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رابطه مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری
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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی بوده
است .طرح پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی – پیشبینی میباشد .نمونه مورد مطالعه در این پژوهش  080نفر
بود که از بین دانشآموزان دختر دبیرستانهای دولتی با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای
سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه سبکهای دفاعی اندروز ()0998؛ پرسشنامه مسئولیت پذیری کردلو و
همکاران ( )0839و پرسشنامه اعتیاد پذیری وید و بوچر ( )0991استفاده شد .برای تحلیل دادهها از روشهای آماری
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد .آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که بین مکانیزمهای دفاعی و
مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی رابطه وجود دارد ( )=P0/00و همچنین نتایج نشان داد که سبکهای
دفاعی و مسئولیتپذیری قادر به پیشبینی اعتیادپذیری در دانش آموزان دختر میباشند ( .)=P0/00بر اساس نتایج
یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که دانش آموزانی که در سبکهای دفاعی و مسئولیت پذیری نمرههای پایین به
دست آوردهاند ،از اعتیادپذیری بیشتری برخوردارند؛ بنابراین الزم است که مدیران و والدین توجه ویژهای به این موضوع
داشته باشند و نتایج این پژوهش به عنوان الگویی مناسب برای طراحی و تدوین برنامههای پیشگیری از رفتارهای پرخطر
میتواند بسیار مفید باشد.

واژگـان کلـیدی :سبکهای دفاعی ،مسئولیتپذیری و اعتیادپذیری.

 8دانشآموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الهیجان ،ایران
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پژوهشهای چند دهه اخیر به بررسی مصرف مواد در سنین مختلف خصوصاً نوجوانی 0پرداختهاند .نوجوانی دوره تحولی بسیار
فعالی است که همراه با تغییرات زیستی متعدد اتفاق میافتد .در طول این دوره ،بسیاری از نوجوانان رفتارهای پر خطر مانند مصرف
مواد را تجربه میکنند که می تواند آسیبهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشند (سرکومب1000 ،1؛ دهقانی ،رستمی و اصالنی،
 .)0896اعتیاد 8از جمله آسیبهای جهان معاصر محسوب میشود که به شدت سالمت انسان را تهدید میکند .مصرف روزافزون
مواد مخدر در کشور ما به معضل بزرگی مبدل شده است و اغلب قربانیان آن نوجوانان هستند .آمارهای موجود نشان میدهد که
حدود  00درصد از معتادان از بین افراد زیر  10سال است .دورة نوجوانی ،دورهای حساس از رشد است که به شکل رفتارهای سوء
مصرف مواد ،سیگار و سایر موارد نشان داده میشود (گاطعزاده و موالیی راد .)0899 ،نوجوانی دوره انتقال بین کودکی و بزرگسالی
است و روانشناسان رشد از نوجوانی به عنوان زمان طوفان و فشار روانشناختی یاد کردهاند؛ یعنی به دوش کشیدن مسؤلیتهای
خواسته از یک بزرگسال ،قبل از اینکه به بزرگسالی برسد (آدولف و برگر1003 ،0؛ شکیب ،قدمپور و سقایی پورسیفی.)0896 ،
محققان ایرانی اعتیاد را به عنوان یک مشکل فردی و اجتماعی ،بسیار مهمتر از سایر رفتارهای پرخطر در نظر میگیرند (پوراحسان
و همکاران .)1006 ،مسئله تخلفات مرتبط با مواد مخدر ،یکی از پیچیدهترین چالشهایی است که جامعه ایران در حال حاضر با آن
مواجه است .درمان اعتیاد و شکستن چرخه معیوب آن دشوار و پرهزینه است و سیستم درمانی جامعی را میطلبد؛ لذا در چنین
شرایطی به طور منطقی پیشگیری جایگزین درمان میشود .اطالعات موجود نشان میدهد که مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان
افزایش چشمگیری یافته است (سراجزاده و همکاران .)1000 ،اعتیادپذیری در بسیاری از افراد ،از سنین دبیرستان آغاز میشود؛
بنابراین یکی از مهمترین راههای کاهش مصرف مواد مخدر و اعتیادپذیری در بزرگسالی ،کنترل آن در نوجوانی است (ولدبیگی،
نیک بخت و لشکری.)0896 ،
مطالعات داخلی و خارجی متفاوت بیانگر این است که دوران نوجوانی و به ویژه حضور نواجوانان در دبیرستان ،یکی از
حساس ترین مقاطع در اعتیادپذیری است و گرایش به مصرف مواد مخدر رشد روزافزونی در این بازه سنی دارد (بروکس روسل و
همکاران1008 ،3؛ اوسترلو و همکاران ،1001 ،6یوسف و همکاران ،1000 ،7ریاحی و همکاران .)0833 ،با توجه به اینکه بیشتر
اعضای این گروه سنی را دانشآموزان تشکیل میدهند ،میتوان این آمار را خطرناک دانست.
به طور کلی با در نظر گرفتن اینکه سالمت هر جامعه با سالمت نوجوانان آن جامعه به طور کلی و سالمت نوجوانان دختر آن
جامعه به طور جزئی رابطهای نزدیک دارد؛ لذا به بررسی مؤلفههای تأثیرگذار خواهیم پرداخت که به نظر میرسد یکی از مؤلفههای
مهم در اعتیادپذیری ،مکانیزمهای دفاعی است .بنا بر عقیده فروید ،3دفاعها برای عملکرد یک شخصیت سالم ضروری هستند؛
بنابراین با بینش کافی به مکانیزمهای دفاعی 9و آگاهی به احساسهای بیمارگون افراد به آسانی و با شفافیت بیشتری به معنای
رفتارهایی که تا آن لحظه منطقی برای آن نمییافتند ،رسیده و از عالئم بیماری و شیوه نگرش خود اطالعات بیشتری کسب
میکنند .رسیدن به چنین شناختی ،نشانههای روان پزشکی دردناک (ازقبیل افسردگی 00و هراسها )00را در افراد کاهش داده و
باعث ایجاد تغییرات رفتاری سالم در زندگی می شود .طبق برخی یافتهها افرادی که به سمت مصرف مواد کشیده میشوند ،بیشتر
از مکانیزمهای دفاعی رشدنایافته استفاده میکنند .این افراد در موقعیتهای تنیدگی زا از به کارگیری مکانیزمهای دفاعی مؤثر و
کارآمد ناتوان هستند و به رفتارهای برانگیخته و مخرب مانند مصرف مواد روی میآورند؛ بنابراین به نظر میرسد که مکانیزمهای
دفاعی میتواند نقش مهمی در آسیبهای روانی و گرایش افراد به مصرف مواد داشته باشد .مکانیزمهای دفاعی عبارتند از
واکنشهای ناخودآگاه «من»  ،به عنوان قسمتی از شخصیت به منظور کاهش اضطراب با استفاده از تغییر در مسیر ادراک واقعیت.
«من» در تالش است تا از طریق این فرایندها اضطرابهای ناشی از تعارض بین «نهاد» و «فرامن» را برطرف سازد (فلوروس و
همکاران .)1000 ،01هسیه و همکاران )1009( 08مکانیزمهای دفاعی را بر حسب سبکهای دفاعی ،به سه دسته شامل سبک
دفاعی رشدیافته ،نوروتیک و رشدنایافته تقسیم میکنند .مکانیزمهای دفاعی در این تقسیم بندیها به صورت سلسله مراتبی مرتب
1 Adolescence
2 Sercombe
3 Addiction
4 Adolph & Berger
5 Brooks-Russell
6 Oesterle & et al.
7 Yusoff & et al.
8 Frued
9 defense mechanism
10 Depression
11 phobia
12 Floros & et al.
13 Hsieh & et al.
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شدهاند ،به گونهای که از دفاعهای بسیار ناپخته تا بسیار پخته و بسیار ناسازگارانه با بسیار سازگارانه گسترش یافتهاند .در ناپخته
ترین سطح ،مکانیزمهای دفاعی واقعیت را انکار نموده و به ابداع واقعیت خیالی میپردازند .مکانیزمهای انکار و خیال پردازی از
همه ناپخته ترند .زیرا فرد واقعیت بیرونی را حتی نمیتواند تشخیص دهد .در سطح دوم پختگی ،دفاعهایی همچون فرافکنی قرار
دارند که به موجب آن ،واقعیت بیرونی را فرد تشخیص داده اما با دور انداختن جنبههای ناراحت کننده آن از خود ،با آن کنار میآید.
در سطح سوم پختگی ،رایجترین دفاعها قرار گرفته از جمله آن دلیل تراشی و واکنش وارونه میباشد .این مکانیزمها با اضطراب
کوتاه مدت به نحو مؤثری برخورد نموده اما در بلندمدت برای سازگاری فایدهای ندارند .دفاعهای سطح چهارم ،سازگارترین و
پختهترین دفاعها هستند و شامل مکانیزمهای همچون واالیش و شوخی است (ریو ،سیدمحمدی.)0897 ،
یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با اعتیادپذیری ،مسؤلیتپذیری است .مسؤلیتپذیری یک تعهد درونی و الزام از سوی فرد جهت
انجام مطلوب فعالیتهایی میباشد که بر عهده اش است .نظریه وجودگرایان از جمله نظریاتی است که در رابطه با مسؤلیتپذیری
بحث میکنند .بر طبق نظریه وجودگرایان مسؤلیتپذیری امری وجودی است که شکوفایی آن از طریق تعلیم و تربیت صورت
میگیرد؛ بنابراین ،هر چه انسان آگاه تر باشد بیشتر نیز احساس مسؤلیت خواهد نمود و با تداوم آگاهی ،منجر به افزایش احساس
مسؤلیت میگردد (جاگر و فیفکا .)1010 ،0مسؤلیتپذیری توانایی برآوردن نیازهای خود و پذیرفتن پیامد رفتارها به گونهای که
مانعی در جهت برآوردن نیازهای افراد نباشد ،تعریف میشود .صاحبی و همکاران ( )0890مسؤلیتپذیری را در قالب سه مؤلفه
صورتبندی نمودهاند .0 :یادگیری انتخاب رفتارهایی است که منجر به برآورده کردن نیازهای اساسی میگردد .1 .پذیرش
پیامدهای رفتار خود و  .8مانعی در مسیر برآورده شدن نیازهای دیگران نباشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته بین اعتیادپذیری با
ویژگیهای شخصیتی نظیر مسؤلیتپذیری رابطه معنیداری وجود دارد (رینا و همکاران1008 ،1؛ کامکار و همکاران .)0000 ،انسان
اجتماعی از دیرباز ،برای زیستن ناگزیر به همکاری با همنوعان خود و قبول مسؤلیت بوده چرا که نیازهای او با کمک و همیاری
دیگران مرتفع میشده است (ستوده.)0893 ،
مشکالت مطرح شده فوق ضرورت برنامهریزى و تدوین مداخلهاى پیشگیرانه اعتیادپذیری را در مدارس نشان میدهد .استفاده
از مواد مخدر در میان دانشآموزان پیامدهاى جدى در بردارد که برخى از این پیامدهای جدی عبارتند از :طرد شدن ،ایجاد نسل
دارای اعتیاد ،کاهش ارتباط با افراد عادى و افزایش ارتباط با معتادان و فروشندگان مواد و همچنین از طرف دیگر ،ایران یکی از
قربانیان بزرگ مواد مخدر در جهان محسوب می شود؛ از آنجا که ایران در سر راه یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد افیونی
قرار دارد و نیز به دالیل اجتماعی و تاریخی لزوم توجه ویژه به امر اعتیادپذیری در جامعه احساس میشود (تقوی سوره برق و
نویدی پشتیری .)0000 ،گستره پیامدهاى منفى اعتیاد به مواد مخدر در جامعه باعث میشود که پرداختن به این موضوع و شناسایى
عوامل مرتبط با آن از اهمیت ویژهاى برخوردار باشد؛ بنابراین جهت مقابله با این پدیده انجام پژوهشهاى گسترده جهت شناسایى
بهتر عوامل ایجاد کننده و کمک به باال بردن توانایى افراد براى مقابله با این پدیده ضرورى به نظر میرسد .با توجه به این که
پیشگیرى از مبتال شدن به مواد به مراتب آسانتر ازدرمان این اختالل میباشد (زرگر و همکاران)0891 ،؛ لذا جامعه باید قادر به
اقدامات پیشگیرانه از طریق شناسایى عوامل مؤثر بر اعتیادپذیرى دانشجویان باشد .آمار روز افزون وابستگى به مواد مخدر
بخصوص اشاعه آن در بین نوجوانان و دانشآموزان نشان میدهد نسل نوجوان که باید در جهت سازندگى و پیشرفت جامعه
مشارکت داشته باشند ،گرایش به مصرف مواد مخدر پیدا کرده و در دام اعتیاد به هدر میروند .از این رو الزم است بررسیهاى
عمیق و وسیع در مورد شناسایى عوامل زمینه ساز اعتیادپذیری انجام گیرد .با توجه به مبانی نظری اشاره شده در پژوهش حاضر و
همچنین سوابق پژوهشی راجع به متغیرها نشانگر این مسئله است که مکانیزمهای دفاعی و مسؤلیتپذیری میتواند در
اعتیادپذیری دختران دبیرستانی نقش داشته باشد .مرور پیشینه تحقیق نشان میدهد که رابطه بین این سه متغیر به شکل هم زمان
مطالعه نشده است و از آنجا که این موضوع تازه و مشکل به روز جامعه قلمداد میشود و پژوهش چندانی درباره آن در مورد
دانشآموزان دختر انجام نگرفته است و اکثریت بر روی دانشجویان انجام شده است؛ لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین
مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی انجام شده است.

 -2روش بررسی
جامعه :کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانهای دولتی شهرستان لنگرود در سال تحصیلی 97-96
نمونه :نمونه پژوهش حاضر080نفر از دانش آموزان دختر از بین دبیرستانهای دولتی شهرستان لنگرود بود که بر اساس روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از بین جامعه انتخاب شدند.

1 Jäger & Fifka
2 Reyna & et al.
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پرسشنامه اعتیادپذیری وید و بوچر ( :)0991جهت سنجش آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی -اجتماعی
جامعه ایرانی ساخته شده است .این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده است و دارای  86ماده به اضافه  -3ماده دروغ سنج
میباشد .این پرسشنامه ترکیبی از دو عامل آمادگی فعال و آمادگی منفعل میباشد .آمادگی فعال مربوط به رفتارهای ضد اجتماعی،
میل به مصرف مواد ،نگرش مثبت به مواد ،افسردگی و هیجانخواهی میباشد و در عامل دوم (آمادگی منفعل) بیشترین مادهها
مربوط به عدم ابراز وجود و افسردگی میباشد .نمره گذاری هر سؤال بر روی یک پیوستار از صفر (کامالً مخالفم) تا ( 8کامالً
موافقم) میباشد .البته این شیوه نمره گذاری در سؤاالت شماره  10 ،03 ،01و  88معکوس خواهد شد .این پرسشنامه دارای عامل
دروغ سنج است که شامل سؤاالت شماره  10 ،03 ،01و  88میشود .برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه باید مجموع
امتیازات تک تک سؤاالت (به غیر از مقیاس دروغ سنج) را با هم جمع نمود .این نمره دامنهای از  0تا  003را خواهد داشت .نمرات
باالتر به منزله آمادگی بیشتر فرد پاسخ دهنده برای اعتیاد میباشند و برعکس .سؤاالت مربوط به هر خرده مقیاس بدین شرح است:
آمادگی اعتیاد (استعداد اعتیاد) :سؤالهای  .80-80-19-13-17-16-13-10-11-09-03-07-06-00-00-9-3-7-3-0-8و
آمادگی منفعل (پذیرش اعتیاد) :سؤالهای  (.18-10-00-08-9-1-0سؤال  9هر دو خرده مقیاس را میسنجد) .زرگر و همکاران
( )0837نشان دادند که این پرسشنامه دو گروه معتاد و غیر معتاد را به خوبی از یکدیگر تمیز میدهد .همچنین به عنوان روایی
همگرا رابطه نمرات این آزمون را با نمرات مقیاس  13مادهای فهرست عالئم بالینی  0/03گزارش کردند .اعتبار این مقیاس نیز با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/90به دست آمد (زرگر و همکاران1003 ،؛ خانزاده و همکاران .)0891 ،در این پرسشنامه میزان
اعتبار بر حسب آلفای کرونباخ ( )0/79کسب شد.
پرسشنامه مسئولیت پذیری :که این آزمون توسط کردلو در سال  0839به منظور سنجش میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان
در خانه و مدرسه ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  3زیر مقیاس است که به ترتیب در مقیاس اول فعالیتهای دانشآموز در
داخل و خارج از مدرسه پرسیده میشود .مقیاس دوم مسئولیتهای دانشآموزان را در منزل مورد سؤال قرار میدهد .مقیاس سوم،
میزان غیبت و تأخیر آزمودنی را مورد سؤال قرار میدهد .مقیاس چهارم و پنجم پرسشنامه میزان مسئولیتپذیری ،احساس امنیت،
عزت نفس و تعلق را مورد سنجش قرار میدهد .مقیاسها شامل :احساس امنیت :به منظور اندازهگیری میزان احساس امنیت و
شامل سؤاالت  1ـ  8ـ  0ـ  3ـ  6ـ  7ـ  3ـ  9ـ  00ـ  01ـ  08ـ  06ـ  11میباشد و به منظور بدست آوردن نمرات امنیت
آزمودنی نمرات  00سؤال فوق جمع شده و در نهایت احساس امنیت آزمودنی را تشکیل میدهد .عزت نفس :به منظور اندازهگیری
میزان عزت نفس آزمودنی در مدرسه گزینههای ذیل طرح گردیده است .مقیاس  00 :0ـ  00ـ  .03مقیاس 0 :3ـ  1ـ  8ـ  0ـ 3
ـ  30ـ  31ـ  38ـ  30ـ  33ـ  . 36گویه های  0ـ 30ـ  31ـ  33به صورت منفی نمرهگذاری میشود .بقیه سؤاالت به صورت
مثبت نمرهگذاری می گردد .احساس تعلق :به منظور اندازهگیری میزان احساس تعلق آزمودنی در مدرسه گزینههای ذیل طراحی
شده است .مقیاس  07 :0ـ  03ـ  09ـ  10ـ  10ـ  .11مقیاس  6 :3ـ  7ـ  3ـ  9ـ  00ـ  00ـ  01ـ  08ـ  00ـ  03ـ  06ـ  07ـ
 03ـ  09ـ  01ـ 08 .ـ  00ـ 03ـ  06ـ  07ـ  03ـ  09ـ  .30به گویه های  7و  3و  01و  08و  09و  08و  00و  06و  07و  03و
 30و  30و  33و  36نمرات منفی تعلق میگیرد .یعنی  0ـ کامالً موافقم ( 0امتیاز)  1ـ موافقم ( 1امتیاز)  8ـ مخالفم ( 8امتیاز)  0ـ
کامالً مخالفم ( 0امتیاز) .نمرات احساس مسئولیت شامل دو بخش است :بخش تعهد بیرونی و تعهد درونی .نمرات احساس
مسئولیت( :تعهد بیرونی) ،سؤاالت 10 :ـ  10ـ 80-19 -10ـ  80ـ  83ـ  86ـ  83ـ  00ـ  . 00در این مقیاس 0ـ کامالً موافقم (0
امتیاز) 1ـ موافقم ( 1امتیاز) 8ـ مخالفم ( 8امتیاز) 0ـ کامالً مخالفم ( 0امتیاز) .مسئولیت پذیری( :تعهد درونی) به این سؤاالت
اختصاص دارد 11 :ـ  18ـ 13 .ـ  16ـ  17ـ  13ـ  80ـ  81ـ  88ـ  .87اعتبار این آزمون در پژوهش کردلو برابر با  0/93گزارش
گردیده است .در تحقیق عقیلی و نصیری ( )0898نیز پایایی مقیاس مذکور با ضریب آلفای کرونباخ  0/90گزارش گردید .در این
پرسشنامه میزان اعتبار بر حسب آلفای کرونباخ ( )0/33کسب شد.
پرسشنامه سبکهای دفاعی :توسط آندروز و همکاران 1در سال  0998تنظیم شد .این پرسشنامه بر اساس پرسشنامه اولیه باند8
و همکاران که در سال  0938تهیه شده بود ،تحول یافت .این آزمون  10مکانیزم دفاعی را در سه عامل رشد یافته ،رشد نایافته و
روان آزردهوار از یکدیگر مورد بازشناسی و تفکیک قرار داده است .این پرسشنامه شامل  00گویه است .مقیاس نمرهگذاری این
پرسشنامه به صورت لیکرت میباشد .هر فرد میزان موافقت خود را به هر سوال در یک مقیاس  9درجهای لیکرتی اعالم می کند.
فرد در هر یک از مکانیزمهای دفاعی نمرهای بین  1تا  03به دست میآورد .در هرکدام از مکانیزمهای دفاعی که نمره فرد از 00
1 Weed & Butcher
2 Andrews & et al.
3 Bond
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بیشتر شود ،به معنی استفاده فرد از آن مکانیزم است و در سبکهای کلی میانگین نمرات فرد در هر سبک مشخص شده و با نمره
میانگین فرد در سبکهای دیگر مقایسه میشود .فردی دارای سبک دفاعی است که بیشترین میانگین را داشته باشد .این
پرسشنامه در ایران توسط حیدری نسب مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت .اعتبار پرسشنامه سبکهای دفاعی اندروز از روش
بازآزمایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ در گروههای مطالعه به تفکیک در دانش آموزان و دانشجویان و جنسیت گروه نمونهگیری و
نیز سبکهای دفاعی نشان میدهد باالترین آلفای کلی در مردان دانشجو  0/30و پایینترین آلفای کل در دانش آموزان دختر
 0/69مشاهده میشود .در سبکهای دفاعی باالترین آلفا مربوط به سبک رشد نایافته  0/71و کمترین مربوط به سبک روان آزرده
وار  0/30میباشد (آندروز و همکاران ،به نقل از حیدری نسب و شعیری .)0890 ،در این پرسشنامه میزان اعتبار بر حسب آلفای
کرونباخ ( )0/31کسب شد.

 -2-2روش اجرا

 -3یافتهها

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8311جلد دو

مطالعه حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی – پیشبینی است .جامعة پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانهای
دولتی شهرستان لنگرود در سال تحصیلی  97 -96تشکیل میدهد .این شهرستان دارای  9دبیرستان متوسطه دخترانه دولتی
است .تعداد دانش آموزان دختر دبیرستانی این دبیرستانها  0930نفر تخمین زده شده است که نمونه آماری پژوهش از میان این
تعداد انتخاب شده اند .تعداد  3دبیرستان از  9دبیرستان وارد پژوهش شدند .نمونه آماری پژوهش حاضر  080نفر از دانش آموزان
دختر از بین دبیرستانهای دولتی شهرستان لنگرود بود که بر اساس روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
به موجب بررسی حاضر ابتدا از بین  9مدرسه دخترانه موجود در شهرستان لنگرود  3مدرسه را انتخاب گردید و سپس با
هماهنگی با مسئولین مدارس اجرای پژوهش آغاز شد .از هر مدرسه به صورت تصادفی چهار کالس انتخاب شدند .انتخاب هر
کدام از این کالسها از بین مجموع کالسهای موجود در هر مقطع تحصیلی اول ،دوم ،سوم و چهارم صورت پذیرفت .سپس از
بین کالسهای انتخاب شده آزمودنیها انتخاب شدند (دانش آموزانی که تمایل به این کار نداشتند و یا عالقهای نداشتند که اوقات
فراغت خود را در اختیار پژوهشگر قرار دهند از بررسی خارج شدند)؛ بنابراین پرسشنامههای اعتیادپذیری ،مسئولیت پذیری و
سبکهای دفاعی در بین دانش آموزان انتخاب شده کالسها پخش شدند .آزمون به شکل گروهی در هر کالس و با نظارت دقیق
پژوهشگر صورت پذیرفته است .قبل از آغاز اجرای پژوهش از هدف پژوهش و حساسیت پاسخگویی درست به سؤاالت پرسشنامهها
برای رسیدن به نتایج درست با زبان ساده به دانشآموزان توضیحاتی ارائه شد تا با دقت بیشتری به سؤاالت پاسخ دهند و در پایان
بررسی نهایی توسط آزمون  SPSSبه طور مشروح در بخش یافتهها آمده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی میباشد .دادههای
جدول  0توزیع فراوانی را نشان میدهد.
جدول  .1توزیع فراوانی بر حسب مقطع تحصیلی

همان طور که در جدول  0مشاهده میشود در بین  080دانش آموز 87 ،نفر ( 13/3درصد) سال اول دبیرستان و  18نفر
( 07/7درصد) سال دوم دبیرستان هستند 80 .نفر ( 16/1درصد) سال سوم دبیرستان هستند و  86نفر ( 17/7درصد) سال چهارم
دبیرستان هستند.
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جدول  .2آزمون همبستگی پیرسون

سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)81 :زمستان  ،8311جلد دو

با توجه به جدول فوق ،مقدار معناداری  P=0/00نشان میدهد که بین دو متغیر بین اعتیادپذیری و مسئولیت پذیری رابطة
خطی معناداری وجود دارد .زیرا  .𝑃 = 0.01 < 𝛼 = 0.05مقدار ضریب همبستگی پیرسون -0/30شده است که رابطهای
قوی بین اعتیادپذیری و مسئولیت پذیری را نشان میدهد .مقدار منفی این ضریب همبستگی ،جهت رابطه را مشخص میکند؛
یعنی هر چه امتیاز آزمون مسئولیت پذیری افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیاد پذیری آنها کمتر باشد و بالعکس .همچنین
مقدار معناداری  P=0نشان میدهد که بین دو متغیر اعتیادپذیری و مکانیزمهای دفاعی رابطة خطی معناداری وجود دارد .زیرا
 .P=0<α=0.05مقدار ضریب همبستگی پیرسون  0/739شده است که رابطهای کامالً قوی بین دو متغیر اعتیادپذیری و
مکانیزمهای دفاعی را نشان میدهد .مقدار مثبت این ضریب همبستگی ،جهت رابطه را مشخص میکند؛ یعنی هر چه امتیاز آزمون
مکانیزمهای دفاعی افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیادپذیری آنها بیشتر باشد و بالعکس؛ لذا بین مکانیزمهای دفاعی و
مسئولیت پذیری با اعتیادپذیری در دختران دبیرستانی رابطه وجود دارد.
جدول  .3خالصه یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون

با توجه به جدول فوق ،دو متغیر مکانیزمهای دفاعی و مسئولیتپذیری با هم 66 ،درصد تغییرات متغیر وابسته اعتیادپذیری را
بیان میکنند که با توجه به مقدار معناداری گزارش شده  P=0.00در جدول زیر ( )ANOVAمعنادار است .چون مقدار P
کوچکتر از  0/03است؛ لذا مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.
جدول  .4آنوا

نتایج فوق نشان می دهد که مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری دارای تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در اعتیاد پذیری دارد.
همچنین با توجه به مقدار بتا میتوان گفت که به ازاء یک واحد افزایش در میزان مسئولیتپذیری  0/80اعتیادپذیری کاهش پیدا
می کند .همچنین به ازاء یک واحد افزایش در میزان مکانیزمهای دفاعی  0/83اعتیادپذیری افزایش پیدا میکند.
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جدول  .5ضرایب رگرسیونی

نتایج حاصل از این پژوهش مؤید این نکته بود که بین اعتیادپذیری ،مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری در دختران
دبیرستانی رابطه وجود دارد .به این معنا که هر چه مسئولیت پذیری افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیادپذیری آنها کمتر باشد و
بالعکس و همچنین هر چه امتیاز آزمون مکانیزمهای دفاعی افراد بیشتر باشد ،انتظار داریم که اعتیاد پذیری آنها بیشتر باشد و
بالعکس .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مکانیزمهای دفاعی و مسئولیت پذیری تأثیر معنادار و قابل پیشبینی در
اعتیادپذیری دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای فالح کهن ،رهبر و اکبری ()0893؛ جانسون و همکاران)1003( 0؛ علی مهدی و
همکاران ()0890؛ احمدی و همکاران ()0890؛ برودی و کارسون )1001( 1هماهنگ میباشد .این پژوهشگران در نتایج
پژوهشهای خویش ارتباط با مکانیزمهای دفاعی و مسؤلیتپذیری با اعتیادپذیری را تأیید کردند .در تبیین این یافته میتوان گفت
که به طور کلی انسانها از سبکهای دفاعی مشخص و گاه منحصر به فردی در مواجهه با فشار روانی استفاده میکنند که واقعیت
را به لحاظ ماهیت تحریف میکنند (کرامر1001 ،8؛ ضیافر و علیجانی .)0893 ،به طور کلی بی انگیزه بودن و یا مقاومت دربرابر
تغییر در معتادان ،نتیجه سبکهای دفاعی رشد نایافته نیرومند و انعطافناپذیری است که خود بخشی از بیماری آنهاست .به نظر
میرسد استفاده بیش از حد و بیمارگونه برخی از مکانیزمهای دفاعی (انکار ،دلیل تراشی ،گسست و فرافکنی و ، )..بخشی از
شخصیت افراد معتاد و یا افراد دارای ویژگی اعتیادپذیری باال را شکل میدهد (که این موضوع در دانشآموزان و نوجوانان به علت
قرار داشتن در سنین حساس رشدشان میتواند به شکل افراطیتر نیز باشد) و به عنوان سدی محکم در راه داشتن یک زندگی
عادی و یا بهبودشان از بیماریشان عمل میکند .به نظر میرسد که افراد معتاد با بهرهگیری از فرافکنی مشکالت و پیامدهای
ناشی از مصرف مواد را که در روابط بین فردی وخانوادگی خلل ایجاد میکند و به دنبال آن موجب تجربه سطوح باالیی از اضطراب
میگردد ،کاهش میدهند؛ بنابراین به نظر میرسد که این افراد خود را در برابر اعمالشان پاسخگو نمیبینند ومسئولیت رفتارهای
پرخطرشان در پناه استفاده ناخودآگاه از مکانیزمهای دفاعی گوناگون ،پنهان میشود و اما در افراد و خصوصاً نوجوانان (دانشآموزان)
عدم مسئولیت پذیری میتواند موجب ناتوانی در برقراری روابط سالم و محبت آمیز با دیگران  ،ناتوانی در تصمیمگیری،
شکستهای پیاپی تحصیلی ،ترک تحصیل و مهمتر از همه رویآوری به مواد مخدر ،نوشیدنیهای الکلی ،پرخاشگری و بزهکاری
شود؛ بنابراین با کاهش مسئولیت پذیری در دانش آموزان ،میزان استعداد اعتیاد و اعتیادپذیری در آنان افزایش خواهد داشت .دانش
آموز مسئولیت پذیر با سایر دانشآموزان در تصمیم گیریها و کارهای گروهی کالس همکاری میکند ،برای هر کاری دلیل و
منطق دارد و تکالیف خانه و مدرسه را به خوبی انجام میدهد .درواقع در راستای نیازهای رشدیاش حرکت میکند و کمتر به
سمت تمایالت بزهکارانه ،گروههای دوستی خطرساز و رویآوری به مصرف مواد می شود؛ بنابراین به نظر میرسد که کاهش
استفاده نادرست و ناکارآمد از مکانیزمهای دفاعی و همچنین تقویت مسئولیتپذیری در دانشآموزان میتواند مانعی در راه افزایش
اعتیادپذیری آنها قرار گیرد.
در تبیین یافته اخیر نیز میتوان گفت که دانشآموزانی که در موقعیتهای پراسترس از به کارگیری مکانیزمهای دفاعی مؤثر و
کارآمد ناتوان هستند ،احتمال اینکه به رفتارهای برانگیخته و مخرب مانند سیگار و مواد رویآورند بسیار بیشتر از دانشآموزان دیگر
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است .این نتیجهگیری به نظر میرسد که برای تمامی اقشار و گروههای سنی دیگر نیز صدق کند؛ بنابراین استفاده بیش از حد از
مکانیزمهای دفاعی میتواند پیشبینی کننده اعتیاد پذیری و یا مبتال شدن به اختالل مصرف مواد در آینده را برای نوجوانان و
دانشآموزان پیشبینی کند .همچنین یکی از پیامدهای استفاده از مکانیزمها و سبکهای دفاعی ناکارآمد میتواند عدم
مسئولیتپذیری در دانشآموزان باشد .به این شکل که مسئولیتپذیری ناخودآگاه تحت سیطره مکانیزمهای دفاعی ناکارآمدی
همچون فرافکنی و دلیل تراشی و انکار و  ...قرار میگیرد؛ بنابراین یک ارتباط متقابل بین مسئولیت پذیری و مکانیزمهای دفاعی
میتواند احتمال پیشبینی کنندگی اعتیادپذیری را در افراد و مخصوصاً نوجوانان و دانشآموزان باال ببرد.
پژوهش حاضر با محدویتهایی همراه بود :از جمله استفاده از پرسشنامه خودگزارشی که دقت اندازه گیری را در پژوهش حاضر
با مشکل مواجه میکند .از محدودیت های دیگر پژوهش ،اجرای آن تنها در دبیرستانهای دخترانه شهرستان لنگرود بود و از
مدارس روستاهای اطراف شهرستان لنگرود نمونهگیری به عمل نیامده است .در پژوهش حاضر ،نمونه آماری پژوهش صرفاً دختران
دبیرستانی بودهاند .نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به پسران دبیرستانی نخواهد بود؛ لذا در تعمیم یافتهها به سایر جمعیتها باید
دقت و احتیاط شود .از این رو پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده با انتخاب نمونههای پسران دبیرستانی و دانش آموز نیز انجام
پذیرد و همچنین پژوهشهایی مشابه به جهت اهمیت موضوع (به ویژه موضوع اعتیاد پذیری ) در جمعیتهای مدارس روستایی
شهرستان لنگرود نیز عالوه بر مدارس شهر انجام پذیرد.
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