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 خالصه 

 مقدمه

نگرش مثبت به مواد عامل مهمي در اقدام به رفتارهای داروجویانه، بروز وابستگي و تداوم سوءمصرف 

دلبستگي با های ظرفیت ایگو در رابطه بین سبک میانجيتعیین نقش  حاضر مطالعههدف  .مواد است

 بود.  نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک

 وش کارر

این پژوهش، شامل کلیه معتادین مراجعه  آماری همبستگي بود. جامعه -توصیفي حاضر مطالعه  روش

. بودند 1399ماه مهر  تا تیرماهکننده به مراکز ترک اعتیاد منطقه یک شهر تهران جهت ترک اعتیاد، از

، هاانتخاب شدند. ابزار جمع آوری دادهنمونه  214ای روش نمونه گیری تصادفي خوشهاستفاده از  با

 اجتماعي استحكام ایگو - فهرست رواني، (1987) زان و شاورهاپرسشنامه دلبستگي بزرگسال

 بودند. ( 1379نظری ) پرسشنامه نگرش به اعتیاد( و 1997)مارکستروم و همكاران 

 نتایج

نشان داد سبک دلبستگي نشان داد از روش مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده  هادادهتجزیه و تحلیل 

دلبستگي ناایمن اضطرابي های ( و سبکp<01/0؛ β= -317/0ایمن بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر منفي )

(378/0 =β 01/0؛>p ) و ناایمن اجتنابي(375/0=β 01/0؛>p ) بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر مثبت

و ( p<01/0؛ β=364/0)دارند. همچنین، سبک دلبستگي ایمن بر نگرش منفي به اعتیاد تاثیر مثبت 

( p<01/0؛ β= -341/0)و ناایمن اجتنابي ( p<01/0؛ β= -315/0)دلبستگي ناایمن اضطرابي های سبک

؛ β=512/0یگو بر نگرش منفي به اعتیاد تاثیر مثبت )ظرفیت ا بر نگرش منفي به اعتیاد تاثیر منفي دارند.

01/0>p( و بر نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر منفي دارد )744/0- =β 01/0؛>p.) رسبک دلبستگي ایمن ب 

؛ β= -732/0دلبستگي ناایمن اضطرابي )های سبک و (p<01/0؛ β=743/0) تاثیر مثبتظرفیت ایگو 

01/0>p)  و( 762/0ناایمن اجتنابي- =β 01/0؛>p) .بر ظرفیت ایگو تاثیر منفي دارند  

 تیجه گیرین

مدیریت و کاهش شدت در مي توانند حمایتي های درماناین مطالعه به نظر مي رسد های باتوجه به یافته

و از مناسب باشند اصالح نگرش نسبت به اعتیاد و بطورکلي درمان اعتیاد و پیشگیری از عود و مصرف 

 د.ن، جامعه و سیستم بهداشت و درمان بكاههاهی تحمیل شده به خانوادهاهزینه

 لمات کلیدیک

 ، دلبستگي به افراد مهم، نگرش مثبت به اعتیادرواني-درون توانمندیترک مصرف مواد،  

 

 .باشداین مطالعه فاقد تضاد منافع مي پی نوشت:

 

  

http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#10
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 مقدمه

ر اساس میزان تداخل مصرف یک یا چند ب 1سوءمصرف مواد

ماده خاص با زندگي فرد مصرف کننده تعریف شده است. 

تحصیل، شغل و روابط اجتماعي فرد تاثیر  اگر مواد مصرفي بر

مت جسماني فرد را در معرض خطر المنفي داشته باشند و س

قرار دهند، گفته مي شود که فرد، سوء مصرف کننده ماده 

سوءمصرف مواد توسط (. 2011، 2)بارلو و دوراند است

جوانان هزینه هنگفتي بر اجتماع تحمیل مي کند و بار 

ني و اقتصادی آن ادرم -بهداشتي اجتماعي، روانشناحتي،

و  3)تاوالچي همواره بر دوش جامعه سنگیني مي نماید

( بر این باور است برای تبیین 1963) 4بكر(. 2013مكاران، ه

اعتیاد باید در جستجوی عوامل بنیادی آن باشیم و این گروه 

نقل از به فرعي است که افراد را با مواد مخدر آشنا مي کند )

(. این بدان معناست که تعامل 1392بری، رضایي و صنو

شخص با مصرف کنندگان مواد مخدر )دوستان، همساالن و 

مانند اینها( موجب مي شود که وی در معرض اطالعات و 

تجارب مربوط به مواد مخدر قرار گیرد. چنین فرآیندی نقش 

نسبت  فرد 5موثری را در تكوین و شكل گیری نگرش مثبت

به مواد ایفا مي کند و چنانچه در آینده عوامل محیطي مساعد 

 .باشند، احتمال اعتیاد فرد را افزایش مي دهد

، افراد باورها و 6بر اساس دیدگاه یادگیری اجتماعي بندورا

خود را در مورد سوءمصرف مواد از محیط و افراد های نگرش

ه باورها افرادی ک همچنین،مهم زندگي خود کسب مي کنند. 

و نگرش مثبتي مثل بزرگ طلبي، برطرف کردن آالم فیزیكي 

، تمایل به آرامش رواني، توانایي سوءمصرف هاو خستگي

مواد بدون احتمال معتادشدن دارند، احتمال مصرف و اعتیاد 

                                                           
1 Substance abuse 

2 Barlow, D., & Durand, V. 

3 Tavolacci, M. P. 

4 Becker, H. 

5 Positive attitude 

6 Bandura 

7 Sadock, B. J. 

8 Kerr, W. C. 

9 Goodwin, R. D., & Stein, D. J. 

1 0 Kypri, K. 

بیشتر از سایرین است )اسالم دوست،  هادر آن خدرم به مواد

ت، تداوم و یي، شدآمتغیرهای متعددی بر پدید(. 1398

گذارند. در  مواد تاثیر ميسوءمصرف های اللدرمان اخت

ای از متغیرها به عنوان متغیرهای  ی بالیني دستههاپژوهش

 ؛اند های مصرف مواد بررسي شدهاللبین در زمینه اخت پیش

؛ ترجمه 2007، 7)سادوک این متغیرها شامل عوامل ژنتیک

و همكاران،  8شناختي )کر(، عوامل جمعیت 1398 رضاعي،

، 9متعدد )گودوین و استینرواني  اختالالتوجود  (،2017

و ( 2016و همكار،  10(، عوامل اجتماعي )کیپری2013

  ( است.8201و همكاران،  11فردی )کولدرهای تفاوت

های به اعتیاد، سبکیكي از عوامل موثر بر نگرش نسبت 

روان کاوی و کردارشناسي، های . طبق نظریهاست 12دلبستگي

احساسات دروني محبت و امنیت که از رابطۀ دلبستگي سالم 

کمک رشد روان شناختي های حاصل مي شوند به تمام جنبه

(. تصور مي شود 2010و همكاران،  13مي کنند )راویتز

در بزرگساالن به طور قابل توجهي  14کیفیت دلبستگي ناایمن

نامطلوب مراقبت اولیه شكل گرفته باشد  بر مبنای تجارب

 کالسیک نظریه (. در اصطالح2011و همكاران،  15)سیمارد

 از دسته آن 16ایمن دلبستگي دارای بزرگساالن دلبستگي،

 مثبت نگرش دیگران و خود به که نسبت هستند افرادی

 صمیمانه روابط در و هستند متعهد خود ارتباطات در دارند،

 از ( و9201، 17کنند )میكولینسر و شاوراحساس راحتي مي 

 بین روابط در صمیمیت و نزدیكي با راحتي احساس ویژگي

ناایمن  دلبستگي سبک دارای بزرگساالن. فردی برخوردارند

 بیشتر تعارضات و در احساسات تعادل عدم با 18دوسوگرا

به باور (. 2120و همكاران،  19کیليمي شوند ) مشخص

1 1 Colder, C. R. 

1 2 Attachment styles 

1 3 Ravitz, P. 

1 4 Insecure 

1 5 Simard, V. 

1 6 Secure attachment 

1 7 Mikulincer, M., & Shaver, P. R. 

1 8 Ambivalence insecure attachment 

1 9 Kealy, D. 



 

 انو همكار اعتچيسهاله سادات                                         مدل تبیین نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک بر اساس سبک های دلبستگي -1996

 میان نیاز تعارض دچار افراد این(، 2007میكولینسر و شاور )

 و سو یک از صمیمانه و نزدیک روابط برای خود قوی

 و خود به نیازهای دیگران پاسخگویي از ناامني احساس

به  تر کم همچنین .هستند دیگران سوی از شدن طرد احتمال

)به نقل  دارند گرایش خودشان مورد در مثبتي دیدگاه داشتن

 سبک دارای بزرگساالن (.2022و همكاران،  1از استیوز

 و نزدیكي از هراس ویژگي دارای 2دلبستگي ناایمن اجتنابي

 هیجاني نزدیكي هستند و به هیچ وجه خواهان صمیمیت

و  3دهند )رگس دال مي ترجیح را خودمختاری و نبوده

(. آنها 2022، 5؛ جیائو2018، 4؛ کلي2010، همكاران

 این دارای بینند. افراد مي خودبسنده صورت به را خودشان

 که کنند ادعا مي و کنند مي انكار را پذیری آسیب سبک

 از اجتناب به تمایل و ندارند نزدیک روابط به نیازی

و حامدنیا مطالعه  (.2022، 6جانسوندارند ) صمیمیت

( پیرامون رابطه میان سبک دلبستگي و 1396همكاران )

دلبستگي اضطرابي و اجتنابي به نگرش به اعتیاد نشان داد 

والدین دارای رابطه مثبت معنادار با نگرش به مواد و آمادگي 

به اعتیاد بود. همچنین دلبستگي اضطرابي و اجتنابي به والدین 

معناداری با آمادگي به با واسطه نگرش به مواد، رابطه مثبت 

هر ( نشان دادند 1398و همكاران ) رحماني. اعتیاد داشتند

اندازه میزان دلبستگي به سمت دلبستگي ناایمن دوسوگرا 

. مطالعه یابدسوق یابد، میزان گرایش به اعتیاد نیز افزایش مي 

سبک ( نیز بیانگر این بود که 2020و همكاران ) 7ناکول

به الكل،  ادیبا کاهش اعت يقابل توجه نزایبه م منیا يدلبستگ

 است.همراه  انیو قل گاریس

یي، شدت، تداوم و آعوامل تاثیرگذار بر پدیدیكي دیگر از 

، ظرفیت یا قدرت ایگو سوء مصرف موادهای اختاللدرمان 

-درونهای از توانمندیای به آمیزه 8ایگو ظرفیتاست. 

                                                           
1 Estevez, A. 

2 Avoidant insecure attachment 

3 Ragsdale, J. D. 

4 Kelly, K. R. 

5 Jiao, J. 

6 Johnson, S. 

7 Nakhoul, L. 

8 Ego strength 

خود با دیگران و ت الشود که افراد در تعام ق ميالرواني اط

به عبارتي، ظرفیت دهند؛  محیط اجتماعیشان آن را نشان مي

توانایي فرد برای برقراری تعادلي پایدار و موثر بین  ایگو،

وجود دارد، دروني و واقعیتي که در بیرون فرد های تكانه

نقش  ظرفیت ایگو(. 1997و همكاران،  9)مارکستروم است

و  10)ستینری داردمت رواني المهمي در پیش بیني س

عامل اصلي برای احساس هویت خود، و  (2012همكاران، 

 هاپیوستگي تجربیات و دیدگاه هم تجربه خویشتن و جهان، به

به (. 2013، 11)فردریک به شمار مي رودو درک واقعیت 

عاملي است که قوت یا ضعف فرد در  ظرفیت ایگوطورکلي، 

ه مواد افیوني هنگام بیني کننده اعتیاد فرد ب تواند پیش آن مي

ت محیطي باشد. از سوی دیگر، المواجهه با اضطراب یا مشك

و تاخیر در بلوغ روانشناختي عامل مهمي در روند  ایگوضعف 

و  12)آبراموف درمان افراد وابسته به مواد افیوني است

(. افرادی که ظرفیت ایگوی باالیي دارند، 2015همكاران، 

ا مشكل نیست و خود را به دیگران برای آنه گفتن« نه»

این مي تواند  ؛(2015، 13)سینگ و آناد ارزشمند مي دانند

تواند مصرف مواد را تسهیل  ميرفیت ایگو ظکه  نشان دهد

در همین رابطه، مطالعه . کند یا منجر به اجتناب از آن گردد

ظرفیت  نشان داد بین (1396) متیني مطهرو  دادخواه چیمه

با گرایش به مواد مخدر رابطه منفي و معني دار موجود  ایگو

  .است

پیرامون رابطه بین سبک دلبستگي و ظرفیت  محققان همچنین

سبک دلبستگي ایمن موجب ظرفیت باالی  ایگو نشان داد

؛ 2012، 14گردد )گرشام و گالونایگو و نیرومندی آن مي 

؛ 1398و همكاران،  آزادیكتا؛ 2012، و همكاران 15شانموگام

نگرش مثبت به مواد عامل مهمي  (.1398، بشارت و منصوری

در اقدام به رفتارهای داروجویانه، بروز وابستگي و تداوم 

9 Markstrom, C. A. 

1 0 Settineri, S. 

1 1 Frederick, C. 

1 2 Abramoff, B. A. 

1 3 Singh, N., & Anand, A. 

1 4 Gresham, D., & Gullone, E. 

1 5 Shanmugam, V. 



 

 

 65سال ، 5شماره، 1401دی-آذر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -1997

(. 1393، رحیمیان بوگر و همكاران) سوءمصرف مواد است

شناخت عوامل مؤثر در نگرش مثبت به سوءمصرف مواد و 

ی هامات در برنامهپیامدهای آن از اولین و مهم ترین اقدا

و همكاران،  1)وود استپیشگیرانه از سوء مصرف مواد 

باتوجه به آنچه بحث شد و فقدان پژوهشي بنابراین، (. 2013

که به بررسي عوامل پیش بین نگرش نسبت به مصرف مواد 

بپردازد و اهمیت این موضوع در پیشگیری و یا درمان اعتیاد 

مبتني بر رویكردهای زیربنایي مربوط به متغیرهای پیش بیني 

در پژوهش حاضر کننده نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر، 

که آیا ظرفیت ایگو در رابطه بین  ه شده استداخته پرئلبه مس

دلبستگي با نگرش به اعتیاد مراجعین در حال ترک های سبک

 شهر تهران نقش میانجي دارد؟ 1در مراکز ترک اعتیاد منطقه 

 

 کار روش

یابي همبستگي با تكیه بر مدل -روش این مطالعه توصیفي 

این پژوهش، شامل  آماری جامعه بود. 2معادالت ساختاری

کلیه معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد منطقه یک 

 بودند. 1399ماه مهرماه تا تیرشهر تهران جهت ترک اعتیاد، از 

، سال 18-50ورود به پژوهش شامل فاصله سني های مالک

 متادون اعتیاد با درمان تحت، حداقل سواد خواندن و نوشتن

 بودند. همچنین در مطالعهضایت برای شرکت بودن و ر

سابقه بیماری جسمي ، خروج سابقه بیماری روانيهای مالک

استفاده از و  مدت مصرف زیر یک سال، مزمن به جز اعتیاد

 ماه گذشته و درحین مطالعه 6روانشناختي در های درمان

 درنظر گرفته شد.

انجام هماهنگي الزم  وبه مراکز ضمن معرفي خود  پژوهشگر

در  اقدام نمود. هابه جمع آوری داده ولین فني مراکزسئبا م

 4 معتادان مراجعه کننده به مراکز در بازه زماني ابتدا از بین

پس  لیستي تهیه شد،ورود و خروج های ماهه، براساس مالک

و اخذ رضایتنامه آگاهانه  از مشخص شدن افراد واجد شرایط

مكتوب به های بصورت پرسشنامه هاجمع اوری دادهاز آنها، 

                                                           
1 Wood, A. P. 

2 Structural Equation Model (SEM) 

3 Kline, R. B. 

و ند بدون نام بود هاپرسشنامه همه. افراد نمونه انجام گرفت

 هاآنداده شد که اطالعات  کنندگانشرکتاین اطمینان به 

صورت محرمانه باقي خواهد ماند و تنها در راستای اهداف  به

روش نمونه  در این پژوهش .پژوهش استفاده خواهد شد

اساس حجم نمونه بر  ،بودای گیری به صورت تصادفي خوشه

( تعیین شد مبني بر اینكه در روش 2016) 3نظر کالین

مدلسازی معادالت ساختاری تعداد نمونه به ازای کلیه 

نمونه و با حداقل حجم نمونه  20تا  10، پژوهشهای شاخص

 11، بودنمونه  225برآورد اولیه حجم نمونه  .تعیین شود 200

تكمیل شده های پرسشنامهپرسشنامه به دلیل مخدوش بودن از 

نمونه مورد  214مربوط به های حذف شدند و درنهایت داده

ابزار گردآوری اطالعات  .تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

 :بوددر پژوهش حاضر به شرح زیر 

زان هاتوسط این پرسشنامه: دلبستگی بزرگسالپرسشنامه 

بر این فرض تنظیم شده است  و ساخته شد (1987) 4و شاور

مراقب را -های دلبستگي کودکهایي از سبککه مشابهت

 جمله 15سالي نیز یافت. این ابزار شامل توان در بزرگمي

، 2)جمالت  اجتنابيناایمن لبستگي نوع سبک د که سه است

، 6، 3)جمالت اضطرابي دوسوگرا یا ناایمن ، (14، 11، 8، 5

. را مي سنجد( 13، 10، 7، 4، 1)جمالت و ایمن ( 15، 12، 9

تا  1خیلي کم=ای، از درجهپنجگذاری از نوع لیكرت نمره

این پرسشنامه نمره کل ندارد و گیرد. انجام مي 5خیلي زیاد=

 5 هاب حداقل و حداکثر نمره برای همه خرده مقیاسبه ترتی

اعتبار آزمون از طریق محاسبه پایایي آن توسط است.  25و 

دست آمده به  4/0پیرسون برابر  r بازآزمون معادل -آزمون

در تحقیقي که توسط (. 1995، 5)بالدوین است

نفری انجام گرفت،  100روی یک نمونه  (1383) پاکدامن

آزمون، به ترتیب برای دلبستگي باز-اعتبار آن توسط آزمون

و میزان  37/0، و 56/0، 72/0اضطرابي، اجتنابي و ایمن، برابر 

آلفای کرونباخ  .گزارش شده است 79/0باخ نیز، آلفای کرون

4 Hazan, C., & Shaver, P. 

5 Baldwin, M. W. 

http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#10
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#33
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#34
http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2606&sid=1&slc_lang=fa&html=1#34
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 68/0 (1392)در مطالعه تاج و همكاران این پرسشنامه 

 گزارش شده است. 

فهرست  :اجتماعی استحکام ایگو -فهرست روانی  

است ای گویه 32اجتماعي استحكام ایگو، یک ابزار  –رواني 

که برای سنجش ظرفیت ایگو در مطالعه حاضر مورد استفاده 

قرار گرفته است. این فهرست توسط مارکستروم و همكاران 

نقطه ظرفیت ایگو که شامل  8ساخته شد و  1997در سال 

12-15-17-) 2(، خواسته29-24-21-14)جمالت  1امید

(، 5-6-19-32) 4(، شایستگي1-9-16-22) 3(، هدف31

 7(، مراقبت3-7-20-26) 6(، عشق11-13-23-30) 5وفاداری

( هستند را مي سنجد. 2-8-25-27) 8( و خرد28-18-10-4)

= 5تا = کامال مخالفم 1در یک مقیاس لیكرت از  این فهرست

-5-1همچنین جمالت  مي شود.گذاری  نمره کامال موافقم

به شیوه  7-9-14-15-17-18-20-22-23-25-26-28-29

معكوس نمره گذاری مي شوند. این پرسشنامه نمره کل دارد. 

و نمره برش  160و  32حداقل و حداکثر نمره برای این مقیاس 

اعتبار و روایي آن ( 1997)و همكاران  است. مارکستروم 96

را مورد بررسي قرار دادند. آنها روایي صوری، محتوا و سازه 

تایید کرده و همچنین برای بررسي اعتبار آن  را این پرسشنامه

 68/0با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ، آن را 

بـر روی این فهرست، آلفای کرونباخ  .گزارش کردند

 77/0و پایایي دونیمه سازی مقیاس آن  91/0 ایرانيای نمونه

 (.1398است )عیني و نریماني، گزارش شده 

پرسشنامه نگرش به اعتیاد : پرسشنامه نگرش به اعتیاد

جمله  35( تدوین شده است و دارای 1379توسط نظری )

است. نمره گذاری این پرسشنامه به شكل لیكرت پنج 

است. این  5تا کامال موافقم= 1از کامال مخالفم= ای درجه

شیوه نمره گذاری برای سنجش مولفه نگرش مثبت به اعتیاد 

-33-32-31-30-28-23-16-13-10-8-6-3-1)جمالت 

( است. شیوه نمره گذاری برای مولفه نگرش منفي به اعتیاد 34

                                                           
1 Hope 

2 Will 

3 Purpose 

4 Competence 

-20-19-18-17-15-14-12-11-9-7-5-4-2)جمالت 

( به شیوه معكوس است. 21-22-24-25-26-27-29-35

فرد برای مولفه نگرش مثبت به اعتیاد  نمره حداقل و حداکثر

ست. ا 105و  21و برای مولفه نگرش منفي به اعتیاد  70و  14

اعتبار صوری و محتوایي  این پرسشنامه فاقد نمره کل است.

و همچنین پایایي فرم موازی و همساني دروني این مقیاس 

دروني این میزان همساني  همچنینمطلوب گزارش شده است. 

محاسبه شد که از  89/0 آزمون توسط ضریب آلفای کرونباخ

(. 1379، )نظری باشد نظر معیارهای روانسنجي مورد تأیید مي

روایي صوری و محتوایي این آزمون در پژوهش کریمي 

از اساتید  ( توسط سه تن1395؛ به نقل از برنا و همكاران، 1391)

دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است. برای بدست آوردن پایایي 

آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 

 گزارش شد. 79/0

رسون و روش همبستگي پیبا استفاده از  هادهداتجزیه و تحلیل 

 .انجام شد روش مدلسازی معادالت ساختاری

 

 نتایج

 شهر یک منطقه اعتیاد ترک مراکز به کننده مراجعه معتاد 214از 

های یافته ،1399 شهریورماه تا خردادماهدر بازه زماني  تهران

درصد بین  84/30شرکت کنندگان در دامنه   بیانگر سن  توصیفي

درصد  64/26سال،  40تا  31درصد سن بین  52/42سال،  30تا  18

درصد  77/24همچنین، از نظر جنسیت،  سال،  بود. 50تا 41بین 

 46/43همچنین، از نظر سابقه تأهل،  درصد مرد بودند. 23/75زن و 

درصد طالق گرفته  71/32متاهل و درصد  83/23 مجرد،درصد 

درصد  03/71درصد شاغل،  97/28لي، از نظر وضعیت شغ .بودند

زیر درصد  30/24 ،همچنین، از نظر سطح تحصیالت  بیكار بودند.

درصد 74/10درصد لیسانس و  63/19درصد دیپلم، 23/45 ،دیپلم

مدت زمان مصرف فوق لیسانس و باالتر  بودند. همچنین، از نظر 

درصد  19/40سال،  4 تا 3درصد 16/19سال،  2تا  1درصد 21/11

5 Fidelity 

6 Love 

7 Care 

8 Wisdome 
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 83/73سال بودند. همچنین  6درصد بیشتر از  44/29سال،  6تا  5

پیش از  ،درصد 17/26داشتند و  متادون را درمان باسابقه درصد 

، میانگین، 1در جدول  تجربه نكرده بودند. متادون را درمان بااین 

 انحراف معیار متغیرهای پژوهش آورده شده است.

 

 ها در متغیرهای پژوهشاد آزمودنيمیانگین و انحراف معیار و تعد. 1جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیر
 44/2 23/125 ظرفیت ایگو

390 

 08/4 97/10 سبک دلبستگي ایمن 

 46/2 03/11 سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي

 37/2 21/11 اضطرابي ناایمن سبک دلبستگي 

 39/6 13/42 نگرش مثبت به اعتیاد

 84/6 95/33 به اعتیاد منفينگرش 

 

های توصیفي شامل میانگین و انحراف معیار آماره

 ،، سبک دلبستگي ایمنظرفیت ایگومتغیرهای پژوهش )

ناایمن سبک دلبستگي  ،سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي

آمده  1در جدول  (منفي به اعتیاد ورش مثبت گني، اضطراب

 ظرفیت ایگواست. به عنوان مثال میانگین و انحراف استاتدارد 

باشد. در ادامه ضرایب مي 44/2و  23/125به ترتیب 

 آورده شده است. 2همبستگي متغیرهای پژوهش در جدول 

 

 ضرایب همبستگي پیرسون متغیرهای پژوهش. 2جدول 
 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

    1 ظرفیت ایگو -1

   r= 1 -325/0 سبک دلبستگي -2

  r= 394/0 r= 1 -749/0 نگرش مثبت به اعتیاد -3

 517/0r= 378/0- r= 368/0- r= 1 نگرش منفي به اعتیاد -4

p 0/01      
نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان داد که ، 2بر اساس جدول  

 (r=  ،01/0>p-749/0)نگرش مثبت به اعتیاد  باظرفیت ایگو بین 

 نگرش منفي به اعتیادبا  ظرفیت ایگودار و بین و معنينفي رابطه م

(517/0r= ،01/0>p) سبک دار و بین رابطه مثبت و معني

رابطه  (394/0r=، 01/0>p) ت به اعتیادبنگرش مثبا  دلبستگي

با  سبک دلبستگيبین  همچنیندار وجود دارد. مثبت و معني

رابطه منفي و  (r= ، 01/0>p -378/0) نگرش منفي به اعتیاد 

ها با استفاده از روش قبل از تحلیل دادهدار وجود دارد. معني

های بهنجاری چند متغیری، خطي ابتدا فرض ،آماری تحلیل مسیر

 بررسي و بودن، هم خطي چندگانه و استقالل خطاهای آزمون

ها از آزمون کجي و تایید شدند. جهت بررسي نرمال بودن داده

                                                           
1 Variance Inflation Factor (VIF) 

های کجي و ده شد. با توجه به اینكه آمارهکشیدگي استفا

+( بودند فرض 2( و )-2کشیدگي متغیرهای پژوهش همه بین )

. جهت بررسي هم خطي چندگانه، شدها تایید نرمال بودن داده

استفاده شد و برای همه  1از آماره تحمل و عامل تورم واریانس

؛ بود 1/0و آماره تحمل بیشتر از  10، کمتر از VIFمتغیرها آماره 

مفروضه عدم هم خطي چندگانه رعایت شده بود. بنابراین 

همچنین برای آزمون مفروضه استقالل خطاها از آزمون دوربین 

واتسون استفاده شد. مقدار به دست آمده در این پژوهش برابر با 

، بیانگر رعایت شتقرار دا 5/2تا  5/1و چون در طیف  08/2

 ،هاوجه به رعایت مفروضه. با تبود مفروضه استقالل خطاها

برازندگي الگوی پیشنهادی بر اساس معیارهای برازندگي 
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از روش برای ارزیابي مدل پیشنهادی این پژوهش . شدارزیابي 

 و 1اساسپياسنرم افزار  26نسخه تحلیل مسیر با استفاده از 

استفاده شد. مدل پیشنهادی جهت  2لیزرل افزارنرم  8نسخه 

تبیین نگرش به اعتیاد مراجعین درحال تدوین مدل ساختاری 

 ظرفیت ایگو میانجيدلبستگي با نقش های ترک براساس سبک

  قابل مشاهده است. 1به دست آمد که در نمودار 

 

  های نیكویي برازش، مدلشاخص. 3جدول 

 مدل نهایی برازش نیکویی هایشاخص

2 60/538 
Df 255 

 3df/2 110/2 
P 0005/0 

4CFI 99/0 
TLI 98/0 
IFI 99/0 
NFI 99/0 

5RMSEA 022/0 

 

آمده است. در مدل شاخص جذر  1مدل نهایي در نمودار 

( به دست RMSEA=022/0برآورد واریانس خطای تقریب )

باشد. مدل اصالح آمد که نشان دهنده برازش خوب مدل مي

 شده در زیر آورده شده است.

 
 در حالت استاندارد. مدل نهایي 1نمودار

 ارائه شده است. 4در جدول بین متغیرهای مدل، مستقیم  اثراتهای مربوط به برآورد ضرایب مسیر برای بررسي یافته

                                                           
1 Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) 

2 Linear structural relation (LISREL) 

3 Normed chi-square 

4 Comparative Fit Index (CFI) 

5 Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 
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  مدل در پژوهش یمتغیرها بین مستقیم اثرات ضرایب مسیر. 4جدول 

 مسیر
 مدل

 معناداری (β)برآورد استاندارد  نوع مسیر

001/0 -317/0 مستقیم نگرش مثبت به اعتیادسبک دلبستگي ایمن با   

001/0 378/0 مستقیم اضطرابي با نگرش مثبت به اعتیادناایمن سبک دلبستگي   

001/0 375/0 مستقیم سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي به نگرش مثبت به  اعتیاد  

001/0 364/0 مستقیم سبک دلبستگي ایمن با نگرش منفي به اعتیاد  

001/0 -315/0 مستقیم اضطرابي با نگرش منفي به اعتیاد ناایمنسبک دلبستگي   

001/0 -341/0 مستقیم سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي با نگرش منفي به اعتیاد  

001/0 743/0 مستقیم سبک دلبستگي ایمن با ظرفیت ایگو  

001/0 -732/0 مستقیم اضطرابي با ظرفیت ایگو ناایمنسبک دلبستگي   

001/0 -762/0 مستقیم ناایمن اجتنابي با ظرفیت ایگوسبک دلبستگي   

001/0 512/0 مستقیم ظرفیت ایگو با نگرش منفي به اعتیاد  

001/0 -744/0 مستقیم ظرفیت ایگو با نگرش مثبت به اعتیاد  

بین سبک دلبستگي ایمن با  نشان داد 4های جدول یافته

؛ β= -317/0مستقیم وجود دارد )مسیر نگرش مثبت به اعتیاد 

01/0>p.)  اضطرابي با نگرش  ناایمنبین سبک دلبستگي

؛ β= 378/0)مستقیم وجود دارد مسیر مثبت به اعتیاد 

01/0>p.) نگرش مثبت  ابین سبک دلبستگي ناایمن اجتنابي ب

بین  (.p<01/0؛ β=375/0)مستقیم وجود دارد مسیر به اعتیاد 

مستقیم مسیر سبک دلبستگي ایمن با نگرش منفي به اعتیاد 

بین سبک دلبستگي  (.p<01/0؛ β=364/0)وجود دارد 

مستقیم وجود مسیر اضطرابي با نگرش منفي به اعتیاد ناایمن 

بین سبک دلبستگي ناایمن  (.p<01/0؛ β= -315/0)دارد 

مستقیم وجود دارد مسیر اجتنابي با نگرش منفي به اعتیاد 

(341/0- =β 01/0؛>p.)  بین سبک دلبستگي ایمن با ظرفیت

بین  (.p<01/0؛ β=743/0)مستقیم وجود دارد  مسیرایگو 

مستقیم مسیر اضطرابي با ظرفیت ایگو ناایمن سبک دلبستگي 

بین سبک دلبستگي  (.p<01/0؛ β= -732/0)وجود دارد 

مستقیم وجود دارد مسیر ناایمن اجتنابي با ظرفیت ایگو 

(762/0- =β 01/0؛>p.)  بین ظرفیت ایگو با نگرش منفي به

بین  (.p<01/0؛ β=512/0) مستقیم وجود داردمسیر اعتیاد 

 مستقیم وجود داردمسیر  ظرفیت ایگو با نگرش مثبت به اعتیاد

(744/0- =β 01/0؛>p.) 

از روش بوت  میانجي،نقش داری برای تعیین معني

 شود.مالحظه مي 5نتایج در جدول و  استراپ استفاده شد

 

 میانجي پ در بررسي مسیرهای غیر مستقیم وونتایج روش بوت استر .5جدول 

 متغیر مالک متغیر میانجي بینمتغیر پیش
 مدل

 معناداری بوت استراپ

 001/0 021/0 نگرش مثبت به اعتیاد ظرفیت ایگو سبک دلبستگي ایمن

 001/0 014/0 نگرش مثبت به اعتیاد ظرفیت ایگو سبک دلبستگي ایمن و اجتنابي 

 001/0 018/0 نگرش مثبت به اعتیاد ظرفیت ایگو دوسوگرا و اضطرابي   سبک دلبستگي

 001/0 041/0 نگرش منفي  به اعتیاد ظرفیت ایگو سبک دلبستگي ایمن

 001/0 033/0 منفي  به اعتیادنگرش  ظرفیت ایگو سبک دلبستگي ایمن و اجتنابي

 001/0 026/0 نگرش منفي  به اعتیاد ظرفیت ایگو دوسوگرا و اضطرابي  سبک دلبستگي
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داری مسیر حاکي از معني 5های اطمینان جدول فاصله

سبک دلبستگي ایمن با نگرش مثبت به اعتیاد با غیرمستقیم 

و میزان این ( β= 021/0باشد )ميظرفیت ایگو میانجي نقش 

 دارحاظ آماری معنياز ل p<01/0 سطح در -55/0رابطه 

با  اضطرابيناایمن سبک دلبستگي  مسیر غیرمستقیم. است

دار معنيظرفیت ایگو میانجي نگرش مثبت به اعتیاد با نقش 

 سطح در 55/0و میزان این رابطه ( β= 014/0باشد )مي

01/0>p همچنین، مسیر  .است دارحاظ آماری معنياز ل

اجتنابي با نگرش مثبت به  ناایمنسبک دلبستگي غیرمستقیم 

 018/0باشد )دار ميمعنيظرفیت ایگو میانجي اعتیاد با نقش 

=β ) 01/0 سطح در 57/0و میزان این رابطه>p حاظ از ل

حاکي از  5های اطمینان جدول فاصله .است دارآماری معني

داری مسیر غیرمستقیم سبک دلبستگي ایمن با نگرش معني

 041/0باشد )ظرفیت ایگو ميمیانجي منفي به اعتیاد با نقش 

=β 01/0 سطح در 38/0( و میزان این رابطه>p حاظ از ل

همچنین، مسیر غیرمستقیم سبک  .است دارآماری معني

با نگرش منفي به اعتیاد با نقش  اضطرابيناایمن دلبستگي 

( و میزان β= 033/0باشد )دار ميظرفیت ایگو معنيمیانجي 

 دارحاظ آماری معنياز ل p<01/0 سطح در - 38/0این رابطه 

 ناایمنهمچنین، مسیر غیرمستقیم سبک دلبستگي  .است

ظرفیت ایگو میانجي به اعتیاد با نقش  نفياجتنابي با نگرش م

 در -39/0( و میزان این رابطه β= 026/0باشد )ميدار معني

  .است دارحاظ آماری معنياز ل p<01/0 سطح

، در فواصل مذکور به علت قرار نگرفتن صفر در این فواصل

 شود.دار تلقي ميمسیر غیرمستقیم یاد شده معني

 

 بحث و نتیجه گیری

در  ظرفیت ایگو میانجينقش تعیین مطالعه حاضر با هدف 

دلبستگي با نگرش به اعتیاد مراجعین در های سبکرابطه بین 

بر  هابرآمده از تحلیل دادههای انجام شد. یافته حال ترک

معتادین مراجعه کننده به نفر از  214به حجم ای روی نمونه

، مراکز ترک اعتیاد منطقه یک شهر تهران جهت ترک اعتیاد

ثبت به اعتیاد تاثیر سبک دلبستگي ایمن بر نگرش منشان داد 
                                                           

1 Ainsworth, M. 

اجتنابي دلبستگي ناایمن اضطرابي و ناایمن های منفي و سبک

سبک همچنین،  اعتیاد تاثیر مثبت دارند. بر نگرش مثبت به

و دلبستگي ایمن بر نگرش منفي به اعتیاد تاثیر مثبت 

دلبستگي ناایمن اضطرابي و ناایمن اجتنابي بر های سبک

مطالعه . این یافته با في دارندنگرش منفي به اعتیاد تاثیر من

پیرامون رابطه همسو است که ( 1396و همكاران )حامدنیا 

دلبستگي  ندمیان سبک دلبستگي و نگرش به اعتیاد نشان داد

اضطرابي و اجتنابي به والدین دارای رابطه مثبت معنادار با 

نگرش به مواد و آمادگي به اعتیاد بود. همچنین دلبستگي 

اجتنابي به والدین با واسطه نگرش به مواد، رابطه اضطرابي و 

در همین راستا، . مثبت معناداری با آمادگي به اعتیاد داشتند

هر اندازه میزان ( نشان دادند 1398و همكاران ) رحماني

دلبستگي به سمت دلبستگي ناایمن دوسوگرا سوق یابد، میزان 

ول و . مطالعه ناکیابدگرایش به اعتیاد نیز افزایش مي 

 منیا يسبک دلبستگ( نیز بیانگر این بود که 2020همكاران )

 انیو قل گاریبه الكل، س ادیبا کاهش اعت يقابل توجه زانیبه م

که یافته مطالعه حاضر را قوت مي بخشد. در تبیین  استهمراه 

بر اساس دیدگاه یادگیری اجتماعي این یافته مي توان گفت 

خود را در مورد های بندورا، افراد باورها و نگرش

سوءمصرف مواد از محیط و افراد مهم زندگي خود کسب 

افراد با سبک  (.1398اسالم دوست، به نقل از ) مي کنند

الزم برای برقراری های دلبستگي ناایمن ممكن است مهارت

ارتباط را نداشته باشند که باعث اضطراب و افسردگي مي 

تری درگیر رابطه شود. از آنجا که این افراد با احتمال کم

حمایتي مي شوند، در زمان استرس جهت سازگاری با 

شرایط، به مصرف مواد روی مي آورند. با توجه به اینكه 

مصرف مواد در اینجا با احساس لذت و خوشي )هرچند بطور 

موقت( تقویت مي شود، نگرش افراد با دلبستگي ناایمن 

نا به نظر ب گفتهمچنین،  نسبت به اعتیاد مثبت خواهد بود.

(، 1398؛ ترجمه رضاعي، 2007)سادوک،  1ایسنورث

دلبستگي به کاهش اضطراب کمک مي کند. آنچه وی تاثیر 

پایه ایمني مي نامد کودک را قادر مي سازد تا شخص مورد 
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دلبستگي را ترک کند و در محیط پیرامون خود به جستجو 

به  بپردازد. این ویژگي است که احتماال در بزرگسالي فرد را

سمت و سوی عامل کاهنده اضطراب )مثل مواد مخدر( سوق 

مي دهد. حساسیت و پاسخدهي مادر عوامل اصلي دلبستگي 

ایمن هستند ولي هنگامي که دلبستگي ناایمن است نوعي 

احساس عدم اطمینان )اضطراب و تردید( در مزاج کودک 

پدید مي آید که بر رفتارهای آتي دوران بزرگسالي تاثیر مي 

ارد. فردی که گرایش به مصرف مواد مخدر دارد تحت گذ

تاثیر فشارهای رواني و محیطي، آن را بارها و بارها امتحان 

مي کند و چون تجربه استفاده از آن را خوشایند مي داند، 

 نگرش مثبت به اعتیاد پیدا مي کند و آن را عیب نمي داند.

ظرفیت ایگو بر نگرش منفي به این مطالعه نشان داد های یافته

تاثیر منفي دارد.  نگرش مثبت به اعتیاداعتیاد تاثیر مثبت و بر 

 متیني مطهرو  دادخواه چیمهاین یافته در راستای مطالعه 

با گرایش به  ظرفیت ایگو بین ندنشان داداست که  (1396)

 ظرفیت ایگودرواقع،  .مواد مخدر رابطه منفي موجود است

بیني  تواند پیش قوت یا ضعف فرد در آن ميعاملي است که 

کننده اعتیاد فرد به مواد افیوني هنگام مواجهه با اضطراب یا 

آبراموف و چنانكه ت محیطي باشد. از سوی دیگر، المشك

و تاخیر در  ایگوضعف ( نیز نشان داده اند 2015) همكاران

بلوغ روانشناختي عامل مهمي در روند درمان افراد وابسته به 

افرادی که ظرفیت ایگوی باالیي . همچنین، مواد افیوني است

به دیگران برای آنها مشكل نیست و خود را  گفتن« نه»دارند، 

(؛ این مي تواند نشان 2015)سینگ و آناد،  ارزشمند مي دانند

واند مصرف مواد را تسهیل کند یا ت ميرفیت ایگو ظکه  دهد

ظرفیت ایگو توانایي فرد برای . منجر به اجتناب از آن گردد

، انجام رفتارهای معطوف به هدف و هامهار عمدی تكانه

خودداری از ارضای فوری امیال و همچنین میزان اثربخشي 

ایگو در رابطه با سازش با مطالبات محیط است. بنابراین 

یي، آند از دیگر عوامل تاثیرگذار بر پدیدظرفیت ایگو مي توا

شدت، تداوم و درمان اختالالت سوء مصرف مواد باشد و در 

توانایى فرد براى مقاومت در برابر مصرف مواد و مهار 

ى درونى و بیروني نقش دارد. از آنجا که عامل تعیین هاتكانه

کننده رفتار، نگرش است، مي توان گفت افرادی که از 

ی ایگو برخوردارند با ایجاد نگرش منفي به اعتیاد، ظرفیت باال

 مي توانند از مصرف مواد پرهیز کنند.

 رسبک دلبستگي ایمن بیافته این مطالعه همچنین نشان داد 

 ناایمندلبستگي های سبکو  تاثیر مثبتظرفیت ایگو 

 تاثیر منفي دارند.ظرفیت ایگو  رناایمن اجتنابي بو  اضطرابي

شانموگام  (،2012) گرشام و گالوناین یافته با نتیجه مطالعه 

 منصوری ( و1398) و همكاران آزادیكتا (،2012) و همكاران

سبک همخوان است، مبني بر اینكه  (1398) بشارت و

دلبستگي ایمن موجب ظرفیت باالی ایگو و نیرومندی آن مي 

 دادندنشان ( 2012کادول و شاور )در همین راستا،  .گردد

اضطراب دلبستگي، همراه با نشخوار فكری، به افزایش عاطفه 

منفي و کاهش ترمیم خلق کمک مي کند که به نوبه خود به 

کاهش انعطاف پذیری ایگو منجر مي شود. در مقابل، اجتناب 

دلبستگي، همراه با سرکوب عاطفي، با کاهش شفافیت و 

نده کاهش ترمیم خلق همراه است که باهم پیش بیني کن

افراد دارای درواقع،  انعطاف پذیری ایگو پایین هستند.

دلبستگي ناایمن اضطراب و افسردگي زیادی را تجربه مي 

ای کنند؛ درمقابل افراد با دلبستگي ایمن رفتارهای مقابله

گزینند، محیط را کمتر تهدیدآمیز سازگارانه تری را برمي

کنند. از را به خوبي حل مي  هادرنظر مي گیرند و تعارض

سویي دیگر ظرفیت ایگو به توانایي ایگو در مواجهه با 

نهاد، فرامن و مقتضیات محیط و های مطالبات و تعارض

مدیریت آن اطالق مي شود تا فرد رفتارهای سازگارانه تری 

یي همچون مهار هااز خود نشان دهد. ظرفیت ایگو از توانایي

راهبردهای  دفاعي وهای ایگو، تاب آوری ایگو، مكانیسم

بهره مي گیرد. بنابراین همانطور که افراد با دلبستگي ای مقابله

در تعامل با محیط )در اینجا ای ایمن رفتارهای سازگارانه

مقابله با وسوسه مصرف مواد اعتیادآور( بر مي گزینند، افراد 

و مهار و تاب آوری ای با ظرفیت ایگو نیز از راهبردهای مقابله

راستا برخوردارند. به عبارتي مي توان گفت، باالیي در این 

ظرفیت ایگو ویژگي شخصیتي است که در نتیجه سبک 

 دلبستگي ایمن قابل نهادینه شدن است.  
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افراد با در یک نتیجه گیری کلي این مطالعه نشان داد 

سازگارانه تری را ای دلبستگي ایمن رفتارهای مقابله

درنظر مي گیرند و  گزینند، محیط را کمتر تهدیدآمیزبرمي

نهاد، فرامن و مقتضیات محیط را به خوبي  بینهای تعارض

و موجب انعطاف پذیری ایگو مي گردند.  حل مي کنند

یي، شدت، تداوم و آظرفیت ایگو مي تواند بر پدیدهمچنین، 

باشد و با ایجاد  موثر درمان اختالالت سوء مصرف مواد

مصرف مواد  هیز ازموجب پرنگرش منفي به اعتیاد، مي تواند 

دلبستگي های شود. بنابراین ظرفیت ایگو در رابطه بین سبک

با توجه به رابطه  و نگرش به مواد نقش میانجي ایفا مي کند.

بهتر است  دلبستگي با نگرش به اعتیادهای بین سبک

حمایتي در اصالح نگرش نسبت به اعتیاد و های درمان

 عود لحاظ شوند.بطورکلي درمان اعتیاد و پیشگیری از 

از آنجا که ظرفیت ایگو از جمله عوامل موثر در همچنین، 

پیش بیني نتایج درمان دارویي و روانشناختي اختالل مصرف 

مواد است، توجه به این امر از سوی متخصصان بالیني و 

روانشناسان سالمت در حوزه پیشگیری از اختالالت وابستگي 

ش شدت مصرف و درمان به مواد، مي تواند به مدیریت و کاه

، های تحمیل شده به افراد، خانوادههاکمک کند و از هزینه

 جامعه و سیستم بهداشت و درمان بكاهد.
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 Abstract 
Introduction 

A positive attitude towards drugs is an important factor in drug-seeking 

behavior, the occurrence of dependence and the continuation of drug abuse. 

The aim of this study was to determine the mediating role of ego capacity in 

the relationship between attachment styles and attitude towards addiction of 

clients who are quitting. 

Material and Method 

The method of this present study was descriptive-correlational. The statistical 

population of this research included all addicts who referred to addiction 

treatment centers in one district of Tehran for addiction treatment from July 

to October 2019. 214 samples were selected using random cluster sampling 

method. The data collection tools were Hazan and Shaver's Adult Attachment 

Questionnaire (1987), Markström et al.'s (1997) Psycho-Social Ego Strength 

Inventory, and Theoretical Addiction Attitude Questionnaire (1379). 

Results 

Data analysis using structural equation modeling showed that secure 

attachment style had a negative effect on positive attitude towards addiction 

(β = -0.317; p < 0.01) and anxious insecure attachment style (p < 0.01) β; 

p<0.01) and insecure avoidant (β=0.375; p<0.01) have a positive effect on 

positive attitude towards addiction. Also, secure attachment style has a 

positive effect on negative attitude towards addiction (β=0.364; p<0.01) and 

anxious insecure attachment styles (β=0.315; p<0.01) and insecure avoidant 

(341) β = -0.01; p < 0.01) have a negative effect on the negative attitude 

towards addiction. Ego capacity has a positive effect on the negative attitude 

towards addiction (β=0.512; p<0.01) and has a negative effect on the positive 

attitude towards addiction (β=0.744; p<0.01). Secure attachment style has a 

positive effect on ego capacity (β=0.743; p<0.01) and anxious insecure 

attachment styles (β=0.732; p<0.01) and insecure avoidant attachment styles 

(β=0.01; p<0.01) β; p<0.01) have a negative effect on ego capacity. 

Conclusion 

According to the findings of this study, it seems that supportive treatments 

can be appropriate in managing and reducing the intensity of consumption and 

modifying the attitude towards addiction, and in general, treating addiction 

and preventing relapse, and it is one of the costs imposed on families, society 

and the system. Reduce healthcare. 

Key words 

 Stop using drugs, intra-psychological ability, attachment to important people, 

positive attitude towards addiction 
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