
MEJDS. 2018; 8:97.  

 Published online 2019 March. Research Article 

 

Relationship between attachment styles and initial maladaptation schemas 

with the social utility of leaving addicts 
1Hosein Akhlaghi Kouhpaei*, 1Fahimeh Rouzbahani 

Author Address 

1. Department of psychology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 

*Corresponding Author Email: h.akh111@yahoo.com 

 

Received: 2018 November 27; Accepted: 2018 December 28 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Copyright © 2016, MEJDS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Abstract 

Background & Objective: Nowadays, the drug crisis is one of the major global crises, and researchers in the field of psychology have been 
focusing on the causes and treatment of drug addicts. About this behavior, there are several titles that one of these titles is social utility. Social 

utility is how to interact with people in different emotional situations and use this indicator to create a productive relationship with them. The 

primary purpose of this study was to investigate the relationship between attachment styles and initial maladaptive schemas with the social utility 
of leaving addicts in Malayer. 

Methods: The research method is descriptive, using correlation-prediction method and is a cross-sectional study in terms of time. The statistical 
population in this study was all addicts who left the city of Malayer in 2017-18. The statistical population of the study was the Morgan table and 

available sampling method. Two hundred ten drug addicts were selected. The criteria for entering the research were: having an addiction, being 

absent, and patients being interviewed by a psychologist, having no mental disorders or a specific personality, and written consent of the patient. 
So, after coordination with the addiction treatment clinics of Malayer, the questionnaires, including social utility, attachment styles, and early 

maladaptive schemas were provided to the patients. Data gathered, firstly, to the patients. The inquiries explained, and they were asked to answer 
the questions carefully; they were confident about the confidentiality of information and observance of research ethics. Data gathered, and 

Pearson correlation test was used to investigate the relationship between variables and multiple regression using simultaneous input of predictive 

variables to predict social desirability. 

Results: Pearson correlation showed that there is a significant correlation between social utility with secure attachment style (R=0.543, p=0.01) 

with avoidant insecure attachment (R = -0.43; p <0.01) and Unspecified double bias (R=-0.339; p <0.01). There is reverse and meaningful 
correlation. Also, there is a significant correlation between all dimensions of early maladaptive schemas except for the degree of dependence on 

social utility. There is a positive and significant correlation between dimensions of stubborn standards, self-control, and obedience with social 

utility dimensions, and there is a reverse correlation between the other dimensions of early maladaptive schemas and social utility. The highest 
correlation coefficient of social utility was with dimensions of self-restraint (0.556), emotional inhibition (0.567), and abandonment (-52.5). The 

size of the coefficient of determination between the social utility variable and the dimensions of the initial maladaptive schemas and attachment 
styles is 0.89. The adjusted coefficient of determination between the social utility variable and the dimensions of the initial maladaptive schemas 

and attachment styles is equal to 785.0. This result suggests that about 78 percent of changes in the social utility variable can be determined 

through the dimensions of early maladaptive schemas and attachment styles. 
Conclusion: The ambivalent attachment style and emotional deprivation schemes, abandonment, defect, dependence, occupation, and emotional 

restraint, reverse and significantly predictive of social utility and safe attachment style, and social isolation schemas, sacrifices, stubborn 
standards, and self-esteem you positively were able to predict social utility. The main limitation of this study was non-random sampling, so 

caution should be taken in generalizing the results. Therefore, it is suggested that in the future research, in order to generalize the results, the 

random method should be used, as well as longitudinal and longitudinal studies in order to investigate the causal relationships of the variables 
on each other, and finally it is recommended to use other measurement methods such as peer assessment A friend hood study is conducted in 

order to investigate more precisely the research variables. 
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  .۷۹:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ اسفندماه برخط انتشار 

 

 حال در معتادین اجتماعی مطلوبیت با اولیه ناسازگار یهاوارهطرح و دلبستگی یهاسبک رابطٔه
 ترک

 ۲کوهپایی اخالقی حسین* ،1فهیمه روزبهانی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛سی، تهران، ایرانشناروان تهران، گروه تحقیقات و علوم اسالمی، واحد آزاد سی، دانشگاهشناروان ارشد کارشناسی . دانشجوی1
 .سی، تهران، ایرانشناروان تهران، گروه تحقیقات و علوم اسالمی، واحد آزاد سی، دانشگاهشناانرو . استادیار۲
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 1۳۹۷ماهدی۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷آذر۶ تاریخ دریافت:

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

هدف این ؛ بپردازندمان افراد وابسته به مواد مخدر آن داشته تا به علل و در سی را برشناروان و محققان حیطٔه است یجهان عمدٔه یهابحران از مخدر مواد بحران امروزههدف: 
 .بود ریترک ساکن شهرستان مال حال در نیمعتاد یاجتماع تیبا مطلوب هیناسازگار اول یهاوارهطرحو  یدلبستگ یهأه سبکرابط یررسپژوهش ب

داده بودند  تشکیل 1۳۹۶-1۳۹۷مالیر در سال  معتاد در حال ترک شهرستان راداف تمامی را پژوهش این در آماری جامعٔه. بود بینیپیش-همبستگی تحقیق روش بررسی:روش
، های ترک اعتیاد شهرستان مالیرهای الزم با کلینیکبعد از هماهنگی. ترک انتخاب شدندحالمعتاد در ۲1۰، یری در دسترسگنمونهکه با استفاده از جدول مورگان و روش 

در اختیار ( ۲۰۰۳) یانگ های ناسازگار اولیٔهوارهطرحو ( 1۹۸۷) هزن و شیور ی دلبستگیهاسبک(، 1۹۶۴) کراون و مارلو جتماعیهای پژوهش شامل مطلوبیت اپرسشنامه
 .تحلیل شدخطی چندگانه با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و  SPSSافزار نرمنتایج با استفاده از  در نهایت .بیماران قرار گرفت

با دلبستگی ناایمن ( =۰٫۵۴۳rو  =۰٫۰۰1p) داریامعنمستقیم و که بین مطلوبیت اجتماعی با سبک دلبستگی ایمن همبستگی  همبستگی پیرسون نشان داد هاییافتهها: یافته
، های سرسختانههمچنین بین ابعاد معیار. داری وجود دارداهمبستگی معکوس و معن( =r-۰٫۳۳۹و  =۰٫۰۰1p) سوگراو ناایمن دو( =r-۰٫۴۳و  =۰٫۰۰1p) اجتنابی
 .داشتهای ناسازگار اولیه و مطلوبیت اجتماعی همبستگی معکوسی وجود وارهطرحابعاد  و بین بقیٔه مستقیمداری و اطاعت با مطلوبیت اجتماعی همبستگی خویشتن

بینی معکوس و هیجانی به پیش گرفتاری و بازداری، وابستگی ،نقص، رهاشدگی، هیجانی های محرومیتوارهطرحسبک دلبستگی دوسوگرا و نشان داد که  هایافته گیری:نتیجه
ی مطلوبیت بینپیشداری به طور مثبت توانستند به  سرسختانه و خویشتن معیارهای، ایثار، اجتماعی های انزوایوارهطرحمعنی دار مطلوبیت اجتماعی و سبک دلبستگی ایمن و 

 .اجتماعی بپردازند
 .معتادین در حال ترک، ی دلبستگیهاسبک، های ناسازگار اولیهوارهطرح، مطلوبیت اجتماعیها: کلیدواژه
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 مقدمه ۱
 گرانید دید چٔهیدر از ،یاجتماع مطلوب رفتار و ارتباط مشتتتترک نقطٔه
شتن گرانید یجابه را خود و ستنینگر ست گذا  یاجتماع تیمطلوب. ا

ستفاده و یجانیه مختلف یهاتیموقع در افراد با تعامل یچگونگ  از ا
 یژگیو نیا. شودیم محسوب هاآن با مؤثر رابطٔه جادیا در شاخص نیا
 یهاتیموقع در احساسات کنترل و کیتفک ص،یتشخ ییتوانا ازمندین

ست مختلف ست ،یاجتماع تیمطلوب یعبارتبه(. 1) ا  لیتما از عبارت
 یجا به یاجتماع نظر از پرطرفدار و مطلوب دادنپاستتتت  یبرا افراد
 (.۲) دهندیم انجام ای دارند اعتقاد کنند،یم فکر واقعاً آنچه فیتوص

 الزم یاجتماع یهاعرصتتتته به ورود یبرا افراد یاجتماع یهامهارت
ند تا استتتتتت عامالت بتوان ند جادیا داریپا یت حاظ از و کن ماع ل  یاجت
 یاجتماع یهامهارت در تیمطلوب عدم و یینارستتتا. شتتتوند مستتتتقل

 یزندگ در یمنف اثرات یدارا و یاجتماع مشتتتتکالت به منجر تواندیم
 یستیبهز بر تواندیم یاجتماع یرفتارها راستا، نیا در(. ۳) شود ندهیآ

 ریتأث هاآن ٔهیاول یهاوارهطرح و یدلبستگ یهاسبک مانند یشناختروان
 به آوردن یرو که استتتتت داده نشتتتتان مطالعات یبرخ جٔهینت. بگذارد
 (.۴) است یروان یفشارها مقابل در یاجتماع رفتار ینوع ادیاعت

 کهیطوربه است؛ یجهان عمدٔه یهابحران از مخدر مواد بحران امروزه
 کی مختص و شتتده افکنده یانستتان جوامع یتمام یرو شتتومش ٔهیستتا
 باعث سوکی از یاجتماع دٔهیپد نیا. ستین خاص جامعٔه ای گروه فرد،
 جرم آمار روزافزون شیافزا باعث گرید یستتتو از و هاخانواده بیتخر
 موفق و ناموفق ترک و ادیاعت یابیعلت دربارٔه(. ۵) گرددیم تیجنا و

 ،یستتتتتیز به مربوط مستتتتا ل چون یمختلف عوامل ادیاعت یدارا افراد
ست، مطرح یروان و یطیمح سدیم نظر به اما ا س  ر  به مواد به فرد پا
 مصتتترف بر مؤثر عوامل یتمام نیب از. گرددیبرم عوامل نیا از یقیتلف

 را یفرد عامل عنوانبه خاص یتیشتتتتخصتتتت یهایژگیو وجود مواد،
 ریستتتا نبودن ایمه درصتتتورت یحت رستتتد،یم نظر به که برد نام توانیم
س طیشرا و هانهیزم  ادیاعت به آوردن یرو طیشرا در را شخص زا،بیآ

تار مایم گرف  دارد یو مواد مصتتتترف تداوم در یتیاهم با نقش و دین
(۲ .) 
 رسدیم ظهور به که است فرد خود در ادیاعت سرانجام، نکهیا به توجه با
 یونیاف مواد ترک به موفق که نیمعتاد از یریکث تعداد ،یمدت از بعد و

 نیچن توانیم گردند،یبازم ناستتتتازگارانه رفتار نیا به مجدداً اندشتتتتده
 احتماالا  مخدر مواد مصرف به مجدد بازگشت و ادیاعت که کرد استنباط

 ان،یم نیا در(. ۴) دارند یترنهیرید و ترپرقوام یهاستتتتازه در شتتتتهیر
جام یهاپژوهش طٔه از یحاک شتتتتتدهان  تیشتتتتخصتتتت با ادیاعت راب

 فرد تیشخص. است...  و یشینما فته،یخودش ،یمرز ،یضداجتماع
 یستتاختار عوامل یبرخ به توجه با و دارد یبستتتگ او یروان ستتاختار به

بت  فیتعر گرفت نظر در هاوارهطرح همچون را هاآن توانیم که ثا
ناخت یهاهینظر استتتتتاس واره،طرح مفهوم. شتتتتودیم بار یشتتتت  ه در
 (. ۶) دهدیم لیتشک را یدرمانروان و یروان یشناسبیآس
 ایتت یاجتمتتاع تیتتمطلوب بروز در مهم یاجتمتتاع عوامتتل نیا از یکی

 است یکودک دوران در کودک یازهاین به نیوالد یدهپاس  ،یسازگار
 نیا به. شتتتودیم منجر کودک در یدلبستتتتگ یهاستتتبک لیتشتتتک به و
 یاجتماع عوامل نیا از یکی وندیپ از استتتت عبارت یدلبستتتتگ ب،یترت

 به نیوالد یدهپاستتتت . یستتتتازگار ای یاجتماع تیمطلوب بروز در مهم
 در یدلبستتتتگ یهاستتتبک لیتشتتتک به یکودک دوران در کودک یازهاین

 یهاستتتتبک که داشتتتتت انیب توانیم نیهمچن شتتتتود؛یم منجر کودک
 یهاستتبک(. ۷) استتت ادیاعت بر مؤثر و مرتبط یرهایمتغ از یدلبستتتگ
 -منیناا یدلبستگ من،یا یدلبستگ عمدٔه سبک سه شامل که یدلبستگ
 جادیا در دوستتوگراستتت، ای یاضتتطراب -منیناا یدلبستتتگ و یاجتناب
 (. ۸) دارد ییسزابه نقش فرد، یاجتماع و یروان یسازگار

 ،یستتتتازگار و یاجتماع تیمطلوب در رگذاریتأث یهامؤلفه از گرید یکی
 یساختارها عنوانبه را هاوارهطرح همکاران و بِک. هستند هاوارهطرح

 فیتوصتتتت ییهامحرک یابیارز و یرمزگذار نش،یگز یبرا یشتتتتناخت
 دوران انیجر در هاوارهطرح. گذارندیم ریتأث ستتمیارگان یرو که کردند
ندیم رشتتتتتد یکودک  یکل تجارب پردازش یبرا ییالگو عنوانبه و کن
 از توانندیم هیاول ناستتتتازگار یهاوارهطرح(. ۹) کنندیم عمل یزندگ
 یهاتیموقع در بعدها و ندیایب وجود به هیاول آزارندٔه تجارب قیطر

شابه سخ شدن ختهیبرانگ باعث م شته در که شوند یپا  شده ظاهر گذ
 (. 1۰) بود

 جادیا وارهطرح به پاس  در ناسازگارانه یرفتارها انگی ٔهینظر براساس
 ازآنجاکه. شوندیم ختهیبرانگ هاوارهطرح لٔهیوسبه بعدها سپس و شده
 و کندیم یبندداربستتت را فرد شتتناخت ه،یاول ناستتازگار یهاوارهطرح
 پس دهند، جهت هاآن به و داده ستتتتازمان را فرد یرفتاهار توانندیم
 ستتتتط  نیترقیعم در هیتتاول نتتاستتتتتازگتتار یهتتاوارهطرح نیب توانیم

سازگارانه یرفتارها با رابطه یدهشکل  ادیاعت مانند یبعد سطوح در نا
ست نیا از یحاک یپژوهش اتیادب نیهمچن(. 11) کرد برقرار رابطه  ا
 و فرد یباورها ریتأث تحت مخدر، مواد مصتتتترف و ادیاعت ندیفرا که

 اختالل به ابتال شتتتتدت نیب و دارد قرار هاآن یشتتتتناخت یهاوارهطرح
 وجود یمنف معنادار یهمبستگ من،یناا یدلبستگ سبک و مواد مصرف
 (.1۲) دارد
 صتتفات و یدلبستتتگ یهاستتبک مذکور، مطالب به توجه با بیترتنیبد

سازگار یهاوارهطرح و یاجتماع تیمطلوب همچون یتیشخص  هیاول نا
ندهنییتع ینقشتتتت مخدر، مواد مصتتتترف تداوم و شیگرا در . دارند کن

 یضتتتررها و درمان با ستتتهیدرمقا یریشتتتگیپ کمتر یهانهیهز نیهمچن
 به که را یمطالعات انجام کندیم وارد جامعه به ادیاعت که یریناپذجبران

 یهاضتتترورت از گرید یکی. داردیم الزم پردازد،یم ادیاعت یابیشتتتهیر
 اد،یاعت و یاجتماع تیمطلوب نٔهیزم در که بود نیا پژوهش نیا انجام

 نیب رابطٔه نییتع پژوهش نیا هدف نیبنابرا نشتتتتد؛ افتی یپژوهشتتتت
 تیمطلوب با هیاول ناستتتتازگار یهاوارهطرح و یدلبستتتتتگ یهاستتتتبک
 .بود ریمال شهرستان ساکن ترک حال در نیمعتاد یاجتماع

 یبررس روش 2
-یهمبستتتگ روش از استتتفاده با ،یفیتوصتت صتتورتبه قیتحق روش

 نیا در یآمار جامعٔه. بود یمقطع یامطالعه یزمان نظر از و ینیبشیپ
 ستتتال در ریمال شتتتهرستتتتان از و ترک حال در معتاد ۴۵۰ را پژوهش

 از استتتتتفاده با مذکور یآمار جامعٔه از. دادند لیتشتتتتک 1۳۹۶-1۳۹۷
 یریگنمونتته روش بتته ترک حتتال در معتتتاد ۲1۰ مورگتتان جتتدول

 بودند عبارت پژوهش به ورود یارهایمع. شتتدند انتخاب دردستتترس،
 ای یروان اختالل به ابتال عدم بودن، ترک حال در اد،یاعت داشتتتتتن: از
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۳ 

 نیا در خروج اریمع نیهمچن. ماریب یکتب نامٔهتیرضتتتا و یتیشتتتخصتتت
. بود پرسشنامه سؤاالت کل کردن پر از نیمعتاد تیرضا عدم پژوهش

عد بیترتنیبد ماهنگ از ب  ادیاعت ترک یهاکینیکل با الزم یهایه
 یاجتماع تیمطلوب شامل که پژوهش یهاپرسشنامه ر،یمال شهرستان
 و( 1۹۸۷) وریش و هزن یدلبستگ یهاسبک ،(1۹۶۴) مارلو و کراون
 به مراجعه با بودند،( 1۹۹۸) انگی هیاول ناستتتتتازگار یهاوارهطرح
 مستتتت والن با یهماهنگ و ریمال شتتتتهرستتتتتان ادیاعت ترک یهاکمپ
 و گرفت قرار مارانیب اریاخت در 1۳۹۷ تا 1۳۹۶ ستتتتال در ها،کمپ
 دربتتارٔه متتارانیب بتته ابتتتدا در شتتتتتد؛ انجتتام الزم اطالعتتات یگردآور

 به دقت کمال با تا شد خواسته هاآن از و شد داده  یتوض هاپرسشنامه
 اخالق تیرعا و اطالعات یمحرمانگ دربارٔه دهند؛ جواب ستتتتؤاالت
 الزم یهاداده بیترتنیبد. شتتتتد داده نانیاطم مارانیب به یپژوهشتتتت

 لیتحل ۲۲ نستتخٔه SPSS افزارنرم از استتتفاده با جینتا شتتد؛ یآورجمع
ستگ آزمون از و شد سونیپ یهمب س منظوربه ر  رهایمتغ نیب رابطه یبرر
 ینیبشیپ یرهایمتغ همزمان ورود روش به چندگانه یخط ونیرگرستتت و
 . شد استفاده یاجتماع تیمطلوب ینیبشیپ یبرا
 آزمون. بود یاجتماع تیمطلوب پرستتتشتتتنامٔه پژوهش، یابزارها از یکی

سط یاجتماع تیمطلوب  شده ساخته 1۹۶۴ سال در مارلو و کراون تو
 پاست  غلط ای  یصتح صتورتبه که دارد ستؤال ۳۳ آزمون نیا. استت
 جمع و شتتتتودیم داده قیتطب اسیمق دیکل با هاپاستتتت . شتتتتودیم داده

 مشتتخص فرد هر یبرا را یکل جٔهینت اسیمق دیکل با هاپاستت  مطابقت
 دستتت به ازیامت ۸ تا صتتفر نیب که یاشتتخاصتت اسیمق نیا در. کندیم
ص آورند،یم شخا ستند یا س  که ه  به را یاجتماع رشیپذ آنان یهاپا

ص. شوندیم طرد احتماالا و ندارد دنبال شخا  ازیامت 1۹ تا ۹ نیب که یا
 و هستتتتند یاجتماع رشیپذ یدارا متوستتتط طوربه آوردند، دستتتت به

(. ۲) کندیم مطابقت یاجتماع یهنجارها و قواعد با آنان یرفتارها
 یابیهنجار و ترجمه رانیا در( 1۳۷۵) یرضوان توسط پرسشنامه نیا

 ۰٫۸۰ از شتتتریب مجدد یاجرا روش با آزمون نیا اعتبار بیضتتر. شتتد
ها ریستتتتتا با آزمون نیا ستتتتتازٔه ییروا ازنظر و استتتتتت بوده  یابزار
 (. 1۳) آمد دست به یقبول قابل و باال یهمبستگ ،یشناختروان
شنامه کوتاه فرم پژوهش یابزارها از گرید یکی س  نیا. بود وارهطرح پر

 یاپرستتشتتنامه و شتتد ستتاخته انگی توستتط 1۹۹۸ ستتال در پرستتشتتنامه
 آن، کوتاه فرم که استتتت هیاول ناستتتازگار یهاوارهطرح از یخودگزارشتتت

 ناستتازگار یهاوارهطرح از اسیمق ای طهیح 1۵ و استتت ماده ۷۵ یدارا
 جمع با پرستتتتشتتتتنامه نیا یهانمره نیبنابرا کند؛یم یابیارز را هیاول

ست به اسیمق هر یهاماده نمرات سش هر. دیآیم د  اسیمق کی با پر
 یبرا ۶ تا نادرست کامالً یبرا 1 از) شودیم یگذارنمره یادرجه شش

 شتتش یدارا ستتؤاالت، از کی هر پرستتشتتنامه نیا در(. درستتت کامالً
 هیاول ناستتازگار وارٔهطرح 1۵ و استتت( کرتیل فیط صتتورتبه) نهیگز
 ستتؤال پنج توستتط وارهطرح هر. کندیم یبررستت حوزه پنج قالب در را
نابرا شتتتتود؛یم یابیارز نٔه نیب  ۳۰ تا ۵ نیب واره طرح هر نمرات دام

 شتتتتخص در وارهطرح آن وجود دیتتمؤ 1۵ از شتتتتتریب نمرٔه. استتتتتت
 ناستتازگار یهاوارهطرح نامٔهپرستتش اعتبار(. 11) استتت دهندهپاستت 

نٔه کی یرو بر را هیاول  با ییکایآمر انیدانشتتتتجو از ینفر ۵۶۴ نمو
 ۰٫۸1 و ۰٫۹۵ بیترتبه ییبازآزما و یدرون یهمستتان روش از استتتفاده
ستفاده با یدرون یهمسان و( 1۴) کردند گزارش  در کرونباخ یآلفا از ا
. استتت آمده دستتتبه ۰٫۹۸ مذکر تیجمع در و ۰٫۹۷ مؤنث تیجمع
 در بشتتتارت و یآه توستتتط( یستتت وال ۷۵) کوتاه فرم رانیا در نیچنهم

 (. 1۵) است شده یابیهنجار ،1۳۸۵ سال در تهران دانشگاه
 ستتال در که بود یدلبستتتگ ستتبک پرستتشتتنامٔه پژوهش نیا در آخر ابزار

 ستتبک ستتنجش آن هدف و شتتده ستتاخته وریشتت و هازن توستتط 1۹۸۷
 ستتتته یدارا و بوده یستتتتؤال 1۵ آزمون نیا. استتتتت افراد یدلبستتتتتگ

ستگ سبک اسیمقخرده ستگ سبک من،یا یدلب  سبک و یاجتناب یدلب
 یادرجه پنج اسیمق در را هاستتتبک نیا. ستتتوگراستتتت دو یدلبستتتتگ

 تا هرگز= ۰ از بیترتبه و سنجدیم( ادیز یلیخ تا کم یلیخ از) کرتیل
ستورالعمل از گرید یبرخ در و شهیهم باًیتقر=  ۴  از یگذارنمره یهاد
ندیم یگذارنمره ۵ تا 1 فا بیضتتتتر. شتتتتو باخ یآل ( ییایپا) کرون

 یانمونه در ستتتوگرا دو و یاجتناب من،یا یهااسیمقخرده یهاپرستتتش
 کل یبرا( پستتتتر ۶۲۰ و دختر ۸۶۰ شتتتتامل نفر 1۴۸۰) ییدانشتتتتجو
 دختر انیدانشتتتتجو یبرا) ۰٫۸۵ ،۰٫۸۴ ،۰٫۸۶ بیترتبه هایآزمودن
( ۰٫۸۶ و ۰٫۸۵ ،۰٫۸۴ پستتر انیدانشتتجو یبرا و ۰٫۸۴ ،۰٫۸۳ ،۰٫۸۶

 یدلبستتتتگ اسیمق خوب یدرون یهمستتتان نشتتتانٔه که شتتتد محاستتتبه
 یهاستتتتبک یبرا( ییروا) کندال توافق بیضتتتترا. استتتتت بزرگستتتتال
 ۰٫۷۵ و ۰٫۶1 ،۰٫۸۰ بیترتبه ستتتوگرا دو و یاجتناب من،یا یدلبستتتتگ
 (.1۶) شد محاسبه

 

 هایافته ۳
 هانفر شرکت کرده بودند که میانگین سنی آن ۲1۰در این پژوهش 

درصد از این افراد  ۵۳٫۳۳ نفر معادل 11۲تعداد . بود ۳۳٫۴۵ ۵٫۶۷±
نفر  ۴۳ درصد مدرن و ۲۷٫1۴ نفر معادل ۵۵، به مواد مخدر سنتی

در ادامه به تحلیل  درصد نیز آمیخته اعتیاد داشتند؛ ۲۰٫۴۷معادل 
 شود.ها پرداخته مییافته

 ی دلبستگی با مطلوبیت اجتماعیهاسبکضریب همبستگی پیرسون بین . 1جدول 
 اجتماعی مطلوبیت سوگرا دو ایمن نا اجتنابی ایمن نا ایمن متغیر

    1 ایمن

   1 **۲۲۹٫۰- اجتنابی ایمن نا

  1 *1۴۵٫۰ **۲۲۶٫۰- سوگرا دو ایمن نا

 1 **۳۳۹٫۰- **۴۳۲٫۰- **۵۴۳٫۰ اجتماعی مطلوبیت
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۴ 

گویای این است که بین متغیر مطلوبیت  1شده در جدول نتایج گزارش
وجود  داریامستقیم و معناجتماعی با سبک دلبستگی ایمن همبستگی 

حلیل همبستگی ت نتیجٔه، از طرف دیگر (.=۰٫۵۴۳rو  =۰٫۰۰1p) دارد
ایمن اجتنابی با ی این است که بین سبک دلبستگی ناپیرسون گویا

 داری وجود داردامطلوبیت اجتماعی همبستگی معکوس و معن
(۰٫۰۰1p=  ۰٫۴۳و-r=.)  همچنین بین سبک دلبستگی ناایمن
داری وجود اسوگرا و مطلوبیت اجتماعی همبستگی معکوس و معندو
(.=r-۰٫۳۳۹و  =۰٫۰۰1p) دارد

 ترک حال در معتادین اجتماعی مطلوبیت با اولیه ناسازگار هایوارهطرحضریب همبستگی پیرسون بین . ۲جدول 
 مقدر احتمال اجتماعی مطلوبیت هاوارهطرح 
 ۰٫۰۰1 **۴۵۴٫۰- هیجانی محرومیت 1

 ۰٫۰۰1 **۵۲۰٫۰- شدگی رها ۲

 ۰٫۰۰۳ **1۸۰٫۰- اعتمادی بی ۳

 ۰٫۰۰1 **1۸۹٫۰- اجتماعی انزوای ۴

 ۰٫۰۰1 **۵1۷٫۰- نقص ۵

 ۰٫۰۸1 ۰٫۰۳۴- وابستگی ۶

 ۰٫۰۳1 **۳۲۷٫۰- پذیری آسیب ۷

 ۰٫۰۰۲ **۳۵۳٫۰- گرفتاری ۸

 ۰٫۰۰۳ **۲۴۵٫۰ اطاعت ۹

 ۰٫۰۰1 **۴۰۹٫۰ ایثار 1۰

 ۰٫۰۰1 **۵۶۷٫۰- هیجانی بازداری 11

 ۰٫۰۰1 **۴۴۷٫۰ سرسختانه معیارهای 1۲

 ۰٫۰۰1 **۵۶۹٫۰ داری خویشتن 1۳

 ۰٫۰۰1 **۳۳۵٫۰- استحقاق 1۴

 ۰٫۰۰1 **۲۴۸٫۰- شکست 1۵

 
گویای این است که بین تمام ابعاد  ۲شده در جدول نتایج گزارش

عد وابستگی با مطلوبیت اجتماعی ی ناسازگار اولیه به جز بُهاوارهطرح
، بین ابعاد معیارهای سرسختانه. داری وجود دارداهمبستگی معن

عد مطلوبیت اجتماعی همبستگی مثبت و داری و اطاعت با بُخویشتن

ی ناسازگار اولیه و مطلوبیت هاوارهطرحابعاد  دار و بین بقیٔهامعن
بیشترین ضریب همبستگی . اجتماعی همبستگی معکوسی وجود دارد

 بازداری هیجانی(، ۰٫۵۶۹) داریمطلوبیت اجتماعی با ابعاد خویشتن
 .است( -۰٫۵۲) شدگیو رها(، -۰٫۵۶۷)

 ی دلبستگیهاسبکی ناسازگار اولیه و هاوارهطرحی مطلوبیت اجتماعی از طریق ابعاد بینپیشمدل رگرسیون برای . ۳جدول 
 واتسون -دوربین خطای انحراف انحراف معیار تعدیل شده Rمربع  Rمربع  R مدل

1 ۰٫۸۹۶ ۰٫۸۰۳ ۰٫۷۸۵ ۳٫1۰۳1۰ ۰٫۹۴۹ 

 
 اندازٔه کهمشخص است  ۳شده در جدول با توجه به نتایج گزارش

ی هاوارهطرحبین متغیر مطلوبیت اجتماعی و ابعاد  تعیینضریب 
همچنین . است ۰٫۸۹ی دلبستگی برابر با هاسبکناسازگار اولیه و 

شده بین متغیر مطلوبیت اجتماعی و ابعاد ضریب تعیین تعدیل

 ۰٫۷۸۵ی دلبستگی برابر با هاسبکی ناسازگار اولیه و هاوارهطرح
درصد از تغییرات  ۷۸دال بر این است که در حدود  این نتیجه. است

ی ناسازگار اولیه هاوارهطرحدر متغیر مطلوبیت اجتماعی از طریق ابعاد 
 .ی دلبستگی قابل تعیین استهاسبکو 

 لبستگیی دهاسبکی ناسازگار و هاوارهطرحی مطلوبیت اجتماعی از طریق ابعاد بینپیشی رگرسیون برای بینپیشضرایب . ۴جدول 

 متغیر
 ضرایب استاندارد ضریب غیر استاندارد

 مقدار احتمال تی
 خطی بودنآمارهای هم

B تولرنس بتا خطای معیار VIF 

   ۰٫۰۰1 ۸٫۰۸۷  ۳٫۵۷۳ ۲۸٫۸۹۳ )ثابت( 

 1٫۳۵۵ ۰٫۷۳۸ ۰٫۰۰1 ۵٫۹۹۷- ۰٫۲۲۴- ۰٫۰۴۷ ۰٫۲۷۹- هیجانی محرومیت

 1٫۵1۳ ۰٫۶۶1 ۰٫۰۳۵ ۲٫1۲۲- ۰٫۰۸۴- ۰٫۰۵۳ ۰٫11۲- رهاشدگی

 1٫۵۲۷ ۰٫۶۶۵ ۰٫1۶۰ 1٫۴۰۹ ۰٫۰۵۶ ۰٫۰۵۲ ۰٫۰۷۴ اعتمادیبی

 1٫۷۹۶ ۰٫۵۵۷ ۰٫۰1۷ ۲٫۴11 ۰٫1۰۴ ۰٫۰۵۹ ۰٫1۴۲ اجتماعی انزوای

 1٫۳۶۰ ۰٫۷۳۵ ۰٫۰۰1 ۵٫۳۳۶- ۰٫۲۰۰- ۰٫۰۵1 ۰٫۲۷۳- نقص

 1٫۲۹۸ ۰٫۷۷1 ۰٫۹۲۵ ۰٫۰۹۵- ۰٫۰۰۳- ۰٫۰۵۳ ۰٫۰۰۵- وابستگی

 1٫۲۵۶ ۰٫۷۹۶ ۰٫۰۰1 ۴٫1۷۳- ۰٫1۵۰- ۰٫۰۴۹ ۰٫۲۰۶- پذیریآسیب
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۵ 

 1٫1۹1 ۰٫۸۴۰ ۰٫۰۰1 ۶٫۸۰۲- ۰٫۲۳۸- ۰٫۰۴۸ ۰٫۳۲۷- گرفتاری

 1٫۲1۰ ۰٫۸۲۶ ۰٫۶۴۹ ۰٫۴۵۶ ۰٫۰1۶ ۰٫۰۴۸ ۰٫۰۲۲ اطاعت

 1٫۳۶1 ۰٫۷۳۵ ۰٫۰1۳ ۲٫۵۰۳ ۰٫۰۹۴ ۰٫۰۴۵ ۰٫11۲ ایثار

 1٫۶۷۹ ۰٫۵۹۶ ۰٫۰۰1 ۴٫۵۳۳- ۰٫1۸۹- ۰٫۰۴۹ ۰٫۲۲۲- هیجانی بازداری

 1٫۵۰۵ ۰٫۶۶۴ ۰٫۰۳۷ ۲٫1۰۴ ۰٫۰۸۳ ۰٫۰۵۰ ۰٫1۰۵ تانهسرسخ معیارهای

 1٫۷۵۴ ۰٫۵۷۰ ۰٫۰۰1 ۵٫۷۵۳ ۰٫۲۴۵ ۰٫۰۵۰ ۰٫۲۸۸ داریخویشتن

 1٫۲۹1 ۰٫۷۷۵ ۰٫1۴۷ 1٫۴۵۵- ۰٫۰۵۳- ۰٫۰۴۷ ۰٫۰۶۸- استحقاق

 1٫۴۸۲ ۰٫۶۷۵ ۰٫۲۰۳ 1٫۲۷۸ ۰٫۰۵۰ ۰٫۰۴۶ ۰٫۰۵۹ شکست

 1٫۵1۶ ۰٫۶۶۰ ۰٫۰۰۳ ۲٫۹۹۳ ۰٫11۸ ۰٫۰۵۷ ۰٫1۷۰ ایمن

 1٫۴۵۵ ۰٫۶۸۷ ۰٫۳۴۶ ٫۹۴۵- ۰٫۰۳۷- ۰٫۰۵1 ۰٫۰۴۸- اجتنابی یمنناا

 1٫۲۶۲ ۰٫۷۹۲ ۰٫۰۰1 ۳٫۲۷۶- ۰٫11۸- ۰٫۰۴۹ ۰٫1۵۹- سوگرا دو ناایمن

 
نشان داده ( ی مدلبینپیشضرایب ) تحلیل رگرسیون نتیجٔه ۵در جدول 
با توجه به این جدول مشخص است سبک دلبستگی ایمن . شده است

طور معکوس توانستند به بستگی اجتنابی بهطور مثبت و سبک دلبه
ی هاوارهطرح همچنین نتایج. ی مطلوبیت اجتماعی بپردازندبینپیش

، استحقاق، ناسازگار اولیه گویای این است که به جز ابعاد شکست
ی ناسازگار هاوارهطرحابعاد  بقیٔه ،اعتمادیبی، پذیریآسیب، اطاعت

 .یت اجتماعی بپردازندی مطلوببینپیشاولیه توانستند به 

 بحث 4
 یهاوارهطرح و یدلبستتتگ یهاستتبک رابطٔه یبررستت پژوهش نیا هدف

 ستتتتاکن ترک حال در نیمعتاد یاجتماع تیمطلوب با هیاول ناستتتتازگار
 . بود ریمال شهرستان

 تیتتمطلوب ریمتغ نیب کتته بود نیا یایتتگو یهمبستتتتتگ لیتتتحل جینتتتا
ستگ سبک با یاجتماع ستگ منیا یدلب  از. دارد وجود یقدرتمند یهمب
 نیب که استت نیا یایگو رستونیپ یهمبستتگ لیتحل جهینت گر،ید طرف

 یهمبستتتتتگ یاجتماع تیمطلوب با یاجتناب منیناا یدلبستتتتتگ ستتتتبک
 منیناا یدلبستتتتتگ ستتتتبک نیب نیهمچن. هستتتتت یمعنادار و معکوس
 وجود یمعنادار و معکوس یهمبستتتگ یاجتماع تیمطلوب و دوستتوگرا
 . داشت

 ارتباط نٔهیزم در محققان توسط شدهانجام یهاپژوهش نٔهیشیپ مرور در
 دایپ مشتتابه یپژوهشتت یاجتماع تیمطلوب با یدلبستتتگ یهاستتبک نیب

 مشتتتابه نستتتبتاً یهاپژوهش با پژوهش نیا یهاافتهی حالنیباا نشتتتد؛
 در یاجتماع رشد و یدلبستگ یهاسبک نیب ارتباط نٔهیدرزم شدهانجام

ست یادیز حدود تا طهیح نیا ش مثال، یبرا. همسو شان یپژوه  داد ن
 با یدلبستگ سبک و( 1۷) دارد ارتباط یدلبستگ تیامن با تعامالت که

 نشان شدهانجام لیفراتحل نیهمچن ؛(1۸) دارد ارتباط زین نفس عزت
 زانیم. دارند رابطه یاجتماع یستتتتازگار و یدلبستتتتتگ تیفیک که داد

 نیهمچن. بود یناسازگار از یشاخص یضداجتماع رفتار و یپرخاشگر
 وجود یمعنادار رابطٔه همساالن با مثبت روابتتتتط و منیا یدلبستگ نیب

 (. 1۹) داشت
 د،یترد نکهیا بتتتتته استناد بتتتتتا کتتتتته گفت توانیم هاافتهی نیا نییتب در

 افراد یهایژگیو جزو یآشتتتتتتتتفتگ و یدرمانتتتتتتدگ تخاصتتم، تعارض،
 ،یریدرگ معرض در شدت به افراد تتتتنیا دوسوگراستتتتت؛ و مضطرب
 روابط و زاتنش تیتتموقع در نتابهنجتتار رفتتتار و یدرمتانتدگ تضتتتتتاد،

 و یفردانیم روابط در یناکام ٔهیما امر نیهم و رندیگیم قرار یاجتماع
 نیهمچن. شتتتد خواهد یاجتماع رشتتتد در یمشتتتکالت جادیا تینها در
 کشتتتف یبرا اعتماد جادیا در منیا یدلبستتتتگ روابط که گفت توانیم

نا یهاتیموقع ماع یناآشتتتت مک یاجت ندیم ک مل نیا(. 1۰) ک  عوا
 یهاتعامل گستتترش و یاجتماع رشتتد در یریچشتتمگ ریتتتتتتتأث تواندیم

 که یافراد یبالب یدلبستتتتگ ینظر یمبان طبق. باشتتتد داشتتتته یاجتماع
 ارا ٔه یبرا دیجد طیشتترا و هاتیموقع در دارند، منیا یدلبستتتگ ستتبک
سب بازخورد و رفتار  از یشتریب یسازگار ،یطیمح یهامحرک به منا
 دیتجتد یهتاتیتموقع در افراد نیا نیبنتابرا ؛(۶) دهنتدیم بروز خود

 در و دارند یشتریب نفس عزت و اکتشاف قدرت و یشناخت یگشودگ
 تیموفق یاجتماع مستتتتا ل گرید و یهمدل و گرانید با ارتباط یبرقرار

 به یشتریب نانیاطم با یفردنیب روابط در هاآن. کنندیم کسب یشتریب
 دیجد طیشرا در را آنان یسازگار امر نیا و پردازندیم گرانید با تعامل
 دارند، منیا یدلبستتتتتگ ستتتتبک که یافراد قتیدرحق. کندیم لیتستتتته
سب یهاواکنش زین گرانید یروان طیشرا دربرابر شان یمنا  و دهندیم ن

 یاجتماع روابط گران،ید با متقابل ارتباط در تیامن احستتتاس جادیا با
 نینخستتت یبالب دگاهید از چراکه ؛(۷) کرد خواهند تجربه را یترستتالم
باط  که شتتتتودیم یدرون فعال یالگوها رشتتتتتد باعث یدلبستتتتتگ ارت

 و استتت گرانید با یارتباط مستتا ل و خود دربارٔه یاطالعات دربردارندٔه
 دهدیم شتتتکل را فرد یاجتماع تیشتتتخصتتت استتتاس واقع، در امر نیا
(1۲ .) 
 یهاوارهطرح ابعاد تمام نیب که بود نیا پژوهش نیا جینتا از گرید یکی

 یهمبستتتگ یاجتماع تیمطلوب با یوابستتتگ بُعد جز به هیاول ناستتازگار
 ابعاد نیب که داد نشان قیتحق یهاافتهی نیهمچن. دارد وجود یمعنادار

 تیمطلوب بُعد با اطاعت و یدارشتتتتتنیخو ستتتترستتتتختانه، یارهایمع
 یهاوارهطرح ابعاد ٔهیبق نیب و معنادار و مثبت یهمبستتتتتگ یاجتماع
. دارد وجود یمعکوستت یهمبستتتگ یاجتماع تیمطلوب و هیاول ناستتازگار

 ،یدارشتنیخو ابعاد با یاجتماع تیمطلوب یهمبستگ بیضر نیشتریب
 . بود یرهاشدگ و یجانیه یبازدار
ش که هرچند شده انجام تاکنون عنوان نیا با قاًیدق که یپژوه ست ن  و ا
 یهتتاوارهطرح نیب ارتبتتاط یبررستتتت بتته بتتار نیاول یبرا یفعل قیتحق

 یهاافتهی حالنیباا. است پرداخته یاجتماع تیمطلوب و هیاول ناسازگار
. دارد ییهمستتو نهیزم نیا در مشتتابه یهاپژوهش جینتا با پژوهش نیا
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۶ 

تهی مثال، یبرا باط نهیزم در پژوهش نیا یهااف  یهاوارهطرح نیب ارت
 همسو( ۲1) یاجتماع رشد با و( ۲۰) یزیستجامعه با هیاول ناسازگار

 . بود
شدگ یهاوارهطرح که گفت توانیم یفعل قیتحق جینتا نییتب در  /یرها
. هستند طرد و یدگیبر طٔهیح بتتته مربوط یجانیه تیمحروم و یثباتیب
قاد به نگی اعت  و ستتتترد یهاخانواده در طهیح نیا یهاوارهطرح ا
 دیآیم وجود به ینیبشیپ رقابلیغ و تندخو گر،قهیمضتتتا عاطفتتتتتتته،یب
 سوءمصترف بته وابستته افتراد نیوالد در جیرا یهاسبک از یکی(. ۲)

 تواندیم که است ییتندخو و یافراط ییگراکنترل بودن،عاطفهکم مواد،
. کند مستعد یجوان و ینوجوان نیسن در مواد بتتتتتته شیگرا یبرا را فرد
 به توجه با که است تتتتتنیا حاضر پتتتتتژوهش یاحتمال یهانییتب از یکی

 که ییهاتیمحروم و زنان نیا یزندگ یهابحران و نامستتتاعد گذشتتتتٔه
 و خانه از خارج در که یرحمیب یزندگ طیشتتتترا و خود یزندگ در هاآن
مانیب به یخان ندکرده تجر به ا ند ییهاتجر مادیب مان  به یحت یاعت

 کتتتتان،ینزد جانتتتتب از یرهاشتتتتدگ انتتتتت،یخ تتتتان،یاطراف نیکترینزد
 ،یزندگ در شتتتتدنیقربان و قرارگرفتن ستتتتوءاستتتتتفاده مورد احستتتتاس
 مثل ییهاوارهطرح که استتتت بوده گرانید با داشتتتتنتفاوت احستتتاس

 یانزوا ،یبدرفتار/یاعتمادیب ،یجانیه تتتتتتتیمحروم ،یرهاشتتتتتتتتدگ
 استتتتت داده شتتتتکل آنان در را یجانیه یبازدار و یگانگیب/یاجتماع

(۲۰ .) 
 تیحما کودکان که ییهاخانواده در که استتتت نیا گرید یاحتمال نییب 

 و گرانید با روابط به استتتت ممکن کنند،ینم افتیدر را الزم یاجتماع
 در ینیبخودبزرگ/استتتتتحقاق و باشتتتتند توجهیب یاجتماع یهنجارها

 تیاهم حد از شیب گرانید یهاخواستتته بتتتتتته نکهیا ای کند رشتتد هاآن
 یارهتتایتتمع و ثتتاریا و رنتتدیبگ دهیتتنتتاد را خود یازهتتایتتن و دهنتتد

 پژوهش نیا جینتا(. ۸) ابدی رشتتتد هاآن در ییجوبیع/ستتترستتتختانه
 یهاوارهطرح یهااسیرمقیز اکثتتتتتر نیبتتتتت یهمبستگ کتتتتته داد نشان

 افتهی نیا نییتب در. باالستتتت به متوستتتط ای متوستتتط هیاول ناستتتازگار
شان توانیم سبت هاوارهطرح یبرخ احتماالا کرد خاطرن  اثر هم بتتتتتته ن

ند معکوس عث و دار ند،یم گریکدی اثر کردنیخنث با  یطرف از شتتتتو
 (. ۲1) دارند یهمبستگ و یهمخوان هم با هاآن از یبرخ
 یهاوارهطتتتتترح در تفتتتتتاوت زانیم به توجه با گفت توانیم تینها در

 توانیم روابسته،یغ افتتتتتتراد و مواد بتتته وابسته افراد در تتتهیاول ناسازگار
 یروان اختتتتتتالالت و متتتتتزمن مشکالت دچار که یافراد کرد استنباط

 یتریمحور نقش اختالل در که ییهاوارهطرح از یجتتتتتدا هستتتتتتند،
 بر تهیثانو یامس له نیا د،یشا. دارند زین یمنیناا یدلبستگ سبک دارند،
 و یشغل ،یاجتماع ،یفتتردنیبتت یهاطتتهیح در عملکرد اُفت و اختالل
 مشتتکالت که یافراد یکل دید که تتتتتتنیا ای باشتتد مبتال افراد یخانوادگ
 تتتتتتانیب در روتتتتتتنیازا ؛(1۴) استتت نانهیبدب و نگرتریمنف دارند مزمن

 نشتان هاافتتهی که تنیا بته توجه با عالوه،به. کنندیم اغتراق مشتکالت
 در یدلبستگ یهاسبک و تتتتهیاول ناستتتتازگار یهاوارهطتتتترح که دهدیم

 شتریب اریبستتتتت هستند درمان یجستجو در که مواد به وابسته متتتتتردان
 متواد بته وابستته جوانتان کترد استتناط بتتوان است ممکن ،(1۵) است
: مانند) کنند مبارزه شتریب یخاص تتتهیاول ناستتتازگار یهتتتاوارهطرح بتتتا

 ،یگرفتتتتار شکستتتت، ،یاعتمتتتادیب ،یرهاشدگ ،یجتتتانیه تیمحروم

 یهتتتتتتاوارهطرح شتتتتتتدت و وجتتتتتتود نیبنتتتتتتابرا ؛(اطاعتتتتتتت و ثتتتاریا
 دهندٔهنشان استتتت ممکتتتن وابستتتته افتتتراد تتتانیم در تتتهیاول ناستتتازگار

 شنهادیپ لذا باشد، سازمشکل متتتواد مصتتترف شاخص ای بالقوه یخطر
 ستتتوء درمان در بهتر یهامداخله انجام یبرا درمتتتانگران کتتته شودیم

 . باشند داشته یدرمتانوارهطترح بته توجه شیپ از شیب مواد مصترف
 صتتورتبه یریگنمونه روش از استتتفاده قیتحق نیا یاصتتل تیمحدود

 شودیم شنهادیپ. کرد اطیاحت دیبا جینتا میتعم در لذا بود، یرتصادفیغ
 یتصتتتتادف روش از جینتا بهتر یدهمیتعم منظوربه ندهیآ قاتیتحق در

 یبررستت منظوربه بلندمدت و یطول قاتیتحق نیهمچن شتتود، استتتفاده
 هیتوصتتتت تینها در و گردد انجام گریهمد یرو بر رهایمتغ یعل روابط

سنج رینظ سنجش رینظ سنجش یهاروش ریسا از شودیم سر  ،یهم
 استتتتفاده پژوهش یرهایمتغ ترقیدق یبررستتت منظوربه یستتتنجدوستتتت

 .شود

 گیرینتیجه ۵
های وارهطرحها بیانگر آن بود که سبک دلبستگی دوسوگرا و یافته

 گرفتاری و بازداری، وابستگی، نقص، رهاشدگی، هیجانی محرومیت
دار مطلوبیت اجتماعی و سبک ای معکوس و معنبینپیشهیجانی به 

 معیارهای، ایثار، اجتماعی های انزوایوارهطرحدلبستگی ایمن و 
ی مطلوبیت بینپیشطور مثبت توانستند به داری بهسرسختانه و خویشتن

.اجتماعی بپردازند
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