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از دید معتادان بهبودیافته
رامین حبیبی کلیبر ،2ابوالفضل فرید ،0حسن غریبی
تاریخ دریافت2393/22/20 :
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تاریخ پذیرش2393/22/20 :

چکیده
هد

ایالن مقالاله ،تبیالین دیالدگاه معتالادان بهبودیافتاله درخصالوص علالل گالرایش باله اعتیالاد و عامالل تالرو

موفقیتآمیالز آن اسالت .ایالن مطالعاله باله روش کیفالی بالا رویکالرد پدیدارشناسالی تالاویلی صالورت گرفالت.
بدینمنظور مصاحبههای بدون ساختار با ده معتاد بهبودیافته  00تا  09ساله انجام شد که در طی آن معتادان،
تجربه های خود را درخصوص این پدیده بیان کردند .سه مضمون از یافته هالا اسالتخراج شالد کاله مالیتواننالد
دیدگاه معتادان بهبودیافته را از علل گرایش به اعتیاد و عامل ترو موفقیت آمیز آن به تصویر بکشالند .ایالن
مضمونها عبارتند از :علل فردی اعتیاد ،علل اجتماعی گرایش به اعتیاد و انزجار از وض موجالود زنالدگی.
یافتههای این تحقیق توانست تصویر روشنی از علل گرایش افراد به اعتیاد و عامل تالرو موفالق آن ارائاله کنالد.
عالالدم وجالالود ربالالات شخصالالیتی ،حالالس برتالالریجالالوئی ،گالالرایش بالاله لالالذتطلبالالی ،نبالالود مهالالارتهالالای اساسالالی
زندگی،کنجکاوی ،احساس خوشی کاذب بهدنبال مصر  ،شرای محیطالی نامناسالب و برخالورد نامناسالب
اعضای خانواده ،مهم ترین عامل های گرایش افراد باله اعتیالاد و تالداوم آن اسالت .همچنالین انزجالار از وضال
موجود ،مهمترین عامل ترو اعتیاد معتادان بهبودیافته است.
واژگان کلیدی :ترو اعتیاد ،پدیدارشناسی ،گرایش به اعتیاد ،معتادان بهبودیافته

 .2نویسنده مسئول :استادیار روان شناسی تربیتی گروه امور تربیتی و مشاوره دانشراه شالهید مالدنی آذربایجالان .پسالت الکترونیالک:
Habibikaleybar @gmail.com
 .0استادیار روانشناسی تربیتی گروه امور تربیتی و مشاوره دانشراه شهید مدنی آذربایجان
 .3استادیار روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی دانشراه پیام نور

40

Downloaded from sh-addiction.ir at 6:56 +0330 on Sunday December 16th 2018

واکاوی پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتیاد و عاملهای زمینهساز ترک آن

واکاوي پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتياد و عاملهاي زمينهساز ترک آن از دید معتادان بهبودیافته

مقدمه

کمتر پدیدهای را میتوان یافت کاله ماننالد اعتیالاد جوامال را مالورد تهدیالد قالرار داده باشالد.
با وجود خطرات و عوارض ناشی از اعتیالاد ،هالر روز بالر شالمار قربانیالان ایالن دام مالرگبالار
برای اجتناب سایر افراد جامعه تلقی شود (فرجاد.)2377 ،
اعتیالالالاد یالالالک بیمالالالاری جسالالالمی ،روانالالالی ،اجتمالالالاعی و معنالالالوی اسالالالت ( گالالالاالنتر)0229 ،2؛

درواقال  ،اعتیالاد وابسالالتری جسالالمانی و روانالی بالاله انالالواع مالالواد مخالالدر ،مالالواد محالالرو و مالالواد
توهمزاست که در صورت کنارگذاشتن ،عالیم ترو و سندروم محرومیت از مالواد در افالراد
ظاهر میشالود (مهریالار .)2372 ،اعتیالاد و سوءاسالتفاده از مالواد ،عالوارض جسالمانی ،روانشالناختی،
اقتصادی و خانوادگی متعددی دارد و یک پدیده روانی ،زیستی و اجتماعی اسالت (نریمالانی.)2372 ،
بازگشت به مصر
41

مواد پس از دورهای از قط در بین معتادان زیاد اسالت .مطالعالات زیالادی

حاکی از شیوع باالی بازگشت اعتیاد است (اسکوب و اسکوب2997 ،0؛ براون.)2992 ،3
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عاملهای زیادی در شروع و تداوم اعتیاد نقش دارند که بالهنالوعی بنیالان آن در درون نظالام
خانواده و سپس جامعه ریخته میشالود .عاماللهالای مختلالف اجتمالاعی ،تربیتالی ،آموزشالی،
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنری ،روانی ،طبیعی یا فیزیکی میتواند در ایجالاد اعتیالاد مالؤرر باشالد
(اورن  .)2392 ،هیچکدام از عاملهای ذکرشده بهتنهالایی نمالیتواننالد در گالرایش افالراد باله
مواد تعیینکننده باشند ( فرانکویس ،اوریاکمب و تیرنول.)0222، 0
با اینحال برخی از عاملها در پژوهشهای مختلف بیشتر تأکید شدهاند .از جمله مهمتالرین ایالن
عاملها که مورد توجه بیشتر واق شده ،عامل بالین فالردی اسالت کاله در پالژوهشهالای مختلالف،
معاشرت با دوستان معتاد و منحر بهعنوان مهمترین عامل بالین فالردی در گالرایش باله اعتیالاد و
اعتیاد مجدد عنوان شده است (اورن 2392 ،؛ احمدوند2377 ،؛ لوینسون 5و همکاران.)2997 ،
3. Brown
5. levinson

1. Galanter
2. Schaub
4. Franques, Auriacombe & Tignol
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افزوده میشود و مشاهده صحنههای هولناو آن اکنون نتوانسته بهعنالوان هشالداری جالدی
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برخی از پژوهشرران ناراحتیهای عصبی و روانالی ،دردهالای بالدنی و برخالی دیرالر ،فقالر،
بیسوادی ،بیکاری و نداشتن همسر را علت اعتیاد دانستهاند ،درحالیکه یافتالههالای بالالینی
اعتیالاد شالغل خالود را از دسالت دادهانالد (زینالالی .)2379 ،سالادوو 2و سالادوو ( ،)0222باله
عاملهای فردی و اجتماعی از یکسو و یادگیریهای اولیه و روابال بالین فالردی از سالوی
دیرر اشاره کردهاند .فرانکویس و همکالاران در بررسالی خالود نشالان دادنالد کاله مشالکالت
شخصیتی ،پیشبینیکننده قوی ،در وابستهشدن به مواد افیونی و کوکائین بهشمار میرونالد.
دوستان معتاد و فرار از مدرسه نیز بهعنوان عاملهالای گالرایش باله مالواد در نوجوانالان ذکالر
شدهاند (تامسون و آسالندر.)0229 ،0
با وجود این ،بررسی دقیق و همهجانبه تجربه معتادان بهخصوص معتادان موفق تروکالرده،
به روشنشدن علل زمینهساز اعتیاد و همچنین بررسالی تجرباله موفالق آنالان ،منجالر باله اتخالاذ
شیوههای پیشریرانه در اینخصوص خواهد شد.
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پژوهشهای انجامیافته در زمینه عاملهایی که باعث ترو اعتیالاد موفقیالتآمیالز مالیشالود؛

0223؛ آگاتسوما و هیرویی.)0220 ،3
بنابراین بررسی دقیق و همهجانبهای الزم است تا تجربیات معتادان بهبودیافته در ایالن زمیناله
به روشنکردن موضوع بینجامد .درخصوص پدیده اعتیاد ،بیشتر پژوهشها بالهصالورت کمالی
هستند و پژوهشهای کمی ،روشهای غیرقابل انعطا و محدودند و در مقابالل ،پالژوهشهالای
کیفی ،انعطا پذیری بیشتری دارند و میتوانند تجربههای معتادان را بالهصالورت دقیالق مالنعکس
کنند (وود و هوبر .)0220 ،0بنابراین بهخاطر لزوم بررسی دقیق و عمیق پدیده اعتیاد و توانمندی

1. Sadock
2. Thompson & Auslander
3. Flagel, Vazquez, Robinson, Agatsuma, Hiroi
4. Wood & Hobber
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جدید 72 ،درصد معتادان را متأهل و دارای شغل دانستهانالد و  32درصالد بقیاله در جریالان
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پژوهشهای کیفی ،پژوهش حاضر انجام شد .بنابراین هد

پژوهش حاضر ،بررسالی علالل

گرایش به اعتیاد و عاملهای زمینهساز ترو آن از دید معتادان بهبودیافته است.

ایالن مطالعالاله بالاله روش تحقیالق کیفالی بالالا رویکالرد پدیدارشناسالی انجالالام شالالده اسالالت .روش
پدیدارشناسی برای روشنسازی بیشتر پدیدهای خالاص بالهکالار مالیرود (ادیالب حالاجبالاقری و

همکاران .)2329 ،پدیده اعتیاد ،باوجود قدمت بررسی آن و وجود پالژوهشهالای کمالی زیالاد
بهخصوص در مورد علل گرایش به آن ،بهصالورت عمیالق بررسالی نشالده اسالت .از ایالنرو،
رویکرد پدیدارشناسی برای بررسالی پدیالده اعتیالاد انتخالاب شالده اسالت .در ایالن مطالعاله از
پدیدارشناسی هرمنوتیک( 2تأویلی) برای کشالف علالل پدیالده اعتیالاد اسالتفاده شالده اسالت.
پدیدارشناسی هرمنوتیک رویکردی نظاممند برای مطالعه و تفسیر یک پدیده ارائه میکنالد
44

و اجازه میدهد پدیده مورد نظر با یک دید تفسیری ،باله درو عمیالقتالری از تجربالههالای
زیستی دست یابد (ون منن ،2997 ،0نقل از هالروی کریمالوی و همکالاران .)2329 ،در ایالن پالژوهش
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درو عمیق تجربههای معتادان موفق تالروکالرده ،از طریالق تفسالیر و کشالف تجربالههالای
بیانشده بهدست آمد.
در پژوهش حاضر ،با توجه به هد

مطالعه ،شرکتکنندگان براساس نمونهگیری هدفمنالد

از بین معتادانی که تجربه ترو موفق داشتند و معیارهای ورود به این تحقیالق را دارا بودنالد
انتخاب شدند .معیارهای ورود برای معتادان موفالق تالروکالرده عبالارت بالود از :تمایالل باله
شرکت در تحقیق و اظهار احساسات درونی در مورد پدیده اعتیاد ،داشتن گواهی تالرو و
تأیید مرکز درمان اعتیاد ،عدم ابتال به بیماری تأییدشده روانی .فرایند گزینش نمونهها ادامه
پیدا کالرد تالا هنرالامیکاله در جریالان کسالب اطالعالات هالیچ داده جدیالدی پدیالدار نشالد و
بهعبارتی دادهها به اشباع 3رسیدند .در این بررسی 22 ،شرکتکننده مرد با دامنه سنی  00تا
 09سال شرکت داشتند.
3. Saturation

2. Van Manen

1. Hermeneutic
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روش بررسی
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بهمنظور جم آوری دادهها ،از مصاحبه بدون ساختار و عمیق استفاده شد .مصاحبه بالا یالک
سؤال کلی در مورد نحوه شروع اعتیاد آغاز شد و سپس سؤاالت اکتشافی برای دستیابی باله
اطالعات عمیقتر طرح شالد .مالدت مصالاحبههالا بالین  02تالا  55دقیقاله بالود و از هرکالدام از
زمان و مکان مصاحبه توافق بهعمل آمد .مصاحبههالا تالا دسالتیابی باله دادههالای عمیالق اداماله
یافت .با اجازه شرکتکنندگان ،مصاحبهها روی نوار ضب شالده و بالفاصالله بعالد از اتمالام
مصاحبه ،پس از گالوشدادن چنالدینبالاره ،مالتن مصالاحبههالا پیالاده و مالورد تجزیالهوتحلیالل
مضالالمونی قرارگرفالالت .در ای الن پالالژوهش بالالرای جالالداکردن جمالالالت مضالالمونی از رویک الرد
کلنرر 2و انتخابی 0استفاده شد .بدین ترتیب ابتدا متن هر مصاحبه بهعنوان یک کالل مالورد
توجه قرار گرفت و معنی بنیادی یا مفهوم عمده متن بهعنوان یک کل در یک یالا چنالد بنالد
توصیف شد .پس از آن ،متن هر مصاحبه چندینبار خوانده شد و جمالت یالا عبالاراتی کاله
بهنظر میرسیدند مربوط به پدیده توصیفشده یالا آشالکارکننده آن هسالتند انتخالاب شالدند
(رویکرد انتخابی) .جداکردن جمالت مضمونی و تبدیلکردن و تغییرشالکلدادن جمالالت
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گفتهشده برای هر مصاحبه بهطور مجزا (مضمون اولیه) انجام شد .طبقالات اولیاله طراحالی و
مضمونها در آن قالرار گرفتنالد و بالا تغییالر و جابالهجالائی مضالمونهالا ،تلفیالق مضالمونهالای

مصاحبههای دیرر و بالا توجاله باله وجالوه مشالترو ،در قالالب مضالمونهالا و زیرمضالمونهالا
سازماندهی شدند .در مرحله تحلیل مضمونی دادهها ،از مجموع مصاحبهها بالیش از پانصالد
مضمون اولیه استخراج شد .در مراحل بعدی بهتدریج این مضمونها با حذ

مضمونهای

مشابه کمتر شد و درنهایت هفت زیرمضمون و سه مضمون اصلی بهدست آمد.
برای تأیید روایی و دقت 3پژوهش ،معتبربودن ،0اطمینانپذیری 5و قابلیالت تأییالد ،9دادههالا مالورد
بررسی قرار گرفتند .برای تضمین معتبربودن ،یافتههای این مطالعه به شرکتکننالدگان ارائاله شالد
3. Rigor
6. Confirmability

2. Selective Approach
5. Dependibility

1. Wholistic Approach
4. Credibility
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مشترو و حذ

مضمونهای نابجا ،مضمونهای اساسی مشترو پدیدار شدند .بهعبالارت
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شرکتکنندگان فق یک جلسه مصاحبه بهعمالل آمالد .بالا شالرکتکننالدگان درخصالوص
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و آنها نظرات خود را در مورد هماهنری یافتهها با تجربههای خود به پژوهشالرر اعالالم کردنالد.
پژوهشرر با حفظ مستندات در تمام مراحالل پالژوهش ،قابلیالت تأییالد پالژوهش را تضالمین کالرد.
کسب نظرات دیرران در این زمینه از دیرر عاملهای تضمینکننده قابلیت تأیید بودند.
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،قبل از شروع مصاحبه ،شالرکتکننالدگان از اهالدا

و

اهمیت تحقیق آگاه شدند و با رضایت آگاهانه در تحقیالق شالرکت کردنالد .از آنهالا بالرای
شرکت در پژوهش و استفاده از ضب صوت برای ضب مصاحبهها اجازه گرفتاله شالد و باله
آنها اطمینان داده شد که اطالعات بهدست آمده فقال در جهالت اهالدا

پالژوهش مالورد

استفاده میگیرد .همچنین باله شالرکتکننالدگان اعالالم شالد کاله در هالر مرحلاله از پالژوهش
میتوانند انصرا

خود را از ادامه شرکت در پالژوهش اعالالم کننالد و مشخصالات آنالان در

طول پژوهش و بعد از آن بهصورت محرمانه حفظ میشود.
41
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یافتهها

از تجزیهوتحلیل دادههای بهدست آمده در این پژوهش ،دو مضمون اصلی درباره گالرایش
افراد به اعتیاد پدیدار شده است که میتوانند تبیینکننده آن باشند .این مضمونهالا عبارتنالد
از :عاملهای فردی گرایش به اعتیاد و عاملهای اجتماعی گرایش به اعتیاد.
الف .عاملهای فردی گرایش به اعتیاد

در این مطالعه معتادان تروکرده موفالق ،ساله زیرمضالمون ویژگالیهالای شخصالیتی خالاص
معتاد ،نبود مهارتهای اساسی زندگی و کنجکاوی و احساس خوشالی کالاذب را بالهعنالوان
مهمترین عاملهایی برشمردند که باعث گرایش و تداوم اعتیاد آنان شده است.
ویژگیهای شخصیتی افراد شرکتکننده در این پالژوهش از جملاله احسالاس برتالریطلبالی،
عدم اعتماد به نفس کافی ،گوشهگیر بودن ،تالش برای جبالران ضالعف ،لالذتطلبالی ،عالدم
وجود ربات شخصیتی ،افکار خودمداراناله ،غالرور کالاذب و احسالاس حسالادت ،مهالمتالرین
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عالقهمندی پژوهشرر به پدیده مورد مطالعه ،تماس درازمدت با دادهها و همچنالین تالالش بالرای

رامين حبيبيکليبر ،ابوالفضل فرید ،حسن غریبي

عامل در گرایش به اعتیاد بوده است .این مضمونها در بسیاری از مصاحبهها به نوعی خالود
را نشان داده است .بعضی از گفتههای شرکتکنندگان در این رابطه عبارتند از:
این موارد در فرد عادی هم وجود دارد ولی اینطور نبود و میگفتم من باید سالرتر از هماله
باشم .االن که به گذشته فکر میکنم ،میبینم ضعفها و کاستیهای من در خانواده و عدم
اعتماد به نفس من باعث میشد که ماسک غرور و شجاعت بزنم».
 «چیزی کاله معتالادان خیلالی بالا آن درگیرنالد ،افکالار و عقایالد خودمحوراناله اسالت .بالدونمشورت میگویند ما میدانیم و زرن

تر از ما نیست؛ درحالیکه اینطور نبود».

 «بهدلیل مشکالت خانوادگی ،از همان کودکی خود را گوشالهگیالر کالرده بالودم ،همیشالهبهانههایی داشتم .وقتی به من گفتند بیرون نرو ،میگفتم آخاله حوصاللهام سالر مالیره و ایالن
حوصله سر رفتن را بهانهای برای بیرون رفتن میکردم یا دروغ میگفتم».
تجربههای معتادان تروکرده موفق شرکتکننده در این مطالعه ،مضمون نبود مهارتهالای

41

اساسی زندگی را آشکار کرد .اکثر شرکتکنندگان بیان کردند که در مقابل خواستههالای

است .همچنین شرکتکنندگان بیان کردند که از عوارض اعتیاد اطالعی نداشتند.
 «همیشه سعی میکردم با بزرگتر از خودم رفاقت کنم و بزن بهادر بودم و سعی میکالردمطوری رفتار کنم که همه مرا تأیید کنند و بهراحتی تحت فشار دوستان قرار میگرفتم .مثال
وقتی میگفتند زن

تفریح میرویم بیرون از مدرسه و با فالنی درگیالر مالیشالویم ،مالن ناله

نمیگفتم چون نمیخواستم مرا ترسو و ضعیف بدانند».
 «من میدیدم وض جامعه را ،وض و سرانجام معتاد را .در تلویزیون حداقل فالیلمهایشالانرا میدیدم؛ ولی میگفتم من معتاد نمیشوم .من میتوانم و میگفتم اینها بلد نبودند چطور
مصر

کنند».
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نامناسب دیرران نتوانستند نه برویند و این تصور را داشتند که هرگز معتاد نخواهنالد شالد و
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« -من از اول آدم لذتطلبی بودم ،وقتی عوارض بیماری را هم که شناختم ،فکر میکالردم

واکاوي پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتياد و عاملهاي زمينهساز ترک آن از دید معتادان بهبودیافته

 «فکر میکردم معتاد کسی است که کنار جوی و زیر پل میخوابد و من نیسالتم و بعالد ازمصر

فکر کردم از درون کمی آرام شدم و از عاقبتش با خبالر نبالودم و فکالر نمالیکالردم

مضمون دیرری که شرکتکننالدگان باله آن اشالاره کردنالد ،حالس کنجکالاوی و احسالاس
خوشی کاذب بهدنبال مصر

بود که باعث گرایش آنان به مصر

مواد و تداوم آن شالده

بود .آنان بیان کردند که بهدنبال کنجکاوی و اولین مصر  ،لذت و خوشی وصفناشدنی
به آنان دست داده که بسیار لذتبخش بوده است.
 «نسبت به همه چیز کنجکاو بودم ،میخواستم امتحان کنم .مالیگفالتم دوسالتم هالر کالاریبکند من هم باید در برابر او کم نیاورم .از سیرار شروع کردم و .»...
 «اولینبار احساس بسیار خوشایندی به من دست داد که انرار در ابرها سیر میکردم».41

ب .عاملهای اجتماعی گرایش به اعتیاد
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در بررسی حاضر ،یکی از مضالمونهالای بالهدسالت آمالده درخصالوص گالرایش باله اعتیالاد،
عاملهای اجتماعی بود که به مضمونهای فرعی محی اجتماعی نامناسالب ،نامناسالببالودن
وضالالعیت خالالانوادگی در دوران کالالودکی و تعالالار

مالالواد از سالالوی دوسالالتان نابالالاب تقسالالیم

میشود.
آلودهبودن محی زندگی افراد به مواد و راحتی تهیه از جملاله علالل نامناسالببالودن محالی
اجتماعی افراد است .افراد شرکتکننده بیان میکردند که تهیه مواد برای آنان راحت بوده
و در صورت نیاز آن را بهسرعت بهدست میآوردند.
 «در موقعیتی قرار داشتم که حتی وقتی کالمکالم از حالال و هالوای مصالرمتأسفانه در محی نامناسب ،مصر

در مالیآمالدم؛

مواد را به ناچار ادامه میدادم».

نامناسببودن وضعیت خانوادگی در دوران کودکی از جمله تنبیه و سالختگیالری بالیش از
حالالد والالالدین ،ارتبالالاط نامناسالالب بالالا فرزنالالد ،فالالوت والالالدین در کالودکی ،اعتیالالاد پالالدر و  ...از
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روزی معتاد شوم».
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عاملهای اجتماعی دیرر گرایش شرکتکنندگان به مصر

مواد بوده است .این عاملهالا

بنا به اظهارات معتادان ترو کرده ،سهم زیادی در تداوم مصر

آنان داشته است.

بازی میکردم یا با دوستم بودم باید هزار بار محاکمه میشدم و از پدرم یالاد دارم کاله مالرا
بسیار زیاد با کمربند و  ...کتک میزد و تنبیه میکالرد .عقالدهای شالده بالودم؛ او خیلالی مالرا
تحقیر میکرد و دوست داشتم در انزوا باشم و تنهایی را ترجیح میدادم چالون کسالی نبالود
که مرا حمایت کند و عزت نفسم را افزایش دهد.
تعار مواد از سوی دوستان ناباب مضمون فرعالی دیرالری بالود کاله آشالکار شالد .بالا توجاله باله
گرایش معتادان به دوستان ناباب و اغفال دوستان ،بهدنبال تعار مجبور میشوند مصالر مالواد
را شروع کنند .اکثر شرکتکنندگان بیان کردند که نتوانستند تعار دوستان را رد کنند.
 «اولینبار حین همدردی با آن دوستم که یکسال از مالن بزرگتالر بالود جلالوی مالن یالکمادهای گذاشت و گفت این مواد ،فکرت را باز میکند.»...

معتادان تروکرده ،یک مضمون اصلی با عنوان «انزجار از وض زنالدگی در زمالان اعتیالاد»
مشخص شد .شرکتکنندگان بیان میکردند که بارها در حین اعتیالاد و بالههنرالام نرسالیدن
مواد درباره علالت گرفتالاری خالود باله تفکالر پرداختاله و همچنالین اشالتغاالت ذهنالی دربالاره
وضعیت جسمانی خود داشالتهانالد و بالهدنبالال آن از وضال موجالود زنالدگی خالود بالهشالدت
احساس انزجار کرده و و تصمیم گرفتهاند که تحت هر شرایطی به ایالن زنالدگی اسالفبالار
خاتمه دهند که این بهستوهآمدن و مشاهده خواری و بدترین حالت ممکنی کاله یالک فالرد
میتواند باله آن وضالعیت گرفتالار شالود و همچنالین حمایالت اطرافیالان ،عامالل اصاللی تالرو
موفقیتآمیز آنان بوده است.
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ج .عامل ترک اعتیاد موفقیتآمیز

49
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« -پدرم فردی زورگو بود و همه از او میترسیدیم .مالثال وقتالی یالکسالاعت بیشالتر فوتبالال

واکاوي پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتياد و عاملهاي زمينهساز ترک آن از دید معتادان بهبودیافته

 «هروئین مرا و شخصیت مرا کامال خرد کرده بود و هالیچ ارادهای نداشالتم .بالهطالوریکالهیکبار که در دستشویی مشغول تزریق بودم سرن

به دستشویی افتاد ،سالرن

را برداشالته

شرای صورت میگرفت به خود میگفتم خدایا من از بدبختبودن خسته شدم.»...
 من زندگی حیوانی داشتم ،در کنار آشالغالهالا زنالدگی مالیکالردم و بارهالا شالده کاله نالانخشک خوردهام .آن زمان کسی نبود که به من بروید این زندگی نیست .میگفتم یا با تیالر
میزنند و میمیرم یا مواد بهدست میآورم .ولی امروز دیرر میخواهم زندگی کنم .دیرالر
نمیخواهم مانند گذشته باشم».
 -یکبار در کنار فرودگاه در کنار یک خانهباغ بودم .صاحبان باغ زن

زدند به پلیس که

بیایید اینها را ببرید چون زیبایی شهر را به هم زدهاند .ما را گرفتند و آوردنالد سالوار ماشالین
کنند؛ دو نفر از ما را سوار کردند و مرا که میخواستند سوار کنند ،یکنفر از آنالان گفالت
11

این یکی را برذارید بماند ،چون از بوی تعفن نمیتوانیم رانندگی کنیم و .»...
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 «همسرم بهقدری با من خوب رفتار کرد که آن شب تصمیم گرفتم ترو کنم .همسرم بهمن عزت نفس مالیداد و برخالورد او خیلالی قابالل تحسالین بالود .اگالر او بالا اخالم و بالدخلقی
برخورد میکرد ،مطمئنا من هم لج میکردم و بیشتر به مصر

ادامه میدادم.

بحث و نتیجهگیری

هد

از این پژوهش ،تبیین دیدگاه معتادان تروکرده موفق درباره علل گرایش به اعتیالاد

و عامل ترو موفقیتآمیز بود که بالا اسالتفاده از تحقیالق کیفالی بالا رویکالرد پدیدارشناسالی
انجام شد و از طریق مصاحبه بدون ساختار و عمیق منجر به استخراج دو مضمون عاملهای
فردی و عاملهای اجتمالاعی درخصالوص علالل گالرایش و یالک مضالمون انزجالار از وضال
موجود درباره عامل ترو شد کاله مالیتواننالد علالل گالرایش و عامالل تالرو موفقیالتآمیالز
معتادان را بهوضوح نشان دهند.

Downloaded from sh-addiction.ir at 6:56 +0330 on Sunday December 16th 2018

و با همان وضعیت تزریق را ادامه دادم .در تمامی تزریقهالا کاله در بالدترین و کثیالفتالرین
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از نظر شرکتکنندگان ،مهمترین علل گرایش به اعتیالاد ،علالل فالردی اسالت .عالدم وجالود
ربات شخصیتی ،اعتماد به نفس ناکافی ،حس برتریجویی ،گوشهگیالری ،جبالران ضالعف و
کنجکاوی و احساس خوشی کاذب بهدنبال مصر

مالواد ،از جملاله علالتهالای گالرایش و

تداوم اعتیاد آنان بوده است .پرویزی و همکاران ( ،)2323در پژوهش خود ،احساس بزرگی
و قدرت ،جبران محدودیتهای اجتماعی ،نداشتن کار و تفالریح ،تمایالل باله هنجارشالکنی،

کنجکاوی و بهدست آوردن تجربههای تازه را از علل گرایش به اعتیاد دانستهاند .پروکتالر

2

( )0222نیز در پژوهش خود ،احساس بزرگی و کنجکاوی را از علل اعتیالاد نوجوانالان ذکالر
کرده است .تخلیه روانی ،احساس آرامش و لالذت بالهدنبالال مصالر

کاله باعالث تالداوم آن

میشود؛ نقش تعیینکنندهای در گرایش معتادان به اعتیالاد دارد و در پالژوهشهالای زیالادی
به آنها اشاره شده است (براون0220 ،؛ مایو ،فلی و مت0222 ،؛ وون بوتر.)0222 ،0
علل اجتماعی گرایش به اعتیاد در کنار علل فردی ،نقش مهمی در گرایش افراد باله اعتیالاد

10

دارد .محی اجتماعی نامناسب ،اوضالاع نابسالامان خالانواده در دوران کالودکی و نوجالوانی،

شرکتکنندگان بوده است.
در چندین بررسی (بهعنوان مثال ،مالکفیلالی ،)0222 ،3باله نقالش خالانواده در ایجالاد و یالا پیشالریری از
مصالر مالالواد اشالالاره شالالده اسالالت .وجالالود والالالدین غیرالکلالالی ،غیرسالالیراری ،غیرمسالالتبد و دارای
ارتباطهای مناسالب بالا یالکدیرالر و وجالود پالدری بالا حضالور مالؤرر در خالانواده از عاماللهالای
پیشریریکننده در این زمینه محسوب میشالود .در پالژوهشهالای زیالادی بالر برخالورد نامناسالب
اعضای خانواده در گرایش به اعتیاد و تداوم آن تأکید شده اسالت .بالهطالورکلی یکالی از دالیالل
بازگشت به مصر مواد ،عدم پذیرش معتادان از سوی جامعه و اداماله انالزوای آنالان و احسالاس
2. Brown, Mayhew, Flay, Mott, Von Bothmer

1. Procter
3. Mac Feely
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بیش از حد خانواده ،اعتیاد پدر و  ...از جمله مهمترین علتهای گالرایش باله اعتیالاد از دیالد
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راحتی تهیه مواد بهدلیل شرای محیطی نامناسب و پرخطالر ،سالختگیالری یالا آسالانگیالری
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کاستیها از طرق مختلف ،گرایش به لالذتطلبالی ،نداشالتن مهالارتهالای اساسالی زنالدگی،

واکاوي پدیدارشناسانه علل گرایش به اعتياد و عاملهاي زمينهساز ترک آن از دید معتادان بهبودیافته

طردشدگی و کنایههای اطرافیان است (احمدوند2377 ،؛ اورن 2392 ،؛ لوینسون و همکاران.)2997 ،
یکی از یافتههای مهم این پژوهش ،اظهارات معتادان تروکرده موفالق درخصالوص عامالل
اصلی ترو موفقیتآمیز بود .شرکتکنندگان ،انزجار از وض موجود زندگی را بهعنالوان
اجتماعی و اقتصادی متفالاوت از همالدیرر بودنالد ،بیشالتر در عامالل تالرو موفقیالتآمیالز بالا
یک دیرر مشترو بودند و همه آنان قبال دارای سابقه ترو بودند .با وجود این ،تا مالوقعی
که وض موجود زندگی در حین اعتیاد برای آنان کامال زجالرآور و غیرقابالل تحمالل نشالده
بالالود ،بالاله تالالرو موفقیالالتآمیالالز روی نیالالاورده بودنالالد .بنالالابراین ،همالالانطالالورکالاله اظهالالارات
شالالرکتکننالالدگان نیالالز حالالاکی اسالالت ،معتالالادان در لحظالاله غیرقابالالل تحمالاللشالالدن زنالالدگی،
درخصوص وض موجود و شأن و منزلت واقعی انسان به تفکر پرداخته و تصمیم میگیرند
که بیش از این خودشان را خوار نکنند.
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پیشریری از اعتیاد یک امر ضروری محسوب میشالود .برنامالههالای آمالوزش مهالارتهالای
زندگی میتوانند بهطور مؤرر اقبال افراد را نسبت به مصر

سالیرار و مالواد مخالدر کالاهش

دهند (یونسی و محمدی .)2325 ،این برنامهها شامل آگاهیدادن در مورد نتایج کوتالاهمالدت و
درازمدت مصر

سیرار ،مواد مخدر ،آگاهیدادن از میزان شیوع کنالونی آن ،تالأریر مالواد

مخدر در پایینآمدن میزان مقبولیت اجتماعی فرد و آگاهیدادن نسالبت باله مراحلالی اسالت
که فرد ابتدا شروع به امتحانکردن مواد میکند تالا زمالانیکاله بالهصالورت اجبالاری و بالدون
اختیار مواد مصر

میکند .در ایالن پالژوهش از روش کیفالی بالرای جمال آوری اطالعالات

استفاده شد که پیشنهاد میشود برای بررسی دقیقتالر عاماللهالای گالرایش و بالهویالژه تالرو
موفقیتآمیز اعتیاد ،ارتباط یافتههای اصلی این پالژوهش بالا سالازههالای روانشالناختی ماننالد
سالالبکهالالای وابسالالتری ،کیفیالالت رابطالاله والالالد -فرزنالالدی و فرهن ال
پژوهشهای توأم کمی و کیفی صورت گیرد.

خالالانواده و بالالهصالالورت
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علت اصلی ترو موفقیتآمیز بیان کردند .شرکتکنندگان این پژوهش که دارای شرای
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