت دو گـروه در دو  “متمركز بر هيجان”راهبردهاي 

بدين معني كه گروه معتاد به ترياك در مقايسه با گروه . معنادار بود 0/05و  0/01سطح 

از راهبردهاي كم اثـر و غيـر مـؤثر     اي متمركز بر مسأله كمتر و گواه از راهبردهاي مقابله

  .كنند بيشتر استفاده مي

هـاي شخصـيتي و    هايي كه مربوط به ارتباط بـين مؤلفـه   ، يعني فرضيه8تا  3هاي فرضيه

اي است نيز ارتبـاط بـين دو گـروه را بـا اسـتفاده از روش همبسـتگي        راهبردهاي مقابله

  : پيرسون مورد آزمون قرار داد كه نتايج زير به دست آمد

در فرضية سوم كه فـرض شـده بـود مؤلفـة شخصـيتي عصـبيت بـا ميـزان اسـتفاده از          

راهبردهاي غير مـؤثر رابطـة مسـتقيم دارد، همبسـتگي بـين دو متغيـر بـه طـور كلـي          

)00/00 =p 96/0=2 ( معنادار بود، اين همبسـتگي در   0/05و  01/0بود كه در دو سطح

  ) p72/0=2= 00/00( گروه معتاد به ترياك

  )2(ل شماره جدو

راهبردهاي 

  اي مقابله
ميانگين   ها گروه

M 

انحراف 

 SDاستاندارد 
مقدار 

t 

درجات 

  آزادي
P 

متمركز بر 

  مسأله

  n 12/15  49/3=50معتاد 
96/3 -  98  00/0  

  n 58/17  64/2=50غيرمعتاد

متمركز بر 

  هيجان

  n  40/13  97/2=50معتاد 
16/ -  98  87/0  

  n 12/13  26/3=50غيرمعتاد

  اثر كم 
  n  41/6  51/2=50معتاد 

35/4  98  00/0  
  n 30/4  33/2=50غيرمعتاد

  n  54/10  09/4  21/5  98  00/0=50معتاد   غير مؤثر
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  n 54/6  71/3=50غيرمعتاد

  

بود كه در هر گروه ارتباط بين دو متغيـر در هـر دو   ) p39/0=r= 005/0(و در گروه گواه 

اما اين همبستگي و ارتباط در گروه معتاد به تريـاك   معنادار بود،  05/0و  01/0سطح   

بدين معني كه در افراد معتاد به ترياك با باال رفتن نمـرة  . بسيار بيشتر از گروه گواه بود

، ميزان استفاده از راهبردهاي غير مؤثر نسبت بـه افـراد غيـر    ”عصبيت“مؤلفة شخصيتي 

  .شود معتادي كه نمرة عصبيت آنها باالست بيشتر مي

بـا ميـزان اسـتفاده از    ” عصـبيت “مؤلفة شخصيتي : در فرضية چهارم كه فرض شده بود 

رابطة مستقيم دارد، همبستگي بـين دو متغيـر   ” متمركز بر هيجان“اي راهبردهاي مقابله

بود كه از نظر آماري معنادار نبود اين همبستگي ) r 17=r =08/0(به طور كلي             

اما . بود كه از نظر آماري معنادار نبود) p 02/0=r=87/0(نيز     در گروه معتاد به ترياك

 05/0و  01/0بــود كــه از نظــر آمــاري در دو ســطح ) p 37/0=r=00/0(در گــروه گــواه 

رسيم كه باال رفتن نمـرة مؤلفـة شخصـيتي     بدين ترتيب،  به اين نتيجه مي.  معنادار بود

متمركـز بـر   ”اي  اده از راهبردهاي مقابلهعصبيت در افراد معتاد به ترياك با افزايش استف

رود “ عصبيت باالتر”همراه نيست اما در افراد غيرمعتاد هر چه مؤلفه شخصيتي “ هيجان

  . يابد ميزان استفاده از راهبردهاي مذكور نيز افزايش مي

در فرضية پنجم فرض شده است كه مؤلفة شخصـيتي برونگرايـي بـا ميـزان اسـتفاده از      

  همبستگي بين اين دو متغيـر بـه  . رابطة معكوس دارد“ غير مؤثر“ اي بلهراهبردهاي مقا”

ــوركلي  ــه در دو ســطح  ) p 28/-=r=005/0(ط ــود ك ــان  05/0و  01/0ب ــاداري نش معن

بــود و در گــروه گــواه ) p 14/-=r=31/0(ايــن همبســتگي در گــروه معتــادان. دهــد مــي

)54/0=p08/- =r (در نتيجـه،  . عنـادار نبـود  داد كه در هر گروه همبستگي م را نشان مي

. بيني شده در فرضيه در افراد معتاد و غيرمعتاد به طور مجزا معنـادار نيسـت   رابطة پيش

اي غيـر مـؤثر كمتـر     يعني با باال رفتن برونگرايي ميـزان اسـتفاده از راهبردهـاي مقابلـه    

  .شود نمي

اده در فرضية ششم كه فرض شده بود مؤلفة شخصيتي برونگرايي با ميزان استف  

اي متمركز بر مسأله رابطة مستقيم دارد همبسـتگي بـين دو متغيـر     از راهبردهاي مقابله
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 05/0و  01/0داد كــه در دو ســطح  را نشــان مــي) p 29/0=r=003/0 (بــه طــور كلــي   

و در گـروه گـواه   ) p17=r =22/0(اين همبستگي در گروه معتاد به تريـاك  . معنادار بود

)23/0=p 17=r (يعني بـا بـاال   . چ يك از دو گروه تفاوت معنادار ديده نشدبود كه در هي

اي متمركـز بـر مسـأله بيشـتر      رفتن برونگرايـي، ميـزان اسـتفاده از راهبردهـاي مقابلـه     

بـا  “ وجـداني بـودن  ”در فرضية هفتم نيز فرض شده بود كه مؤلفـة شخصـيتي   . شود نمي

همبسـتگي بـين   . كـوس دارد رابطة مع“ غير مؤثر”اي  ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله

 05/0و  01/0بــود كــه در دو ســطح ) p 34/0=r=00/0(ايـن دو متغيــر بــه طــور كلـي   

) p 32/0=r=02/0(اين همبستگي در گروه معتاد به تريـاك  . معناداري را نشان مي دهد

 p=80/0(معنادار است و همبستگي در گـروه گـواه    05/0بود كه از نظر آماري در سطح 

03/0=r (بيني شده در فرضيه هفـتم   پس، رابطة پيش. از نظر آماري معنادار نبود بود كه

بـدين معنـي كـه    . در افراد معتاد به ترياك معنادار و در افراد غير معتاد به دست نيامـد 

افراد معتاد به ترياك در مقايسه با افراد غير معتاد هنگام باال رفتن نمرة مؤلفه شخصيت 

رابطة معكوس “ غير مؤثر”اي  استفاده از راهبردهاي مقابلهدر آنها ميزان “ وجداني بودن”

بود كـه از نظـر   ) p 31/0=r=00/00(به طور كلي همبستگي بين اين دو متغير نيز . دارد

اين همبستگي در گـروه معتـاد   . بيانگر معناداري است 05/0و  01/0آماري در دو سطح 

بود كه در هـيچ يـك از   ) p 13/0=r=34/0(و درگروه گواه ) p 23/-=r=10/0(به ترياك 

در نتيجـه، در افـراد معتـاد بـه تريـاك و غيرمعتـاد       . دهـد  دو گروه معناداري نشان نمي

بيني ما مورد تأييد قرار نگرفت؛ يعني لزوماً در افراد معتاد به ترياك و غير معتاد بـا   پيش

اي  مقابلـه  ميزان اسـتفاده از راهبردهـاي  “ توافق”باال رفتن نمرة فرد در مؤلفة شخصيتي 

  .يابد كاهش نمي“ غير مؤثر”

  

  :بحث در نتايج

هاي شخصيتي، نيمرخ دو گروه بـدون   گونه كه مالحظه شد، در بررسي نتايج مؤلفه همان

بـا هـم تفـاوت    “ پـذيري  انعطـاف ”احتساب نمرات افسـردگي و اضـطراب جـز در مؤلفـة     

رزنتال و (تحقيقات قبلي “ برونگرايي”نتايج اين مطالعه را جز در مؤلفة . معناداري داشت
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و فيشـر و   1998كروميـك،   ، كـوايرك و مـك  1995، مان و همكـاران،  1990همكاران، 

نتـايج ايـن تحقيـق    “ برونگرايـي ”در مؤلفـة  . دهنـد  مورد حمايت قرار مي) 1998الياس، 

حاكي از اين است كه افراد معتاد به ترياك برونگرايي كمتري نسبت به گروه گواه دارنـد  

دهـد؛ امــا   مــورد حمايـت قـرار مـي   ) 1995(ه را پـژوهش رزنتـال و همكـاران   ايـن يافتـ  

و فيشر و اليـاس  ) 1995( مان و همكاران) 1998(كروميك  هاي كوايرك و مك پژوهش

هـاي   رسد اين تضاد در نتـايج بـا اكثـر يافتـه     به نظر مي. كنند از آن حمايت نمي 1998

هـا   ستفاده  است، برخي از ايـن پـژوهش  قبلي، ناشي از چند نكته باشد، يكي ابزار مورد ا

. توسط فرم بزرگ آزمون نئو انجام شده است كه خواه ناخواه با فرم كوتاه آن تفاوت دارد

هـاي   هاست؛ حجم نمونه در اين مطالعه بـا توجـه بـه محـدوديت     نكتة ديگر حجم نمونه

كـوايرك و   گونـه نبـوده، مـثالً    مطالعه كم بوده است، امـا در مطالعـات ديگـر غالبـاً ايـن     

از سوي ديگر، . اند نفر معتاد را مورد بررسي قرار داده 3500حدود ) 1998(كروميك  مك

كنندگان به يك ماده نبوده  نمونه مورد مطالعه اين تحقيقات صرفاً مربوط به سوء مصرف

در حالي كه نمونه پژوهش حاضر را فقط افراد . هاي مختلف معتادان بوده است و از گروه

توانـد تـا حـدي ايـن      رسد مـي  نكته ديگر كه به نظر مي. اند ترياك تشكيل دادهمعتاد به 

هايي كـه ذكـر شـده در ديگـر كشـورها       تفاوت را توجيه كند، اين است كه اكثر پژوهش

انجام شده است از لحاظ فرهنگـي بـا ايـران متفاوتنـد و  ايـن تفـاوت       ) بويژه در آمريكا(

كه مالحظه شد با احتساب نمرات  طوري همان. شدتواند بر روي نتايج مؤثر با فرهنگي مي

افسردگي و اضطراب تفاوت دو گروه تنها در مؤلفه وجداني بودن معنادار بود ايـن يافتـه   

در تضـاد  ) هاي ديگر بجز در مؤلفه وجداني بـودن  مؤلفه(هاي ديگر  با نتايج اكثر پژوهش

كـدام از   د كـه در هـيچ  تواند حاكي از اثر افسـردگي و اضـطراب باشـ    اين تضاد مي. است

توانـد   در واقع، اين يافته مي. اند گيري و خنثي نشده هاي ديگر اين تأثيرات اندازه پژوهش

پـذيري و   احتمـاالً بجـز انعطـاف   (“ شخصـيتي ”هـاي   حاكي از ارتباط نزديك بين مؤلفـه 

هـاي ايـن مؤلفـه در تقابـل      با افسردگي و اضطراب باشد؛ يعنـي شـاخص  ) بودن  وجداني

شود ايـن   ها بيشتر مي با افسردگي و اضطراب باشد البته احتماالً اگر تعداد نمونه نزديكي

  .شود كه اين مسأله قابل مطالعه است اثرات كمتر مي
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اي، نتايج حـاكي از تفـاوت كلـي     در بررسي ميزان استفاده از راهبردهاي مقابله  

مـايزر و  (هـاي قبلـي    افتـه ها بـا ي  معتادان به ترياك با افراد غيرمعتاد است كه اين يافته

؛ 1998؛ گورمن و روني؛ كوريـك و همكـاران،   1989؛ سيمون و رابرتسون، 1990براون، 

همخـوان  ) 1381پـور،   ؛ حـاجي 1380؛ طوفاني و جوانبخت، 1378ابراهيمي و موسوي، 

الگوي مطالعـه سـنجش مقابلـه الگـوي واحـدي      . كه قبالً اشاره شد طوري اما همان. است

ريز  اي بسياري از راهبردهاي مقابله صورت گرفته است اين مسأله مقايسهه نيست و تلقي

ها حاكي  طور كلي همة پژوهش هر چند، به. سازد ها را دچار مشكل مي نتايج بين پژوهش

از تفاوت معتادان در استفاده از راهبردهاي مقابله با افراد غيرمعتاد است اما با وجود اين، 

ها برتفاوت افراد معتاد  به اتفاق پژوهش  اكثر قريب“ بر مسألهمتمركز ”درباره راهبردهاي 

گـذارد كـه    با غيرمعتاد ــ مبني بر استفاده كمتر معتادان از اين راهبردهـا ـ صـحه مـي    

در حـالي كـه در ميـزان اسـتفاده از     . ها و تأييد كننده آنها اسـت  همسو با نتايج پژوهش

بني بر عدم تفاوت بـين افـراد معتـاد بـه     ، نتايج حاضر م“متمركز بر هيجان”راهبردهاي 

نيست؛ ) هاي قبلي همسو با اكثر پژوهش( ترياك و غيرمعتاد در استفاده از اين راهبردها 

كه تفـاوت بـين دو گـروه در     تواند قابل بررسي باشد، يكي اين اين يافته از چند زاويه مي

يعنـي  . گـر اسـت  اين تحقيق هر چند معنادار نيست ولي همسـو بـا نتـايج مطالعـات دي    

هـا   كنند كه ممكن است از حجـم كـم نمونـه    معتادان از اين راهبردها بيشتر استفاده مي

كه افراد معتاد در اين تحقيق را فقط معتـادان بـه تريـاك تشـكيل      ديگر اين. ناشي باشد

هـاي قبلـي انجـام نشـده و معتـادان مـورد مطالعـه را         امري كه در اكثر پژوهش. اند داده

در آخر شايد بر اساس نتايج حاضـر بتـوان   . ن انواع مواد تشكيل داده استكنندگا مصرف

هاي فشـارزا، هيجـاني برخـورد     گفت كه چرا افراد معتاد به ترياك در برخورد با موقعيت

عبارت ديگر، استفاده از ماده به عنوان يك مكانيسـم دفـاعي بـراي تخليـة       به. كنند نمي

انـد يـا در بهبـودي بسـر      در افرادي كه تـرك كـرده  است و اگر اين مسأله  هيجانات بوده

در باره دو دسـته  . است را در بر داشته باشد تري ممكن برند انجام شود، نتايج متفاوت مي

نيـز بـه طـور كلـي     “ غيـر مـؤثر  ”و “ اثر  كم”اي ديگر يعني راهبردهاي  راهبردهاي مقابله

ي مطالعـه حاضـر، بـه بررسـي     هاي قبلي كه با الگويي نسبتاً مشابه الگو برخي از پژوهش

مبني بر اسـتفادة بيشـتر معتـادان از    (اند، اين يافته پژوهشي  مقابله در معتادان پرداخته
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؛ سيمون و رابرتسون، 1990مايزر و براون، (دهند  را مورد حمايت قرار مي) اين راهبردها

  ).1998؛ كوريك و همكاران،  1989

ها حـاكي   اي، يافته راهبردهاي مقابله هاي شخصيتي و در باره ارتباط بين مؤلفه  

رابطـة مسـتقيم و بـا مؤلفـة     “ عصـبيت ”با مؤلفـة  “ غير مؤثر”از آن است كه راهبردهاي 

) 1998(كروميـك   اين يافته تا حدودي با يافته مك. رابطة معكوس دارد“ وجداني بودن”

اي ديگـر بـا    هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله همسو است؛ اما، دربارة ارتباط بين مؤلفه

هم، هر چند بين برخـي از آنهـا همبسـتگي وجـود داشـت و جهـت آن نيـز همسـو بـا          

كه ممكـن اسـت ايـن امـر     (هاي پژوهش بود، اما همبستگي معناداري ديده نشد  فرضيه

رسـد بررسـي رابطـه بـين      به نظر مـي ). هاي تحقيقي بوده باشد ناشي از حجم كم نمونه

هايي با حجـم بيشـتر دارد كـه     اي نياز به نمونه ابلههاي شخصيتي و راهبردهاي مق مؤلفه

  .تر نيز بهره گرفت هاي آماري پيشرفته توان از روش اگر اين امر محقق شود حتي مي

هـاي   تواند راهگشاي پژوهش توان اين نتيجه را گرفت كه پژوهش حاضر مي در نهايت مي

بررسـي  . اي باشـد  هـاي شخصـيتي و مقابلـه    بعدي در زمينه بررسي ارتباط بـين مؤلفـه  

هاي شخصيتي اين پژوهش نيز اهميت اثـرات افسـردگي و اضـطراب را بـر نتـايج       مؤلفه

. تواند مورد بررسي بيشتر قـرار گيـرد   آزمون شخصيت نشان مي دهند كه اين مسأله مي

شـود و تفـاوت    اي را متـذكر مـي   همچنين، پژوهش ما باز هم اهميت راهبردهاي مقابلـه 

هاي مبتنـي   را براي بررسي  دهد و استفاده از اين يافته افراد نشان ميمعتادان را با ديگر 

  .كند بر پيشگيري پيشنهاد مي

رسـد در   بـه نظـر مـي   . ها بـود  هاي اين مطالعه نيز حجم كم نمونه از محدوديت  

تـري را بـه دسـت     مطالعات آتي با رفع اين محدوديت بتوان نتايج تعميم پذيرتر و دقيق

توانـد   است كـه نمـي  ) معتادان خود معرف(هاي تحقيق  ديگر، نمونه هاي محدوديت. آورد

گيري،  تر نمونه هاي دقيق اميد مي رود با انجام روش. معرف همه معتادان به ترياك باشد

مشابه اين بررسي را .اين نقيصه كه در اكثر مطالعات حوزة اعتياد وجود دارد برطرف شود

هاي سني و حتي در بين زنان  اد ديگر، ساير گروههاي استفاده كنندة مو توان در گروه مي

  .معتاد نيز انجام داد
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