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مقایسه طرحوارههای اولیه سبکهای هویت و روابط والد -فرزندی در
زنان معتاد و غیر معتاد شهر اهواز
زاده3

سودابه بساک نژاد ،*1مریم جباری 2و الهه موالی
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چکیده
هدف این پژوهش ،مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سبکهای هویت و روابط والدد-فرزنددی
در زنان معتاد و غیر معتاد شهر اهواز بود .این پژوهش از نوع توصیفی پس رویدادی است و جامعده
آماری پژوهش را دو گروه ،شامل زنان معتاد بهعنوان گروه آزمودنی و زنان غیر معتاد بهعنوان گدروه
مقایسه ،تشکیل میدهند .افدراد نوونده در هدر گدروه  42نفدر مدیباشدند هده بدا اسدتفاده از روش
نوونه گیری در دسترس هدفوند انتخاب و از نظر برخی متغیرهای دموگرافیک (سدن ،تصیدی و و
پایگدداه اصتیددادی – اجتودداعیه هوتاسددازی شدددند .ابد ار مددورد اسددتفاده ،فددر هوتدداه پرسددشنامدده
طرحوارههای ناسازگار اولیه ،پرسشنامه سبکهای هویت برزنسکی و مقیاس روابدط والدد -فرزنددی
صاین و هوکاران بود هه در یک بازه زمانی سه ماهه تکویل شدند .بدرای تز یده و تصلیدل دادههدا از
آزمون  tو  uمنویتنی استفاده شد .با توجه به نتایج تز یه و تصلیل فرضیهها در سطح معندیداری
 5/50زنان معتاد با هسب نوره بدیشتدر در هدر یدک از طرحدوارههدای ناسدازگار بریددگی و طدرد،
خودگردانی و عولکرد مختل ،مصدودیتهای مختل و بازداری بیش از حد و نی سدبکهدای هویدت
هنزاری و سردرگم و نوره همتر در سبک هویت دادهای تفاوتی معنیدار را با گروه غیر معتاد نشان
دادند .از نظر متغیر روابط والد -فرزندی در دو گروه تفاوتی معنادار وجود نداشت .بنابراین ،با توجده
به اهویت طرحوارههای ناسازگار اولیه و سدبکهدای هدویتی در بدروز انصرافداو رفتداری و اخدت
سوءمیرف مواد در زنان ،توره بر روشهای تربیتی و آموزشدی و بهبدود هیفیدت روابدط بدهعندوان
عوامل مؤثر در شکلگیری هویت و نی توجه به نقش طرحوارههدای ناسدازگار اولیده در برنامدههدای
درمانی بونظور ارتقای سازگاری فردی ،روانی ،اجتواعی و رفد مشدک و مربدوه بده تدرک مدواد و
پیشگیری از اعتیاد میتواند بسیار مفید باشد.
واژههای کلیدی :طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سبکهای هویت ،روابط والد-فرزندی ،زنان معتاد.
 -1گروه روانشناسی دانشگاه شهید چوران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2هارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چوران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چوران اهواز ،اهواز ،ایران
* -نویسنده مسئو مقالهSoodabeh_bassak@yahoo.com :
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پیشگفتار
اعتیاد روند تکراری انزا هاری است هه معووالً تهدید عاطفی یا واصعی را برای امنیت شخیی در
پی دارد و انزا آن هار برای ارضا یا تسکین یک تزربه درونی است هه با احساس عد هنتر برای
متوصف هردن آن هوراه است .اعتیاد ناتوانی در توصف و استفاده نکردن از ماده یا رفتداری اسدت هده
زمانی آغاز شده است (Hojati, 2011ه.
ویژگی اصلی اخت میرف یک ماده ،مزووعهای از نشانههای شناختی ،رفتداری و فی یولدویکی
میباشد هه نشاندهنده تداو میرف ماده از سوی فرد با وجود مشک و چشوگیر مدرتبط بدا مداده
است؛ بهگونهایهه گاهی در مبت یان به اخت الو شدید ،منزر به بدروز تغییدر در مددارهای مغد ی
میشو د هه موکن است پس از سم زدایی نی باصی بواند .اثراو رفتاری این تغییراو مغد ی موکدن
است به صورو عودهای مکرر و ول شدید نسبت به مواد در هنگا رویدارویی فدرد بدا مصدرکهدای
مرتبط با مواد نوایان شوند .شیوع اعتیاد در زنان همتر از مقدار واصعی تخوین زده میشود .بسدیاری
از مطالعاو ،شیوع میرف مواد را در جوعیت مورد بررسی خود ،بدون این هه فراوانی شیوع میدرف
مواد را به تفکیک دو جنس ذهر نوایند ،تنها به صید این نکته هه میرف مواد در مردان بده گوندهای
معنادار از زنان بیشتر بوده است ،اهتفا هردهاند (Majid Pour & Goodbye, 2001ه .بر پایه گ ارش
اداره مواد و جرایم سدازمان ملدل ،نسدبت زندان در جوعیدت میدرف هنندده مدواد ،از  15درصدد در
هشورهای آسیایی تا  45درصد در هشورهای اروپایی برآورد شده است .در ایران نی بیشتدرین دادههدا
در مورد آمار زنان معتاد مربوه به گ ارشهای سازمان به یستی در سا های اخیر است هده دادههدای
توامی مراجعه هنندگان به مراه درمانی سراسر هشور را دربرمیگیرد .در این گ ارشها زنان بین  2تدا
 9درصد مراجعههنندگان را تشکیل میدادند .پژوهشهای انزا گرفته در سا های اخیر بیانگر مقددار
بیشتری از وابستگی به مواد در میان زندان مدیباشدد و درصدد شدیوع اعتیداد در زندان را  6/9درصدد
گ ارش میهنند (Rahimi Movaghar and etal , 2011ه.
دختران و زنان نسبت به فشار گروه هوساالن و دوستان در مقایسه با مردان ،تأثیر پدذیرتر و در نتیزده
مقدار آسیب پذیری در آنها به نسبت مردان در زمینه سوءمیرف بیشتدر اسدت و موکدن اسدت تزربده
میرف مواد در آن ها بونظور احسداس نیداز بده پذیرفتده شددن در گدروه دوسدتان انزدا گرفتده باشدد.
همچنین ،زنان معتاد و الکلی نسبت به مردان به احتوا بیشتری در ارتباه با دوست یا شدریک جنسدی
هستند هه میرف هننده مواد میباشد .زنان جوان گرایش دارند تا به وسیله مردی مسنتر هه با او روابدط
صویوانه و ن دیک دارند با مواد مخدر آشنا شوند .در برآورد بنیاد هرون ،تقریباً  20درصدد زندان هرونیندی
به وسیله دوست ن دیک یا هوسرشان با هرونین آشنا شدهاندد (Hojati, 2011ه .خد ء عداطفی در روابدط
فرزندان با والدین از عوامل گرایش آنان به اعتیاد است .در رابطه با میرف مواد به وسیله اعضدای خدانواده،
در مقایسه با هودهان والدین غیر الکلی ،هودهان والدین الکلی چهار برابر بیشتر در معدر خطدر الکلدی
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شدن صرار دارند (Miler, Lesting, & Smith, 2001ه .نظریه دلبستگی بیان میهند هه تزربههای اولیه بدا
والدین و نوع دلبستگی ایون یا ناایون با مراصب ،بر روابط ن دیک بعدی نی تأثیر میگذارد و فرزندانی هده
از لصاظ هیزانی به یک والد پر مهر و مصبت ،عاشق ،حساس و در دسترس و پاسخگو دلبسته نویشوند،
توای و ب هکارانه بیشتری دارند .تفاوو معنادار بین عولکدرد خدانواده بیوداران مبدت بده اخدت هدای
میرف مواد افیونی و عولکرد خانواده افراد بهنزار و مشخیههای خانوادگی ناهارآمدد در آندان مدیتوانندد
پیشبینی هننده شدو ابت به اخت های میرف مواد افیونی در معتدادان باشدد ( Barens & Farrell,
1992؛Ghamari, 2011؛ Besharat and etal, 2008ه .اعتیاد با چگونگی ادراک فرد از خدود رابطده دارد.
معلو شده است افراد مبت  ،اعتواد به نفس پایینتدری دارندد ،در رفتارهدای خدود ،تکانشدی عودل
میهنند و به هنگا روبهرو شدن با مشک و ،به جای برخورد مسئلهمددار و ریشدهای ،از آن پرهید
میهنند و تواناییهای خود را دست هم میگیرندد و خدود را از پدیش شکسدت خدورده مدیدانندد
(Warren and et. al, 2007ه .طرحواره ،باالترین سطح تعویم یافته شناخت است هه به تغییر مقاو
میباشد و تأثیر عویق و صدرتوندی در شناختوارهها و هیزدانهدای فدرد دارد و افکدار خودآیندد و
باورهای بینابینی ،به گونهای شدید تصت تأثیر طرحوارهها صرار میگیرند و ایدن تدأثیر بدویژه زمدانی
صدرتوندتر است هه طرحوارهها فعا شوند (Riso and etal, 2007ه .زمدانی هده طرحدوارههدا فعدا
می شوند ،تبدیل به اتاق فرمان افکار خودآیند منفی میشوند و بده گونده منفدی موجدب سدوگیری در
دادهها میشوند .در حقیقت طرحوارهها ذخیره میشوند تا هنگدامی هده در شدرایط خاصدی فعدا شدوند
(James and etal, 2007ه .طرحوارهها از جوله علل فردی و روانشناختی است هه در مطالعده وابسدتگی
به مواد از اهویتی ویژه برخوردارند ،طرحوارهها موجب سوگیری در تفسیرهای فدرد از رویددادها شدده و
این سوگیریها خود را بهصورو نگرشهای تصریف شده ،گوانههای نادرست ،اهداف و چشوداشتهدای
غیر واص بینانه نشان میدهند .طرحوارههای ناسدازگار اولیده بدهعندوان بنیادهدای شدناختی ناهارآمدد بدر
چگونگی ادراک پدیدهها و شکلگیری روانبنههای فرد مؤثر بوده و میتواند آسیبهدای روانشدناختی و
اجتواعی پدید آورد ،طرح وارههای ناسازگار مستقیواً منزر به اخت خاصی نویشوند ،اما آسیبپذیری
فرد را برای ا خت الو اف ایش میدهند (Haljyn & Vitburn, 2005ه .طرح وارههدای ناسدازگار اولیده در
گروه وابسته به مواد ،به احتوا زیاد ،نشاندهنده آن است هه ایدن افدراد تزدارب آسدیبزایدی در دوران
هودهی و نوجوانی خود تزربه هردهاند ،تزاربی هه باعث بوجدود آمددن دیددگاهی منفدی و ناسدازگارانه
نسبت به خود و جهان پیرامون شده است؛ لذا اعتیاد بهعنوان یکی از آسدیبهدایی هده صدادر اسدت
تأثیری مهم بر رابطه فرد با خود و دیگران داشته باشد ،میتواند بر پایه این بنیادهای ناهارآمد شکل
گرفته و سازمان یابد (Oweisi & Bakhshani, 2012ه .نتایج یافتههای پژوهشی به وسیله با و یاند
( Ball & Young, 2000ه و بددا و هوکدداران (Ball and et al, 2005ه نشددان دادنددد هدده بددیشتددرین
طرحوارههای اولیه معتادان بیخانوان به ترتیب شامل طرحوارههدای ایادار ،اند وای اجتوداعی ،معیارهدای
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سرسختانه ،استصقاق ،بازداری هیزانی و بیاعتوادی ،بد رفتاری و همترین طرحوارههدا شدامل وابسدتگی،
بیهفایتی و خود تصو نیافته گرفتار است .نتایج بررسدیهدای  Rezaei, Haidaripoor, & Ghadamiنید
در معتادان مرد نشان داد14 ،درصد آنها اخت شخییت ضدد اجتوداعی و طرحدوارههدای رهاشددگی،
بیثبداتی ،بدیاعتودادی و بددرفتاری داشدتند .هدمچندین ،نتدایج ارزشدیابی ( & Shorey, Anderson,
Stuart,2012ه نشان میدهند هه نورههای زنان معتاد در  14-18طرحدواره از مردان باالتر و نید 4
طرحدواره به گونه ویژه بین دو جنس متدداو اسدت .در پژوهددشی دیگدر از (Shorey et al.,2012ه
مشخص شد توامی  18طرحواره ناسازگار اولیه با خود هنترلی ناهافی در سطوح متفاوو بین زنان و
مردان بیوار وجود دارد و در مزووع زنان بده گوندهای بدا اهویدت نودرههدای بداالتری از مدردان در
 11-18طرحدواره گرفتندد ( & Karami, Bahrami, Mohamadi Aria, Asghar nejad Farid,
Fakhri, 2013ه.
(Decouvelaere, Graziani, Gackiere-Eraldi, Rusinek, & Hautekeete, 2002ه  49بیودار
وابسته به الکل را با  05فرد غیرالکلی به وسیله پرسشنامه طرحدواره مقایسده هردندد .گدروه الکلدی
تقریباً در توا طرحوارهها نوراو باالتری بدست آوردند .در ایدن میدان طرحدوارههدای خدود هنترلدی
ناهافی ،بی اعتوادی یا بد رفتاری ،خدود صربدانی سدازی و تدرک ،برجسدته بودنددBrummett,2007( .ه بدا
بررسی  121نفر از بیواران سرپایی درمان با نگهداری متادون دریافت هده طرحدوارههدای ناسدازگار
اولیه با شدو اعتیاد رابطه دارند .بر این اساس یافتههای پژوهشی ( Roper, Dickson, Tinwell, Boot,
& McGuire,2010ه نشان میدهد معتادانی هه طرحوارههایشان در حدوزه بریددگی و طدرد صدرار دارد
نویتوانند دلبستگیهای ایون و رضایتبخشی را با دیگران برصرار هنند .چنین افرادی بر این باورندد
هه نیازهای آن ها به ثباو ،امنیت ،مصبت ،عشق و تعلق خاطر برآورده نخواهد شد .بسیاری از آنهدا
دوران هودهی سختی را داشتهاند و در ب رگسالی توایل دارند به گوندهای نسدنزیده و شدتابزده از
یک رابطه خودآسیبرسان به رابطه ای دیگر پناه برند یا از برصراری رابطه بین فردی ن دیدک پرهید
هنند و روابط آنها با افراد مهم زندگیشان ثباتی ندارد زیدرا احسداس مدیهنندد هده آنهدا زمدانی
ترکشان خواهند هرد .در این گروه از بیواران ،بیشتر رابطه درمانی مصور درمدان صدرار مدیگیدرد.
معتادانی هه طرحواره بیاعتوادی -بدرفتاری دارند ،بر این باورند هه دیگران در هر فرصتی آنهدا را
مورد سوءاستفاده صرار میدهند ،آنها را تصقیر میهنند و بدا بدد رفتداری ،درو و فریدب بده آنهدا
آسیب می رسانند .افراد با طرحواره مصرومیت هیزانی ،امیدی به ارضای توای و هیزدانی خدود در
روابط عاطفی خود با دیگران ندارند .معتادانی هه طرحواره نقص و شدر دارندد ،احسداس مدیهنندد
افرادی ناصص ،حقیر ،بد و بی ارزش هستند و اگر خود را در معر دید دیگدران صدرار دهندد ،حتودا
طرد خواهند شد .معتادانی هه طرحواره ان وای اجتواعی -بیگانگی دارند احساس میهنند با دیگران
متفاوو و وصله ناجور اجتواع هستند .بیواران مبت به این طرحواره اغلب به هیچ گروه یا جامعهای
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احساس تعلق خاطر نویهنند (Rezaei et al., 2012ه .هویدت یدک فرایندد رشدد اسدت هده شدامل
یکپارچهسازی آگاهانه باورهای فرد درباره خودش ،باور فرد راج به اینهه دیدگاه دیگران دربداره او
چگونه است و تعهد نسبت به ارزشهای شخیدی و هددفهدای زنددگی اسدت (Schwartz, 2005ه.
بررسیها نشان میدهند افراد به این دلیل به گروهها و رفتارهای انصرافی گرایش پیدا میهنند هده
بتوانند مشک و هویتیشان را حل و فیل هنند .این گرایش ،فرصتهایی مهم را برای تغییر هویت
تدارک میبیند .احراز هویت در خرده فرهن و انطبداق بدا خدرده فرهند مدرتبط بدا رفتارهدای
انصرافی ،رضایت فرد را نسبت به هویت شخیی اف ایش میدهد و یا از مقدار رندج آوری هویدت از
این راه میهاهد .در زمینه رفتارهای انصرافی و پایگاه هویت چندین پژوهش انزا گرفته است.
(Javadi & Akbari Zardkhaneh,2009ه و ( & Shaghaghy, Saffarinia, Iranpoor

Soltanynejad, 2011ه در مطالعه علی -مقایسهای بین دو گروه زنان معتاد و غیرمعتداد نشدان داده
است هه بین این دو گروه در پایگاههای هویت سردرگم ،موفق و دیرتصققپدذیر ،تفداوتی معندیدار
وجود دارد و با توجه به میانگینهای دو گروه در نودرههدای پایگاههدای هویدت ،هدای گدروه زندان
غیرمعتاد در مقیاس هویت موفق ،از گروه معتاد باالتر است و گروه معتداد در مقیداسهدای هویدت
سردرگم و دیرتصققپذیر های باالتری از گروه غیرمعتاد هسدب هدرده اندد .افدراد بدا سدبک هویدت
سردرگم -اجتنابی اغلب از صرار گرفتن در موصعیتهایی هه نیداز بده تیدویمگیدری و انتخداب دارد،
اجتناب میهنند .در موصعیتهای تیویمگیری به خاطر عد اطوینان به تواناییهای شناختی خود،
معووال پیش از تیویمگیری دچار ترس و اضطراب میشوند و از راهبردهای تیویمگیری نامناسدب
مانند اجتناب ،بهانه گیری و دلیل تراشی استفاده میهنند .این سبک هویت بدا عد و نفدس پدایین،
واهنشهای افسردگی و روان رنزوری باال ،میرف مشروباو الکلی و سوءمیرف مواد و دارو در سنین
پایین هوبستگی نشان داده است و با درونگرایی ،نیاز بدرای شدناخت ،توافدق ،گشدودگی و و یفده
شناسی هوبستگی منفی دارد .بنابر ویژگیهای افراد با هویت سردرگم -اجتندابی مدیتدوان نتیزده
گرفت هه در این افراد به دلیل مشک تی هه در سبکهای مقابلهای و توانایی حدل مسدئله دارندد و
مشخص نبودن مسیر زندگیشان و همچنین نداشتن برنامهای مدون برای دستیابی بده اهدداف در
زندددگی ،روی آوردن بدده سوءمیددرف مددواد چندددان دور از انتظددار نیسددت ( Vojodi, Abdol pur,
Bakhshipor Rodsari, & Attarod, 2013ه .خانواده و شیوههای فرزندپروری از مهمترین عوامدل در
رشددد اجتودداعی فرزندددان هسددتند .در پژوهشددی (Steinberg, Lamborn, Mounts & Dorn-
busch,1991ه به بررسی تأثیر سبک فرزندپروری بر میرف مواد نوجوانان پرداختند .در این پژوهش
 4155نوجوان دانشآموز از طیفهای گوناگون صومی ،اجتوداعی و اصتیدادی شدرهت هدرده بودندد.
نتایج این مطالعه حاهی از آن بود هه نوجوانانی هه متعلق به خانوادههای اصتدارگرا بودند ،سدازگاری
بهتر ،ص حیت بیشتر و به احتوا زیاد ،نسبت به هوسداالنشدان میدرف مدواد و الکدل هدمتدری

6

مقایسه طرحوارههای اولیه سبکهای هویت و روابط والد -فرزندی در زنان معتاد و...

داشتند .نوجوانانی هه والدینشان بهعندوان مسدتبد توصدیف شدده بودندد ،توانسدتند بدا معیارهدای
ب رگساالن هوراه شوند و احتوا میرف مواد و الکل در بدین آنهدا هدمتدر از هوسداالنشدان بدود.
نوجوانانی هه از خانوادههای سهل گیر بودند ،در مقایسه با هوتایدان خدود از خدانوادههدای مقتددر و
مستبد ،سازگاری همتر و احتوا بدیشتدری بدرای اسدتفاده از الکدل و مدواد داشدتند.هودهانی هده
همترین هنتر روی آنها اعوا میشود میرف مواد را از هوان سنین اولیه آغاز میهنند.
(Javadi & Akbari Zardkhaneh,2009ه در بررسی رابطه پایگاه هویت و اعتیداد بده ایدن نتدایج
دست یافت هه بین دو گروه معتاد و غیر معتاد در پایگاههای هویدت موفدق ،تفداوو معندادار وجدود
دارد ،به این معنی هه نورههای گروه غیر معتاد در پایگاه هویت موفق در گروه معتداد بداالتر اسدت.
(  Hartman et al.,2015ه هه درباره رابطه بین سبکهای فرزند پروری و خود پنهان بدا گدرایش بده
سوت اعتیاد به الکل بر روی دانشزویان پژوهشدی انزدا دادندد ،بده ایدن نتیزده رسدیدند ،سدبک
سهل گیرانه با خود پنهان رابطه منفی و با آمادگی به اعتیاد رابطه مستقیم دارد ،این در حالی اسدت
هه سبک استبدادی با خود پنهان و آمادگی بده اعتیداد رابطده مابدت دارد .افد ون بدر ایدن ،سدبک
مقتدرانه با خود پنهان و گرایش به مواد ،ازجوله الکل ،رابطهای منفی و معنیدار دارد .پژوهشهایی
گسترده از ارتباه روابط ولی -فرزندی و رفتار نوجوانان بده ویدژه رفتارهدای پدر خطدر مادل سدیگار
هشیدن حوایت میهنند .هیفیت باالی پیوندهای عاطفی ولی -فرزندی یک عامل مصافظدت هنندده
در مورد بسیاری از رفتارهای پر خطر شناخته شده است ( & Tilson, Colleen, Mcbride, Lipkus,
Catalano, 2004ه .مؤسسه ملی سوء میرف مواد ( 2559ه خانوادههای آزارگر ،ناهارآمد ،بیهفایدت
و نابسنده را از خاستگاههای مهم سوءمیرف مواد ذهر هرده اسدت .یافتدههدای بدالینی و پژوهشدی
سوءمیرف مواد را بیشتر بین اعضاء خانوادههایی هه فاصد روابط صدویوی بدین والددین و فرزنددان
بوده و فرزندان پیوندهای ایون خانوادگی را تزربه نکرده اند را تأییدد مدیهنندد ( Jessir & Jessor,
1977هChristen,2014( .ه .در مطالعه گروهی از نوجوانان بده ایدن نتیزده دسدت یافدت هده سدبک
والدگری سهل گیرانه و مستبدانه با آمادگی به اعتیاد در ارتباه اسدت و مدیتدوان ایدن سدبکهدای
نادرست را به عنوان یک عامل خطرساز برای شروع سیگار و گرایش به میرف سایر مدواد اعتیدادآور
بشوار آوردMatejevic, Jovanovic, & Lasarveic( .ه در دو گروه از نوجوانان معتداد و غیدر معتداد،
رابطه سبک های والدگری و عولکرد خانوادگی را با آمادگی به اعتیداد ،مدورد بررسدی صدرار دادندد و
مشاهده هردند هه در گروه معتاد بین عولکرد خانوادگی ناصص و سدبک والددگری سدهلگیرانده بدا
میرف بیشتر مواد و نی سبک والدگری نادرست مستبدانه با آمدادگی بده اعتیداد رابطدهای مابدت
وجود دارد .پژوهش دیگری نشان می دهد هه هیفیت رابطه با والدین بدین نوجواندان معتداد و افدراد
عادی تفاوتی معنیدار نشان نداده است .پژوهشهای متناصضی درباره رابطه با والدین در افراد معتاد
در سنین گوناگون گ ارش شده است (Hydar Nya & Charkheyan, 2007ه .ایدن پدژوهش در پدی
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پاسخگویی به این سؤا است هه آیا بین طرحوارههای اولیه سبکهای هویت و روابط والد -فرزندی
در زنان معتاد و غیر معتاد ،تفاوو معنیدار وجود دارد؟
فرضیههای پژوهش
 -1بین طرحواره ناسازگار اولیه (بریدگی وطرد ،خودگردانی و عولکرد مختل ،مصدودیتهای مختل،
دیگر جهت مندی ،گوش به زنگی بیش از حد و بازداریه در زندان معتداد و غیدر معتداد شدهر اهدواز
تفاوو وجود دارد.
 - 2بین سبک هویت (اط عاتی ،هنزاری و سردرگم-اجتنابی هدر زندان معتداد و غیدر معتداد شدهر
اهواز تفاوو وجود دارد.
 -3بین روابط والد -فرزندی زنان معتاد و غیر معتاد شهر اهواز تفاوو وجود دارد.
روش پژوهش
طرح این پژوهش توصیفی و از نوع علی  -مقایسه ای است .جامعده آمداری پدژوهش را دو گدروه
تشکیل میدهند :گروه نخست شامل توا زنان معتادی است هه به مراه اصامتی شدهر اهدواز بدرای
درمان مراجعه هرده و به وسیله هادر درمانی مره م کهدای اخدت سوءمیدرف مدواد در آنهدا
تشخیص داده شده بود و گروه دو شامل توا زنان غیر معتاد ساهن در مصلدههدای سدکونت زندان
معتاد مراجعه هننده به مراه ترک اعتیاد شهر اهواز ،هوراهان بیواران بودند .در این پژوهش تعدداد
نوونه  84نفر میباشد هه شامل  42نفر معتاد و  42نفر غیر معتاد بهعنوان گروه مقایسده اسدت هده
با استفاده از روش نوونه گیدری در دسدترس هدفوندد انتخداب شددند و از نظدر برخدی متغیرهدای
دموگرافیک (سن ،جنس ،تصیی و و پایگاه اصتیادی – اجتواعیه هوتاسازی شدند .میانگین سنی
زنان معتاد  31/92بود و در این میان  40/2درصد متاهل  29/2درصد مزرد و  28/9درصدد مطلقده
بودند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه طرحواره یانگ :این پرسدشنامده  90آیتودی بده وسدیله ( & Yang, Colosseau,

Vishar, 2007ه برای ارزیابی  10طرحواره ناسازگار اولیه ساخته شد .این پان ده طرحدواره عبارتندد
از -1 :مصرومیت هیزانی -2 ،طرد  -رها شدگی -3 ،بی اعتوادی  -بد رفتاری -4 ،ان وای اجتواعی،
 -0نقص -شر  -9 ،شکست -9 ،وابستگی -بیهفایتی – 8 ،آسیبپذیری نسبت به ضرر و بیوداری،
 -6گرفتدداری -در دا افتددادگی -15 ،اطاعددت -11 ،ایاددار -12 ،بددازداری هیزددانی -13 ،معیارهددای
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ندامنعطف -14 ،اسدتصقاق و  -10خویشدتنداری و خدود هنترلدی ناهدافی (
Bosmans, Rosseel, & Bogels, 2010ه .ایدن پدان ده طرحدواره در درون پدنج حدوزه مطدابق بدا
حوزههای تصولی اولیده صدرار مدیگیرندد (یاند 2553 ،ه .هدر آیدتم روی یدک مقیداس  9درجدهای
نورهگذاری میشود ( 1برای هام ً نادرست و  9برای هام ً درسته .در این پرسشنامه هدر  0سدؤا
یک طرحواره را می سنزد .برای بدست آوردن نودره طرحدوارههدا ،میدانگین نودره در هدر  0سدؤا
مصاسبه میشود و در هر هدا از طرحوارهها هده فدرد نودره بدیشتدری هسدب هندد ،آن طرحدواره
به عنوان طرحواره ترجیصی وی در نظر گرفته می شود و چنانچه میانگین هر خرده مقیاس باالتر از3
باشد آن طرحواره ناهارآمد خواهد بود .همترین نوره برای هر طرحواره  0و بیشتدرین آن نودره 20
میباشد و دامنه آن بین  90تا  390میباشد .اعتباریابی پرسشنامه طرحدواره یاند ) (YSQ-SFدر
ایران به وسیله (2006ه Aheانزا شده است .هوسانی درونی این پرسشنامه بدا اسدتفاده از آلفدای
هرونباخ در جوعیت مونث  5/69و در جوعیدت مدذهر  5/68بدسدت آمدده اسدت .در ایدن پدژوهش
ضریب الفای هرونباخ برای هل آزمون  60درصد به دست آمد .در پژوهش هنونی فقدط  0طرحدواره
مورد بررسی صرار گرفت.
Vlierberghe, Braet,

پرسشنامه سبکهای هویت
پرسشنامه سبکهای هویت 1بونظور ارزیابی جهتگیری هویت افدراد بده وسدیله برزونسدکی در
سا 1686ساخته شده اسدت و در سدا  1662مدورد تزدیدد نظدر صدرار گرفدت .برزونسدکی ایدن
پرسشنامه را بر اساس نظریه هویتی و سبکهای هویتی هه خود بیان هرد ،ساخت .این آزمون یک
اب ار خودگ ارشی  45سؤالی است هه از  4زیر مقیاس تشکیل شده است هده  3تدا از آنهدا شدامل
سبکهای هویت و چهارمین زیر مقیاس مربوه به تعهد است .زیر مقیاس دادهای دارای  11سدؤا ،
زیر مقیاس هنزاری دارای  6سؤا  ،مقیاس سردرگم -اجتنابی دارای  15سؤا و زیر مقیاس تعهدد
دارای  15سؤا است (Ghazanfari, 2004ه .در این پرسشنامه آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرو
 0درجهای ( =1اص شبیه من نیست تا  =0هام ً شبیه من استه مشدخص سدازد هده هدر یدک از
عباروهای بیان شده تا چه حد نشاندهنده شخییتی اوست .در نوونه ایرانی (Ghazanfari,2004ه
 ،پرسشنامه را بر روی نوونهای شامل  1832نفر اجرا و هنزاریابی هرده است و پایایی پرسدشنامده
را برای هل پرسشنامه  ،5/94برای سبک هویتی دادهای  ،5/99سبک هویت هنزاری  ،5/02سدبک
هویت سدردرگم یدا اجتندابی  5/93و مقیداس تعهدد  5/09گد ارش هدرده اسدت .بونظدور ارزیدابی
پرسشنامه سبک هویت ،این آزمون و مقیاس س مت عوومی گلدنبرگ (GHQه به گونه همزمان به
- Identity Style Inventory
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آزمودنیها داده شد و نتایج نشان داد هه پرسشنامه دارای روایی صابل پذیرش است (
2004ه .در این پژوهش ضریب الفای هرونباخ آزمون  5/94بدست آمد.

1
Ghazanfari,

مقیاس روابط ولي -فرزندی
این آزمون به وسیله ) Fine, Moreland, & Schwebel, (1983با هدف سنزیدن هیفیدت روابدط
ولی -فرزندی تهیه شد .این مقیاس یک اب ار  24سؤالی برای سنزیدن نظدر جواندان دربداره رابطده
آنان با والدینشان است (Javadi & Akbari Zardkhaneh, 2009ه .مقیاس رابطه ولدی-فرزنددی دو
فر دارد .یکی برای سنزیدن رابطه فرزند با پدر و یکی هم برای سنزیدن رابطه فرزند با مدادر .هدر
دو فر مقیاس یکسان است به ج این هه واژه پدر و مادر عدو مدیشدود .بدا ایدن حدا  ،عدواملی
متفاوو در فر های مربوه به پدر و مادر بارز شده است .این عوامل برای پرسشنامه پدر از این صرار
است :عاطفه مابت ،آمی ش پدرانه ،ارتباه یا گفت و شنود و خشم؛ و عوامل پرسشنامه مادر از ایدن
صرار است :عاطفه مابت ،سدردرگوی نقدش ،هوانندسدازی و ارتبداه گفدت و شدنود (Iraqi, 2005ه.
سؤا های عوامل برای پرسشنامه پدر شامل :عاطفه مابت (سؤا های  14 ،3و  18تدا24ه ،آمید ش
پدرانه (سؤا های  15 ،6 ،9 ،2،1و19ه ،ارتباه یدا گفدت و شدنود (سدؤا هدای  8 ،9و  10تدا19ه و
خشم (سؤا 13ه و سؤا های عوامل پرسشنامهی مادر نی شامل :عاطفه مابت (سؤا های  1تا ،3
 9و 9و 10تا24ه ،آزردگی -سردرگوی نقش (سؤا های 14 ،6ه ،هوانندسازی (سدؤا هدای ،23 ،13
24ه ،و ارتباه یا گفت و شنود (سؤا های  8 ،9 ،0 ،4و  10تا19ه میباشد.در پژوهش ی دخواسدتی،
این پرسشنامه در مورد  245دانش آموز دختر دبیرستانهای شهر تهران اجدرا شدد و آلفدای هلدی
 5/80برای فر مادر و همچنین ،آلفای هلی  5/65در فر پدر بدست آمد .ضریب هوسدانی دروندی
این آزمون را برابر با 5/68گ ارش شده است (Ezadkhasti, 2010ه .در این پرسشنامه ،پاسدخهدا در
یک طیف لیکرو  9درجهای از ( 1هام ً مخالفه تا ( 9هدام ً موافدقه تنظدیم شدده اسدت .در ایدن
مقیاس نوره باالتر نشان دهنده رابطه خوب و مطلوب با پدر و مادر است و نوره پایین نشان دهندده
ارتباه هم با والدین و تعار با والدین است .مادههای  13 ،6و  14این مقیاس به صدورو معکدوس
نوره گذاری میشوند .سپس برای بدست آوردن نوره (میانگینه نورههای تک تک سؤا ها را جو
و حاصل جو  ،بر تعداد سؤا های هر عامل خرده مقیاس تقسیم میشدود .نودره هدل عبداروهدا از
جو میانگینهای خرده مقیاسها بدست میآید .در این پژوهش ضریب الفای هرونبداخ بدرای هدل
آزمون  61درصد بدست آمد.
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یافتهها
شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهها در جدو  1آورده شده است:
جدول  -9شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهها (.)n=84
متغیر

طرحواره بریدگی و طرد

گروه

میانگین

انصراف
استاندارد

میانگین رتبه

مزووع رتبهها

معتاد

80/94

29/45

03/80

2291/05

غیرمعتاد

91/93

18/41

31/10

1358/05

معتاد

06/16

25/53

05/85

2133/05

49/39

13/61

34/25

1439/05

معتاد

30/62

15/68

01/01

2193/05

غیرمعتاد

28/21

15/54

33/46

1459/05

معتاد

45/93

9/20

39/12

1006

غیرمعتاد

44/56

0/08

49/88

2511

معتاد

34/30

15/56

05/99

2132/05

غیرمعتاد

26/49

3/68

34/23

1439/05

معتاد

35/38

8/52

01/08

2199/05

غیرمعتاد

24/46

6/14

33/42

1453/05

معتاد

122/11

29/44

49/15

1639

غیرمعتاد

121/83

18/90

38/65

1934

معتاد

118/04

29/35

43/21

1810

غیرمعتاد

124/12

10/09

41/96

1900

طرحواره خودگردانی و عولکرد
مختل
غیرمعتاد
طرحواره مصدودیتهای مختل
سبک هویت دادهای
سبک هویت هنزاری
سبک هویت سردرگم
رابطه با مادر
رابطه با پدر

با توجه به جدو  ،1میانگین زنان معتداد در متغیرهدای طرحدواره بریددگی و طدرد ،طرحددواره
خودگردانی و عولکرد مختل ،طرحواره مصددودیت های مختل ،سبک هویت هنزاری ،سبک هویدت
سردرگم و رابطه با مادر ،بیشتر از میانگین زنان غیر معتاد میباشد .میانگین زنان غیر معتاد نی در
متغیرهای سبک هویت دادهای و رابطه با پددر بدیشتدر از میدانگین زندان معتداد مدیباشدد .نتدایج
آزمونهای هالووگروف – اسویرنف و شاپیرو – ویلک بدرای متغیرهدای طرحدواره بریددگی و طدرد،
طرحواره خودگردانی و عولکرد مختل ،طرحواره مصدودیت مختل ،هویت اط عاتی ،هویت هنزاری،
هویت سردرگم ،رابطه با مادر و رابطه با پدر ،معنیدار میباشد (p<0.05ه .با توجه به این یافتههدای
معنیدار میتوان نتیزه گرفت هده توزید متغیرهدای بداال ،نرمدا نودیباشدند .لدذا ،بدرای بررسدی
فرضیههای مربوه به این متغیرها نویتوان از آزمون پارامتریک ،مانند تصلیل واریدانس یدا آزمدون t
استفاده هرد و باید از معاد های ناپارمتریک آن ،یعنی آزمون  Uمان – ویتنی استفاده هدرد .نتدایج
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آزمونهای هالووگروف – اسویرنف و شاپیرو – ویلک برای متغیرهای طرحواره دیگر جهتمنددی و
طرحواره گوش به زنگی بیش از حد و بازداری معندیدار نودی باشدد (p>0.05ه .بدا توجده بده ایدن
یافتههای غیرمعنیدار میتوان نتیزه گرفت هه توزی متغیرهای بداال ،نرمدا مدیباشدد .لدذا ،بدرای
بررسی فرضیههای مربوه به این متغیرها میتوان از آزمون پارامتریدک ،مانندد تصلیدل واریدانس یدا
آزمون  tاستفاده هرد .برای بررسی هوگنی واریانسهای متغیرهای پژوهش در گدروه زندان معتداد و
غیر معتاد از آزمون لدوین اسدتفاده شدد .نتدایج غیدر معندیدار ایدن آزمدون نشدانگر هوگدن بدودن
واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروهها میباشد .نتایج آزمدون  Uمدان  -ویتندی بدرای بررسدی
تفاوو گروهها در جدو  2آورده شده است.
جدول  -2نتایج آزمون  Uمان  -ویتني برای بررسي تفاوت گروهها.
متغیرها

 Uمان – ویتنی

 Wویلکاهسون

آماره Z

سطح معنیداری

طرحواره بریدگی و طرد

450/05

1358/05

-4/29

5/551

طرحواره خودگردانی و
عولکرد مختل

033/05

1439/05

-3/12

5/552

طرحواره مصدودیتهای مختل

053/05

1459/05

-3/36

5/551

سبک هویت دادهای

909

1006

-2/52

5/54

سبک هویت هنزاری

034/05

1439/05

-3/11

5/552

سبک هویت سردرگم

055/05

1453/05

-3/41

5/551

رابطه با مادر

931

1934

-1/30

5/19

رابطه با پدر

802

1900

-5/29

5/98

هوانگونه هه در جدو  2مشاهده مدیشدود ،در طرحدوارهی ناسدازگار اولیده ،بریددگی و طدرد،
خودگردانی و عولکرد مختل ،مصدودیتهای مختل ،سبک هویت دادهای ،سبک هویدت هنزداری و
سبک هویت سردرگم تفاوتی معنیدار بین زنان معتاد و غیر معتاد وجود دارد و میانگین زنان معتاد
به گونهای معنیدار بیشتر از زنان غیر معتاد میباشد ،امدا در روابدط والددینی مدادر و پددر تفداوتی
معنیدار بین دو گروه دیده نشد.
بحث و نتیجهگیری
زنان معتاد هه در مراه اصامتی به تنهایی یا با فرزندان خود به گونه موصت به سر میبرند ،بدا مشدک و
عدیدهای روبه رو و نیازمند هوکهدای روان شدناختی و اجتوداعی هسدتند .آندان بدیش از مدردان معتداد
آسیبپذیر بوده و نیازمند مراصبت و توجه بیشتری هستند .یکی از مسایل مهم درباره آنان ،اف ایش داندش
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آسیبشناختی هارشناسان و روانشناسان درباره این صشر آسیبپذیر است .هدف پدژوهش هندونی شدناخت
بیشتر درباره برخی طرحوارههای ناسازگار اولیه ،سبکهای هویت و رابطه والد – فرزندی در مقایسده بدا
زنان گروه هوتای خود از نظر ویژگیهدای جوعیدت شدناختی غیرمعتداد مدیباشدد.در حیطده طرحدواره
ناسازگار اولیه ،فرضیه این پژوهش مورد تأیید صرار گرفت؛ به گونهایهه تفاوتی معنیدار بین دو گروه بدود.
ایدن یافتده ،بدا یافتدههدای (Dlavar & Rezaei,2008ه Shorey et al.,2012( ،ه و (Roper & et al.,2010ه
هوسان است .طرحوارههای اولیه از متن خانواده و تزربیاو اولیه افدراد سداخته مدیشدوند و نگدرشهدا و
باورهای آنان را شکل میدهد .بیشترین طرحواره ناسازگار اولیه در زندان معتداد نوونده هندونی ،از ندوع
بریدگی و طرد ،خودگردانی و عولکرد مختل و مصدودیتهای مختلهننده بود .این طرحوارههدا ناشدی
از تزربیاو نگران هننده و استرسزایی است هه آنها در ابتدای زندگی تزربده و تدا ب رگسدالی تدداو
داشته و سبک زندگی ریسکپذیر را در آنها ایزاد هرده است .زنان معتاد در راستای اسدتق تد ش
میهنند ،اما به دلیل طرحوارههای ناسازگار اولیه ،بیشتر به سوت منز ب اعتیاد هشیده مدیشدوند و
از یک زندگی سالم دور میشوند .بیشتر ایدن زندان متأهدل دارای فرزندد و مطلقده بودندد؛ ایدن زند
خطری است هه طرحوارهای ناسازگار آنها در طو زمان در تداو یدک زنددگی میدیبتوار ،آنهدا را
هدایت هرده است .در حیطه هویت نی یافته این پژوهش نشان میدهد هه در انواع سبکهدای هویدت
نی تفاوتی معنی دار بدین زندان معتداد و غیرمعتداد بدسدت آمدد .ایدن یافتده بدا یافتدههدای پژوهشدی
(Shaghaghy et al.,2009هJavadi & Akbari Zardkhaneh,2009( ,ه.و ( & Shykholslami

Kakoei,2011ه هواهن است .زمانی هه افراد توایل به جستزوگری ،نظا مندی و تصلیل گری در
برخورد با مسایل نداشته باشند ،نویتوانند به خدوبی بده پدردازش دادههدای مدرتبط بدا خدود نید
بپردازند؛ در نتیزه ،میتوان چنین برداشدت هدرد هده افدراد معتداد بده دلیدل عدد وجدود روحیده
جستزوگری و عد دستیابی به مناب دادهای مناسب برای یافتن راه حلهدای مناسدب در شدرایط
بغرنج و ناتوانی د ر بکارگیری راهبرد مناسب برای خروج از بصران ،بونظور هاهش فشار روانی ناشدی
از موصعیت به میرف مواد روی میآورند .این افراد به دلیل خودآگاهی مصدود و راهبردهای اسنادی
و شناختی ناهارآمد ،صادر به خلق ایده یا راهکارهایی برای برون رفت از شرایط تصویل شده نیستند
و معووال شکلگیری باورها در آنها بدون پردازش نقادانه و ارزیابی دادهها صورو میگیرد؛ بنابراین،
فشار ناشی از ناهامی در موصعیتهای گوناگون با توجه به باورهای از پیش تعریدف شدده و نداشدتن
مهارو و صدرو برای تغییر سبک زندگی بر اساس راهبردهای هارآمد ،میتواندد آنهدا را بده سدوت
میرف مواد سوق دهد .متغیر پژوهشی مرتبط با وضعیت زنان معتاد رابطه والدینی بود هه بدرخ ف
نگرشهای سایر پژوهشها درباره دیدگاه منفی نسبت به سیستم خانواده در افراد معتاد نبود.
این یافته با یافتههای ( (Hydar Nya & Charkheyan,2007هوسان است .خانواده و والددین بده
عنوان هانون اولیه و اصلی تربیت فرزندان و نی مهمترین عامل در شکلگیدری باورهدا ،نگدرشهدا و
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 خانوادههدایی هده در آنهدا دختدران. از اهویتی زیاد برخوردارند،ساختار شخییتی و هویتی افراد
 نسبت به خانوادههایی هده در آنهدا پسدران سوءمیدرف،سوءمیرف هننده مواد و ب هکار هستند
 پژوهشهای مرتبط با شیوع اعتیاد در بین. ناهارآمدی بیشتری دارند،هننده مواد و ب هکار هستند
زنان و دختران نشان میدهد هه رابطه ناگسستنی بین خشونتهای خانوادگی با گرایش به اعتیداد
 تنبیدههدا و، نظریه یادگیری اجتواعی بیان میهند هه رفتار فرزند به پاداشها.در زنان وجود دارد
 بستگی دارد و تزربههای اولیده در روابدط خدانوادگی بدر،الگوهای رفتاری هه والدین ارایه میهنند
 پرسشنامه این پژوهش به گونهای به بررسی نگدرش آندان بده.هارهرد روابط بعدی تأثیر گذار است
 بنظر میرسد شرایط هنونی آنهدا.پدر و مادر میپردازد و ساختارهای خانوادگی را بررسی نویهند
و دوری از خانواده و درک شرایط و مشک و خانوادگی نوعی حس هودردی با مشدک و والددین را
در آنها شکل داده و نگرشهای منفی را در آنها هداهش داده اسدت؛ البتده ایدن موضدوع نیازمندد
.پژوهشاو بیشتری است
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