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 چکیده
کننده برای ترک گرایش به اعتیاد و تسهیلاعتیاد، یابی به عوامل مقاوم در برابر تحقیق دست هدف

کرده و های ترکگیری افراد گروهت. نمونهای اسمقایسه -تحقیق از نوع علی اعتیاد است. روش

 NAها و مراکز های ترک اعتیاد، کلینیکبرفی از طریق کمپدسترس و گلوله معتاد به صورت در

های پرخطر از یاد شده و به همان تعداد در محلهگیری گروه سالم با روش نفر و نمونه 14به تعداد 

انجام شده است. ابزار تحقیق  به منظور کنترل عوامل اجتماعی کاری و سوء مصرف موادنظر بزه

راهه و آزمون آمده در تحقیق تحلیل واریانس یک آزمون آماری به عمل و EIS2-EOM1پرسشنامه 

 گروه سالم سردرگم و زودرس های هویتمیانگین سبک بیانگر آن است که یافته ها تعقیبی توکی است.

و در سبک هویت موفق بیشتر از دو گروه یاد  کردهکمتر از دو گروه معتاد و ترک 41/4دار در سطح معنی

سردرگمی و  درنتیجهدیده نشد.  هیچ گونه تفاوت معناداریکرده و معتاد کبین دو گروه تر شده بود 

واند در برابر این پدیده تنگاه منعطف به مسائل میبه اعتیاد منجر شود و  ندتواتقلیدهای کورکورانه می

 مقاومت کند.

 اعتیاد کننده،ی هویت، معتاد، سالم، ترکهاسبکی: واژگان کلید
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 مقدمه

اعتیاد از جمله مسائل مهمی است که ذهن محققان، دانشمندان، مربیان و دیگران را به خود 

هم مشغول کرده است امروزه اعتیاد یکی از مشکالت بزرگ جوامع است که موجب از 

نجاری های نابهکه پیامد شودجوامع میدهنده های تشکیلگسستگی خانواده به عنوان سلول

ا در جدال با این های بزرگ دنیعنوان یکی از کشورارد ایران هم بهگذرا در جامعه باقی می

 اقتصادی، فرهنگی، های خاص جغرافیایی،برد و در کشور ما موقعیتمسئله به سر می

تر کرده است. مسئله اعتیاد خود معضلی پیچیده است و اجتماعی و سیاسی مسئله را بغرنج

کنترل و درمان آن انجام شده است. پدیده  تاکنون تحقیقات بسیاری راجع به آن با هدف

به موارد زیر اشاره کرد:  توان در آنآورد که میاد خود مشکالتی را به وجود میاعتی

ی، گدهای جسمی از قبیل ایدز، هپاتیت و ... اختالالت روانی از جمله افسربیماری

ختالالت ت شخصیتی و یا حتی اپریشی و اختالالاضطراب، دمانس، فراموشی، روان

تواند عوارض و آثاری را تا پایان عمر برای فرد باقی بگذارند شناسی که میزیستروان

(. با توجه به این که مسئله اعتیاد 5182افکاری ، ترجمه پور2442 5)سادوک و سادوک

ها در فهم شناخت این مسئله و متعاقب آن وانان شایع است از بهترین راهکاربیشتر در بین ج

در این  یاد بررسی مسائل مهم در این دوران است و یکی از مهمترین مسائلدرمان اعت

یابی در جوانان و نوجوانان است که این خود یک مسئله مهم دوران مسئله هویت و هویت

ر رفتار و کردار ثیر شگرفی در تفکخصیت انسان است که به نوبه خود تأو اساسی در ش

نی و ترجمه عرب قهستا 2441، 2به نقل از پاپالیا 4531اریکسون ) گذارد.انسان بر جای می

داره نوعی مشکل پنکه تالش نوجوان در ساختن یک خود کندهمکاران ( به تأکید بیان می

 آید بلکه تالش بخشی از یک فرایند سالم و حیاتی است که بر موفقیترسشی به شمار نمی

ای سازندگی استوار است. و خود زمینهپیروی، ابتکار و در مراحل قبلی یعنی اعتماد، خود

بر این باور بود که  1اریکسون کند.ا مسائل دوران بزرگسالی فراهم میرا برای رویارویی ب
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افرادی زا است. بور کامل دشوار و اضطراگیری و پذیرش هویت فرد، تکلیفی به طشکل

شوند و ماده میرویی با مسائل بزرگسالی آیابند برای رویاکه به هویتی قوی دست می

کنند. چنین ست یابند بحران هویت را تجربه میتوانند به چنین هویتی دافرادی که نمی

ند در خواهند به کجا بروه هستند به کجا تعلق دارند یا میدانند کیستند یا چافرادی نمی

گیری کنند ندگی، تحصیل، شغل و ازدواج کنارههنجار زنتیجه ممکن است از مسیر به

آینده است چرا که  کنندهو تعیینهویت وابسته به گذشته (. 5182لتز، ترجمه کریمی، شو)

رسد ایف زندگی از طریق آن به ظهور میدار و پایه و مبنایی است که وظدر کودکی ریشه

های ها، عقاید و همانندسازیهویت برای اریکسون ترکیب مهارت  (.5334 5)کروگر

فرد است که برای کم و بیش پیوسته و منحصربهت یک کل دوران کودکی به صور

کند )برگ و گیری برای آینده را فراهم میوان احساس تداوم گذشته و جهتنوج

به منظور عملیاتی کردن مفهوم پنجمین بحران رشدی اریکسون و  1(. مارسیا2،2441ارلینگ

را  2رگمو سرد 6، زودرس1، معوق1موفق بر اساس فرایند کاوشگری و تعهد چهار سبک

دهد نی از تعهدگری و کاوش را نشان میبرای هویت مشخص نموده است که هریک میزا

با جهان فیزیکی ( هویت در یک کنش مداوم 5334)8(. طبق نظر برزونسکی5384)مارسیا، 

شود. بر های شناختی ظاهر میو این فرایند رشدی در قالب ساخت کندو اجتماعی رشد می

فرضیات، یک نظریه در مورد خویشتن است که شامل  هویت اساساًطبق نظر برزونسکی 

( سه سبک هویت 2441برزونسکی ) های منطقی منطبق با افراد است.ساختارها و قیاس

ئه کرده است. به طور را ارا 55و سردرگم اجتنابی 54، هنجاری3شامل سبک هویت اطالعاتی
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های گیریها و جهتبه روش اجتماعی و -ی شناختیهاعنوان سبکها بهکلی این سبک

ویژه برخورد با مسائل های شخصی و بهگیریهویت، تصمیم پردازش اطالعات مربوط به

های های هویت برزونسکی و سبکویت اشاره دارد. همگرایی بین سبکمربوط به ه

، 5شوارتز، کورتینس و برمن برمن،یید شده است )تحقیقات متعددی تأ هویتی مارسیا طی

حل و فصل بحران ترین تکلیف در دوران نوجوانی ( مهم5368به گفته اریکسون )(. 2445

ه فرد بزرگسالی است گشتگی هویت است که هدف از آن تبدیل شدن بهویت در برابر گم

باشد. این بحران ی ارزشمند در اجتماع برخوردار میپنداره منسجم و نقشکه از یک خود

شود و مسائل هویتی در دوران کامل حل و فصل مینوجوانی به طور به ندرت در دوران 

ر برابر بازی و نابردباری دکند. به عقیده اریکسون باندسالی بارها و بارها بروز میبزرگ

که در واقع های اجتماعی برجسته دوران نوجوانی است ها هر دو از ویژگیتفاوت

به دلیل ماهیت مزمن (. 5182گشتگی هویت است ) به نقل از امیدیان، هایی بر علیه گمدفاع

وند ترک شاری از مسائلی که موجب اعتیاد میاعتیاد و همچنین عدم کنترل شخص بر بسی

سوی فرد است. و توانایی افراد در  رونده ازای تدریجی و پیشمواد مخدر مستلزم مبارزه

عین در خورند اما یار زیادی در این مبارزه شکست میاین فرایند متفاوت است و عده بس

ما  موضوعتوانند بر مشکالت این پدیده غلبه کنند که این حال افراد دیگری هستند که می

برخوردار است  کننده از چه سازوکاریدارد که شخص ترکرا به تفکر به این مسئله وامی

نصیب است؟ آیا این تفاوت به خاطر نداشتن سازوکارهای دفاعی که دیگری از آن بی

سازوکارهای دفاعی  اده از آنان؟ آیا فرد در حین فرایند درمان به ایناست یا عدم استف

کند یا قبل از آن؟ آیا در افرادی که در برابر اعتیاد مقاوم هستند این نقاط دست پیدا می

اند و ی که فرایند ترک اعتیاد را با موفقیت پشت سر گذاشتهقوت وجود دارد؟ آیا بین کسان

هایی در این نقاط قوت وجود دارد؟ د مقاوم هستند تفاوتبرابر اعتیا افرادی که در

کننده مل مقاوم در برابر اعتیاد، تسهیلبه منظور شناخت عوا و پژوهشگر در قالب هویت

االت فوق است و مجموع گویی به سؤبه دنبال پاسخبرای ترک اعتیاد و گرایش به اعتیاد 
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نندگان کتفاوتی بین سه گروه معتاد، ترکا ال گرد هم آورده است آیها را در یک سؤآن

 های هویت وجود دارد؟سالم در سبک اعتیاد، و افراد

(، در پژوهشی نشان دادند که سه عامل شرایط اولیه در 2452و همکاران ) 5ادواردسون

ای و همچنین پیچیده کردن علق داشتن به گروه یا رفتار حرفهآغاز مصرف، رشد هویت و ت

به مخدر  ماده  ها از مهمترین عوامل مصرفی آنزیاده از حد بر رومشکالت و تمرکز 

 احدی، کریمی، بهرامی، معاضدیانحقیق دیگر حسینی المدنی، در ت .رفتندشمار می

هویتی هنجاری، معنویت، و های بت کردند که نمرات باالتر در سبکثا (5135)

به  دهد. در تحقیقی کهمی ت فرد در گروه سالم را افزایشپذیری احتمال عضویمسئولیت

نشان دادند که در انجام شد ( 5134) وسیله حسینی المدنی، کریمی، بهرامی، معاضدیان

تری نسبت به افراد داری نمرات باالتی، افراد گروه سالم به طور معنیسبک هویتی اطالعا

نمرات  داریت هنجاری، گروه سالم به طور معنییافته دارند. در سبک هویمعتاد و بهبود

یافته داشتند. در مقایسه سبک هویت ا نسبت به دو گروه معتاد و بهبودسطح باالتری ر

 تری نسبت به معتادان داشتند.نداری نمرات پاییاجتنابی افراد سالم به طور معنا سردرگم/

 روش 

د نظر پژوهش کل افراد معتاد، ای است. جامعه مورمقایسه –ین پژوهش از نوع علی ا

نفر و از  14نهآباد است. تعداد افراد حاضر در هرگروه نموسالم شهرستان خرم کرده وترک

های گیری در کمپاز طریق نمونه برفیگیری در دسترس و گلولهطریق دو روش نمونه

های مزاحم ام شده است. به دلیل کنترل متغیرانج NAهای ها و گروهترک اعتیاد، کلینیک

خطر از نظر بزهکاری و گیری افراد سالم در مناطق پرونهحاصل از عوامل اجتماعی، نم

سال بوده  کرده پاکی باالی یکت. معیار پژوهشگر برای افراد ترکاعتیاد انجام شده اس

( است فرم اولیه این پرسشنامه EOM-EIS2نامه سبک هویت ) است. ابزار پژوهش پرسش

و  توسط بنتون 5386ل در سا توسط گراتونت و آدامز ساخته شد که بعداً 5382در سال

فردی مورد ماده در جنبه روابط بین 21در آن که  ادامز مورد ویرایش  قرار گرفت

                                                           
1. edvardsson 
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رس، سردرگم، موفق سشنامه  چهار سبک هویت معوق، زودنظر قرار گرفت. این پرتجدید

به نقل از  5383و همکاران 5سنجد. ) آدامزدر دو جنبه عقیدتی و بین شخصی میرا 

دست آمده هب 88/4تا  62/4محقق بین  آلفای کرونباخ پرسشنامه به وسیله(. 5182غضنفری 

راهه است که در تفاده در پژوهش تحلیل واریانس یکماری مورد اساست. آزمون آ

 صورت معنادار بودن رابطه پژوهشگر از آزمون تعقیبی توکی استفاده کرده است. 

 هایافته

 هاکنندگان در پژوهش به تفکیک گروهاطالعات شرکت .1جدول 

  سالم کردهترک معتاد 

 فراوانی کل فراوانی 

 نوع مواد

 14 - 58 52 چند نوع

 51 - 8 6 محرک

 11 - 51 25 افیونی

 سن شروع

 8 - 2 5 51>؟

24-51 52 52 - 23 

21-24 51 8 - 25 

 52 - 1 52 21<؟

 مدت مصرف

 26 - 55 51 1>؟

54-1 55 51 - 26 

 21 - 55 52 54<؟

 تحصیالت

 18 1 53 51 زیر دیپلم

 14 52 52 56 دیپلم

 15 58 1 54 دانشگاهی

 سن

 1 1 - 5 24>؟

14-24 25 24 28 63 

 11 8 53 58 14<؟

                                                           
1. Adams  
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اختالف سطح تحصیالت بین گروه سالم با دو گروه دیگر، تعداد باالی افراد معتاد به 

ترین تواند از جمله مهمسالگی می 24تا  51ن بین تراکم شروع اعتیاد در سنی مواد افیونی، و

 های فوق باشد.دهدا

 های هویتها به تفکیک سبکهای توصیفی دادهآماره .2جدول 

 فراوانی حداکثر حداقل میانگین انحراف استاندارد 

 موفق

 14 66 11 2/14 1/8 سالم

 14 24 21 18/11 2/3 کردهترک

 18 61 24 13/11 6/8 معتاد

 معوق

 14 62 22 8/14 3 سالم

کردهترک  33/2 2/12 21 18 14 

 14 64 22 8/11 88/8 معتاد

 زودرس

 11 16 2 16/22 68/52 سالم

 18 16 6 81/12 85/8 کردهترک

 11 24 3 55/18 42/52 معتاد

 سردرگم

 14 61 8 41/15 55 سالم

 14 15 22 11/13 1/2 کردهترک

 14 62 51 41/18 32/54 معتاد

کرده و معتاد در هویت زودرس و و گروه ترکتفاوت میانگین بین گروه سالم با د

کرده در مقایسه با دو گروه معتاد و سالم در سبک انحراف استاندارد پایین گروه ترک

 های فوق باشد.ردرگم شاید از جمله مهمترین دادههویت س

 های هویتها سبکراهه دادهلیل واریانس یکواریانس لون و تحآزمون همگنی  .3جدول 
 راههتحلیل واریانس یک آزمون همگنی واریانس لون

 
درجه آزادی 

 درونی

درجه آزادی 

 بیرونی

سطح 

 دارمعنی

مجذور میانگین 

 درون گروهی

مجذور میانگین 

 برون گروهی

سطح 

 دارمعنی
F 

 65/1 452/4 16/162 68/23 63/4 2 551 هویت موفق

 14/4 25/5 51/34 61/21 238/4 2 552 هویت معوق

 51/52 4445/4 21/2516 86/521 426/4 2 541 هویت زودرس

 46/8 445/4 148/844 22/33 55/4 2 552 هویت سردرگم
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دهد که فرض همگنی ها در جدول فوق نشان میایج حاصله از تجزیه و تحلیل دادهنت

راهه برای هر چهار سبک هویت وجود دارد. واریانس یک انس برای آزمون تحلیلواری

 دهد.راهه نشان میاز آزمون آماری تحلیل واریانس یکهمچنین نتایج حاصله 

 دارهای معنیآزمون تعقیبی توکی میانگین .4جدول 
متغیر 

 وابسته
 (2گروه )  (   5گروه )

تفاوت میانگین 

(2-5) 

خطای 

 استاندارد

سطح 

 دارمعنی

 اطمینانفاصله 

 حد باال حد پایین

هویت 

 موفق

 کردهترک سالم

 معتاد

*621/1 

*84126/1 

336/5 

42243/2 

456/4 

41/4 

8816/4 

4413/4 

1611/54 

6466/3 

 -621/1* سالم معتاد کردهترک

85321/4- 

336/5 

42243/2 

456/4 

351/4 

1611/54- 

6255/1- 

8816/4- 

3856/1 

سالم  معتاد

 کردهترک

*84126/1- 

85321/4 

42243/2 

42243/2 

41/4 

351/4 

6466/3- 

3858/1- 

4413/4- 

6255/1 

هویت 

 زودرس

کرده ترک سالم

 معتاد

*28128/54- 

22258/1 

61812/2 

24513/2 

445/4 

4445/4 

1841/56- 

3286/25- 

3861/1- 

5121/3- 

 28128/54* سالم معتاد کردهترک

22258/1 

61812/2 

62828/2 

445/4 

556/4 

3861/1 

1251/55- 

1841/56 

3222/4 

سالم  معتاد

 کردهترک

*11112/51 

22258/1 

24513/2 

62828/2 

4445/4 

556/4 

5121/3 

3222/4- 

3286/25 

1251/55 

هویت 

 سردرگم

کرده ترک سالم

 معتاد

*121/8- 

*2- 

22231/2 

22231/2 

445/4 

446/4 

6513/51- 

2883/52- 

4165/1- 

2555/5- 

 سالم کردهترک

 معتاد

*121/8 

121/5 

22231/2 

22231/2 

445/4 

821/4 

4165/1 

3613/1- 

6513/51 

6513/6 

سالم  معتاد

 کردهترک

*2 

121/5- 

22231/2 

22231/2 

446/4 

821/4 

2555/5 

6513/6- 

2883/52 

3613/1 

 41/4دار در سطح های معنیدهنده میانگیننشان* 

میانگین گروه سالم در سبک هویت موفق به دهد که های جدول فوق نشان میداده

های ککرده است و در سببیش از دو گروه معتاد و ترک 41/4داری در سطح طور معنی

هند که بین میانگین دهای فوق نشان میگم، زودرس کمتر است. همچنین دادههویت سردر

 جود ندارد.ونه تفاوت معناداری در سطح یاد شده وکرده و معتاد هیچ گهای ترکگروه



 3  ... اعتیاد کنندگان ترک معتادان، گروه سه در هویت های سبک مقایسه

 

 گیرینتیجه

دهد که مربوط به سبک هویت موفق نشان می هایایج حاصله از تجزیه و تحلیل دادهنت

میانگین هویت موفق افراد گروه سالم به طور معناداری بیشتر از دو گروه ترک کرده و 

ج ندارد. نتای کرده تفاوت معناداری وجودبین میانگین دو گروه معتاد و ترکمعتاد است و 

( همسو است. در 5134)المدنی و همکاران گیری با تحقیق حسینیحاصل از این نتیجه

یافته تفاوت ه سالم با دو گروه معتاد و بهبودالمدنی بین هویت اطالعاتی گروتحقیق حسینی

معناداری وجود دارد افراد دارای سبک هویت اطالعاتی واجد سطح باالیی از کاوشگری 

باال یا پایینی از تعهد را از خود نشان دهند. ویژگی متمایز این  هستند و ممکن است سطح

ردی و جانشینی برای حل های کارکزینهها و میل به جستجوی گافراد باز بودن آن

 (. 5383، 5باشد ) بنی یون و آدامزمشکالت می

اند رسیده، با توجیهات خود به نتیجه توان گفت افرادی که در مقابله با مسائلدرواقع می

ترند و گرایش کمتری برای مصرف مواد دارند. و از مقایسه تفاوت در برابر اعتیاد مقاوم

وجب توان گفت که اعتیاد و ترک آن مکرده و معتاد میبین دو گروه ترکمیانگین 

تواند عاملی مؤثر و شود و سبک هویت موفق هم نمیتغییری در سبک هویت موفق نمی

هویت زودرس نمره باالتری کسب  افرادی که در سبک .عتیاد باشدکننده برای اتسهیل

مقاومت کمتری را از  لهدر برابر این مسأ کنند گرایش بیشتری به سمت اعتیاد دارند ومی

ثیری در تغییر سبک هویت زودرس افراد دهند. همچنین ترک اعتیاد تأخود نشان می

عتیاد کننده برای ترک اامل تسهیلتواند یک عشته است و یا سبک هویت زودرس نمیندا

، 5135المدنی و همکاران )حسینی گیری ذکر شده با تحقیقباشد. نتایج حاصل از نتیجه

جهت نیست و با ه سالم با دو گروه معتاد و بهبودیافته هم(، در ارتباط با مقایسه گرو5134

المدنی عامل (،  هم جهت است. در تحقیق حسینی2452ن و همکاران )تحقیق ادواردسو

دهد که وجود الگوهای ناسالم ت هنجاری است. این نتایج نشان میشده سبک هویمقایسه

گذار در گرایش یا مقاومت افراد تواند از عوامل بسیار تأثیرد میدر خانواده و اطرافیان فر

                                                           
1. bennion & adams 
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کند. شناسی جلب میه توجه ما را به سوی عوامل جامعهدر برابر اعتیاد باشد و در این رابط

توجه به اینکه نوجوانی یک دوره گذار از کودکی به بزرگسالی است و مواد  همچنین با

 مخدر و استنشاق آن از جمله کارهایی است که بیشتر مرتبط با بزرگساالن است. بنابراین

دهد و یک احساس بزرگسالی به او دست می تواندمصرف مواد مخدر توسط نوجوان می

ر برابر احساسات کودکی، حقارت و واکنشی در برابر دیگر تاند یک نوع دفاع دمی

 بزرگساالن باشد. 

 –شناس فرانسوی دارد در نظریات امیل دورکیم، جامعه هنجاری که ریشهدر نظریه بی

شود که اجتماعی پرداخته و چنین مطرح می به عوامل اصلی تضعیف معیارها و هنجارهای

ن افراد به مواد مخدر آوردرهنگی موجب رویف -جارهای اجتماعیها و هنسستی ارزش

اقتصادی و به تبع آن تغییرات سریع و گسترده  -شود. تحوالت سریع صنعتیواعتیاد می

ها و ای، تضعیف باورها، ارزشرنشینی، نوسازی، ظهور جامعه تودهاجتماعی مانند شه

همه موجب  ،روثی، متزلزل شدن ساختار خانوادههای فرهنگی، مذهبی، ملی و موسنت

ها تغییر کند. جالب توجه تغییر در هویت افراد شده و باعث می شوند تا رفتار سنتی آن

ر تغییر جوامع سنتی هستند، های توسعه که خود گواهی بپیشرفت و گسترش شاخص اینکه

 (. 5188ای مبتنی با میزان شیوع مواد مخدر دارند )بهرامی ،رابطه

حل و فصل بحران رین تکلیف در دوران نوجوانی ت( مهم5368به گفته اریکسون )

ه فرد بزرگسالی است گشتگی هویت است که هدف از آن تبدیل شدن بهویت در برابر گم

باشد. این بحران ی ارزشمند در اجتماع برخوردار میپنداره منسجم و نقشکه از یک خود

 هویتی در دورانشود و مسائل نوجوانی به طور کامل حل و فصل میبه ندرت در دوران 

در برابر کند. به عقیده اریکسون باند بازی و نابردباری بزرگسالی بارها و بارها بروز می

ران نوجوانی است که در واقع های اجتماعی برجسته دوها هر دو از ویژگیتفاوت

( 5331) 5اندرسون (.5182گشتگی هویت است ) به نقل از امیدیان، هایی بر علیه گمدفاع

فرهنگ و داده است که احراز هویت در خرده در چارچوب کنش متقابل نمادین، نشان

                                                           
1. anderson 
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افزایش انطباق با هویت مرتبط با مواد مخدر، رضامندی فرد را در ارتباط با هویت شخصی 

 کاهد.آوری هویت از این طریق میدهد و یا از میزان رنجمی

دهد میانگین سبک هویت سردرگم ان میها نشایج تجزیه و تحلیل حاصله از دادهنت

تر است. در واقع هویت کرده و معتاد پاییندو گروه ترک افراد گروه سالم در مقایسه با

دم پذیری افراد به اعتیاد و عتکلیفی در برابر مسائل موجب آسیبسردرگم افراد و بال

واند یک عامل تود و عدم سردرگمی و حل مسائل نمیشمقاومت در برابر این مسائل می

کننده برای ترک اعتیاد باشد و یا فرایند اعتیاد و ترک آن تغییری در هویت تسهیل

المدنی های فوق با تحقیقات حسینیز دادهکند. نتایج حاصل اد ایجاد نمیسردرگم افرا

روند برای گفت افرادی که به سمت اعتیاد می ( همسو است. شاید بتوان5135، 5134)

. در حقیقت اعتیاد روندنشده است به سمت اعتیاد میها حل ی که برای آنگریز از مسائل

ستگی ها باشد. همباقب ناخوشایند این بحرانتواند راه حلی ناصحیح برای حل عومی

گیری ( شاید بتواند نتیجه-11/4ردرگم )پذیری و هویت سمعنادار و منفی بین مسئولیت

توان ده و معتاد میکرهای ترکمقایسه میانگین گروهن کند. و از حدودی تبیی فوق را تا

اند ها تنها توانستهبرند و آنه همچنان از سردرگمی هویت رنج میکردگفت گروه ترک

با توجه به تجزیه و تحلیل  بفهمند که اعتیاد راه حل مناسبی برای حل این مشکل نیست.

وجود ندارد  عوق افراد سه گروههای سبک هویت مهای تفاوت معناداری بین میانگینداده

بیین ثیرگذار در فرایند اعتیاد و ترک آن باشد. در تتواند عاملی تأو سبک هویت معوق نمی

در بین سه گروه تکاپو و  گیری،با توجه به روش نمونه توان گفت کهفرضیه فوق می

تمام  د دارد و این مسئله درآل وجوشناخت و تثبیت در یک موقعیت ایدهحرکت برای 

ها و در بین تمام اقشار وجود دارد در واقع زندگی بدون حرکت و ایستا یعنی مرگ، گروه

های دیگر یی است که ممکن است افراد و گروهو هر فرد در هر موقعیتی به دنبال چیزها

باال در هویت ها به دنبال حل مسائل دیگر باشند. نمره هنوز به آن نرسیده باشند و یا آن

عتادان باشد چرا که آگاهی خوب برای مدهنده یک پیشتواند نشاندیررس می معوق و یا

دم دهنده این باشد که افراد به دنبال تغییر هستند. همچنین عتواند نشاناین موضوع می

ها گیری افراد معتاد در کمپند به دلیل نمونهتواها میتفاوت مشاهده شده در بین گروه
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کنند به دنبال ترک مواد مخدر هستند و حرکت ها رجوع میمپباشد زیرا افرادی که به ک

 ها وجود دارد البته پژوهشگر همانطور که اشاره شد برای کنترل عواملیا رشد در آن

گیری خود را در فیزیولوژیکی حاصل از مواد مخدر و دردسترس بودن این افراد نمونه

 اعتیاد بیماریتوان گفت که گیری کلی میدر یک نتیجه ها انجام داده است.کمپ

 اما بود بیرونی و درونی عوامل دنبال به باید آن عوامل کردن پیدا برای که است ایمسئله

 اعتیاد ترک فرایند تسهیل برای و باشیم بیرونی عوامل دنبال به باید بیشتر آن ترک برای

همچنین با توجه  .باشیم مزاحم عوامل حذف یا بیرونی عوامل و هاانگیزه ایجاد دنبال به باید

کرده و کر شده در پژوهش بین دو گروه ترکبه عدم تفاوت معنادار میانگین عوامل ذ

داری دارد و هر لحظه احتمال عود در آن فت که بیماری اعتیاد نیاز به نگهتوان گمعتاد می

ت اساطیر تواند ما را در برابر این مسئله حفظ کند تقویوجود دارد. از جمله عواملی که می

ها، استفاده از آنگو پذیری افراد و جلوگیری از سوءو الگوهای مناسب برای آسان کردن ال

نوجوانان و جوانان سازی بزهکاری و انحرافات اجتماعی در میان جلوگیری از عادی

و جداسازی فرزندان از والدین  ها در مورد مسائل نوجوانان، جوانانآموزش خانواده

 توان به دنبال نتایج تحقیق فوق دنبال کرد؛زیر را می های پژوهشیشنهادو پی. صالحیتبی

پاکی دارند  سال 1ای که حداقل کردهترک گیری از افرادنمونه ،وارد کردن متغیر جنسیت

افراد مورد شده، تحقیقات بر روی خانواده و الگوهای های بررسیو مقایسه آن با گروه

الگوهای افراد حاضر در جوامع روستایی و شهری و گرایش ای مطالعه، بررسی مقایسه

 هایی که موجب ترک مواد مخدر از سوی افراد معتاد شدهها به اعتیاد، بررسی انگیزهآن

 های دیگر.است و انجام پژوهش حاضر در مکان
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