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  يديوئياپهمسران افراد دچار سوء مصرف مواد در  متقابل و سالمت روان يوابستگ   
Codependency and Mental Health in Wives of Opioid Drug Abusers 

  

  

 
 دهيچک

همسران   و عدم سالمت روان متقابليوابستگاز  ير حاکيمطالعات اخ :مقدمه
 رابطه ين پژوهش بررسيهدف ا. تاس مصرف مواد مخدر افراد مبتال به سوء

 متقابل و سالمت روان همسران افراد دچار سوء مصرف مواد يوابستگ
   .بود يديوئياپ

مراجعه کننده به مرکز درمان اجتماع محور و همسران مار يب ۳۰ تعداد :روش
 و GHQ-28 يها پرسشنامه نمونه در دسترس انتخاب و به عنوانآنان 
  . نمودندل ي متقابل را تکميوابستگ

رف مواد و سالمت  متقابل همسران افراد دچار سوء مصين وابستگي ب:ها افتهي
اضطراب و  و )=۳۱/۰R2( يي به تنهااضطراب. وجود داشت روان آنان رابطه

 ينيب شيپ متقابل را يرات وابستگييتغ )=۴۶/۰R2( تواماً ياجتماع عملکرد
  . کردند يم
با فراد مبتال به سوء مصرف مواد همسران ا متقابل ي وابستگ:يريگ جهينت
اضطراب و اختالل  . استهمبسته آنها يسالمت روان عدم يها نشانه شيافزا

  متقابلي وابستگ کنندهينيب شيپ يها ن نشانهي مهمتريدر عملکرد اجتماع
   .هستند
   .يديوئياپ متقابل، سالمت روان، سوء مصرف مواد يوابستگ: هاي كليدي واژه

  
 
 
 
 
 

Abstract 
Introduction: The main purpose of this research is 
to examine the possible relationship between 
codependency and mental health among wives of 
opioid drug abusers under TC intervention. 
Method: Participants (n=30 addicts’ wives under 
TC) were selected using available sampling 
method. All participants were filled GHQ-28 and 
dependency questionnaires.  
Results:  A Significant positive correlation was 
found between codependency and mental health. 
Anxiety alone (R2=0/31) and anxiety and social 
performance together (R2=0/46) were predicted 
variations of codependency by wives of drug 
abusers. 
Conclusion: Codependency is associated with 
increased symptoms of abnormality for wives of 
drug abusers. Anxiety and social performance 
disorder are the important predictors for 
codependency. 
Keywords: Codependency, Mental Health, Opioid 
Drug Abuse 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
  

  ، سمنان، ايران دانشگاه سمنانيني باليگروه روان شناس: نويسنده مسئول *

  ، سمنان، ايران دانشگاه سمنانيني بالي گروه روان شناس**

 ، سمنان، ايراندانشگاه سمناني از ني بالي کارشناس روان شناس***

*Correspondence E- mail:                            
shmakvand@yahoo. com                         

   ،**بيگدلي... ايمان ا،*شاهرخ مکوند حسيني
 ***يگآتوسا آقابي              

  ۸۸ / ۹ / ۲۲ :شتاريخ پذير                     ۱۸/۳/۸۸:تاريخ دريافت  

Makvand-Hosseini, Sh.*Ph.D., Bigdeli,   
I. Ph.D., Aghabeigi, A. B.A. 

                                                         Journal of Clinical Psychologyمجله روان شناسي باليني                                                    

 Vol. 1, No. 2, 2009                                                                                                          1388 تابستان، 2ال اول، شماره س 

                               Pages: 71 - 79                                                                                                                      71 - 79 :صفحات



                                                                                                                                                                                        

 ۱۳۸۸تابستان ، ۲، شماره ۱مجله روان شناسی بالينی، دوره 
JCP, Vol. 1, No. 2, 2009 

 

...سالمت روان در همسرانمتقابل و وابستگي٧٢  
                                                                                                    

  مقدمه
 بـه   ي متقابل در حوزه درمـان وابـستگ       يمفهوم وابستگ 

 خصوص الکل شـکل گرفتـه اسـت       ه  و ب  ييايميمواد ش 
ا بـه   ي خانواده   ي اعضا ي رفتار ي به الگوها  ن واژه ي ا .]۱[

 مـصرف کـه تحـت       ءان افراد دچار سو   ي اطراف يطور کل 
توانـد باعـث     يجاد شده و مـ    ي فرد وابسته به مواد ا     تأثير
 .]۲[ شـود  يان او گردد اطالق م    يو اطراف مار  يب به ب  يآس

 چند  يا  متقابل مسئله  يگد وابست نده يمطالعات نشان م  
 ،يفرهنگـ  ،يتي شخـص مختلـف امـل   است و عويبعد

 مجمع ملـي   .]۳[ دارندنقش  در آن    يطي و مح  ياجتماع
 ي اکتـساب  يرفتاررا   متقابل   يوابستگ ،١ متقابل يوابستگ
ـ  ي وابستگ به صورت  که   ه است ف کرد يتعر ـ ه افـراد     ب ا ي
ها شامل   ين وابستگ يا.  کند ياء خارج از خود بروز م     ياش

ـ  و کـاهش هو    ٢غفلت از خـود    خـود  .  اسـت  ٣يفـرد ت  ي
ـ    يـ گ ي در فرد شکل م    يکاذب صـورت عـادات    ه  رد کـه ب

 کـه موجـب     ،گـر ي د اختالالتاد و ي، اعت ي اجبار يوسواس
 يشـرمندگ شوند و احساس     يتش م ي فرد با هو   يگانگيب

پـس از آن     .]۴[  کنـد  يز مـ  بـرو  ،دنـ ده يرا پرورش مـ   
  / انکـار  آن را  ي اصـل  مؤلفـه سـه    ها   يدر بررس  محققان

اخـتالل  (٥يجـان ي ه ي، سـرکوب  )ياختالل فکـر  (٤انيهذ
 دو  توام با ،  )ياختالل رفتار (٦يو وسواس عمل   )ياحساس
 ٨ي و مـشکالت پزشـک     ٧نيي پـا  عزت نفس  يفرعنشانه  
ـ  ا يبر رو  يبعد يل عامل يدر تحل . ]۴[ند   کرد يمعرف ن ي
ـ از  بـود   آمد که عبارت     به دست ها پنج عامل     همؤلف ک ي

 ياجبار عمل  (٩يگر محور يد / غفلت از خود     ينشانه اصل 
 يق دسـتکار  يافراد از طر   ايع  يا کنترل وقا  ي کمک   يبرا
   ةت در خانواديموضوع :و چهار نشانه )حت کردنيا نصي

                                           
1- National Council on Codependency  
2- Self neglect  
3- Diminishing identity  
4- Denial/delusion  
5- Emotional repression  
6- Compulsions  
7- Low self-worth  
8- Medical problems  
9- Other focus/self-neglect  

ـ  يناخشنود (١٠هياول ـ پـرورش    ليـ بـه دل   يفعل افتن در  ي
 و غـرق در     ييايميشـ  بسته به مـواد    دشوار، وا  يا دهخانوا

احـساسات  آزادانه  مشکل تا حد عدم وجود فرصت ابراز        
افکار خـود   (ن  يي پا عزت نفس  ،)و عواطف توسط اعضاء   

انتقادگرانــه و نفــرت از خــود و احــساس شــرم و خــود 
اسـتفاده از رفتـار      ( ١١پنهان کـردن خـود     ،)يسرزنشگر
مراه  ه يجانات منف ي پنهان کردن و کنترل ه     يمثبت برا 
 ليـ بـه دل  (يو مـشکالت پزشـک   ) احساساتيبا سرکوب 

 يهـا  خـانواده  اس بـا  ياحساس مداوم عدم سالمت در ق     
 بــا ي و دلمــشغوليگــر و دوســتان، همــراه بــا نگرانــيد

ـ  و نقص عضو قر    يواقع اي يالي خ يمشکالت سالمت  ب ي
   ].۵[ )الوقوع

ا به طـور    ي خانواده   ي اعضا ي رفتار يالگوهادر مجموع   
دا کـرده   يـ  بـه مـواد پ     ي که وابستگ  ي فرد اني اطراف يکل

 شود که به آن سبک      ي م يا دهيش پد يداياست، باعث پ  
، هم فـرد    ين سبک زندگ  يدر ا . نديگو ي م  مختل يزندگ

 از رفتارهـا معتـاد   يا معتاد و هم خانواده او به مجموعـه      
 بـدون   يکـ ياد، کنش   يت اعت ي ماه به خاطر شوند که    يم

ت يـ ئـم محروم  گـر، آنهـا را دچـار عال       يواکنش طرف د  
  .]۶[ کند يم

 شـود  يهمراه م ز  ين١٢ي با تواناساز  اغلب متقابل   يوابستگ
 داننـد  ي مـ  يکين دو مفهوم را با هم       ي ا ي برخ کهييتا جا 

 داننـد کـه    ي را آنقدر مهم مـ     يتواناسازگر  ي د ي برخ .]۷[
ـ با انـد  عنوان کرده   متقابـل را هـر چـه        يوابـستگ  يستي

 خـانواده   ي اعـضا  يمحدودتر کرد و تنهـا بـر تواناسـاز        
ن اصطالح توسط درمـانگران جهـت      يا .]۸[ متمرکز شد 

که در تـالش بـه      يهـا و کـسان      خـانواده  يف اعضا يتوص
ـ    يمنظور مقابله با مشکل اعت      بـه فـرد     يمبـاالت  ياد، بـا ب

کنند که مصرف مواد را ادامه دهـد، بـه           يمعتاد کمک م  
ن است که فرد    ي تواناساز ا  يمفهوم اصل . ]۹[رود   يکار م 
کنـد کـه     ي رفتـار مـ    يا  به طور آگاهانه به گونه     تواناساز

                                           
10- Family of origin issues 
11- Hiding self  
12- Enabling behavior   
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ش يمانع مواجه شدن فرد معتاد با عواقب ناگوار رفتارهـا        
 ادامـه   يط را بـرا   ي کـه فـرد شـرا      يا بـه گونـه    شود، يم

 که تواناسـاز    يا اما تفاوت عمده  . نديب يمصرف مناسب م  
 اسـت کـه بـا       يا با وابسته متقابل دارد، در نـوع رابطـه        

ست که تواناساز در    يالزم ن . شود يمشخص معتاد برقرار    
ان مستمر بـا فـرد معتـاد قـرار          يدار در جر  يک رابطه پا  ي

ـ گـر   يبه عبـارت د   . داشته باشد  ک فـرد ممکـن اسـت     ي
ادش توانا سازد، بدون آنکه به او       ي را در ادامه اعت    يمعتاد

 ي اشـاره بـه رفتارهـا      يتواناسـاز . وابسته متقابل باشـد   
 متقابل بـر    يابستگکه و ي دارد، در حال   يمشخص و خاص  

ک يفرد وابسته متقابل در     .  از روابط داللت دارد    ييالگو
دار با معتـاد در توانـا سـاختن او بـه             دار و ادامه  يرابطه پا 

 فرد تواناساز ممکـن اسـت   ي کند، وليمصرف دخالت م  
 ک ارتباط و تماس کوتاه بر معتـاد اثـر گـذارد           يتنها در   

توانند  ي م ياساز متقابل و توان   يبه هر حال وابستگ   .  ]۹[
 متقابـل ممکـن     يوابستگ. ]۱۰[ک فرد جمع باشند     يدر  

فرد . دي، محبت و عشق به نظر آ      ياست در ظاهر مهربان   
 بـرد تـا     يوابسته متقابل تمام تالش خود را به کـار مـ          

 فرد معتاد باشد و با تمـام وجـود بـه            ي برا يهمسر خوب 
 همــسر معتــاد خــود يهــا ازهــا و خواســتهي نييشناســا

 مراقبت کرده و تعـادل      يزد تا بتواند از او به خوب      پردا يم
آنها حاضرند که با فـرد      . ]۹[ خانواده را حفظ کند      ياتيح

 کنند تا بتوانند مصرف او      يمعتاد در مصرف مواد همراه    
ـ را کنترل کننـد و        يحتـ  . باشـند  ي و ي بـرا  ييا الگـو  ي

 ينکه او را درمـان کننـد خـود را قربـان           ي ا يحاضرند برا 
د ييـ  معتادان تأ  ين توانبخش ي از متخصص  ياريبس. ندينما
 فرد معتاد اغلـب تحـت نـام         ين تواناساز يکنند که ا   يم

  .]۸[شود  يعشق انجام م
اد يـ  اعت  نـامطلوب  تـأثير  از   يادي ز ي تجرب يها پژوهش 

هـا خبـر      خـانواده  يت اجتماع يسرپرست خانواده بر وضع   
، ير افسردگ ي نظ ي روان يها يماري ب وعيش. ]۱۱[  دهد يم

اختالالت  ،ي، خودکش ي و عمل  ي وسواس فکر  اضطراب،
 دچار سوء مصرف مـواد      يها انوادهدر خ  يخواب و جنس  

مطالعه ک  يدر  . ]۱۲[ است باال   ي معنادار به طور  يونياف
 ن،يي پـا عـزت نفـس   ( متقابـل    يوابستگ مؤلفه سه   ]۱۳[

ــ ــشکالت طب ــود يم ــردن خ ــان ک ــستگ ) و پنه  يهمب
ــادار ــا يمعن ــان ســالمند نــشان دادي افــسردگب ــد زن  .ن

ــص  ــتالالت شخ ــيتياخ ــفته، پارانوي خودش ــد يي د و ض
 ي معنـادار  يهـا  يهمبستگمتقابل   ي با وابستگ  ياجتماع

 نشان داده   ]۱۵[ از مطالعات    يکيدر   .]۱۴[ اند نشان داده 
شتر يـ  ب ،شده است که همسران افراد دچار سوء مـصرف        

از  .شـوند  ي مـ  ي خانواده دچـار افـسردگ     ير اعضا ياز سا 
داده اسـت کـه در      نـشان    ]۱۶[ لميگـو مطالعات   يطرف

 يمـار يبابـتال بـه      يکـ ينـه ژنت  يزم ي دارا يهـا  خانواده
ان بــه ســوء مــصرف مــواد نــسبت بــه يــمبتال ،يروانــ

  برخـوردار  يتر نييپا ير از سالمت روان   گي د يها خانواده
نکه سوء مصرف مـواد     يرغم ا يعلگريبه عبارت د  . هستند

قه  سـاب  ي افـراد دارا   يکـ ينـه ژنت  ي از زم  ي تواند ناشـ   يم
  باشد، عمـالً مـصرف کننـده       ي خانوادگ ياختالالت روان 

   .است خانواده يت روانبر هم زننده سالمعامل 
بـر  ز  يـ ن ]۱۷[ر  يـ  اخ ين فرهنگ يک مطالعه ب  ي يها افتهي
 ي مراقبتهـا  ي که در جـستجو    يت زنان جوان  ي جمع يرو

 ۲۵ متقابـل را     ي وابـستگ  وعيشـ انـد    ه بوده ي اول يبهداشت
 است کـه،    يج حاک يعالوه نتا ه  ب. درصد ذکر کرده است   

 کــه  ييهــا  متقابــل در فرهنــگ ي وابــستگ وعيشــ
شتر يـ کنند هشت بار ب    يکته م ي را به زنان د    يريپذ سلطه

 .کننـد  يکته نم ين حالت را د   ي است که ا   ييها از فرهنگ 
ک يک شر يداشتن  : گر عبارت بودند از   يعوامل مرتبط د  

ـ    يوابسته به الکل،     ـ ،  يک پـدر الکل  يک دارا يک شـر  ي
ــشکال ــسم ــسمانيت جن ــشده و ني و ج ــان ن ــ درم ز ي

 . درمــان نــشده ي از مــشکالت عــاطف يا خچــهيتار
 ين نشان داده است که، خانواده هـا       ي همچن ها پژوهش

زان خـشونت   يـ افراد دچار سوء مـصرف مـواد مخـدر م         
 تجربـه   ي افـراد عـاد    يهـا   را نسبت به خانواده    يشتريب
ن  وجود دارد که نـشا     ييها افتهيگر  ياز طرف د   .کنند يم
 ي بـه خـصوص بـدرفتار      يان همـسرآزار  يدهد قربان  يم

 رنـج  يشتريـ  بي، از مشکالت سـالمت عمـوم     يانجسم
  .]۲۰ ،۱۹ ،۱۸[ برند يم

ـ  از ا  ينه حاک ين زم ي در ا  ها پژوهشبه هر حال مرور      ن ي
 بـاالتر مـصرف الکـل       وعيشـ  ليبه دل  احتماالً   ،است که 
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اکثـر    جهـان،  يگر در کـشورها   ينسبت به مواد مخدر د    
 الکـل  افراد دچار سوء مـصرف       يها خانوادهبر  ا  ه يبررس

 خـانواده  ي بـر رو  يقات انـدک  ي و تحق   است متمرکز شده 
ـ تر(د  يـ وئياپ مـصرف مـواد     افراد دچار سـوء    يها اک و  ي

ـ ا. صورت گرفته است  ) نيهروئ  اسـت کـه     ي در حـال   ني
 از  يکـ ي بـا    يگي همـسا  ليـ به دل ما   جامعه   يمشکل فعل 

 ،يديـ وئي مـواد اپ   ع کنندگان عمده  يد کنندگان و توز   يتول
 و  يديـ وئيمـواد اپ  اد سرپرسـت خـانوار بـه        يـ مشکل اعت 

ات تـأثير  متقابـل همـسران و احتمـاالً         يمتعاقباً وابستگ 
ـ لـذا ا   .سوء بـر سـالمت روان آنهـا اسـت           پـژوهش ن  ي

بـه    متقابـل  يوابـستگ ان  يـ رابطه م  يبر بررس اختصاصاً  
ـ    يک اختالل ارتباط  ي عنوان  همـسران   يو سالمت روان

اک و يــتر( يديــوئيمــواد اپ ســوء مــصرفافــراد دچــار 
ن يــ از ايهـدف اصـل  . متمرکـز گـشته اسـت    )نيهـروئ 
 ير وابـستگ  يـ غان دو مت  يـ  بردن  به رابطـه م      ي پ يبررس

افراد مبـتال   همسران  ت  ي در جمع  متقابل و سالمت روان   
ن ين مهمتــريــي و تعيديــوئيمــصرف مــواد اپ بــه ســوء
   .استبوده ن ارتباط ي سالمت روان در ايها مؤلفه
  وش ر

گيـري در دسـترس      با استفاده از شيوه نمونـه      :آزمودنيها
 نفر از همسران بيماران دچار سوء مصرف مواد ۳۰ تعداد

 )(TCکه به مرکز درماني اجتمـاع محـور         ) اپيوم(مخدر  
نمونه گيري از ميـان     . مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند    

همسران افـراد دچـار سـوء مـصرفي کـه همگـي دوره              
 سـر گذاشـته     دون يا بوپرنـورفين را پـشت      درمان با متا  

 روز به طور مـستمر در مرکـز حـضور           ۱۰حداقل  (بودند  
   . انجام گرفت) يافته بودند
 :)GHQ-28(ي سالمت عموم  ةپرسشنام ‐۱: مقياس ها 

 کي شده است، ي معرف ]۲۱[ لريتوسط گلدبرگ و ه که
ــشنامه ــرا  پرس ــه ب ــت ک ــكي اس ــتاندارد روانپزش  ي اس
 چهـار   ي دارا  و رود ي به کار مـ    ين سالمت روا  يغربالگر

، اضــطراب و ســازي ياس نــشانگان جــسمانيــمقر يــز
 يافـسردگ  و   ي، اخـتالل در عملکـرد اجتمـاع       يخواب يب

ـ ک شاخص ک  ي ي دارا يآزمون سالمت عموم   .است  يل
 بـه دسـت   فه ذکر شده    مؤلباشد که از جمع چهار       يز م ين

ن است کـه عامـل      ي از ا  ي حاک يمحاسبات آمار  .ديآ يم
درصـد   ۵۹ها   اسير مق يک از ز  ي در هر    يعمومسالمت  

اس از  يـ و چهار مق   ل داده است  يتشک انس آزمون را  يوار
ـ  يب همبـستگ  يضـر . ستنديگر مستقل ن  يکدي ـ ن ز ي ب ر ي
اس و  يمق ري هر ز  يز کمتر از درجه همبستگ    ياس ها ن  يمق
هـا نـشان     اسيمق رين ز ي ب يهمبستگ . است ياس کل يمق

 ۲۸ مجمـوع     اسـت و از    يک عامل عموم  يدهنده وجود   
ـ درصد از مجموع وار    ۳۲ پرسشنامهماده   انس را عامـل    ي
  .]۲۲[  دهديل مي تشکيعموم
بــا هــدف ز يــن :]۲۳[  متقابــلي وابــستگةپرســشنام ‐۲
 متقابـل در مـادران و همـسران         ي شدت وابستگ  يابيارز
 اعتبـار . ه اسـت  م شد يتنظمخدر  ماران وابسته به مواد     يب
 ۸۷/۰ کرونبـاخ  يفـا وه آلي با استفاده از ش    پرسشنامهن  يا

م شـده   يظنته  يگو ۳۶در   پرسشنامه .محاسبه شده است  
  بـه آن   يا نـه يت پـنج گز   کريف ل ي در ط  ياست و آزمودن  
ــ ــگو يپاســخ م ــد و تکمي ــه طــول ي دق۱۰ل آن ي ــه ب ق

ک نمره کل است    ي پرسشنامه يحاصل اجرا  .انجامد يم
 .باشـد  ي مـ  ي متقابـل آزمـودن    يانگر شدت وابستگ  يکه ب 

و شتر اسـت    يـ  متقابـل ب   يگر وابـستگ  انيـ شتر ب يـ نمره ب 
  .باشد ي م۱۸۰کند  ي که فرد کسب ميحداکثر نمره ا

پـس از مراجعـه بـه تنهـا مرکـز            :پژوهشروند اجراي    
درماني اجتماع محور در شهر سمنان، اطالعات جمعيت        
شناختي اوليه ازجمله سن، جنس، وضعيت تأهل و مدت         

از . شدشرکت در درمان کليه بيماران تحت درمان تهيه         
ميان اين فهرست اسامي آن دسته از بيمـاران متأهـل،           
که به دليل سوء مصرف مـواد اپيوئيـدي تحـت درمـان       

ن يــســپس موافقــت همــسران ا. بودنــد، انتخــاب شــد
 و  ي شرکت در پژوهش به صـورت شـفاه        يماران، برا يب

ـ بـه ا  . دي، جلب گرد  يکتب   همـسر  ۳۰ب تعـداد    يـ ترتن  ي
و " يمت عمـوم  سـال  "يانتخاب شدند و پرسـشنامه هـا      

  . ل کردندي تکميرا به صورت انفراد"  متقابليوابستگ"
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     ها يافته

هاي استخراج شده از پرسش نامه ها در دو مرحلـه            داده
ــا اســتفاده از ضــريب: تحليــل شــدند  در مرحلــه اول ب

همبستگي پيرسون همبستگي ميـان نمـرات وابـستگي         
ــالمت   ــي س ــره کل ــل و نم ــوميمتقاب ــر عم ــز زي  و ني

 در جــدول .ياســهاي چهارگانــه آن محاســبه گرديــدمق
ميانگين و انحراف استاندارد نمـرات وابـستگي         ،۱شماره
هاي چهارگانه سالمت    سالمت عمومي و مؤلفه    متقابل،

که ديده مي شـود      همان گونه . اند عمومي منعکس شده  
باالتر از سه مؤلفـه      خوابي ميانگين مؤلفه اضطراب و بي    

عملکــرد   درفــه اخــتاللپــس از آن مؤل. ديگــر اســت
اجتماعي باالترين ميانگين را دارد و باالخره پس از اين          

سازي و افسردگي بـه ترتيـب داراي         دو مؤلفه، جسماني  
همانگونه کـه در جـدول      . هاي باالتري هستند   ميانگين
همبستگي مثبـت معنـاداري      شود، مشاهده مي  ۲ شماره

ميان نمـره کلـي سـالمت عمـومي و نمـره وابـستگي              
بررســي هــر يــک از . ابــل همــسران وجــود داشــتمتق

   اين است كه كليه ها به طور جداگانه نيز حاکي از مؤلفه

هاي سالمت عمومي با وابـستگي متقابـل رابطـه            مؤلفه
بـراي   در مرحلـه دوم،   . همبستگي مثبت معنـادار دارنـد     

هاي سـالمت عمـومي      يک از مؤلفه   بررسي اينکه کدام  
ي متقابـل را بهتـر تبيـين        وابـستگ  ها يا ترکيبي از مؤلفه   

از آزمـون رگرسـيون بـا روش گـام بـه گـام               کننـد،  مي
چهار مؤلفه سالمت عمومي و نمـره کلـي         . استفاده شد 

و نمـره   ،  بين هاي پيش سالمت عمومي، به عنوان متغير    
وارد معادلـه   وابستگي متقابل، به عنوان متغيـر وابـسته،         

 مـشاهده   ۳ همانگونـه کـه در جـدول      . دند ش رگرسيون
کنيد، در مرحله اول اضطراب به تنهايي و در مرحله           مي

دوم اضطراب و عملکـرد اجتمـاعي بـا هـم در تحليـل              
اساس ضرايب تعيين با توجه      بر. رگرسيون نمايان شدند  

ــون   ــودن آزم ــادار ب ــه معن ــاي ب  ) >F )۰۰۱/۰P  وt ه
و اضـطراب و    ۳۱/۰توان گفت اضطراب بـه تنهـايي         مي

واريـانس وابـستگي     از   ۴۶/۰عملكرد اجتماعي بـا هـم       
   .کنند متقابل را تبيين مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 انحراف استاندارد ميانگين شاخص ها
۸۲/۶۷  وابستگي متقابل   ۵۱/۸  

۳۳/۳۷  سالمت عمومي  ۵۶/۹  

۳۰/۹  جسماني سازي  ۱۶/۳  

۲۱/۱۳  اضطراب و بي خوابي  ۳۶/۲  

۹۳/۹  اختالل در عملکرد اجتماعي  ۱۴/۳  

۸۶/۸  افسردگي   ۷۶/۳  

هاي توصيفي نمرات وابستگي متقابل و سالمت عموميداده‐۱جدول شماره  
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 بحث

 
 

ـ    ين پژوهش نشان م   ي حاصل از ا   يها افتهي ن يدهد که ب
 متقابل همسران افراد دچار سوء مصرف مـواد         يوابستگ

 از آنجـا   .ارد رابطه مثبت وجود د     آنان يعمومو سالمت   
 نـشانگر   يوم سالمت عم  پرسشنامهكه نمرات باالتر در     

ـ انگر ايـ  بجهين نت يا  است، يعدم سالمت روان   ن اسـت  ي
 يهـا  نـشانه ش  ي متقابـل بـا افـزا      يش وابـستگ  يکه افزا 

 سـالمت   يهـا  مؤلفـه  يبررس . همراه است  يب روان يآس
 هــا ه مؤلفــهيــاســت کــه کلن يــز نــشانگر ايــ نيعمــوم

، ي اخـتالل در عملكـرد اجتمـاع     ،يخـواب  ياضطراب و ب  (
ن يا متقابل   يبا وابستگ  )ي و افسردگ  يجسمان يها نشانه

 ن اسـت کـه    ي از ا  يج حاک ي نتا ،عالوهه  ب .دارندرا  ارتباط  
  تواماً ي اجتماع عملكردو   و اضطراب    ييبه تنها اضطراب  

نمره کلـي سـالمت، جـسماني       (ها   نسبت به ساير مؤلفه   
ن بهتـري بـراي     بـي  متغيرهاي پيش ) سازي و افسردگي  

 اين يافته به اين معنـي اسـت       . وابستگي متقابل هستند  
  متقابل همسران افراد دچـار سـوء       يتوان وابستگ  يکه م 

زان اخــتالل آنهــا در يــ را از ميديــوئيمــصرف مــواد اپ
اسـتنباط   ز سـطح اضـطراب آنهـا      ي و ن  يعملکرد اجتماع 

ـ  از ا  يحـاک  يبه گونـه ضـمن    ن  يها همچن  افتهي. کرد  ن ي
مــواد افــراد دچــار ســوء مــصرف همــسران  ،اســت کــه

ا يــ بــا متــادون يــيســم زدا(درمــان  ازپــس  يديــوئياپ
 يبهبـود و  ) ين و درمان اجتماع محـور متـوال       يبوپرنورف
 در حد نرمـال     ياز نظر سالمت روان    ،شوهرانشان ينسب

 آنها در حد نرمـال      ي چرا که نمرات سالمت روان     هستند

  .B  Beta t R2  F  Sig  متغيرهاي پيش بين  گام
  ۰۰۱/۰  ۱۷/۲۷  ۳۱/۰  ۲۱/۵  ۵۶/۰  ۰۳/۲  اضطراب  ۱

۶۶/۱  ۴۶/۰  ۶۵/۴  

۲  

  اضطراب 
   عملکرد اجتماعي

  
  

۰۸/۱  ۴۰/۰  ۰۰/۴  ۴۶۹/۰  ۱۴/۲۵  ۰۰۱/۰  

 سطح معناداري GHQ  rشاخص هاي 

  ۰۰۱/۰  ۵۱۸/۰  نمره کلي سالمت عمومي
 ۰۰۱/۰  ۳۴۱/۰  ينشانگان جسماني ساز
 ۰۰۱/۰  ۵۶۵/۰  اضطراب و بي خوابي

 ۰۰۱/۰  ۵۱۷/۰  اختالل در عملکرد اجتماعي

  ۰۲۲/۰  ۲۹۴/۰  افسردگي

 همسران افراد دچار سوء عموميهاي سالمت   ضريب همبستگي پيرسون بين نمرات وابستگي متقابل و شاخص‐۲جدول 
 مصرف مواد

 هاي سالمت عمومي  تحليل رگرسيون گام به گام وابستگي متقابل بر مؤلفه‐۳جدول     
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 مطالعـات   يهـا  افتـه يج بـا    ين نتـا  ي ا کلدر   .بوده است 
 ي بر عدم سالمت روان    يمبن ]۱۲،۲۰،۱۹،۱۸،۱۶[ گذشته

 يهـا  افتهين حال   ي با ا  .همگرا است افراد وابسته متقابل    
 و اضـطراب  ياختالل در عملکرد اجتمـاع  حاضر  مطالعه  

کــه ي درحالدانــد ي متقابــل همبــسته مــيبــا وابــستگرا 
 يگر اعـضا  ي د اي همسران   يافسردگبر   ذشتهگمطالعات  
از آنجــا کــه  .]۱۵ ،۱۳ ،۱۲[ انــد د داشــتهيــکأتخــانواده 
ـ  متقابـل در اصـل       يوابستگ  بـه   يرتبـاط ک اخـتالل ا   ي

رسـد کـه اخـتالل در        ي به نظر م   يمنطقد  يآ يحساب م 
 ک مطالعه يدر  . ان شود يها نما  لي در تحل  يروابط اجتماع 

 ،۲۴[ ک بـرن ي ار١٣ي تبادل يها لي با استفاده از تحل    ]۱۷[
ـ   يهـا  خه نشان داده شـده اسـت کـه نـس          ]۲۵ ش  ي از پ
جاد ي در ا  ١٥ي روانشناخت يها ي باز و ١٤ين شده زندگ  ييتع

ل هستند که منجر به اخـتالل در        يدخ متقابل   يوابستگ
ن نــسخه هــا معمــوالً يــا. شــوند ي مــيروابــط اجتمــاع

م يز تـصم  يـ  در خـانواده و ن     يساب اکت يمحصول رفتارها 
 فـرد   يبرا يه اتخاذ شده در دوران کودک     ياول يها يريگ

ـ هوبه   ه منجر هستند ک   ي، سـرکوب  ١٦ار سـازگار  يبـس  تي
 نگــراي نجــات ديســوبــه افتن يــســوق  و ١٧يجــانيه
اخـتالل  نـه   يدر چهار زم   منفعل   يرفتارهان  يا .شوند يم
 ،) نـدارم  يمـن مـشکل   (وجـود مـشکل     : کننـد  يجاد م يا

 همـسرم خـوب شـود مـشکل     يوقتـ (ت مـشکل  يـ اهم
همه مردهـا مثـل     ( راه حل مشکل   ،)برطرف خواهد شد  

 توانم تنهـا    يمن نم (ت حل مشکل    يو ظرف  )هم هستند 
ـ دنبال  ه  ک زن ب  ي).  کنم يزندگ  يک نـسخه وابـستگ    ي

 يب شـود هرکـار    يـ  ترغ يمتقابل ممکن است به راحتـ     
 يهمان رفتـار  درست   . نجات همسرش انجام دهد    يبرا

ـ ا .داد يانجـام مـ    ١٨ اش يپـدر که در خانواده      يعنـ ين  ي
ـ  ا .١٩هي ثانو ي ارتباط يستيک همز يشروع    ين رفتارهـا  ي

 ي روانـشناخت  يهـا  ين باعـث بـروز بـاز      يمنفعل همچن 

                                           
13- Transactional analysis  
14- Life scripts  
15- Psychological games  
16- Over adaptation  
17- Emotional repression  
18- Original family  
19- Secondary symbiosis  

: رنـد ي گي به خود مـ يدر پ يپت يشوند که سه وضع   يم
شــخص  .٢٢ گــر و مالمــت٢١ي، قربــان٢٠هنــدهنجــات د

ـ وابسته متقابل از موضـع        يک نجـات دهنـده در بـاز       ي
شود  يگرفتار م »  خواهم به تو کمک کنم     يمن فقط م  «

را، کـه   خـود  ي زندگ٢٣د مهمافرا از يکيکند   ي م يو سع 
 ي را بـاز   ي نقـش قربـان    ير کند ول  ييخواهد تغ  يواقعاً نم 

گر نقـش   يدو بـاز    هـر  يپس از مدت   .ر دهد ييکند، تغ  يم
فـرد وابـسته متقابـل ابتـدا بـه           کنند؛ يخود را عوض م   

گـر را   يدهـد و فـرد د      ير نقش مـ   ييگر تغ  موضع مالمت 
 را بـا فـرو رفـتن در     يکند، سپس بـاز    ير م ييوادار به تغ  

اسـتفاده و    ء، سـوِ  يديـ ما نا يها  و احساس  يباننقش قر 
ز ابتـدا از نقـش      يـ فرد مهم ن  . برد يان م ي به پا  يافسردگ
ــان ــت يقرب ــش مالم ــه نق ــر  ب ــع( گ ــه در آن يموض  ک

ــيپرخاشــگر ــتغ )دهــد ي و خــشونت رخ م ر موضــع يي
 کـه   يا  نقش نجـات دهنـده      را با    يدهد، سپس باز   يم

ر کند،  ييغدهد که ت   يکند و قول م    يمعموالً خوب رفتار م   
ار بوده و مرتباً تکرار     ين تبادالت ناهش  ي ا .برد يان م يبه پا 
   .شوند يم

ـ   ازيهـا  دهد کـه نـسخه   يگر نشان ميمطالعات د  ش يپ
 موجـب  ي مـشابه بـه طـور  ز يـ  ن ٢٤ين شده فرهنگـ   ييتع

 متقابـل   يشـوند و بـه وابـستگ       ي مـ  ياختالالت ارتبـاط  
  به زنـان   يري سلطه پذ  ي مثال القا  يبرا. کنند يکمک م 

اند و دختران و مادران       توجه ينکه مردان کانون اصل   يو ا 
ـ هـا را    فرهنگ ي به آنها خدمت کنند، در برخ      يستيبا ج ي

تواننـد   يمـ ن  يهمچنـ د  يها و عقا   ن نگرش يا .]۲۶[ است
 متقابـل را    ينه وابـستگ  ي و زم  نسل به نسل منتقل شوند    

  .]۲۷[  همسران فراهم آورنديبرا
ـ  با به هرحال    يهـا  يآزمـودن  توجـه داشـت کـه        يستي

 يديـ وئيهمسران افراد وابسته بـه مـواد اپ   حاضر   مطالعه
 بوده اند که حداقل ده روز در جلسات         ييپس از سم زدا   

 اجتماع محور شرکت کرده بودند و ممکن اسـت      يدرمان

                                           
20- Rescuer  
21- Victim  
22- Persecutor  
23- Significant others  
24- Cultural scripts  
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...سالمت روان در همسرانمتقابل و وابستگي٧٤  
                                                                                                    

 همسرانـشان   ين مسئله در کـاهش عالئـم افـسردگ        يا
توانـد   ين تفاوت مـ   ي ا يگر برا ين د ييتب. مؤثر بوده باشد  

، يديـ وئيمـواد اپ   الکـل،  (ي نوع مواد مصرف   د که ن باش يا
در افراد وابـسته    جاد شده   يم ا يبا نوع عال   ...)محرکها و   

 منـد ازين مسئله ن  ي اما اثبات ا   ، داشته باشد  متقابل ارتباط 
 بـه دسـت    يهـا  افتهيبا توجه به    . استشتر  يقات ب يتحق

 متقابـل   ي وابستگ چه جه گرفت که هر   يتوان نت  يآمده م 
 آنهــا درســطح ي ســالمت روانــ باشــدشتريــبهمــسران 

 و اضـطراب و   يياضـطراب بـه تنهـا      . اسـت  يتـر  نييپا
 يتواننـد وابـستگ    ي توامـاً مـ    يعملکرد مختـل اجتمـاع    
.  کننــدينــيب شيپــن افــراد يــامتقابــل را در همــسران 

 را تجربــه ياديــهمــسران وابــسته متقابــل اضــطراب ز
از  .شان دچار اختالل اسـت     يعملکرد اجتماع   و کنند يم
 متقابـل تنهـا     يوابـستگ توان گفت کـه      يگر م ي د فطر

ست و  يـ نالکـل   همسران مـصرف کننـدگان       محدود به 
 ازز يـ  نيديـ وئيسوء مصرف مـواد اپ    همسران افراد دچار  

  . برند ي رنج مين مشکل ارتباطيا
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