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  چکیده

 سوءمصرفافراد مبتال به اختالل در  یعاطف یوابستگاز  رفت برونیستهتجربه ز هدف پژوهش حاضر مطالعه

جامعه هدف . روش تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. استمواد

مصاحبه تا جایی ،است افتهیساختار مهیابزار پژوهش مصاحبه ن. کلیه اعضاي انجمن معتادان گمنام است

 10در برنداشت و به حد اشباع نظري رسید و در نهایت جامعه هدف به هاي جدیدي  ادامه پیدا کرد که داده

. انجام شدی، و انتخاب يدر سه مرحله باز، محور و کدگذاريمداوم  سهیمقا قیها از طر داده لیتحل .نفر رسید

ود خ«و  »کفایتی یب«یمقوله اصل2معتادان گمنام از وابستگی عاطفی شامل  تجربهدهد که  ها نشان می یافته

، »بیم خسران«، »وابسته افراطی«، »از مرزهاي فردي و بین فردي در حفاظتضعف «اولیهمقوله 11و » یبیتخر

نداشتن «، »تمایزیافتگی پایین«، »فقدان قاطعیت کافی«، »افراطی دهی سرویس«، »شکست در گسست«

ها نشان داد عملکرد افراد  فتهیا. است»تسلیم«و  »پایین نفس عزت«، »پذیري آسیب«، »استقالل فکري و عاطفی

ها بدون فردي  آن. شود معتادي که داراي وابستگی عاطفی هستند، بدون حضور فرد مقابل دچار مشکل می

کنند و همچنین به دلیل ترس از طرد شدن مانند یک قربانی  کفایتی می که به آن وابسته هستند احساس بی

  .رسانند عمل کرده و به خود آسیب می
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  طرح مسئله

کـه پایـه و اسـاس بـسیاري از  شود یترین انحرافات اجتماعی محسوب م اعتیاد یکی از مهم

روانی و  اي یدهاعتیاد بیش از آنکه پد. و معضالت اجتماعی در سطح جامعه است ها یبآس

شناسی  تعریف طبی اعتیاد که مبتنی بر نشانه در. شخصی باشد، یک پدیده اجتماعی است

اعتیاد سندرمی بالینی با تظاهرات رفتاري، شناختی و فیزیولوژي است : شود یاست گفته م

و ب ،سادوك(فـرد مـصرف مـواد را بـه رفتارهـاي دیگـر تـرجیح دهـد  شود یکه باعث م

  ). 1382، ، وسادوك

وابستگی بـه مـواد مخـدر عوامـل  یريگ لکه در شک دهد یبالینی نشان م هاي یافته

شـیوه زنـدگی، روابـط اجتمـاعی، نگـرش، شخـصیتی، هاي یژگیمختلفـی ازجمله و

اند  باورهـا، احـساسات، دلبستگی ها، عواطف و رفتارهایی که در طی رشد فرد شکل گرفته

ها نیاز به  انهمه انس. کند یدخالت دارند و ایـن وضعیت فرد را مستعد و آماده مصرف م

برقراري ارتباط دارند؛ اما در افرادي که مشکل شخصیتی دارند، این ارتباط به شکل افراطی 

اي است  پیچیده مسئلهوابستگی عاطفی، . شوند ی دچار وابستگی ناسالم مینوع بهآید و  یدرم

  . ینه وابستگی اصوالً ترس زیادي نهفته استزم پسدر . که آگاهانه نیست

کنند اگر بندهاي عاطفی خود را بگسلند،  ون هیچ دلیل خاصی احساس میافراد بد  

این نوع وابستگی، شبیه وابستگی به . حتمًا دچار مشکالت و خطرات زیادي خواهند شد

وقتی فرد در . گیرد بندي سندرم استرس قرار می مواد اعتیادآور است؛ به همین دلیل در دسته

یا از بین برود، فرد احساس اضطراب و نگرانی مدت کوتاه، بندهاي عاطفی ضعیف شود 

تواند وجود خودش را بدون آن بند  در این مرحله، او نمی). 254: 1399بیتی، (کند  می

در نتیجه، یک . آورد یمعاطفی تحمل کند؛ لذا براي کاهش این رنج، مجدداً به مواد روي 

تگی به مواد کمک شود که به ماهیت مزمن بودن و شدت وابس چرخه معیوب تولید می

  ). Villarroel, 2009: 639&Witkiewitz(کند  می

اعتیاد است و ایـن تـصور وجـود  بهترین عامل زیرساز در ابتال  شخصیت مهمبنا میید

شخصیتی هستند که آنها را نـسبت  يها دارد کـه سـوءمـصرف کنندگان مواد، داراي ضعف
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: 1389و همکاران،  قمري(سـازد پـذیر مـیببـه مـصرف داروهـا و معتاد شدن به آنها آسی

کننده مواد مصرف ایافراد معتاد  يمختلف بر رو يها شده با آزمون انجام قاتیتحق). 78

 تیهمچون شخص تییاغلب از اختالالت شخص اكیمعتادان به مشتقات تردهد که نشان می

  ).120: 1392، ي و همکارانآزاد مرزآباد(برند  یوابسته رنج م

به مراقبت  ازحد یشو ب ریفراگ ازیاست که با ن یوابسته اختالل مزمن تیشخص اللاخت

بودن و  یمتک، یريپذ سلطه يبه رفتارها تیدر نهارپا، ید يالگو نیا. شود یشدن شناخته م

 ادیز ياختالل شامل دشوار نیا هیاول یصیتشخ يها مالك. گردد یمنجر م ییترس از جدا

 تیدار شدن مسئول عهده يبرا گرانیبه د ازینگران، یدشورتبدون م گیري یمدر تصم

در شروع کردن  یناتوانگران، یدر مخالفت با د ادیز يدشوار، یموضوعات مهم زندگ

و  یبه کسب مهرطلب دیشد ازینفس و ن فقدان اعتمادبه لیها و انجام دادن کارها به دل پروژه

  ).American Psychiatric Association, 2013(است  گرانیکمک د

اختالل شخصیت وابسته اغلب همراه با اختالالت روانی دیگر ازجمله اختالالت 

و نیز همراه با ) Castelló, 2012(افسردگی، اختالالت اضطرابی و اختالالت سازگاري 

اختالالت شخصیت مرزي، دوري جو و نمایشی روي  یژهو اختالالت شخصیت دیگر به

ختالل اضطراب جدایی در کودکی یا نوجوانی ممکن بیماري جسمانی مزمن یا ا. دهد یم

: 1393پزشکی آمریکا،  انجمن روان(است فرد را براي مبتال شدن به این اختالل آماده کند 

درصد از کل  5/2و  یتاختالل شخص يدرصد از افراد دارا 14اختالل را  ینا شیوع). 148

 یشتربا مردان ب یسهزنان در مقاوابسته در  یتاند و بروز اختالل شخص جامعه برآورد کرده

  )Fossati et al, 2008: 384(ت اس

و  یگرانارتباط با د يبرقرار یازمندن یان،است که آدم یعیواقع سازگارانه و طب به ینا

 یشب یوابستگ یازهاين ینوابسته ا یتشخص يها باشند، اما در افراد داراگرفتن از آنیاري

افراد با ).Maccaferri et al, 2020: 184(ساز باشندمشکل کامًال توانند یاز اندازه بوده و م

سرپوش  يو شکست و برا یفرار از ناکام يوابسته، برا یتیشخص هاي یژگیداشتن و

و با  زنند یخود، دست به مصرف مواد مخدر م هاي یگذاشتن بر نقاط ضعف و ناتوان
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 یزيهر چ یرفتنبه پذ و حاضر کنند یم یدابه احساس لذت دست پ یادآورمصرف ماده اعت

  ).63: 1395ی، زارع. (بخش هستند لذت ربهتکرار آن تج يبرا

 سال 22تا 13بین  آموز دانش1533در همین راستا، مؤمنه و همکاران با مطالعه بر روي 

وجود دارد  یعاطف یمصرف مواد و وابستگ ینکه رابطه مثبت ب ندنشان داددر اکوادر، 

)Momeñe et al, 2021: 127(.  ،استسیویکز و همکاران دریافتند که آموزش تنظیم عاطفه

شود  یممندي و کاهش عواطف منفی  یترضاموجب کاهش مصرف الکل، افزایش 

)Stasiewicz et al, 2013: 436.(  

) NA(ي بهبود وابستگی به مواد، عضویت در انجمن معتادان گمنام ها روشیکی از 

موادبهاعتیادکهاستمردانیوزنانازتفاعیغیرانیک انجمنگمناممعتادان. باشد یم

مرتبطور  به وهستندبهبوديدر حالکهاست، معتادانیبودهشان یاصل مخدر، مشکل

 هرگونهازپرهیز کاملبرنامهاین. کنندحفظراخودپاکیهمکمکبهتاآیند یم همگرد

این درافراد. استمخدردموامصرفقطعبهتمایلعضویتالزمۀ  تنها. استمخدرمادة 

معتادانانجمن(بمانندپاكوکنندزندگیمخدرموادبدونچگونهکهآموزند یم انجمن

  ).25: 1392گمنام، 

در معتادانمصرف براي بار اولازقبلها  مدت بیماريکه ایناستمعتقدانجمناین

داشتن، دوستقدرتووجدانماننداحساسیوفکريهاي یتقابل واستداشتهوجود

پرهیزصرفًاازفراتربسیارمعتادبیماردرمان.استگرفتهقرارمخدرموادتأثیرتحتشدیدًا

مابیماريها  قدم اینکنیم، گرچه یم استفادهگانه  دوازده يها قدم ازما. استمخدرمواداز

مرکبگمناممعتاداننانجمۀبرنام. »شود یم التیامموجبیجتدر به کند، اما نمیمعالجهرا

 معتادانواستشدهبیانسادهبسیارقدمدوازدهدرمانیروشطریقازکهاستاصولیاز

بودنعملیبرنامهاینمهمبسیارنکتۀ  ببرند؛کاربهخودروزمرة  زندگیدرراآنتوانند یم

  ).38: 1385گمنام، معتادانانجمن(استآن

اد و گسترش این پدیده در جامعه امروز ما و پیامدهاي با توجه به آمار روزافزون اعتی

تخریبی آن، در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و تهدیدهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، 
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همچنین بهبود وابستگی . مختلف اهمیت بسزایی دارد در موضوعاتپژوهش در این زمینه، 

عالوه بر این نقش مؤثر . باشد از وابستگی عاطفی مؤثر رفت برونتواند در  به مواد، می

خود، درمان مناسب و پیشگیري از عود مجدد انجمن معتادان گمنام در رسیدن به اهداف

تري نسبت به پدیده وابستگی عاطفی و  رسد که مطالعه عمیق اعتیاد، ضروري به نظر می

ش بر این اساس، در این پژوه. اعتیاد در اعضاي انجمن معتادان گمنام، صورت پذیرد

رفت از وابستگی عاطفی در اعضاي  پاسخ به این سؤال هستیم که تجربه زیسته برون درصدد

  انجمن معتادان گمنام چگونه است؟

  

  پیشینه پژوهش

اي که به  هاي علمی فارسی، مطالعه هاي مشابه در پایگاه با وجود جستجو با انواع کلیدواژه

. سوءمصرف مواد بپردازد، یافت نشد شکل کیفی به بررسی وابستگی عاطفی در افراد داراي

هایی که بیشترین ارتباط با  شده بود که به نتایج آن کمی انجام صورت بهمطالعات مشابهی 

  .شود این پژوهش داشتند اشاره می

بینی اعتیاد نوجوانان و درمان  پژوهشی با هدف پیش) 1398(درویشی لرد و رستمی 

هند که افراد با سبک دلبستگی ناایمن، مسائل د آنها با متغیر سبک دلبستگی، نشان می

هاي ایمن دارند و این  بیشتري در عملکرد بین فردي و مقابله با استرس در مقایسه با دلبسته

  .تواند خطر مصرف مواد را در آنان افزایش دهد یممسئله

 يها سبک یروابط علّ بررسی با هدف پژوهشی) 1396(ینی و همکاران الدشمس

 دهد یمها نشان  یافته. انجام دادند یادبه اعت ینفس با آمادگ و عزت ییحساس تنهاای، دلبستگ

یرها، متغ یاناز م است وبرخوردار  یمناسب یبرازندگ يها آمده از شاخص دست مدل بهکه

نفس  عزت یول رد؛دا یادبه اعت یبر آمادگ يو معنادار یمدوسوگرا اثر مستق یسبک دلبستگ

دوسوگرا هم  یسبک دلبستگبنابراین، . رددا يابطه معکوس و معنادارر یادبه اعت یآمادگبا 

به  یکننده آمادگ بینی یشنفس پ و عزت ییواسطه احساس تنها به یرمستقیمو هم غ یممستق

  .استیاداعت
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عاطفه بر  یمآموزش تنظ یربا هدف تأث یپژوهش) 1395(و همکاران  غفاردوست

 یجنتا. انجام دادند یناز مصرف متامفتام یل ناشزنان مبتال به اختال یعواطف مثبت و منف

رد، ندا داري	یمعن یرتأث یعواطف منف يعاطفه بر رو یمکه آموزش تنظاست یننشانگر ا

عواطف مثبت زنان مبتال به اختالل مصرف مواد  دار	یمعن یشموجب افزا آموزشینا یول

مصرف مواد  يل خطرزا برااز عوام یکیعاطفه  یمیکه بد تنظ ها نتیجه گرفتند آن. شود می

تر در معرض  و کم یدر معرض عواطف منف یشترافراد ب ینا ینکهبا توجه به ا باشد و	یم

 هاي	حالت یمتنظ ياحتماالً برا آور، هاي استرسیتدر موقعباشند، 	یعواطف مثبت م

 یوةش تواند	یعاطفه م یمآموزش تنظ ینبنابرا. کنند یمواد را انتخاب م ی، مصرفعاطف

  .ها مؤثر واقع شود داده و در کاهش مشکالت آن یادها  عواطف را به آن یمت تنظدرس

خاص نسبت به همسر و  یوابستگبا هدف بررسی  )1388(و همکاران  ارپوریبخت

 سالمتخاص نسبت به همسر و یوابستگ نیکه ب گیرند نتیجه میمعلمانسالمت روان در 

افراد  نیخاص ا یوابستگ شیبا افزا کهی معن نیبد. وجود دارد يمعنادار یروان رابطۀ منف

 ریبا توجه به تأثها  یافتهنیا. یابد یآنان کاهش م یروان سالمتبه همسرانشان، شاخص

 ياز سو قیمبرم به تشو ازیماندن، ن تنهاو یازجمله، ترس از رهاشدگ(بر افراد  یوابستگ

  .گیرند ر میمورد تبیین قرا) مختلف یو روان یجسمهاي  یماريو ب گرانید

بررسی اختالالت شخصیتی مرتبط با رفتارهاي با هدف ) 1388(و همکاران  یرامیب

جنایی و وابستگی به مواد در افراد مجرم غیر وابسته به مواد و افراد مجرم وابسته به مواد و 

 يها گروه ینوابسته ب یتکه از نظر اختالل شخص گیرند نتیجه می مقایسه آنها با افراد عادي

نسبت  يباالتر یانگینم ،کور تفاوت وجود دارد و گروه وابسته به مواد در اختالل مذکورمذ

  .داشت عاديبه گروه 

در  کننده محافظتهاي فردي  یژگیودر پژوهش خود با هدف بررسی ) 1384(هدایتی 

شتر عود نیافته بی معتادانگیرد که  برابر عود اعتیاد در معتادان گمنام شهرستان شیراز نتیجه می

سال به باال بوده و روش مصرفشان بیشتر به شکل  34ی هستند که میانگین آنها متأهلافراد 

، با وجدان تر، داراي گراتر برونباشد و ضمناً به لحاظ شخصیتی  یمکشیدن، خوردن یا انفیه 
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همچنین این افراد حضور بیشتر و . ثبات عاطفی بیشتر و سازگاري بهتري با جمع هستند

برعکس معتادین عود یافته از افرادي هستند که . داشتند) NA(در جلسات گروه ي تر فعال

سال، مجرد یا متارکه کرده و اغلب آخرین روش مصرفشان پیش  30میانگین سن آنها زیر 

ذکرهاي شخصیتی  یژگیواز اقدام به ترك به شکل تزریق است و به لحاظ شخصیتی، فاقد 

به میزان کمتري دارند، ضمنًا حضور کمتر و هاي مذکور را  یژگیوهستند یا  شده

  .داشتند) NA(تري در جلسات گروه  یرفعالغ

هاي مقابله معتادان بر  یوهشي شخصیتی و ها اختاللیر تأثبا هدف ) 1384(کوشکی 

دهد که رابطه  ها نسبت به سو مصرف مواد و انتخاب نوع ماده مصرفی، نشان می نگرش آن

ي شخصیت و نگرش ها اختاللصیت و نوع ماده مصرفی، بین ي شخها اختاللمعناداري بین 

  .هاي مقابله و نگرش نسبت به مصرف مواد وجود دارد یوهشنسبت به مصرف مواد و بین 

هاي علمی خارجی نیز پژوهش کامًال مشابهی با مطالعه حاضر  با جستجو در پایگاه

  .ژوهش اشاره شده استهاي مرتبط با این پ در زیر به چند نمونه از پژوهش. یافت نشد

گیرند که آموزش تنظیم  در پژوهش خود نتیجه می) 2013(1استسیویکز و همکارانش

  .شود کاهش عواطف منفی میمندي و یترضاموجب کاهش مصرف الکل، افزایش عاطفه

یمشارکت گروهدر پژوهشی با هدف تأثیر مزایاي ) 2010(2کلی و همکارانش

دهند که آموزش مددجویان در  نشان مییاداعتدرمان  در تقویت و گسترشگام  دوازده

  .شود می ها آننفس و خودکارآمدي  انجمن معتادان گمنام باعث افزایش اعتمادبه

 یدو گروه از کسان یو شخص یحاالت عاطف یسهبه مقا دخو مطالعهدر ) 2006(3چن

 یگرد یو گروه دکنن یشرکت م یقدم که در جلسات معتادان گمنام به همراه برنامه دوازده

اند، در جلسات معتادان گمنام شرکت نمودهی، قدم که بدون مشارکت در برنامه دوازده

 یقدم گان در برنامه دوازدهدکنندر مشارکت یکه شوق زندگ دهد ینشان م یجنتا. پرداخت

 یقدم شرکت نموده و در برنامه دوازده) NA(در جلسات  فقط که ینسبت به کسان

                                               
1. Stasiewicz et al
2. Kelly et al
3. Chen



  

  1400پاییز، 29، شماره هشتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |74  

 ی،افسردگی، نگران یرنظ(شان یشده و از شدت عواطف منف یشتراند، بنداشته یمشارکت

برنامه دوازده یتدهنده اهم نشان یقتحق هاي یافته. شود میکاسته ) و وابستگی خصومت

  .استمعتادان به مواد مخدر  يبازپرور ینداز فرآ یعنوان بخش به یقدم 

اعتیاد،  در موردها  وهشدهد که اکثر پژ ي داخلی و خارجی نشان میها پژوهشمرور 

تأثیر سبک دلبستگی بر اعتیاد و بررسی نقش اختالل شخصیت در سو مصرف مواد  در مورد

صورت کمی  باشد و روش پژوهش عمدتًا به بخصوص اختالل شخصیت وابسته می

صورت عمیق  همچنین پژوهش کیفی که وابستگی عاطفی در معتادان را به. شده است انجام

رفت از وابستگی عاطفی  ر دهد و نقش انجمن معتادان گمنام را در برونموردمطالعه قرا

طبیعی در محیط واقعی خود و درك عمیق آن موردمطالعه و پژوهش قرار  طور بهمعتادان را 

  .نگرفته است

  

  هاي مفهومی سازه

از نظر پژوهشگر . از مصاحبه اهمیت دارد آمده دست بههاي  هاي کیفی، داده در پژوهش

شونده و برداشت او از دنیاي اطرافش اهمیت دارد و خود را درگیر  دیدگاه مصاحبهکیفی، 

ها و مفاهیم را نادیده  تواند نقش نظریه ینمحال، پژوهشگر  ینبااکند؛  هاي رسمی نمی نظریه

  .شود هاي مفهومی پرداخته می مرور سازه لذا، در این بخش از مقاله به. بگیرد

  

  اعتیاد

 يالگو کیاست که با  یبه مواد نشانگان یوابستگ یاشت جهاننظر سازمان بهد از

گردان،  روان يا داروها مانند، داروها یبا مصرف برخ. شود یخاص آشکار م يرفتار

. یابند یم تیاند، ارجح داشته يشتریکه قبالً ارزش ب ییبر رفتارها ژهیو ياز رفتارها ییالگو

است که به درجات  یفیک دهیبلکه پد .ستیمطلق ن یابستگو ینشانگان موردنظر به معن

  ).61: 1388، ي و همکارانباو(شود  یم یمختلف، متجل
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عنوان اختاللی با عود مزمن که با رفتارهاي تکانشی براي جستجوي مواد و  اعتیاد را به

فقدان کنترل براي ولع مصرف و رفتارهاي که به . اند ولع مصرف در نبود ماده تعریف کرده

هایی جدي که  یبآسباشد، اعتیاد با  یمهایی افراد داراي اعتیاد  یژگیوند از دنبال مواد هست

در سطح فردي، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادي، رفتاري، شناختی، هیجانی و زیستی به فرد 

  ).Everitt & Robbins, 2016: 31(باشد  یمآورد نیازمند توجه جدي  یموارد 

 شد یخاص اطالق م یبه حالت ییایمیبه مواد ش دایواژه اعتستم، یدر چند دهه اول قرن ب

و  ییدارو ادتع ییها واژه يالدیم 1931در سال . آمد یکه در اثر مصرف مواد به وجود م

.مطرح شد ادیاعت يبرا نیگزیجا ییها عنوان واژه به ورزیوسیله تاتوم و س به ییدارو ادیاعت

است  يمعتاد فرد«: کنند ونه تعریف میگ ینارا ییدارو ادیفرد معتاد و اعت ،ورزیتاتوم و س

و  مچ(»کند دایپ یجسم اییبدن یه و بدان وابستگدرا مصرف نمو یخاص ییایمیکه ماده ش

 دیرس جهینت نیبه ا یسازمان بهداشت جهان، يالدیم 1964در سال  .)87: 1382همکاران، 

نمود  هیآن توص يجا را به ییدارو یو وابستگ داردن یجنبه علم گریداد، یکه اصطالح اعت

)Everitt & Robbins, 2016: 43.(  

  

  وابستگی عاطفی

شود که بدون  وابستگی عاطفی نوعی نیاز عاطفی و روانی به فرد دیگري نامیده می

جهت به دیگران  و فرد وابسته ازآن خورد یاش به مشکل برم وجود او فرد وابسته، در زندگی

. دتواند تعادل روانی داشته باش دیگري نمیکند بدون حضور  شود که گمان می وابسته می

شود، به  می اش یابی یتدهد و مانع هو الشعاع قرار می وابستگی، تمام زندگی فرد را تحت

طریقی که تمامی زندگی فرد منوط به حضور شخص دیگر بوده و از دست دادنش سبب 

کند ل میروزانه وي را دچار اختال يبرهم خوردن تعادل روانی شده و تمامی کارها

)Castelló, 2012(.  

  :شود وابستگی سالم و ناسالم تقسیم می دو نوعاز نظر برنشتاین و لندگیراند وابستگی به 
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در وابستگی عاطفی سالم، فرد در زمان مناسب و در صورت نیاز، : وابستگی سالم

به  در روابط با دیگران احساس امنیت، اعتماد و عالقه. کند درخواست کمک می یمًامستق

روابط سالم و در حد اعتدال بوده و هر یک از طرفین در رابطه . دمیزان کافی وجود دار

خود توجه  یازهايکه به ن حال ینرفین درعط. دبراي دیگري ارزش و اهمیت قائل هستن

کنند و خویشتن حقیقی  دارند، حس محبت و همدلی را نیز از طرف مقابل خود دریغ نمی

  .دکنن خود را فراموش نمی

فرد در وابستگی عاطفی ناسالم سعی دارد طرف مقابل را تحت : وابستگی ناسالم

کنترل و نفوذ خود قرار دهد و به دلیل ترس از طرد شدن مانند یک قربانی هرگونه تحقیري 

یک رابطه مخرب ناشی از وابستگی سبب ).39: 1392برنشتاین و لندگیراند، (د را تحمل کن

شخص وجود داشته باشد که مبادا طرف مقابل او را تنها  شود که همیشه وحشتی در می

، توجه به این اند یناین افراد اغلب ناامید و اندوهگ. دبگذارد یا به او دسترسی نداشته باش

و همیشه احساس » کند تخریب می«نفس را  نکته ضروري است که وابستگی عاطفی اعتمادبه

از تنهایی، حس عدم امنیت، شرم،  خشم، تردید نسبت به خود، ترس از طردشدن، ترس

دیگران شما را دوست نداشته باشند یا از شما قدردانی نکنند  که ینحقارت یا ترس از ا

  . دوجود دار

کند و خودش  برد، تنها براي دیگران زندگی می فردي که از وابستگی عاطفی رنج می

کند، زمانی که  یزمانی که با دوستانش است، خودش را فراموش مد، گیر را نادیده می

کند تا مورد پسند و قبول  شود، خودش را تمام و کمال وقف آن کار می مشغول کاري می

کند به  اي از او قدردانی کند و در وابستگی، فرد شروع می دیگران قرار گیرد و یا ذره

و  ییدکند و نیاز به تأ توجه و در عمق وجود خود، احساس رضایت نمیگدایی کردن

اظهار  یراحت کشد و به از مطالبه حق خود خجالت مید، ی از سوي دیگران دارتصویب دائم

  ).1387رفیعی و جانبخش،(د کند تا رهایش نکنن کند، به دیگران محبت می عقیده نمی

  

  



  

  

  

  

77  |نجانی و همکاران، شجاعت رفس... رفت از وابستگی زیسته برونتجربه 

  اختالل شخصیت وابسته

، حال ینباا. شوند یبه سمت دیگران کشیده م یاًافراد مبتال به اختالل شخصیت وابسته قو

قدري متکی و منفعل هستند که ممکن است به خالف میل خود برسند، زیرا دیگران ها به آن

ها  آن. )Disney, 2017: 1193(شوند  یو ناشکیبا م آیند یاز فقدان استقالل آنها به تنگ م

دیگران . تصمیم را بگیرند ترین یجزئ توانند یهستند، حتی نم کفایت یاند ب که متقاعد شده

افراد مبتال به اختالل . توصیف کنند» چسبان« به این اختالل را ممکن است افراد مبتال

این افراد . اند مأیوس و طرد شده کنند یشخصیت وابسته وقتی تنها هستند، احساس م

 توانند یها نم آن. ها را ترك خواهند کرد که افراد نزدیک، آن شوند یمشغول این ترس م دل

اگر دیگران اعمال آنها را  کنند یزیرا احساس متازه را آغاز کنند،  هاي یتخودشان فعال

  . )Maccaferri et al, 2020: 183(هدایت نکنند، مرتکب اشتباه خواهند شد 

با  زنند؛ یدیگران از آنها بیزار نشوند، دست به هر کاري م که یناین افراد براي ا  

. کننده هستند راه، حتی زمانی که باور دارند این عقاید گمکنند یعقاید دیگران موافقت م

تا دیگران آنها را  گیرند یپذیرد، بر عهده مرا که فرد دیگري نمی هایی یتگاهی مسئول

. اند خرد شده کنند یها انتقاد کند، احساس م اگر کسی از آن. تأیید کنند و دوست بدارند

، بسیار یابند یو وقتی این روابط خاتمه م کنند یها با تمام وجود خود را درگیر روابط م آن

دیگر باشند تا  يا که فورًا جویاي رابطه شود یاین وابستگی مفرط باعث م. شوند یمتأثر م

  ).McClintock et al, 2015: 861(جاي خالی را پر کنند

  V-DSMتشخیصی اختالل شخصیت وابسته بر اساس  يها مالك

ی بودن و ترس از و متک یرپذ به مراقبت شدن که به رفتار سلطه ازحد یشنیاز فراگیر و ب

مختلف وجود دارد، به  هاي ینهشده و در زم ، در اوایل بزرگسالی شروعشود یجدایی منجر م

  :شود ییا تعداد بیشتري از موارد زیر نمایان م(که با پنج  یصورت

 هاي گیري یمتصمبدون مقدار زیادي مشورت با دیگران و اطمینان آفرینی آنها، در )1

  .مشکل داردروزمره
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  .مهم زندگی او را بر عهده بگیرند هاي ینهارد دیگران مسئولیت اغلب زمنیاز د)2

کمک یا تأیید را از دست  ترسد یدر ابراز مخالفت با دیگران مشکل دارد، زیرا م)3

  ).واقع بینانه از مجازات را منظور نکنید يها ترس:توجه(بدهد 

به علت (ل دارد مستقل مشک طور بهها با انجام دادن کارها  در شروع کردن پروژه)4

).و نه فقدان انگیزش یا انرژي ها ییدر قضاوت کردن یا توانا نفس اعتمادبهفقدان

، تا کند یبراي کسب مهرطلبی و کمک دیگران از هیچ کوششی فروگذار نم)5

  .که ناخوشایند هستند شود یانجام دادن کارهایی محدي که داوطلب

نتواند از خودش مراقبت کند،  کهینااز  یزآم اغراققتی تنهاست، به علت ترس و)6

  .کند ییا درماندگی ماحساس ناراحتی

منبع مراقبت و  عنوان به، فورًا رابطه دیگري را شود یوقتی رابطه نزدیکی قطع م)7

  .کند یمحمایت جستجو

به حال خودش براي مراقبت  رها شدنترس از  مشغول دلنامعقولی  صورت به)8

).132: 1393آمریکا،  یپزشک روانانجمن (است کردن از خویش

  شناسی روش

یدارشناسی است؛ در این پژوهش، نیاز به پدیفی و از نوع پژوهش ک یکپژوهش حاضر 

بنابراین، براي درك عمیق . درك و فهم عمیق پدیده در محیط واقعی و طبیعی خود است

پژوهش حاضر، مصاحبه را با افرادي که این پدیده را درك کردند، صورت پذیرفت که 

. باشد می 1399کنندگان، کلیه اعضاي انجمن معتادان گمنام شهر یزد سال  مشارکت

توسط پژوهشگر  ها کننده شرکتدر این روش . یوة هدفمند انجام شدشیري به گ نمونه

یدة مورد نظر هستند پدصورت مشخص داراي ویژگی و یا  شوند، چراکه یا به یمین چ دست

  . هستند و یا غنی از اطالعات در موردي خاص

 یريگ انجمن معتادان گمنام از روش نمونه يها، به کمک اعضابراي پیدا کردن نمونه

نفر از اعضاي انجمن معتادان گمنام که درگیر وابستگی  10نهایتًا و شدهدفمند استفاده 
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. دادند انتخاب شدند یمبیشترین اطالعات را در این زمینه به پژوهشگر ارائه عاطفی بودند و

وابستگی عاطفی و اعتیاد به حداقل یک  سابقۀبه پژوهش داشتن  ها نمونهي ورود ها مالك

پژوهش حاضر، اعضاي انجمن معتادان  کنندگان مشارکتازآنجاکه. نوع ماده مخدر بود

  .شوندگان در گذشته وابستگی به مواد مخدر داشتند گمنام بود، تمام مصاحبه

تفاده شد و افرادي که در گذشته سابقه جهت تشخیص وابستگی عاطفی از مصاحبه اس 

هاي اختالالت شخصیت وابسته  مالك بر اساسوابستگی شدید عاطفی به یک فرد بودند و 

DSM-IV این  ضمنًا. داراي شخصیت وابسته بودند، براي شرکت در پژوهش انتخاب شدند

عبارت بودند  یامدهاپاین . مورد از پیامدهاي وابستگی عاطفی بودند 5افراد داراي حداقل 

مشکل در گرفتن تصمیمات روزانه و عادي، نیاز به افراد دیگر براي به عهده گرفتن : از

، مشکل در ابراز مخالفت با دیگران به دلیل ترس از حمایت نشدن ها آنعمدةهاي  یتمسئول

ازحد براي جلب حمایت دیگران و انجام کارهایی که  یشبیید نشدن، منتظر ماندن تأو یا 

یز از نداشتن قدرت مراقبت از آم مبالغهندارند، احساس ناراحتی یا درماندگی و ترس  دوست

  .ي جدید بالفاصله بعد از ختم یک رابطها رابطهخود، جستجوي 

هاي  رفت از وابستگی عاطفی در زمان حال نیز نداشتن این عالئم و مالك مالك برون 

به اشباع  ها دادهه با نفرات آخر، الزم به ذکر است که در مصاحب. تشخیصی اختالل بود

بنابراین .نظري رسیدند، به این صورت که اطالعات جدیدي به اطالعات قبلی اضافه نشد

هاي کیفی بر اساس اشباع  سایر پژوهش مانند بهمالك تعیین حجم نمونه در این پژوهش نیز 

ا در مرحله بعد ت شدمکتوب  ها ، مصاحبهکنندگان شرکت یتبا رضا. ها بود یافتن مصاحبه

اخالقی پژوهش نیز قبل از مصاحبه  مالحظاتگرفتن  در نظربراي . یردقرار بگ یلمورد تحل

  .نامه کتبی گرفته شد یترضاها  ، از آنکنندگان شرکت

زیستهتجربهکنندگان  آن شرکت یبود که ط نیمه ساختاریافتهمصاحبه ابزار پژوهش 

 پژوهشگر در مصاحبه. نمودندیانب یلتفص ، بهطفیرفت از وابستگی عا برونپدیدهازراخود

از محدودة شیب اينهیگرچه زم. استفاده کرد یهاي باز و خنثاز پرسش چهره،چهره به

. ندشد دهیها در قلمرو مشخص پرس پرسش یشوندگان داده شد، ول ها به مصاحبه پرسش
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وابستگی عاطفی به  به، توضیحات الزم در موردبه مصاح شروعنینخستاز شیپ رو ینازا

محوري  سؤال. مشخص شدمصاحبه  يها قلمرو پرسشداده شد و سپس  شوندگان مصاحبه

  "چه تجربه و خاطراتی از رابطه عاطفی و وابستگی خود دارید؟"مصاحبه این بود که 

بر اساس نوع  سؤاالتشد و سایر  اصلی، مصاحبه هدایت می سؤالبرمبناي پاسخ به 

ي هدایت شد که با ایجاد ا گونه بهها  مصاحبه. شدند قبلی طراحی می لسؤاهاي فرد به  پاسخ

، حداکثر محتواي الزم براي هدف شونده مصاحبهو  کننده مصاحبهیک رابطه حسنه بین 

محوري پژوهش نیز عبارت بودند  سؤاالتسایر . استخراج شود شونده مصاحبهپژوهش از 

اطفی شوید؟ چه دالیلی باعث شد نتوانید از چه دالیلی باعث شد که درگیر این رابطه ع: از

رابطه عاطفی خارج شوید؟ شکست عاطفی را چگونه تجربه کردید؟ چه هیجاناتی را تجربه 

  ها چه کاري انجام دادید؟ کردید و براي رها شدن از آنمی

ابتدا . از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شد ها دادهوتحلیل  یهتجزبراي 

کاغذ پیاده شد و مفاهیم و مضامین فرعی شناسایی شدند و مضامینی که  ها روي مصاحبه

براي .قرابت معنایی داشتند، در یک دسته قرار گرفتند و مضمون اصلی استخراج شد

بررسی قابلیت اعتماد در پژوهش، تمام مصاحبه با جزئیات روي کاغذ پیاده شد و پژوهشگر 

 و قضاوتها  نی کرد و سعی کرد از برداشتمکرر مصاحبه و کدگذاري را بازخوا طور به

علمی متخصص در موضوع  یئتههمچنین سه نفر از اعضاي . شخصی به دور باشد

 شده استخراجکدهاي . موردمطالعه، فرایند کدگذاري را مورد بازبینی و ویرایش قرار دادند

  .کنندگان ارجاع داده شد و مضامین اصلی مورد تأیید آنها رسید به شرکت

  

  ها تهیاف

در پژوهش حاضر از نظر سن، جنسیت،  کنندگان مشارکتهاي جمعیت شناختی  یژگیو

  .باشد یم1و شغل به شرح جدول  تأهلمدرك تحصیلی، وضعیت 
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  در پژوهش کنندگان شرکت) جمعیت شناختی(آمار توصیفی دموگرافیک  -1جدول 

  شغل  تأهلوضعیت   تحصیالت  جنسیت  سن  کد

  آرایشگر  متأهل  زیر دیپلم  مرد  40  1

  آزاد  متأهل  دیپلم  مرد  36  2

  دار خانه  متأهل  دیپلم  زن  29  3

  کارمند  مجرد  لیسانس  مرد  24  4

  حسابدار  مجرد  لیسانس  زن  27  5

  روانشناس  متأهل  یسانسل فوق  زن  37  6

  مشاور خانواده  متأهل  یسانسل فوق  مرد  42  7

  محصل  مجرد  سوم دبیرستان  زن  17  8

  آرایشگر  متأهل  زیر دیپلم  زن  36  9

  سرباز  مجرد  دیپلم  مرد  26  10

  

شده با اعضاي انجمن معتادان گمنام که عالوه بر اعتیاد،  ي انجامها مصاحبهبر اساس 

ي وابستگی عاطفی را داشتند، نتایج حاصل از کدگذاري باز وابستگی عاطفی شامل ها نشانه

استخراج شدند که خود شامل مضامین » یبیتخرخود «و » کفایتی یب«دو مضمون اصلی 

  .شود یمفرعی هستند که در ادامه به آن پرداخته 
  

  ي اصلی و فرعی حاصل از تجربه اعضاي انجمن معتادان گمنام از وابستگی عاطفیها مقوله-2جدول 

  مضمون اولیه  مفاهیم
مضمون 

  اصلی

تفاوتی فرد  یبابطه با وجود دریافت حس خوب و لذت بردن از ر

  آزار و اذیت در کنارمقابل، دریافت محبت 

 در حفاظتضعف 

از مرزهاي فردي و 

  بین فردي

احساس ناتوانی و عجز در انجام هر کاري در نبود طرف مقابل،   کفایتی یب

گاه یهمفرط به تک ازینازحد،  یشب یتنگ دل
  وابسته افراطی

بیم خسرانترس از تنهایی، ترس از آینده

  شکست در گسستمدت کوتاهترك رابطه 
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  ترس از کنجکاوي و آزار آشنایان و دیگران
دهی  سرویس

  افراطی

  فاقد قاطعیت کافی  قبول درخواست دیگران، عدم توانایی نه گفتن

  تمایزیافتگی پایین  ی و اضطرابو ناامنفداکاري افراطی 

طرف  به ادیز توجه، مقابل طرف به حدواندازه یب تمرکز، کردن التماس

  مقابل

نداشتن استقالل 

  فکري و عاطفی

خود 

  یبیتخر

خودزنی، مصرف مواد و مشروب، جایگزین کردن رفتارهاي نامناسب 

، نه گفتن ییتوانا عدمیراخالقی با وابستگی عاطفی، رابطه جنسی، غو 

، کنترل عدمی و ذهن يریدرگی، سرخوردگي از خود، زاریو ب تنفر

مکرر  مرورحوصلگی،  یب، خوردن غصه، و عواطفاحساسات 

  نیغمگ يها دادن به آهنگ گوش، خاطرات

  پذیري آسیب

، نفس اعتمادبه نداشتنباور نداشتن خود، ضربات روحی به خود، 

توجهی به عالیق خود یب، حقیر دانستن خود، در ابراز وجود یناتوان
نفس پایین عزت

، نامناسب يرفتارها دیگر و يپرخاشگر، يدر برابر خودمحور میتسل

پذیرفتن توهین و خفت و خواري،
  تسلیم

  

  کفایتی بی) 1

ها و  یتفعالکفایتی دارد و انجام  احساس درماندگی و بی شدت بهفرد وابسته، 

را ... هاي روزانه مانند اشتغال و کسب درآمد، حل مسئله، مراقبت از دیگران و یتمسئول

یک واقعیت یتیکفایبدر واقع .داند یمیا بسیار دشوار بدون کمک دیگران، غیرممکن و 

افرادي . داند یمصالحیت  احساسی که فرد خود را ناالیق و بی. نیست و یک احساس است

ترین کارها  نفس پایینی نیز برخوردار هستند و در ساده کفایتی دارند از عزت که احساس بی

کفایتی با  یبمضمون اصلی . ندکن ینمهاي خود احساس لیاقت و صالحیت  یتمسئولو 

ي، وابسته افراطی، بیم فرد نیو ب يفرد يضعف در حفاظت از مرزهامضامین فرعی 
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دهی افراطی، فاقد قاطعیت کافی، تمایزیافتگی پایین  خسران، شکست در گسست، سرویس

  .کدگذاري شد

افراد وابسته با برقراري :ضعف در حفاظت از مرزهاي فردي و بین فردي) الف

کنند ولی در تنهایی احساس یاس  یمعاطفی پایدار با شخصی دیگر، احساس آرامش  ابطۀر

را ترك  ها آنبه همین دلیل همواره با این ترس روبرو هستند که دیگران . و طرد شدن دارند

هرچند، انسان به ارتباط مؤثر و هدفمند که بهبودي شرایط روحی و روانی را براي . کنند

شته باشد نیازمند است، اما افراد وابسته، آرامش خود را صرفًا در گرو طرفین به همراه دا

که نشان از ضعف در  ییها از گزاره ییها به نمونه یردر ز. دانند یمارتباط نزدیک با دیگري 

ها  در مصاحبهن کنندگاشرکت ياست و از سو يفرد نیو ب يفرد يحفاظت از مرزها

  :شود یاظهارشده بود اشاره م

کردم هرچند که کاذب  یممن در کنار طرف مقابل احساس ارزش و امنیت «: 1کد 

  .»بود

با همه اذیت «گفت  یمرا پذیرفته بود و  تیمحبت در کنار آزار و اذ افتیدر، 5کد 

خواستم خرابشون کنم و اینا  ینمو روزهاي خوب زیادي کنارش داشتم و  ها ساعتها شدن

  .»و هر سري برگردم به رابطه شه کنار بیایم با بقیه موارد یمباعث 

لیاقت و شایستگی طرف مقابل بود که ارزش،«: نیز در این مورد اظهار داشت 10کد 

کرد احساس  داد و مرا تحسین نمی اگر چنین اتفاقی رخ نمی. کرد یممن را تعیین و تأیید 

  .»کردم یمناتوانی و عدم ارزشمندي 

فرد  تفاوتی یدن از رابطه با وجود بحس خوب و لذت بر افتیدردر رابطه با  6کد  

همۀکنم علیرغم  یمگیرم احساس آرامش عمیقی  یموقتی در کنار او قرار «: گفت یممقابل

  .»دهد یمهایی که از خود نشان  تفاوتی یب

زننده است، لذتی  یبآسام شدهدلیل ادامه دادن رابطه علیرغم اینکه متوجه «: 8کد 

  .»برم یماست که از آن 
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و مشکالت  ها رنجافراد وابسته براي فراموش کردن دردها، :بسته افراطیوا) ب

 ها آن. کنند یمکنند و نیازهاي خود را در شخصی دیگر جستجو  یمخود، از خویشتن فرار 

فرار از خود به شخص یا چیزي . دهند یمهمواره احساس نیاز به دیگران را در خود پرورش 

  .و درخواست توجه افراطی همراه باشد ي زیادورز عشقتواند با  یمدیگر، 

غم و شادیم وابسته به او بود و اگر بود من کامل بودم و اگر نبود من هیچ «: 2کد 

جوري بود که هیچ کاري  یناوابستگی عاطفی براي من «دهد که  یمهمچنین ادامه » شدم یم

را نداشتم و نه اینکه  توانایی الزم واقعاًنه اینکه . توانستم انجام دهم ینمرا بدون آن فرد 

خواستم اما واقعیت این بود که من از نظر فکري و احساسی و عاطفی، روانی، معنوي  ینم

  .»بردم یمدر ناتوانی و عجز کامل به سر 

وضعیت خانوادگی ما بسیار «: یان کردبباره  یندراي بود، ا ساله17دخترخانمکه  8کد 

مادرم از این ازدواجش راضی . هد بپذیردخوا ینمپدرم اعتیاد دارد ولی . خوب نیست

ي پدرم ساخته و حتی اکنون نیز که اجازه طالق دارد به خاطر من و پا بهها سالنیست، اما 

اصًال. من از پدرم نفرت دارم. کند یمها را تحمل  یسختبرادرم در این زندگی مانده و 

. ا بیاید و حتی دنبالم بیایدخواهد به مدرسه م ینمدلم  اصًال. خواهم به او نگاه کنم ینم

من نیاز . کنم یمی و حقارت زدگ خجالتاحساس . خواهم او را به دوستانم معرفی کنم ینم

ي ها نشانهمن . این نیاز را از پدرم دریافت کنم ام نتوانستهبه توجه و محبت دارم و هرگز 

حس . جه هستممن تشنه محبت و تو. دانم یموابستگی را در نیاز مفرط به محبت و توجه 

  .»شود یمکنم از طریق این رابطه به این نیاز اساسیم پاسخ داده  یم

من وضعیت خانوادگی آشفته را «: گفت یمزد،  که نگرانی در چهره او موج می 7کد 

دعوا و . مواد مخدر و مشروبات الکلی در منزل ما فراوان بود. در گذشته، ام کردهتجربه 

در . ام نکردهمن توجه و محبتی از پدرم دریافت . ام یدهدد تنش و کتک خوردن مادر را زیا

. خواستم به من توجه کند یم. سالگی وابسته همکالسیم شدم 16دوره دبیرستان یعنی در 

. مرا در آغوش بگیرد و بگوید که دوستم دارد. درونی مرا پرکند خألخواستم  یم

  .»وجودش دوست داشته باشدخواستم مرا با تمام  یم. خواستم که دلواپس من باشد یم
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بایست از  یمتوجهی که . گشتم که این توجه را به من بدهد یمبه دنبال کسی «: 9کد 

  .»که براي توجه و تأیید باید گدایی کرد گرفتم گرفتم و من یاد یمخانواده 

 نیکه با ا ياست و افراد یهعامل دوسو کیس از دست دادن تر:بیم خسران) پ

، یخود را به لحاظ عاطف یکنون تیموقع خواهند ینم قتیدر حقرو هستند  ترس روبه

بهتر  هاي یترفتن موقع نیترس از ب زین گرید ياز دست بدهند و از سو يو اقتصاد یاجتماع

از  و بخصوص افراد وابسته افراد یبزرگ و کوچک باشد برخ تواند یترس م نیا. را دارند

 نیترس از ب تواند یترس م نیرا ترك کنند ا آنها، آنان انیکه اطراف ترسند یموضوع م نیا

 یوحشت یعاطف یوابستگ يها از نشانه یکی. باشد... و تیرفتن و از دست دادن آرامش، امن

 یبه او دسترس ایطرف مقابل او را تنها بگذارد  نکهیاست که در شخص وجود دارد مبادا ا

.نداشته باشد

ر صورت قطع رابطه، خیلی روابط کردم د یمفکر «: در این رابطه بیان کرد 3کد 

کردم دوستان دور و برم را به خاطر او از دست  یمفکر . دهم یمدوستانه را از دست 

  .»دهم یم

زا است ولی به خاطر ترس از دست دادن و تنها  یبآسدانم رابطه  یمینکه باا«: 9کد 

  .»دادم یمماندن و حتی مرگ به خاطر از دست دادن اما آن را ادامه 

کردم، همیشه در  یمپر از ترس بودم و احساس ناامنی «: گفت نیز چنین می 10کد 

  .»وحشت از دست دادن بودم

بارها تصمیم به رهایی از این وابستگی گرفتم اما به دلیل ترس از دست دادن، «: 1کد 

گوید  یمو » ام هرگز موفق نشدم یشخصو زندگی  ها داشتهتنهایی و آینده و خراب شدن 

میم به رهایی از این وابستگی گرفتم اما به دلیل ترس از دست دادن، تنهایی و بارها تص«

  .»ام هرگز موفق نشدم یشخصو زندگی  ها داشتهآینده و خراب شدن 

یچ زمانی تصمیم به قطع رابطه نگرفتم چون فکر هدر طول مدت رابطه «: 3کد 

  .»شود یمکردم خیلی برایم گران تمام  یم
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واقعاً سخت است و برخورد  یقطع رابطه عاطف یطورکل به:شکست در گسست) ت

. خواهدیاند، شجاعت م رابطه داشته گریکدیبا  یکه زمان یکسان يبرا یعاقالنه و اخالق

قطع رابطه را تحمل  یناراحت توانند یو نم ستندیاکثر افراد روش درست قطع رابطه را بلد ن

 شتریب يریطور چشمگ وابسته به تیخصدر مورد افراد با اختالل ش تیخصوص نیکنند و ا

نقد رفتار  ییرابطۀ ناسالم و با درد و رنج قرار دارند، توانا کیدر  ینکهها باوجودا آن. است

  .کنند یتر م خود و فرد مقابل خود سخت يرا برا طیخود را ندارند و مدام شرا

وز ر 3تا  2یرًا چندین بار به مدت اخ«: گفت می 5کد  شکست در گسستدر مورد 

  .»به رابطه بازگشتم مجددًاقطع رابطه کردم ولی 

من بسیار براي برقراري رابطه مجدد که خودم «: در این رابطه عنوان کرد 2کد 

قدم شده بودم براي قطع آن التماس کردم، باج دادم، هزینه کردم و تحقیر شدم و  یشپ

گفتم که رابطه را  یمهی گا«داد که  و ادامه می» شد یمتکرار  گون یماربدوباره این سیکل 

  .»توانستم حتی کمترش کنم کنم اما نمی یمکمتر کرده یا اصالح 

در طول مدت رابطه بارها تصمیم به قطع رابطه گرفتم چون دیگر خسته شده «: 9کد 

  .»بودم

 یهر انسان يها از ترس یکیگرانیقضاوت شدن توسط د:دهی افراطی سرویس) ث

اغلب . کابوس درآمده است کیصورت  به ها یلیخ ياموضوع بر نیا که يطور است به

 یاز زندگ وقت یچه یواقع يقدري ترس دارند که به معنا موضوع به نیاوقات افراد از ا

 نین خاطر است که دائم به دنبال ایعدم لذت هم فقط به ا نیو ا برند یخودشان لذت نم

کنند که مورد قضاوت قرار  رفتار يطور اینگه دارند و  یراضازخود،را گرانیهستند که د

  .رندینگ

کردم به حالت قهر درست نیست قطع رابطه کنم و  یمفکر «عنوان کرد که  3کد 

و نیز » پرسیدند چرا؟ یمشد قطع رابطه را چون دیگران  ینماین بود که فامیل بودیم و  تر مهم

هم است و کند فقط براي خودم م یمکه من را اذیت  مسائلکردم  یمفکر «ادامه داد که 

  .»کنند یمدیگران من را قضاوت 
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به خاطر ترس از رها شدن و تنها ، یافراد مبتال به وابستگ:فاقد قاطعیت کافی) ج

دهند؛ حتی اگر باعث آسیب رساندن به افراد  هاي طرف مقابل تن می ماندن به خواسته

وانند جواب رد ت ینمها به خاطر اضطرابی که از تنها ماندن دارند،  آن. نزدیک خود باشد

  .بدهند

و او یکی را  ها بچهاگر بگوید بیا کنار هم باشیم و اگر باید بین «: گفت می 6کد 

  .»یم نیستند و اوستها بچهانتخاب کنم اولویتم 

بیشترین کسی که آسیب خورد خودم بودم و در کنارش «: کرد بیان می 2کد 

عد دوستان و آشنایان و محل عزیزترین کسانم مثل همسر و فرزندانم آسیب خوردند و ب

  .»کردم قبول می وچرا چونگفت بدون  هرچه می. کارم

توانستم خواسته توجه بودم، نمی یبهاي مادرم  ینگرانها و  یهگربه «: گفت نیز می 8کد 

  .»دوستم را رد کنم

ي او دادم ها خواستهام تن به  یوابستگبه خاطر «: کرد در این رابطه اظهار می 3کد 

  .»همسر و فرزندانم را زیر پا گذاشتم ازجملهعزیزترین کسانم خواسته 

توانند بین احساس و منطق خود تمایز قائل شوند  نمیافراد وابسته:تمایزیافتگی پایین) چ

ي طرف مقابل را بدون فکر، اجابت ها خواستهحال  ینباادیدند،  ینکه از طرف مقابل آزار میبااو 

  .کنند ماندن هستند؛ لذا اضطراب و احساس ناامنی میکنند و همواره نگران تنها  می

، قراري یبه خودم، ب توجهی یاز نظر من ب یعاطف یوابستگ يها نشانه«: گفت می 4کد 

به  ییخودم و احساس تنها يها مثبت دنیند، منطقی یاضطراب، استرس، در لحظه نبودن، ب

  .»باشد یبودن م هودهیبو  یو سست یو کرخت ارزشی یخاطر نبود طرف مقابلم، احساس ب

قبول ، یذهن يریاز نظر من درگ یعاطف یوابستگ يها نشانه«: کرد اظهار می 3کد 

 يها حرف یرقدرت نه گفتن، تأثو ییطرف مقابل بدون تفکر، عدم توانا يها کردن خواسته

شدن در برابر  میاحساسات و عواطف و در کل تسل يذهن، عدم کنترل بر رو ياو رو

خودم را در معرض سو  یستیکه با دانستم یم نکهیطرف مقابل با ا يها هخواست یتمام

  .»استفاده قرار دهم
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  یبیخود تخر) 2

 یعنییبیخود تخر .یبی کدگذاري شدخود تخریکی دیگر از مضامین اصلی 

 ياشتباه فکر يالگوها ياست که بر مبنا ییرفتارهاو شامل  داوطلبانه به خود رسانی یبآس

پذیري،  ی، آسیبو عاطف ينداشتن استقالل فکر. ردیگیصورت مخودمان  هیما عل

رفتار را  کیکه ینا يبرا.نفس پایین و تسلیم مضامین فرعی هستند که شناسایی شدند عزت

هر نوع . باشد يجد بیآس اییزیکیف بیکه حتمًا تخر ستیالزم ن میبدان بانهیخود تخر

عدم توجه به گران، ید يو تحمل بدرفتاراجازه دادن گران، ید يزحمت انداختن خود برا به

 ینتر گسترده. باشد یبیخود تخر يجزو رفتارها تواند یخود و به مهلکه انداختن خود م

 زیبه الکل و مواد مخدر و ن ادیعبارت است از اختالالت خوردن اعت بانهیرفتار خود تخر

طور مستمر  که به يا نهخودشکنا يرفتارها ایخود و  هیعل يهر نوع خرابکار. به قمار ادیاعت

  .است بیخود تخر يرفتارها گریاز د شود یمنجر به سقوط و شکست خود م

به  دنیرس يبرا یدارند و از هر فرصت دنیبه رنج کش ازیمعموالً ن گر یبخود تخرافراد 

 بیو عج دهیچیموضوع ممکن است پ نیا نکهیبا ا. برندیمطلق، بهره م یچارگیشکست و ب

اگر کند، یم یچارگیاحساس ب گر یبکه فرد خود تخر يا ا درست در لحظهبه نظر برسد، ام

 یکنندة نوع که حالت نگاه او اغلب منعکس دیشویمتوجه مد، یبه چشمانش نگاه کن

رساندن به خودشان به وجد  بیها در دل از آس آن. است شخندیو ن يروزیاحساس پ

ها را ارضا  آنشود، یمنجر م یبیخود تخرایکه به مجازات آنها  ییها ظاهرًا تجربه. ندیآیم

 لیدل نیبه هم. کنندیتجربه م زیرا ن» رنج بردن«لحظات آنها احساس  نیدر هم. کندیم

  .است یبیبارز خود تخر يها از نمونه زین سمیساد اییآزارطلب

او در . دهدیخود را در معرض حقارت و حمله قرار م شهیهم گر یبفرد خود تخر

ندارد،  يبودن جز تمسخر و سوءاستفاده ثمر ریپذ بیآس،یکه بنا بر تجربۀ قبلییها تیموقع

هوشمندانه و  يرفتار دیکه با ییها تیو در موقع ردیگیبه خود م زیانگ و رقت چارهیب يظاهر

او اغلب . دهدیلوح ارائه م ساده یآدم ریمصرانه از خود تصوبدهد، نشان  استیتوأم با س

از رفتارها ممکن  یبعض داندیم نکهیبا ا. کندیم کیاده از خود تحررا به سوءاستف گرانید
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 يرفتارها پافشار نیبر ا حال ینشود، باا يبه سوءاستفاده از و گرانید کیاست باعث تحر

خود مضمون .بردیرنج مرد، یگیشه مورد سوءاستفاده قرار میهم نکهیاز ا جهیو در نت کندیم

ی، و عاطف ينداشتن استقالل فکرامین فرعی یبی در پژوهش حاضر، شامل مضتخر

  .شود یمبود که در ادامه به توضیح آن پرداخته  میسلو ت نییپا نفس عزتي، ریپذ بیآس

 یفرد به شکل افراط، یعاطف یدر وابستگ: نداشتن استقالل فکري و عاطفی) الف

 مقدارر است تا فرد معتاد منتظ کیفرد وابسته مانند  که يطور به. را دوست دارد يگریفرد د

 نیا ریدر غ. کند تا سرحال و شاداب شود افتیاز عشق و محبت را از مرد خود در ینیمع

  .شود یو افسردگ أسیصورت ممکن است دچار 

غفلت و  یی،اشتها کمقراري، یصورت ب را به یعاطف یمن وابستگ«: کرد بیان می 2کد 

 اییخواب اضطراب و کمت، یخشم و عصبان، یکرخت، يزاریبه خود، تنفر و ب توجهی یب

طرف مقابل و  به حدواندازه یعدم حضور در لحظه، نداشتن حدومرز، تمرکز ب، خوابی یب

، نداشتن یزير و هدف و برنامه تیاولونداشتن ،ام  خصوص خانواده به انیبه اطراف توجهی یب

  .»ام تجربه کرده نیینفس پا نفس و عزت اعتمادبه

طرف مقابل و  به ادیمن توجه ز يبرا یعاطف یبستگوا يها نشانه«: گفت می 5کد 

  »در هرلحظه و هر جا به او و ترس از بدون او بودن و تنها شدن بود ازحد یشب یتنگ دل

عاطفی خود را با کمک دیگران  خألافراد وابسته زمانی که نتوانند :پذیري آسیب) ب

 یبدن یبد منجر به آسکه هرچن کنند یمرسان  یبخود آسپر کنند، اقدام به رفتارهاي 

شامل مواردي از این قبیل اغلب این رفتارها. کشنده هستند یرغ در بیشتر مواقع ؛ اماشوند یم

ازحد  یشبهاي بدنی مانند خودزنی، تیغ زدن بدن، مصرف داروهاي  یبآس: هستند

مصرف و مصرف یک یا چند ماده تفریحی یا غیرقانونی و  یرقابلغیزشده، مصرف مواد تجو

صورت عمدي توسط خود فرد و با  تن دادن به اعمال جنسی و هرگونه آسیب که بهیا 

.هاي هیجانی انجام شود یآشفتگهدف غلبه بر 

وقتی درگیر وابستگی عاطفی شدم چند بار دست خود را تیغ «: کرد اظهار می 8کد 

  .»گیرم یمیر را نیز تأثبرم ضمن اینکه توجه و  یمزدم و از این کار لذت 
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عاطفی درونی،  خألراهکار من در آن دوران براي فرار از درد وابستگی و «: 7کد  

  .»مصرف مواد و مشروب بود

ي مختلف قبل از برنامه قطع وابستگی کردم ،اما با جایگزین کردن ها شکلبه «: 4کد 

ی، ران شهوتینی، روابط خارج از روابط زناشویی و سکس و نش شبرفتارهاي نامناسب مثل 

... ب و الکل، کار افراطی، ورزش افراطی، عقاید خشک و افراطی مذهبی ومصرف مشرو

  .»خواستم که از زیر بار فشار ترس از دست دادن رها شوم که هرگز اتفاق نیفتاد یم

من به خاطر نداشتن  ...جنسی دادم رابطۀبا اینکه رابطه جدي نشده بود تن به «: 6کد 

و  ییاز احساس تنها ییو رها یدرون قیو پر کردن خأل عم یاز وابستگ ییراه رها

  .»آوردم يبه مواد رو یسرخوردگ

به  توجهی یغفلت و ب ییاشتها کم قراري یصورت ب را به یعاطف یمن وابستگ«: 1کد 

عدم ، خوابی یب اییخواب اضطراب و کمت، یخشم و عصبان، یکرخت، يزاریخود، تنفر و ب

به  توجهی یطرف مقابل و ب اندازه بهحد یحضور در لحظه، نداشتن حدومرز، تمرکز ب

نفس  ، نداشتن اعتمادبهیزير و هدف و برنامه تیاولوام نداشتن  خصوص خانواده به انیاطراف

  .»ام تجربه کرده نیینفس پا و عزت

 يها قبول کردن خواسته، یذهن يریاز نظر من درگ یعاطف یوابستگ يها نشانه«: 3کد 

ذهن، عدم  ياو رو يها حرف یرو قدرت نه گفتن، تأث ییطرف مقابل بدون تفکر، عدم توانا

طرف  يها خواسته یشدن در برابر تمام میاحساسات و عواطف و در کل تسل يکنترل بر رو

  .»خودم را در معرض سو استفاده قرار دهم یستیکه با دانستم یم نکهیمقابل با ا

مفرط  ازیبراز وجود، ندر ا یناتوان، ارزشی یرا در ب یعاطف یوابستگ يها نشانه«: 6کد 

 ی، ازخودگذشتگجا یب يها نفس، ترس ، باج دادن نفس، عزت ، نداشتن اعتمادبهگاه یهبه تک

جبر و ترس، از دست دادن حق انتخاب، تب و لرز،  يعشق، بلکه از رو ينه از رو

و  یغصه خوردن، افکار خودزن، یجنس لیاز دست دادن م، اشتهایی یب، اشتهایی کم

ن، یریمرور مکرر خاطرات تلخ و شن، یغمگ يها گیري و انزوا، آهنگ هگوش، یخودکش

  .»دانم یاز خود م يزاریمداوم، احساس گناه و خجالت، ب يها حسرت خوردن
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نسبت به خود  یفرد معموًال احساس خوب یعاطف یدر وابستگ:نفس پایین عزت) پ

است که در چشم  نید ادار تیاو اهم يکه برا يزیتنها چ. نداشته و خود را دوست ندارد

که  یزمان. کند یطور کامل فراموش م و خود را به رسد یطرف مقابل چگونه به نظر م

کرده و دچار خشم،  دایپ دنش ینکند احساس قربان افتیدر گریاز طرف د یبازخورد خوب

  .شود یترس و نفرت م

ي که موجب خشنودي و خرکار«: گفت یم1کد نفس پایین،  در رابطه با عزت

هاي زندگی و  یتاولوشد بدون توجه به خود و  یمضایت خاطر طرف مقابلم ر

  .»دادم یمام انجام  یاصلهاي  یتمسئول

ها و استعدادهاي خود را ندیده و باور  يتوانمندها و  یتقابلچون «: گفت نیز می 10کد 

کد . »سمي خودم برها خواستهکردم که بتوانم بدون حضور او به نیازها و  ینمنداشتم، گمان 

تنها کسی  ام رابطهزدم در  یمکردم که همیشه به خودم ضربه  یمکارهایی «عنوان کرد که  2

  .»گرفتم خودم بودم یمرا که نادیده 

واقعیت این است که از یک احساس حقارت درونی «: گفت در این رابطه می 9کد 

دن را از خانواده، بردم و گرایش داشتم تا خود را حقیر نشان دهم و این حقیر بو یمرنج 

آموختم و همیشه احساس حقارت و ...و محدودکنندهجامعه، مدرسه، اعتقادات و باورهاي 

کردم و نیاز داشتم که کسی باشد که از من مراقبت کرده و احساس  یمارزشی  یب

پدر و مادرم دریافت نکردم،  خصوص بهمن این ارزشمندي را از خانواده . ارزشمندي بدهد

کنم و  اظهارنظرگذاشتند  ینم. شوي ینمگفته شد که تو چیزي نیستی و چیزي مرتب به من 

ارزشی همواره با من  یبهمیشه از ابراز خودم احساس خجالت و ترس داشتم و احساس 

  .»بود

  .»خود گذشتم قیو سال قیگرفتن محبت از عال يبرا«: کند یمنیز عنوان  4کد 

ها و  رد شدن و تنهایی در برابر خواستهافراد وابسته به خاطر ترس از ط:تسلیم)ت

  .شوند رفتارهاي غیرمنطقی طرف مقابل خود علیرغم میل باطنی خود تسلیم می
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 لیکه باب م ییکارهاو کًال )طرف مقابل(پرخاش ، يخودمحور«: کرد بیان می 4کد 

ل در طو«کند یمو نیز عنوان » ام مجبور به انجامش بودمیبه خاطر وابستگ یمن نبود ول

کردم خیلی برایم گران  یمیچ زمانی تصمیم به قطع رابطه نگرفتم چون فکر همدت رابطه 

  .»شود یمتمام 

دانستم که  یمي طرف مقابل با اینکه ها خواستهتسلیم شدن در برابر تمامی «: 3کد 

  .»بایستی خودم را در معرض سو استفاده قرار دهم

شد بدون  یمطرف مقابلم ي که موجب خشنودي و رضایت خاطر خرکار«: 1کد 

  .»دادم یمام انجام  یاصلهاي  یتمسئولهاي زندگی و  یتاولوتوجه به خود و 

  .»شدم یمشنیدم و حاضر به هر خفت و خواري  یمتوهین «: 2کد 

  گیري یجهنت

اعضاي انجمن معتادان گمنام از وابستگی عاطفی شامل  تجربههاي پژوهش حاضر در  یافته

ضعف «با » کفایتی یب«مضمون اصلی . بود» یبیخود تخر«و » فایتیک یب«اصلی  دو مضمون

شکست در «، »بیم خسران«، »وابسته افراطی«، »يفرد نیو ب يفرد يدر حفاظت از مرزها

کدگذاري » تمایزیافتگی پایین«، »فاقد قاطعیت کافی«، »دهی افراطی سرویس«، »گسست

روزمره هاي  یتمسئول تواندینم کهدارد داعتقاکفایتی به معناي اینکه فرد وابسته  بی. شدند

کسب درآمد، حل مشکالت روزانه، قضاوت خوب، از عهده  ،یگرانمراقبت از د(را 

در حد  گران،یمالحظه د بدون کمک قابل )حیصح گیري یمو تصم برآمدندیجد فیتکال

 یدگدرماناحساس  شدت بهشود که فرد  یم، که این اعتقاد، باعث دهدانجام یقابل قبول

؛ 1387و جانبخش، یعیرف؛ Castelló, 2012(باشد داشته و منفعل بودن  یافراط

McClintock et al, 2015.(  

به  ازین، یجسم يازهایعلت ارتباط را در ن توان یمازلو م يازهایبا توجه به هرم ن 

وجو  جست ییبه خودشکوفا ازینفس و ن به عزت ازیخاطر، ن به تعلق ازینت، یآرامش و امن

دو طرف  يسودمند نیاست که در ع يا رابطۀ مؤثر رابطهاما ). 132: 1398، گی مک(رد ک
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دو طرف را به همراه داشته باشد  یو روان یروح طیشراباشد و بهبود  زیرابطه، هدفمند ن

با  یاست که شخص داریپا یرابطۀ عاطف يبه معنا یوابستگ که یدرحال). 41: 1398دویر، (

  ).296: 1392وندرزندن، (ندک یبرقرار م يگریشخص د

 نیمشغول ا دلو اند  و طرد شده وسیمأ کنند یتنها هستند، احساس م یوقت افراد وابسته

که با  ییها در مقابل، زمان. ها را ترك خواهند کرد آنک، یکه افراد نزد شوند یم رست

 يخودشان را افرادها آن.کنند یدارند احساس آرامش م کیطرف خود ارتباط نزد

مراقبت از خودشان را ندارند،  ییتوانا کنند یاحساس مداده و وار نشان  رمانده و کودكد

ها آن. بینند یم کفایت یاند و خود را در مقابله با مشکالت، ب درمانده اریبس یدر زندگ

 ییتنها به که ینا ازاین افراد.ندارندخود روزمره یزندگي ها و قضاوت ها یمبه تصم ياعتماد

را خودشان  دیجد يکارها توانند ینم. نفرت دارندر، ییشدت از تغ و به ترسند یند، مکن رییتغ

نشان دهد که چه کار  آنهادارند تا به  ازین یانجام دهند و معتقدند به کس ییصورت تنها به

  . کنند

 انجامد یم ییو ترس از جدا یوابستگ، یريپذ به سلطه تیاز اندازه به حما شیب ازین این

 نیمراجع قدرت مانند والد يو مراقبت از سو تیوابسته همواره درصدد کسب حماو افراد 

 گرانیو مراقبت از جانب د تیبه حما ازحد یشب ازیناز طرفی . دوستان خود هستند ایهمسر 

 ییافراد از جدا نیا ترسآنان شده و در حق  گرانید يسبب تسلط، اجحاف و بدرفتار

ناشی از این یدرماندگ.  شود یم گرانیدر برابر د زیآم و حقارت انهیجومیتسل يسبب رفتار

، باعث دهدانجام گران،یروزمره را بدون کمک دهاي  یتمسئول تواند یفرد نم کهاعتقاد 

هم وابسته خود بچسبد و تنها در این صورت  طرف بهشود در یک رابطه عاطفی،  یم

احساس  شدت بهي دوري از طرف هم وابسته خودها زماناحساس آرامش دارد و 

و قادر به  داده ازدستگاه خود را  یهتککند که  یماضطراب، ترس و ناامیدي داشته و فکر 

  .هاي روزانه خود نیست یتمسئولادامه زندگی و انجام 

بود که با » یبیخود تخر«آمد،  به دستمضمون اصلی دیگري که در پژوهش حاضر 

و » نییپا نفس عزت«، »يریپذ بیآس«، »یو عاطف ينداشتن استقالل فکر«مضامین فرعی 
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از روي عمد، به اقدامات  به این معنی است که افراد» یبیخود تخر«. کدگذاري شد» میسلت«

براي خود و  یرمستقیمیمنفی مستقیم و غکه پیامدهاي زنند یو رفتارهایی دست م

  ).1391و همکاران، یانآقامحمد(اطرافیانشان در دارد 

فاصله  شتنیاز خو گران،یدهاي  یزهانگو ازهایز بر احساسات، نبا تمرک افراد وابسته 

با  ،گرید یاز طرف. ورزد یخود غفلت م یرواني ازهایو ن یجسم راتییگرفته و نسبت به تغ

گرفتار آمده و  یبیتخرخود يدر دور رفتارهاگونه به تکرار گذشته،وسواس لیم

 فر یدانائ(آفریند  یم شتنیخو يبرایفراوان یبیخود تخري خود شکست دهنده و وهایسنار

 )1395(و همکاران  غفاردوستمطالعۀاین یافته با نتایج پژوهش، ). 118: 1395و همکاران، 

با توجه باشد و  یمصرف مواد م ياز عوامل خطرزا برا یکیعاطفه  یمیبد تنظ نشان دادکه

واطف مثبت تر در معرض ع و کم یدر معرض عواطف منف یشترافراد ب ینا ینکهبه ا

مواد را انتخاب  یعاطف هاي حالت ینا یمتنظ ياحتماًال برا هایی یتموقع چنیندر باشند،  یم

  . کنند، همسو است یم

در همین رابطه نتایج مطالعات استسیویکز و همکاران نیز حاکی از این بود که آموزش 

 یجنتانیز  و) Stasiewicz et al, 2013(شود  یمتنظیم عاطفه موجب کاهش مصرف الکل 

وابسته به مواد و  یرغ یانوابسته به مواد، زندان یاندر زندان) 1388(و همکاران  یرامیپژوهش ب

مذکور ي ها گروه ینوابسته ب یتبهنجار نشان داد که از نظر اختالل شخص هاي یآزمودن

وه نسبت به گر يباالتر یانگینتفاوت وجود دارد و گروه وابسته به مواد در اختالل مذکور م

  .هاي پژوهش حاضر همخوانی دارد ، که این نتایج نیز با یافتهداشت عادي

وابسته در  تیافراد با اختالل شخصتوان گفت که  یمدر تبیین این یافته 

مهم  هاي ینهاغلب زم تیمسئول گرانیدارند د ازیروزمره مشکل دارند و ن هاي گیري یمتصم

و  ییاحساس تنها رغم یافراد دوست دارند عل نیا نیهمچن. رندیها را بر عهده بگ آن یزندگ

که در کنترل طرف هم وابسته  یزمان نیبنابرا ؛کنترل امور را در دست داشته باشندازشان، ین

طور  به طیکه شرا کنند یو احساس م کنند یرا تجربه م يادیخود ناکام بمانند، استرس ز

 يو برا کنند یم يدید و ناماحساس طر یطیشرا نیدر چن. شده است کنترل یرقابلغ یبیعج
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توجهی  این افراد به خود بیکنند یمیبی خود تخراقدام به خود  یفراموش کردن درد عاطف

ي را براي هر کارحاضرند کنند و یمی پوش چشمکنند، از عالیق و نیازهاي خود  یم

 کنند یاحساس م یو با تحمل درد و رنج در زندگطرف مقابل خود انجام دهند  توجه جلب

  .شود یتر مها ساده آن يبرا یکه تحمل درد عاطف

کفایتی و  نفس و بی ي منفی ناشی از عدم اعتمادبهها احساسدر واقع چون افراد وابسته  

خود  بینند، بنابراین یمدهند و همواره خود را ناتوان  یمارزشی را در خود پرورش  بی

. گونه احساسات باشد ینازا آشنا براي فرار ییامن و فضا یپناهگاه تواند یمیبی تخر

حساب و انتقام از  یهتسوصورت آگاهانه و یا ناآگاهانه و در برخی موارد جهت  رو به ینازا

شود،  یمها آندهند که باعث آسیب دیدن خود  یمخود، اعمالی را انجام  هموابستۀطرف 

پرخطر مانند  رفتارهایی مانند خودزنی، اقدام به خودکشی، مصرف مواد، اقدام به رفتارهاي

یبی که خود تخررابطه جنسی غیرمتعارف و یا همجنس بازي، پرخوري و سایر رفتارهاي 

  .براي شخص در بردارد مدت کوتاهیا  درازمدتهاي جدي را در  یبآس

یسته اعضاي انجمن معتادان زتوان نتیجه گرفت که تجربه  ها می بر اساس این یافته

یر وابستگی عاطفی بر رفتارهاي پرخطر و تأثارتباط و  دهنده نشانگمنام از وابستگی عاطفی 

با توجه به مشخص شدن عوامل مرتبط با وابستگی عاطفی در افراد . گرایش به اعتیاد است

توان جهت کاهش وابستگی عاطفی در این افراد که ارتباط مستقیمی  یمداراي سابقه اعتیاد، 

هاي  به مفاهیم و مقوله با توجه. عمل آورد با مصرف مواد در آنها دارد، اقدامات الزم را به

توانند افراد معتادي که در  بدست آمده در این پژوهش، متخصصین مددکاري اجتماعی می

معرض خطر بیشتري قرار دارند شناسایی کرده و بر اساس سابقه عاطفی و مشکالت 

جتماعی همچنین متخصصین مددکاري ا. ها، خدمات خود را ارائه کنند وابستگی در آن

توانند با توجه به نتایج این پژوهش، افرادي که در معرض خطر گرایش به اعتیاد به دلیل  می

  .وابستگی عاطفی زیاد دارند را شناسایی کرده و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند

یشینۀ پژوهشی و تحقیقات مشابه پتوان به کمبود  یمهاي پژوهش حاضر  یتمحدوداز 

به انجمن  ها نمونهدر پاسخگویی در برخی موارد و محدود بودن  شوندگانمصاحبهو احتیاط 
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ي آتی، تجربه افرادي که به ها پژوهششود در  یمبنابراین پیشنهاد . معتادان گمنام اشاره کرد

کنند و نیز افرادي که اقدام به ترك  یمهاي ترك اعتیاد مراجعه  ینیککلمراکز دیگر و یا 

شود سازمان بهزیستی  یمهمچنین پیشنهاد . مورد بررسی قرار گیرد نیزاند  نکردهمواد مخدر 

ها و مراکز مشاوره و مراکز فعال در زمینه ترك اعتیاد، وابستگی عاطفی افراد  ینیککلو 

هاي  یتفعالرا در نظر بگیرند و اقدامات الزم در این زمینه را نیز در کنار  کننده مراجعه

  .قرار دهند کمک به افراد معتاد در دستور کار
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  منابع

.محمدی، فشارک یغالم و شهرود یمانی،سل ؛رضا یا،ن یکرمیار؛ اسفند ي،آزاد مرزآباد-

،یمجله طب نظام. وابسته به مواد یردر سربازان وابسته و غیتی، صفات شخص یسهمقا ،)1392(

.124-2:117سال پانزدهم، شماره

 یزانم یبررس ،)1391(. یننگ ،اانصافب و زهرا یان،مراد یدرضا؛حم، شعرباف یانآقامحمد-

 يها پژوهش. مشهد یدانشگاه فردوس یانها در دانشجو و علل آن یبیخود تخر يرفتارها

  .24-5: 2سال دوم، شماره ،و مشاوره ینیبال یشناس روان

راستیو ،یاختالالت روان يو آمار یصیتشخ يراهنما،)1393(. کایآمر یپزشک انجمن روان-

  .روان: تهراني،دمحمدیس. پنجم

ايانجمنانانتشارات. گمناممعتادانعملکردچگونگی، )1392. (گمناممعتادینانجمن-

  .جهانی

دوره  یشناخت خدمات روان ریثأت،)1388. (حیدري، علیرضا و برنا، محمدرضا ؛باوي، ساسان-

در دانش و پژوهش ،نفس معتادان و عزت یافسردگ, اضطراب, یبر خود پنداره منف یبازتوان

  .66-54: 39شماره ، سال یازدهم، يکاربرد یشناس روان

رابطه وابستگی خاص نسبت به همسر  ،)1388(. نبیز، يعامرو  فرح، ينادر د؛یسعارپور، یبخت-

  .92-73: 2، سال اول، شماره نشریه علمی زن و فرهنگ،ازو سالمت روان در دبیران اهو

چهار اقدام مهم براي دستیابی به : ستگی سالمواب،)1392. (یراند، مريگ لنبرنشتاین، رابرت و -

. داغی مهدي قراچه: ، ترجمهتعادل در عشق، خانواده، مراقبت از فرزندان، دوستی و کار

  .پیک بهار: تهران

، ترجمه مهدي  )هاي ناسالم مراقبه براي نجات از وابستگی(رهایی ، )1399. (بیتی، ملودي-

  .اوحدي: ، تهرانچاپ هجدهم. داغی و شهرزاد لوالچی قراچه

مقایسه اختالالت ، )1388(.رسول یی،رضا و احمد ی،اسمعل ین؛حس ي،واحد ؛منصور یرامی،ب-

،بهنجار هاي یوابسته به مواد و آزمودن یرشخصیتی در زندانیان وابسته به مواد، زندانیان غ

  .64-43، 15شماره ، سال چهارم، اي نوین روانشناختیپژوهش ه

رابطه ،)1395(.یرام یه،منصور یباشیمغن و محمدجواد ،آزادچهر ی؛مرتض ،فریدانائ-

  .122-101: 61شماره ، سال شانزدهم، یرفاه اجتماع .و طالق یوابستگ هم
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