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Abstract
The purpose of this study was to answer the
question of whether the themes of salvation in the
life stories (ie, the person experiences unpleasant
life events as causing positive changes in his
character) is different in alcoholics who are
successful and unsuccessful in alcohol
withdrawal. The population for this study were
all alcoholics of Mashhad in 1992 (N=3000), and
127 alcoholics were selected by convenience
sampling method. The main research tool were
life stories of participants. Control variables were
measured using revised life view test (skier,
Carver, and Bridges, 1994), depressive feelings
subscale of Epidemiological Research Centre
depression scale (Radlaf, 1977), positive and
negative emotions timing test (Watson, Clark,
and Tleejen, 1988), anxiety subscale of short
scale of symptoms (Dyragtys, 1975) subscales of
the ability and efforts of multidimentional
causality scale (Lfkvrt, Van Byayr, Weir, and
Cox, 1979), alcohol dependence scale (Skinner
and Allen, 1992), the scale of participation in
Alcoholics anonymous (Tvnygn, Kanrs, and
Miller, 1996), a five-point scale general health of
short version health survey (Weir and Sherborne,
1992). Using a causal-comparative design, the
life stories of alcoholic who had four or more
years of alcohol withdrawal (ie were successful
in alcohol) were compared with life stories of
alcoholics who were 6 months or less of alcohol
withdrawal (ie, unsuccessful in quitting
alcohol).
The data were analyzed using χ2, rpb, and F.
Results showed that successful alcoholics
significantly more than unsuccessful ones pointed
in their life stories that bitter experience of last
alcohol caused positive developments in their
characters (p>0/001). This difference remained
significant even after statistically controlling for
unrelated variables (personality traits, severity of
alcohol dependence, physical and mental health,
and other themes in the story) (p=0/04). This
study proved for the first time that the perception
of the unpleasant events of life as factors that
have contributed to positive changes in a person,
can help to quit alcohol addiction.
Keywords: salvation life story, alcoholics, drug
addiction, alcoholism
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چکیده
 پاسخ به این پرسش است که آیا وجود درونمایة،هدف این پژوهش
رستگاری در داستانهای زندگی (اینکه فرد تجربههههای ناوواهای د
زندگی وود را باعثوبانی تحوالت مثبت در اخصهتت وهود بدانهد
در الکلیهای موفق و ناموفق در ترک الکل متفهاوت هتهت یها وتهر
۲۹  همة الکلهیههای اهرر مههرد در سها،جامعة آماری این پژوهش
 نفر با روش نمونهگتهری در دسهتر7۹1 (حدود سه هزار نفر بود و
 داستان زندگی آزمودنیهها بهود،گزی ش ادند ابزار اصلی پژوهش
متغترهای ک تر نتهز بها نتهخة بهازبت یاهدة آزمهون نگهاب بهه زنهدگی
 وردب مقتا احتاسهات افتهردب از، 7۲۲1 ، کارور و بریجز،(اسکایر
،مقتهها افتههردگی مرکههز پههژوهشهههای همهههگتههر اه اوتی (ردالف
 کالرک، آزمون زمانب دی هتجانهای مثبت و م فی (واتتن، 7۲11
 زیرمقتا اضطراب را از پرسه امة کوتهاب نههانههها، 7۲11 ،و تلتجن
 زیرمقتهها هههای توانههایی و کواههش از مقتهها، 7۲11 ، (دیههراگتت
،  ویهر و کهاک، وان بتهایر،چ د اِس ادی (لفکورت-علّتت چ د بُعدی
 مقتها، 7۲۲۹ ، مقتا وابتهتگی بهه الکهل (اسهکت ر و آلهن، 7۲1۲
 مقتا، 7۲۲1 ، کانر و متلر،ارکت در الکلیهای گم ام (تونتگن
پ ج مادبای سالمت عمومی از نتخة کوتاب زمت هیابی سهالمت (ویهر و
،مقایتهههای- انههدازبگتههری اههدند بهها روش علههی، 7۲۲۹ ،اههربورن
 از الکههل پرهتههز، سهها و بتهههتر1  داسههتان الکلههیهههایی کههه-زنههدگی
 داستان الکلهیههایی-کردباند (در ترک الکل موفق بودند با زندگی
 از الکل پرهتز کردب بودند (در ترک الکهل نهاموفق، ماب یا کمتر1 که
F  وrpb ،۹ بودند مقایته اد بهرای تحلتهل دادبهها از آزمهونههای
استفادب اد نتتجه نهان داد که الکلیههای موفهق در تهرک الکهل بهه
گونهای مع ادار بتهتر از الکلیهای ناموفق در ترک الکل به این نکتهه
ااارب کردب بودند که تجربهة تلهخ آوهرین بهار مصهرف الکهل باعهث
رسههتگاری آنرهها (تحههوالت مثبههت در اخصههتت آنرهها اههدب اسههت
 ایههن تفههاوت حتههی پهه از ک تههر آمههاری متغترهههایp>0/007(
 متهزان اهرکت، ادت وابتتگی به الکهل،نامربوط (صفات اخصتت
 سالمت جتمی و روانی و سایر درونمایههای داستان،در برنامة ترک
 بهرای، ایهن پهژوهشp=0/01( زندگی همچ ان مع هادار بهایی مانهد
اولههتن بههار در ایههران رابههت کههرد کههه ادراک رویههدادهای ناوواههای د
،زندگی به ع وان عواملی که به تغتترات مثبت در فرد کمک کردباند
میتواند به ترک اعتتاد کمک ک د
، ترک اعتتاد، الکلیها، داستان زندگی، رستگاری:واژههای کلیدی
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مقدمه
انسانها بهطوور اایوی داسوتانسورا هسوت د (برونور 1990 ،؛
1

بریاکس .)6012 ،آنها با ساختن داستان ،رویودادها دنیوا را

است و «ما با آن زندگی میک یم» مفهومساز کرده بود (مک
اَدامس .)1993 ،1925 ،از این دیدگاه ،به محض آن کوه فورد،
داستانی را دربارة گذشتة خود مویسوازد ،خوود را مقیود بوه
همگام شدن بوا داسوتان کوه در وابوش بخشوی از خودپ ودارة

به هم ربط میده د و از این طریق آنها را بهتر میفهم ود .بوه
همین شکل ،انسانها بوا سواختن داسوتان زنودگی (زنودگی-

اوست ،احساس میک د ،یا به بول گیدنس ،)1991( 14وظیفوة

داسووتان) بووه رویوودادها زنوودگی خووود مپ ووا و یک ووار گی

خود میداند که «اجازه دهد این داستان ادامه پیدا ک ود» (ص.

میده د (مک اَدامس6001 ،6؛ مک اداموس وگوو .)6015 ،در

 .)54اگر زندگی-داستانها وابپاً در زندگی افوراد اثرگذارنود،

طول  30سال گذشته ،زندگی -داستانها یوجوه روانش اسوان

پس مییوان انتظار داشت کوه زنودگی-داسوتانهوا حواو

را به خود جلب کردهاند و پژوهشها زیاد در حیطههوا
مختلف روانش اسی از جمله روانش اسوی شخیویت (بورا

رستگار (که در آنها فرد یجربههوا یلو زنودگی خوود را
عامل یحوالت مثبت در شخییت خود روایت مویک ود) بوه

مثال ،مک اَدامس ،رنالدس ،لوویس ،پدن و بواومن،)6001 ،3

ایجاد یحوالت وابپی در شخییت فرد کمک ک د؛ به عبارت

روانش اسووی اجتموواعی (بوورا مثووال ،بامایسووتر ،اسووتیلول و

دیگور کسووانی کوه زنوودگی-داسووتانهوا حوواو رسووتگار
میسازند ،ممکن است انگیزه داشته باش د که رفتوار خوود را

وادمن ،)1990 ،4روانش اسوی بوالی ی (بورا مثوال ،سوی گر،5
 ،)1997روانش اسی ش اختی (برا مثال ،کوانو  )6005 ،2و
روانش اسی یحولی (برا مثال ،موک لوین )6002 ،7بور رو
آنها انجام شده است .ایون پوژوهش هوا بوه در

ج بوه هوا

به گونها یغییر ده د که با ییوویر مثبتوی کوه در داسوتان از
خود یرسیم کردهاند ،همخوان شوند .در نتیجه ،افوراد ممکون
است پس از ساختن یک داستان زندگی که در آن رویدادها

مختلف زندگی-داستانها کمک کرده اند ،از جمله گوونگی

بد م جر به بهتر شدن آنها میشود ،وابپواً بهتور شووند .ایون

استفاده از آنها برا یوجیه رفتار خود و دیگران (برا مثوال،
بامایستر و همکواران1990 ،؛ پاسووپایی و وی ریوب،)6010 ،2

بهتر شدن مییواند از راههوا مختلوف ،موثالً ک وار گوذاردن
رفتارها مشکلساز ،انجام شوود .ایون رابطوة فرضوی میوان

یحول آنها در طول نوجوانی و اوایل بزرگسالی (بورا مثوال،

یحوالت مثبت فرد در داستان زندگی و یحووالت مثبوت و

بان و برنتسن6002 ،9؛ هبورمس و بوال  )6000 ،10و رابطوة

در دنیا وابپی یاک ون حمایت ها نظر فراوانوی دریافوت
کرده است (برا مثال :گیدنس1991 ،؛ موک اَداموس1925 ،؛

آنها با سازگار روانوی (بورا مثوال ،بوا ر ،موک اَداموس و
ساکایدا6005 ،11؛ دانالپ و یریسی6013 ،16؛ موک اَداموس و

ویلسن  ،)6006 ،اما کمتر پژوهشگر آن را هود

همکاران.)6001 ،

یجربی برار داده است .در مرور پژوهشها پیشین ،بوه جوز

15

آزموون

در سالها اخیر ،پژوهشهوا بور رو داسوتان زنودگی،

پژوهش دانالپ و یریسی ( ،)6013هیچ پژوهش دیگر پیدا

شکل یازها به خود گرفتهاند ،به این صورت که بوه داسوتان

نشد که به طور مستقیم به این پرسش پرداخته باشود کوه آیوا

زندگی بهع وان متغیر مستقلی نگاه میشود کوه موییوانود بور
متغیرها وابستة مهمی ون سوازگار روانوی اثور بگوذارد

زندگی-داستانهایی که در آنها یک یجربة ناخوشوای د باعو
یحول مثبت در شخییت فرد میشوود ،موییوان ود یحووالت

(آدلر6016 ،13؛ دانالپ و یریسی .)6013 ،این اثرگذار یازة

وابپی در رفتار و شخییت فرد را پیشبی ی ک د یا خیر.

پژوهشی با یپریف ابتکار موک اَداموس از داسوتان زنودگی
همخوانی دارد .و سال ها پیش در دو کتوا خوود داسوتان
زندگی را بهع وان داستانی که دارا سوودم د روانش اختی

انگی وزة افووراد از سوواختن زنوودگی-داسووتانهووا حوواو
رستگار این است که بتوان د از یجربهها دلخراش گذشوتة

خوود سور در بیواورنود (پلس و موک اَدامس6004 ،12؛ موک

2. McAdams
4. Baumeister, Stillwell, & Wotman
6. Conway
8. Pasupathi & Wainryb
10. Habermas & Bluck
12. Dunlop & Tracy
14. Giddens
16. Pals & McAdams

1. Bruner
3. McAdams, Reynolds, Lewis, & Bowman
5. Singer
7. McLean
9. Bohn & Berntsen
11. Bauer, McAdams, & Sakaeda
13. Adler
15. Wilson
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اَدامس6002 ،؛ ویسون ،کاکس ،کاندن و جکسون .)6015 ،به

باشد بوا بهزیسوتی روانوی رابطوة مثبوت دارد .پلوس ()6002

بیان دیگر ،وبتی فرد در زندگی خوود بوه یجربوها دشووار،

مشاهده کرد که زندگی-داستانها حاو رشد و یحول پس

بهع وان عاملی که باع رویودادها مثبوت و خوو بپود
شده است نگاه میک د ،بهتر مییوانود ایون یجربوة دشووار را

از یجربهها سخت ،مییوان د افوزایش پختگوی ،رضوایت از
زندگی و سالمت جسمی را پیشبی ی ک د.

بفهمد ،ب ذیرد و هضم ک د (کوین .)6001 ،1بوه هموین دلیول

گذشته از رابطة میان رستگار داستانی و سالمت روانی،

است که یپداد از پژوهشگران گفتهاند که هار و ب ود

گروهی از پژوهشگران به رابطة میوان رسوتگار داسوتانی و

رستگارانة یجربهها سخت زندگی موییوانود بوه سوازگار

رفتارها جامپهپس د و مفید نیوز پرداختوهانود (بورا مثوال،

روانووی کمووک ک وود (مووک اَدامووس6002 ،؛ مووک اَدامووس و

متسیوبا و واکر 6005 ،؛ موک اَداموس ،دایمونود ،د سو ت

همکاران6001 ،؛ استاین و یاوال ماسیا .)6015 ،

اوبین و م سفیلد 1997 ،؛ موک اَداموس و همکواران6001 ،؛

10

11

16

دیویس ،نالن-هوکسما و الرسن )1992( 6مشاهده کردند

واکر و فرایمر 6007 ،؛ واکر ،فرایمر و دانالپ .)6010 ،مک

که آزمودنیها داغدیده کوه در موری یکوی از نزدیکانشوان

اَدامووس و همکوواران ( )1997در پووژوهش خووود زنوودگی-

نوووعی فایووده بوورا خووود ادرا کردنوود ،در مقایسووه بووا
آزمودنیها داغدیده که این فایده را ادرا نکردند ،ناراحتی

داستانها افراد پرفایده (کسانی که در یدریس سرآمد بودند
یا داوطلبانوه بورا جامپوه کوار مویکردنود) را بوا زنودگی-

کمتر از خود نشان دادنود .بوه هموین یرییوب ،در پوژوهش

داستانها افراد کوه فایودة کمتور بورا جامپوه داشوت د

کارور و آنتونی )6004( 3آن دسته از بیماران سرطانی که باور

مقایسه و مشاهده کردنود کوه افوراد پرفایوده بیشوتر احتموال

داشت د بیمار آنها به نوعی به نفش آنهاست ،کمتر از بیمارانی

داشت که رویدادها مهوم زنودگی خوود را در هوار و

که

ین باور نداشت د هیجانها م فی از خود نشان دادند.

رستگار روایت ک ود .بوه هموین یرییوب ،واکور و فرایمور

ایوون رابطووة مثبووت میووان ادرا سووودم د در رویوودادها

( )6007و واکر و همکاران ( )6010میگوی د افراد کوه بوه

آسیبزا و سازگار روانی بوا آنهوا در موورد انووات مختلوف

خاطر یک رفتار شجاعانه (و خطرنا ) یا پیشی ها طوالنی از

رویدادها ،از جمله حملههوا بلبوی (افلوک ،یو ن ،کورو و

داوطلب شدن برا کارهوا (بودون دسوتمزد) در سوطی ملوی

لوین ،)1927 ،4گروگانگیر (کوول )1996 ،5و سوءاسوتفاده
در کودکی (برا مثوال ،موک مویلن ،زوراویون و رایوداوت،2

مطرح هست د ،در مقایسه با افراد کوه سوودم د اجتمواعی
کمتر دارند ،بیشتر احتمال دارد که در زندگی-داسوتانهوا

 ،)1995مشاهده شده است .مک اَدامس و همکواران ()6001

خود به رستگار اشاره ک د.

با بررسی زندگی-داستانها افراد جوان و میانسال ،مشواهده

پژوهش ها رابطة اظهارات کتبی دربارة یحوول شخیویت

کردند که درونمایة رستگار با رضوایت از زنودگی ،عوزت

یا رستگار را با یغییرات وابپی در صفت ها شخییت نیز

نفس و بهزیستی سپادیم دانه 7رابطوة مثبوت و بوا افسوردگی

بررسی کرده اند (برا مثال ،لود -اسمیت ،گایس ،رابریس و

ملی نیز گسترش دادند ،به این صورت که اثبات کردند میوان

اسمیت و همکاران ( )6009یک پرسشو امة شخیویت را بور

روایووت رسووتگارانه از رویوودادها  11سوو تامبر آمریکووا و

رو گروهی از بزرگساالن جووان کوه دانشوجو سوال اول

پریشانی روانوی افوراد درگیور آن ،رابطوة م فوی وجوود دارد.
لیلج دال و موک اَداموس )6011( 9هوم مشواهده کردنود کوه

دانشگاه بودند اجرا کردنود .سوه سوال بپود (در مرحلوة دوم
پژوهش) همین دانشجویان ضمن یکمیول هموان پرسشو امه،

ساختن زندگی-داستوانی که درونمایة رشود شخیی داشتوه

یک داستان دربوارة یغییرات شخییت خوود پس از ورود بوه

رابطة م فی دارد .آدلر و پولین )6009( 2این نتایج را به فجایش

2. Davis, Nolen-Hoeksema, & Larson
4. Affleck, Tennen, Croog, & Levine
6. McMillen, Zuravin, & Rideout
8. Adler & Poulin
10. Matsuba & Walker
12. Walker & Frimer

رابی و س6009 ،13؛ مووک ادامووس و م ووزا  .)6015 ،لووود -

1. King
3. Carver & Antoni
5. Cole
7. eudaemonic well-being
9. Lilgendahl & McAdams
11. McAdams, Diamond, de St. Aubin, & Mansfield
13. Lodi-Smith, Geise, Roberts, & Robins
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دانشگاه ساخت د .نتیجه نشان داد که هر بودر آزموودنیهوا در

مییواند م جر به یغییر ج به ها رفتار و شخییتی مربوو

داستان خود به یغییر و رستگار بیشتر اشواره کورده بودنود،

به آن لحظه یوا یجربوه شوود یوا خیور .دوم آن کوه در بیشوتر

وظیفهش اسی آنها ،به ع وان یکوی از صوفتهوا شخیویت،
نسبت به سه سال پیش افزایش بیشتر یافته بود.

پژوهشها پیشین از آزموودنیهوا خواسوته شوده اسوت یوا
پیرامون هرگونه رویداد زندگی که دوست دارند (موثالً موری

اعتیوواد بووه الکوول از جملووه حیطووههووایی اسووت کووه

پدر یا مادر ،به هم خوردن یک رابطوة عاشوقانه و )...داسوتان

زندگی-داستانها حاو رستگار دربارة آن زیواد سواخته

بسازند .گر ه با ایون روش موییووان اطالعوات ارزشوم د

میشود (دایموند .)6001 ،1بسیار از برنامه هوا کموک بوه

دربارة لحظات حساس زندگی آنها جمشآور کرد ،اما وبتوی

یر اعتیاد (مان ود الکلویهوا گم وام) اعضوا خوود را بوه

یفاوت زندگی-داستانها آزمودنیها زیاد باشد نمییوان بوه

ساختن زندگی-داستانهوا م سوجمی دربوارة اعتیواد خوود

طور دبیق مپلوم کرد که کدام ج به از داستان زنودگی باعو

یشویق میک د که نقطة او این داستانها باید دگرگونیها

سازگار روانی یا رشد شخییت میشوود (کوین ،اسوکالن،

مثبت در فرد و موفقیت در یر

اعتیاد باشد (اُرایلی1997 ،6؛

5

رمووز و ویلیووامس  .)6000 ،ایوون پووژوهش ،دو محوودودیت

دنزین .)6009 ،3سی گر ( )1997از گروهی مپتادان بوه الکول
که در راه یر اعتیواد خوود بارهوا شکسوت خوورده بودنود

پژوهش ها پیشوین را برطور کورد .هود ایون پوژوهش
مقایسة نگاه رستگارانه در الکلیها موفق و ناموفق در یر

خواست که یک زندگی-داستان حاو رسوتگار بسوازند و

الکل بود .فرضیه این بود که الکلیهوایی کوه در یور الکول

مشاهده کرد کوه ایون کوار بورا آنهوا بسویار دشووار اسوت.

موفق هست د ( هار سال یا بیشتر از الکول پرهیوز کوردهانود)

همچ ووین مووک اَدامووس ( )6011بووا بررسووی روانشوو اختی

بیشتر از الکلیها ناموفق (که شوش مواه یوا کمتور از الکول

زندگینامة جور والکر بووش ،4ع یور رسوتگار را در آن

پرهیز کردهاند) در یر الکل ،نگاه رستگارانه دارند.

مشاهده و این فرض را مطرح کرد که احتماالً هموین ع یور
رستگار در خالصی بوش از اعتیاد بوه الکول نقوش داشوته
است .عالوه بر این پژوهشگران با بررسوی کیفوی یپوداد از

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه
این پژوهش با روش علی-مقایسوها  ،روا درونمایوه هوا

برنامهها یر الکول از ببیول الکلویهوا گم وام ،مشواهده
کردهاند که این برنامهها نوعاً بر ساختن زندگی-داسوتانهوا

رسووتگار در زنوودگی-داسووتانهووا سوواخته شووده یوسووط

حاو رستگار که در آنها شخییت و زندگی فورد پوس از

الکلیهایی که هار سال یا بیشتر از الکل پرهیز کرده بودنود،

یر الکل بهبود مییابد ،یأکید میک د (بورا مثوال ،اُرایلوی،

با روا این درونمایهها در زندگی-داستانهوا الکلویهوایی
که شش ماه یا کمتر از الکل پرهیز کرده بودنود مقایسوه شود.

درسووت اسووت کووه پووژوهشهووا پیشووین دربووارة

وبتی یک الکلی یالش میک د یا الکل را یر ک ود ،هور بوار

زندگی-داستانها حاو رستگار بی شها زیاد بوه موا

میر

الکل برا او یک رویداد و یجربة یل و ناخوشوای د

داده اند ،اما ه وز پرسشها مهمی در ایون زمی وه بویپاسو

است .م ظور از آخرین بار میر الکل ،آخرین بار اسوت
که این رویداد و یجربة یل و ناخوشای د برا فرد الکلی رخ

مپموالً با نگاه به فراوانی اشاره به آن در میان انبوهی از انوات
مختلف داستانکها موجود در داستان زندگی (مثالً لحظات

داده است .متغیرها خوشبی ی ،افسوردگی ،مثبوت یوا م فوی
بودن صفتی (در مقابلِ حالتی) هیجوان هوا ،اضوطرا  ،سوبک

خو  ،لحظات بد و لحظات انتقال-انتقال از لحظات خوو

اس اددهی ،شدت وابستگی به الکل ،شرکت در برنامة یر و

به لحظات بد و برعکس) اندازهگیر شده است .اک ون با این

سالمت عمومی به ع وان متغیرها نوامربو انودازهگیور و
وارد یحلیلها آمار شدند یا بررسی شوود کوه آیوا رابطوة

رستوگارانه بوه یک لحظة بود یوا یجربة نواخوشای د خوواص

میان دو متغیر اصلی پژوهش (اشواره به رستگار در داستوان

1997؛ دنزین.)6009 ،

مانده است .نخست آن که در پژوهشها پیشین ،رسوتگار

روش اندازهگیور رسوتگار روشون نیسوت کوه آیوا نگواه
2. O’Reilly
4. George Walker Bush

1. Diamond
3. Denzin
5. Scollon, Ramsey, & Williams
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زندگی و طول مدت پرهیز از الکل یا همان موفقیت در یر
الکل) ناشی از آنها هسوت یوا خیور .محتووا ریوز زنودگی-
داستانها (واژهها هیجوان مثبوت ،واژههوا هیجوان م فوی،
واژها بی شوی و واژههوا علّوی) هوم انودازهگیور و وارد
یحلیل ها آمار شدند یا مپلوم شوود کوه آیوا رابطوة میوان
متغیرها اصلی پژوهش ناشی از آنها هست یا خیر.
جامپة آمار این پژوهش ،کلیة الکلیهوا شوهر مشوهد
(که یپداد آنها به گفتة مدیر همایشها انجمون الکلویهوا
گم ام حدود سه هزار نفر است) و روش نمونهگیر از نووت
دردسترس بود .به این صورت که از میان الکلیها در حوال
یر  ،شرکتک ده در همایش ها انجمن الکلیهوا گم وام
ایران که در نقا مختلف شهر مشهد برگزار میشود 41 ،نفور
که بر اساس گزارش خودشوان دسوت کوم  4سوال از الکول
پرهیز کرده بودند (گروه موفق در یر الکل) و  22نفر که بر
اساس گزارش خودشان  2ماه یا کمتر از الکول پرهیوز کورده
بودند (گروه ناموفق در یر الکل) ،برا شرکت در پژوهش
اعالم آمادگی کردند.
ابتدا از آزمودنیهوا بورا شورکت در پوژوهش رضوایت
آگاهانه گرفته و س س این دستورالپمل به آنها داده شد:
لطفاً به آخرین بار فکر ک ید که الکل میر کردیود و
به خاطر آن احساس بد نسبت به خوود پیودا کردیود .ایون
مییواند زمانی باشد که شما پرهیز خود از الکل را شکسوتید.
لطفاً با جز یات کامل بگوییود کوه در آن زموان وه ایفابوایی
افتاد ،ه احساسی داشتید و ه واک شی نشان دادید.
بوورخال برخووی پووژوهشهووایی کووه پیشووتر بووه بررسووی
درونمایه ها رستگارانه در زندگی-داسوتانهوا پرداختوه انود
(مثالً آدلر و پولین ،)6009 ،در این پژوهش برا آن که اهن
آزمودنیها به سمت ساختن یک داستان رستگارانه نورود ،بوه
هیچوجه از آنها پرسیده نشد که آیا داستان آخرین بار میر
الکل برا آنها مپ ایی دارد ،یا آیا این ماجرا به نفش آنها بووده
است یا خیر (فقط  32درصد آزمودنیها در داسوتان زنودگی
خود به رستگار اشاره کردند .این نشان میدهود کوه اهون
آزمودنیها به سمت سواختن یوک داسوتان رسوتگارانه نرفتوه
است) .به ایون یرییوب او ًال اطمی وان حاصول شود کوه نگواه
رستگارانة آزمودنیهوا بوه آخورین بوار کوه الکول میور
کردهاند ،غیر عمد و خوود بوه خوود بووده اسوت و ثانیواً
یفاوتها فورد آزمودنیهوا در نگاه مثبت به یک رویوداد
2. Kappa

م فی رایج در زندگی مپتوادان بوه الکول ثبوت شود .ابتودا از
داستانگویی آزمودنیها فیلم یهیه و س س فویلمهوا کلموه بوه
کلمه به نوشته یبدیل شد .س س آزموودنیهوا مجموعوها از
پرسش امه ها را برا انودازهگیور متغیرهوا ک تورل یکمیول
کردند و یاری آخرین بوار میور الکول خوود را گوزارش
دادند.
روش اجرا و تحلیل دادهها
زندگی-داستانها مکتو شدة آزمودنیها دربوارة آخورین
بار میور الکول را دسوتیار پژوهشوگر کوه از فرضویههوا
پژوهش و اطالعات جمپیت ش اختی آزمودنیهوا (از جملوه
طول مدت پرهیز از الکل) بیخبر بود ،بور اسواس وجوود یوا
عدم وجود ع یر رستگار نمرهگذار ( 0و  )1کورد .روش
نمرهگذار یا حد زیاد از کارها مک اَدامس (برا مثوال،
مک اَدامس6002 ،؛ مک اَدامس و همکواران )6001 ،ابتبواس
شد ،با این یفاوت که فقط به رستگار در مپ وی خواص آن
(یافتن یک یغییر مثبت در خود ،پوس از یوک یجربوة م فوی)
نمره داده شد ،نه به رستگار در مپ ی عام آن (هرگونه پیامد
مثبت ،خواه فرد و خواه اجتماعی) .این روش نمرهگوذار
با یپریف نظور پاسووپایی ،م یوور و بروبیکور )6007( 1از
رستگار نیوز همخووانی دارد .آنوان رسوتگار را یوصویف
یغییرات مثبت در خود پس از یک یجربوة م فوی یوا اثرگوذار
یپریف میک د (همچ ین نگاه ک ید بوه پاسووپایی و م یوور،
 .)6002بر این اساس ،یوک داسوتان زموانی نمورة رسوتگار
میگیرد که نویس ده آخرین بار که الکل میر کرده است
را به شکل یجربها یوصیف ک د که باع یک یغییور مثبوت
(مثالً بو یر شدن) در او شده اسوت ،یغییور کوه بوه یور
اعتیاد به الکول کموک کورده اسوت .جودول  1مثوالهوایی از
زندگی-داستانها حاو رسوتگار و بودون رسوتگار را
نشان میدهد .همانگونوه کوه جودول  1نشوان مویدهود ،در
زندگی داستان حاو رستگار  ،فرد به یغییر و یحول مثبوت
پس از دوران سخت عدم موفقیت در یر الکل اشاره کورده
وین محتووایی
است ،اما در زندگی داستان بدون رستگار
مشاهده نمیشود .برا بررسی پایایی این روش نمرهگذار ،
یووک نموورهگووذار دوم  65درصوود از زنوودگی-داسووتانهووا را
نمرهگذار کرد .یوافق دو نمورهگوذار  22درصود و ضوریب
کاپا 1برابر با  0/74بود.
1. Pasupathi, Mansour, & Brubaker
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جدول  .1مثالهایی از زندگی-داستانهای حاوی رستااری و بدون رستااری
زندگی -داستان حاوی رستااری

زندگی-داستان بدون رستااری

اون روز تا خرخره الکل خوردم .چند ماه بود كه پاک بودم تا این كه اون ماه

تو مهمونی خونة دوستم خیلی حدود ده لیوان در طول بعد از ظهر تا شب

چند بار پرهیزمو شکستم .به همین خاطر رگ دستمو بریگدم و منگو بگه یگه

مشروب خوردم .اون موقع تو برنامة الکلیهای گمنگام نبگودم و دوسگت

درمانااه روانی بردند .این یه پسرفت تو زندگی من بود تا این كه با یکی آشنا

نداشتم باشم .شب كه رفتم خونه دیدم دارم خودمو كتک میزنم به خاطر

شدم كه عضو الکلیهای گمنام بود .هر وقت كه اون پرهیزشو میشکسگت

چرت و پرتایی كه تو اون مهمونی تو حال مستی گفته بگودم .بگه همگین

منم میشکستم .اول با الکل شروع میكردم و بعد به سراغ كگراک و تزریگق

خاطر از الکل بدم اومد و تا دو روز مواد دیاه مصرف میكگردم و الکگل

هرویین میرفتم و اونجا بود كه به نقطة پایان مگیرسگیدم و دوبگاره رگمگو

مصرف نمیكردم .خوب یادمه كه چقدر احساس بدی داشتم از این كه تو

میزدم .اینا تجربههای واقعاً وحشتناكی بودن .احساس بیارزشی ،بیكسی و

حال مستی حرف زدم ناجوره .همین.

تنهایی ،افسردگی ،و شرم میكردم .وقتی چند ماه تو برنامگة تگرک باشگی و

نتونی ترک كنی امیدتو از دست میدی .اما دوباره قدرتمو به دست آوردم .از
خدا گرفتم و از انجمن الکلیهای گمنام .یازده روز پاک بودم .اناار وسواس
مصرف دست از سرم برداشته بود .احساس میكردم كه باید اشتباهات دفعگة
قبل جلوی چشمم باشه تا این بار دیاه اونا رو تکرار نکنم .همین.
توضیح .جمالتی كه با حروف كج نوشته شدهاند ،بخشها یی از داستان هستند كه به رستااری اشاره دارد.

عالوه بر درونمایة کلی رستگار  ،محتوا ریز زنودگی-

این آزمون ارا ه میک ود .نمونوها از موادههوا ایون آزموون

داستانها نیز بررسی شد .پژوهش پیشین نشان داده کوه روا

عبارت است از« :در موابپی کوه مپلووم نیسوت وه ایفوابی

برخی واژهها و عبارات (همچون ضمایر شخیوی ،واژههوا

خواهد افتاد ،مپموالً انتظار بهترین ایفاق را دارم» .آزمودنیهوا

هیجان م فی و )...در داستان زندگی ،مییواند رفتارها سالم
و سووازگار روانووی را پوویشبی ووی ک وود (پ یبیکوور و ون و ،

میزان موافقت خود را با هور جملوه بور رو یوک مقیواس 5
درجها از کامالً مخالف یا کامالً موافق نشان دادند.

 .)6011به همین دلیل زندگی-داسوتانهوا ایون پوژوهش از
نظر درصد واژه ها هیجان مثبت (مان ود «خ دیودم»« ،لوذت
بردم» و ،)...واژه ها هیجان م فوی (مان ود «ناراحوت شودم»،
«نگووران شوودم» و ،)...واژههووا بی شووی (مان وود «پووی بووردم»،
«فهمیدم»« ،دریافتم» و )...و واژهها علّی (مان ود «بوه دلیول»،
« ون» و )...نمرهگذار شدند.

افسردگی .5افسردگی با خرده مقیاس احساسات افسورده

از مقیاس افسردگی مرکز پوژوهشهوا هموهگیور شو اختی

2

(ردال  )1977 ،7اندازهگیر شد .آلفا کرونباخ ایون خورده
مقیاس هفت مادها در پوژوهش ردال ( 0/29 )1997و در
گروه نمونة این پژوهش  0/96بود .روایی این خورده مقیواس
از طریق محاسبة همبستگی آن با یک مقیواس آزموون دیگور
یأیید شده است (ردال  .)1997 ،همبستگی نموره هوا ایون

ابزار سنجش
متغیرها ک ترل با آزمونها زیر اندازهگیر شدند:

خوشبینی .1خوشبی ی با نسخة بازبی یشدة آزمون نگواه

به زندگی( 6اسکایر ،کوارور و بریجوز )1994 ،3انودازهگیور

خرده مقیاس با نمرة کل مقیاس افسردگی مرکز پژوهشهوا
همووهگیوور ش و اختی  0/20اسووت (ردال  )1977 ،و ب ووابراین
مییوان از این خرده مقیاس به ی هایی برا س جش افسردگی
استفاده کرد .نمرة این آزمون نشان میدهد که آزمون شوونده

شد .آلفا کرونباخ 4ایون آزموون شوش موادها در پوژوهش

یا ه حد احساسات و رفتارها م فی مربو بوه افسوردگی

اسکایر ،کارور و بریجز ( 0/72 )1994و در گروه نمونوة ایون

(از ببیل غم و گریه) را یجربه میک د .آزموودنیهوا در پاسو

پژوهش  0/23بوود .بریجز ( )1994شواهود خووبی از روایی

به هور ماده بور رو یک مقیاس  4درجها (از کمتر از یوک

2. Life Orientation Test
4. Cronbach
)6. Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D

1. optimism
3. Scheier, Carver, & Bridges
5. depression
7. Radloff
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روز یا پ ج الی هفت روز) نشان دادند که در طول هفت روز

مربو به اضطرا

گذشته یا ه حد احساسات و رفتارها افسورده داشوتهانود.

این پرسش امه عباری د از« :در طول هفتة گذشته قدر عیبی

نمونههایی از مادهها این آزمون عباری د از «گریوه کوردم» و
«ناامید بودم».

بودید و میلرزیدید» و «در طول هفتة گذشوته قودر بودون
هیچ دلیلی نگران شدید ».

صفتی با آزمون زمانب د هیجانها مثبت و م فی( 6وایسن،

زیرمقیواسهوا یوانووایی و کوشوش از مقیوواس علّیوت

وود

مادها دارا  10ماده برا هیجانها مثبت و  10ماده برا

 )1979انوودازهگیوور شوود .ضووریب آلفووا کرونبوواخ زیوور

هیجان ها م فی است که پایوایی آنهوا در پوژوهش وایسون،

مقیاس ها یوانایی و کوشش در حوزة پیشورفت بوه یرییوب

کالر و یلویجن ( )1922و بوا روش بازآزموایی بوه یرییوب

 0/50و  0/77و در حوووزة روابووط بووه یرییووب  0/70و 0/24

 0/22و  0/71بود .وایسن ،کالر و یلویجن ( )1922روایوی

است (لفکورت ،وان بیایر ،ویور و کواکس .)1979 ،در گوروه

سازة این آزمون را بابل ببول گزارش کردهاند .در گروه نمونة
این پژوهش ،آلفا کرونباخ بورا موادههوا هیجوان مثبوت

نمونوة ایوون پووژوهش ،آلفووا کرونبوواخ  64مووادة مربووو بووه
زیرمقیاس ها یوانایی و کوشش در حووزههوا پیشورفت و

 0/29و برا مادهها هیجان م فی  0/22بوه دسوت آمود .از

یوانایی  0/72بود .لفکورت و همکاران ( )1979روایی همگرا

آزمودنیها خواسته شد که بر رو یک مقیاس  5درجها  ،از

و یمیز باالیی را در ایون آزموون مشواهده کردنود .مقیواس

خیلی کم یا خیلی زیاد ،مشخص ک د که مپموالً قودر ایون

علّیووت

وود بُپوود  -وود اِس و اد بررسووی م ویک وود کووه

 60هیجان را یجربوه مویک ود .نمورة موادههوا مربوو بوه

آزمونشونده ها یوا وه حود بواور دارنود کوه موفقیوتهوا و

هیجانها مثبت و مادهها مربو به هیجانهوا م فوی بوه

شکست هایشوان در دو حووزة پیشورفت یحیویلی و روابوط

طور جداگانه با محاسبة میانگین پاس هوا آزموودنیهوا بوه

اجتماعی ناشی از یوانایی و کوشش آنهوا (بوه ع ووان عوامول

دست آمد .دو نمونه از سوااالت ایون پرسشو امه عباری ود از:

ک ترلپذیر) و ناشی از شوانس و شورایط (بوه ع ووان عوامول

«مپموالً قودر احسواس لوذت داریود » و «مپمووالً قودر
احساس بدرت دارید ».

ک ترلناپذیر) است .آزمودنیها به هر ماده بوا یوک مقیواس 5
درجها از کوامالً مخوالف یوا کوامالً موافوق جووا دادنود.

را از

نمونها از ماده ها زیرمقیاس یوانایی عبارت است از« :مون

پرسش امة کویاه نشانهها( 5دیراگتیس )1975 ،2یکمیل کردنود.

فکر میک م روابط خو

با مردم یک ه ر است» .نمونوها از

دیراگتیس ( )1975پایایی این زیرمقیاس شوش موادها را بوا

ماده ها زیرمقیاس کوشش عبوارت اسوت از« :هور وبوت در

روش بازآزمایی  0/79و بوا روش آلفوا کرونبواخ  0/21بوه

مدرسه مطابق انتظار عمل نکردهام ،اغلوب بوه ایون دلیول بووده

دست آورد .در گروه نمونة این پژوهش نیز آلفوا کرونبواخ

است که آن طور که باید یالش نکردهام».

هیجان مثبت و منفیِ صفتی .1هیجانها مثبوت و م فویِ

کالر و یلیجن )1922 ،3اندازهگیر شدند .ایون آزموون 60

اضگگطراب .7آزمووودنیهووا زیرمقیوواس اضووطرا

را یجربه کردهانود .دو نمونوه از سوااالت

اِسناد به عوامل كنترلپذیر .7اِس اد به عوامل ک ترلپذیر با

بُپد  -د اِس اد ( 2لفکوورت ،وان بیوایر ،ویور و کواکس،9

17

این زیرمقیاس  0/23بود .پژوهش دیوراگتیس ( )1975نشوان

شدت وابستای به الکل  .سطی وابستگی آزموودنیهوا

میدهد کوه ایون زیرمقیواس بوا سوایر آزموونهوا سو جش

به الکل با مقیواس وابسوتگی بوه الکول (اسوکی ر و آلون ،

همبستگی باالیی دارد و لذا روایوی آن موورد یأییود

 )1996اندازهگیر شد .آلفا کرونباخ و ضریب روایوی ایون

است .در این زیر مقیاس از آزمودنیها خواسته میشود که بر
رو یک مقیواس پو ج درجوها (از اصوالً یوا خیلوی زیواد)

مقیواس  63موادها در پووژوهش اسوکی ر و آلون ( )1996بووه
یرییب  0/96و  0/77و در گوروه نمونوة ایون پوژوهش 0/75

مشخص ک د که در طوول هفتة گوذشته قودر حوالتها

بود .ایون پرسش امه زوال ک ترل بر رفتوار ،نوشیدن وسوواس

اضطرا

2. Positive and Negative Affect Schedule
4. anxiety
6. Derogatis
8. Multidimensional-Multiattributional Causality Scale
10. alcohol dependency
12. Skinner, & Allen

11

16

1. Trait Positive & Negative Emotion
3. Watson, Clark, & Tellegen
5. Brief Symptom Inventory
7. attribution to controllable factors
9. Lefcourt, Von Baeyer, Ware, & Conx
11. Alcohol Dependence Scale
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گونووه ،نشووانههووا روانووی-ادراکووی یوور و نشووانههووا
روانی-جسمانی یر

را اندازهگیور مویک ود .نمورات ایون

برا یحلیول دادههوا بوا اسوتفاده از نورمافوزار  SPSSاز
آزمووونهووا مجووذور کووا  ،یحلیوول واریووانس و همبسووتگی

مقیاس نشانده دة میزان میر ک ونی الکل نیست؛ ب وابراین
ممکن است یک آزمونشونده در حال پرهیز از الکول باشود،

نقطها -دو رشتها استفاده شد.

اما باز هم در این مقیاس نمرة باال بگیرد .آزمودنیهوا بوه هور

یافتهها
جدول  6اطالعوات یوصویفی مربوو بوه دو گوروه موفوق و

دو نمونه از سااالت این مقیاس عباری د از« :آیا ه گام مسوتی

الکل (پرهیز کویاهمدت و بل دمدت) را نشان

پرسش به صورت خیر ( ،)0گاهی ( )1و بله ( )6پاس دادند.
بیهوش مویشودید » و «آیوا ه گوام میور

الکول خشون و

ناموفق در یر

میدهد .همانطور که فرضیة پژوهش پویشبی وی کورده بوود،

شركت در الکلیهای گمنام  .میزان شرکت آزمودنیهوا

الکلیها موفق در یر الکل (آنهوایی کوه هوار سوال یوا
بیشتر از الکل پرهیز کرده بودند) به گونها مپ ادار بیشوتر از

در الکلیها گم ام با هشت مادة بله-خیر از مقیاس شورکت

الکل (آنهایی که شش ماه یا کمتر

پرخاشگر میشدید ».

1

در الکل ویهووا گم ووام( 6یووونیگن ،کووانرس و میلوور)1992 ،3
اندازهگیر شود .آلفوا کرونبواخ ایون مقیواس در پوژوهش
یونیگن ،کانرس و میلر ( 0/97 )1992و آلفا کرونباخ هشت

الکلیها ناموفق در یر

از الکل پرهیز کرده بودند) در داستان مربو بوه آخورین بوار

میر الکل خود به رستگار اشاره کردنود؛ ،6)1(=19/32
 .p>0/001رابطوة میووان رسووتگار و پرهیووز پووس از ک توورل

مادة بله-خیور آن در گوروه نمونوة ایون پوژوهش  0/77بوود.

خوشبی ی ،افسردگی ،هیجان مثبت و م فیِ صفتی ،اضطرا ،

نمونها از مادهها این مقیاس عبارت اسوت از «آیوا یوا بوه

اس اد به عوامل ک ترلپذیر ،شدت وابستگی به الکول ،شورکت

حال سالگرد عضویت در الکلیها گم ام و پرهیز از الکل را

در الکلیها گم ام ،مدت عضوویت در الکلویهوا گم وام،

جشن گرفتهاید » .به پاس ها مثبت نمرة  6و به پاس هوا
م فی نمرة  1داده شد .نمرة باالیر نشانده دة شورکت بیشوتر

سالمت عمومی ،طول زندگی-داسوتانهوا و یپوداد واژههوا
هیجان مثبوت ،واژه هوا هیجوان م فوی ،واژه هوا بی شوی و

در الکلیها گم ام بود .نمرة هر آزمودنی از طریوق محاسوبة

واژهها علی موجود در زندگی-داستانها ،همچ وان مپ وادار

میانگین نمرات او در هشت ماده به دست آمد.

سالمت عمومی .7سالمت عمومی با مقیاس پ ج مواده ا

بابی ماند؛ =0/04 ،p=0/04 ،F)110،1(=4/31

6

(به جودول

 3نگاه ک ید) .این نتایج وبتی هم که متغیر پرهیز بهع وان یک

سالمت عمومی از نسخة کویاه زمی هیوابی سوالمت( 5ویور و

متغیر پیوسته (نه به ع وان متغیر گروهب د ) یپ وی بوه شوکل
یپداد ماه ها پرهیز وارد یحلیل شد یا حد زیاد مشابه بود.

در پژوهش ویر و شربورن ( 0/22 )1996و در گوروه نمونوة

میان یپداد ماه ها پرهیز و اشاره بوه رسوتگار یوک رابطوة

این پژوهش  0/76بود .روایوی سوازة ایون مقیواس از طریوق

مثبت وجود داشت ( )p=0/001 ،rpb=0/41و این رابطه حتی

مطالپة شبکة همبستگیها آن با سایر آزمونها موریبط بوا

پس از حذ

کوواریانس این دو متغیر بوا متغیرهوا ک تورل،

سالمت به دست آمده اسوت ویور و شوربورن ( .)1996ایون

همچ ان مپ ادار بابی ماند (.)p=0/04 ،rpb=0/60

شربورن )1996 ،2اندازهگیر شد .آلفا کرونباخ این مقیاس

مقیاس نشان میدهد که آزمودنیها یا ه حد باور دارند کوه
سالمت جسمی و روانی آنها خوو

اسوت و خوو

بوابی

خواهد ماند .آزمودنیها بوه هور مواده بوا یوک مقیواس پو ج
درجها پاس دادند و نمرة سوالمت عموومی هور آزموودنی
عبارت بود از میانگین پاس ها او بوه هور پو ج مواده .نمورة
بیشتر نشانده دة ارزیابی بهتر آزمودنیها از سالمت جسومی
و روانی خود بود.
2. Alcoholics Anonymous Involvement Scale
4. General Health
6. Ware & Sherbourne

1. Participation in AA
3. Tonigan, Connors, & Miller
5. Short-Form Health Survey
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جدول  .2آمارههای توصیفی مربوط به آزمودنیهای موفق و ناموفق در ترک الکل (مرحلة اول پژوهش)
گروه موفق ()n=71

گروه ناموفق ()n=86

M

SD

M

SD

20/54
100
105/23

15/91
30/03

42/37
95/35
3/13

16/93
1/06

6/20
0/22
3/57

0/71
0/26
0/53

6/07
1/45
3/63

0/73
0/29
0/21

هیجان م فیِ صفتی

6/33

0/51

3/03

0/51

اضطرا
اس اد به عوامل ک ترل پذیر
شدت وابستگی به الکل
شرکت در الکلیها گم ام
یپداد ماهها عضویت در الکلیها گمام
سالمت عمومی
متغیرهای داستانی
طول (یپداد واژهها)
واژهها هیجان مثبت
واژهها هیجان م فی
واژهها بی شی
واژهها علّی
درصد اشاره به رستگار

0/99
1/99
1/30
1/54
114/95
1/59

0/57
0/40
0/60
0/62
64/44
0/22

1/70
6/04
1/62
1/39
54/77
1/67

0/25
0/39
0/12
0/31
19/23
0/73

693/90
1/72
6/42
6/25
1/90
23/41

192/70
1/64
1/73
1/21
1/07

612/71
1/97
3/64
6/70
6/16
63/62

25/30
1/03
1/99
1/44
1/44

متغیرها
متغیرهای جمعیت شناختی
سن (به سال)
ج سیت (درصد مردان)
مدت پرهیز (به ماه)
متغیرها خود گزارشی
خوشبی ی
افسردگی
هیجان مثبتِ صفتی

توضیح .آزمودنیهای گروه موفق در ترک الکل گزارش دادند كه  7سال یا بیشتر از الکل پرهیز كردهاند .آزمودنیهای گروه ناموفق در ترک الکل گزارش دادند كگه 6
ماه یا كمتر از الکل پرهیز كردهاند.

جدول  .3تحلیل كوواریانس
منبع تغییرات
رستااری
خوشبینی
افسردگی
هیجان مثبت صفتی
هیجان منفی صفتی
اضطراب
اسناد به عوامل كنترلپذیر
شدّت وابستای به الکل
شركت در الکلیهای گمنام
عضویت در الکلیهای گمنام
سالمت عمومی
طول داستان
واژههای هیجان مثبت
واژههای هیجان منفی
واژههای بینشی
واژههای علی
خطا
كل

مجموع مجذورات
0/779
1/15
1/26
0/32
0/16
0/15
0/64
0/34
0/73
0/30
0/426
0/40
0/64
0/13
0/01
0/11
19/270
42/000

درجههای آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110
167

میاناین مجذورات
0/779
1/15
1/26
0/32
0/16
0/15
0/64
0/34
0/73
0/30
0/426
0/40
0/64
0/13
0/01
0/11
0/121
-

مقدار
4/311
2/35
10/05
6/13
0/22
0/26
1/35
1/29
4/02
1/24
6/52
6/60
1/31
0/74
0/03
0/23
-

F

سطح معناداری
0/040
0/013
0/006
0/147
0/417
0/322
0/649
0/176
0/042
0/603
0/116
0/141
0/655
0/390
0/220
0/431
-

اندازۀ اثر ( )
0/040
0/020
0/051
0/006
0/001
0/001
0/006
0/003
0/065
0/006
0/004
0/005
0/004
0/003
0/000
0/001
-

یوضیی .پس از ک ترل متغیرها نامربو  ،همچ ان رابطة رستگار و پرهیز مپ یدار است .از میان متغیرها نامربو  ،فقط اثر سوه متغیور (خووشبی وی،
افسردگی ،شرکت در الکلیها گم ام) مپ یدار شده است.

 / 78دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

جدول  6نشان میدهد کوه گوروه موفوق در یور الکول

به الکل کمک ک د .نمونة پژوهش از افراد یشکیل شود کوه

بسیار مسنیر از گروه ناموفق در یر الکول اسوت .پوژوهش

در حال بیورون آمودن از یوک گرفتوار مهوم و ناخوشوای د

نیز نشان داده است که متغیر جمپیت ش اختی سون ،هوم بوه
یر اعتیاد به الکل کمک میک د و هم باع میشود که فورد

زندگی بودند (الکلیهایی که یا در حال دسوت و پ جوه نورم
کردن با دشوار ها پرهیز از الکل بودنود و یوا خوود را بوا

به رویدادها م فی به ع وان عاملی برا رشد شخیی خوود

پرهیز از الکل سازگار کرده بودند) که این نشانده دة روایوی

نگاه ک ود (پاسووپایی و م یوور)6002 ،؛ ب وابراین الزم بوود

بومش اختی یافتهها است.

بررسی شود که آیا پس از ک ترل متغیر سون نیوز دو گوروه از

در این پژوهش الکلیهایی که هار سال یا بیشتر از الکل

لحاظ میزان اشاره به رستگار با هم یفاوت دارنود یوا خیور.

پرهیز کرده بودند ،به گونها مپ ادار بیش از الکلیهوایی کوه

واریانس مشتر سن ،ه وز هوم میوزان اشوارة

پرهیز آنها شش ماه یا کمتر طول کشیده بود ،یجربوة آخورین

الکل به رسوتگار بوه گونوها مپ وادار

الکل خود را (که پویش از شوروت پرهیوز رخ داده

پس از حذ

گروه موفق در یر

بیشتر از گروه ناموفق در یر

الکل بوود؛ ،F)1،164(=14/46

6

بار میر

بود) به ع وان یجربها یوصیف کردند که باع

یوک یحوول

 . =0/10 ،p=0/001این نشان میدهد که یفواوت دو گوروه

مثبت در آنان شده است .این نتایج نشان میده د که احتمواالً
وبتی فرد مپتاد یک داسوتان رسوتگارانه دربوارة اعتیواد خوود

نمییواند ناشی از یفاوت سن این دو گروه باشد.

بسازد ،این داستان مییواند علت یغییرات رفتار بل د مودت

موفق و ناموفق در یر الکل در میزان اشواره بوه رسوتگار ،
این یافته ها رو هم رفته نشان میده د که الکلیها در
حال یر

هر بدر پرهیز خود از الکول را طووالنییور حفو

کرده اند ،با احتمال بیشتر یجربة یل آخرین بار که الکول
میر کرده اند را عاملی برا یغییر مثبت در شخییت خود
ادرا کردهاند؛ ب ابراین یافتهها این پژوهش یأیید مویک ود
که الکلیها موفق در یر الکل ،نگاه رستگارانة بیشوتر از
الکلیها ناموفق در یر الکل دارند.

و افزایش سالمت در او باشد.
یافتووههووا ایوون پووژوهش زمی ووه و دلیوول الزم را بوورا
پژوهش ها آزمایشی آی ده فراهم میک د؛ پژوهش هایی کوه
باید رابطة علت و مپلولی میان نگاه رستگارانه از یوک سوو و
یر

اعتیواد از دیگور سوو را روشون سوازند .پوژوهشهوا

آزمایشی مییوان د از افراد که دشوار ها متپدد و مت ووت
زندگی را یجربه کردهاند به ع وان آزمودنی استفاده ک ود و از
آنها بخواه د کوه دشووار هوا زنودگی خوود را بوه شوکل
رستگارانه مفهومساز ک د (ایون دشووار هوا را بوه ع ووان

بحث و نتیجهگیری
هوود ایوون پووژوهش ایوون بووود کووه از طریووق مقایسووة
زندگی-داستانها الکلیها موفق و ناموفق در یر الکول

رستگارانه دربارة آنها بسوازند (ویلسون .)6006 ،اگور ثابوت

از نظر درون مایة رستگار (دیدن دشوار هوا زنودگی بوه

شود که ساختن یک زندگی-داستان حاو رسوتگار وابپواً

و بانی یحوالت مثبوت شخیویتی) ،نقوش نگواه

اعتیاد و افزایش سوالمت اسوت ،آنگواه بوالی گران

ع وان باع

عامل رشد شخیی خود ادرا

علت یر

ک د) و بهیدریج یک داستان

رستگارانه به دشوار هوا زنودگی را در موفقیوت در یور

مییوان د از آن به ع وان روشی بورا درموان اعتیواد و سوایر

الکل و سالمت عمومی بررسی ک ود .یافتوههوا نشوان داد کوه
الکلیها موفق در یر الکول (آنهوایی کوه هوار سوال و

اختالالت روانی استفاده ک د ،اما پژوهشگرانی که میخواه د

بیشتر از الکل پرهیز کرده بودند) به گونها مپ ادار بیشوتر از

رابطة میان نگاه رستگارانه و یغییر رفتار را با روش آزمایشوی
آزمون ک د ،باید مرابب یک یز باش د و آن ایون کوه وون

الکلیها ناموفق از الکل (آنهایی که فقط شش ماه یا کمتور

نگاه رستگارانه به دشوار ها اعتیاد از سو جامپه یشوویق

از الکل پرهیز کرده بودند) در داستان زندگی خود اشارههوا
رستگارانه داشت د.

میشود ،ممکن است برخی از افوراد (بیشوتر از افوراد دیگور)
یحت یأثیر این یشویق اجتماعی در داستان زنودگی خوود بوه

این پژوهش برا اولین بار در ایران ثابت کرد کوه ادرا

رستگار اشاره ک د ،بیآنکه وابپواً نگواه رسوتگارانه داشوته

رویودادها ناخوشووای د زنودگی بووه ع ووان عووواملی کوه بووه

باش د .دانالپ و یریسی ( )6013 ،6016میگوی د از آنجا کوه

یغییرات مثبت در فرد کمک کردهاند ،مییواند به یر اعتیواد

اشارة آشکار به رستگار در داسوتان زنودگی ،مخیوصواً در
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انجمنها یر اعتیاد ،یک ه جار پذیرفته شده است ،ممکن

باید با روش طولی ،یپ ی اندازهگیر نگاه رستگارانه پویش از
الکول ،ایون محودودیت را برطور

است بپضی افراد به خاطر گرایش به هم ووایی بوا فشوارها

موفق شدن فرد در یر

اجتماعی در داستان زندگی خود به رستگار اشاره ک د ،اموا
میان نوشتن یک داستان زندگی جامپه پس د و داستان وابپوی

ک د.
دومین محدودیت مربو به روش اندازهگیور پرهیوز از

زندگی خود در یپارض باش د .شاهد آن کوه سوی گر ()1997

الکل و بازگشت به الکل است .گر ه انودازهگیور پرهیوز و

در پژوهش خود بر رو مردانی که د ار اعتیاد مزمن بودند،

بازگشت بهگونها انجام شد کوه سووگیر ناشوی از یمایول

مشوواهده کوورد کووه میووان زنوودگی وابپووی ایوون مووردان و

آزمودنیها به خو

نشان دادن خود به حدابل برسد (آشکارا

زندگی-داستانهایی که در برنامههوا یور اعتیواد ،از ببیول

از آزمودنیها پرسیده نشد که آیا بازگشت به الکل داشتهاند یا

الکلیها گم ام ،گفته بودند همخوانی وجود ندارد .خالصوه

خیر ،یا این که

د ماه است از الکل پرهیز کوردهانود؛ بلکوه

آن که ب ا به نظر موک اَداموس و همکواران ( ،)6001داسوتان

فقط از آنها خواسته شد که یاری آخرین بوار میور

زندگی یک امر روانی-اجتماعی است؛ بخشی از آن بر اساس

خود را گزارش ده د) ،اما در هور حوال بوه خوود-گزارشوی

یفسیر فرد از رویدادها زندگیاش ساخته میشود و بخشوی
دیگر با هد یأثیرگذار بر دیگران.

آزمودنیها دربارة میر الکل خودشان یکیه شود؛ ب وابراین
پژوهشها آی ده باید بتواند یافتوههوا ایون پوژوهش را بوا

یافته ها این پژوهش نشان میده د کوه ارزیوابی میوزان

الکول

الکول

استفاده از روشها عی ییر اندازهگیر رفتار میور

وجووود درونمایووة یحووول مثبووت شخیوویتی در زنوودگی-

(مثالً گوزارش نزدیکوان فورد الکلوی ،پرونودههوا پزشوکی،

داستانها افراد که به یوازگی یغییور را شوروت کورده انود،

آزمایشها یشخیص اعتیاد) یکرار ک د؛ اما شایان اکر اسوت

مییواند وسیلها اثربخش و کارآمود در یپیوین میوزان خطور

که گر ه بپضوی از برناموههوا یور اعتیواد ممکون اسوت

بازگشت مشکالت آنها باشد .نتایج این پژوهش مییوانود بوه

شرکتک دگان را به پ هان نگاه داشوتن بازگشوتهوا خوود

فهم و درمان انوات مختلف الگوها رفتار بیمارگون کموک

یشویق ک د (دایموند ،)6001 ،اما پژوهش نشان داده است که

ک د .ارزیابی درونمایه ها رستگار در زندگی -داستانها

به طور کلی مقیاس ها خودگزارشی دربوارة میور

افراد که با انوات مختلف مشکالت رفتار موزمن (از ببیول
اعتیاد ،مجرمیوت ،پرخوور ) دسوت و پ جوه نورم مویک ود،

پایایی و روایی کافی را دارنود (دل بوکوا و دارکوس 6003 ،؛
هسلبرا  ،بیبر ،هسلبرا  ،موایر و ورکمون .)1923 ،6از ایون

مییواند پیشبی ی میزان موفقیت هر یک از آنهوا در غلبوه بور

گذشته در اکثریت انجمنها الکلیها گم ام ،مشوبی برا

مشکالت رفتار خود را بو یر ک د.

پ هان کردن بازگشت به میر

1

الکول

الکل وجوود نودارد؛ اعضوا

این پوژوهش بوا وجوود هموة سوودم د هوا نظور و

انجمن یشویق میشوند که هرگونه بازگشت یا حتی میول بوه

د محدودیت دارد که پژوهش ها آی وده نبایود

ب ذیرند (دنزین .)6009 ،این وابپیتهوا

عملیاش،

بازگشت را بیدرن

این محدودیتها را داشته باش د .هر یک از این محدودیتها

به همراه ایون مشواهدة ایون پوژوهش کوه درصود بواالیی از

در وابش پیش هاد برا پژوهشها آی ده هست د.

آزمودنیها (یپ ی  52درصد) بر اساس گوزارش خودشوان در

نخست آن که وون در ایون پوژوهش از روش مقطپوی

فاصلة دو مرحلة پژوهش بازگشت داشتهاند ،نشان میدهد که

استفاده شد ،روشون نیسوت کوه ادرا رسوتگار (برابور بوا
فرضیة پژوهش) پیشای د موفقیوت در یور الکول اسوت یوا

اندازهگیر بازگشت به الکل/پرهیز از الکل در ایون پوژوهش
از دبت الزم برخوردار بوده است.

فرضیة پژوهش) پسای د آن .این احتمال وجود دارد

سومین محدودیت مربو به نمونة پژوهش اسوت؛ هموة

فرضیة پژوهش ،موفقیوت فورد در پرهیوز بل ود

آزمودنیهوا (دست کم در مرحلة اول پژوهش) عضوو انجمن

(برخال
که بر خال

مدت از الکل ،بواع

شده باشد کوه او آخورین بوار میور

الکلیها گم ام بودند و بوا یوجوه بوه شوواهد کوه نشوان

الکل خود را به شکل رویداد که به وجود آورندة یغییورات

میدهد الکلیها عضو این انجمنها با الکلیهایی که عضوو

مثبت در او شده است ببی د و روایت ک د .پژوهشها آی ده

آنها نیست د یفواوت دارنود (سی گر1997 ،؛ هورلبرت ،گیود و

2. Hesselbrock, Babor, Hesselbrock, Meyer, & Workman

1. Del Boca & Darkes
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فیوکوا ،)1924 ،1این احتمال وجود دارد کوه روابوط مشواهده

که در این پژوهش به آخرین بوار میور

شده در این پژوهش بابل یپمیم به الکلیهایی کوه بیورون از

رستگارانه نداشت د ،این نگاه را به یک رویداد دیگر (که پوس

انجمنها الکلیها گم ام در حال یر الکل هست د نباشد.
در وابووش سووی گر ( )1997مشوواهده کوورد کووه یأکیوود انجموون

از آخرین بار میر الکول رو داده اسوت) داشوتهانود .در
وابش این احتمال وجود دارد که این آزموودنیهوا دارا نگواه

الکلیها گم وام بور سواختن زنودگی-داسوتانهوا حواو

رستگارانه بودهاند ،اموا ایون پوژوهش ،وون از آزموودنیهوا

رستگار /یحول مثبت شخییتی باع

الکول خوود نگواه

میشود که بپضوی از

خواست داستان زندگی خود را فقط دربارة آخرین بار کوه

الکلیها احساس ک د که یمایلی برا ماندن در ایون انجمون

کرده اند بسوازند ،نتوانسوته اسوت ایون نگواه را

ندارند ،زیرا

ین داستانی با یجربهها وابپوی زنودگی آنهوا

الکل میر

یشخیص دهد.

ود پژوهشوگر بوه مزایوا و مپایوب یکسوان

همساز نیست؛ ب ابراین کار مهمی که پژوهش ها آی ده بایود

ساز یجربها که آزمودنیها باید داسوتان زنودگی خوود را

انجام ده د این اسوت کوه ایون پوژوهش را در جامپوه هوا

دربارة آن بسازند اشاره کرده اند (برا مثال ،کین و همکاران،

مختلووف الکلویهووا در حووال یوور  ،هووم در درون انجموون

 .)6000پژوهش ها آی ده مییوان د آزمودنیها را در انتخا

الکلیها گم ام و هم در بیرون آن ،یکرار ک د؛ اموا بوه ایون
نکته نیز باید یوجه داشت که یأکید بر رستگار فقط محدود

رویداد و یجربها که مویخواه ود داسوتان زنودگی خوود را
دربارة آن بسازند آزاد بگذارند و نتایج را با نتایج این پژوهش

به برنامه ها یر

اعتیاد نیسوت ،بلکوه در فره و

ایرانوی-

مقایسه ک د.

اسالمی یأکید زیاد بر آن شده است .در بورآن کوریم بارهوا
کلمة «فالح» و مشتقات آن به کار رفته و به موام ین بشوارت
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خواه د رسید؛ ب ابراین احتماالً اکثریت مردمانی کوه بوه ایون
بافت فره گوی یپلوق دارنود ،ه گوام یوالش بورا غلبوه بور
گرایشها رفتار مشکلدار خود ،به یاد آموزهها فره گی
و دی ی دربارة رستگار میافت د.
محدودیت هارم ،یکسان کوردن یجربوها اسوت کوه از
آزمودنیها خواسته شود داسوتان زنودگی خوود را دربوارة آن
روایت ک د .در این پژوهش از همة آزمودنیها خواسته شود
که داستان زندگی خود را فقط دربارة آخرین بار که پرهیوز
خود را شکست د و الکل نوشیدند بسازند (یجربها که بورا
همة الکلیها ناخوشای د است) .هد

از این یکسانساز آن

بود که یفاوتها فرد آزمودنیها در نگاه به این یجربه بوه
ع وان نقطة عطف (زمان شروت یغییرات) زندگی خوود ثبوت
شود؛ اما ایون یکسوانسواز یوک ایوراد دارد :ممکون اسوت
رویدادها دیگر (غیور از آخورین بوار میور الکول) در
رابطه با میور

الکول وجوود داشوته باشو د کوه بپضوی از

آزمودنیها آن رویدادها را نقطة عطف زنودگی خوود بدان ود
(برا مثال یکی از نشستها الکلیهوا گم وام کوه انود
زمانی بپد از آخرین بار میر

الکل بوده و بر آزمودنی یأثیر
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