
 
  

                      
                                                                                                                                     

  1پایگاه هویت و اعتیاد در زنان استان تهران طۀراب
 

 2رحم خدا جوادی                                                                

 
 چکیده 

پایگاه هویت و اعتیاد در زنان استان تهران انجام  این پژوهش با هدف شناخت رابطۀ  :طرح مسأله
  .شده است

زن معتاد  40دسترس و شامل گیری به روش در نمونه. پس رویدادی است پژوهش،وش ر :روش
زن غیرمعتاد بود که از نظر برخی متغیرهای  40خشی استان تهران و مراجعه کننده به مراکز توانب

 )EOM-EIS2 ("عینی پایگاه هویت من آزمون گسترش یافتۀ"از . دموگرافیک با آنها همتا سازی شدند
  .تحلیل شد tداده ها به کمک آزمون . برای سنجش پایگاه هویت استفاده شد ،)1966  مارسیا،(

، به طور های هویت سردرگم و معوق در گروه معتاد داد که نمرات پایگاهنشان  tآزمون  :ها یافته
باالتر از گروه  ،داری باالتر از گروه غیر معتاد و نمرات پایگاه هویت موفق در گروه غیر معتاد معنا

  .  معتاد بود
 هرچه فرد بحران هویت را تجربه کرده باشد و از وضعیت هویتی دارای تعهد و  رشد :نتایج

  . گرفتار شود ر احتمال دارد که به معضل اعتیادتری برخوردار باشد، کمت تهیاف
  هویت، پایگاه هویت، اعتیاد، زنان: کلید واژه ها

  21/10/1387 :تاریخ پذیرش مقاله                6/5/1387: تاریخ دریافت مقاله
   

 مقدمه               
 ،شود آمارهای رسمی نشان داده نمی اگرچه سهم زنان در مشکالت مواد مخدر در     
احتمال  به و شدهالت مربوط به مواد مخدر درگیر روز به روز بیشتر در همه مشک اما

  .شوند میتر از مردان  پیامدهای وخیم ها گرفتار درگیرشدندر این  قوی
شیوع  و موجب افزایش ،برخی مواد و رفتارهای پرخطر جنسیارتباط بین مصرف      

، به 1995 و همکاران،3وایزمن ( جنسی منتقل شونده مثل ایدز شده است های بیماری
 ایدز،. دهد یسک ابتالء به ایدز را افزایش میر ،مصرف موادسوء ). 2000از کلر، نقل

، به نقل از NIDA، 1997( چهارمین علت مرگ و میر زنان در سن باروری است
  ).2000کلر،

                                                 
با حمایت مالی و علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات   1113/86/4/801این تحقیق طی قرارداد شماره . 1

  .انجام شده است) مؤسسه داریوش(وابستگی مواد  سوءمصرف و
    rjavadi56@gmail.comنویسنده مسؤول  -کارشناس ارشد مشاورۀ توانبخشی. 2
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 به حوزۀ تواند به ادبیات مربوط می ،رف مواددر ارتباط با سوء مص ،تهوی مطالعۀ     
هویتشان را  کند که چطور افراد ما را آگاه می ،ها فهم تحول هویت. کند اعتیاد کمک

. دهند اجتماعی بزرگتر شکل می رون زمینۀکنند و رفتارشان را د تولید و باز تولید می
هویت، سرانجام در  لعۀبنابراین مطا. انگیزانند ها رفتار را بر می مهمتر اینکه هویت

 .شناخت تغییرات در  رفتار نیز، به ما کمک می کند
مدارس غربی  در هایی که اگر تالش ،)1379، نقل از ادبی، 1994( 1به نظر جونز     

معطوف  شود، میمواد  2جهت پیشگیری از مشکالت رفتاری نوجوانان مثل سوء مصرف
تر و مؤثرتر بوده و احتمال  الت اساسی، این مداخشد مییربنایی به کمبودهای رشدی ز
ی از رفتارهای پرخطر در واقع برای پیشگیر. یافت افزایش می کاهش چنین رفتارهایی

های مناسب مربوط به رشد را انجام داد و با اصالح و کمک به بلوغ هویت در  باید مداخله
  .گیری هویت ناسالم کاست از شیوع مشکالت مربوط به شکل ،افراد
های اعتیاد و بیماری،  ر بررسی رفتارهای انحرافی و دورهد ،نش متقابل گرایانک     

ری اعتیاد به مواد، الکلیسم، جرم و بیما یر هویت در پیدایش، ادامه و خاتمۀاهمیت تغی
شی از مصرف مدل تغییر هویت نا ،)1994( 3اندرسون .اند روانی را مورد کاوش قرار داده

به نظر وی افراد به سوی . متقابل نمادین ارائه داده است کنش را بر اساس اصول نظریۀ
شان در دوران  شوند تا مشکالت هویتی فعلی های خرده فرهنگ مواد جذب می گروه

های مهمی را برای  فرصت ،خرده فرهنگ مصرف مواد. نوجوانی را حل نمایندکودکی و 
  .بیند ییر هویت مرتبط با مواد تدارک میتغ

کنش متقابل " ، در چارچوب اصول نظریۀ)1998 و 1994 ،1993( اندرسون     
نشان داده است که احراز هویت در خرده فرهنگ و انطباق با هویت مرتبط با  ،"4نمادین

دهد و یا از میزان  را نسبت به هویت شخصی افزایش می فردمواد مخدر، رضامندی 
  . کاهد آوری هویت از این طریق می رنج
در  ،شان افراد به دلیل مشکالت هویتی فعلین مدل آن است که اصلی در ای قضیۀ     

های  شوند و گروه انگیخته می ،ر هویت مرتبط با موادکودکی و نوجوانی به سوی تغیی
تدارک  ،تغییر هویت مرتبط با موادهای مهمی را برای  فرصت ،خرده فرهنگ مواد مخدر

                                                 
1 - Jones 
2 - substance abuse 
3-Anderson 
4 - symbolic interaction theory 
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رضامندی نسبت "طح مهمی ازو س "جایگزین"یا  "منحرف "های آنان هویت. دنبین می
 ، ترجمۀ1998شوا، جا اندرسون و( .کنند را ارائه می"خود "یا هویت "شخصی به هویت

  )1382سید ربیع، 
 های حاوی خرده فرهنگ شکل گرفتۀ روهافراد، آنان را به سوی گ هویت آسیب دیدۀ     

تا مشکالت ه آنان کمک کنند توانند ب انگیزاند که می برمی ،حول محور مصرف مواد
، 1976 ،4و جفرسون 3هال ؛1979 2، هبدایج1،1997ویلیس( .شان را رفع نمایند هویتی

  )1382 ،ترجمۀ سید ربیع ؛ 5به نقل از اندرسون و جاشوا
که فرد در جامعه  نقشی( نقشدر گمی  و سر 6اریکسون هویت را تعادلی بین تعهد     

اریکسون و  مارسیا بیشتر بر پایۀ نظریۀپایگاه هویت الگوی . داند می )گیرد به عهده می
 7"هویت من"مفهوم ،)1966(مارسیا . گیری هویت در نوجوانان است در رابطه با شکل

دوران  نتیجۀ 8پایگاه هویت. عملیاتی کرده است ،اریکسون را به عنوان پایگاه هویت
یت فرد به یک پایگاه هو ،)سالگی 18-22( بحران هویت است که در اواخر نوجوانی

  .  رسد مستقل می
در . های اریکسون آغاز کرد هتحقیق را با تعمیم و گسترش مختصر اندیش ،مارسیا     

براساس دو متغیر کلی است که قبالً  ،مارسیا معیارهای دستیابی به هویت کامل نظریۀ
  )1379 سیف،( .شناسایی شده است "تعهد و) جستجو(بحران  "توسط اریکسون به نام

ا اینگونه تعریف وی بحران ر. ، رویداد بهنجار زندگی استبحران ،اریکسون به نظر     
قطعی در هنگامی که رشد بایستی در یک طریق  یک مرحلۀ تغییر، یک لحظۀ: کند می

 .یا طریق دیگری پیش برود، یکپارچه کردن منابع رشدی، بهبودی و تمایزبخشی بیشتر
  )1998 ، نقل از آدامز،1968 یکسون،ار(

سوم عمرحاصل  هویت باید در اوایل یا اواسط دهۀ ترین شرایط، بحران در مطلوب     
 شکلوقتی این فرایند با موفقیت . شود تا فرد بتواند به مسایل دیگر زندگی بپردازد

                                                 
1 - Willis 
2 - Hebdige 
3 - Hall 
4- Jefferson 
5  - Jashua 
6 - commitment 
7 - ego identity 
8 - Identity status 
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ای  این معنی که وی به مفهوم یکپارچهبه یم فرد به موفقیت دست یافته، گوی می، گیرد
تا وقتی بحران . و جهان بینی نایل شده است از هویت جنسیتی، جهت گزینی شغلی

زیابی ای از خود یا سلسله معیارهای ار فرد مفهوم یکپارچه ،حل نشده باشد هویت
 و همکاران،1اتکینسون( .های عمده زندگی نخواهد داشت ارزشمندی خویش را در زمینه

  )1383 همکاران، براهنی و ، ترجمۀ1995
. استکردن قرار  انتخاب و رد ،شامل اتخاذ نظر ،گیری تعهد بر مبنای فرایند تصمیم     

صی گذاری شخ هایی نسبتاً بادوام و سرمایه متثبیت و اتخاذ تصمی"تعهد عبارتست از 
ویتی دست یافته است که در توان گفت نوجوان به ه هنگامی می. "ها روی این تصمیم

شد و اگر در چنین گذاری کرده با سرمایه ،های نسبتاً پایدارای از تعهد مجموعه
تعهد های . تعهدهایی نقص دارد یا از ایجاد آن ناتوان است، هویت او نقص خواهد داشت

یعنی نه آنقدر انعطاف ناپذیر است که وی نتواند از  ،فرد دارای سلسله مراتب نسبی است
چیز هایی که  د و نه آنقدر سیال که وی اغلب دربارۀنقشی به نقش دیگر تغییر کن

، نقل از ادبی، 1978 ورن،ب(.ارزش را برایش دارد، سردرگم و دچار تعارض باشدبیشترین 
1379(  

چهار  ،)عبور از بحران و کسب تعهد(مارسیا با ترکیب حضور یا فقدان این معیارها      
  :پایگاه هویت را مشخص کرد

  . )فرد بحران را پشت سر گذاشته و دارای تعهد است( پایگاه هویت موفق   -    
  .)بحران است و تعهدی ایجاد نکرده است فرد در دورۀ( پایگاه هویت تعلیق    -    

  .)اما دارای تعهد است فرد بحرانی نداشته،( ه هویت زودرسپایگا  -    
فرد درحال حاضر نه بحران دارد و نه تعهدی کسب کرده ( پایگاه هویت سردرگم    -    

                                        .)است
نشان می دهد که پایگاه های هویت از نظر سالمت روانی  ،)1996( 2مطالعات مئوس     

 ،با یکدیگر تفاوتهایی دارند، یعنی افراد دارای هویت تعلیق و متعاقب آن هویت سردرگم
هویت ( روانی هستند و پایگاههای دارای تعهد باالح سالمت دارای پایین ترین سط

  .ترین سطح سالمت روانی را نشان می دهندباال ،)زودرس و موفق

                                                 
1 - Atkinson 
2 - Meeus,W 
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برای  ،اظهار می دارد که رسیدن به هویت ثابت ،)1381نقل از شرفی،( اریکسون     
برای گروه زنان که در برخی جوامع شرایط نابرابری  ،مثال ،برخی گروهها مشکل تراست

  .با مردان دارند، دستیابی به هویت ثابت دشوار است
ادراک زنان و  ای که دربارۀ ، در مطالعه)1381 نقل از دارابی،( 1تزبر و وی لسلی     

آنان به . به نتایج گوناگونی دست یافتند ،مردان در خصوص مفاهیم مختلف انجام دادند
بیشتر مصرف کننده کاالهای  ،این نتیجه رسیدند که احساس هویت زنان از خودشان

زن اکثراً در . ص عنوان شدندنظر و متخص مصرفی تلقی شده و مردان بیشتر صاحب
ر حالیکه برای دهند، د او را در چارچوب خانواده نشان میهایی ظاهر شده است که  نقش

وابسته به دیگران و غیر  ،برعکس مردان ،زنان. ای دیگر بوده است مردان وضع به گونه
ده این نتایج با نتایج بسیاری از مطالعات دیگر هماهنگ بو. مستقل نشان داده شدند

  .است
های هویت و فرار  پایگاه ، در پژوهشی با عنوان رابطۀ)1385( شاره و آقامحمدیان     

مرکز بهزیستی طوس شهر مشهد  معتاد ساکن نفر از دختران 20، تعداد دختران از خانه
که از لحاظ سن و تحصیالت همتا سازی شده بودند، مورد نفر از دختران عادی را  20و 

 نتایج این پژوهش نشان داد که نمرات پایگاه هویت پراکندگی. دمطالعه قرار دادن
ین پایگاه در دختران در دختران فراری به طور معناداری باالتر از میانگین ا ،)معوق(

کلی  ۀمجموع "هویت را به عنوان  ،)1998 نقل از آدامز، ،1956 (اریکسون  .عادی بود
با این . وع هستندتجارب متن نتیجۀ ،هویتیعنی پایگاههای بالغ . تعریف کرد "ها  تجربه

بیشتر دیده  ،مواد در پایگاههای هویت بالغ رود که تجربۀ ، انتظار میتعریف از هویت
های دارای تعهد زودرس یا فاقد تعهد نیز، اگر در محیط  در هویت ،از سوی دیگر. شود

صرف مواد دیده استفاده از مواد و داروها شایع باشد، ممکن است سوء م ،اجتماعی فرد
 .شود
مشخص شد که  ،)1379 ، نقل از ادبی،1989(در پژوهش جونز و دیگران      

احتمال  ،در مقایسه با افراد هویت زودرس ،های پایگاه هویت موفق و سردرگم آزمودنی
عالوه بر این . ماری جوانا و سیگار باشند کنندۀ دارد که مصرف وجود بیشتری
، هروئین، جوانا ارب بیشتری با سیگار، ماریتج ،تعلیق و موفقهای پایگاه هویت  آزمودنی

                                                 
1 - Leslizebr & witt 
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بلوغ   "،)1379نقل از ادبی،  ،1984(جونز . کنند لکل و مواد استنشاقی را گزارش میا
 ارتباط مثبت ،جوانا ها از امتحان سیگار، الکل و ماری روانی اجتماعی، با گزارش آزمودنی

یشترین احتمال را دارد که مصرف کنندگان ب ،همچنین جوانان پایگاه سردرگم ،".دارد
  .مزمن داروها باشند

های پایگاههای هویت نابالغ  ودنیگزارش کردند که آزم ،)1997(بیشاپ و دیگران      
صرف آبجو ، سطوح باالتری را در حجم و نیز فراوانی م)به اصطالح آنها کمتر هوشمندانه(

  .الکل و بلوغ هویت وجود داشت  خطی معکوس بین مصرف یعنی رابطۀ. گزارش کردند
 های گزارش نمودند که آزمودنی ،)1379 ، نقل از ادبی،1998(و همکاران  1وایت     

تری سوء مصرف الکل را شروع  دارای سبک هویت سردر گم اجتنابی، در سنین پایین
های دارای سبک اطالعاتی، مصرف الکل را در سنین باال  ، در صورتیکه آزمودنیکردند

ابی، هم اکنون نیز های دارای سبک هویت سردرگم اجتن آزمودنی. وع کرده بودندشر
های دارای سبک اطالعات،  در سطح باالیی  ادامه می دهند، اما آزمودنیمصرف الکل را 

  . حداقل مصرف مواد را گزارش کردند
به  به فهم عمیق گرایش کند، میان هویت و اعتیاد را بررسی می این پژوهش رابطۀ     

شناسی استعمال  بکند و به سب رائه راهکارهای پیشگیرانه کمک میاستعمال مواد و ا
 . رساند مواد نیز مدد می

های گوناگون از  از جنبه ، لذااند پذیر جامعه گروههای شدیداً آسیب از ،زنان معتاد     
توجه الزم است مورد  ،گرفتن در معرض فحشاء و تولد کودکان معتاد خطر قرار ،جمله

، پژوهش نشده انجاماز آنجا که تاکنون در خصوص زنان معتاد تحقیقی . ویژه قرارگیرند
 ،اهمیت این پژوهش. تحاضر به بررسی نقش احتمالی هویت در اعتیاد زنان پرداخته اس

از نظر پیشگیری و همچنین مداخالت بالینی، مورد توجه  ،اجتماعی آن افزون بر جنبۀ
بین  -1: های زیر خواهد بود وهش حاضر در پی بررسی فرضیهپژ ،بر این اساس . است

ان های هویت زنان معتاد و زن پایگاه –2دار وجود دارد؛ پایگاه هویت و اعتیاد رابطۀ معنا
  .داری دارندغیرمعتاد با یکدیگر تفاوت معنا

  
  

                                                 
1 - White 



  

  
  
  

  61□... رابطه پایگاه هویت و اعتیاد
 

  

  
  روش پژوهش

 جامعۀ. دشاستفاده  2یا پس رویدادی 1ای مقایسه -طرح علی از ،این پژوهش در     
 ساله، مجرد، ساکن استان تهران که در تابستان 25تا 20تحقیق شامل کلیه زنان معتاد 

 20 کردند و زنان غیر معتاد جهت درمان مراجعه می به مراکز توانبخشی معتادان 1386
  . بودساله، مجرد و ساکن استان تهران  25 تا

زن  40و معتادانراکز توانبخشی زن معتاد مراجعه کننده به م 40نمونه شامل تعداد     
 که از نظر برخی متغیرهای دموگرافیک بودمحل سکونت زنان معتاد غیرمعتاد ساکن در 

  .همتاسازی شدند) سن، جنس، شغل پدر و مادر، تحصیالت پدر و مادر، محل سکونت(
 آزمون گسترش یافتۀ "تجدید نظر شدۀ ، به کمک دومین نسخۀها گردآوری داده      

. است انجام شد پرسش 64که دارای ")EOM-EIS ΙΙ ( 3پایگاه هویت منعینی 
آزمونی است که به صورت یک  نخستین ،عینی پایگاه هویت من آزمون گسترش یافتۀ

برای سنجش پایگاه هویت ساخته  ،1966 در سال ،توسط مارسیا ،نیمه ساختار مصاحبۀ
های  در حیطه ،رس و سردرگمشد؛ در این آزمون چهار پایگاه هویت موفق، تعلیق، زود

مارسیا، ( .گیرند مورد آزمون قرار می ،شغلی، ایدئولوژی مذهبی و ایدئولوژی سیاسی
1966(   

بازآزمون را در تمـام   -پایایی آزمون  ،)1998 ، نقل از آدامز،1984( و آدامز 4گراتوت     
هـای   اسهمبسـتگی خـرده مقیـ    ای آزمودنـد،  هفتـه  چهار یک دورۀدر  ،ها خرده مقیاس

هـا، همبسـتگی    بوده و برای سایر خرده مقیـاس  82/0تا  59/0ایدئولوژیک و بین فردی 
  .در دو اجرا به دست آوردندرا  93/0تا 71/0بین 
وی آلفـای  . دانش آموز دبیرستان اجرا کرد 74را بر روی  آن ،)1993( 5استریت متر     

بـرای  ( 82/0تا) برای هویت موفق( 65/0از  ،های ایدئولوژیک کرونباخ را در خرده مقیاس
) بـرای هویـت سـردرگم   ( 42/0از ،هـای بـین فـردی    و در خرده مقیـاس ) هویت زودرس

  )1379 نقل از ادبی،( .گزارش داد را برای هویت زودرس 79/0تا
                                                 

1  - causal-comparative 
2 - ex-post facto 
3  -  Extended Objective Measure of Ego Identity Status ΙΙ 
4  - Gratvote 
5 - Streitmatter 
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 در مطالعـۀ        . انجـام شـده اسـت   مطالعـات زیـادی    ،مقیـاس هـم   1در خصوص روایی     
. داری وجـود داشـته اسـت   رابطۀ معنـا  ،ها اع خرده مقیاسبین انو ،)1379( رحیمی نژاد

نیــز گــزارش کردنــد کــه از ایــن آزمــون بــرای ســنجش  ،)1381( امیریــان و شــکرکن
          ضرایب قابل قبول روایی همگرا و همزمـان   نتیجۀو به  کردههای هویتی استفاده  وضعیت

  )1381نقل از دارابی،( .رسیده اند
های روایی  انواع روش در کهگزارش شده 1989در سالهمکارانش  آدامز و در مطالعۀ     

برای مثـال در  . در تمام ابعاد وجود روایی به اثبات رسیده است ه،قرار گرفت بررسیمورد 
قـی سـطح   خصوص روایی پیش بین، ارتباط بین هویت یافتگی و صمیمیت، تحـول اخال 

بـین ایـن    ،در روایی همزمـان . داری به دست آمده استباالتر و مکان کنترل رابطۀ معنا
 .داری گزارش شده است، رابطۀ معنااز جمله مقیاس روزنتال ،های دیگر مقیاس و مقیاس

  )1381نقل از دارابی،(
  

  روش های آماری
هـای   گـذاری، داده  صحت نمره ها و بازبینی دوبارۀ گذاری کلیۀ پرسشنامه پس از نمره     

هـای آمـار توصـیفی     بـا اسـتفاده از روش   هـا  هسپس داد. شد SPSSخام وارد نرم افزار 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) مستقل t(و آمار استنباطی ) میانگین، انحراف معیار(
  

  های پژوهش یافته
 ،میــانگین و انحـراف معیــار  ،هـای توصــیفی پـژوهش، شــامل توزیـع فراوانـی     یافتـه      

  .ه استارایه شد 2تا  1های  متغیرهای مورد بررسی در جدول
  محل اجرای طرح و جمع آوری اطالعات -1 شمارۀ جدول

 نام مراکز معتاد غیرمعتاد جمع
)پارک اندیشه/فامیلی/دوست مراکزشهیدملت(تهران 15 15 30
 )شهیدمصطفی خمینی(اسالمشهر 7 7 14
 شهر ری 7 7 14
 )جهانشهر/آفرینش/امیدسبز(کرج  11 11 22
 جمع 40 40 80

                                                 
1 - Validity 
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میانگین و انحراف معیار پایگاه هویت  در گروه های معتاد و غیرمعتاد - 2 ۀجدول شمار  

 گروه معتاد گروه غیر معتاد

 پایگاه هویت میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
7/81  6/31  57/14  58/27  زودرس 
4/10  9/30  22/13  85/36  سردرگم 
9/8  15/53  12/10  موفق 48 
8/10  18/42  8/7  75/46  معوق 

  .ه شده استارای 3است که در جدول شمارۀ  tهای تحلیلی پژوهش شامل آزمون  یافته
 

  
  مستقل دو گروه معتاد و غیر معتاد بر حسب پایگاه هویت tنتایج آزمون  - 3جدول

مشاهده شدهt درجه آزادی داری سطح معنا  پایگاه هویت

 زودرس -35/1 78 18/0

 سردرگم 21/2 78 03/0 ٭

 موفق -45/2 78 01/0 ٭

 معوق 08/2 78 04/0 ٭

       
 های هویت نشان داد که بین دو گروه معتاد و غیر معتاد در پایگاه tنتایج آزمون 

های دو گروه در  با توجه به میانگین. دار وجود داردسردرگم، موفق و معوق، تفاوت معنا
قیاس هویت توان گفت که نمرات گروه غیر معتاد در م می ،های هویت نمرات پایگاه

 ،های هویت سردرگم و معوق از گروه معتاد باالتر است و گروه معتاد در مقیاس ،موفق
  .نمرات باالتری از گروه غیر معتاد کسب کردند

  

  
  :بحث و نتیجه گیری

های هویت  پایگاه ، شناخت رابطۀ پایگاه هویت و اعتیاد و مقایسۀهدف این پژوهش      
گروه در. هش فرضیات ما را تأیید کردندهای پژو یافته. وددر زنان معتاد و غیر معتاد ب

های نابالغ و فاقد  همچنین میانگین هویت. معتاد مشکالت هویتی بیشتری وجود داشت
. داری از گروه غیر معتاد باالتر بود، در گروه معتاد به طور معنا)سردرگم، معوق( تعهد

داری از گروه معتاد باالتر بوده ابه طور معن ،فق در گروه غیر معتادمیانگین هویت مو
ه توان گفت که چون افراد دارای هویت موفق از بحران عبور کرد به این ترتیب می. است
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های  تعهد به ارزش. ندباش ، کمتر در معرض خطر اعتیاد میاند و به تعهداتی دست یافته
در و  کردهمحافظ عمل  عواملمذهبی و شغلی به عنوان  ایدئولوژیک، خانوادگی،

  . اعتیاد مؤثرند پیشگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به
؛ 1997 ،1؛ ویلیس)1379 ، به نقل از ادبی،1984( های جونز این یافته با پژوهش     

 و) 1995، 5، به نقل از اندرسون و جاشوا1976( 4و جفرسون 3هال ؛1979 2هبدایج
  . مطابقت دارد) 1997(بیشاپ و همکاران 

 ،)1381، نقل از دارابی،1381 فتوت،(  ،)1384 غرابی و همکاران،(حقیقات اساس تبر     
    های افراد دارای هویت. باط وجود داردارت ،ای افراد مقابله های روشبین هویت و 

کنند و در شرایط  ای مؤثرتری استفاده می های مقابله از مهارت ،و تعهدتر  پیشرفته
افراد . روابط بین فردی است ،ابعاد پایگاه هویتیکی از . پرخطر، عملکرد بهتری دارند

مثالً ( های چالش انگیز یافته تر و در موقعیت دارای هویت موفق، از این نظر نیز رشد
. کنند ای مؤثر و کارآمدتری استفاده می های مقابله ، از مهارت)فشار گروه همساالن
گیری از و باعث پیش کرده ها به عنوان یک مکانیزم محافظتی عمل استفاده از این مهارت

  .    شود مصرف مواد می
و  )1994ساالهو و بولمن،(بین عزت نفس و هویت  ، رابطۀهمچنین تحقیقات     

را ) 1381، ادبی،1999 ، مئوس و همکاران،1963اریکسون، ( سالمت روانی و هویت
با عزت  ،یافته های رشد ان گفت که با توجه به اینکه هویتتو بنابراین می. اند تأیید کرده

های  مصرف مواد و اعتیاد در هویت لذا نفس باالتر و سالمت روانی رابطه مثبت دارند،
یابی نوجوانان و  های هویت توجه به مکانیزم ،بنابراین. بالغ با احتمال کمتری رخ می دهد

  .  تواند در کنترل اعتیاد مؤثر واقع شود های پیشگیرانه می جوانان، برنامه
 ،وجه به اینکه تعداد افراد دارای هویت معوق در گروه معتاد بیشتر و هویت معوقبا ت     

عبور از بحران قرار  د یافته است و این افراد در مرحلۀپیش درآمدی به سوی هویت رش
و  بودهاز این منظر قابل وصول  ،توان نتیجه گرفت که پیشگیری از بروز اعتیاد دارند، می
به  توان می ،واده و مداخالت درمانی در سیستم ارتباط خانوادههای آموزش خان با برنامه

                                                 
1 - Willis 
2 - Hebdige 
3 - Hall 
4 - Jefferson 
5  - Jashua 
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در  را رسیدن به تعهدات ینۀنوجوانان و جوانان کمک کرد تا از بحران عبورکنند و زم
  . کنندفراهم  خود

  
  سپاسگزاری 

حمایت مالی  داریوش که از این پژوهش ولین محترم مؤسسۀاز مسؤدانم  الزم می     
آقای دکتر یار محمدی و سرکار خانم غفوری به خاطر همکاری و ز نمودند و همچنین ا

  .رهنمودهای  علمی شان،  صمیمانه قدردانی کنم
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