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چکیده .باز گشت به اعتیاد بعد از ترك یكی از بزرگترین معضالت مرتبط با اعتیاد است .تاب آوري به عنوان یك مكانیزم روان
شناختی می تواند در این زمینه نقش مثبتی را ایفا کن لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه مقایسه تاب آوري مردان و زنان معتاد
وافراد غیرمعتاد انجام شد .روش پژوهش علّی -مقایسهاي بود .تمامی بیمارانی که در سال  4931براي ترك مواد افیونی به مراکز
ترك اعتیاد واقع در شهر قزوین مراجعه کرده بودند ،و همچنین زنان و مردان ساکن شهر قزوین جامعه آماري پژوهش حاضر را
تشكیل می دادند .نمونه آماري شامل  491نفر بودکه به روش تصادفی خوشه اي انتخاب شدند .ابزارجمعآوري دادهها مقیاس تاب
آوري کالهنن ()4331؛ بود .دادهها با استفاده ازآزمونهاي  tگروههاي مستقل تحلیل شدند .نتایج نشان داد که بین تاب آوري
مردان و زنان معتاد و غیرمعتاد  ،تفاوت معناداري وجود دارد (.)p>5/50
واژههای کلیدی :سوء مصرف مواد ،تابآوري ،معتاد
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مقدمه
وابستگی به مواد یكی از معضالت و نگرانیهاي عمده جهان امروز است که نه تنها موجب مشكالت جسمی میشود بلكه با تاثیر بر
جنبههاي مختلف سالمت جسمی تبعات اجتماعی متعددي را براي مصرف کننده و اطرافیان او سبب میشود(Le Moal ،2007
 .) Mclellan, chalk &Bartlett،2007( )& Koobدر طول دهههاي گذشته ،سوء مصرف مواد به عنوان اختاللی مزمن و
عود کننده ،مفهومسازي شده است ( .) Mckay, Franklin, Patapis, & Lynch،2006بنابراین عود ،به عنوان بازگشت به
مصرف مواد بدنبال درمان و یا فرآیند تغییر رفتار تعریف میشود (.) Witkiewitz & Hsu،1986
در سالهاي اخیر پژوهشهاي زیادي درباره روشهاي مختلف براي درمان وابستگی به مواد مانند درمان نگهدارنده با متادون ،سم
زدایی ،طول مدت درمان و اثرات متفاوت درمانها انجام گرفته است .متاسفانه مشكل عمده در درمان معتادان حتی با دوره پاکی
طوالنی مدت ،میزان باالي عود میباشد ( .) Yan &Nabshima،2009همچنین تجارب بالینی و پژوهشی نشان دادهاند که
بسیاري از افراد پس از مرحله ي سم زدایی ،به علت ماهیت مزمن و بازگشت پذیر اعتیاد ،مصرف مجدد مواد را شروع میکنند
(جعفري و همكاران .)1545 ،به همین علت ،امروزه در همه روشهاي درمانی ،بر حفظ و نگهداري رفتار جدید (بهبودي) افراد
تحت درمان ،یا به عبارتی پیشگیري از عود تاکید میشود (مك کی و همكاران .)1552 ،روش درمانی که توانایی مقاومت افراد در
برابر مشكالت و فشارها را افزایش دهد.
عوامل زیادي سالمت روان و رفتارهاي پرخطر افراد را تحت تاثیر قرار میدهد ،در این میان ،یك عامل که بسیار مورد مطالعه قرار
گرفته ،تابآوري است ( .) Werner،2004تابآوري جایگاه ویژهاي را در حوزههاي روانشناسی تحولی ،روانشناسی خانواده و
بهداشت روانی دارد ( .)Sills & Stein Campbell,،2006تابآوري ،به عنوان توانایی مقاومت در برابر استرس و بازگشت به
تعادل طبیعی پس از تجربه عوامل استرس زا تعریف میشود ( .) Werner،2004تابآوري از مشكالت روانشناختی بین نوجوانان
و جوانان جلوگیري کرده و آنها را در برابر تاثیرات روانشناختی رویدادهاي مشكلزا مصون نگه میدارد (.) Pinquart،2009
( ) Garmezy & Masten،1991تابآوري را بعنوان نوعی فرآیند ،توانایی یا پیامد سازگاري موفقیت آمیز با داشتن موقعیت
تهدید کننده تعریف کردهاند (نقل از بابالن ،رضایی جمالویی ،حرفتی سبحانی .)4934 ،به عبارت دیگر تابآوري عاملی است که به
افراد در رویارویی و سازگاري با موقعیتهاي سخت و تنشزاي زندگی کمك میکند (ایزدیان ،امیري ،جهرمی و حمیدي.)1545 ،
افسردگی را کاهش میدهد ( ) White،2010توانایی سازگاري با درد ( ) Smith،2009و کیفیت زندگی را افزایش میدهد -
(رنجبر ،کاکاوند ،برجعلی و برماس .)4935 ،اما این نكته حائز اهمیت است که در این تعاریف ،تابآوري صرفا مقاومت منفعل در
برابر آسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست بلكه فرد تابآور مشارکت کننده فعال و سازنده محیط پیرامونی خود است Connor
 .)& Davidson2003).تابآوري قابلیت فرد در برقراري تعادل زیستی -روانی و روحی در مقابل شرایط مخاطره آمیز است-
 .)Connor& Davidson2003).شواهد نشان میدهد که افراد تابآور ،حالتهاي سالمت روان بهتر ،مهارتهاي خودتنظیمی
بهتر ،عزت نفس بیشتر ،حمایت والدینی بیشتري دارند ،و به احتمال کمتري جذب رفتارهاي پرخطر مانند مصرف مواد میشوند
( .)Cuomo & Roy ،2008() Buckner & Beardslee،2003به هر حال تابآوري مرتبط با هیجانات مثبت است که نقش
حفاظتی را در برابر افسردگی و مصرف مواد ایفا میکند (.) Galea, & Valho Bonanno،2007
تابآوري نه تنها یك حالت ایستا نمیباشد بلكه بسته به زمان و موقعیتهاي مختلف در معرض تغییر و تحول است (،2006
 ) Miller،2003( .)Theis & Traversمعتقد است درمانگران جهت رشد تاب آوري مراجعان به جاي بررسی ضعفها و موانع،
بایستی بر نیرومنديهاي شخصی و افزایش مهارتهاي مقابلهاي و نحوه رسیدن به این توانمديها تاکید کنند .در حوزه وابستگی
به مواد نیز درمانگران از طریق بهبود مهارتهایی نظیر حس کنترل ،خودکارآمدي و بازسازي و ارتقاء این توانمنديها می توانند
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تاب آوري افراد وابسته به مواد را افزایش دهند (جعفري ،اسكندري ،سهرابی ،دالور و هشمتی .)1545 ،بر این اساس ،جعفري و
همكاران ( )1545در مطالعهاي نشان دادند که آموزش مهارتهاي مقابلهاي مبتنی بر مدل مارالت ،در پیشگیري از عود و افزایش
تابآوري موثر است .همچنین جعفري ،احمدي ،محمدزاده و نجفی( )1541در مطالعهاي دیگر نشان دادند که آموزش سبك
زندگی مبتنی بر مدل مارالت در پیشگیري از عود و افزایش تاب آوري افراد وابسته به مواد موثر است .بنابراین افزایش تابآوري از
طریق باال بردن سطح مقاومت افراد در مقابله با میل به مصرف و استفاده مجدد از مواد بعد از مرحله سم زدایی موجب مقاومت در
برابر وسوسه هاي بعد از ترك مصرف و پیشگیري از عود در افراد تحت درمان خواهد شد (جعفري و همكاران.)1545 ،
از نظر تاریخی عمده پژوهشهاي پیشگیرانه و تدوین مداخالت معطوف به رفتارهاي مشكل زا بر شناسایی عوامل خطر و جمعیت
هاي پرخطر بوده اما در حال حاضر با توجه و تمرکز بر تاب آوري حوزه وسیع تري بوجود آمده است .امروزه یكی از مسائلی که
بیشتر به آن توجه می شود ،انتقال از دیدگاههاي خطرنگر به سمت دیدگاههاي تاب آوري است یعنی به جاي تكیه بر عوامل
پرخطر با تكیه بر عوامل تاب آوري بتوان توان مقابله با مشكالت را در جمعیت پرخطر باال برد (محمدي 4931؛ نقل از جوادي ،آقا
بخشی ،رفیعی ،عسگري ،بیان معمار.)4935 ،
در سال هاي اخیر در کشورهاي پیشرفته متخصصان بهداشت روان و موسسات آموزشی و درمانی ،نظریهها ،مدل ها ،روشها،
راهكارها و فنون مختلفی را در پیشگیري و درمان اعتیاد و پیشگیري از بازگشت پس از ترك اعتیاد ،ابداع ،آزمایش و تجربه کرده
اند .با وجود این ،هنوز شیوه درمان قطعی براي آن یافت نشده است .حتی پس از آن که فرد وابسته ،مصرف مواد مخدر را براي
مدتی طوالنی قطع نماید نیز نمی توان امیدوار بود که مصرف مواد را از سر نگیرد (کلدوي،سهرابی و فلسفی نژاد.)4935،
با توجه به اینكه اعتیاد یكی از بزرگترین معضالت بهداشتی ،روانی ،اجتماعی و قانونی جهان محسوب می شود و آثار زیان بار آن در
ابعاد مختلف ،خود ،خانواده و کل جامعه را متاثر می سازد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاب آوري افراد سالم وافراد معتاد
انجام پذیرفت.
روش:
در این پروهش با توجه به اینكه میزان تاب آوري  ،را در دو گروه افراد معتاد وغیر معتاد مورد بررسی و مقایسه قرارداده شد ،روش
پروهش توصیفی از نوع علی -مقایسه اي 4می باشد .تمامی بیمارانی که در سال  4931براي ترك مواد افیونی به مراکز ترك اعتیاد
واقع در شهر قزوین مراجعه کرده بودند ،و همچنین زنان و مردان ساکن شهر قزوین جامعه آماري پژوهش حاضر را تشكیل می-
دهند.رآزمودنی هاي پژوهش 491نفر در دو گروه بودند .گروه اول شامل  22مراجعبا تشخیص اصلی واولیه وابستگی به مواد بر
اساس ویرایش پنجم راهنماي تشخیصی وآماري اختالالتروانی ،انجمن روان پزشكی آمریكا1بودند که با استفاده از روش نمونه گیري
نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب شدند؛ بدین شكل که ابتدا از بین مراکز ترك اعتیاد شهر قزوین ،سه مرکز به نامهاي خانه
روشن،تولدي دیگر و رویش ،به صورت تصادفی انتخاب شدند و از بین مراجعان به این مراکز  22مراجع معتاد به مواد مخدر به
روش تصادفی انتخاب شدند .گروه دوم شامل  22نفراز افراد سالم و غیر معتاد بودند که به روش نمونه گیري تصدفی از بین افراد
عادي شهر قزوین انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.
ابزارپژوهش
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پرسش نامه خود تابآوری :این مقیاس اولین بار توسط کالهنن( )4332به شكل مقیاس خود گزارشی ارزیابی تابآوري از
عبارات پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا  CPIاقتباس شده و روي نمونه هایی از زوج هاي فارغ التحصیل شده کالیفرنیایی اجرا شد
که نتایج آن با عبارات  CPIهمبستگی داشت .بعدها چك بالك مقیاس ارزیابی خود تاب آوري را با اقتباس از عبارات پرسش نامه
چند مرحله اي شخصیت مینه سوتا )4304(MMPIطراحی نمود .بالك وکرمن  4332این مقیاس را به صورت مطالعه اي طولی
روي گروهی از آزمودنیها در دو نوبت یكبار در  43سالگی و بار دوم در  11سالگی آنها اجرا نمودند .ضریب پایایی آلفا براي این
گروه با این فرض که آزمون تنها یك فاکتور اصلی را می سنجد  5/12بود .طی  0سال فاصله بین دو اجرا ضریب پایایی بازآزمایی
براي زنان و مردان به ترتیب  5/21و  5/04بود .این ابزار در سال  1551توسط نوگادو فدریكسون استفاده شد که ارزیابی خطر و
هیجان مثبت ،رابطه تابآوري و صفت واکنشپذیري قلبی و عروقی را به دنبال هیجان منفی تعدیل نمود .آلفا کرونباخ این تست
در مطالعه لتزرینگ بالك و فلندر( )1550براي  5/11گزارش شد .همچنین الگوهاي همبستگی بین نمرات مقیاس خودتاب آوري و
تست ویژگیهاي شخصیت نشان میدهد افرادي که در مقیاس خود تاب آوري نمره باال کسب میکنند افرادي با عالیق متنوع و
متفاوتی هستند که با ابهام و پیچیدگی مشكلی ندارند و ویژگی هاي مثبت بسیاري دارند .این مقیاس مشتمل بر  41عبارت است
که پاسخها را درمقیاس  1درجه اي لیكرت از  (4اصال صدق نمی کند) تا  (1اکثرا صدق می کند) میسنجد .جمع نمرات حاصل از
 41عبارت نمره خود تاب آوري فرد در این مقیاس است .آلفا کرونباخ این تست در مطالعه حاضر  5/31بود.
یافتهها
درجدول 4میانگین ،انحراف معیار نمرات آزمودنیها در متغیر تاب آوري و نتایج آزمون  tمستقل براي مقایسه تاب آوري افراد
معتاد و غیر معتاد ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،میانگین نمرات تاب آوري افراد غیر معتاد ( )05/19بیشتر از
میانگین نمرات افراد معتاد( )19/91است.
جدول نتایج آزمون  tگروه های مستقل برای بررسی تاب آوری افراد معتادو افراد غیر معتاد
انحراف
معیار

گروه

میانگین

افراد معتاد

95/59

2/33

افراد غیر معتاد

19/91

0/19

اختالف
میانگین
-49/91

درجه
آزادي
495

t

-44/33

سطح
معناداري
5/555

همچنین نتایج جدول  4نشان میدهد که میانگین نمره تاب آوري مردان و زنان معتاد تحت درمان با متادون  95/59و افراد غیر
معتاد  19/91است .با توجه به  tمحاسبه شده و سطح معناداري  ،P<5/55با میزان اطمینان  33درصد نتیجه گرفته میشود که
بین تاب آوري افراد سالم و افراد غیر معتاد تفاوت معناداري وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری:
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نتایج حاصل از تحلیل آزمون  tگروه هاي مستقل براي بررسی فرضیه پژوهش حاضر نشان داد که افراد معتاد به مواد مخدر در
مقایسه با افراد غیر معتاد از تاب آوري ضعیفتري برخودارند .نتایج این فرضیه با یافتههاي پژوهش محمد زاده و گل گلی
( )4939که تفاوت معنادار بین تاب آوري افراد معتاد و غیر معتاد را نشان دادند ،همخوان است.
مهارتهاي مقابلهاي و مولفههاي آن یكی از عوامل تشكیل دهنده تاب آوري است ،و در پژوهشهاي متعددي مشخص شده که
مهارتهاي مقابلهاي نقش موثري در افزایش تاب آوري دارد ( .) Prescott, Sekendur, Bailey & Hoshino،2008میلر-
( )1559معتقد است درمانگران جهت رشد تابآوري مراجعان به جاي بررسی ضعفها و موانع ،بایستی بر نیرومنديهاي شخصی و
افزایش مهارتهاي مقابلهاي و نحوه رسیدن به این توانمنديها تاکید کنند ،در حوزه وابستگی به مواد نیز درمانگران از طریق بهبود
این مهارتها نظیر حس کنترل ،خود کارآمدي و بازسازي و ارتقا این توانمنديها می توانند تاب آوري افراد وابسته به مواد را
افزایش دهند.
زرین کلك ( )4933در پژوهشی نشان داد که برنامه آموزش مولفه هاي تابآوري از طریق برقراري ارتباط عاطفی با شرکت
کنندگان و ارتقا توانمندي هایی از قبیل افزایش خودآگاهی (آگاهی نسبت به توانمنديها) ،احساس ارزشمندي (عزت نفس) ،پیوند
جویی ،آینده نگري (هدفمندي) ،افزایش خودکارآمدي (حل مسئله ،تصمیم گیري ،مسئولیت پذیري) ،کنترل هیجانات ،معنامندي
(تقویت تجربیات معنوي) و افزایش آگاهی نسبت به خطرات دوران نوجوانی ،در ایجاد نگرش منفی نسبت به مواد مخدر و همچنین
در ابعاد عاطفی و رفتاري نگرش نسبت به مواد مخدر تاثیر گذار بوده است.
در تبیین این یافته میتوان گفت سطوح باالي تاب آوري در افراد باعث میشود که آنها بتوانند خود کنترلی مناسبی داشته باشند و
بتوانند فعالیت هایشان را با توجه به نیاز ممكن و مقتضی مبتنی بر بافتی که در آن قرار دارند ،کنترل نمایند .افرادي که تاب آوري
پایینی دارند ،به احتمال بیشتري به تقاضاهاي موقعیتی واکنش زود هنگام و تكانش میدهند و نمی توانند در کنترل مناسب آنها
موفق باشند (لتزرینگ ،بالك و فاندر .)1551 ،لذا از آنجایی که مصرف مواد ویژگیهاي یاد شده از تاب آوري را در افراد معتاد
ضعیف میکند ،پایین بودن تاب آوري افراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد دور از انتظار نیست.
در تبیین دیگر میتوان گفت که افراد ي که تاب آوري بیشتري دارند ،در شرایط سخت به میزان کمتري دچار اختالل میشوند یا
در صورت مواجهه باموقعیتهاي دشوار سریع تر به حالت اولیه باز میگردند و از انعطاف پذیري بیشتري برخوردارند .این دسته از
افراد گرایش کمتري به مصرف مواد از خود نشان میدهند( محمد زاده و گل گلی .)4939 ،بنابر این افراد غیر معتاد بیشتر چنین
وضعیتی را تجربه میکنند ،لذا تاب آوري آنها متفاوت از سطوح تاب آوري در افراد معتاد است.
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