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چكيده

به مواد مخدر در اين پژوهش به بررسي نقش ترتيب تولد و سبك دلبستگي در وابستگي

نمونه . هاي ترك اعتياد شهر كرمان پرداخته شده استدر بين مراجعه كنندگان به كلينيك

نفر 60(نفر100و ) نفر زن40نفر مرد و 60(نفر مصرف كننده مواد مخدر 100اين پژوهش 

نمره زير (GHQ)باشند كه در پرسشنامه سالمت روان افراد سالمي مي) نفر زن40مرد و 

. اندسب نمودهك23

استفاده از پرسشنامه سبك دلبستگي سيمپسون و روش پسفرضيات پژوهش با

هاي يومان ويتني و نتايج پژوهش با استفاده از آزمون. اندرويدادي مورد بررسي قرار گرفته

كنندگان كنندگان فرزند وسط خانواده بوده و مصرفدرصد مصرف71دونشان داد كه خي

سوگرا درصد بيشتري از افراد نمونه را نسبت به نابي و دولبستگي اجتهاي دداراي سبك

. اندمصرف كنندگان داراي سبك دلبستگي ايمن به خود اختصاص داده

هاي دلبستگي افراد سالم و مصرف كننده مواد مخدر جنسيت تأثيري در تفاوت سبك

فراد سالم تفاوت كنندگان مواد مخدر و اهاي دلبستگي مصرفنداشته، ضمناً بين سبك

. معني داري وجود دارد

عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي-1

كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري-2

كارشناس روان شناسي عمومي-3
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ترتيب تولد؛ سبك دلبستگي؛ پرسشنامه سيمپسون؛ مصرف كنندگان : كليديناواژگ

مواد مخدر؛

مقدمه

در بين جوانان، نوجوانان و 1امروزه در جامعه شاهد رشد روزافزون گرايش به مواد مخدر

اري در اين خصوص انديشيده باشيم كه در كشورمان تدابير بسيكودكان در حالي مي

شود و ساالنه ميلياردها تومان براي جلوگيري از ورود مواد مخدر و ترك اعتياد هزينه مي

. گرددمي

هاي مختلف در آگاه سازي والدين و فرزندانشان از وسايل ارتباط جمعي به شيوه

به مواد همواره مطالعات بسياري در خصوص علل گرايش. ر نقش دارندخطرات مواد مخد

هاي جلوگيري از وابستگي به آن انجام شده است و علل گوناگوني چون از هم ر و راهمخد

از جمله علل ... پاشيدگي خانواده، اعتياد والدين، فقر مالي و فرهنگي، در دسترس بودن و 

. اندزمينه ساز اعتياد مشخص شده

باشند ر ميبه مواد مخددانيم علل شخصيتي از ديگر عوامل گرايش همانگونه كه مي

در اين پژوهش به . كه در اين خصوص نيز تحقيقات زيادي تهيه و تدوين شده است

نمائيم كه پرداخته و ارزيابي مي3و نوع دلبستگي2بررسي نقش عواملي چون ترتيب تولد

ثر است آيا يكي از عوامل ؤگيري ويژگيهاي شخصيتي مهمانطور ترتيب تولد در شكل

) 6و دوسوگرا5، اجتنابي4ايمن(باشد و آيا نوع دلبستگي گرايش به مواد مخدر ميزمينه ساز 

در وابستگي به مواد مخدر مؤثر است؟

آلفردآدلر روانپزشك استراليايي، هم عصر زيگموند فرويد و كارل يونگ بود كه 

و بزرگتر باشد و بدين ترتيب،بيان كرده است ترتيب تولد بر روي شخصيت تأثيرگذار مي

1. Drug 
2. birth order 
3. Attachoment 
4. Secure 
5. Avoidant 
6. Ambivalent 
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كوچكتر بودن از خواهر و برادرها و قرار گرفتن در معرض نگرشهاي متفاوت والدين 

كنند آورد كه به تعيين شخصيت كمك ميشرايط كودكي متفاوتي را بوجود مي

.)1،2001سالووي(

نحوه برخورد هميشگي يك (او عنوان كرد كه ترتيب تولد تاثير ثابتي بر شيوه زندگي 

.دارد) از جمله دوستي، شغل و عشقفرد با تكاليف زندگي 

آيد و هميشه حق از جمله نقاط مثبت فرزندان اول اين است كه ذاتاً فرمانده به دنيا مي

. اولويت در هر كاري با آنهاست

يا پرورش دهندگان افراد مطيعند و يا متحول . شوندفرزندان اول به دو دسته تقسيم مي

فرادي ايرادگير، مشكل پسند ، دقيق، عاشق توجه به معموالً ا. جومي باشندكنندگان سلطه

جزئيات، وقت شناس، منظم و با كفايتند و از جمله نقاط منفي به بداخالقي، ترشويي و 

آورند تهديد توان اشاره كرد كه به خاطر فشاري كه به سايرين مياحساسي آنها ميبي

. كننده و رعب آور نيز هستند

برند ي خانواده دوستند كه ديگران از بودن با آنها لذت ميفرزندان وسط خانواده افراد

باشند و شنوندگان خوبي صدا مياين افراد آرام و بي. و شعار آنها آرامش به هر قيمتي است

مهارت زيادي در حل مشكالت دارند و دوست دارند كه همه خوشحال . روندبشمار مي

. باشند

فرزندان اول و اينكه دوست دارند همه گري آنها نسبت به كم بودن احساس سلطه

از آنجا كه سعي در راضي نگه داشتن . آنها را ستايش كنند از جمله نقاط منفي آنها است

توانند خوب تصميم بگيرند تا نمي. همه دارند ممكن است به افرادي وابسته تبديل شوند

ران خود را شوند و براي شكست و اشتباهات ديگجايي كه باعث رنجاندن ديگران مي

. كنندسرزنش مي

اند كه اين شادي و سرخوشي را با خود به همه جا فرزندان آخر افرادي شاد و سرزنده

. هاي مردمي آنها بسيار قوي استمهارت. شوندمند ميبرند و ديگران نيز از آنها بهرهمي

1. Sulloway 
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گرا برونافرادي . ها و كارهايشان سرگرم كنندعاشق اين هستند كه ديگران را با حرف

. اي ندارندگيرند و از ريسك كردن واهمههستند كه از وجود ديگران انرژي مي

شان به روابط كه بايستي زود خسته شدن، واهمه داشتن از طرد شدن و ديد غيرواقعي

. هميشه خوشي برقرار باشد از نقاط منفي آنهاست

و منظم و قابل اطمينان كنند، مرتب تك فرزندان افرادي هستند كه دنيا را متحول مي

سرسختي، خشونت شديد، . پذيرندها و مسئوليتعاشق واقعيت، افكار و انديشه. باشندمي

پرتوقع بودن، عدم قبول اشتباهات، انتقادناپذير و حساس بودن از نقاط منفي آنها بشمار 

.)2006، 1هريس(رود مي

د به شخصيت از حمايتهاي ثير ترتيب تولأبا وجود مطالبي كه عنوان شده ادعاهاي ت

علمي چنداني برخوردار نيستند چرا كه دشواري در كنترل عواملي چون اندازه خانواده، 

ثير ترتيب تولد را مورد سوال أباشند كه تمتغيرهاي جمعيتي و اجتماعي از جمله عواملي مي

).1973، 3و ماروال2بلمونت(دهند قرار مي

ثير گذاري بر كودك است كه ويژگيهاي أاعي تبدين ترتيب، ترتيب تولد عامل اجتم

با توجه به اينكه فرزندان وسط نسبت به فرزندان اول و . آوردشخصيتي متفاوتي را پديد مي

و گرايش و ارتباط با دوستان در آنها گيرندآخر و تك فرزندان كمتر مورد توجه قرار مي

ض ما بر اين است كه فرزندان نسبت به فرزندان اول و آخر و تك فرزندان بيشتر است، فر

. وسط بيشتر در معرض وابستگي به مواد مخدر قرار دارند

بدون شك يكي از تحوالت بسيار مهم در حوزه روان شناسي معاصر نظريه دلبستگي 

بالبي است كه اهميت نقش تجارب هيجاني اوليه كودك با مراقب خود را در رشد هيجاني 

) .1382قرباني، (سازد و شناختي فرد برجسته مي

كه نوعي عشق بين والدين و Storageمفهوم دلبستگي ازيك مفهوم يوناني به نام 

شود كند كه دلبستگي رفتارهايي را شامل ميواترز بيان مي. كودك است گرفته شده است

1. Harris 
2. Belmont 
3. Marolla
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اين رفتارها شامل توجه داشتن، لمس كردن، . كه سبب نزديكي به نگاره دلبستگي است

. ته بودن و اعتراض به طرد شدگي استنگاه كردن، وابس

دلبستگي از نظر بالبي پيوند عاطفي پايداري است كه ويژگي آن گرايش به جستجو و 

، به نقل از 2005، 1شاور. (حفظ مجاورت با شخص خاص بويژه در زمان استرس است

).1386بخشي و تيموري، 

زيستي به نام سيستم رفتار انسان با يك سيستم رواني ) 1969- 1982(مطابق نظريه بالبي 

اين سيستم ارزش انطباقي داشته و فرد را به حفظ نزديكي و . شوددلبستگي متولد مي

تواند در همجواري با افراد مهم زندگي يا تصاوير دلبستگي كساني كه كودك مي

هاي تهديد آميز نزديك آنها بماند تا شانس او براي سازش يافتگي و بقا افزايش موقعيت

. دهد، سوق مييابد

هدف اين سيستم در كودك دستيابي به يك احساس ايمني و حمايت شدگي واقعي 

، 1989، 2اينسورث(.يا ادراك شده از تعامل نزديك و صميمي با تصوير دلبستگي است

.)2005؛ به نقل از پينز، 2005؛ شاور ، 1994و شاور، 3هازن

يجاني و عاطفي مطلوب كودك، به نظر بالبي براي تأمين سالمت رواني و رشد ه

برقراري روابط صميمي، گرم و رضايت بخش بين كودك و مادرش يا كسي كه بطور 

البته دلبستگي تنها محدود به دوران . اي بتواند جانشين وي شود ضروري استشايسته

ها، هاي عاطفي ديگري چون دوستيكودكي نيست بلكه در تمام طول زندگي،در پيوند

انسانها در هيچ سني بطور كامل از احساس اعتماد . ماندط خويشاوندي باقي ميازدواج، رواب

).1379مظاهري، (نسبت به افراد مهم زندگي آزاد نيستند 

هاي دلبستگي گيري سبكتفاوتهاي فردي در الگوهاي فعال دروني موجب شكل

و بررسي اوليه در زمينه سبكهاي دلبستگي از سوي اينسورث. گرددمتفاوتي مي

انجام گرفت و سه الگوي دلبستگي ايمن، ناايمن اجتنابي و دلبستگي نا ) 1978(همكاران

هاي دلبستگي متفاوت راهكارهاي افراد با سبك. دوسوگرا شناسايي شد–ايمن اضطرابي 

1. Shaver 
2. Ainsworth 
3. Hazen
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براساس مطالعات . برندمتفاوتي را براي تنظيم عواطف و پردازش اطالعات هيجاني بكار مي

هيجاني در مراحل مختلف بخشيهاي نظمهاي دلبستگي با تفاوتسبك) 1985(1كوباك

هاي به عنوان مثال نوجوانان نا ايمن نسبت به دوستان ايمن خود هيجان.زندگي مرتبط است 

.كنندهاي مثبت كمتري را در بطن روابط تجربه ميمنفي بيشتر و هيجان

ك شدن به ديگران برايشان افرادي كه از سبك دلبستگي ايمن برخوردارند اغلب نزدي

راحت است و از اتكاي او به آنها و يا اتكاي آنها به او احساس بدي ندارند و از اينكه 

. ديگران آنها را رها كنند و يا كسي خيلي به آنها نزديك شود احساس نگراني مي كنند

د به باشند، از نزديكي به ديگران واعتماافرادي كه داراي سبك دلبستگي اجتنابي مي

شود، توانند به ديگران اتكا كنند و وقتي كسي خيلي به آنها نزديك مينمي. آنها گريزانند

. شوندعصبي مي

اي كه آنها كنند ديگران به اندازهو در نهايت دلبستگان مضطرب و دوسوگرا فكرمي

دوست دارند، تمايل براي نزديكي به آنها ندارند، اغلب نگرانند كه شريكشان دوستشان

).1386، به نقل از رمضاني، 1993كوباك و همكاران،(نداشته و يا نخواهد با آنها بماند 

هاي بدين ترتيب برطبق مطالبي كه عنوان شد فرض ما بر اين است كه اغلب دلبستگي

با اثبات اين مطلب وانعطاف . ناايمن اجتنابي و دوسوگرا، گرايش به مواد مخدر دارند

مشاوران رابه تغيير سبك دلبستگي جلب روانشناسان وپذيري سبك دلبستگي توجه

باشد كه افرادي كه در مورد دلبستگي تحقيق نكته قابل توجه ديگر اين مي. نماييممي

رفتار . ثابت هستنداند بر اين باورند كه اشكال دلبستگي در طي زمان ومكان تقريباًنموده

ظار رفتارهاي دلبستگي خاص براي دلبستگي سازمان يافته و منسجم است و همچنين انت

افراد خاص منطقي است با اين حال بالبي در مورد تغيير دلبستگي بحث كرده، بويژه او 

احتماالًتشخيص داد كه در مواقع موردنياز تغيير در الگوهاو رفتارهاي دلبستگي نه تنها

. باشدزاي خاص بلكه سازگارانه نيز ميواكنشي است نسبت به حوادث آسيب

اند، براي مثال ايگلند محققان روابط معناداري بين مراقبت و تغيير طبقه دلبستگي يافته

كنند اند، كه كودكاني كه به قدر كافي مراقبت دريافت نميگزارش كرده)1981(واسروف 

1. Kobak 
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بعالوه وقتي كودكان در تجارب مراقبتي خود يك . به سبك دلبستگي اجتنابي تمايل دارند

و حوادث )مانند مادر بزرگ يا مادر(را در كنارخود داشته باشندفرد حمايت كننده 

.كنندزاي كمتري را در زندگي تجربه كنند، به سبك ايمن گرايش پيدا مياسترس

پيشينه پژوهش 

ترين و پژوهش بر روي دلبستگي بزرگساالن به يكي از اصلي1994در اواخر دهه 

ست به شكلي كه مطالعات دلبستگي يكي از ترين موضوعات پژوهشي تبديل شده اگسترده

ترين خطوط پژوهشي در روانشناسي قرن بيستم تلقي ترين و خالقانهترين، عميقوسيع

).1999كسيدي وشاور(شودمي

دلبستگي يك نيروي برانگيزاننده -1:اصول نظريه دلبستگي بر ده اصل مهم بنا گرديده

افراد مهم زندگي يك قاعده اوليه وذاتي تالش براي جستجو وحفظ تماس با . ذاتي است

دلبستگي ايمن منجر به وجود . دلبستگي ايمن مكمل خود مختاري است- 2. بشر است

دلبستگي پناهگاهي امن را براي -3. شودميدفربه نفس درآمدن خودمختاري و اعتماد

. شودمعشوق ميشامل والدين، فرزندان، همسر يامظاهر دلبستگي معموالً. سازدفرد مهيا مي

هنگامي كه در روابط احساس امنيت وجود . سازددلبستگي اساس ايمني را فراهم مي-4

با از آنها حمايت كرده وتوانند دست نياز به سوي ديگران دراز وداشته باشد افراد بهتر مي

در دسترس بودن و پاسخگو بودن - 5. اي مثبت مواجه شونداسترس به گونهتعارض و

هاي سازنده روابط ايمن پاسخگويي عاطفي، بلوكدر دسترس بودن و. را مي سازدروابط 

تمايل به ارتباط با شخص .سازدترس و ترديد نيازهاي دلبستگي را فعال مي-6. هستند

اي دلبستگي به افراد كليدي زندگي، مقابله. ترين ميل عاطفي فرد استمورد عالقه، ابتدايي

، به 24ص1996مك فارالن ووندر كالك، (گي و پوچي است ابتدايي با احساس درماند

بالبي . فرايند اضطراب جدايي قابل پيش بيني است- 7).1387نقل از بهرامي و همكاران،

خشم را در روابط نزديك به عنوان تالشي براي ايجاد ارتباط با مظاهر )1980,1973,1969(

وارانه و خشم ناشي از نااميدي كه بين خشم اميددلبستگي، دور از دسترس در نظر گرفت و

تعداد محدودي از اشكال -8. تمايز قائل شدكندس و ناتواني ايجاد ميأدر فرد احساس ي
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هاي مواجهه باعدم پاسخدهي عاطفي توان شناسايي كرد، شيوهناايمن اشتغال عاطفي را مي

خود وديگران هاي كاربردي دلبستگي مدل-9مظاهر دلبستگي در افراد بشر محدود است 

مدل ها، اهداف، باورها و راهبردها را شامل شده و به سختي به وسيله .شودرا شامل مي

نظريه دلبستگي  .هاي ذاتي هستندتنهايي وفقدان، آسيب-10. هيجان برانگيخته مي شود

به توصيف و تشريح آسيب، محروميت، فقدان، طرد و ترك از جانب افرادي كه به 

.                                                پردازدنزديكي با آنها نيازمنديم، ميبيشترين تماس و

نظريه دلبستگي يك نظريه سيستمي است كه .نظريه دلبستگي ديدگاه التقاطي است

، اردمن 1994كوباك ودوملر،(الگوهاي ارتباطي متمركز است بر رفتار موجود در بافت و

اين نظريه ديدگاه تكاملي داشته و). 1387از بهرامي و همكاران ،به نقل2002كافري،  و

با پرداختن به سيستم كنترل به عنوان سيستم حفظ مجاورت و رابطه مراقبتي بين كار خود را

به نقل از بهرامي و همكاران،1988بالبي (كندحمايت كنندگان اوليه وكودكان آغاز مي

توان به عنوان يك نظريه پويايي فردي در نظر يهمچنين نظريه دلبستگي را م). 1387

، حتي )1996هولمز(هاي ادراك ديگران متمركز استهاي دروني وشيوهگرفت كه بر مدل

اگر دلبستگي را به عنوان شيوه تفكري كه با ارتباط دلبستگي كليدي با والدين مرتبط است 

فوناكي و . مرتبط دانستتوان آن را با الگوهاي بين فرديدر نظر بگيريم باز هم مي

در بخشي از پژوهش سحرانگيزشان دريافتند كه )استيل واستيل1991فوناكي(همكارانش 

تواند رفتارهاي دلبستگي فرزندانشان شيوه تفكر زنان پيرامون دلبستگي در زمان بارداري مي

ست كه هايي در ايران انجام شده ادر همين راستا پژوهش. ماهگي را پيش بيني كند12در 

: باشندبه شرح ذيل مي

هاي مربوطه به وزن در هاي دلبستگي و نگرانيرابطه بين سبك«پژوهشي با عنوان

توسط ساره بهزادي پور با راهنمايي دكتر شهال پاكدامن و » دختران نوجوان شهرستان شيراز

322انجام شده است در اين پژوهش 1384استاد مشاور، دكتر محمدعلي بشارت در سال 

سال دبيرستانهاي شهر شيراز شركت داشتند واز 15- 17آموزان دختر نفر از بين دانش

، پرسشنامه نگرانيهاي 1993(AAQ)هاي دلبستگي بزرگساالن هازان و شاور پرسشنامه
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نتايج . استفاده شده است(BDI)و پرسشنامه افسردگي بك (WCS)مربوط به وزن كيلن 

:بدست آمده عبارتند

ن داراي سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا در مقايسه با دختران دخترا-1

. داراي سبك دلبستگي ايمن نگراني مربوط به وزن بيشتري دارند

آنها بر ميزان نگراني تعامل سبك دلبستگي دختران نوجوان و شاخص توده بدني-2

. داري نداردمربوط به وزنشان اثر معني

گراني مربوط به وزن افراد داراي سبك دلبستگي اجتنابي و بين ميانگين نمرات ن-3

. داري وجود ندارددو سوگرا تفاوت معني

هاي دلبستگي در بين بررسي پيامدهاي هيجاني سبك«در پژوهشي ديگر با عنوان 

از دانشگاه تربيت معلم تهران ) نفر43(و پسر ) نفر65(نفر دانشجوي دختر 108» دانشجويان

و (AAS)هاي دلبستگي بزرگساالن ابزارهاي پژوهشي را مقياس سبك.شركت داشتند

نتايج تحقيق نشان داده است كه . دادندتشكيل مي(TMMS)مقياس رگه فراخلقي 

هاي دلبستگي دلبستگي ايمن با تمايز و بازسازي يا مديريت هيجاني رابطه مستقيم و سبك

. ازسازي هيجاني رابطه معكوس داردناايمن اجتنابي و دوسوگرا با دو مؤلفه تمايز و ب

عنوان پژوهشي است » هاي شخصيتيهاي دلبستگي با ويژگيبررسي رابطه بين سبك«

جامعه آماري اين پژوهش را . كه توسط سعيد تيموري و ابراهيم بخشي انجام شده است

120نمونه پژوهش متشكل از . كليه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل داده اند

كه بصورت تصادفي انتخاب و با ) پسر60دختر و 60(انشجوي دانشگاه فردوسي مشهد د

NEO-FFIو پرسشنامه شخصيت (RAA)پرسشنامه دلبستگي بزرگسال كولنيزوريد 

گرايي در هاي پژوهش نشان داد كه بين سبك دلبستگي ايمن با برونيافته. ارزشيابي شدند

قاوم با نوروزگرايي در دختران، بين سبك دختران، بين سبك دلبستگي مضطرب يا م

دلبستگي مضطرب يا مقاوم با توافق در دختران و بين سبك دلبستگي مضطرب يا مقاوم با 

بين ديگر سبكهاي دلبستگي با . نوروزگرايي در پسران رابطه معناداري وجود دارد

ژوهش بدست هاي اين پآنچه از يافته. داري وجود نداشتويژگيهاي شخصيتي رابطه معني

آمده است اين است كه خانواده در دوران كودكي فرزندان در شكل دادن به هويت و 
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بطوري كه والدين يا مراقبت كننده كودك . اي دارددلبستگي ايمن آنها نقش تعيين كننده

. گذارندثير ميأاز طريق تعامالت و رفتارهاي مناسب بر كودكان ت

آموزان دختر سال سوم متوسطه يب تولد در دانشرابطه بين خودپنداره و ترت«پژوهش 

توسط سودابه سعيدي » در شهر مشهد77- 78رياضي و تجربي نظام جديد در سال تحصيلي 

. به راهنمايي باقر ثناي ذاكر انجام شده است

آموزان دختر سال سوم متوسطه رياضي و جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانش

نفر براساس 379باشد كه از ميان آنها مي77-78تحصيلي تجربي در شهر مشهد درسال

ابزار جمع آوري اطالعات، . انداي انتخاب شدهاي چند مرحلهگيري خوشهروش نمونه

نتايج اين تحقيق به . اي بوده استمقايسه–آزمون خود پنداره راجرز و روش تحقيق علي 

:شرح ذيل است

پنداره منفي ت و فرزند وسط از خودفرزندان اول و آخر از خودپنداره مثب-1

. باشدبرخوردار مي

تري نسبت به فرزندان هاي سه فرزندي خود پنداره مثبتكليه فرزندان خانواده-2

. نفري دارند5هاي خانواده

هاي سه و پنج فرزندي بر بين سطح خود پنداره دانش آوزان متعلق به خانواده-3

.حسب ترتيب تولد آنها تفاوت وجود ندارد

هاي اجتماعي هاي دلبستگي با مهارتبررسي رابطه سبك«پژوهش ديگري با عنوان 

انجام شده 1385توسط محبوبه وفائيان در سال » آموزان پيش دانشگاهي شهر يزددانش

73(نفر از دانش آموزان دختر و پسر دوره پيش دانشگاهي 135در اين پژوهش . است 

و ) 1987(امه سبك دلبستگي بزرگساالن هازن و شاور انتخاب و به پرسشن) پسر62دختر و 

و پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ ) 1976(همچنين پرسشنامه مهارتهاي اجتماعي وايتزمن 

آموزان دوره پيش نتايج نشان داده است كه بين مهارتهاي اجتماعي دانش. اندداده

به عبارتي هرچه نمرات . دانشگاهي با الگوهاي دلبستگي آنها رابطه معناداري وجود دارد

شد يافت بر مهارتهاي اجتماعي آنان نيز افزوده ميآموزان در سبك ايمن افزايش ميدانش

هاي مهارتهاي اجتماعي هاي اجتنابي و دو سوگرا از نمرهو از سويي با افزايش نمرات سبك
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دختران و هاي دلبستگي عالوه بر اين ،نتايج نشان داده است كه بين سبك. شدكاسته مي

پسران تفاوت معناداري وجود داشته، به اين ترتيب كه دختران در سبك دلبستگي ايمن و 

در بررسي . اندهاي اجتنابي و دو سوگرا نمرات بيشتري كسب نمودهپسران در سبك

آموزان، سن والدين، ميزان تحصيالت والدين و متغيرهاي دموگرافيك بين سن دانش

. رتهاي اجتماعي رابطه معناداري مشاهده گرديدترتيب تولد با ميزان مها

هدف پژوهش 

با پيشينه گفته شد در اين پژوهش برآنيم تا بررسي كنيم آيا دو متغير ترتيب تولد و نوع 

ثير گذارد در گرايش به مواد مخدر باشند و به عبارتي أتوانند از ديگر عوامل تدلبستگي مي

مد نظر داشته باشند تا از گرايش فرزندانشان به مواد مخدر ها بايستي اين دو متغير را خانواده

. جلوگيري بعمل آورند

فرضيات پژوهش 

رسد كه دلبستگي با ويژگيهاي شخصيتي، پيامدهاي با پيشنه گفته شده چنين به نظر مي

بدين ترتيب در اين پژوهش برآنيم تا فرضيات زير . هيجاني و نگرانيهاي رواني رابطه دارد

:زماييمرا بيا

.ثيرگذار استأترتيب تولد در گرايش به مواد مخدر ت-1

ثيرگذار در گرايش به مواد مخدر أناايمن اجتنابي از عوامل تسبك دلبستگي-2

.است

در گرايش به مواد مخدر ثيرگذار أتناايمن دو سوگرا از عوامل سبك دلبستگي-3

.است

داري تفاوت معنيمردكنندگان مواد مخدر زن وهاي دلبستگي مصرفبين سبك-4

.وجود دارد

.بين سبكهاي دلبستگي مردان و زنان سالم تفاوت معناداري وجود دارد-5
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بين سبكهاي دلبستگي مصرف كنندگان مواد مخدر و افراد سالم تفاوت معناداري -6

.وجود دارد

روش شناسي 

جعه جامعه پژوهش دربرگيرنده افراد مرا. رويدادي استروش اين پژوهش توصيفي و پس

هاي براي نمونه پژوهش از بين كلينيك. باشدكننده به مراكز ترك اعتياد شهر كرمان مي

100كلينيك را با در نظر گرفتن مناطق شهري به طور تصادفي انتخاب و 4ترك اعتياد،

از مراجعه كنندگان اين مراكز به پرسشنامه مدنظر پاسخ )نفر زن40نفر مرد و 60(نفر 

سال و ميانگين سني پاسخ دهندگان زن 95/26سني پاسخ دهندگان مرد برابر ميانگين. دادند

.سال بدست آمد28برابر

زن باميانگين 40سال و 26نفر مرد باميانگين سني 60نفر، 100نمونه كنترل شامل 

در 23كه به طور تصادفي از نمونه در دسترس بعد از كسب نمره زير . سال بودند27سني 

.روان انتخاب شدندآزمون سالمت 

ابزار اندازه گيري

به منظور اندازگيري سبكهاي ) 1990(1در اين پژوهش از پرسشنامه دلبستگي سيمپسون

ال و يكي از آزمونهاي معتبر ؤآيتم يا س13اين پرشنامه داراي . دلبستگي استفاده شده است

ها گزينه. شودري ميگذانمره2اي ليكرتگزينه7ال آن براساس مقياس ؤباشد كه هر سمي

، )4(، نه موافقم و نه مخالفم)5(، اندكي موافقم)6(، موافقم)7(عبارتند از بسيار موافقم 

گذاري ال به صورت معكوس نمرهؤسه س) . 1(، بسيار مخالفم)2(، مخالفم)3(اندكي مخالفم

).12و 5، 2االتؤس(شوند مي

از ضريب آلفاي كرنباخ به در آزمون سيمپسون، روايي دروني آزمون با استفاده 

59/0و 51/0، %79هاي دلبستگي اجتنابي، ايمن و دوسوگرا، ضرايب ترتيب براي سبك

1. Simpson 
2. Likert
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در ابتداي پرسشنامه ) فرزند چندم خانواده هستند؟(متغير ترتيب تولد با يك سوال . باشدمي

.شودسنجيده مي

 (1GHQ)المت عموميپرسشنامه سبه منظورانتخاب نمونه كنترل مردان و زنان سالم از 

تنظيم و به طور وسيعي به 1972كه براي اولين بار توسط گلدبرگ در سالاليؤس28

استفاده شده رود،بكار ميهاي مختلف منظور تشخيص اختالالت خفيف رواني در موقعيت

زبان 36اين پرسشنامه داراي فرمهاي مختلفي است كه به منظور استفاده حداقل به .است

استفاده داراي كه اين پرسشنامه هم : بسياري از محققين تصريح كردند.استترجمه شده

. باليني و هم در جامعه كاربرد دارد

از ، GHQگذاري برايروش نمرهترينمتداول، روش نمره گذاري طيف ليكرت 

دراين روش به هر پاسخ از راست به چپ صفر، يك ،دويا سه تعلق :اين قرار است

زمودني در اين آيعني هر چه نمره باشد،مي23در اين پرسشنامه خط برش. گيردمي

هر چه باشد از لحاظ سالمت روان در وضعيت نامطلوبي قرار دارد و23پرسشنامه باالتراز

.)1386قنبري، (از نظر سالمت رواني در شرايط خوبي قرار داردباشد،23از تر پايين

گزارش 83/0و89/0را به ترتيب GHQه روايي وپايايي پرسشنام) 1990(گلد برگ 

.)1385به نقل از نجات، (ه استنمود

ها روش تجزيه و تحليل داده

براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده عالوه بر آمار توصيفي و ارائه فراواني،

درصد و درصد تراكمي متغيرهاي موجود، از آزمون يومان ويتني و آزمون خي دو استفاده 

. استشده 

نتايج

اطالعات توصيفي ترتيب تولد مصرف ) 1(در جدول شماره ال،ؤقبل از آزمون اولين س

اطالعات توصيفي ترتيب تولد مصرف ) 2(كنندگان مواد مخدر مرد و در جدول شماره 

1. General Health Questionnaire 



1388پاييز، دوم، سال سومشماره ،نظم و امنيت انتظاميفصلنامه140

آمده است ) 1(گونه كه در جدول شماره همان. كنندگان مواد مخدر زن آورده شده است

اند و دربين درصد فرزند اول خانواده بوده25خانواده و 1ند وسطدرصد مردان، فرز7/66

درصد فرزند آخر خانواده 10درصد فرزند اول و 5/12درصد فرزند وسط، 5/77زنان 

. اندبوده

)مرد(فراواني و درصد ترتيب تولد در بين مصرف كنندگان مواد مخدر .1جدول 

درصد تراكميدرصدفراوانيترتيب تولد

1500/250/25زند اولفر

53/83/33فرزند آخر

407/6600/100فرزند وسط

60100جمع كل

)زن(فراواني و درصد ترتيب تولد در بين مصرف كنندگان مواد مخدر .2جدول 

درصد تراكميدرصد فراواني ترتيب تولد 

55/125/12فرزند اول

40/105/22فرزند آخر

315/7700/100فرزند وسط

40100جمع كل

. گذار استولد در گرايش به مواد مخدر تأثيردر پاسخ به فرضيه اول كه ترتيب ت

آورده ) 3(اطالعات ترتيب تولد مصرف كنندگان مواد مخدر زن و مرد در جدول شماره 

هاي ترك اعتياد مراجعه كنندگان به كلينيك%71اند كه بر طبق اطالعات مندرج شده

تك فرزندان . انددرصد فرزند آخر خانواده بوده9درصد فرزند اول و 20ند وسط، فرز

. اندرا به خود اختصاص ندادههيچ درصدي از نمونه

. اندو تك فرزند نباشند، فرزند وسط در نظر گرفته شدهدر صورتي كه افراد فرزند اول، آخر -1
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)زن ومرد(فراواني ودرصد ترتيب تولد در بين مصرف كنندگان مواد مخدر.3جدول 

درصد تراكميدرصدفراوانيترتيب تولد

2000/2000/20فرزند اول

900/900/29فرزند آخر

7100/7100/100فرزند وسط

100100جمع كل

كه سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي از عوامل ) 3و2(در پاسخ به فرضيه شماره 

ثيرگذار در گرايش به مواد مخدر است و سبك دلبستگي ناايمن و دوسوگرا ازعوامل أت

اطالعات توصيفي ) 4(جدول شماره در . تأثيرگذار در گرايش به مواد مخدر است

همانطوري كه در جدول . هاي دلبستگي مصرف كنندگان مواد مخدر مرد آمده استسبك

درصد آنان 3/38درصد آنان داراي سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي، 7/46نشان داده شده، 

. درصد سبك دلبستگي ايمن بودند15داراي سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا و 

هاي دلبستگي مصرف كنندگان مواد فراواني، درصد و درصد تراكمي سبك.4جدول 

)مرد(مخدر

درصد تراكميدرصدفراوانيسبك دلبستگي

900/1500/15ايمن

2870/4670/61ناايمن اجتنابي

2330/3800/100ناايمن دوسوگرا

60100كل

ي مصرف كنندگان مواد هاي دلبستگاطالعات توصيفي سبك) 5(در جدول شماره 

درصد آنان داراي سبك 50مخدر زن آورده شده است و طبق اطالعات مندرج در جدول،

5/17درصد داراي سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا و 5/32دلبستگي ناايمن اجتنابي، 

.باشنددرصد سبك دلبستگي ايمن مي
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ين مصرف كنندگان مواد هاي دلبستگي در بفراواني ،درصد و درصد تراكمي سبك. 5جدول 

)زن(مخدر 

درصد تراكميدرصدفراوانيسبك دلبستگي

75/175/17ايمن

2000/505/67ناايمني اجتنابي

135/32100ناايمن دوسوگرا

40100جمع كل

دو هاي دلبستگي از آزمون خيدار بودن تفاوتهاي فراواني بين سبكبه منظور معني

هاي هاي سبكتفاوت. اندنمايش داده شده) 7و 6(در جداول استفاده شده است كه

دار و در بين مصرف معني05/0و 01/0دلبستگي در بين مصرف كنندگان مرد در سطح 

. باشنددار ميمعني05/0كنندگان زن در سطح 

)مرد(هاي دلبستگي در بين مصرف كنندگان مواد مخدر دو فراواني سبكآزمون خي.6جدول 

OEResidualدلبستگيسبك

-9200/11ايمن 

28200/8ناايمن اجتنابي 

36200/3ناايمن دوسوگرا 

60جمع 

Chi-square = 700/9 df= 2 sig= 008/0

)زن(دو فراواني سبكهاي دلبستگي در بين مصرف كنندگان مواد مخدر آزمون خي.7جدول 

OEResidualگيسبك دلبست

-73/133/6ايمن

203/137/6ناايمن اجتنابي

133/133/0ناايمن دوسوگرا

40جمع

Chi-square = 35/6 df= 2 sig= 04/0
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هاي دلبستگي در بين افراد سالم به ترتيب اطالعات توصيفي سبك) 9و 8(در جداول 

درصد مردان 33/73دهد نشان مي) 8(همانطوري كه جدول شماره. مرد و زن آمده است

درصد 66/6درصد سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و 20سالم داراي سبك دلبستگي ايمن، 

بيان ) 9(سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا داشتند و به همين ترتيب اطالعات جدول 

سبك دلبستگي نا ايمن درصد25درصد زنان سالم سبك دلبستگي ايمن، 65كنند كهمي

. درصد سبك دلبستگي ناايمن دوسوگرا داشتند10اجتنابي و 

)مرد(هاي دلبستگي در بين افراد سالم فراواني، درصد و درصد تراكمي سبك.8جدول 

درصد تراكميدرصدفراوانيدلبستگيسبك

4433/7333/73ايمن

122033/93ناايمن اجتنابي

466/6100ناايمن دوسوگرا

60100جمع كل

)زن(هاي دلبستگي در بين افراد سالم فراواني، درصد ودرصد تراكمي سبك.9جدول 

درصد تراكميدرصدفراوانيسبك دلبستگي

2600/6500/65ايمن

1000/2500/90ناايمن اجتنابي

400/10100ناايمن دوسوگرا

40100جمع كل

فاوت فراواني بين سبكهاي دلبستگي در افراد سالم از آزمون داري تبه منظور معني

هاي تفاوت. اندنمايش داده شده)11و 10(كه در جداول . دو استفاده شده استخي

.  دار استمعني05/0و 01/0موجود در سطح 
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)مرد(دو فراواني سبكهاي دلبستگي در بين افراد سالم آزمون خي.10جدول 

OEResidualسبك دلبستگي

440/200/24ايمن

-120/200/8ناايمن اجتنابي

-40/200/16ناايمن دوسوگرا

60جمع

)زن(دو  فراواني سبكهاي دلبستگي در بين افراد سالم آزمون خي.11جدول

OEResidualسبك دلبستگي

263/137/12ايمن

-103/133/3ناايمن اجتنابي

-43/133/9ناايمن دوسوگرا

40جمع

هاي دلبستگي مصرف كنندگان مواد كه بين سبك) 4(جهت بررسي فرضيه شماره 

.مخدر زن و مرد تفاوت معناداري وجود دارد

هاي هاي دلبستگي ايمن، ناايمن اجتنابي و ناايمن دوسوگرا را به ترتيب شمارهسبك

مان ويتني به بررسي تفاوت بين آزمون يوگذاري نموده و با استفاده ازشماره3، 2، 1

همانطور كه جدول . هاي دلبستگي مصرف كنندگان زن و مرد پرداخته شده استسبك

و 01/0كه بزرگتر از آلفاي 549/0برابر P-valueدهد ،با توجه به نشان مي) 12(شماره 

هاي بكباشد و تفاوتي بين سمعنادار نمي05/0و 01/0است بنابراين آزمون در سطح 05/0

. دلبستگي زنان و مردان مصرف كننده مواد مخدر وجود ندارد

هاي دلبستگي مصرف كنندگان مواد مخدر زن و مردآزمون بررسي تفاوت بين سبك.12جدول 

مجموع طبقاتميانگين طبقهفراوانيجنس

6080/5100/3108مرد

4055/4800/1942زن

100جمع كل
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هاي دلبستگي مردان و زنان سالم كه بين سبك) 5(به جهت آزمون فرضيه شماره 

به بررسي اين تفاوت پرداخته شده ) 13(در جدول شماره . تفاوت معني داري وجود دارد

و 363/0برابر P-valueمشاهده است از آنجايي كه است و همانطور كه در جدول قابل

. باشددار نميباشد پس تفاوت معني05/0و 01/0بزرگتر از 

زنان سالمهاي دلبستگي مردان وآزمون بررسي تفاوت بين سبك.13جدول 

مجموع طبقاتميانگين طبقهفراوانيجنس

6077/4800/2929مرد

4010/5300/2124زن

سبك دلبستگيآزمون

00/1096آزمون يومان ويتني

00/2926آزمون ويلكاكسون

Z910/0-

Sig)363/0)دوطرفه

هاي دلبستگي مصرف كنندگان  مواد كه بين سبك) 6(به منظور آزمون فرضيه شماره 

با استفاده ازآزمون يومان ويتني اين فرضيه . مخدر و افراد سالم تفاوت معناداري وجود دارد

طبق . اندآورده شده) 14(رد بررسي قرار گرفته است و مشاهدات در جدول شماره مو

و تفاوت بين سبكهاي دلبستگي افراد سالم و مصرف 00/0برابر P-valueاطالعات جدول 

.معنادار است05/0و 01/0كنندگان مواد مخدر در سطح آلفاي 

سبك دلبستگيآزمون

00/1122آزمون يومان ويتني

1942آزمون ويلكاكسون

Z599/0-

Sig)549/0)دوطرفه
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ف كنندگان موادمخدر و افراد هاي دلبستگي مصرآزمون بررسي تفاوت بين سبك.14جدول 

سالم

مجموع طبقاتدرصدفراوانيگروه

سبك 

دلبستگي

10064/7100/7164مصرف كنندگان مواد مخدر

10054/12900/12954افراد سالم

سبك دلبستگيآزمون

000/2096آزمون يومان ويتني

000/7164آزمون ويلكاكسون

Z62/7-

Sig)000/0)دوطرفه

و نتيجه گيريبحث

نتايج پژوهش در خصوص نقش ترتيب تولد در گرايش به مواد مخدر نشان داد كه در بين 

درصد و به طور 5/77درصد، مصرف كنندگان زن 7/66مصرف كنندگان مواد مخدر مرد 

باشند و بيانگر اين موضوع است درصد مصرف كنندگان فرزند وسط خانواده مي71كلي 

. بيشتر از فرزندان اول، آخر وتك فرزندان گرايش به مواد مخدر دارندكه فرزندان وسط 

از آنجائيكه فرزندان وسط افرادي هستند كه شعار آنها ) 2006(از سويي طبق گفته هريس 

آرامش به هر قيمتي است، احساس سلطه گري ندارند، دوست دارند همه آنها را ستايش 

ساز جذب فات زمينهتوان گفت اين صمي. رندكنند و سعي در راضي نگه داشتن ديگران دا

. باشند، تسليم شدن در برابر فشارهاي ديگران و گرايش به مواد مخدر ميشدن به دوستان

پنداره و كه به بررسي رابطه خود) 1378(دي ضمن اينكه در پژوهش خانم سودابه سعي

نداره منفي برخوردار پان وسط نسبت به اول و آخر از خودترتيب تولد پرداخته است، فرزند

نكته قابل توجه پژوهش،گرايش بيشتر به مواد مخدر در بين فرزندان اول نسبت به . باشندمي

نگر و توان گفت واقعيتآخر و عدم گرايش به مواد مخدر در بين تك فرزندان است و مي

تيازات و نيز توجه بيشتر خانواده از جمله ام) 2006هريس، (پذير بودن و سرسختي مسئوليت
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البته . باشد كه همانند مانعي بر گرايش آنان به مصرف مواد مخدر استتك فرزندان مي

نبايد  فراموش كنيم كه محيط، سبك تربيتي والدين، شرايط اقتصادي اجتماعي جامعه، 

. سازندهاي شخصيتي افراد را متأثر ميثير همساالن همه عواملي هستند كه ويژگيأت

باشد كه ي سبك دلبستگي نتايج پژوهش گوياي اين مسئله ميدر خصوص تأثير گذار

هاي دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا در بين دو جنس مصرف كننده مواد مخدر، سبك

باشند و از هاي ترك اعتياد ميبيشترين سبك دلبستگي افراد مراجعه كننده به كلينيك

وسوگرا به ميزاني درصد بيشتري را طرفي سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي نسبت به ناايمن د

اين در حالي است كه سبك دلبستگي غالب افراد سالم، . به خود اختصاص داده است

توان گفت كه سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي و سپس بنابراين مي. باشددلبستگي ايمن مي

ضمن اينكه  . ناايمن دوسوگرا سبك دلبستگي غالب مصرف كنندگان مواد مخدر است

كه نشان داده افراد داراي سبك ) 1385(فته هاي پژوهش با نتايج پژوهش محبوبه وفائيان يا

دلبستگي ناايمن از مهارتهاي اجتماعي كمتري برخوردارند و پژوهش ساره بهزادي پور 

كه افراد داراي سبك دلبستگي ناايمن، نگراني بيشتري در خصوص وزن خود ) 1384(

يجاني سبكهاي دلبستگي دانشجويان ،كه سبك دلبستگي نا دارند و نيز پژوهش پيامدهاي ه

هاي تمايز و بازسازي هيجاني لفهؤايمن اجتنابي و دوسوگرا نسبت به دلبستگي ايمن با م

هاي دلبستگي در در پايان بررسي تفاوت سبك. باشدرابطه معكوس دارند، هماهنگ مي

رد نشان داد كه تفاوتي ميان بين مصرف كنندگان زن و مرد وهمچنين افراد سالم زن و م

سبك دلبستگي زن و مرد چه در بين مصرف كنندگان مواد مخدر و چه افراد سالم مشاهده 

اما در بررسي گيري سبك دلبستگي نداشته،شود، بنابراين جنسيت نقشي در شكلنمي

كنندگان مواد مخدر و افراد سالم، هاي دلبستگي در بين مصرفمعناداري تفاوت سبك

وت بين آنها معنادار است، به اين معني كه افراد سالم نسبت به مصرف كنندگان طبق تفا

هاي منفي كمتري نسبت به ديگران و دوستان ، هيجان)1993(گفته كوباك و همكاران 

. خود دارند و نزديكي به ديگران و تكيه به آنان برايشان راحتر است
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هاي پژوهشمحدوديت

سازد، حجم كم ها را محدود مين پژوهش كه گسترش يافتههاي اييكي از كاستي-1

.باشدنمونه خصوصاً زنان مصرف كننده مي

.كمبود منبع اطالعاتي وتحقيقاتي در بعد ترتيب تولد بسيار چشم گيراست-2

هاي اين كنندگان از ديگر محدوديتعدم تمايل وهمكاري بعضي از مراجعه-3

. باشدپژوهش مي

شپيشنهادات پژوه

گيري پيشنهاد مي گردد با توجه به كمبود منابع اطالعاتي در خصوص شكل-1

.دلبستگي در مراحل مختلف سني به اين مقوله با انجام پژوهش بنيادي پرداخته شود 

تري از زنان وشود كه پژوهش در بعد گستردهها پيشنهاد ميبه منظور تعميم يافته-2

.مناطق مختلفي اجرا شوددرمردان مصرف كننده مواد مخدر و

شود كه مشاوران هاي پژوهش پيشنهاد ميبا توجه به استفاده كاربردي از يافته-3

پيشگيري از شناسان و درمانگران نقش ارتباطات خانوادگي در درمان وخانواده، روان

.مصرف مواد مخدر را مدنظر داشته باشند
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بررسي پيامدهاي ). 1386(.اله؛ شمس اسفند آباد، حسن؛ طهماسبي، شهرام رمضاني، ولي

هاي دلبستگي در دانشجويان، پژوهش در سالمت روان شناختي، دانشگاه هيجاني سبك

.1386، دوره اول، شماره اول، بهار استرسشناسي قطب علمي روانتربيت معلم تهران، 

آموزان دختر سال رابطه بين خودپنداره و تربيت تولد در بين دانش). 1378(.سعيدي، سودابه 

پايان نامه كارشناسي . 77- 78سوم متوسطه رياضي و تجربي نظام جديد در سال تحصيلي 

.، دانشگاه تربيت معلم، تهرانارشد

. سمت:، تهرانگري پويشي كوتاه مدتان درمانيرو.)1382(.قرباني، نيما 

معنادرماني به شيوه گروهي براي ارتقاء سالمت روان اثربخشي رويكرد. )1386(.قنبري،زهرا

دانشگاه آزاد واحد علوم .پايان نامه كارشناسي ارشد. زنان آسيب ديده در زلزله زرند

وتحقيقات

، شناسيمجله رواندكان پيش دبستاني، الگوهاي دلبستگي كو). 1379(.مظاهري، محمدعلي 

)4.(

).2(، شناسيمجله روانالگوهاي دلبستگي نوزادان ايراني، ). 1377(.مظاهري، محمدعلي 

ثير مسائل اجتماعي بر ميزان سالمت روان دانشجويان أبررسي ت.)1385(.حميد نجات،

.)زاد اسالميآنشگاه دا(ارشدكارشناسيپايان نامه،واحد تهران،دانشگاه آزاد اسالمي 

آموزان هاي اجتماعي دانشبررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با مهارت). 1385(.وفائيان، محبوبه 

. ، دانشگاه اصفهاننامه كارشناسي ارشدپايان. دوره پيش دانشگاهي شهر يزد
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