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 چکیده
نشانگان   و  همسر  به  دلبستگی  نقش  بررسی  به  پژوهش  این 

روانشناختی بر  ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده 

. بر اساس موضوع و اهداف مورد مطالعه، این پژوهش  استپرداخته  

همبستگی است. جامعه آماری کلیه معتادین تحت درمان    -توصیفی  
باشد. در  ک اعتیاد شهر بجنورد میبا مواد نگهدارنده در واحدهای تر

تیرماه) خرداد تا  زمانی  که  31/04/1399تا   01/03/1399بازه   )

نفر    1480گیری انجام شد، تعداد کلیه معتادین مراجعه کننده  نمونه

نفر به  305بودند که به عنوان جامعه آماری انتخاب شد و تعداد 
های  پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات  

وسوسه انگیز) )CBQعقاید  رایت  استرس2003(    -اضطراب  -(، 

( و دلبستگی به بارتولوموو و  1995الویبوند)  DASS-21 افسردگی

( بود. به منظور تجزیه و تحلیل  ECR-Rبا اقتباس از آزمون موفق)
ها، از آزمون های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون به کمک  داده

ها  استفاده شد.  نتایج حاصل از فرضیه   SPSS.V.24نرم افزارهای  

درصد از    58.3نشان داد دلبستگی به همسر و نشانگان روانشناختی  

-بینی می ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده را پیش
چندگانه   همبستگی  ضریب  داد،  نشان  نتایج  همچنین  کنند. 

ع مصرف  متغیرهای اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی با ول

بوده که نشان دهنده رابطه در حد متوسط بین    0.516بیماران 
متغیرهای اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی با ولع مصرف  

می متغیرهای  بیماران  چندگانه  همبستگی  ضریب  مقدار  باشد. 

بوده که   0.408استرس، اضطراب، افسردگی با ولع مصرف بیماران  

د متوسط بین متغیرهای استرس،  ای حدوداً در حنشان دهنده رابطه
باشد. بنابراین با بیشتر  اضطراب، افسردگی با ولع مصرف بیماران می

 
Abstract 

this study, the role of attachment to spouse and 

psychological symptoms on cravings of patients 

treated with preservatives was investigated. 

Based on the subject and objectives studied, this 

research is descriptive-correlation. The statistical 

population includes all addicts treated with 

preservatives in addiction treatment units in 

Bojnourd. In the period from June to July 

(21/05/2020 to 21/07/2020) when sampling was 

done, the number of all addicts referred was 1480 

who were selected as the statistical population 

And 305 people were selected as a sample. Data 

collection tools were Wright's Temptation 

Questionnaire (CBQ) (2003), DASS-21  

Lovibond Stress-Anxiety-Depression Inventory 

(1995) and Bartolomovo Attachment 

Questionnaire (ECR-R). Which indicated the 

proper reliability of the tool. In order to analyze 

the data, correlation coefficient and regression 

statistical tests using SPSS.V.24 software were 

used. The results of the hypotheses showed that 

attachment to the spouse and psychological 

symptoms predict 58.3% of cravings in patients 

treated with preservatives. The results also 

showed that the multiple correlation coefficient 

of attachment anxiety and attachment avoidance 

variables with patients' cravings was 0.516, 

Which shows the moderate relationship between 

the variables of attachment anxiety and 

avoidance of attachment with patients' cravings. 

The value of multiple correlation coefficient of 

stress, anxiety and depression with patients' 

cravings was 0.408, Which shows an 

approximately moderate relationship between 

the variables of stress, anxiety, depression and 

patients' cravings. Therefore, with more 
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مصرف   روانشناختی، ولع  نشانگان  و  همسر  به  دلبستگی  شدن 

 شود.بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده نیز بیشتر می

نشانگان   :های کلیدیواژه روانشناختی،  دلبستگی به همسر، 

 .ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده
 

attachment to the spouse and psychological 

symptoms, the craving of patients treated with 

preservatives also increases. 

Keywords: Spouse attachment, 
psychological symptoms, cravings of 
patients treated with preservatives. 
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 مقدمه

بزرگترین مشکالت بهداشتی، روانی و اجتماعی قرن حاضر شناخته شده است. بر اساس  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از 
سال سراسر   15-44، تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر موجود در جمعیت 2005گزارش ساالنه سازمان ملل متحد در سال 

یا به عبارتی  160ت بود که از این تعداد در حدود کل جمعی %5یا به عبارتی، میلیون نفر    200دنیا، جمعیت،   %4میلیون نفر 

(. در ایران، مواد افیونی بیشترین مواد 2011مصرف کننده مواد افیونی هستند)دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، 
 (.1394باشد)ریاحی و همکاران، غیر مجاز مصرفی می

بین عوامل خطر مصرف مواد، باالترین عوارض بوده و در سال  از  های اخیر افزایش چشمگیر و قابل توجهی ولع مصرف دارای 

های  داشته است. ولع مصرف به فرایندی شناختی و آگاهانه اشاره دارد که از زمان پرهیز از مصرف به مرور و با توجه به پتانسیل

سیری صعودی باشد  های درمانی اثر بخش حائز اهمیت میریزی برنامهحطرپیماید و درک آن به منظور  را می  شناختی افراد، 
باشد)اختیاری و همکاران،  زیرا می بیماران  عوامل  1387تواند تبیین کننده لغزش در  از مهمترین  (. از این رو ولع مصرف را 

تشخیص اختالل  های اضافه شده جهت(. ولع مصرف یکی از مالک2009،  1دانند)آبرامزبازگشت به مصرف و شکست درمان می

باشد و ارتباطی منفی با شاخص آمادگی  های روانی میسوء مصرف مواد در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختال
های گیرد و ویژگیکننده مصرف مایه میهای تداعی(. این مولفه از سناریوها و محرک2016و همکاران،   2برای تغییر دارد)ین

توانند سبب فراخوانی ولع مصرف  نمایند. نشانگرهای دیداری میای در فراخوانی آن ایفا میکنندهینشناختی نقش تعیجمعیت

دهد که دو شاخص نقصان  (. مطالعات نشان می2017و همکاران،   3نمایند)ولوزبازداری  کننده رفتار راهای کنترلگردند و پاسخ

تجربه درماندگی روان و  مستخودتنظیمی  ارتباط  بومانشناختی  کار دارند)وجدیلو، کارلسون و  انجام  با ولع  (.  2016،  4قیم 
 (.2003،  5باشد)زیلبرمن، تاوارز، الگوبالیکنندگان میها بیانگر ارتباط ولع مصرف با صفات شخصیتی در مصرفپژوهش

سراسر جهان قلمداد می پرهزینه در  و  بهداشتی فراگیر  همکاران،    6گردد)کالسیاعتیاد مشکل  (. اعتیاد در واقع یک  6201و 

پاسخبیماری مغزی است که باعث بدکارکردی و تغییرات ریخت عصبی و مکانیزم  لذت  شناسی در سیستم  به پاداش و  دهی 
اش در همه ابعاد زندگی، سالمتی فرد، رونده(. این پدیده به دلیل ماهیت پیش2011،  7شود)سالو، گابای، فسبندر، هینکمی

رود. ترین مشکالت سالمت عمومی در جهان به شمار میاندازد و پیامدهای ناخوشایند آن از مهمبه خطر میخانواده و جامعه را 
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بهداشت جهانی نشان می که   دهد که حدود دویست میلیون معتاد به انواع موادگزارش سازمان  مخدر در جهان وجود دارد 

اعتیاد با   ایران گزارش شده است)  6/0بیشترین شیوع  نجفی،  درصد در  زندانی شدن تعداد  (. آمارها1391رضایی، دالور،  از 

به دلیل خرید و فروش و دیگر پیامدهای مرتبط با مواد مخدر خبر میبی دهند و بیش از نیمی از جمعیت ورودی شماری از افراد 

لحاظ بالینی قاب2010و همکاران،    8هستند)فرنیاها مصرف کنندگان مواد  زندان اند. همبودی اختالالت ل توجه(. این آمارها از 
لزوم مداخالت روانپزشکی با سوءمصرف مواد، سه برابر جمعیت غیرمصرف کننده مواد برآورد میروان درمانی  شود. این همبودی 

 .سازدرا در کنار درمان دارویی گوشزد می

مصرف بیمار را افزایش دهد که در پژوهش تواند ولع رسد وجود نشانگان روانشناختی در فرد تحت درمان میاز طرفی به نظر می
شود. مورد هدف قرار دادن فاکتورهای خطر عود به صورت دارویی برای کاهش ولع یا درمان با  حاضر به بررسی آن پرداخته می

نگه های مرتبط دارنده در درمان مصرف مواد مخدر، افزایش طول مدت پرهیز، بهبود وضعیت روان شناختی، کاهش جرممواد 

  9ا مصرف، کاهش رفتارهای پرخطر، کاهش مرگ و میر ناشی از مصرف و بهبود اضطراب و افسردگی اثبات شده است)ماتیکب

 (.2014و همکاران، 
آسیب پیامدهای مخرب مصرف مواد،  مخدر می پذیرییکی از  با مواد  باشد. به بیانی  سالمت روانی فرد در اثر رویارویی مکرر 

بهداشت   نظر  یا سالمت روان را تهدید میدیگر مصرف مواد،  معتاد از  عادی  نماید. افراد  نسبت به افراد  شاخص سالمت روان 

(. عملکردهای شناختی در مصرف کنندگان  2009، 10زاده، لپیکنند)گویلم، پلی سولو، ورسپان، اربابنمرات کمتری کسب می
کنندگان مواد به گونه معناداری (. شاخص اضطراب در مصرف2005، 11تر از میانگین است)والی، فوکس، دیاری، استارمواد پایین

(. معتادین نگرش ناسالمی نسبت به خود  1398گردد)پیرنیا و همکاران،  باشد که در فزونی سطوح کورتیزول منعکس میباال می

باال است)پیرنیا و همکاران،   پرخطر در این افراد  ی دیگر میزان همایندی ولع (. از طرف1395دارند. همچنین انجام رفتارهای 

با اختالالت روان باشد. برای نمونه هم ابتالیی اعتیاد با اختالالت اضطرابی در جمعیت آمریکا  پزشکی قابل توجه میمصرف مواد 
  12ایران قابل توجه گزارش شده است)گرانت  درصد و در جمعیت  72، در معتادان تزریقی در آمریکا  61.29درصد، در استرالیا    43

بیشترین رابطه را با  2006همکاران،   و (. به طور کلی در اکثر مطالعات اختالالت دسته اضطرابی از جمله افسردگی و اضطراب 

لوینداشتهولع مصرف مواد   پزشکی، پیش  2004، 13اند)نانس و  با دیگر اختالالت روان  (. همایندی اختالل ولع مصرف مواد 
 (.2004، 15؛ آلبا، سامت، ستز2001، 14سازد)هیکی، کوچرا، داونپورت، ناسمیت و اسکاتآگهی درمان را با مخاطره همراه می

همکاران)گارلند، بوتیگر و هوارد نظر گارلند و  عود مصرف 2011،  16بر اساس  عاملی میانجی در فرایند وابستگی و  ( استرس 

تواند ولع باشند. همچنین استرس میلکل میبینی کننده مصرف سنگین ا، پیشزای زندگیشود. رویدادهای استرسقلمداد می

ها موشها سبب افزایش رفتار مواد خواهی در  و عود مصرف را در افراد در حال ترک بر انگیزد، در پژوهشی حیوانی، انواع استرس
ل و کوکائین  کنندگان الکها بیانگر ارتباط ولع مصرف با صفات شخصیتی در مصرف(. پژوهش2010، 17گردید)بانا، بک، دو و سی

با میزان ولع 1394اسدی) پیرنیا و(. پژوهش  2003،  18است)زیلبرمن، تاوارز، الگوابالی (، گویای ارتباط صفات شخصیتی مرزی 
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دارای خصیصه میمصرف در افراد  پژوهش مذکور، تجلی مولفهباشد. در حقیقت رههای مرزی  های روانشناختی در سازه  آورد 

های مهم زندگی با ظهور ولع شدید در بیماران وابسته  (، تصویرسازی استرس2007یمن و همکاران)ولع مصرف بود. در مطالعه ه

(. البته این نکته نیز مورد توجه است که توجه به جوانب  2007، 19به افیون همراه بود)هیمن، فوکس، هنگ، دوابریک و سینها

برای ترک شده و باعـث افزایش عالئم روانشناختی  روانشناختی در ولع مصرف نقش مهمی داشته و موجب کاهش سطح تحمل
 شود. برانگیزاننده فرد به سمت مصرف در طول درمان می

عوامل مهم در این نگهدارنده است. دلبستگی یک الگوی   از جمله  تحت درمان با مواد  راستا میزان دلبستگی به همسر افراد 

ای از مقررات طاقت فرسا است و تماس طوالنی مدت فرد با مجموعه  ای است که نتیجههیجانی، روانشناختی و رفتاری مقابله
به کار بستن آنها  (. دلبستگی یک اختالل شخصیتی است 1393؛ به نقل از مثقالی و همکاران،  1987شود)سایی، ناشی میاز 

ی نامطلوب شدید، غفلت از نیازهای  گیرد: نیاز به اداره و مدیریت امور به منظور مقابله با پیامدهاکه بر اساس موارد زیر شکل می

به اختالل هستند و تجلی های دیگری  خود، تحریف حد و مرزهای صمیمیت و جدایی، گرفتار شدن با افراد مشخصی که مبتال 

بیماری و  فشار)سرماک، از قبیل انکار، احساسات انباشته شده، افسردگی  با استرس و  پزشکی مرتبط  ؛ به نقل از 1986های 
بیمار را کاهش دهد و میزان ولع مصرف بیماران تحت درمان را تواند سطح تحمی  (. این موارد1393همکاران،  مثقالی و   مل 

 افزایش دهد. 

ای برای کنترل و تغییر  دهد با سوء رفتارشان بر او تاثیر گذاشته و میل وسواس گونهدلبسته فردی است که به دیگران اجازه می
ای از همسر آزاری انگیزشی در نظر (. دلبستگی در روابط زناشویی به عنوان شیوه2010،  20زسلفدادن در او ایجاد کنند)سیمون

تعریف میگرفته می به عنوان مثال در شود. دلبستگی به طور عمده، به عنوان تکیه کردن افراطی در روابط بین فردی،  شود. 

و جهت کسب  بسیار زیاد در  تالش  به همسر  زناشویی، دلبستگی  نزدیک با شریک زندگی تعریف می  روابط  روابط  -حفظ 

 (.1388شود)بختیارپور و همکاران،  
زدگی و هراس هایی است که در بسیاری از مشکالت بالینی از جمله اختالل وحشتدلبستگی به عنوان یکی از مهمترین ویژگی

(. بیشترین تمرکز در زمینه دلبستگی  1388، شود)بختیارپور و همکارانهای باز، افسردگی و اختالفات زناشویی دیده میاز مکان

بالینی و یافتهدر روابط زناشویی، بر روابط خصومت آمیز بنا شده است. گزارش های حاصل از مطالعات کنترل شده، حاکی  های 
به شدت به همسرانشان وابسته هستند)مورفی  (.2006، 21از آن است که همسر آزاران 

ی که  گیرد تا در خانوادهای از رفتارهای ناسازگارانه و وسواسی دید که شخص فرا مین مجموعهتوان به عنوادلبستگی را نیز می

یا دیگر اعتیادهاای را تجربه میدرد و استرس هیجانی فوق العاده یا  کند، مثل اعضای الکلی خانواده  ، سوء استفاده جنسی و 

ی مزمن یک خانواده، روزگار را سپری کند. افراد دلبسته تمایل شدیدی  هاها در خانواده یا اعضای مبتال به بیماریسایر بدرفتاری
نیازمند هستند و تالش می را دارند که به لحاظ هیجانی در دسترس و  با افرادی  به رابطه  کنند تا یک رابطه را کنترل  به ورود 

کنند از داوم قرار می گیرند. آنها سعی میکنند بدون آنکه نیازها و تمایالت خود را ابراز کنند و در یک حالت عدم کامروایی م

شود. در واقع شخصی که دچار یک وضعیتی بحرانی است، مراقبت کنند، اما مراقبت و توجه به یک وسواس و ناکامی تبدیل می
ی است که با زندگی کردن به خاطر دیگری، کنترل دیگران، حل کردن مشکل دیگران و نگرانی بیش  این نوع دلبستگی رابطه

دهد که شخصی)همسر، شریک زندگی( خود را با رفتارهای اعتیاد  شود و هنگامی رخ میاز حد درباره صمیمیت مشخص می

 
19. Hyman, Fox, Hong, Doebrick & Sinha  
20. Simmons self  
21. Murphy 
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دهد. دلبستگی یک رفتار اعتیادی و یک  گونه و ناکارآمدش، افکار و احساسات و رفتار اشخاص دیگر را تحت تاثیر خود قرار می

 (. 2005،  22ن به آن گرفتارند)بارگرانسامیلیون    80الگوی روانی است که دست کم 

شناختی متخصصان بهداشت روانی معتقدند که توانایی تشخیص عالئم و نشانگان دلبستگی برای اجتناب از هر گونه آسیب روان

تفریح کردن،  در خوش گذرانی و  نشانگان عبارتنداز : دشواری  این  برخی از  است.  هیجانی بسیار حائز اهمیت  و فیزیکی و 
ها، کناره گیری بیش از حد به انتقاد، دلبستگی به دیگران و ترس از تنهایی، فقدان اعتماد به نفس در تصمیم گیری حساسیت

بیماری اقتدار طلبی و  تنفر از  زخم معده،  ای، رودهبا استرس مانند اختالالت معده  های جسمانی مرتبطو ترس از مردم،  ای، 

بیش فعالی در   (.1388وابستگی شناسایی شده است)بختیارپور و همکاران، افراد مبتال به  فشار خون باال، افسردگی، 
وضع می با مشکالت دلبستگی قوانینی را  میدلبستگی را   کنند کهزوجین  نمونهافزایش  این قواعد عبارتند از: دهد.  هایی از 

تواند رشد سالم  چنین قواعدی می  صحبت نکردن، اعتماد نداشتن، اهمیت بیشتر به نیازهای دیگران نسبت به نیازهای شخص.

 (.  2016،  23ای را محدود سازد)باتیو آزاد عزت نفس و مهارتهای مقابله

خطرات مصرف مواد به ویژه مواد محرک به عنوان یکی از مهمترین آسیبهای روانی اجتماعی قرن حاضر اقشار مختلف را همواره 
ها بر دامنه آسیب زایی  تارهای اعتیادآمیز با سایر انحراف ها و کژرفتاریدر معرض تهدید قرار می دهد. ارتباط مصرف مواد و رف

ع مصرف یک هسته بنیادین در اعتیاد است.  کند. از سوی دیگر ولآن می افزاید و لزوم توجه ویژه به این مسئله را دو چندان می

ونه ای ایست که فرد اغلب نمی تواند در برابر  گونه برای مصرف دارو دارد و این وسوسه به گفرد مصرف کننده مواد، ولع وسواس
آن مقاومت کند و بنابراین منجر به رفتار جستجوی دارو و در بسیاری موارد مصرف دارو می شود. اکثر مطالعات ولع را به عنوان  

عامل سوءمصرف مواد،فاکتور مهمی در وابستگی مواد در نظر می ادامه و پس از  گیرند. ولع مصرف مواد هسته مرکزی اعتیاد و 

 (.1392شود )بشر پور،  شروع درمان منجر به بازگشت به اعتیاد می

اش دهد که بیمار نسبت به آثار زیانباری که مصرف مواد به تن و روان و کارکردهای اجتماعیولع مصرف اغلب در شرایطی رخ می
به مصرف ممی کنترل میل  ناتوان در  خود را  بوده، اما  کامال واقف  میگذارد،  باعث ناباوری بیماران و یابدواد  ، موضوعی که 

علوم   پژوهشگران  سال (. از طرفی1394شناختی گردیده است)اختیاری،  کنجکاوی  بنیادهای  در  مطالعه در مورد  های اخیر، 

نشانگان روانشزیستی زمینه پژوهشگران را جلب نموده است. یکی از این عوامل  بسیاری از  ناختی  ساز ولع مصرف مواد، توجه 
تواند ولع مصرف مواد را تشدید  تواند ولع مصرف مواد بیماران تحت تاثیر قرار دهد. همچنین دلبستگی به همسر میاست که می

تواند حائز اهمیت باشد. همچنین  کند. با توجه به اینکه تا کنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است، بررسی این عوامل می

و خانوا با مواد ده، درمانگران و واحدهای ترک اعتیاد میمشاوران ازدواج  نتایج این پزوهش در جهت درمان بیماران  توانند از 

به ویژه در زمانی که بیماران تحت درمان هستند   به همسر،  بیان شده دلبستگی  به موارد  نگهدارنده استفاده کنند. با توجه 
باشد و ولع ممی به دنبال پاسخ  تواند اثرات منفی در روند درمان داشته  صرف این بیماران را افزایش دهد. بنابراین این پژوهش 

نگهدارنده چه  به این سوال می نشانگان روانشناختی بر  ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد  باشد که دلبستگی به همسر و 

 نقشی دارد؟ 

 

 کار  روش
مطالعه،   مورد  و اهداف  پژوهش توصیفی  بر اساس موضوع  پژوهش حاضر شامل کلیه    -این  همبستگی است. جامعه آماری 

می بجنورد  شهر  اعتیاد  ترک  واحدهای  در  نگهدارنده  مواد  با  درمان  تحت  تیرماهمعتادین  تا  خرداد  زمانی  بازه  در   باشد. 

 
22. Berger 
23. Beattie 
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نفر بودند که به عنوان    1480، تعداد کلیه معتادین مراجعه کننده گیری انجام شد( که نمونه31/04/1399تا   01/03/1399)

پژوهش  به جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری    305جامعه آماری انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه و همچنین با توجه 

  ر بجنورد انتخاب شدند.مرکز ترک اعتیاد شه  8برآورد شده است که این تعداد نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس از بین  

باشد.  ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه ها به شرح زیر می 
پرسشنامه استرس( طراحی شده است2003سوال بوده که توسط رایت )  20دارای  (،  CBQپرسشنامه عقاید وسوسه انگیز)  .- 

باشد که توسط    21درای  ، DASS-21 افسردگی    -اضطراب سال  الویبوند و الویبوندسوال می  سنجش     1995در  جهت 

و    -اضطراب  -استرس دارای  افسردگی ساخته شده است  بوده که   41آزمون سبک دلبستگی همسران،  براساس مدل  سوال 
 از  حاصل  یهاداده فرم اصالح شده( تهیه شده است. –تجربه از روابط نزدیک   ECR-Rبارتولوموو و با اقتباس از آزمون موفق)

 . گرفت قرار  لیتحل  و  هیتجز مورداز روش تحلیل رگرسیون   SPSSبا استفاده از نرم افزار    هاپرسشنامه نیا

 

 بررسی فرضیات تحقیق  و  یافته ها

نگهدارنده رابطه دارد. فرضیه اصلی:  بین دلبستگی به همسر و نشانگان روانشناختی با ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد 

 ارائه شده است. 3تا   1 فرضیه از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج آن در جدولبرای بررسی این 

 (: خالصه مدل رگرسیونی 1جدول)

  R 2Rضریب همبستگی  متغیر مدل
مجذور ضریب  

 همبستگی جامعه

خطای استاندارد  
 رگرسیون

 8.291 0.290 0.292 0.541 دلبستگی به همسر 1

2 
 همسردلبستگی به 

0.764 0.583 0.580 6.375 
 نشانگان روانشناختی

 

بینی  شود، طی دوگام، متغیرهای دلبستگی به همسر و نشانگان روانشناختی، قادر به پیش( مشاهده می1همانطورکه در جدول )
( ارائه شده، طی گام اول، رابطه 3)( تا 1اند. بر پایه آنچه که در جداول )ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده بوده

بدست آمده است که دلبستگی به همسر،   0.541بین دلبستگی به همسر و ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده  

پیش 29.2 نگهدارنده را  با مواد  بیماران تحت درمان  مصرف  واریانس ولع  نشانگان  درصد از  دوم  گام  نموده است. در  بینی 
اضافه میروانشناخ   58.3یابد و این دو متغیر با هم قادرند  افزایش می  0.764شود و مقدار رابطه به تی به دلبستگی به همسر 

پیش نگهدارنده را  با مواد  مصرف بیماران تحت درمان  به مقدار درصد از ولع  با توجه  نتایج نشان داد،  بینی کنند. همچنین 

به متغیر فوق، دلبستگی  بین دو  نگهدارنده را  رگرسیون از  با مواد  بیماران تحت درمان  بیشتری از ولع مصرف  همسر درصد 

باشد، با بیشتر شدن دلبستگی به همسر و نشانگان روانشناختی،  کند و با توجه به اینکه ضرایب متغیرهای مثبت میبینی میپیش
 شود.ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده نیز بیشتر می
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 تحلیل واریانس یک طرفه آزمون رگرسیون(: 2جدول)

 معناداریسطح F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذوارت منابع تغییر

 8610.107 1 8610.107 رگرسیون

 68.755 303 20832.758 باقی مانده 0.001 125.229

  304 29442.866 کل

 8583.604 2 17167.208 رگرسیون

 40.648 302 12275.658 باقی مانده 0.001 211.170

  304 29442.866 کل

 

-دار است. به عبارتی متغیرهای پیش( معنیP<01/0)%99محاسبه شده  در سطح اطمینان   Fدهد،  ( نشان می2نتایج جدول )
تحت  ب بیماران  بینی متغیر مالک)ولع مصرف  به پیش  قادر  نشانگان روانشناختی(  و  با مواد ین)دلبستگی به همسر  درمان 

 باشند.نگهدارنده( می

باشد، مقدار ضریب بتای  غیراستاندارد و ضریب بتای استاندارد را محاسبه  جهت تعیین اینکه سهم هر متغیر پیش بین چقدر می

 ( آمده است:3ها در جدول )کنند که مقدار آنمی

 (: ضرایب متغیرهای پیش بین در رگرسیون گام به گام3جدول)

 متغیر مدل 
ضرایب بتای  

 غیراستاندارد

خطای استاندارد 

 ضریب بتا

ضرایب بتای 

 استاندارد
t 

سطح 

 معناداری

1 
 0.001 24.773  1.891 46.843 عدد ثابت

 0.001 11.191 0.541 0.063 0.710 دلبستگی به همسر

2 

 0.001 24.553  1.565 38.431 عدد ثابت

 0.001 19.579 0.581 0.106 2.075 دلبستگی به همسر

 0.001 14.509 0.172 0.121 1.749 نشانگان روانشناختی

 

برای هر دو مدل پژوهش معنادار می( نشان می3نتایج جدول ) بدست آمده  (. با توجه به  p<01/0باشد)دهد سطح معناداری 

درمان با مواد نگهدارنده دارد. زیرا تغییری تری در ولع مصرف بیماران تحت  وزن بتای بدست آمده دلبستگی به همسر نقش مهم

موجب تغییر   دلبستگی به همسر  نگهدارنده    0.581به اندازه یک واحد در  با مواد  واحد در ولع مصرف بیماران تحت درمان 
نشانگان روانشناختی می پژوهش تأیید میمی  0.172شود در حالی که این موضوع در   شود.باشد. بر این اساس فرضیه اصلی 

بدین معنی که دلبستگی به همسر و نشانگان روانشناختی می توانند ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده را پیش  

 بینی کنند.

با ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده رابطه دارد.فرضیه فرعی اول:   بین دلبستگی به همسر 

گانه به روش گام به گام صورت گرفت. بدین ترتیب که نمره کل ابعاد دلبستگی به  پاسخگویی به این فرضیه با رگرسیون چند
با مواد همسر شامل اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی به عنوان متغیرهای پیش بین و ولع مصرف بیماران تحت درمان 

 ( آمده است.4به گام در جدول ) رگرسیون گام نگهدارنده به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند. خالصه مدل
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(: خالصه مدل رگرسیون و ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده بر حسب اضطراب دلبستگی و 4جدول )

 اجتناب دلبستگی 

  R 2R بینمتغیرهای پیش مدل
مجذور ضریب  

 همبستگی جامعه

خطای استاندارد  
 رگرسیون

F 
سطح 

 معناداری

 0.001 70.83 9.60 0.182 0.189 0.435 دلبستگیاضطراب   1

2 
 اضطراب دلبستگی

0.516 0.267 0.262 9.15 54.86 0.001 
 اجتناب دلبستگی

 

نشان می بینی )مدل دوم( برای ولع مصرف بیماران، مقدار ضریب همبستگی دهد که در بهترین مدل پیشنتایج جدول فوق 
بین و متغیر مالک بوده که نشان دهنده رابطه در حد متوسط بین متغیرهای پیش  0.516بین با مالک  پیشچندگانه متغیرهای  

درصد از تغییرات )واریانس( ولع مصرف بیماران    26.7بوده و بیانگر این مطلب است که    0.267است. مقدار ضریب تعیین نیز به  

دهد که افزوده شدن متغیرها به مدل در گام آخر با افزایش در میزان بین مربوط است. سایر نتایج نشان می  به متغیرهای پیش
 (.P  ،54.86=F=0.001تبیین شده معنادار نیز هست )

نشان میهای تحلیل واریانس، معنیشاخص بین متغیرها را  دهد و سطح معناداری کوچکتر  دار بودن رگرسیون و رابطه خطی 

تأیید می P=0.01از   با متغیرن مینشا  کند. آزمونآن را  رگرسیون  که مدل  پیشدهند  خوبی  های  برازش  از  بین و مالک 

نشان می نیست. همچنین  شانس و تصادف  ناشی از  و  بوده  مدل، واقعی  شده توسط  تغییرات تبیین  که  برخوردارند و  دهد 
دلبستگی و اجتناب دلبستگی توانستهمتغیر بیماران را پیشهای اضطراب    99بینی کنند. با احتمال اند تغییرات ولع مصرف 

 مالک سهیم هستند.   بینی و تغییرات متغیرها در پیشدرصد این متغیر

نسبی متغیرهای پیش بینی ولع مصرف بیماران باید مقادیر ضرایب رگرسیون را مطالعه نمود.  بین در پیشبرای بررسی اهمیت 
 ارائه شده است.  5مقادیر ضرایب رگرسیون در جدول 

 ضرایب رگرسیون گام به گام ولع مصرف بیماران بر حسب اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی  (:5جدول )

 بینمتغیرهای پیش مدل
 ضرایب غیر استاندارد

Beta t سطح معناداری 
B خطای استاندارد 

1 
 0.001 64.810 ----- 1.502 97.313 عدد ثابت

 0.001 8.416 0.435 0.584 4.913 اضطراب دلبستگی

2 

 0.001 52.718 ----- 1.740 91.735 عدد ثابت

 0.001 6.768 0.349 0.582 3.941 اضطراب دلبستگی

 0.001 5.632 0.291 0.550 3.098 اجتناب دلبستگی

 
اضطراب بینی ولع مصرف بیماران )مدل دوم(، دهد که در بهترین مدل پیشضرایب رگرسیون درج شده در جدول فوق نشان می

دلبستگی)= 0.349دلبستگی) دلبستگی سهم =0.291( و اجتناب  اضطراب  هستند و  بینی متغیر مالک  ( قادر به پیش 

شود. بدین معنی که اضطراب دلبستگی و اجتناب  بیشتری در این زمینه دارد. بر این اساس فرضیه فرعی اول پژوهش تأیید می
 رمان با مواد نگهدارنده را پیش بینی کنند.دلبستگی می توانند ولع مصرف بیماران تحت د
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 بین نشانگان روانشناختی با ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده رابطه دارد. فرضیه فرعی دوم:

نشانگان   نمره کل ابعاد  که  بدین ترتیب  به گام صورت گرفت.  با رگرسیون چندگانه به روش گام  پاسخگویی به این فرضیه 

بین و ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده  روانشناختی شامل استرس، اضطراب، افسردگی به عنوان متغیرهای پیش
 آمده است. 6رگرسیون گام به گام در جدول   ن شدند. خالصه مدلبه عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیو

 

 (: خالصه مدل رگرسیون و ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده 6جدول )

 بر حسب استرس، اضطراب، افسردگی 

  R 2R بینمتغیرهای پیش مدل
مجذور ضریب  

 همبستگی جامعه

خطای استاندارد  

 رگرسیون
F 

سطح 

 معناداری

 0.001 28.282 9.42 0.083 0.086 0.293 استرس 1

2 
 استرس

0.372 0.139 0.133 9.16 24.287 0.001 
 افسردگی

3 

 استرس

 افسردگی 0.001 20.088 9.02 0.159 0.167 0.408

 اضطراب

 

سوم( برای ولع مصرف بیماران، مقدار ضریب همبستگی بینی )مدل  دهد که در بهترین مدل پیشنتایج جدول فوق نشان می

بین متغیرهای پیشبوده که نشان دهنده رابطه  0.408بین با مالک  چندگانه متغیرهای پیش بین و ای حدوداً در حد متوسط 
)وا  16.7بوده و بیانگر این مطلب است که    0.167متغیر مالک است. مقدار ضریب تعیین نیز به   ریانس( ولع  درصد از تغییرات 

بین مربوط است. سایر نتایج نشان می دهد که افزوده شدن متغیرها به مدل در گام آخر با  مصرف بیماران به متغیرهای پیش

 (.P  ،20.088=F=0.001افزایش در میزان تبیین شده معنادار نیز هست )
بین های تحلیل واریانس، معنیشاخص نشان میدار بودن رگرسیون و رابطه خطی  دهد و سطح معناداری کوچکتر  متغیرها را 

تأیید می P=0.01از   با متغیرنشان می  کند. آزمونآن را  رگرسیون  که مدل  پیشدهند  خوبی  های  برازش  از  بین و مالک 

نشان می نیست. همچنین  شانس و تصادف  ناشی از  و  بوده  مدل، واقعی  شده توسط  تغییرات تبیین  که  برخوردارند و  دهد 

افسردگی توانستهتغیرم اضطراب،  درصد این   99بینی کنند. با احتمال  اند تغییرات ولع مصرف بیماران را پیشهای استرس، 
 مالک سهیم هستند.  بینی و تغییرات متغیرها در پیشمتغیر

نسبی متغیرهای پیش ون را مطالعه نمود.  بینی ولع مصرف بیماران باید مقادیر ضرایب رگرسیبین در پیشبرای بررسی اهمیت 

 ارائه شده است.  7مقادیر ضرایب رگرسیون در جدول 

 (: ضرایب رگرسیون گام به گام ولع مصرف بیماران بر حسب استرس، اضطراب، افسردگی 7جدول )

 بینمتغیرهای پیش مدل
 ضرایب غیر استاندارد

Beta t سطح معناداری 
B خطای استاندارد 

1 
 0.001 62.767 ----- 1.160 72.793 عدد ثابت

 0.001 5.327 0.293 0.569 3.033 استرس
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2 

 0.001 37.871 ----- 1.767 66.932 عدد ثابت

 0.001 5.194 0.278 0.555 66.932 استرس

 0.001 4.307 0.230 0.512 2.880 افسردگی

 0.001 27.366 ----- 2.684 73.461 عدد ثابت 

 0.001 5.341 0.282 0.546 2.919 استرس 

 0.001 3.281 0.180 0.526 1.726 افسردگی 

 0.002 3.195 0.175 0.544 1.738 اضطراب 

 
نشان می جدول فوق  در  شده  درج  بهترین مدل پیشضرایب رگرسیون  در  )مدل سوم( دهد که  بیماران  بینی ولع مصرف 

بینی متغیر مالک هستند و استرس سهم =0.175اضطراب)( و  =0.180(، افسردگی)=  0.282استرس) به پیش  (  قادر 

شود. بدین معنی که استرس، اضطراب و افسردگی بیشتری در این زمینه دارد. بر این اساس فرضیه فرعی دوم پژوهش تأیید می

 می توانند ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده را پیش بینی کنند.
 

و   نتیجه گیری بحث 
نگهدارنده   بدست آمده است که    0.541نتایج نشان داد رابطه بین دلبستگی به همسر و ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد 

نگهدارنده را پیش  29.2دلبستگی به همسر،   بینی نموده است. در گام درصد از واریانس ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد 

نشانگان روانشناخت به  ی به دلبستگی به همسر اضافه میدوم  یابد و این دو متغیر با هم افزایش می  0.764شود و مقدار رابطه 

نگهدارنده را پیش  58.3قادرند   با توجه درصد از ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد  بینی کنند. همچنین نتایج نشان داد، 
همسر درصد بیشتری از ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد نگهدارنده  به مقدار رگرسیون از بین دو متغیر فوق، دلبستگی به  

پیش میبینی میرا  مثبت  به اینکه ضرایب متغیرهای  با توجه  و  نشانگان  کند  و  همسر  به  شدن دلبستگی  بیشتر  با  باشد، 

نگهدارنده نیز بیشتر می پیرنیا و  شود.نتایج فرضیهروانشناختی، ولع مصرف بیماران تحت درمان با مواد  با نتایج پژوهش  فوق 
)1395(، پیرنیا و همکاران )1396ریحانی ) ( در پژوهش  1396باشد. پیرنیا و ریحانی )( همسو می1395( و اسمعیلی و مرادی 

باالیی   اهمیت  ناشی از ولع مصرف از  بهزیستی روانی و کاهش تنش  در ارتقاء  بهبودی و پرهیز از مواد  نشان داد فرایند  خود 

آیا  "سبک های دلبستگی در زوجین بر اساس پاسخ به این سوال اصلی که  توان بیان کرد ار بود. در تبیین نتایج فوق میبرخورد

او حساب کنم؟  روی  نیاز دارم،  به همسرم  در مواقعی که  باشد،  "من می توانم  پاسخ به این سوال مثبت  می شود. اگر  ایجاد 
به یکدیگر اعتماد کرده و د پاسخ سوال فوق شاید باشد، سبک  زوجین می توانند  باز و انعطاف پذیر باشند. اگر  خود  ر ارتباط 

دلبستگی زوجین اضطرابی می گردد و گوش به زنگ از دست دادن )یا تهدید به از دست دادن( می شوند بنابر این، یا به شدت  

د. اگر پاسخ به سوال فوق منفی باشد )به  به همسر خود می چسبند و یا با رفتار های بسیار پرخاشگرانه به همسر پاسخ می دهن
فرد برای امیدوار بودن به پاسخ مثبت دلیلی نداشته باشد، وی سبک   دلیل آنکه والدین زوج سهل انگار یا بد رفتار بوده اند( ، یا

نمود، که در این صورت نیاز برای دلبستگی انکار می شود و دیگران غیر ق نزدیکی را انتخاب خواهد  ایل اعتماد می اجتناب از 

یا به حداقل رسیده و توجه به موضوعات دیگر جلب می شود. افرادی که   گردند. همچنین سیستم دلبستگی غیر فعال شده و 

نسبت به   پیدا کرده و  دارای اضطراب دلبستگی باالیی هستند، تمایل دارند تا با شریک جنسی یا عشقی شان مشغولیت ذهنی 
گ و بد گمان بوده.این افراد دوستی و عشق را نوعی تملک می دانند،خواهان وحدت و یکی شدن  او هوشیار، آماده و گوش به زن

کامل،دمدمی مزاج و حسود هستند،به آسانی در دام عشق می افتند،برانگیختگی جنسی رنج آوری دارند.رضایتمندی ارتباطی 
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واجهه با رویدادهای پراسترس یا خلق منفی، با توجه بسیار پایین، شکست ها و آشفتگی های بسیاری را تجربه کنند. افراد در م

روند. به  ای مختلفی میبه سبک دلبستگی یا به عبارتی نوع فعالیت سیستم دلبستگی، به سمت استفاده از سازوکارهای مقابله

نسبت به دیگران دارند. بزرگساالنی که دلبستگی ایمن دارند برای مدیریت   که مدلی منفی  های موقعیتطور مشخص افرادی 

می بهتر تجهیز  یک طرف آنپراسترس،  از  به کنترل محیطشوند؛ زیرا  قادر  دارند که  به  ها اعتقاد  طرفی  از  و  شان هستند 
برای روبهدردسترس که دلبستگی ناایمن دارند،  نیاز به کمک ایمان دارند. در مقابل، افرادی  رویی با  بودن دیگران در هنگام 

اند که بخشی از آن به دلیل انتظارات منفی درباره توانایی کنترل محیط است. بخشی  مجهز شده های پراسترس کمترموقعیت

گردد. بنابراین ممکن است افراد دلبسته  بودن دیگران باز میاز آن نیز به همین نوع انتظارات درباره درخور اعتماد و اطمینان
یا تهدید با شرایط پراسترس  و بین آمیز، فاقدناایمن در مواجهه  برای تنظیم مؤثر هیجاناتشان باشند.  ذخایر فردی  فردی الزم 

بیش راهبردهای  دارند، اغلب از  که دلبستگی اضطرابی  پریشانیافرادی  تنظیم  یا مورد انتظار های احساسفعاالنه برای  شده 

بسیاری از مطالعات، دلبستگی  زنگی مفرط نسبت به هیجانات منفی است. بهکنند. نتیجه شناختی این حالت، گوشاستفاده می

مقابله با راهبردهای  را  هیجاناضطرابی  میای  ارتباط  اغلب از مدار در  اجتنابی دارند،  که دلبستگی  افرادی  طرفی  دانند. از 
به پریشانی را محدود می شدن،  رود که اضطراب درباره طردکنند. انتظار میکند، استفاده میراهبردهای منفعالنه که دسترسی 

های  شدن باشد. بنابراین دلبستهدهنده برای جلوگیری از ترکپذیرانه و تسکیناندازی برای نشخوار فکری، و رفتارهای سلطهاهر

تجربه هستند. این حالت در ها و روابط بیاند، درباره بسیاری از موقعیتگرفتن را به کار بردهاجتنابی که تنها راه گریز و فاصله
باقیها در مقابله با مصرف مواد میباعث افزایش ولع مصرف آنبیماران تحت درمان  مانده، یعنی مصرف مواد را شود و تنها راه 

ای افراد های موجود در راهبردهای مقابلهزنند. تفاوتها دامن میهای افسردگی یا دوام آنرو به افزایش نشانهاینگزینند. ازبرمی

به وجود آمده است، در طول زمان تأثیر بسزایی بر ولع مصرف افراد تحت درمان خواهد   هاهای دلبستگی آنکه تحت تأثیر سبک

 تواند افراد را در خطر مصرف مجد قرار دهد.داشت و می

بوده که نشان دهنده رابطه در حد متوسط   0.516بین با مالک  نتایج نشان داد مقدار ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش

درصد    26.7بوده و بیانگر این مطلب است که    0.267بین و متغیر مالک است. مقدار ضریب تعیین نیز به  متغیرهای پیشبین  

)از تغییرات )واریانس( ولع مصرف بیماران به متغیرهای پیش ( نشان داد که رابطه 1395بین مربوط است. اسمعیلی و مرادی 
باشد. در تبیین ولع مصرف مواد معنادار است که با نتایج فرضیه فوق همسو میبین هم وابستگی و دشوارهای تنظیم هیجان با  

بیان کرد ترس و عدم اطمینان نیاز های دلبستگی را فعال می سازند. وقتی فرد تهدید عواطف می شود، نیاز  نتایج فوق می توان 

پیوستگی برجسته می گردند، عواطف قدرتمند ابر از می شوند و رفتار های دلبستگی فعال  های های دلبستگی برای آسایش و 

می گردند. احساس پیوستگی با فرد مورد عالقه، اولین قدم تنظیم هیجانات است. اگر در رفتار های دلبستگی، قصور و کوتاهی 
پیوستگی است و خشم  پاسخ طبیعی به فقدان  شود، فرایند خشم، چسبندگی، افسردگی و ناامیدی اتفاق می افتد. افسردگی 

پیوستگی با دیگران تهدید کننده باشد، سیستم تال با مظاهر دلبستگی دور از دسترس می باشد. وقتی  برای ایجاد ارتباط  شی 

دلبستگی ممکن است پر جنب و جوش شود. در این موقعیت ها رفتار های دلبستگی برجسته شده و اظطراب های شدید و 
پرخاشگرانه به منظور کنترل و دریافت پاسخ از فرد مورد عالقه، بوجود می آید. در حقیقت انتقادها، سرزنش ها و  رفتارهای 

بعد مهم شناخته   برای حل صدمات دلبستگی است. در دلبستگی بزرگساالن دو  هیجانات مخرب در ارتباطات آشفته، تالش 

با نزدیکان. اضطراب از اینکه یک همسر ص بیش از حد در زمان ترک افراد و راحتی  میمی ممکن است او را شده است، اضطراب 
باعث افزایش اشتغال فکری و نگرانی و در معتادین تحت درمان باعث گرایش به مصرف   ترک کند و یا به رابطه ها خاتمه دهد، 

می شود. راحتی با نزدیکان به میزان لذت شخصی در مقابل استرس، اشاره می کند که در آن رابطه شخص احساس صمیمیت  

نشانعاطفی شدید دارد. اضطر های آشفته و هراسان را از شدن است. اضطراب دلبستگی، دلبستهدهنده ترس از طرد و ترکاب 

بیدلبسته ایمن و  میهای  مجزا  نشانتفاوت  اجتناب دلبستگی  نزدیکی و کند. همچنین  اجتناب از  برای  دهنده تمایل فرد 
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کند. بر  سان را از افراد دلبسته ایمن و آشفته مجزا میتفاوت و هراهای بیصمیمیت اجتماعی است. اجتناب دلبستگی، دلبسته

های دلبستگی گوناگون، راهبردهای  رسد افراد با سبکهای کارکردی کنونی، به نظر میاساس تجارب مربوط به دلبستگی و مدل

برای مدیریت پریشانی و حفظ احساس امنیت داشته باشند. یکی از الگوهایی که در مطالعات دیده شده این است که    متفاوتی 

ها بیشتر به دنبال حمایت  گردند. یکی از دالیلی که آنساالن ایمن بیشتر به دنبال حمایت میهای پراسترس، بزرگدر موقعیت
های کارکردی منفی خود و دیگران  بودن دیگران است. مدلبودن و مایلدسترسها در خصوص درهستند، انتظارات مثبت آن

شود. روابط هایی باشد که در افسردگی دیده میساز انتظارات و شناختتواند زمینهشود، میمن مربوط میکه به دلبستگی ناای

دلبستگیناایمن دلبستگی موجب می دارای  بسیار کمی درونی شوند. افراد  های ناایمن هنگام شود احساسات ایمنی به مقدار 
با دلبستگی ناایمن،  ای کمتری دارند و مسمواجهه با پریشانی، خزانه مقابله تعد خلق افسرده هستند. همچنین ممکن است افراد 

به معنای ناشایستگی و بیرویدادهای بین های  تواند با ایجاد نشانهکفایتی خود تفسیر کنند که این تفسیرها میفردی منفی را 

باشد.  افسردگی و ولع مصرف در بیماران تحت درمان در ارتباط 

ای حدوداً در بوده که نشان دهنده رابطه  0.408بین با مالک ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیشنتایج نشان داد مقدار 
بیانگر این مطلب است که    0.167بین و متغیر مالک است. مقدار ضریب تعیین نیز به  حد متوسط بین متغیرهای پیش بوده و 

بین مربوط است. نتایج فرضیه فوق با نتایج پژوهش ی پیشدرصد از تغییرات )واریانس( ولع مصرف بیماران به متغیرها  16.7

)1396پیرنیا و ریحانی ) پیرنیا و همکاران  )( همسو می1395( و  نشان داد 1395باشد. پیرنیا و همکاران  خود  ( در پژوهش 
می یک مطالعه انجام شده در ااضطراب  نماید. در  عود مصرف عمل  قالب فاکتور میانجی در فرایند  بر روی تواند در  سترالیا 

درصد دارای   75درصد افسردگی اساسی و   23درصد دارای اختالل استرس،    37ای مشتمل از مصرف کنندگان هروئین، نمونه

(. مصرف کنندگان هروئین دارای  2004های اختالل شخصیت ضد اجتماعی بودند)میلز، تیسون، دارک، روس و لینسکی،  مالک

با تزریق، افسردگی اساسی و میزا پائیناختالل شخصیت مرزی، میزان باالتر تری  ی از جرم و جنایت، مشکالت بهداشتی مرتبط 
ای نشان  (. در این راستا، مطالعه2007از سالمت روان را گزارش نموده بودند )دارک، روس، ویلیامسون، میلز، هاوارد و تیسون، 

درصد افسردگی اساسی،   28درصد پریشانی روانی شدید،    49درصد از مصرف کنندگان هروئین دارای سوابق جنایی،    60داد که  

(. در مطالعه دارک، راس، لینسکی  2005های اختالل شخصیت ضد اجتماعی داده شدند )راس و همکاران، درصد واجد مالک  72
( به هروئین   ( میزان استفاده چندگانه از مواد، افسردگی اساسی و اختالل استرس پس از سانحه در افراد وابسته2004و تسون 

به گونه معناداری باال گزارش شد. در یک مطالعه طولی در قالب پیگیری یازده ساله افراد استرالیایی وابسته به هروئین، ابتال به  

(. شیوع اختالالت روانی از جملگه  2015بین ادامه مصرف در این افراد بود )تسون و همکاران ، ترین پیشافسردگی اساسی مهم

وسواس و استرس در این افراد و خانوادهافسردگی، اضط  (.  2009های آنان به طور معناداری باال است )گویلم و همکاران، راب، 
نشان می )هراتی،  افراد وابسته به مواد و خانواده آنان نرخ باالتری از ابتال به افسردگی را  (. در این راستا شناسایی  1383دهند 

)روانی حائز اهمیت می های زیربنایی ایجاد اختالالتمکانیزم ( سوگیری در توجه به  2014باشد. در مطالعه گگپارلند و هاوارد 

باشند. در گردد که این نتایج با نتایج فرضیه فوق همسو میمصرف و آسیب به فرایند درمان مینشانگان مواد، سبب ایجاد ولع
نتایج فوق می یاتبیین  کژکاری روانی  بیماری روانی،  بیان کرد  با ویژگی توان  نوعی سندرم  روانی  های مختل شدن  اختالل 

شناخت، مختل شدن کنترل هیجان و رفتار است به صورتی که از دید بالینی معنادار و نشان دهنده نابسامانی یا نقص کارکردی  

باشد. بیماری روانی معموال باعث مختل شدن زندگی فرد مبتال و  روابط فردی و در فرآیندهای جسمانی و روانی یا رشدی می 
معتاد  خانوادگی و زندگی اجتماعی می با زنانی که همسرشان  مقایسه  معتاد در  همسر  زنان دارای  نشان داد  پژوهشی  شود. 

های روانی (. در خصوص رابطه مصرف مواد با اختالل2001نبودند، نشانگان روانشناختی بیشتری گزارش داده بودند )گورسکی،  

به  و مشکالت هیجانی، مطالعات   نشان دادند که مصرف داروها و وابستگی به مواد خود مشکالت جدید و اغلب زنجیرواری را 

دردها و رنجد میوجو به این ترتیب اعضای خانواده این افراد  و  بودن و های زیادی را گزارش میآورد  غیرقابل اعتماد  دهند. 
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معتاد یک بیبدقولی کند که نخست خانواده تمام تالش خود را به کار  ایجاد می نظمی و در هم ریختگی در خانوادههای افراد 

عاطفی و رفتارهای بیمی غیرقابل پیشگیرد تا اعتیاد را مهار سازد، ولی آشفتگی  بینی فرد معتاد به اضطراب مزمن، ثبات و 

می خانواده تداوم  مصرف مگیجی و ترس  فرد، ولع  نشانگان روانشناختی در  افزایش بخشد. بنابراین ظاهر شدن  در او  را  واد 

و خانواده کالس:  ت زیر در این مورد ارائه می گرددها و نتایج پیشنهادابا توجه به یافتهدهد. می های آموزشی مشاوران ازدواج 
های مقابله  شیوه .جهت استقالل زوجین و عدم دلبستگی کامل به همسر در روابط زناشویی قبل و بعد از ازدواج تشکیل دهند

عینی و قابل دستکاری هستند. با تدوین برنامه آموزشی درمانی  بانشانگا ن روانشناختی از جمله استرس و افسردگی اکتسابی، 

رفتار و تصمیم گیری اصالح  به تغییر و  برای مبارزه هدفمند اولویتمناسب  عملیاتی  برای حذف موارد های  با این مواد،  دار 
هایی جهت مشاوره، روان درمانی، زوج درمانی پرداخته شود. ایجاد مکان پرخطرتر و اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص اهداف

با هزینه برای خانوادهدرمانی و خانواده درمانی،  هایی که با چنین مشکالتی روبرو می شوند و خانواده هایی که  های مناسب، 

یا روان درمانی   که به دلیل دلبستگی شدید  قصد بازسازی روابط زناشویی خویش را دارند، آموزش کاهش دلبستگی،  افرادی 

دچار احساس شدید افسردگی و کاهش اعتماد به نفس شده اند، بسیار موثر واقع می شود. درمان نشانگان روانشناختی با توجه 
نشانگان به دور روش دارودرمانی و درمان های روان شناختی انجام شود. در درمان های روانشناختی آموزش بیمار در به سطح 

بیماری است.  مور برای هر  د ماهیت نشانگان روانشناختی و درمان های روانشناختی بخش مهمی از مداخالت روانی اجتماعی 

ببیند که می تواند در مورد آن کاری  بیماری  به عنوان یک بخشی از  به بیمار کمک می کند تا عالئم بیماری را  این آموزش 
ناشی از ضعف یا نقص شخصیتی و یا  انجام دهد. چنین نگرشی از یک طرف باعث می شو د که عالئم نشانگان روانشناختی را 

 تنبلی نبیند و از طرف دیگر نسبت به درمان آن امیدوار شود.
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