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 چكیده

 هاانسان زندگی در عوامل گذارترینتأثیر و ترینمهم از شخصیتی صفات و دلبستگی هایسبک: هدف

تأثیر  تحت را مواد سوءمصرف و مصرف به گرایش جمله از افراد رفتارهای از بسیاری توانندمی و هستند

 افراد در شخصیتی هایویشگی و دلبستگی هایسبک مطالعه حاضر پشوهش هدف بنابراین. دهند قرار

 . است موادمخدر کنندهمصرف

 هایپرسشنامه که است( مرد 50 و زن 45) مواد کنندهمصرف فرد 023 شامل حاضر پشوهش نمونه:روش

 .نمودند تکمیل را نئو شخصیتی پرسشنامه و رید و کولینز دلبستگی هایسبک

-نشان پشوهش هایافته. یگردید استفاده همبستگی و t مقیاس از هاداده تحلیل و تجزیه یبرا :یافته ها

 .گردید گزارش بیشتر زن معتادان بین در طالق بود، معتادان خانواده بین در مواد به اعتیاد سابقه دهنده

 هایسبک بین معناداری رابطه همچنین. بود شایع سبک دوسوگرا ناایمن دلبستگی سبک همچنین

 .گردید مشاهده خویی نشند روان شخصیتی ویشگی با ناایمن دلبستگی

 پشوهش حاضر تلویحات نوینی در حوزه اعتیاد پشوهی ایجاد کرده است. :نتیجه گیری
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 ... لبستگي و صفات شخصیتي در معتادانهای دسبك

 مقدمه

 مادر و نوزاد بین عاطفی پیوند به 0دلبستگی اصطالح

 نقش و بوده ثبات دارای زمان طول در دارد، شارها

، 0بالبی) کندمی ایفا افراد روانی بهداشت در را مهمی

 نسبتار هیجانی -عاطفی پیوند کی دلبستگی. (0969

 که افرادی یا و مادر کودک، بین که است پایدار

 اینکه یا و آنهاست با دائمی و منظم تعامل در نوزاد

. (0220، 3پاپالیا)گیرد می کلش کنندمی مراقبت او از

 و هستند ثابت زمان طول در دلبستگی هایسبک

 سبک بین دیگر به عبارت کنند،نمی چندانی تغییر

 هماهنگی بزرگسالی و کودکی در افراد دلبستگی

 5لوی ؛0994، 4شیور و هازان ؛0969بالبی، )دارد  وجود

. (0994 هازان، و 6پاتریک کرک ؛0990 همکاران، و

 روابط آینده در دارد مراقبش با نوزاد که هاییهتجرب

 الگوهای این و شده سازیدرونی دیگران با کودک

 دیگران و خود مفهوم گیریشکل در شده، درونی

 به را مفاهیم این کودک و بوده تأثیرگذار کودک برای

. (0225 ،7پینز)دهد می تعمیم دیگران با رابطه

 ایجاد در کودک نزدیک مراقب یا و مادر شکست

 اول سال در دهنده،پاسخ و صمیمی گرم، ارتباطی

 ایجاد کودک در را پایداری رفتاری مشکالت زندگی

 صمیمی، ارتبا  یک تجربه. (0997 ،0فوگل)کند می

 عاملی مادر، دائمی جانشین یا و مادر با مداوم و گرم

-می کودک روانی سالمت برای  تأثیرگذار و مهم

 رابطه این دهیشکل در شکست  صورت در باشد،

                                                           
1. attachment  
2. Bowlby    
3. Papalia  
4. Hazan, & Shaver  
5. Levy  
6. Kirkpatrick  
7. Pines  
8. Fogle  

 ثبات عدم یا مادرانه مراقبت از کودک محرومیت و

 بسیاری است ممکن دلبستگی، چهره با کودک رابطه

 کودک در شخصیت اختالالت و هاآزردگی روان از

-می دلبستگی هایسبک. (0969بالبی، )بگیرد  شکل

 نقشی شخصیتی الگوهای گیریشکل در توانند

 ،02اسروف و 9کارلسون) شندبا داشته کنندهتعیین

0995). 

 عوامل ترینمهم از شخصیتی دیرپای الگوهای      

 در که هستند مخدر مواد مصرف در تأثیرگذار

 . است گرفته قرار تأکید مورد بسیار اخیر هایسال

 آن مراحل و اعتیاد فرایند در شخصیتی هایویشگی

 مواد به وابستگی تداوم و گسترش شروع، مانند

 و مواد مصرف سوء .(0224 ،00بال) ارندد نقش

 شناختی، ناهنجاری یک مخدر مواد به اعتیاد

 عوامل تأثیر تحت که است بالینی و رفتاری

. دارد قرار شناختیزیست و شناختیروان اجتماعی،

-زیست عوامل و شروع در بیشتر اجتماعی عوامل

 نقش وابستگی و مصرف ادامه در بیشتر شناختی

 و مخدر مواد مصرف روند. (0999 ،00والترز)دارند 

 حشیش کوکایین، قبیل از مواد مصرف سوء الگوی

 حال در کرده تحصیل و جوان قشر در اکستازی و

 مواد مصرف به مردان گرایش و است افزایش

 شهبازی، و پناهی شریعت)است  زنان از بیشتر

 اثرات( 0225) 03یانویتزکی پشوهش در. (0309

 یک به عنوان)خواهی جانهی مستقیم غیر و مستقیم

 مورد مواد کنندگانمصرف در( شخصیتی صفت

                                                           
9. Carlson   
10. Sroufe  
11. Ball 
12. walters 
13. Yanovitzky  
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 اللهیاری، محمود کاظمي، سعید حیدری، حبیبه پیكان حیرتيعباسعلي 

-هیجان که گردید مشاهده گرفت، قرار بررسی

 با ارتبا  طریق از اوقات بیشتر در خواهی

 میانجی نقش کنندهمصرف یا و منحرف همساالن

 . کندمی ایفا مواد مصرف برای را

 هادهخانوا که دهدمی نشان تحقیقی هاییافته       

 مهمی بسیار نقش مستقیم غیر و مستقیم صورت به

 مواد مصرف به نوجوانان و کودکان گرایش در

 مواد کنندگانمصرف از بسیاری کنند،می ایفا مخدر

 گزارش خانواده در نامساعد رفاهی شرایط مخدر

 و اساسی نیازهای از بسیاری که داشتند بیان و دادند

 همچنین. است نشده برآورده خانواده در شاناولیه

 خانواده بر سطحی و سرد روابط که گردید مشخص

 برای نادرست هایشیوه از والدین و بوده حاکم آنها

زاده، یحیی) کردندمی استفاده فرزندانشان تربیت

 در گذشته درناک تجربیات از شکایت. (0300

 مادر توجهی بی. است شایع مخدر مواد به معتادان

 موفقیت با گریخودتنظیم دشومی باعث فرزند به

 کنترل با مرتبط روانی ساختارهای و نشود انجام

 امور به افراد این بنابراین نگیرند، شکل رفتار درونی

 افراد به نسبت بیشتری وابستگی بیرونی اشیای و

 هایشیوه از یکی مواد مصرف و کنندمی پیدا دیگر

 ادبیات همچنین است، درونی کمبودهای جبران

 دلبستگی سبک بین که است این از حاکی پشوهشی

 مواد مصرف اختالل به ابتال شدت و ایمن

 ،0کوهات)دارد  وجود منفی معنادار همبستگی

 با والدین به دلبستگی و خانوادگی ساختار. (0990

 مواد مصرف بزهکاری، مانند رفتاری انحرافات انواع

به  است، تأثیرگذار نوجوانان در  سیگار و مخدر

 رفتارهای و دلبستگی بین معنادار ارتبا  کی عبارتی

                                                           
1. Kohut  

. (0223 همکاران، و 0کاتز سکال) دارد وجود انحرافی

-پیش تواندمی کودکی دوران در ناسالم دلبستگی

 جمله از رفتاری مشکالت  برای قوی کنندهبینی

باشد  نوجوانی دوران در مواد مصرف به گرایش

 دلبستگی، هایسبک. (0220، 3شیور و کاسدی)

-هیجان افسردگی، اجتماعی، -اقتصادی وضعیت

 ارتبا  مخدر مواد مصرف با پرخاشگری و خواهی

 پدر، به دلبستگی. (0223همکاران،  و 4تارتر)دارند 

 پرخاشگری والدین، نظارت مادر، به دلبستگی

 با خانواده محیط در مواد مصرف و خانوادگی

دارد  معناداری ارتبا  افسردگی و مواد مصرف

 مواد کنندهمصرف افراد. (0990 همکاران، و 5باهر)

-نمی مصرف مواد که خود همتایان از بیشتر مخدر

 پیتراتی )هستند  ناایمن دلبستگی سبک دارای کنند

 . (0995، 6میلر و

 و دلبستگی هایسبک باال مطالب به توجه با      

 مواد مصرف تداوم و گرایش در شخصیتی صفات

 هایهزینه همچنین. دارند کنندهتعیین نقشی مخدر،

 جبران ضررهای و درمان به نسبت پیشگیری کمتر

 انجام کندمی وارد جامعه به اعتیاد که ناپذیری

 الزم پردازدمی اعتیاد یابیریشه به به را مطالعاتی

 مبنایی توانندمی مطالعات این که ایگونه به دارد،می

 وطهمرب هایارگان آتی هایریزیبرنامه برای علمی

-سبک بررسی حاضر پشوهش هدف بنابراین. باشند

 معتادان در شخصیتی هایویشگی و دلبستگی های

 به دادن پاسخ به دنبال همچنین و است مخدر مواد

 .است زیر هایفرضیه

                                                           
2. Skol-Katz  
3. Cassidy & Shaver   
4. Tarter  
5. Baher  
6. Petraitis & Miler  
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 ... های دلبستگي و صفات شخصیتي در معتادانسبك

 مواد به اعتیاد و شخصیتی صفات بین .0 فرضیه

 .دارد وجود رابطه مخدر

 مواد به اعتیاد و دلبستگی هایسبک بین .0 فرضیه

 .دارد وجود رابطه مخدر

 

  روش

 نوع از توصیفی مطالعه یک حاضر پشوهش

 کلیه پشوهش، نظر مورد جامعه. است همبستگی

 زمان در که است مخدر مواد کنندهمصرف افراد

 اعتیاد ترک هایکمپ به ترک برای پشوهش انجام

 جامعه این از. بودند کرده مراجعه کرج شهرستان

 تصادفی شیوه به نفر 023 حجم به اینمونه

 نفر 50 و زن نفر 45 تعداد این از. گردید انتخا 

 محقق مقیاس به کنندگانشرکت. بودند مرد آنها

 – فردی اطالعات بیوگرافی شامل ساخته

 و FFI نئو شخصیتی صفات مقیاس خانوادگی،

 پاسخ رید و کولینز دلبستگی هایسبک پرسشنامه

 اجرای از آمده دسته ب هایداده سپ  دادند،

 و SPSS آماری افزارنرم از استفاده با  ها،مقیاس

 و تجزیه مورد همبستگی و t آماری هایآزمون

 . فترگ قرار تحلیل

 

 شرح به پژوهش در شده استفاده هایمقیاس

 :است زیر

 فرم NEO-PI_R تست: FFI نئو مقیاس

 است نئو شخصیتی پرسشنامه شده نظر تجدید

 تهیه کری مک و وستاک توسط 0905 سال در که

 حاوی تست این. (0302 گروسی،) است شده

 خود توسط بندیدرجه) S فرم دو و الؤس 042

-می( دیگران توسط بندیدرجه) R فرم و( فرد

 شش و شخصیت اصلی عامل پن  که باشد

 به و گیردمی اندازه عامل هر در را خصوصیت

 فرد شخصیت از را جامعی ارزیابی ترتیب، این

( 0302) گروسی توسط تست این. دهدمی ارائه

 حاضر پشوهش در. گردید هنجاریابی و ترجمه

-NEO) مقیاس این الیؤس 62 و کوتاه فرم از

FFI )یک در کنندگانشرکت. است شده استفاده 

 پاسخ االتؤس به ایدرجه پن  لیکرت مقیاس

 62 فرم ،(0903) کری مک و کوستا. دهدمی

 به دانشجو، 020 روی بر را مقیاس این الیؤس

 پایایی ضرایب و کردند اجرا ماه سه فاصله

 ترتیب به را 79/2 و 79/2 ،02/2 ،75/2 ،03/2

. آوردند دسته ب N ،E، O ،A ،C عوامل برای

 از استفاده با مقیاس این اعتبار تحقیقات اکثر در

 گرفته قرار ییدأت مورد R و S فرم همبستگی

 پوربابا مطالعه در. (0302 گروسی،) است

 و 77/2 پایایی ضریب مقیاس این برای ،(0300)

. است شده گزارش درصد 07/2 روایی ضریب

 و 06/2 حاضر پشوهش در نئو کرونباخ آلفای

 و 57/2 ،54/2 ،59/2 ،70/2 پایایی ضرایب

 N ،E، O ،A ،C عوامل برای ترتیب به 46/2

 .آمد دسته ب

                                                                                                                                        

 :(RAAS) 7رید و کولینز دلبستگي پرسشنامه

 ایجاد هایمهارت از ارزیابی خود برای مقیاسی

                                                           
1. Collins & Read 
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 اللهیاری، محمود کاظمي، سعید حیدری، حبیبه پیكان حیرتيعباسعلي 

 روابط دهیشکل شیوه توصیفی خود و روابط

 نزدیک دلبستگی هایچهره به نسبت دلبستگی

 طریق از که باشدمی داده 00 بر شتملم و است

 از) ایدرجه 5 مقیاس یک روی گذاریعالمت

 اجرای مدت. شودمی سنجیده لیکرت نوع

 انجام یابیزمینه براساس رید و کولینز پرسشنامه

 اجرای. است شده گرفته نظر در دقیقه 02 شده

 یا فردی، صورت به تواندمی پرسشنامه این

 .گیرد صورت گروهی

 6 پرسشنامه، دستورالعمل براساس: گذارینمره

 شودمی مشخص مقیاس زیر هر به مربو  ماده

 پاسخنامه، در جمله هر مورد در اینکه به توجه با

 زده دایره کدام روی را خود عالمت آزمودنی

 مشخص مقیاس زیر هر برای وی نمره است

 07* ،03 ،00 ،*0 ،*6 ،0 االتؤس. شودمی

 ،5 ،0* االتؤس. نجندسمی را ایمن دلبستگی

  وردـم را تنابیـاج گیـدلبست 00* ،06 ،04 ،7*

 

 هایافته

 

 ،4 ،3  االتؤس سرانجام و دهدمی قرار ارزیابی

 را اضطرابی/ سوگرا دو دلبستگی 05 ،00 ،02 ،9

 معکوس باید االتؤس که مواردی در. سنجدمی

-نمره دستورالعمل در که) شود گذارینمره

 دـبای( دـاندهـش مشخص*  عالمت با گذاری

 ،3 ،4 نمرات ترتیب به 5 تا 0 هایگزینه روی بر

 رید و کولینز. شود گرفته نظر در صفر و 0 ،0

 نفره، 073 نمونه یک در را کرونباخ آلفای مقادیر

 به دوسوگرا و اجتنابی ایمن، هایسبک برای

. کردند گزارش 05/2 و 70/2 ،00/2 ترتیب

 از استفاده با آزمون عتبارا میزان( 0302) پاکدامن

 اجرا دو بین همبستگی صورته ب مجدد آزمودن

 آلفای. داندمی اعتبار دارای 95/2 سطح در را

 مقیاس کل برای حاضر پشوهش در کرونباخ

 و اجتنابی ایمن، هایزیرمقیاس برای و 06/2

 محاسبه06/2 و 50/2 ،66/2 ترتیب به دوسوگرا

 .گردید

 

 

 
 

 دموگرافیک متغیرهای برحسب پشوهش در کنندگانشرکت فراوانی توزیع .7جدول

 میانگین درصد فراواني جنسیت

 سن

 سن میانگین

 شروع

 میانگین

 سواد سطح

 ماده اولین

 مصرفي

 سابقه

 خانوادگي

 هلأت

 متعلقه هلأمت مجرد

  تریاک متوسطه سال 5/00 سال 34 54/2 53 مذکر

0/64 

7/54 7/37 7/37 5/04 

 شیشه متوسطه سال 04 سال 30 46/2 45 مونث

7/46 

7/06 4/04 7/06 9/40 

 7/35 7/30 6/30 5/72  متوسطه سال5/04 سال 0/33 022/2 90 جمع
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 ... لبستگي و صفات شخصیتي در معتادانهای دسبك

-می مشاهده باال جدول هایداده به توجه با

 مخدر مواد به معتاد مردان سنی میانگین که گردد

 سن میانگین از باالتر پشوهش، در کنندهشرکت

 مردان در شروع سن مقابل در ود،ب همتا زنان

 سواد سطح میانگین. شد مشاهده زنان از ترپایین

 دارندگان تعداد اما بود، متوسطه گروه دو هر

. بود بیشتر نثؤم جن  در دانشگاهی مدرک

 در مصرفی ماده اولین گردید مشاهده همچنین

. بود شیشه نثؤم جن  در و تریاک مذکر جن 

 جن  دو هر خانواده در مخدر مواد مصرف سابقه

 اعتیاد خانوادگی سابقه نثؤم جن  اما بود، باال

 جن  معتادان تعداد و کردند گزارش را بیشتری

 برابر دو تقریبار بودند متعلقه هلأت نظر از که مونث

 .گردید مشاهده مذکر جن 
 

 مخدر مواد به معتادان شخصیتی صفات و دلبستگی هایسبک توزیع .3جدول

 مجذورات میانگین t Sig df متغیرها

 73/0 96 425/2 037/2 نژندی روان

 933/2 96 400/2 727/2 گرایيبرون

 00/0 96 200/2 33/0 تجربه به بودن باز

 63/3 96 202/2 64/0 بودن توافقي

 257/2 96 96/2 240/2 بودن وجداني

 77/2 96 057/2 43/0 ایمن دلبستگي

 77/2 96 46/2 743/2 اجتنابي دلبستگي

 92/2 96 527/2 666/2 دوسوگرا دلبستگي

 

 گرددمی مشاهده باال جدول هایداده به توجه با

 توافقی و تجربه به بودن باز شخصیتی صفات که

 صفات سایر به نسبت را بیشتری نمره بودن

 مشاهده همچنین. اندآورده دسته ب شخصیتی

 در را باالتری نمره مخدر مواد به معتادان که گردید

 .آوردند دسته ب اجتنابی دلبستگی سبک
 

 شخصیت صفات و دلبستگی هایسبک در مخدر مواد به معتادان هاینمره پیرسون همبستگی ضرایب .2جدول

 1 6 9 4 2 3 7 متغیر

       0 ایمن دلبستگي .7

      0 400/2** اجتنابي لبستگيد .3

     0 500/2** 307/2** دوسوگرا دلبستگي .2

    0 409/2** 092/2 230/2 نژندی روان .4

   0 057/2* -394/2** -345/2** 303/2** گرایي برون .9

  0 524/2** 596/2** 060/2 270/2 040/2 تجربه به بودن باز .6

 0 503/2** 540/2** 560/2** 376/2** -090/2** 035/2 بودن توافقي .1

 527/2** 570/2** 637/2** 335/2** -090/2** -370/2** 400/2** بودن وجداني .9

** 10/1 a=10/0*وa= 
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 ... لبستگي و صفات شخصیتي در معتادانهای دسبك

-می مشاهده باال جدول هایداده به توجه با

 صفات انواع بین باالیی همبستگی گردد

 مخدر مواد معتادان در همدیگر با شخصیتی

 ناایمن دلبستگی سبک بین همچنین. دارد وجود

 و نشندی روان شخصیتی صفات با دوسوگرا

 که گردید مشاهده معنادار ارتبا  بودن توافقی

 یننهمچ. است معنادار هم 20/2 در ارتبا  این

 با دلبستگی هایسبک بین که گرددمی مشاهده

 سبک بین. دارد وجود معناداری ارتبا  هم

 و گراییبرون شخصیتی صفات با ایمن دلبستگی

 .است معنادار ارتبا  بودن وجدانی

 

 و بحث گیرینتیجه

 دلبستگی هایسبک مطالعه حاضر پشوهش هدف

. است مخدر مواد به معتادان شخصیتی تصفا و

 ترینبزرگ از یکی به امروزه مخدر مواد به اعتیاد

 توانمی و است شده تبدیل بشری معضالت

 روبه عظیم چالشی با را جهانی جامعه که گفت

 کامل نابودی و نبودن مورد در. است کرده رو

 با اما. دارد وجود جهانی تفاهم یک تقریبار اعتیاد

 با مبارزه صرف که هاییهزینه و هالفتمخا تمام

 راه در .است جهانی معضلی هم هنوز شودمی آن

 توافق آن مورد در همه که چیزی اعتیاد با مبارزه

 دارای و ثرترؤم هم پیشگیری که است این دارند

 مختلف جوامع. است جوامع برای کمتری هزینه

 اعتیاد کردن کنریشه برای مختلفی هایشیوه از

 ایمسئله اعتیاد بودن عدیچندبُ. کنندمی ادهاستف

 که ایگونه به کندمی ترمشکل را کار که است

 بین اعتیاد بودن بیماری یا و جرم مورد در حتی

 وجود نظراختالف علمی جامعه و کارشناسان

 و زیربنایی علل شناخت شک بدون اما. دارد

 به تواندمی شوم پدیده این با مرتبط عوامل

 در. شود گرفته نظر در روشن نقطه کی عنوان

 رفتاری علل ترینمهم از عامل دو حاضر مطالعه

( دلبستگی هایسبک و شخصیتی صفات) افراد

 و تجزیه از بعد و گرفت قرار بررسی مورد

 سنی میانگین گردید، مشاهده هاهداد تحلیل

 در کنندهشرکت مخدر مواد به معتاد مردان

 در بود، همتا زنان سن میانگین از باالتر پشوهش،

 زنان از ترپایین مردان در شروع سن مقابل

 گروه دو هر سواد سطح میانگین. شد مشاهده

 مدرک دارندگان تعداد اما بود، متوسطه

 همچنین. بود بیشتر نثؤم جن  در دانشگاهی

 در و تریاک مذکر جن  در مصرفی ماده اولین

 سابقه. گردید گزارش شیشه نثؤم جن 

 باال جن  دو هر خانواده در مخدر دموا مصرف

 اعتیاد خانوادگی سابقه نثؤم جن  اما بود،

 جن  معتادان تعداد و کردند گزارش را بیشتری

 دو تقریبار بودند متعلقه هلأت نظر از که نثؤم

. بود هلأت وضعیت همان با مذکر جن  برابر

 ناایمن دلبستگی سبک گردید مشاهده همچنین

 ترشایع مخدر مواد به دانمعتا بین در دوسوگرا

 دهندهنشان این. است ایمن دلبستگی سبک از

 به افراد گرایش در دلبستگی هایسبک نقش

 که است مخدر مواد مصرف تداوم یا و شروع

 و فالی پیتراتی ،) مانند پیشین مطالعات نتای  با

 و تارتر ؛0990 همکاران، و باهر ؛0995 میلر،

 ،(0220 ر،شیو و کاسدی ؛0223 همکاران،

 مطلب این تبیین در. است همسو و هماهنگ
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 ... های دلبستگي و صفات شخصیتي در معتادانسبك

 بسیاری دلبستگی هایسبک نمود، بیان توانمی

 و دهندمی قرار ثیرأت تحت را افراد رفتارهای از

 هایموقعیت در آنها عملکرد در توانندمی

 رفتار، یک عنوانه ب اعتیاد. باشند اثرگذار مختلف

 و لدینوا رابطه و دلبستگی هایسبک از ثرأمت

 ابتال توانندمی دلبستگی هایسبک. است فرزندان

 طریق از را افیونی مواد مصرف اختالالت به

 اجتماعی، کنترل خانوادگی، تعامل فرایندهای

 قرار ثیرأت تحت خودکارآمدی و عواطف تنظیم

 وجود. (0306 رستمی، و غفوری بشارت،) دهند

 مواد کنندهمصرف هایخانواده درون در فشار

 والدین میان صمیمانه روابط وجود عدم و درمخ

 دلبستگی سبک کنندهتوجیه تواندمی فرزندان و

 باشد افراد این هایخانواده فرزندان در ناایمن

 .(0995 ،0میلر و فالی پیترای ،)

 صفات بعضی گردید مشاهده همچنین      

 توافقی و تجربه به بودن باز مانند شخصیتی

 دارای مخدر مواد هب معتادان بین در بودن

 شخصیتی صفات سایر به نسبت بیشتری فراوانی

 بر مبنی گذشته مطالعات نتای  با نتای  این. دارند

 مصرف و گرایش در شخصیتی هایویشگی نقش

 بال، ؛0995 اسروف، و کارلسون) مانند مخدر مواد

 و همسو (0307 همکاران، و پوربخشی ؛0224

 نیومن یگ،کر مطالعات براساس .است هماهنگ

 شخصیتی هایویشگی بین( 0223) 0ویتاکو و

 رابطه مخدر مواد مصرف با خواهی،هیجان مانند

 اولیه هایسال در شخصیتی صفات. دارد وجود

 مانند،می ثابت عمر طول در تقریبار و گرفته شکل

                                                           
1. Petraitis, Flay & Miler  
2. Craig, Neumann & Vitacco   

 قرار ثیرأت تحت را انسان رفتارهای از بسیاری

 ایهویشگی با که لیئمسا از یکی. دهندمی

 مصرف به گرایش دارد شدیدی پیوند شخصیتی

 عادت صورته ب بیشتر که است مخدر مواد

 فرایند در شخصیتی هایویشگی. کنندمی بروز

 گسترش شروع، مانند آن مختلف مراحل و اعتیاد

 ،3بال) دارند نقش مواد به وابستگی تداوم و

-ویشگی مطالعه آن هدف که پشوهشی در .(0224

 سوء برای افراد دکنندهمستع شخصیتی های

 بعد مصرف به دوباره عود و مخدر مواد مصرف

 وسیلهه ب معتاد 020 بود، داشتند نقش درمان از

 نتای . گرفتند قرار مطالعه مورد نئو آزمون

 شناسیوظیفه و نشندی روان که کرد مشخص

 مکرر عودهای و شروع در را باالیی نقش پایین،

/ 0990 رینز، س،الیا فیشر،) دارد درمان از بعد

  .(0379 همکاران، و صالحی ترجمه

 تحلیل و تجزیه براساس که دیگر نتای  از        

 دلبستگی سبک ارتبا  آمد، دسته ب هایداده

 وجدانی و گراییبرون شخصیتی صفات با ایمن

 با ناایمن دلبستگی سبک بین ارتبا  و بودن

 بودن وجدانی و نشندی روان شخصیتی صفات

 ؛0995 اسروف، و کارلسون مشاهدات با که، بود

 ؛0907 االنسکی، و گلداسمیت ؛0224 بال،

 هایسبک اینکه به توجه با .است همسو

 مادر -نوزاد روابط چهارچو  در دلبستگی

 و هاسازه روان استقرار طریق از گیرندمی شکل

 و مادر به نسبت مثبت بنیادین بازخوردهای

-برون مانند یشخصیت هایزمینه اطرافیان، سپ 

                                                           
3. Ball 
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 اللهیاری، محمود کاظمي، سعید حیدری، حبیبه پیكان حیرتيعباسعلي 

 سبک در را آن با همراه صفات و گرایی

 صفات متقابالر و گرددمی فراهم ایمن دلبستگی

 صمیمیت محبت، گرایی،جمع مانند گراییبرون

 بر شخصی، بین روابط در فعال مشارکت و

 و گذاشته ثیرأت فرد در مثبت بازخوردهای پویایی

 تقویت را ایمن دلبستگی سبک گیریشکل روند

 بین همبستگی با ارتبا  در دیگر تبیین. کندمی

 که است این گراییبرون با ایمن دلبستگی سبک

 شخصی بین روابط در امنیت نشانه گراییبرون

 نوزادی دوران در که امنیتی احساس است،

 این. گرددمی ایمن دلبستگی گیریشکل موجب

 مورد ،(0990) 0برنان و شیور مطالعات در مطلب

 بین ارتبا  تبیین در. است رفتهگ قرار ییدأت

 روان شخصیتی صفات با ناایمن دلبستگی

 شامل آنها، بین اشتراک وجه به توانمی نشندی،

 نسبت بدبینی امنیت، عدم احساس گزین، دوری

 گرییمنفی و پرخاشگری اضطرا ، اطرافیان، به

 در شده تجربه  پریشانی و اضطرا . کرد اشاره

 ویشگی که مادر، – نوزاد شخصی بین روابط

 برای را شرایط تواندمی است ناایمن دلبستگی

 مضطر  و نشند روان شخصیت گیریشکل

 برنان و شیور مطالعات با تببین این. کند فراهم

  .کندمی مطابقت ،(0990)

 ارتبا  دهندهنشان پشوهش نتای  همچنین      

 صفات با ناایمن دلبستگی سبک بین منفی

-وظیفه) بودن وجدانی و گراییبرون شخصیتی

 و شیور مطالعات نتای  با که، است( شناسی

 ،(0305) همکاران و بشارت ،(0990) برنان

 بیان توانمی هایافته این تببین در. است هماهنگ

                                                           
1. Shaver & Brennan  

 عنوانه ب صمیمیت، محبت، گرایی،جمع که  کرد

 اراده، اطمینان، و گراییبرون بعد هایویشگی

 بعد هایشگیوی عنوانه ب نظم، و هدفمندی

 و انزوا گری،منفی با توانندنمی بودن وجدانی

 دلبستگی هایویشگی از که امنیت عدم احساس

ه ب و باشند همسو و هماهنگ هستند ناایمن

 داشته وجود شخص یک در همزمان صورت

 برنان و شیور هاییافته با تبیین این .باشند

 . کندمی مطابقت( 0990)

 بین گردید، مشاهده باال در که گونههمان        

 روان شخصیتی صفات و ناایمن دلبستگی سبک

 وجدانی و گراییبرون با ایمن دلبستگی و نشندی

 تواننمی اما. دارد وجود معنادی رابطه بودن

 بین معلولی و علی رابطه به نتای  این براساس

 هر گیریشکل در زیرا داشت، اعتقاد متغیرها این

 محیطی و ارثی لفمخت عوامل آنها از یک

 این که گرددمی پیشنهاد بنابراین. دارند دخالت

 از تر،دقیق صورته ب بعدی مطالعات در ارتبا 

 قرار بررسی مورد ترنقادانه و مختلف زوایای

 هایسبک بین گردید مشاهده همچنین. بگیرد

 شخصیتی صفات بعضی و  ناایمن دلبستگی

 به ادافر گرایش با تجربه به بودن باز مانند

-نمی اما. دارد وجود رابطه مخدر مواد مصرف

 به گرایش علت که کرد بیان قاطع طوره ب توان

 است عدیبُ چند ایپدیده اعتیاد. هستند اعتیاد

 محیطی، از اعم مختلف عوامل ثیرأت تحت که

 وجوده ب... غیره و خانوادگی اجتماعی، اقتصادی،

 و علل شناخت بنابراین کند،می پیدا ادامه و آمده

 این مطالعه به منو  آن آورنده وجودهب عوامل

 به دلبستگی. است مختلف بعدهای از پدیده
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 ... های دلبستگي و صفات شخصیتي در معتادانسبك

-ابتدایی روابط ناشدنی فراموش یادگار عنوان

 کنار در مادر، جانشین یا و مادر با کودک

-جنبه از بسیاری تواندمی شخصیتی هایویشگی

 یا و مستقیم صورته ب را هاانسان زندگی های

 توانندمی اینان. دهد قرار شعاع تحت میتقغیرمس

 سوق اعتیاد مانند رفتارهایی سوی به را انسان

 که پرتگاه، این با فرد رو روبه از مانع یا و دهند

 که اعتیادی. شوند است انسانیت عریانی همانا

 زندگی مختلف وجوه تواندمی تنهایی به خود

 و هاآرمان و داده قرار ثیرأت تحت را آدمی

. بکشاند چالش به را فردی هر زوهاییآر

 و حاضر پشوهش نتای  به عنایت با بنابراین،

 انکار نقش گرددمی پیشنهاد همسو، هایپشوهش

 در کودکی اولیه هایسال و والدین ناشدنی

 گرفته ترجدی فرزندان آینده برای ریزی،برنامه

 و نقادانه دید از پشوهشی حیطه این و شود

 مطالعاتی لیکن. نماند دور گرانپشوهش ریزبینانه

-می باشند جزیی و ناچیز هرچند دست، این از

 پیشنهاد لذا. شوند واقع مفید درازمدت در توانند

 مسئله با مرتبط و زیربط مسئوالن که گرددمی

 در حیطه، این پشوهشگران و نامحقق با اعتیاد

 مبذول را الزم همکاری پشوهش، مختلف مراحل

-ریزیبرنامه در هاپشوهش این ی نتا از و بنمایند

 .کنند استفاده مربوطه های

 سپاسگزاری
گروه نویسندگان این پشوهش مراتب تشکر و 

کنندگان در پشوهش کلیۀ شرکت  قدردانی خود را از

 دارند.اعالم می
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