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چکيده

Abstract
Introduction: Harmful effects of ubstance use
relapses has been long a greate challenge in the
treatment of addiction. The purpose of this study
was to explain the substance use relapse model in
addict individuals based on the childhood trauma,
regarding the mediating roles of object relations
alienation, borderline personality organization and
depression in a group of Methadone-treated
addicts.
Method: Applying a descriptive - correlational
design, among all male methadone-treated addicts
of kashan city in 2019, a sample of 170 subjects
were selected by available sampling method and
inclusion/exclusion criteria were controlled for.
Data were collected through the Relapse
Prediction
Scale,
Childhood
Trauma
Questionnaire, Beck Depression Inventory, Bell's
Object Relations Inventory, and the Kernberg’s
Inventory of Personality. Data analysed by a path
analysis of structural equation modeling.
Results: The structural equation modelling of
childhood
trauma,
alienation,
personality
organization and depression with substance use
relapse directly and indirectly demonstrated
significant fitness (RMSEA: 0.0489). Among
indirect paths, mediator variables including object
relations and depression were significant. Overall,
this models explained %49/6 of the variances of
substance use relapse among Methadone-treated
male addicts.
Conclusion: Childhood trauma impact personality
organization, feelings of alienation, and depression
in later life periods, and relapse is a style to get rid
of these suffering. From this perspective,
identifying and addressing these factors provides a
deeper understanding of relapse. It is suggested
that in an effective treatment context address the
variables expressed in the form of treatment
protocols.
Keywords: Substance use relapse, Childhood
trauma, Object relation, Personality organization,
Depression.
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 اثرات مخرب عود مصرف مواد همواره یکی از چالشهای:مقدمه
 هدف این پژوهش تبیین مدل عود.عمده در درمان اعتیاد بوده است
 با در نظر گرفتن،مصرف مواد بر اساس آسیبهای دوران کودکی
 سازمان شخصیت مرزی و،نقش میانجی بیگانگی روابط موضوعی
.افسردگی در گروهی از معتادان تحت درمان با متادون بود
 جامعه آماری. همبستگی است-  پژوهش حاضر توصیفی:روش
شامل کلیه معتادان مرد تحت درمان با متادون شهرستان کاشان در
 نفربه روش نمونهگیری در دسترس و بر871  تعداد. بودند8931 بهار
 جمعآوری دادهها از.اساس مالکهای ورود و خروج انتخاب شدند
 پرسشنامه، آسیبهای دوران کودکی،طریق مقیاس عود مصرف
 و سیاهه سازمان، پرسشنامه روابط موضوعی بل،افسردگی بک
 تحلیل دادهها به روش تحلیل مسیر از.شخصیت کرنبرگ انجام شد
.نوع مدلیابی معادالت ساختاری انجام شد
 مدل یابی روابط ساختاری میان متغیرهای آسیبهای:یافتهها
 سازمان شخصیت مرزی و، بیگانگی روابط موضوعی،کودکی
،افسردگی با عود مصرف مواد به صورت مستقیم و غیرمستقیم
 در میان مسیرهای.)RMSEA= 1/1813( برازندگی خوبی نشان داد
 متغیرهای میانجی روابط موضوعی و افسردگی معنادار،غیرمستقیم
 درصد از عود مصرف مواد در میان83/6  در مجموع این مدل.بودند
.معتادان تحت درمان متادون را تبیین میکند
 میتواند به شکل تاثیر بر، آسیبهای دوران کودکی:نتيجهگيری
 احساس بیگانگی و بالتبع افسردگی در دورانهای،سازمان شخصیت
بعدی زندگی افراد معتاد بروز کند و عود مواد راهبردی جهت رهایی از
، از این منظر شناسایی و پرداختن به عوامل مذکور.این رنج است
 پیشنهاد میگردد متخصصین.درک عمیقتری از عود ارائه مینماید
در یک بستر درمانی مؤثر به متغیرهای مذکور در قالب پروتکلهای
.درمانی بپردازند
، آسیبهای دوران کودکی، عود مصرف مواد:واژههای کليدی
. افسردگی، سازمان شخصیت،روابط موضوعی
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مجله روانشناسی بالی نی

( .)81سازمان شخصیت مرزی با بیثباتی فوق العاده عاطفه،
خلق ،رفتار و مشکالت مربوط به روابط موضوعی مشخص
شده و این افراد آسیبپذیر ،سردرگم و دفاعهای ناکارآمدی
را به کار میبرند( .)83چنین الگویی شبیه شخصیت مرزی
است( .)21اگرچه پژوهشهای زیادی به بررسی نقش ساختار
و ویژگیهای شخصیتی در اعتیاد انجام شده است(،)22،28
اما در مورد سازمان شخصیت مرزی و مسائل روانپویایی
رفتارهای اعتیادی ،مدلهای پژوهشی زیادی وجود ندارد.
این در حالی است که حمایتهای تجربی فراوانی نشان می
دهد احتماالً برخی مؤلفههای ابعاد شخصیت در آغاز و تداوم
نشانههای اعتیادی و عود نقش دارند(.)29
مؤلفههای روابط موضوعی و سازمان شخصیت به عنوان
شاخصی برای تشخیص سطح آسیب کلی امکان پیشبینی
مرضی را فراهم مینمایند و چنانکه تکالیف تحولی مهمی
نظیر اعتماد وخود مختاری در دوران کودکی به خوبی شکل
نگیرد ،فرد را به سوی اختالالت روانی و عود مصرف مواد
سوق میدهد( .)25 ,28در این میان بیگانگی مؤلفه روابط
موضوعی است که میتواند منجر به بیمعنایی زندگی و
جدایی از دیگران گردد( .)26به طوری که این انزوا و
بیگانگی به احساس طرد شدن ،حقارت و احتماالً افسردگی
که یکی دیگر از عوامل زمینهساز عود است منجر شود.
افسردگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر عود اعتیاد در
پژوهشهای بسیاری بررسی شده است( .)23-27مشکالت
مربوط با مصرف مواد و افسردگی به طور قابل توجهی با
یکدیگر همبستگی دارند .طبق یک بررسی در کانادا ،بیش از
 %51از جوانانی که در جستجوی درمان اعتیاد بودند به طور
همزمان دچار یک اختالل افسردگی یا اضطراب نیز بوده
اند( .)91چاالنا و همکاران( )27در مطالعه و پیگیری یک
ساله معتادان تحت درمان نشان دادند افراد دارای عود مکرر
مواد ،تقریباً  2برابر نمره باالتری از میزان افسردگی را نسبت
به سایر افراد گروه گزارش نموده و بیش از  %86از آنان
دارای افسردگی بسیار شدید بودند .مدل پژوهش فیوچبر و
همکاران( )98با عنوان نقش نشانههای افسردگی و رفتار
های اعتیادی پس از تروماهای کودکی در بزرگساالن جوان
نشان داده که اهمیت تجارب اولیه در رشد یا عدم رشد
عاطفی و مشکالت خلقی بعدی زندگی رابطه تنگاتنگی دارد.
لذا افسردگی به عنوان یک تغییر میانجی با بد کارکردی که

مقدمه
متادون 8به عنوان یک داروی آگونیست برای درمان اعتیاد
به مواد مخدر تأیید شده است( .)2 ,8این دارو به بیماران
کمک میکند تا مصرف مواد را کاهش داده و در نهایت
باعث بهبودی آنان گردد( .)8 ,9با این وجود  21تا %31
معتادانی که تحت درمان ،دچار عود 2مجدد میشوند( .)5عود
باالی مصرف مواد یکی از چالشهای متخصصین علوم
رفتاری است واکثر معتادان میل شدیدی برای تجربه دوباره
مواد دارند( .)6مطالعات در نیویورک ،ایتالیا و اروپای شرقی
میزان ماندگاری در درمان را  29ماه 7 ،ماه و 2/5ماه گزارش
کردهاند( .)3-7اگر چه عوامل درونی و بیرونی متعددی در
عود موثرند اما متغیرهای درون روانی از اهمیت ویژهای
برخوردارند( .)81برخی مدلها در خصوص پیش بینی عود به
عواملی مانند حمایتهای اجتماعی ،هیجانات منفی()88
فشار دوستان ،وسوسه( )82باورهای مرکزی ،هیجان منفی و
تنظیم هیجانی( )89پرداختهاند اما مطالعات مبتنی بر مدل-
های تحلیلی تشخیصی ،که به سبب شناسی پنهان و عمیق-
تر عود بپردازند اندک است.
یکی از این عوامل پنهان در تبیین اعتیاد ،بـد رفتاری و
آسیبهایی است که معتادان در دوران کودکی داشتهاند؛ به
طوری که افراد دارای سابقه ترومای کودکی میزان باالتری
از رفتارهای اعتیادی را گزارش دادهاند( .)88در بررسی سابقه
آسیبهای دوران کودکی و عود مصرف مواد  %13از معتادان
تحت درمان ،حداقل یک آسیب جسمی ،جنسی و یا عاطفی
را گزارش نمودهاند( .)85از این منظر رویکردهای روان
تحلیلی نیز بدرفتاری دوران کودکی را به عنوان شکست در
روابط موضوعی و آسیب به سازمان شخصیت قلمداد می
کنند( .)86کرنبرگ در تبیین سازمان شخصیت در روابط
موضوعی با تمرکز بر تجارب کودکی و اثرات آن بر ادراک
فرد از خود و روابطش با دیگران تأکید نموده و شخصیت را
حاصل درونیسازی روابط اولیهای میداند که ظرفیت ایگو را
شکل داده و مکانیسمهای دفاعی را به راه میاندازد(.)87
سازمان شخصیت در سه سطح نوروتیک ،مرزی و
سایکوتیک متمایزاند و هر یک از لحاظ ابعاد آزمونگری
واقعیت ،یکپارچگی هویت و مکانیزمهای دفاعی متفاوتاند
1. Methadone
2. Relapse
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پیشبینی عود مصرف مواد بر اساس آسیبهای دوران کودکی...

تحلیل همسو با مالحضات نظری باشد؛ کالین ()2185
معتقد است درمدل ساختاری ،حداقل حجم نمونه براساس
متغیرهای پنهان تعیین شود و  21نمونه برای هر عامل
(متغیر پنهان) الزم است که در مجموع  811تا  211نمونه
کفایت میکند( .)92مالکهای ورود شرکت کنندگان در
پژوهش شامل .8 :رضایت برای همکاری .2 ،داشتن حداقل
 21و حداکثر  61سال سن .9 ،سطح تحصیالت حداقل
ابتدایی .8 ،عدم ابتال به بیماریهای روانپزشکی حاد مانند
سایکوز با تشخیص روانپزشک .5 ،حداقل سه ماه از درمان
آنها گذشته باشد؛ مالک خروج نیز شامل .8 :عدم رضایت
همکاری .2 ،نقص در تکمیل سؤاالت .9 ،افراد دارای سن
کمتر از  21سال سن .8 ،نداشتن سواد .5 ،افراد دارای سابقه
و تشخیص اختالالت حاد روانی بود.
ابزار
 .8مقیاس پیشبینی بازگشت( 2عود) ( :)RPSیک مقیاس
خودسنجی  85سؤالی است که توسط رایت و همکاران
( )2118ساخته شده است .سؤاالت آن به صورت لیکرت (-8
 )1پاسخ داده میشود .هر سؤال شامل یک موقعیت میشود
که آزمودنی باید خود را در آن تصور کند .این مقیاس شامل
دو قسمت شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص و احتمال
مصرف در آن موقعیت است( .)99با استفاده از آلفای کرونباخ
همسانی درونی برای میزان وسوسه  1/18و برای احتمال
مصرف  1/71گزارش شده است( .)98در پژوهش حاضر
پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
وسوسه  1/32و برای خرده مقیاس میل  1/38محاسبه شد.
 .2مقیاس آسیبهای دوران کودکی :)CTQ)9این مقیاس
توسط برنستین و همکاران در سال  8338ساخته شد که دو
فرم دارد( .)95فرم اصلی 71ماده و فرم کوتاه  21مادهای 5
مؤلفهای (آزار عاطفی ،آزار جسمی ،آزار جنسی ،غفلت عاطفی
و غفلت جسمی) است که در این تحقیق استفاده میشود.
این آزمون با مقیاس لیکرت  5بخشی است .برنستین و
همکاران پایایی عوامل مختلف آزمون را با دو روش
بازآزمایی و آلفای کرونباخ بین  1/73تا  1/38گزارش
کردهاند( .)95در ایران به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه روی
 951دانشآموز اجرا شد که پایایی عوامل آن بین  1/65تا

در نظام روانی فرد ایجاد میکند نقش مؤثری در گرایش به
مصرف مجدد مواد ایفا میکند.از آنجایی که ماندگاری در
درمان برای بیمار ،خانواده و تیم درمانی مهم است بررسی
آسیبشناسی عود از مسیر مستقیم و غیر مستقیم همبودی
روابط متغییرهای این پژوهش و میزان اثر آنها ضروری
است .از این رو با نگاهی به آنچه که عنوان شد نیاز بر این
است الگویی جهت درک عمیقتر پدیده عود طراحی شود تا
بر اساس مطالعات قبلی و تئوریهای مصرف مواد ،سازمان
شخصیت ،روابط موضوعی ،ترومای دوران کودکی و
افسردگی مدل پدیدار شناختیای ترسیم شود تا کمک نماید
مداخالت بعدی در راستای پیشبینی و تشخیص دقیقتر
عود تدوین گردد .بعالوه در کارهای درمانی ،اواخر پیوستار و
زمانی که عود اتفاق میافتد به فرد رسیدگی میشود ،بهتر
است پیش بینی عود در طول فرایند درمانی مورد توجه قرار
گرفته و اقدامات الزم مبتنی بر رویکردهای تحلیلی گنجانده
شده تا به کاهش رنج معتادان کمک نماید .در این راستا
سعی شده است به سؤاالت مرتبط در قالب مدل پاسخ داده
شده و اینکه آیا عود مصرف مواد بر اساس آسیبهای دوران
کودکی با نقش میانجی بیگانگی روابط موضوعی ،سازمان
شخصیت مرزی و افسردگی برازش خوبی دارد؟
روش
طرح پژوهش :مطالعهی حاضر از نوع توصیفی و به روش
همبستگی است .در بررسی دادهها از روش تحلیل مسیر از
نوع مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
آزمودنيها :جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه معتادان
مرد تحت درمان متادون شهرستان کاشان در بهار 8931
میباشند .طبق آمار معاونت درمان علوم پزشکی کاشان
تعداد  9111نفر پرونده حقیقی دریافت متادون در این
شهرستان وجود دارد .حجم نمونه به تعداد  871نفر از سه
مرکز امید ،رها و شفق شهرستان کاشان به صورت نمونه
گیری در دسترس و از بین افراد دارای مالکهای ورود مورد
آزمون قرار گرفتند .حدود  991پرسشنامه میان شرکت
کنندگان توزیع شد .پس از سه بار پیگیری  261پرسشنامه از
آزمودنیها دریافت شد .از میان  261پرسشنامه 871
پرسشنامه کامل و مناسب بودند و برای تحلیل وارد نرمافزار
آموس 8شدند .سعی شد تا تعداد پرسشنامههای پرشده برای

2. Relapse Prediction Scale
3. Childhood Trauma Questionnaire

1. Amos
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 1/38گزارش شده است( .)96در پژوهش حاضر پایایی
آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
سوءاستفاده جسمانی  ،1/15سوءاستفاده جنسی  ،1/32غفلت
عاطفی  ،1/13سواستفاده عاطفی  ،1/11و غفلت جسمانی
 1/77محاسبه شد.
 .9پرسشنامه افسردگی بک :(BDI( 8این پرسشنامه توسط
بک و همکاران در سال  8368تدوین شد( .)97مقیاس دارای
دو فرم بلند و کوتاه است که در این پژوهش از فرم بلند 28
سؤالی که پاسخهای آن روی یک مقیاس  8درجهای است
استفاده گردید .نمره گذاری از  1تا  9درجهبندی شده ،با هم
جمع و نمره کل افسردگی بدست میآید .بک و همکاران
همسانی درونی این مقیاس را بین  1/79تا  1/32گزارش
نمودند( .)97پایایی این پرسشنامه در یک جمعیت  38نفری
در ایران  1/38و ضریب باز آزمایی به فاصله یک هفته 1/38
گزارش شده است( .)91در پژوهش حاضر پایایی آزمون از
طریق آلفای کرونباخ برای این مقیاس  1/38محاسبه شد.
 .8پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ :(IPO( 2این
پرسشنامه توسط کرنبرگ و کالرکین در سال  8335بر
اساس سازمانبندی شخصیت مرزی که دارای  855سؤال
بود طراحی شد .از این تعداد 57 ،سؤال سه بُعد مهم دفاع
های روانشناختی نخستین ،آشفتگی هویت و آزمونگری
واقعیت را میسنجد .بقیه سؤاالت نیز به نوع و میزان روابط
بین فردی مربوط بوده که در تحقیق اصلی از آنها استفاده
نشده است( .)93آنها از این ابزار برای ارزیابی کلّی شخصیت
مرضی (حاصل جمع هر سه عامل) ،سازمان شخصیت مرزی
(حاصل جمع دو عامل دفاعهای روانشناختی و سردرگمی
هویت) و ارزیابی جداگانه هر یک از ابعاد آن در گروههای
بالینی و غیر بالینی استفاده کرده اند .در این تحقیق از فرم
 97سؤالی سازمان شخصیت کرنبرگ ( )2112استفاده شد.
پاسخها براساس لیکرت  5نقطهای است .همسانی درونی سر
در گمی هویت ،آزمونگری واقعیت و دفاعهای روانشناختی
نخستین ،به ترتیب  ،1/11 ،1/11و  1/18گزارش شده است،
همچنین اعتبار عوامل سیاهه ،با استفاده از روش باز آزمایی
به ترتیب  ،1/11 ،1/19و  1/18برآورد شده است( .)81آل
بهبهانی و محمدی( )8916نیز ضرایب اعتبار برای کل

سیاهه و ابعاد دفاعهای روانشناختی نخستین ،سردرگمی
هویت و آزمونگری واقعیت ،به ترتیب ،1/61 ،1/12 ،1/31
 1/38محاسبه نمودند( .)88در پژوهش حاضر پایایی آزمون
از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسدفاعهای
روانشناختی نخستین  ،1/19سردرگمی هویت ،1/75
آزمونگری واقعیت  1/32و شخصیت مرزی  1/73محاسبه
شد.
 .5پرسشنامه روابط موضوعی و واقعیت آزمایی9
( :(BORRTIاین پرسشنامه توسط بل در سال 8355
طراحی شد( .)82در این پرسشنامه دو قسمتی 85 ،سؤال به
سنجش روابط موضوعی و 85سؤال به سنجش واقعیت
آزمایی میپردازد که در این پژوهش  85سؤال اول استفاده
گردید .این پرسشنامه  8خرده مقیاس بیکفایتی ،بیگانگی،
دلبستگی و خودمیانبینی را شامل میشود .در این پرسشنامه
بیگانگی به کمبود اعتماد در روابط ،ناامیدی و عدم موفقیت
در صمیمیت روابط اشاره دارد .دلبستگی ناایمن ،به روابط
بین فردی دردناک ،حساسیت طرد و تأکید زیاد به تأیید
دیگران مربوط میشود .خود میانبینی شامل بیاعتمادی به
دیگران و اعمال قدرت به دیگران است .بیکفایتی اجتماعی
به خجالتی بودن و تردید به توانایی های خود در برقراری
روابط اشاره دارد .بل ضریب پایایی مقیاس را بافا صله زمانی
 2هفته  1/51تا  1/31و با فاصله زمانی  89هفته بین 1/65
تا  1/ 18بدست آورد .در پژوهش حاضر پایایی آزمون از
طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای بیگانگی ،1/66
دلبستگی ناایمن  ،1/63خودمیانبینی  1/18و بیکفایتی
1/68محاسبه شد.
روند اجرای پژوهش :پس از اخذ مجوزهای الزم جهت
اجرای پژوهش در ابتدا بر اساس معیارهای ورود  -خروج و
انتخاب نمونهها ضمن توضیح اهداف پژوهش و کسب
رضایت آگاهانه ،توضیح الزم در خصوص نحوه پاسخگویی
به پرسشنامهها و هرگونه ابهامات احتمالی در متن و
دستورالعمل به آنان ارائه گردید .پرسشنامهها در پاکتهایی
به شرکتکنندهها تحویل و در همان پاکتها باز پس گرفته
میشد .بدین ترتیب شرایط یکسانی برای پاسخ گویی به
پرسشنامهها برای همه فراهم شد .پس از حذف پرسشنامه

1. Beck Depression Inventory
2. Kernberg’s Inventory of Personality

3. Bell Object Relations and Reality Testing
Inventory
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های مخدوش و ناتمام ،جهت تحلیل دادهها از روش تحلیل
مسیر از نوع مدلیابی معادالت ساختاری و نرمافزار آموس
استفاده شد.
یافتهها
در این بخش اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان در
جدول  8ارائه شده است .در بخش بعدی ،شاخصهای
توصیفی متغییرهای پژوهش و توزیع بهنجار تک متغییری
نمرات در جدول  2ارائه گردیده است که نشان میدهد
بیشترین پراکندگی در متغییر شدت نیرومندی میل در
موقعیت خاص و کمترین میزان پراکندگی در متغییر بی
کفایتی است .در این جدول حداقل و حداکثر نمره سایر
متغییرها نیز ارائه شده است .طبق نظر کالین ( )2185قدر
مطلق ضریب چولگی کمتر از  9و ضریب کشیدگی کمتر از
متغییر ها
سن
متغیرها

سطح تحصیالت

وضعیت تأهل

سابقه اعتیاد والدین

سابقه مصرف مواد

سابقه ترک مواد

 81نشان دهنده توزیع بهنجار متغییرها است .همانطور که
جدول  2نشان میدهد متغییرها دارای توزیع بهنجاریاند.
نمرات جدول  9همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق
را مورد بررسی قرار داده است .نتایج جدول نشان میدهد که
افسردگی با آزار فیزیکی ( ،)p< 1/15 ،r= 1/88آزار جنسی
( ،)p< 1/15 ،r= 1/85آزار عاطفی (،r= 1/81
 ،)p< 1/18غفلت عاطفی ( )p< 1/15 ،r= 1/88و غفلت
فیزیکی ( )p< 1/18 ،r= 1/87رابطه مثبت و معنیدار وجود
دارد .در این پژوهش به منظور آزمون مدل مفروض عود
مواد بر اساس آسیبهای دوران کودکی با نقش میانجی
روابط موضوعی ،سازمان شخصیت و افسردگی از روش
آماری مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .شکل
 8مدل مفروض را پس از اصالح نشان میدهد.

جدول (1مشخصات جمعيت شناختي شرکتکنندگان پژوهش
حداقل
انحراف معیار
میانگین
21
8/2
88/5
فراوانی
گروهها
87
ابتدائی
57
سیکل
85
دیپلم
95
فوق دیپلم
86
لیسانس و باالتر
76
متأهل
56
مجرد
25
طالق گرفته
88
فوت همسر
83
اعتیاد والدین
822
عدم اعتیاد والدین
25
 8تا  5سال مصرف
58
 6تا  81سال مصرف
78
 88تا  85سال
28
بیشتر از  85سال مصرف
28
یک بار سابقه ترک مواد
53
دو بار سابقه ترک مواد
17
سه بار و بیشتر سابقه ترک مواد

5

حداکثر
61
درصد
81
99/52
26/87
21/51
3/88
88/71
92/38
88/71
1/29
21/12
78/76
88/71
98/76
88/76
82/95
88/88
98/71
58/87
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جدول )2ميانگين ،انحراف استاندارد ،چولگي ،کشيدگي و کمترین و بيشترین نمره متغيرهای پژوهش
کشیدگی کمترین
چولگی
میانگین انحراف معیار
ابعاد
متغیر
8
1/87
1/37
91/15
81/6
شدت نیرومندی میل در موقعیت خاص
عود مصرف
3
1/16
1/36
91/29
85/97
احتمال مصرف در آن موقعیت
8
1/96
-1/23
2/81
88/98
بیگانگی
8
-1/98
1/85
2/85
3/65
دلبستگی ناایمن
روابط موضوعی
8
-1/11
1/137
8/65
8/18
خودمحوری
1
-1/88
1/121
8/83
9/68
بیکفایتی
5
-1/176
1/918
2/28
81/15
آزار عاطفی
6
-1/88
1/69
9/98
89/57
آزار فیزیکی
آسیب دوران
5
1/958
1/122
2/53
88/66
آزار جنسی
کودکی
6
-1/212
1/55
2/15
88/17
غفلت عاطفی
5
-1/597
1/728
9/77
88/12
غفلت فیزیکی
88
1/121
1/822
6/32
27/18
دفاعهای روانشناختی نخستین
1
1/37
1/71
5/98
83/39
سردرگمی هویت
سازمان شخصیت
27
1/38
1/78
81/13
87/75
شخصیت مرزی
98
-1/981
1/911
88/75
56/18
آزمونگری واقعیت
9
-1/385
-1/863
7/31
83/88
افسردگی

بیشترین
896
892
81
87
1
6
81
22
21
21
21
87
91
19
17
95

جدول )3ماتریس همبستگي متغيرهای پژوهش
مولفهها
.8دفاعهای نخستین
 .2سردرگمی هویت
 .9شخصیت مرزی
 .8آزمونگری واقعیت
 .5افسردگی
 .6شدت نیرومندی
 .7احتمال مصرف در
 .1آزار فیزیکی
 .3آزار جنسی
 .81آزار عاطفی
 .88غفلت عاطفی
 .82غفلت فیزیکی
 .89بیگانگی
 .88دلبستگی ناایمن
 .85خودمحوری
 .86بیکفایتی

8
8
**1/98
**1/16
**1/82
**1/88
*1/86
**1/92
*1/87
**1/22
**1/28
*1/85
*1/87
**1/21
**1/26
**1/96
**1/91

2

9

8

8
**1/76
**1/29
**1/27
**1/88
**1/88
**1/97
1/88
**1/21
**1/28
1/187
**1/26
*1/85
**1/27
**1/22

8
**1/88
**1/85
**1/95
**1/88
**1/98
**1/28
**1/21
1/815
1/826
**1/27
**1/25
**1/91
**1/91

8
**1/22
**1/21
**1/82
1/112
*1/89
**1/98
**1/25
**1/22
*1/85
*1/88
*1/88
**1/26

5

8
**1/93
**1/25
*1/88
*1/85
**1/81
*1/88
**1/87
**1/98
**1/81
**1/66
**1/22

6

8
**1/18
**1/91
*1/88
**1/83
**1/21
*1/89
*1/89
*1/88
**1/97
1/811

1

7

8
**1/99
**1/28
**1/23
*1/88
*1/87
*1/86
*1/88
**1/98
**1/28

* معناداری در سطح  ** 1/35معناداری در سطح 1/33

6

8
**1/81
*1/88
**1/91
*1/85
*1/85
*1/87
*1/89
*1/89

3

8
*1/86
*1/86
*1/86
*1/85
*1/88
*1/887
*1/28

81

8
*1/85
*1/86
**1/28
*1/88
**1/29
1/882

88

8
**1/83
**1/83
*1/85
*1/85
*1/89

82

8
*1/87
*1/88
*1/88
**1/28

89

8
**1/61
**1/91
**1/28

88

8
**1/88
**1/29

85

8
*1/85

86
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دلبستگی نا

خودمیان بینی

بی کفایتی

بیگانگی

ایمن

0/59

افسردگی

0/66

0/95

0/89

روابط

0/56

سواستفاده

موضوعی

جسمانی

0/66

0/68
شدت میل

0/80

0/59
عود

احتمال
مصرف

0/69

0/22

افسردگی

آسیب های
دوران
کودکی

مصرف
0/00

0/95

سواستفاده

غفلت عاطفی

0/96
سواستفاده

0/66

0/68

0/69

جنسی

0/86

عاطفی
غفلت جسمانی

سازمان
شخصیت

0/90
0/95
شخصیت مرزی

0/96

0/66

آزمونگری

سردرگمی

واقعیت

هویت

دفاع نخستین

شکل )1مدل تحليل مسير با ضرایب استاندارد عود مصرف مواد بر اساس آسيبهای دوران کودکي با نقش ميانجي روابط
موضوعي ،سازمان شخصيت و افسردگي
جدول )4شاخصهای برازندگي مدل ساختاری عود مصرف مواد بر اساس آسيبهای دوران کودکي با نقش ميانجي روابط
موضوعي ،سارمان شخصيت و افسردگي
مقدار برازش شده
حد مطلوب
شاخص
513/59 ÷31 = 5/83
کای اسکوئر تقسیم بر درجهآزادی8
 > 9خوب؛  > 5متوسط
1/118
مقدار  pبرای مدل
< 1/15
1/328
شاخص برازندگی تطبیقی2
 < 1/35عالی؛  < 1/31خوب
1/313
شاخص تاکر لوییس9
< 1/31
1/318
شاخص برازندگی8
< 1/31
1/396
شاخص نرم شده برازندگی5
< 1/31
1/383
شاخص برازندگی فزآینده6
< 1/31
1/1813
ریشه دوم برآورد واریانس خطا7
 > 1/15عالی؛  1/15تا  1/8خوب

)1. Chi-square/df (cmin/df
)2. Comparative fit index (CFI
)3. Tucker-Lewis index (TLI
)4. Goodness-of-fit statistic (GFI
)5. Normed-fit index (NFI
6. Incremental fit indices
)7. Root mean square error of approximation (RMSEA

7
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بهتر است .البته الزم به ذکر اسـت کـه ایـن مقـدار در ایـن
شاخصها باید حداقل  1/31باشد تا مدل مورد نظر پذیرفتـه
شود؛ مقادیر این شاخصها در این تحقیق ،نشان از برازندگی
مناسب مدل دارند .شاخص ریشه دوم برآورد واریـانس خطـا
نیز در این تحقیق ،مقدار عالی را نشان میدهد که برازندگی
مناسب مدل از آن نتیجه میشود.

بسیاری از پژوهشگران مجذور کای را نسبت به درجـهآزادی
آن (مجذور کای نسبی) میسنجند .پژوهشـگران بیـان مـی
کنند که اگر این شاخص کمتر از  9باشد ،خوب و اگر بزرگتر
از  5باشد ،متوسط است؛ این شاخص در این تحقیق برابر بـا
 5/83است .شاخص برازندگی تطبیقی ،شاخص تاکر لوییس،
شاخص برازندگی ،شـاخص نـرمشـده برازنـدگی و شـاخص
برازندگی فزآینده هر چه به یک نزدیکتر باشد ،برازش مدل

جدول )5نتایج مسيرهای مستقيم و غير مستقيم متغييرهای تحقيق
مسیر غیرمستقیم
مسیرهای مستقیم
تست سوبل
مسیر
بتا
مسیر
بتا
مسیر
آسیبهای دوران کودکی به عود مصرف
روابط موضوعی به
آسیبهای دوران کودکی
2/29
1/92
1/88
با نقش میانجی روابط موضوعی
عود مصرف
به روابط موضوعی
آسیبهای دوران کودکی به عود مصرف
افسردگی به عود
آسیبهای دوران کودکی
2/11
1/96
1/23
با نقش میانجی افسردگی
مصرف
به افسردگی
آسیبهای دوران کودکی به عود مصرف
سازمان شخصیت
آسیبهای دوران کودکی
8.69
1/82
1/96
با نقش میانجی سازمان شخصیت
به عود مصرف
به سازمان شخصیت

عالوه بر نتایج اصلی بدست آمده ،تحلیل مسیر از نوع مـدل
یابی معادالت ساختاری پژوهش در جـدول  5حـاکی اســت
که اثر مستقیم و غیرمستقیم آسـیبهـای دوران کـودکی بـا
عود مصرف مواد با نقش میانجی روابط موضـوعی ،سـازمان
شخصیت و افسـردگی معنـاداری اسـت .ضـریب مسـیر اثـر
آسیبهای دوران کودکی بر روابط موضـوعی  1/88و روابـط
موضوعی بر عود مصرف مواد برابر  ،1/92ضریب مسـیر اثـر
آسیبهای دوران کودکی بر افسردگی  1/23و افسـردگی بـر
عود مصرف مواد برابر  ،1/96و ضریب مسیر اثر آسیبهـای
دوران کــودکی بــر ســازمان شخصــیت  1/98و ســازمان
شخصیت بر عود مصرف مواد برابر  1/82است .با توجـه بـه
این نتایج فرضیه صفر بـا  35درصـد اطمینـان رد مـیشـود؛
یعنی بین آسیبهای دوران کودکی و عود مصـرف مـواد بـا
نقش میانجی روابط موضوعی ،سازمان شخصیت و افسردگی
رابطه معناداری وجود دارد و آسـیبهـای دوران کـودکی بـا
نقش میانجی روابط موضوعی ،سازمان شخصیت و افسردگی
بر عود مصرف مواد اثر میگذارد .از طرف دیگـر مسـیرهای
غیرمستقیم نیز معنـادار هسـتند (بـا انجـام آزمـون سـوبل)؛
آسیبهای دوران کودکی به عود مصرف بـا نقـش میـانجی
روابط موضوعی ( ،)1/182آسیبهای دوران کودکی به عـود
مصرف با نقش میانجی افسـردگی ( ،)1/181و آسـیبهـای
دوران کودکی به عـود مصـرف بـا نقـش میـانجی سـازمان

سطح معناداری
1/182
1/181
1/187

شخصیت ( )1/187رابطه معنـاری را تشـکیل مـیدهنـد .در
مجمــوع متغیرهــای آســیبهــای دوران کــودکی ،روابــط
موضوعی ،سازمان شخصیت و افسردگی  83/6درصد از عود
مصرف مواد در میان معتادان مرد تحت درمان با متـادون را
تبیین میکند.
بحث
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد عود مصرف مواد هم بـه
صورت مستقیم و هـم بـه صـورت غیرمسـتقیم و از طریـق
آسیبهای دوران کودکی با نقش میانجی روابـط موضـوعی
اولیه و سازمان شخصیت مرزی و افسردگی به صورت مثبت
تبیین میگردد .نتایج تحقیق نشان میدهد کـه آسـیبهـای
دوران کــودکی بــه عملکــرد بــین فــردی معتــادان (روابــط
موضوعی) ،واقعیت سنجی و حالـت عـاطفی آنـان همچـون
افسردگی در دورانهـای بعـدی زنـدگی اثـر دارد .نتـایج بـا
پژوهشهـای قبلـی همسـو اسـت( .)86-89 ,28 ,85بـرای
تببین نتایج میتوان اشاره داشت که معتـادان دارای تجـارب
آزار و غفلت کودکی ،در رشد مهارتهای بـین فـردی دچـار
مشکل اند .تئوری روابط موضوعی نشان مـیدهـد کـه ایـن
تجارب دردناک منجر به نقص در درونیسازی دیگران مهـم
و در نتیجه اختالل در روابط بین فـردی ،احسـاس بیگـانگی
بیشتر ،مشـکل در صـمیمیت و نـا امنـی در دلبسـتگی بـه
دیگران میگردد(.)87
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نیازها و آسیبها باعث میشود خودتنظیم گری بـا موفقیـت
انجام نشود و ساختارهای روانی مرتبط با کنترل درونی رفتار
شکل نگیرند .در نتیجه ،این افراد به امـور و اشـیای بیرونـی
وابستگی پیدا میکنند و مصرف مجدد مـواد یکـی از شـیوه
هــای جبرانــی محســوب مــیشــود( .)58آســیبهــای دوران
کودکی نشان از نقـص در امنیـت دارد و محـدود بـه روابـط
بینفردی نمیشود بلکه در ظرفیت و توانمندی ایگو نیز ظهور
مییابد .بدین شکل که فرد در واقعیت سنجی و تمایز ادراک
و واقعیت مشکل دارد( .)52همچنین در درک احساسات خود
و دیگران به صورت سـردرگمی هویـت و آنچـه در سـازمان
شخصیت مرزی است مشاهده میشود( .)59از نظر کرنبـرگ
افرادی که در سطح سازمان شخصیت مرزی قرار مـیگیرنـد
بدلیل پرخاشگری افراطی و ناتوانی در تحمل ناکامی یـا بـه
علت تروماهای شدید اولیـه در یکپارچـه کـردن جنبـههـای
خوب و بد خود و ابژه ناتواناند( .)58از این منظـر مـیتـوان
عود مصرف مواد را ریشه در یک مشکل زیر بنایی شخصیتی
دربـاره اینکـه خــودش کیسـت؟ بـا چــه کسـی و چـه طــور
میخواهد در رابطه باشد یـا نباشـد ،احسـاس پـوچی ،روابـط
ناپایدار و به صورت نقص در کنترل تکانه و بـه شـکل عـود
مجدد تبیین نمود(.)87
با توجه به نتایج بدست آمـده مـیتـوان اسـتنباط نمـود کـه
اهمیت در نظر گـرفتن آسـیبهـای دوران کـودکی و نقـش
مؤلفههـای روابـط موضـوعی ،سـازمان شخصـیت مـرزی و
افسردگی نقش مهمـی در پـیشبینـی نشـانههـای مرضـی
همچون عود مواد در معتادان دارند .در ایـن راسـتا ،بـه نظـر
میرسد جهت پیشگیری از بازگشت به اعتیـاد ،پـرداختن بـه
این عوامل کمک کننده باشد .با توجه با سـازمان شخصـیت
آسیب دیده معتادان و مؤلفههـای پنهـانی روابـط موضـوعی
همچون بیگانگی که مانع مهمی در برقراری رابطه مطلـوب
با ابژههای دیگر و حتی درمانگران است لذا متخصصینی کـه
در این حوزه فعالیت دارند بهتر است همچون مراقبینی ایمن،
بستر درمانی مؤثری که اجازه تجربه اعتمـاد سـالم و تـرمیم
آسیبهای اولیه را میدهد طرحریـزی نمـوده و در پروتکـل
های درمان به نقش متغیرهای مذکور توجه شود.
در نهایت اینکه ،پژوهش حاضر دارای محـدودیتهـایی نیـز
بوده است .نمونه پژوهش معتادان تحـت درمـان بـا متـادون
بودند که بـه لحـاظ ابعـاد شخصـیتی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی،

بیگانگی به معنای جهتگیری احساسـات ناهماهنـف فـرد،
احساس بیمعنی بودن زنـدگی ،جـدایی از خویشـتن و بیـزار
بودن از ارزشهای جامعه اسـت( .)81در تبیـین رابطـه بـین
مؤلفۀ بیگانگی روابط موضوعی با عود مصرف مواد میتـوان
گفت افراد تحت درمانی که دچار بیگانگی هسـتند بـه علـت
عدم تجربه اعتماد در روابط اولیـه ،احسـاس پـوچی ،انـزوای
ناشی از آسیبهای کودکی ،جهت رهایی از این رنـجهـا بـه
مصرف مجدد مواد رو آورده و در پاسخ بـه احساسـن اامنـی
درونی ،احساس حقارت و طردشدگی ،عود مجدد میکنند .در
طول فرآیند شکلگیری دلبستگی در دوران کـودکی ،نحـوه
اعتباریابی هیجانی و همـدلی مراقـب ،نسـبت بـه آشـفتگی
کودک سبب تقویت بازنمودهای ذهنی و ظرفیتسازی روانی
میشود .در صـورتی کـه فـرد مراقـب ،احساسـات آشـفتهی
کودک را تسکین نبخشد یـا از طریـق غفلـتهـای عـاطفی
منجر به آسیب بیشتر کودک گردد ،اعتبارزدایی هیجانی ،آنان
را مستعد افسردگی میکند( .)83در مـورد افسـردگی و عـود
میتوان گفت که افــراد افســرده نیـز معمـوالً از ارتباطـات
اجتماعی کنارهگیری میکنند و بدون داشـتن یــک شــبکۀ
اجتماعی پشتیبان برای آسایش و راحتی به مواد متوسل مـی
شوند .مطالعات نیز نشان داد افراد افسرده نسبت به اسـتفاده
از مواد آسیبپذیرترند و از طریق تعامل با افراد مصرف کننده
به مصرف مجـدد روی مـیآورنـد( .)21 ,27ایـن نتیجـه بـا
مطالعات صورت گرفته در مورد رابطه عـود مصـرف مـواد و
سوء استفاده جسمی و جنسی در کـودکی بـا نقـش میـانجی
افسردگی اضطراب برابر است(.)51 ,85 ,85
نظریه پردازان روابـط موضـوعی غالبـاً مشـکالت بعـدی در
زندگی را متأثر از روابط اولیه مـراقبین مـیدانـد .در خـانواده
افراد معتاد ،کودک دچار آسیب ،نه تنها حمایت نشده بلکه بـا
والدینی بی توجه ،طرد کننده و غافـل بـه نیازهـای عـاطفی
روبرو شدهاند که در بزرگسالی مواد مخدر به عنوان ابژههـای
انتقالی آرام بخش عمـل مـیکنـد( .)58از ایـن رو در اغلـب
درمانهای دارویی اعتیاد ،عدم توجه بـه تجـارب آسـیبزای
کودکی معتادان ،واکنش ضعیف افراد به این نوع درمانهـا و
میزان باالی عود مصرف مواد را شکل میدهد( .)88به طـور
کلی در نظریات روان تحلیلی معتادان افرادی هسـتند کـه از
تجربیات دردناک کودکی ناشی از سرخوردگیهای شـدید در
ارتباط با مراقب رنج برده اند .بی توجهی مراقـب نسـبت بـه
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