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 چکیده
 یماراندر ب یزلع و تداوم پرهکاهش لغزش، عود، و در یبستگبر دل یمبتن درمان مقایسه جنسیتی اثربخشی پژوهش، این انجام از هدف :مقدمه

 وابسته به مواد بوده است. یمرز یتاختالل شخص

. ماهه انجام شدسه یگیریآزمون با گروه گواه و پو پس آزمونیشطرح پ آزمایشی،یمهبا روش ن ی،انوع مداخله پژوهش حاضر از ها:و روش مواد

 یننفر از ا 40 که استسطح شهر کرمانشاه  یادکز ترک اعتکننده به مرامراجعه یمرز یتشخص اختالل باوابسته به مواد  افراد همۀ پژوهش یآمار جامعۀ
 یریگاندازه یدسترس انتخاب شدند. ابزارها در یریگمونهنبا استفاده از روش  ،عنوان نمونهنفر هم گروه گواه( به 20و  یبستگنفر تحت درمان دل 20افراد )

 ۀساختمحقق  پرسشنامۀ(، MAT) لینمو مک اعتیاد افکار مقیاس مرزی، شخصیت اختالل  پرسشنامۀ(، RASSساالن راس )بزرگ یبستگدل یاسمق
افزار رمناستفاده از  باآمده دستبه یهاداده وتحلیلیه( بود. تجز1390 همکاران، و جهانبخش) یبستگبر دل یو پروتکل درمان مبتن یزپره و ولع عود، لغزش،

SPSS vol.23 انجام شد هایآزمودن یتجنس وها گروه میان یانگیناختالف م بررسی منظوربه چندمتغیره، کوواریانس تحلیل آزمون و توسط. 

 یزانم و تداشته اس ییرو گواه تغ یشها در دو گروه آزماآزمونپس در یزو تداوم پره ولع عود، لغزش، میزاننشان داد که  یافته پژوهش: هاییافته

و مردان معنادار  میان زناندر  یزداوم پرهولع و ت لغزش،اما تفاوت  ؛معنادار است یزن یماندگار مرحلۀ در که دارد یمعنادار تفاوتو مردان  زنان میان درعود 
 .است نبوده

 تواندیم و است هبود یرگذارتأث یرزم یتاختالل شخص یافراد دارا مصرفدر بهبود  ی،بستگبر دل یمبتن درمان ۀروش مداخل :گیرییجهو نت بحث

 .باشد داشته یرتأث پرهیز تداوم افزایش و ولع عود، لغزش، کاهش بر
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 مقدمه
در  یمعضالت بشر ترینیاز جد یکیمواد  مصرف

 یانسان هاییدهپد ترینیچیدهاز پ یکیو  یراخ یهاسال
 یلرا به تحل یانسان ۀجامع هاییانو بن هایهاست که پا

 یکه ط یادمهم اعت یهااز جنبه یکی(. 1) بردیم
بازگشت به مصرف  ،شدهبازدارنده مشخص یهاتالش

از قطع مصرف است. ترک  یامواد مخدر پس از دوره
بلکه مشکل  یست،ن یمواد مخدر مشکل اصل یجسمان

(. 2مواد است ) ینمصرف ا ۀبازگشت و شروع دوبار یاصل
 مسائل و اعتیاد بارۀدر یتیجنس یهاتفاوت یبررس فقدان

مطالعه و  ،زنان ۀدربار پژوهش کمبود نیز و آن پیرامون
 یهااوت. تفسازدیم یضرور را کاوش ینا یبرا یبررس
همانند  ی،و فرهنگ یاجتماع یهادر نقش یتیجنس

زنان  وممکن است مردان  یزیکیو ف یمخاطرات روان
و  شخصی گوناگون یهاچالش یسونوجوان را به

ممکن است در  ییهاتفاوت ینسوق دهد. چن یطیمح
 و زنان میانمواد مخدر در  مسائلگسترش  یچگونگ
 آنانپاسخ دادن  ۀنحو و درمان جستجوی نوجوان، مردان

 یشتریب یهامردان فرصت اگرچهباشد.  یمبه درمان سه
 قابلیت اما ؛به مواد و سوءمصرف آن دارند یابیدست یبرا

است تا  یافتهیشافزا یززنان ن یبه مواد برا یدسترس
 ،یززنان ن یمصرف مواد برا ۀکه احتمال تجرب ییجا
 یسهزنان معتاد در مقاسرعت در حال گسترش است. به

 یگرو د یدزدارد دچار ا یشتریاحتمال ب ،با مردان
با  یسهشوند و در مقا یاز روابط جنس یناش هاییماریب

 هاییماریوجود دارد که به ب یشتریاحتمال ب ،یگرزنان د
موانع درمان،  ۀ. دربارگردندزنانه و معضالت آن دچار 

 یاد،به اعت یو فرهنگ یزنان بر اساس نگرش اجتماع
 برچسبنسبت به مردان معتاد  ،یادشاناعت علتاغلب به 

است که زنان نسبت به  یدر حال ین. اندگیریم یتریمنف
 یدارد که از خانواده و دوستان برا یاحتمال کمتر ،مردان

 (.2کنند ) یافتدر یتترک مواد حما

عود  یراتبر فرد و خانواده دارد. تأث نامطلوبی آثار عود
و  یاجتماع ی،فرهنگ ی،از لحاظ اقتصاد نیزبر جامعه 

افراد دوباره  این کههنگامی زیرا ؛تأمل استقابل یتیامن
 یدیشد فشار یاز نظر روان ،کنندیمواد مخدر مصرف م

هر  به توانندیمواد م ۀتهی برای و کرد خواهندتحمل 
ترک و درمان  از پس ینکهبه ا جه. با توبزننددست  یجرم

 ینا بیشتر ،یچندان طوالننه مدت گذشت باافراد معتاد، 
استفاده را از  و آورندمی یافراد دوباره به مواد مخدر رو

(. 3تأمل است )سر خواهند گرفت، موضوع عود مکرر قابل
نقش خانواده  بر ،(2010) همکاران و زایییمطالعات ناست

 نامناسب برخورد. داردید تأکعود مجدد  از یشگیریدر پ
عود خواهد  ۀبا مسئل قیمیارتباط مست ،معتاد دفر با خانواده
و همکاران  یانشاطر ۀاساس مطالع. بر(4) داشت

از عوامل خطر عود مواد  یشگیریمنظور پبه ،(2015)
آن  یاست که با اجرا یازن یچندبعد ایهبرنامبه مخدر، 

 جلوگیریدر معتادان تحت درمان  یاداز عود اعت توانیم
در حال  یمارب یک یدتهد ینتربزرگوسوسه، . (2) کرد

 یقطور دقو اگر به استعود  یو عامل اصل یبهبود
و  کنندهیجگ یارفرد بس یبرا ،کنترل و شناخته نشود

 یرا در پ مواد دوبارۀ مصرف دارد امکان و است سازآشفته
 یدر توجه و انتخاب یریسوگ یجادها با ا(. وسوسه5آورد )
ها و با نشانه ارتباط راهاطالعات، از  پردازش کردن

 ،هااطالعات مرتبط با آن ترپردازش نسبتاً جذابانه
و  یزانندهاز عوامل برانگ یپرتحواس یشافزا ۀیلوسبه

از  یآگاه یتها و تقوتمرکز کردن بر آن ییکاهش توانا
فرد و با کند کردن ادراک و گذشت زمان  یحاالت درون

توجه به  با(. 6) قرار دهد یرعود را تحت تأث تواندیم
 از فراوانیعده  یاد،اعت یماریب ۀمزمن و عودکنند یتماه

 یا لغزش دچار کنند،یکه مصرف مواد را ترک م یافراد
( ی)ذهن یدرون یلم ینوع ،مصرف ولع. شد خواهند عود
که اگر برآورده نشود،  یلیم ؛مصرف مواد است یبرا

 برای(. 7دارد ) یرا در پ یو بدن یشناختروان یهارنج
 و اجبار بر باید مواد به وابسته افراد پرهیز، به دستیابی

 (.8مصرف مواد غلبه کنند ) یمداوم برا ۀوسوس
)ب(  ۀخوش شخصیت، اختالل هایخوشه میان در

 مواد سوءمصرف اختالالت با را همزمانی میزان باالترین
 شخصیت اختالل میان ایپیچیده ۀدوسوی ۀرابط و دارد

(. 9) دارد وجود غیرقانونی داروهای مصرف و مرزی
 یدشد یتیاختالل شخص یک، یمرز یتاختالل شخص

با  که شودیم یجادزودرس ا یسالکه با بزرگاست 
روابط  یز،آمیکاعمال تحر یجان،ه یماختالل در تنظ

و  یخودکش یو رفتارها گرددمیمختل  یفردینب
 ۀدهندنشان اما(؛ 10شود )یمشخص م یخودآزار

 است شخصیتی عملکرد اختالل /یدهاز سازمان یسطح
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. افراد یردگیقرار م یصیتشخ یهایبنددسته در که
 یمستعد تالش برا ،یمرز یتاختالل شخص مبتال به
و  یبهداشت یهاو استفاده از خدمات مراقبت یخودکش

 ی،از اختالل در عملکرد شخص چشمگیریگزارش سطح 
 (.11هستند ) ینقش و عملکرد اجتماع

 عوامل شروع مصرف مواد ممکن است ینکهوجود ا با
با  تواندیعوامل تداوم آن م ،ساده باشد یکنجکاو یک

 گری،تعیینخودباشد. بر اساس  مرتبط یبستگسبک دل
 در یشناختروان اییهپا نیاز سه از یکی یبستگدل

 راقبان،م با اولیه یبستگدل تجاربهاست. انسان
 .کندیم هدایت بعدی روابط در را رفتار و افکار احساسات،
 و دینوال با اولیه تجارب ،یبستگدل ۀنظری بر اساس

 بعدی کنزدی روابط بر ،ناایمن یا ایمن یبستگدل سبک
 از یکی به یهیجان نظر از که فرزندانی و گذاردیم یرتأث

 بیشتری ۀهکارانبز تمایالت ،شوندیبسته نمدل والدین
ن به در کمک کرد یینقش بسزا یبستگ(. دل12) دارند

 کهیطوربه ،دارد یزندگ یهاافراد در برخورد با چالش
 لمشک ،کودکی ۀدور در ناسالم یبستگدل الگوهای
. کندیم ایجاد نوجوانی در را بزهکارانه اعمال و رفتاری

 اعضای انمی در مواد مصرف که اندداده نشان هایافته
 -ینوالد صمیمی روابط که است بیشتر هاییخانواده
 اندنکرده تجربه را ایمن پیوندهای و نداشته فرزندان

با در نظر  ی،بستگدل بر مبتنی درمان رویکرد(. 13)
 ۀپردازش اطالعات در رابط یسطح برا ینگرفتن چند

تا  دهدیم یشتریب ییودک، به درمانگر تواناک -والد
را  یو نقاط کندنهفته در خانواده را مشخص  یهاقدرت

 رمان. دیردصورت گمداخله  هادر آن یدباکه  انتخاب کند

دارد که شامل قطع  یااهداف عمده یبستگبر دل یمبتن 
 یرشپذ یشو افزا یخانوادگ یهادر رابطه یانشانه ۀچرخ

اعتماد کودک به در  یشافزا یزوالد و ن از سویکودک 
اهداف عمده امکان  یناست. ا یندسترس بودن والد

 کندیرا فراهم م یامداخله هیفناز  یعیوس ۀانجام دامن
 ۀرابط یک یدرمانگر در ارتقا ییتوانا ،یبترت ینو بد

بر  یدرمان مبتن یی. هدف نهایابدیم یشافزا تریمنا
و  یهمدل یوالد برا هاییتتحول ظرف ی،بستگدل

از که  هاییییکودک است، توانا در برابرعملکرد پدر 
 تواندیدرمان م ین. اشوندیم یسازدرمانگر مدل سوی
 یبرا یکودک کار کند تا راه-والد ۀسطوح رابط ۀدر هم

 ،باال مطالب به توجه با(. 14) یابدب یانشانه ۀقطع چرخ
و  یشدر گرا یتیو صفات شخص یبستگدل یهاسبک

 ؛دارند ایکنندهییننقش تع ،تداوم مصرف مواد مخدر
مطروحه  یقاتو تحق هایهتوجه به نظر با بنابراین،

در  ،یشتریب یدبا تأک یکردنوع رو ینضرورت دارد ا
 ینوع ،ینبنابرا ؛مطرح شود یشناختروان یجرا یهادرمان

 ینوجود دارد و قصد محقق بر ا ینهزم یندر ا یخأل درمان
و  زنان میاندر  یبستگبر دل یاست که درمان مبتن

 این ،آن یاثربخش اساس بر سپس و شود یسهمردان مقا
 .یردموردتوجه پژوهشگران و درمانگران قرار بگ موضوع

 هاو روش مواد
(  یا)مداخله   کاربردی  تحقیق نوعی حاضرررر  تحقیق

با روش ن    که  مه اسرررت  ما  ی نه  یشررریآز در  یریگو نمو
آزمون با گروه و پس آزمونشررر   یرس و طرح پررر   دست

ر       ماهه انجسه یگیریگواه و پ ر ر ر  ۀ)جدول شمار شدام ر
1.) 

 

 جدول الگوی روش پژوهش .1 ۀشمار جدول

 آزمونیشپ آموزش آزمونپس ماه سه از پس پیگیری 

 T3 T2 X1 T1 1 آزمایش گروه

 T2 - T1 - گواه گروه

 
ما شرراهد حضررور دو گروه  ی،طرح پژوهشرر ینا در

و از  شده انتخابدر دسترس   ۀنمون بر اساس که  یمابوده
گروه گواه  یکو  یشدر دو گروه آزما ی،همتاساز  یقطر

 10را به مدت    یشگروه آزما  پژوهشرررگر،. اند قرارگرفته 
درمان  (X)مسررتقل   یردر معرض نفوذ اثر متغ ،جلسرره 

بل    یبسرررتگدل قا حت   ،قرار داده و در م گروه گواه ت
.  است هقرار نگرفت اییژهومشخص و  یراثر متغ گونهیچه

تدای  در ما  گروه دو هر از ،پژوهش اب و گواه(  یش)آز
قدمات   مد   آزمونیشپ) یآزمون م به عمل آ یان  و در  (   پا

شد  آزمونپس) ییآزمون نها یز،ن ( از هر دو گروه گرفته 
ر     و ن ر ر     مق باهم یجتار ر  ؛یدگرد وتحلیلیهتجزو  یسهار

 یگیریپ یبرا ،ت سه ماهررررررررر  پس از گذش ینهمچن
آزمون به عمل    یاز آزمودن دوباره  ،شررردهانجام آموزش 

 آمد.
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سته به مو  همۀرا  یقتحق یآمار ۀجامع  بااد افراد واب
رک  به مراکز ت کنندهمراجعه یمرز یتاختالل شررخصرر 

شک       یاداعت شاه ت شهر کرمان نفر از  40. اندداده یلسطح 
ستگ دلنفر تحت درمان  20افراد ) ینا نفر هم  20و  یب

 ،تعداد ینکه ا یدنمونه مشخص گرد عنوانبهگروه گواه( 
 .دش انتخاب دسترس در یریگنمونهبا استفاده از روش 

 :گردیداستفاده  ریز یابزارها از پژوهش نیا در
 نیا(: RASSساالن راس )بزرگ یبستگدل اسیمق

 اسیمق کیدر  هایآزمودن کهدارد سؤال  18 اسیمق
ا بمخالفت خود  ایموافقت  زانیم ،یادرجه 5 کرتیل

 هس  پرسشنامه نی. اکنندیم انیاز عبارات را ب کیهر
 کیو به هر داردو اضطراب  یکینزد ،یوابستگ اسیرمقیز

 یرااست. ب افتهیعبارت اختصاص  6 هااسیرمقیز نیاز ا
 ازیتام ها،اسیرمقیز نیاز ا کیبه دست آوردن نمرات هر

( 6ت )بر تعداد عبارا وجمع  باهم ،آن به مربوط عبارات
 ییاو رو اعتباراین پرسشنامه   نیهمچن ؛شودیم میتقس

 .دارد یرانیا
 21 اسیمق نیا :یمرز تیشخص اختالل  ۀپرسشنام

 یانهیصورت دوگزبه ها،پرسشپاسخ به  کهدارد  هیگو
 سه  پرسشنامه نی= صفر( است. اریو خ 1)بله= ریبله/ خ

و  یدیناام ،یزدگجانیو ه یگرتکانش اسیرمقیز
  پرسشنامه نی. ادارد یو گسستگ دییپارانو ،یسردرگم

 است. یرانیا ییاعتبار و روا یدارا
 ،آزمون نیا (:MAT) نیمولمک ادیاعت افکار اسیمق

آن را  توانیم کهاست  یپرسش 42 یخودگزارش یابزار
 یابیارز یبرا هم و مراجع تیوضع یابیارز یهم برا

پنج  اسیمق نیکار برد. ابه یدرمان ۀبرنام شرفتیپ زانیم
آزمون  یهااسیرمقی. زسنجدیرا م یرمنطقیباور غ

مقابله  یبرا یمن قدرت کاف ستم؛یعبارتند از: من مقصر ن
بخش و خوب، لذت یکار دنیبا آن را دارم؛ مشروب نوش

 یمشکل /ستمی)معتاد به الکل( ن یجالب است؛ من الکل
  پرسشنامه نیادارم.  ازیالکل ن دنیندارم؛ من به نوش

 .دارد یرانیا ییو روا اعتبار
 :زیعود، ولع، لغزش و پره ۀساختمحقق  ۀپرسشنام

 اسیبر اساس مق پرسش 23 شامل  ،پرسشنامه نیا
 آن هایپرسش یگذاراست که نمره یانهیگز 5 کرتیل

 .است بوده 5= ادیز یلیخ تا 1= کم یلیخ از
شامل  یامداخله ۀبرنام :یبستگدل یدرمان پروتکل

 یبستگبر دل یدرمان مبتن ۀساعت 2 یهفتگ ۀجلس 10
(1390 همکاران، و)جهانبخش است 

 

 

 یبستگبر دل یدرمان مبتن . طرح2جدول شماره 

 
 

  جلسه

 .در اشخاص یبستگارتباط سالمت روان با دل یافراد و چگونگ یعالئم اختالالت رفتار ی،بستگمشکالت دل ی،بستگدل توضیح اول

 یکدر دسترس بودن منبع، آموزش تکن یکآموزش تکن یازها،به ن یدهفرد و لزوم پاسخ یزیولوژیکیو ف یروان یازهاین یحاهداف آن، تشر ییندرمان و تع منطق دوم
 آن با اشخاص )درمانگر(. ینفرد و تمر یازهایبه ن یدهپاسخ یچگونگ یوسازیآن، سنار ینو تمر یوسازیسنار

 یجادفرد در خانواده و ا یگاهجا یممنبع و فرد و تفه یپرسش و پاسخ و ارتباط کالم دربارۀ سناریوسازی یی،گوقصه یکبا افراد، تکن یارتباط کالم تکنیک سوم
 .ینفس در وو عزت یاحساس ارزشمند

ابراز محبت  یچگونگ ۀدربار یوسازی(، سناریچشم یژهوبه یتماس )جسم یکحس اعتماد مختل در فرد، آموزش تکن یمترم برایو ثبات رفتار مثبت  تداوم لزوم چهارم
 .یذهن یرسازیبه فرد و تصو یواقع

فعال  یدرباره همراه یوسازیسنار ی،گروه یفدر وظا مشارکت فعال فرد زمینۀ کردن فراهمارتباط،  یجاداو به ا یقفرد با همگنان و تشو یروابط دوست تسهیل پنجم
 .و خندان فرد یفرد، شوخ

از  یزتعامل مثبت منبع با فرد و پره یشمنظور افزاو تعامل منبع با فرد در امور مربوط به او به یهمکار دربارۀ چگونگی  یوسازیفعال در امور، سنار همکاری ششم
 .اجبار

 یتتقو یکمنبع و فرد، آموزش تکن یافسردگ یزانمنظور کاهش مفرد به یزندگ یطساختن مح یجاشخاص، آموزش شاد و مه ۀنشدحل یمسائل رفتار بررسی هفتم
 .فرد یاز انزوا یزو پره یکالم

 از والدین همیشگی حمایتدربارۀ  به فرد  بخشیاطمینان تکنیک آموزش فرد، اضطراب میزان کاهش بر متمرکز خانواده در استرس مدیریت تکنیک آموزش هشتم
 شاد. تفریحات دربارۀ افزایش  یوسازیفرد، سنار یروشن برا آیندۀ ترسیم و وی

 مثبت. رفتارهای افتراقی تقویت تکنیک آموزش ی،امقابله ینافرمان دربارۀ رفتارهای  یتماشاچ ینوالد یکتکن آموزش نهم

منبع  یبستگدل یمو ترم یناناعتماد، اطم یجادمنظور اها بهتداوم عمل به آموخته یتاهم یحتشر ی،درمان هاییکتکن یریکارگموجود در به دربارۀ موانع  گفتگو دهم
 گیری.یجهو نت یبندجمع یت،و درنها یطرح درمان یۀبه اهداف اول یابیدست دربارۀ میزان نظر و فرد، تبادل
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 از ،آمدهدستبه یهاداده وتحلیلیهتجزبرای 
 کوواریانس تحلیل آزمون و SPSS vol.23افزار نرم

ها گروه میان یانگیناختالف م بررسی برای ،چندمتغیره
 شده است.استفاده

 ی پژوهشهایافته

آزمون (، نمرات پس3) ۀشمار جدول اطالعات اساس بر 
در  ،اندقرارگرفته یبستگبر دل یکه تحت درمان مبتن یافراد
 یدر حال یناست و ا ییریافتهتغ آزمونیشپ نمراتبا  یسهمقا

نسبت  یگیری،پ ۀدر مرحل هاینمرات آزمودن ییراست که تغ
 .است نداشته فراوانی تغییرآزمون به پس

 
 
 

 هایآزمودن یتو جنس آزمون یکبه تفک شدهیبررس یرهایمتغ یارو انحراف مع یانگین. م3 شمارۀ جدول

  عود لغزش ولع پرهیز

 درمان مرد آزمونیشپ میانگین 25/28 68/17 62/11 25/19
 بر مبتنی

 یبستگدل

 معیار انحراف 183/1 74/1 408/1 98/1

 آزمونپس میانگین 37/23 06/11 18/6 68/26

 معیار انحراف 82/1 08/2 07/2 302/1

 پیگیری میانگین 87/21 25/11 18/7 12/25

 معیار انحراف 18/2 23/2 86/1 62/1

 زن آزمونیشپ میانگین 5/30 5/18 75/10 75/20

 معیار انحراف 29/1 29/1 7/1 7/1

 آزمونپس میانگین 5/24 11 5/5 7/27

 معیار انحراف 73/1 16/2 29/1 5/1

 پیگیری میانگین 24 5/9 6 24

 معیار انحراف 16/2 73/1 44/2 15/1

 
 
 

در  هایانگینم ۀیسآمده از آزمون مقادستبه هاییافته
 که است این بیانگر ،(4) شمارۀو مردان در جدول  زنان میان

عود در  میزان و است 05/0آزمون کمتر از  یسطح معنادار
 ییرو گواه تغ یشدر دو گروه آزما ،هاآزمونو پس آزمونیشپ

 اختالفو مردان  زنان میانمورد  ینداشته است و در ا
 اثرگذار یبستگبر دل یو درمان مبتن دارد وجود معناداری

معنادار  یزن یماندگار ۀاختالف در مرحل ینکه ا است بوده

 سطح مصرف از پرهیز و ولع لغزش، با رابطه دراست. 
لغزش، ولع و  یزانم و بوده 05/0 از بیشتر آزمون معناداری

در دو گروه  ،هاآزمونو پس آزمونیشدر پ یزتداوم پره
 زنانمیان  اختالف یناما ا ؛داشته است ییرو گواه تغ یشآزما

 ،آمدهدستبه یجتوجه به نتا با. یستن معنادارو مردان 
 است. ییدشدهتأ یزدرمان ن یاثربخش ماندگاری
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 شدهیبررس یرهایمتغ یانگینم ۀیسمقا یبرا یانسکووار یلآزمون تحل یج. نتا4 شمارۀ جدول

  مربعات میانگین مجموع آزادی درجۀ مربعات میانگین F معناداری سطح

 عود آزمونپس -آزمونیشپ آزمون 1/260 1 1/260 904/110 001/0

 جنسیت 225/18 1 225/18 771/7 008/0

 خطا 775/86 37 345/2  

 پیگیری -آزمونپس آزمون 9/16 1 9/16 28/4 046/0

 جنسیت 9/16 1 9/16 28/4 046/0

 خطا 1/146 37 949/3  

 لغزش آزمونپس -آزمونیشپ آزمون 4/462 1 4/462 002/131 001/0

 جنسیت 9/0 1 9/0 255/0 617/0

 خطا 7/130 37 53/3  

 پیگیری -آزمونپس آزمون 225/0 1 225/0 05/0 825/0

 جنسیت 256/5 1 256/5 161/1 288/0

 خطا 494/167 37 527/4  

 ولع آزمونپس -آزمونیشپ آزمون 6/291 1 6/291 906/99 001/0

 جنسیت 906/3 1 906/3 338/1 255/0

 خطا 994/107 37 919/2  

 پیگیری -آزمونپس آزمون 1/8 1 1/8 137/2 152/0

 جنسیت 625/5 1 625/5 484/1 231/0

 خطا 275/140 37 791/3  

 از پرهیز آزمونپس -آزمونیشپ آزمون 225/540 1 225/540 397/199 001/0
 جنسیت 506/10 1 506/10 878/3 056/0 مصرف

 خطا 244/100 37 709/2  

 پیگیری -آزمونپس آزمون 40 1 40 705/17 001/0

 جنسیت 006/0 1 006/0 003/0 958/0

 خطا 594/83 37 259/2  

 
 

 گیرییجهو نت بحث
بر  یدرمان مبتن یاثربخش ،پژوهش این انجام از هدف

در  یزبر کاهش لغزش، عود، ولع و تداوم پره یبستگدل
وابسته به مواد بود.  یمرز یتاختالل شخص یمارانب

است که  یناز ا یپژوهش حاک ینآمده از ادستبه هاییافته
وجود دارد و  یمعنادار تفاوتعود زنان و مردان  میزانمیان 

 ینبر عود اثرگذار بوده است که ا یبستگبر دل یدرمان مبتن
 با رابطه درمعنادار است.  یزن یماندگار ۀدر مرحل تفاوت
 بیشتر آزمون معناداری سطح مصرف از پرهیز و ولع لغزش،

در  یزلغزش، ولع و تداوم پره یزاناست و م بوده 05/0 از
 ییرو گواه تغ یشدر دو گروه آزما ،هاآزمونو پس آزمونیشپ

 .یستو مردان معنادار ن زنانمیان  تفاوت یناما ا ؛داشته است

و  مرداگر  کهاست  یانتظارات مجموعهجنسیت  ،درواقع
. دنبکن باید چه یرند،قرار بگ معین موقعیتی در یزن نوع

زن و مرد  یانم یولوژیکب یهااصطالح جنس بر تفاوت
 یشخص هاییژگیناظر بر و یت،آنکه جنسداللت دارد، حال

. به نظر کندیم یینها را تعاست که جامعه، آن یو روان

هم  ،به سوءمصرف مواد مخدر زنان یشگرا ۀیندر زم رسدیم
معطوف به جنس و هم از  هاییژگیو و بیولوژیک دیدگاهاز 

 یتجنس معطوف به یو اجتماع یفرهنگ هاییژگینظر و
در روند  یوجود دارد. آنچه زنان را به لحاظ جسم ییهاتفاوت
و روند درمان  یزیکیف و یمشکالت جسم ی،وابستگ

 چشمگیر یجنس یهادر وجه تفاوت ،سازدیم پذیریبآس
و  یو فرهنگ یاجتماع یهانقش ،دیگر سویاست و از 

زنان را  یادمتفاوت منجر به اعت یاجتماع یطمح یهاچالش
از  یفهدف و تعار ۀجامع یتیجنس هاییشهدر کل توانیم

ها جستجو کرد. اگرچه نقش اثرگذار مردان در آن یتمطلوب
و  یستن انکارشدنی ،همسر یگاهدر جا یژهوزنان، به یزندگ

از زنان  یاریبس ی،اجتماع هاییتحما نبودِ علتبه  یدشا
 یا یریبا همسر معتاد را به تنش و درگ یو همراه یزندگ
به  یاداما ضرورت دارد در رابطه با اعت ؛دهند یحترج ییجدا

و رو  یشیدر روند افزا چشمگیریکه سهم  یدمواد مخدر جد
 یننسبت به چن یشتریب یاطبا احت ،زنانه دارد یادبه رشد اعت

 یبستگدل یاصل یماز مفاه یکی (.15) شد روبرو هایییلتحل
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 یدرون یفعال شناخت یهاالگو ،یبستگاست که دل ینا
 یگنج ۀگفت رب بنا. شودیرا شامل م یگرانمربوط به خود و د

 یدارپا یعاطف یهاعبارت است از رابطه یبستگدل ،(1378)
 یک ،یمنناا یبستگلذا دل ؛کندیبرقرار م یگریکه فرد با د
افکار  ییرو تغ ییبا شناسا ،ینبنابرا ؛است یمنف یرابطه عاطف

و علت  یمنناا یبستگاز ابعاد دل یکیکه  یرمنطقیغ
 ی،بستگو هر سبک دل یابدبهبود  تواندیم ،بخش استتداوم

و  انگیزدیخاص را در افراد برم یرفتار هاییژگیمجموعه و
قرار  یرآن را تحت تأث یجانیو تجارب ه یکروابط نزد

با تمرکز بر  یبستگدلبر  یدرمان مبتن (.16) دهدیم
 یلفرد نسبت به خودش را تعد یدگاهد ی،فعال درون یالگوها

و  یخودکارآمد ی،خودآگاه یشافزا سببو  کندیم
با تمرکز بر  یکردرو ینا ینهمچن ؛شودیافراد م نفسعزت

در  یتاعتماد و احساس امن یشبه افزا ،روابط فرد سازییمنا
 یو برقرار یطو به او مجال کاوش مح دگردیفرد منجر م
روابط  یبا برقرار یگر،د سوی. از دهدیرا م یرینارتباط با سا

حل مسئله و  یهامهارت یجان،ه یمتنظ یهامهارت یمن،ا
 یکه خود به سازگار دهدیم یشرا افزا یامقابله یراهبردها

امر  ینا یین(. در تب14) گرددیمنجر م یطبا مح یشترب
، دارند یمنناا یبستگدلکه سبک  یگفت که افراد توانیم

 یامقابله یهامهارت ی،عواطف منف ۀتجرب یاحتمال همراه
 یوب،مع یشناختسبک یافته،رشد نا هایسمیمکان یف،ضع

 یندارند که ا یشتریب شخصیینو ب یروانتعارض درون
دهند.  یشمواد را افزا سوءمصرفعوامل ممکن است احتمال 

در  ،یمناز افراد ا یشتررا ب آنان ،یمنمشکالت در افراد ناا ینا
 یسممکان یک عنوانبهمواد  سوءمصرفمعرض خطر 

 دهدیقرار م یعواطف و تجارب منف یلتعد برای ،یخوددرمان
 کهیهنگام ،از مادر ییجدا یطافراد، مشابه شرا ین(. ا17)

 یشدر افراد افزا جویییمنیبه ا یازچون ن یبا مشکل رویارویی
. در کندیبروز م دوبارهفعال  یجستجو یندفرا کند،یم یداپ
 یا همتا گروه خانوادگی، بخشایمن منابع اگر ،هنگام ینا

 دست به مهارت فرد یا نباشند دسترس در اجتماعی منابع
 ناگزیر باشد، نداشته ارتباطی هایمهارت راه از را آن آوردن

 مواد مصرف به خود تسکین یا فرار برای ،شرایط این در
 علت به ،ناایمن یبستگدل سبک دارای افراد. یابدمی گرایش

 گرایش دارند، نادرستی هاینگرش و پایین نفسعزت اینکه
 سبک با افراد کهیدرحال کنند،پیدا می اعتیاد به بیشتری

 نفسعزت ،یتا حدود است ممکن اجتنابی یبستگدل
 باشد داشته ناایمن یبستگدل سبک با افراد به نسبت بیشتری

 آمادگی گرایش در کنندهیلتعد متغیر تواندیم نفسعزت و
ینکات م ینبا توجه به ا (.13) شود گرفته نظر در اعتیاد به

کودک و مادر،  میانتوان گفت که احتماالً نبود تعامل مناسب 
پدر در  یانگارسهل ی،در دوران کودک یعاطف یتمحروم

یهفرزند در دوران بلوغ، نبود تک یعاطف یاجاتارتباط با احت
او را برآورده سازد،  یو رشد یمراقبت یازهایکه ن یگاه
و  ینوالد میان بسیار ۀاعتماد کم و فاصل یرپاسخگو،غ ینوالد

 یتواننازا، مشترک در مسائل استرس یفرزند، نبود همدرد
شمار و یدات بانتقا یش،معقول احساسات خو یاندر ب ینوالد

دست هم بهخارج از توان جوان، دست ۀاندازیانتظارات ب
 ،بنابرایند؛ نکشانیمواد مخدر م سویو جوان را به  دهندمی

 هایییکبا به کار گرفتن تکن یبستگبر دل یدرمان مبتن
فرد،  یتامن ینتأم ی،و روان یزیولوژیکف یازهاین تأمین مانند

زمان  یشافزاپاسخگو بودن،  ی،و چشم یتماس جسم
 و کندمی یتدو و ارتباط فرد را تقوگفتگو، تعامل دوبه

را به  یمنناا یبستگاز دل یناش اعتمادییب ،یجتدربه
 یمبا ترم پس ؛(18) دسازمی مبدلاعتماد  ۀیبر پا یارابطه

و فرد  ارتباطدو و تعامل دوبه یتو تقو منرررریناا یبستگدل
 هایمهارت هیجان، تنظیم هایارتررررمه بردن باال نیز

 فراهم را مواد مصرف از رهیزررررپ باترررموج مسئله حل
 کاهش فرد در را ولع و عود زش،رررلغ میزان و آوردمی
 .دهدمی

 IR.MEDILAM.REC.1399.280 :اخالق کد
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Abstract

Introduction: This study aimed to investigate 

the effectiveness of attachment-based therapy 

in reducing slippage, recurrence, cravings, and 

continued abstinence in drug-dependent 

borderline personality disorder patients. 

 

Materials & Methods: This interventional 

semi-experimental study was conducted based 

on a pretest-posttest design with a control group 

and quarterly follow-up. The statistical 

population of the study was all people with 

substance abuse and borderline personality 

disorders who were referred to addiction 

treatment centers in Kermanshah, Iran. In total, 

40 individuals were selected using the available 

sampling method, and they were then divided 

into attachment therapy (n=20) and control 

groups (n=20). The data were collected using 

the Revised Adult Attachment Scale, 

Borderline Personality Disorder Questionnaire, 

McMullin Addiction Thought Scale, and a 

researcher-made questionnaire measuring 

slippage, recurrence, cravings, and abstinence 

based on attachment by Jahanbakhsh et al., 

2011. Data analysis was performed in SPSS 

software (version 23) using multivariate 

analysis of covariance to investigate the gender 

and mean differences between the groups. 

Ethics code: IR.MEDILAM.REC.1399.280 

 

Findings: The findings showed changes in the 

rate of slippage, recurrence, craving, and 

abstinence at pretest and posttest in both 

experimental and control groups. Moreover, 

there was a significant difference between 

males and females regarding the recurrence 

rate, which was also significant in the 

persistence stage. However, no significant 

difference was observed between males and 

females regarding slippage, craving, and 

continued abstinence.  

 
Discussions & Conclusions: Attachment-based 

therapy had effects on reducing slippage, 

recurrence, and craving, as well as increasing 

continued abstinence. 

 

Keywords: Attachment therapy, Borderline 

personality disorder, Drug-dependent males 

and females, Slippage, Recurrence, Craving, 

Continued abstinence  
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