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چکیده

سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد، تغییردهنده خلق و رفتار، یکی از بارزترین آسیب های روانی و اجتماعی 

بنابراین . زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را سسب کنداست که به راحتی می تواند بنیان 

رویکرد جدید پیشگیری از اعتیاد، شناسایی و ارتقاء عوامل محافظت کننده از جمله تاب آوری و شناسایی و کاهش 

که اخیراً در تاب آوری یکی از مفاهیمی است . عوامل خطرساز از جایگاه پراهمیت و ویژه ای برخوردار می باشد

روش . حوزه پیشگیری از اعتیاد و سایر اختالالت روانی و آسیب ها مطرح شده و می تواند کلید پیشگیری باشد

جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران می باشد . همبستگی است -پژوهش از نظر شیوه اجرا، توصیفی

. نفر انتخاب شده است 481ل کوکران حجم نمونه ای به حجم که با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمو

محاسبه و مورد تحلیل قرار  spssفرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری مربوط به وسیله نرم افزار 

گرفته اند که نتایج بدست آمده نشان داد تاب آوری افراد سوء مصرف کننده می تواند در ارتباط با سبک های 

در پژوهش حاضر با توجه به رگرسیون گام به گام در سبک های . تگی و حمایت اجتماعی افراد متفاوت باشددلبس

دلبستگی، سبک دلبستگی ایمن و دوسوگرا بیشترین تاثیر را داشته اند و در حمایت اجتماع، حمایت دوستان و 

 .واد می باشندآشنایان از گام های موثر در پیشبرد تاب آوری افراد سوء مصرف کننده م
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مقدمه

تاب آوری به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بالیا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی 

ی اشاره به فرایندی تاب آور(. 3242، 4کسل)تقویت شدن به وسیله آن تجارب اطالق می شود 

پویا دارد که انسان ها در زمان مواجهه با شرایط ناگوار یا ضربه های روحی به صورت رفتار 

این خصیصه با (. 3243، 3ملر، جونز، نیومن و مک فن)انطباقی مثبت از خود نشان می دهند 

ه می یابد های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می شود، توسع توانایی درونی شخص و مهارت

همچنین تاب آوری یکی از  (.3222، 2دینر)و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گردد 

توانایی فرد برای » :مؤلفه های سرمایه روانشناختی است که به صورت زیر تعریف می شود

برگشتن به عقب یا انعطاف پذیر بودن در مواقعی که با نتایج و پیامدهای مایوس کننده، 

، 1بالدوین، جکسن، آکن و کانن)« .یا حتی تغییرات و وقایع مثبت روبرو می شود شکست ها و

3242.) 

خاصیت بازگشت . است Resiliencyدر فرهنگ لغت، تاب آوری معادل واژه انگلیسی 

. ولی در متون بهداشت روانی تاب آوری معادل گویاتری است. پذیری و ارتجاعی معنا شده است

ریشه تاب آوری معنی جهیدن به عقب  (resiliency)است و به  از علم فیزیک گرفته شده

آنها توانایی زنده ماندن و حتی غلبه بر . در واقع افراد تاب آور قادر هستند به عقب بجهند. است

از نظر عاطفی آرام بوده و . همچنین آنان دارای رفتارهای خودشکنانه نیستند. نامالیمات را دارند

راه های بدست آوردن تاب آوری را داشتن ( 3221) 9بونا. یط ناگوار را دارندتوانایی مقابله با شرا

 .سرسختی، خودافزایی، مقابله سرکوبگرانه، داشتن خلق و خود و احساسات مثبت می داند

 

بیانمسأله

تاب آوری به عنوان یکی از سازه های اصلی شخصیت برای فهم انگیزش هیجان و رفتار، 

، تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیب ها با شرایط (3228، 6سفی)مفهوم سازی شده است 

تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد، بلکه شرایط 

می توان گفت تاب آوری توانمندی فرد در . فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است

عالوه بر این تاب آوری نوعی ترمیم . خطرناک است روانی، در شرایط -برقراری تعادل زیستی

                                                           

1. Casel     2.Miller, Jones, Newman & Mac fan 

3. Diener    4. Baldwin, Jackson, Okon & Cannon  

5.Bonanno     6. Sify 
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تاب آوری، (. 3228، 4لیبپرگ و آنگار)خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است 

گارسیادیا، دیناپولی، )توانایی سازگاری سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی می باشد 

رای رفتارهای خودشکنانه نیستند، از افراد خود تاب آوری دا(. 3242، 3گارسیاونا و جاکووبسکی

 (.3228، 2آنالکشمی)نظر عاطفی آرام هستند و توانایی تبدیل شرایط استرس زا را دارند 

تاب آوری بدین خاطر احتمال مصرف مواد را کاهش می دهد که تحت برخی شرایط، 

این . ی دهدناتوانی از عهدة یک بحران برآمدن، فرد را در معرض درگیر شدن با مواد قرار م

یک عامل محافظ به شکل گیری یک خط . تعریف، تاب آوری را از عوامل محافظ جدا می کند

سیر رشدی کمک می کند که احتمال همراهی با همساالن منحرف و متعاقب آن سوء مصرف 

در مقابل، تاب آوری شامل منابع فردی و اجتماعی برای برخورد با . مواد را کاهش می دهد

تاب آوری زمانی اهمیت می یابد که . ران هایی است که در زندگی رخ می نمایندمشکالت و بح

عامل محافظ، فرد را در مقابل مصیبت حفظ می کند، اما . مشکالت و بحران ها پدیدار می شوند

 (.4281محمدی، )تاب آوری به وی کمک می کند تا کارکرد خود را باز یابد 

و فرایندهایی اطالق می شود که خط سیر رشدی را به طور کلی واژه تاب آوری به عوامل 

از خطر گرفتاری به رفتارهای مشکل زا و آسیب روانشناختی محافظت کرده، و علیرغم وجود 

این خصیصه با توانایی درونی شخص و . شرایط ناگواب به پیامدهای ناسازگار منتهی می شوند

نوان یک ویژگی مثبت متبلور می مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت شده و به ع

لذا از آنجا که مطالعه تاب آوری می تواند برای تدوین برنامه ها، (. 3222، 1نیومن)گردد 

سیاست ها و مداخالت معطوف بر ارتقاء شایستگی و پیشگیری یا تخفیف مشکالت در زندگی 

ارتباط آن با به بررسی . آگاهی بخش باشد و افزایش آن سوء مصرف مواد را کاهش می دهد

سالمت روان، سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی برای پدیده ای با مفهوم کارکرد عملکرد 

 .می پردازیم( سوء مصرف مواد)مناسب در یک بافت خطرزا 

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایدار که بین کودک و مادر یا 

بالبی مفهوم دلبستگی را از دیدگاه . هاست، ایجاد می شودافرادی که نوزاد در تعامل دائم با آن

تحولی مورد ارزیابی قرار داد و نظریه اش را بر این اساس بنا کرد که احساس ها و رفتارهای 

تجربه های . دلبستگی از قبیل گریه، خنده، نوزاد به به مادر نزدیک و از خطر دور می سازد

                                                           

1. Libperg & Angur   2. Garcia, et al 

3. Annalakshimi    4. Newman 
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دن، حضور فعال مراقب همچنین خلق و خوی کوک و واقعی فرد در مورد حساسیت، پاسخگو بو

ایمن، )کودک، اساس شکل دهی به سبک های مختلف دلبستگی  -هماهنگی روابط والد

، نقل از حافظی 3222، 4کاپالن)در خالل سال های کودکی و نوزادی است ( اجتنابی، دوسوگرا

که متلزم تبادل  همچنین دلبستگی یک رابطه هیجانی خاصی است(. 4285و جامعی نژاد، 

بدون (. 4285، نقل از اکبری، وفایی و خسروی، 4583بالبی، )لذت، مراقبت و آرامش است 

. شک نظریه دلبستگی یکی از برجسته ترین و مهم ترین دستاوردهای روانشناسی معاصر است

این  برخی پژوهشگران نظریه دلبستگی را به عنوان رستاخیز دوباره روانکاوی و عامل مهم دوباره

اجتماعی کودک و  -یک واژه روانشناختی است که رابطه عاطفی)دلبستگی . مکتب می دانند

از جمله مهم ترین عوامل که تعیین کننده شخصیت فرد در بزرگسالی (. مادر را بیان می کند

بالبی چهارچوبی را پیشنهاد کرد (. 4592، 3بالبی)است، رابطه او را مراقب اولیه یا مادرش است 

در آن سبک های دلبستگی اولیه تداوم می یابد و در سرتاسر کودکی، نوجوانی و بزرگسالی که 

با (. 4252خوش خرام و گلزاری، )تاثیرات پیچیده نظام مندی بر کارکرد روان شناختی دارد 

توجه به تحقیقات خارجی به نظر می رسد که دلبستگی به عنوان یکی از عوامل حفاظتی که 

 .بیشتر را فراهم می سازد در میزان تاب آوری موثر باشدموجبات سازگاری 

حمایت اجتماعی . مؤلفه دیگری که با تاب آوری در ارتباط می باشد حمایت اجتماعی است

عبارت است از کسب اطالعات، کمک های مادی، طرح یا توصیه سالمتی و حمایت عاطفی از 

ارزشمند تلقی می شوند و بخشی از شبکه دیگرانی که فرد به آنها عالقمند است یا از نظر فرد 

اجتماعی فرد به شمار می روند، نظیر همسر، بستگان، دوستان و نیز تماس های اجتماعی با 

حمایت اجتماعی به کمک هایی که از سوی خویشاوندان، (. 3221، 2تیلور)اماکن مذهبی 

شامل حمایت های  این کنش ها. دوستان و دیگر افراد به یک فرد می شود، اطالق می گردد

به مواردی اشاره دارد که باعث می شود افراد : حمایت عاطفی: عاطفی، ابزاری و اطالعاتی است

چنین حمایتی غالباً به شکل انواع غیرملموس است و کمک . احساس کنند مورد حمایت هستند

ای کمک ابزاری به کنش ه: حمایت ابزاری. می کند که حس ارزشمندی در افراد تقویت شود

ارائه شده از سوی دیگران گفته می شود که به افراد کمک می کند تا مسئولیت های معمولی و 

حمایت . روزمره خود، مثل نگهداری از بچه، تعهدات مالی و مسائل مربوط به کار را انجام دهند

                                                           

1. Kaplan     2. Bowlby 

3. Taylor 
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 کمک های اطالعاتی به تبادل دیدگاه ها در زمینه کار، مشاوره یا فرصت های دیگری: اطالعاتی

 .که ممکن است زندگی افراد را تسهیل کند می پردازد

حمایت اجتماعی می تواند به عنوان حمایت اجتماعی و روانشناختی فراهم شده بواسطه 

سیستم حمایت اجتماعی یک فرد شامل همساالن، دوستان و اعضای . محیط توصیف شود

 (.3225، 4ارسالن)خانواده می باشد 

دریافت سطوح باالی حمایت اجتماعی از جانب خانواده شواهد حاکی از آن هستند که 

همچنین سطوح باالی دریافت . برای بهبود سالمت روان نوجوانان هدف قلدری مهم است

حمایت از جانب دوستان و حمایت خانوادگی مناسب می تواند از پیشرفت تحصیلی ضعیف، 

 (.3244، 3استاندفیلدراسان، هد، کلینبرگ و )نوجوانان هدف قلدری را محافظت نماید 

بیان کردند که تاب آوری به عنوان گروهی از پدیده هایی ( 3223) 2اسنایدر و همکاران

است که به وسیله الگوهای سازگاری مثبت در شرایط سخت یا خطر مشخص می شود و 

استدالل آن ها این بود که افراد تاب آور از طریق سازگاری مثبت در مواجهه با نامالیمات می 

اد در هنگام روبرو شدن با نامالیمات از منابع راین اف. وانند پیشرفت و ترقی داشته باشندت

روانشناختی که دارند برای نشان دادن قدرت استقامت خود استفاده می کنند، در نتیجه 

 .رفتارهایی را نشان می دهند که نشانه انگیزه و متعهد بودن آن ها در کار است

ن نیاز به حمایت اجتماعی که در رابطه با تاب آوری شده است، از دالیل پیچیده تر شد

به رغم این تغییرات، آنچه اهمیت . مقتضیات رشد فرد و گسترش شبکه های اجتماعی است

دارد، ضرورت وجود این جنبه ها از روابط اجتماعی است که تقریباً در همه حال، به عنوان 

مطالعات بسیاری در تاب آوری . د عمل می کندسپری در مقابل حوادث و رویدادهای ناخوشاین

افراد دارای سوء مصرف مواد، نقش پیشگیرانة نظارت و صمیمیت والدین دوستان و آشنایان 

به نقل از پرکینز )را در برابر اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی نشان داده اند ( حمایت اجتماعی)

موضوعات بیان شه در این راستا این مسئله بیان بنابراین با توجه به مسئله و (. 3221، 1و جونز

می شود که آیا می توان به وسیله سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی تاب آوری افراد سوء 

 مصرف کننده مواد را پیش بینی کرد؟

                                                           

1. Arslan
 
     2. Rothon, Head, Klinberg & Stansfeld 

3. Snyder    4. Perkins & Jonz 
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در طول سه دهة گذشته در حوزه روانشناسی تحول تاب آوری توجه روزافزونی را به خود 

شماری با تاب آوری مرتبط دانسته شده است، و  ارتباط متغیرهای بی در این. جلب کرده است

متعاقب آن مدل هایی ارائه شده، اما در هیچ یک از مدل های موجود عوامل خانوادگی به عنوان 

طرح پژوهشی . پیشایندهای متغیرهای فردی موثر بر تاب آوری مورد بررسی قرار نگرفته است

 .ر تاب آوری در افراد در سوء مصرف مواد می باشدحاضر یک مدل ملی عوامل مؤثر د

 

نظریمبانی

سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و رفتار، یکی از بارزترین آسیب های 

روانی و اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و 

یی را می توان یکی از مهم ترین دوره های دوره دانشجو. فرهنگی یک کشور را سست کند

بنابراین رویکرد جدید پیشگیری از اعتیاد . زندگی یک فرد و یک روند منحصر به فرد دانست

شناسایی و ارتقاء عوامل محافظت کننده از جمله عوامل تاب آوری و شناسایی و کاهش عوامل 

تاب آوری یکی از مفاهیمی است . خطرساز از جایگاه پراهمیت و ویژه ای برخوردار شده است

که اخیراً در حوزه پیشگیری از اعتیاد و سایر اختالالت روانی و آسیب ها مطرح شده و می تواند 

تاب آوری یکی از راهبردهای بسیار مهم رویکرد ارتقای سالمت است که . کلید پیشگیری باشد

بنابراین از . رار گرفته استدر سال های اخیر، در کانون توجه متخصصان پیشگیری از اعتیاد ق

آنجا که اعتیاد در بین دانشجویان رو به افزایش می باشد و از آنجا که این دوره یک زمان 

بحرانی رشد و نمود است که از نظر فیزیولوژیکی و روانی تحوالت بسیار عمیقی در فرد ایجاد 

پژوهش حاضر را  می کند و باعث می شود نظم جسمانی و روانی فرد بر هم بخورد، ضرورت

 .ایجاد کرده است

دهه گذشته علوم اجتماعی به مثابه یک پدیده  2مفهوم تاب آوری طی تحقیقات 

کانر )چندبعدی شناخته شده است که در بافت های مختلف اجتماعی و درونی متفاوت هستند 

پنهان در تحقیقات گذشته تاب آوری بر متغیرهایی مثل توانایی بیمار، (. 3222و دیویدسون، 

بر طبق مدل های ارائه (. 3222التر، )سازی احتمال خطر و عوامل آسیب پذیر تاکید شده است 

شده از سوی اورال، آتروس و پاولسن، سه حوزه عملکردی برای تاب آوری تعریف و بر آنها 

 .تمرکز شده است

 تاثیرات تاب آوری به عنوان یک ویژگی شخصیتی یا توانایی پیش بینی افراد در مقابل . 4
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 .منفی نامالیمات و احتمال خطر فرض می شود

مثل درک مثبت، خودپنداری، پیشرفت )یک وضعیت روحی مثبت یا سالمت روانی . 3

یا فقدان بیماری روحی روانی علیرغم وجود یا احتمال خطر  ....(تحصیلی، موفقیت در وظایف و 

 .تعریف می گردد

های فردی و پیرامونی تاثیر گذاشته و در طول یک فرایند پویا که بر کنش بین متغیر. 2

این تعریف به دلیل چهارچوب فراگیر و تلفیق ویژگی های فردی با . زمان تغییر می کند

 .محیطی ایجاد تاب آوری بیش از تعاریف قبلی مورد توجه است

پژوهش های تاب آوری الگوهای نظری رشد انسان را که پیش از این توسط اریکسون، 

( رایت و ماستن 4559)پیاژه، کلبرگ، گیلیان، استینر، مزلو و پیرس مطرح شده بود برونفن، 

 .مورد تایید قرار می دهند

انسانی )در تمامی این الگوهای نظری، در حالی که بر ابعاد مختلف رشد تأکید می شود، 

 هسته مرکزی این رویکردها را این پیش فرض( معنوی -اخالقی -شناختی -اجتماعی -روانی

تشکیل می دهد که فطرتی بیولوژیک برای رشد و کمال در هر انسان وجود دارد طبیعت خود 

اصالح گری ارگانیسم انسانی که بطور طبیعی و تحت شرایط معین محیطی می تواند آشکار 

 .شود

در بررسی رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف ( 4252)جوادی و همکاران 

خانواده به : وزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر به نتایج زیر دست یافتندمواد در دانش آم

عنوان یک عامل مؤثر بر شخصیت فرزندان نقش مهمی در تاب آوری آن ها در برابر مصرف 

هدف این پژوهش شناخت رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری فرزندان . سیگار و مواد مخدر دارد

برای تجزیه و تحلیل داده ها، ضریب همبستگی . مواد مخدر استآن ها در برابر مصرف سیگار و 

نتایج ضریب همبستگی : یافته ها. پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چندگانه به کار برده شد

حل مسئله، آمیختگی عاطفی، نقش ها، کنترل رفتار، )نشان داد که بین ابعاد کارکرد خانواده 

رابر مصرف مواد، رابطه مستقیم و معنی دار وجود و تاب آوری در ب( ارتباط و کارکرد کلی

خرده مقیاس . فقط خرده مقیاس پاسخ دهی عاطفی رابطه معنی داری را نشان نداد. داشت

. از واریانس تاب آوری در برابر مصرف مواد را پیش بینی کند% 42آمیختگی عاطفی توانست 

رکرد خانواده، وضعیت سالم تر و نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که هرچه کا

 .مطلوب تری داشته باشد، تاب آوری فرزندان در برابر مصرف مواد بیش تر خواهد بود
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با عنوان رابطه سبک های دلبستگی با خود در مطالعه ( 4253)یعقوبی و همکاران 

کارکردهای سبک های تفکر دختران مقطع متوسطه شهر همدان بیان داشتند هدف پژوهش 

بررسی رابطه سبک های دلبستگی با کارکردهای سبک های تفکّر دختران متوسطه شهر  حاضر

( خوشه ای)دانش آموز دختر بود که به روش تصادفی  212نمونه انتخابی شامل . همدان بود

برای سنجش فرضیه ها از پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن کولین و رید . انتخاب شده بودند

در . امه کارکردهای سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر استفاده شدو پرسشن( تجدید نظر شده)

برای تجزیه و  tاین پژوهش از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و آزمون 

نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن بر خالف سبک دلبستگی . تحلیل داده ها استفاده شد

کّر قضایی، اجرایی و قانون گذارانه داشت و ناایمن بیش ترین سهم را در پیش بینی سبک تف

همبستگی مثبت بین آن ها معنادار بود، در ضمن بین کارکردهای سبک های تفکّر و سبک 

 (.4253یعقوبی، )همبستگی منفی دیده شد ( اجتنابی و دوسوگرا)دلبستگی ناایمن 

یزان تاب به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و م( 4285)اکبری، وفایی و خسروی 

با توجه به فشارها و استرس های موجود در خانواده . آوری همسران جانبازان پرداختند

جانبازان، هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و تاب آوری همسران 

نفر از همسران جانباز شهر  62روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه شامل . جانبازان بود

جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه . شیوه تصادفی منظم انتخاب شده بودند شیراز بود که به

نتایج . استفاده شد RAASو سبک های دلبستگی بزرگساالن  CD-RISهای تاب آوری 

تحلیل نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن و میزان تاب آوری رابطه مثبت و معنادار وجود 

زان تاب آوری رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین بین دلبستگی ناایمن اجتنابی و می. دارد

 .دلبستگی ناایمن اضطرابی و میزان تاب آوری رابطه معنادار وجود ندارد

در بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری در دانشجویان ( 4285)کشتکاران 

الگوهای ارتباطی والدین دانشگاه شیراز بیان کردند هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه 

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی . با تاب آوری دانشجویان است( گفت و شنود و همنوایی)

نفر از دانشجویان سال اول که در مقطع کارشناسی در دانشگاه شیراز  322بدین منظور . بود

رهای به کار ابزا. مشغول تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند

و مقیاس تجدیدنظر ( 3222فریبرگ و همکاران، )رفته شامل مقیاس تاب آوری بزرگساالن 

بود، که برای بررسی پایایی این ( 4551ریچی و فیتز پاتریک، )شده الگوهای ارتباطی خانواده 
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ابزارها از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از روش تحلیل عامل استفاده شد که هر دو 

برای بررسی اینکه آیا انواع الگوهای ارتباطی . پرسشنامه پایایی و روایی خوبی را نشان می داد

خانواده قدرت پیش بینی کننده تاب آوری را دارا هستند، از تحلیل رگرسیون و برای بررسی 

یل نتایج تحل. تفاوت میان انواع اشکال خانواده از منظر تاب آوری از تحلیل واریانس استفاده شد

آماری یافته ها از طریق تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیری نشان داد که، اوالً بعد گفت و 

، اما بعد همنوایی پیش بینی کننده ( 224/2)شنود پیش بینی کننده مثبت تاب آوری است 

و بین انواع الگوهای ارتباطی یعنی خانواده های کثرت گرا و ( 229/2)منفی تاب آوری است 

از لحاظ میزان تاب ( 224/2)کننده و خانواده های بی قید و محدود کننده تفاوت معنادار توافق 

 .آوری وجود دارد

در مطالعاتشان بیان کردند که تاب آوری به مهارت ( 3228) 4کیالکی -آلورد، بوگر و هالس

سازگار  ها و توانمندی هایی اشاره دارد که فرد قادر می سازد با سختی ها، مشکالت و چالش ها

هرچند برخی از ویژگی های تاب آوری قابل آموزش می باشد، با یک جمع بندی کلی می . شود

حفظ آرامش زیر فشار، انعطاف پذیری در مواجهه با : توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست

موانع، اجتناب از راهبردهای فرسایشی، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری 

فرد تاب آور به طور عادی قادر به تفکّر خالقانه و منعطف . و خالص شدن از موانع درونیها 

یعنی هر وقت که نیاز داشته باشد از افراد دیگر کمک می خواهد و از . دربارة حل مسائل است

افراد تاب آور درجه هایی از . شایستگی حل مشکالت مربوط به خود و دیگران برخوردار است

آن . آن ها قادرند که خود فکر کنند و آن را عمل سازند. ستقالل را نشان می دهندسالمتی و ا

آن ها احساسات خوبی نسبت به . ها می توانند نظرات انتقادی خود را به دیگران انتقال دهند

 .اطرافیان دارند و به توانایی خود برای تغییر دادن محیط شان باور دارند

بیان کردند در شرایط پراسترس کسانی که از سرسختی در مطالعات خود ( 3228) 3جوکر

و تاب آوری باالتری برخوردارند، سالمت روانی بیشتری دارند تا کسانی که از سرسختی و تاب 

 .آوری پایین تری برخوردارند

 

 

                                                           

1. Alvord, Bogar & Hulse- Killacky 

2. Joker 
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پژوهشروششناسی

توصیفی است و هدف آن پیش بینی تاب آوری افراد سوء مصرف  -این پژوهش، کاربردی

جامعه آماری در این .( واد بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی می باشدکننده م

می باشد که به طور تصادفی نمونه  4251مطالعه شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در 

 481که با روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه ای به حجم . مورد نظر را انتخاب می کنیم

نظور انجام این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از ابزارهای زیر به م. نفر انتخاب نمودیم

 :استفاده گردید

گویه می باشد و توسط کانر و  39این مقیاس شامل : پرسشنامه تاب آوری کانر. 4

این مقیاس . جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار تهدید تهیه شده است( 3222) 4دیویدسون

د ارزیابی قرار می دهد که شامل حس توانایی فردی، مقاومت در ابعاد مختلف تاب آوری را مور

برابر تاثیرات منفی، پذیرش مثبت تغییر، اعتماد به غرایز فردی، حس حمایت و امنیت 

برای هر . اجتماعی، ایمان روحی و رویکرد عمل گرایانه به روش های مشکل گشایی می شود

در نظر گرفته شده که ( ست تا همیشه درستکامالً نادر)گزینه ای  9گویه، طیف درجه بندی 

 39این پرسشنامه دارای . نمره گذاری می شود( همیشه درست)تا پنج ( کامالً نادرست)از یک 

طیف پاسخگویی آن از . سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف است

، نظری (4)، تا حدودی غلط (2)ط نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه شامل کامالً غل

برای بدست آوردن امتیاز کلی . می باشد( 1)، کامالً درست (2)، تا حدودی درست (3)ندارم 

 422تا  2این امتیاز دامنه ای از . پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید

تاب آوری بیشتر فرد پاسخ دهنده هرچه این امتیاز باالتر باشد، بیانگر میزان . را خواهد داشت

 92به عبارتی، نمره باالتر از . می باشد 92نقطه برش این پرسشنامه امتیاز . خواهد و برعکس

باشد، به همان میزان  92نشانگر افراد دارای تاب آوری خواهد بود و هرچه این امتیاز باالتر از 

( 4286)وهش بشارت و همکاران در پژ. شدت تاب آوری فرد نیز باالتر خواهد بود و برعکس

به نقل از حق رنجبر و همکاران، )روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است 

نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ( 4252)در پژوهش حق رنجبر و همکاران (. 4252

. پرسشنامه بدست آمد برای این 81/2ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای 

 .بنابراین این ابزار از پایایی خوبی برخوردار است

                                                           
2
. Connor & Davidson 



دلبستگیهایسبکبراساسموادکنندهسوءمصرفافرادآوریتاببینی31 ...پیش 

مقیاس دلبستگی بزرگساالن که با استفاده از مواد : پرسشنامه سبک های دلبستگی .3

ساخته شده و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی  4آزمون دلبستگی هازن و شیور

سوالی است و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در  49ده است، یک آزمون ش

، کامالً موافقم 1، موافقم 2، نظری ندارم 3، مخالفم 4کامالً مخالفم )درجه ای لیکرت  9مقیاس 

؛ و 42-5-8-9-6؛ سبک ایمن 9-1-2-3-4سواالت مربوط به سبک اجتنابی . می سنجد( 9

حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در خرده مقیاس . است 49-41-42-43-44سبک دو سوگرا 

پرسش های خرده ( پایایی)ضریب آلفای کرونباخ . خواهد بود 39و  9های آزمون به ترتیب 

 862نفر شامل  4182)مقیاس های ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی 

برای دانشجوویان دختر ) 89/2، 81/2، 86/2تیب برای کل آزمودنی ها به تر( پسر 632دختر و 

محاسبه شد که نشانه ( 86/2و  89/2، 81/2و برای دانشجویان پسر  81/2، 82/2، 86/2

برای سبک ( روایی)ضرایب توافق کندال . همسانی درونی خوب مقیاس دلبستگی بزرگسال است

 .محاسبه شد 99/2و  64/2،  82/2های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسو گرا به ترتیب 

این مقیاس را واکس، (: SS_A« 4292»با استفاده از مقیاس واکس )حمایت اجتماعی  .2

تدوین ( 4281؛ به نقل از زینی وند، 4586) 3فیلیپس، هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت

نمرة  -4. پرسش دارد که در آن چهار نوع نمره محاسبه می شود 32این پرسشنامه، . کردند

نمرة مربوط به حمایت  -1نمرة حمایت مرتبط با دوستان؛  -3مایت مرتبط با خانواده؛ ح

در پژوهش خوش . نمرة کل حمایت اجتماعی که حاصل جمع سه نمرة قبل است -9آشنایان، 

خوش )به دست آمده است  84/2کنش و همکاران ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

و شرف الدین در تحقیقی با عنوان بررسی رابطة اضطراب  عسگری(. 4285کنش و همکاران، 

اجتماعی و امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی واحد تحقیقات خوزستان ضرایب پایایی پرسش نامه حمایت اجتماعی با استفاده از 

برای . گزارش شد 94/2و  99/2یب روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه کردند که به ترت

تعیین اعتبار پرسش نامة گفته شده، نمرة آن با نمرة پرسش نامة شادکامی هم بسته شد و 

که بیانگر (P=0.004, R=0.39, n=50) داری بین آنها مشاهده شدارابطة مثبت معن

 (.4289عسگری و شرف الدین، )برخورداری پرسش نامة حمایت اجتماعی از اعتبار الزم است 

                                                           

1. Hazn & Shaver  

2. Wax, Phillips, Holly, Thompson, Williams & Stewart  
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یافتهها

در بخش استنباطی داده ها ابتدا برای محاسبه همبستگی بین کلیه متغیرهای پژوهش از 

 .آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است

 
جدول .دلبستگیهایسبکوموادکنندهمصرفسوءافرادآوریتابهمبستگینتایج

 1 2 3 4 متغیرها
    4 دتاب آوری افراد سوء مصرف کننده موا

   4 2231** سبک دلبستگی ایمن
  4 22223- 2234** سبک دلبستگی دوسوگرا
 4 22239 2213** - 2232** سبک دلبستگی اجتنابی

**P<0.005  
 

چنانچه از جدول مشاهده می شود بین سبک دلبستگی ایمن و تاب آوری افراد سوء مصرف 

بین نمره سبک . (r =24,P<0.005)کننده مواد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد 

دلبستگی دوسوگرا با تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد نیز ارتباط منفی و معناداری وجود 

و همچنین ارتباط سبک دلبستگی اجتنابی با تاب آوری افراد  (r=-0.21, P<0.005)دارد 

 .، منفی و معنادار است(r =-0.20,P<0.005)مواد  سوء مصرف کننده

محاسبه همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده برای 

را نشان ( مستقیم یا معکوس)ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه . شده است

می باشد و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر  -4تا  4این ضریب بین . می دهد

 .صفر می باشد

 
جدول .نتایجاجتماعیحمایتوموادکنندهمصرفسوءافرادآوریتابهمبستگی

 9 1 2 3 4 متغیرها
     4 تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد

    4 2232* حمایت خانواده
   4 2292 2232* حمایت دوستان
  4- 2235 2289* 2248* حمایت آشنایان

 4 2241 22283 2245* 2233** حمایت کلی
*P<0.001   

 



دلبستگیهایسبکبراساسموادکنندهسوءمصرفافرادآوریتاببینی38 ...پیش 

چنانچه از جدول مشاهده می شود بین تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد و حمایت 

بین حمایت دوستان با . (r =0.20,P<0.001)خانواده ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد 

تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد 

(r=0.23,P<0.001) .ین ارتباط تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد با مؤلفه های همچن

مثبت و معنادار  (r=0.22,P<0.001)، حمایت کلی (r=0.18,P<0.001)حمایت آشنایان

 .است

پردازش رگرسیون مبنی بر آنکه سبک های دلبستگی می تواند تاب آوری افراد سوء مصرف 

 .ده شده استکننده مواد را پیش بینی کند، در جدول زیر آور

 
9جدول.متغیرهابینهمبستگی(رگرسیونیکفایتهایشاخص)

انحراف معیار  مدل

 خطا

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

ضریب 

 تعیین 

ضریب 

 همبستگی

 2231 2292 2292 2296659 سبک دلبستگی ایمن-4

سبک دلبستگی  -3

 دوسوگرا

2268422 2234 2239 2223 

 

در گام اول متغیر سبک دلبستگی ایمن وارد معادله شده  با توجه به جدول مالحظه می گردد

با متغیر وابسته، تاب آوری افراد سوء مصرف کننده  (R)است که میزان ضریب همبستگی آن 

و ضریب تعیین  2292بدست آمده است، در این مرحله ضریب میزان تعیین برابر با  2231مواد 

م دوم با وارد شدن دومین متغیر یعنی سبک در گا. بدست آمده است2292تعدیل شده برابر با 

با متغیر وابسته، اختالف شخصیت  (R)دلبستگی دوسوگرا که میزان ضریب همبستگی آن 

و ضریب تعیین  2239بدست آمده است، در این مرحله ضریب میزان تعیین برابر با  2223مرزی 

 .بدست آمده است 2234تعدیل شده برابر با 
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9جدول.تارگرسیونیضرایبثیر

 Beta T sig خطای استاندارد B متغیرها

 22222 422282  42482 432391 ثابت 4 

 22222 92455 22123 2262 22244 سبک دلبستگی ایمن

 22222 52225  42331 442259 ثابت 3

 22222 32269 22319 2282 22485 سبک دلبستگی ایمن

 22222 32392 22322 22281 22485 سبک دلبستگی دوسوگرا

 

درصد  55با توجه به جدول مالحظه می گردد که متغیر سبک دلبستگی ایمن در سطح 

(sig=0.000)  درصد  55و همچنین متغیر سبک دلبستگی دوسوگرا در سطح(sig=0.000) 

این در حالی است که میزان خطای متغیر سبک دلبستگی اجتنابی بیشتر . معنی دار می باشند

 .به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نشده اندبوده اند و  2229از 

در ارتباط با اینکه مؤلفه های حمایت اجتماعی می تواند تاب آوری افراد سوء مصرف کننده 

 .دست آمده مواد پیش بینی کند، نتایج جدول زیر ب

 
1جدول.متغیرهابینهمبستگی(رگرسیونیکفایتهایشاخص)

ن تعدیل ضریب تعیی معیار انحراف خطا مدل

 شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 همبستگی

حمایت -4

 دوستان

3259285 22293 22299 2232  

  2222 22444 22424 3289222 حمایت کلی -3

حمایت  -2

 آشنایان

3282396 22436 22414 2229  

حمایت  -1

 خانواده

3295226 22494 22465 2214  

 

حمایت دوستان وارد معادله شده است با توجه به جدول مالحظه می گردد در گام اول متغیر 

با متغیر وابسته، تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد  (R)که میزان ضریب همبستگی آن 



دلبستگیهایسبکبراساسموادکنندهسوءمصرفافرادآوریتاببینی33 ...پیش 

و ضریب تعیین  22299دست آمده است، در این مرحله ضریب میزان تعیین برابر با ه ب 2232

دومین متغیر یعنی تفکر  در گام دوم با وارد شدن. بدست آمده است 22293تعدیل شده برابر با 

با متغیر وابسته، تاب آوری افراد سوء  (R)با حمایت کلی که میزان ضریب همبستگی آن 

و  22444بدست آمده است، در این مرحله ضریب میزان تعیین برابر با  2222مصرف کننده مواد 

ن سومین در گام سوم با وارد شد. بدست آمده است 22424ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

با متغیر وابسته، تاب آوری  (R)متغیر یعنی حمایت آشنایان که میزان ضریب همبستگی آن 

بدست آمده است، در این مرحله ضریب میزان تعیین برابر با  2229افراد سوء مصرف کننده مواد 

در گام چهارم با وارد . بدست آمده است 22436و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  22414

با متغیر  (R)چهارمین متغیر یعنی حمایت خانواده که میزان ضریب همبستگی آن  شدن

دست آمده است، در این مرحله ضریب ه ب 2214وابسته، تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد 

 .دست آمده استه ب 22494و ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  22465میزان تعیین برابر با 

 
8جدول.تاثیرگرسیونیضرایبر

 Beta T sig خطای استاندارد B متغیرها

 22222 42344  42539 32222 ثابت 4 

 22222 22332 22325 22441 22298 حمایت دوستان

 22222 2222  42558 2295 ثابت 3

 22222 22928 22316 22444 22285 حمایت دوستان

 22222 22242 22323 22215 22464 حمایت کلی

 22222- 42322  32383- 32841 ثابت 2

 22222 22993 22362 22442 22144 حمایت دوستان

 22222 32591 22326 22218 22412 حمایت کلی

 22222 32151 22499 22268 22465 حمایت آشنایان

 22222- 42633  32398- 22565 ثابت 1

 22224 22695 22393 22428 22258 حمایت  دوستان

 22222 32398 22464 2215 22443 حمایت کلی

 22222 32846 22456 22269 22452 حمایت آشنایان

 22222 32192 22499 22219 22449 حمایت خانواده
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با توجه به جدول مالحظه می گردد که متغیرهای حمایت اجتماعی با تاب آوری افراد سوء 

 .درصد معنی دار می باشد 55مصرف کننده مواد در سطح 

 

بحثونتیجهگیری

وهش حاضر به بررسی پیش بینی تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد بر اساس در پژ

سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی پرداختیم که با توجه به یافته های تحقیق می توان 

اظهار داشت که تاب آوری مزایای بی شماری را برای افراد به دنبال دارد، افراد تاب آور از 

ت بدنی، مشکالت تفکر و سوءمصرف مواد کمتری برخوردارند افسردگی، اضطراب، شکایا

 (.3242، 4بونانو)

این پژوهش که روی جامعه ای از دانشجویان دانشگاه تهران در حوزه مورد پژوهش، به 

دصد در رده سنی  18229که بیشترین تعداد پاسخگویان با . نفر صورت گرفته است 481تعداد 

. سال می باشند 28درصد در رده سنی بیش از  8249 سال و کمترین تعداد با 38تا  48

درصد میزان غالب جامعه، دارای تحصیالت لیسانس بوده و کمترین  93293همچنین با تخمین 

و در این تحقیق براساس یافته های پژوهش . دارای تحصیالت فوق دیپلم بودند 4262تعداد 

 .دان تشکیل می دهنددرصد از پاسخگویان را مر 16232درصد را زنان و  92282

در بررسی فرضیات بخش اول که به وجود رابطه بین تاب آوری و سبک های دلبستگی در 

دانشجویان دانشگاه تهران می پردازد ماتریس همبستگی جهت مثبت و معنادار مابین سبک 

دلبستگی ایمن و تاب آوری را نشان داد و همچنین همبستگی معکوس و معنادار مابین سبک 

در واقع هرچه میزان سبک دلبستگی . گی اجتنابی، دوسوگرا و تاب آوری را نشان داددلبست

در ادامه بررسی این فرضیه . ایمن بیشتر باشد میزان تاب آوری در دانشجویان افزایش می یابد

که به پیش بینی تاب آوری افراد توسط سبک های دلبستگی مطرح شده بود تجزیه و تحلیل 

نشان داد که تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد در گام اول توسط  رگرسیون گام به گام

در تحلیل این . سبک دلبستگی ایمن و در گام دوم توسط سبک دلبستگی دوسوگرا تبیین شد

گونه استنباط نمود که در واقع وجود تاب آوری و مؤلفه های آن که  مؤلفه ها می توان این

ند عواملی نهفته است که ضمن تضمین سالمت روان و عنصری مرتبط با سالمت روان می باش

ارتقاء آن نقش پیشگیرانه و مقابله ای با عوامل خطر دارد که باعث می شود هرچه این عناصر 

                                                           

1.Bonanno 



دلبستگیهایسبکبراساسموادکنندهسوءمصرفافرادآوریتاببینی9  ...پیش  

در قشرهای جمعیت عمومی و به طور اخص دانشجویان و جوانان تقویت شود رفتارهای پرخطر 

ایمن نیز به همین ترتیب به عنوان  متغیر سبک دلبستگی. و عوامل آسیب زننده کاهش یابد

 . عنصری استحکام دهنده در ارتباط با تاب آوری را نشان می دهد

در بررسی فرضیات بخش دوم که به وجود رابطه بین تاب آوری و حمایت اجتماعی در 

دانشجویان دانشگاه تهران می پردازد ماتریس همبستگی جهت مثبت و معنادار مابین مؤلفه 

در واقع هرچه میزان حمایت اجتماعی بیشتر . جتماعی و تاب آوری را نشان دادهای حمایت ا

در ادامه بررسی این فرضیه که به پیش . باشد میزان تاب آوری در دانشجویان افزایش می یابد

بینی تاب آوری افراد توسط حمایت اجتماعی مطرح شده بود تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به 

وری افراد سوء مصرف کننده مواد در گام اول توسط حمایت اجتماعی گام نشان داد که تاب آ

دوستان و در گام دوم توسط حمایت اجتماعی دوستان، گام سوم حمایت اجتماعی کلی و در 

در واقع با استنباط مؤلفه های حمایت . گام چهارم توسط حمایت اجتماعی خانواده تبیین شد

این متغیرها عناصری وجود دارد که سبب ساز اجتماعی و تاب آوری متوجه می شویم در 

افزایش سالمت روان، مقابله با فشارهای روانی و در نتیجه کنترل بیشتر و افزایش تاب آوری 

 .افراد سوء مصرف کننده مواد است

در مقایسه با پژوهش های دیگر، جوادی، آقابخشی، رفیعی، عسگری، بیان معمار و عبدی 

طه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش در بررسی راب( 4252)زرین 

خانواده به عنوان یک عامل : آموزان پسر دبیرستانی مدارس پرخطر به نتایج زیر دست یافتند

مؤثر بر شخصیت فرزندان نقش مهمی در تاب آوری آنها در برابر مصرف سیگار و مواد مخدر 

د خانواده و تاب آوری فرزندان آنها در برابر مصرف هدف این پژوهش شناخت رابطه کارکر. دارد

برای تجزیه و تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش . سیگار و مواد مخدر است

نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین : یافته ها. تحلیل رگرسیون چندگانه به کار برده شد

قش ها، کنترل رفتار، ارتباط و کارکرد حل مسئله، آمیختگی عاطفی، ن)ابعاد کارکرد خانواده 

فقط خرده . و تاب آوری در برابر مصرف مواد، رابطه مستقیم و معنی دار وجود داشت( کلی

خرده مقیاس آمیختگی عاطفی . مقیاس پاسخ دهی عاطفی رابطه معنی داری را نشان نداد

 .داز واریانس تاب آوری در برابر مصرف مواد را پیش بینی کن% 42توانست 

نتایج به دست آمده از این مقاله نشان می دهد که هرچه کارکرد خانواده، وضعیت سالم تر و 

که با . مطلوب تری داشته باشد، تاب آوری فرزندان در برابر مصرف مواد بیش تر خواهد بود
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همچنین در پژوهش یعقوبی مطالعه صورت . نتایج پژوهش حاضر هم سو و هم جهت می باشد

با عنوان رابطه سبک های دلبستگی با کارکردهای سبک های تفکّر  4253 گرفته در سال

نتایج نشان داد که سبک دلبستگی ایمن برخالف . دختران مقطع متوسطه شهر همدان بود

سبک دلبستگی ناایمن بیش ترین سهم را در پیش بینی سبک تفکّر قضائی، اجرایی و قانون 

معنادار بود، در ضمن بین کارکردهای سبک های گذارانه داشت و همبستگی مثبت بین آنها 

همبستگی منفی دیده شد که با نتایج ( اجتنابی و دوسوگرا)تفکّر و سبک دلبستگی ناایمن 

در بررسی (4285)در پژوهشی دیگر کشتکاران . پژوهش حاضر هم سو و هم جهت می باشد

اه شیراز بیان کردند هدف از رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری در دانشجویان دانشگ

با تاب ( گفت و شنود و همنوایی)انجام این پژوهش بررسی رابطه الگوهای ارتباطی والدین 

نتایج تحلیل آماری یافته ها از طریق تحلیل واریانس و رگرسیون . آوری دانشجویان است

وری است چندمتغیری نشان داد که، اوالً بعد گفت و شنود پیش بینی کننده مثبت تاب آ

و بین انواع ( 229/2)، اما بعد همنوایی پیش بینی کننده منفی تاب آوری است (224/2)

الگوهای ارتباطی یعنی خانواده های کثرت گرا و توافق کننده و خانواده های بی قید و محدود 

 .از لحاظ میزان تاب آوری وجود دارد( 224/2)کننده تفاوت معنادار 

پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی متغیرهای مرتبط دیگر با با توجه به نتایج پژوهش 

اثربخشی . سالمت روان و اثر آن بر تاب آوری ازجمله محیط خانوادگی مورد بررسی قرار گیرد

درمان های مبتنی بر آموزش مؤلفه های تاب آوری در کاهش سوء مصرف مواد قشرهای 

طراحی سیاست های عملی بپردازند  همچنین مجریان حوزه سالمت به. مختلف پژوهش شود

مثالً از کارگاه های ویژه آموزش تاب آوری برای افراد مبتال به وابستگی مواد جهت ایجاد 

 .احساس حمایت اجتماعی و ارتقاء سالمت روان آنها استفاده شود

 :پیشنهادها

 این پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه تهران صورت گرفته، الزم است که پیش بینی -

تاب آوری افراد سوء مصرف کننده مواد بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت 

 . نیز صورت گیرد( دولتی و آزاد)اجتماعی در دانشگاه های دیگر 

 ارائه آموزش های الزم در جهت بهبود مولفه های سبکهای دلبستگی و حمایت اجتماعی -

 .هنجاریابی تست های استفاده شده در جمعیت های گوناگون -
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Predict the resiliency abusers materials based on attachment styles and social 

support 

 

Dr.Mohammad Ali Mohammadi Far, Hosein Sorkhil 

 

Abstract 

Substance abuse and addiction to drugs changing the mood are one of the most 

obvious social and psychological injuries that could easily damage the personal, 

family, Social, and cultural lives within a country. Therefore, new approach to 

prevent substance abouse and promote protective factors such as resilience, and 

recognition and reduction of risk factors are very important and noticeable. 

Resilience is one of the concepts recently Proposed in the field of drug addiction 

prevention and other mental disorders and injuries. Moreover, it could be the key to 

drug prevention. In is a descriptive – correlative study. The statistical population of 

the study includes all of the students of Tehran University selected by the random 

sampling method. A Sample size of 184 people were selected via Cochran Formula. 

The research hypotheses are calculated and analyzed via related statistical tests 

within SPSS 21. The results show that the substance abusers’ resilience could be 

different in association with people’s social support and attachment styles. In the 

present paper, according to the stepwise regression related to the attachment styles; 

secure attachment style, and ambivalent attachment style have the most effectiveness 

and regarding social support, family’s support and friends’ support have 

effectiveness for promoting substance abusers’ resilience. 

 

Key Words: People’s resilience, substance abuser, attachment styles, Social support  
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