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تاریخ دریافت -0991/01/9 :تاریخ پذیرش0999/01/09 :
پژوهش حاضر سعي دارد عوامل اجتماعي مؤثر بر ترک اعتیاد را بررسي کند .بیشتر پژوهشهای
انجامشده در زمینة اعتیاد بر عوامل مؤثر بر اعتیاد تأکید داشتهاند و کمتر پژوهشگری این پدیده را از
منظر عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد بررسي کرده است و اگر هم پژوهشي انجام شده ،بر عوامل رواني و
فیزیولوژیکي تأکید داشته است و پژوهشي که صرفاً بر عوامل اجتماعي مؤثر بر ترک اعتیاد یا به عبارت
بهتر بر کنترل قطع سوء مصرف پرداخته باشد ،انجام نگرفته است .بر همین اساس بر آن شدیم تا در
این پژوهش از منظر خاص عوامل اجتماعي به مسئلة ترک اعتیاد نگاه کنیم و نقش عوامل اجتماعي مثل
خانواده ،انجمن  ،NAدوستان ،منزلت شغلي ،پایگاه اجتماعي ،همچنین اعتقاد به هنجارها و اصول
اخالقي و همچنین تعلیمات دیني و مذهبي را در این مسئله بررسي کنیم.برخالف رویکردهایي که
اعتیاد و ترک اعتیاد را بیشتر ناشي از عوامل فردی و فیزیولوژیکي ميدانند ،پژوهش حاضر موفقیت در
ترک اعتیاد را بیشتر ناشي از عوامل اجتماعي ميداند .برای تحلیل این موضوع نیز از تئوری کنترل
اجتماعي بهره بردهایم .با استفاده از این تئوری ميتوان گفت که با بیشترشدن کنترل اجتماعي در مورد
افراد ،موفقیت در قطع سوء مصرف بیشتر ميشود.روش مورد استفاده در این پژوهش برای بررسي
میزان صحت فرضیههای مذکور ،روش پیمایشي است .جامعة آماری تحقیق را اعضای جوان انجمن
 NAشهرستان میانه تشکیل ميدهند .جمعآوری دادهها نیز از طریق پرسشنامه و در قالب طیف لیکرت
انجام گرفته است.نتایج حاصل از بررسي روابط میان این متغیرها ،بهطور خالصه ،این است که متغیر
تعهد بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را و متغیر مشغولیت کمترین تأثیر غیرمستقیم را بر ترک اعتیاد
داشت .به عبارت بهتر ،نتایج این پژوهش نشان ميدهد افرادی که از تعهد باالیي برخوردارند ،موفقیت
بیشتری را در قطع مصرف و تداوم در ترک از خود نشان ميدهند.کنترل اجتماعي در تداوم ترک
معتاداني که هر دو مواد مخدر صنعتي و سنتي را مصرف ميکردند ،نسبت به کساني که فقط مواد سنتي
مصرف ميکردند ،تأثیر بیشتری داشته است.
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بیان مسئله
تصور درست جامعه از شیوع مصرف مواد مخدر ،نابودی زندگيهاا ،از باین رفاتن مشااغل و
مهارتها ،متالشيشدن خانوادهها ،آلاودهشادن مادارس ،افازایش جارایم ،هزیناههاای گازاف
اقتصادی در تمام زوایاست .به همین دلیل 09درصد مردم این پدیده را تهدیادکنناد حیاات و
امنیت اجتماعي دانستهاناد ووزارت فرهناو و ارشااد اساالمي ،0831:59 ،باه نقال از صادیق
سروستاني.)10331:50 ،
وجود پدید اعتیاد به مواد مخدر و پیامدهای آن بهدرستي در دل مردم هول و هراس ایجاد
ميکند و همة خانوادهها را خواهان نوعي اقدام جمعي و اساسي بارای کنتارل و پیشاگیری آن
ميسازد .عوامل زمینهساز اجتماعي مانند بیکاری و سرخوردگي ،نبود برنامههاای جاایگزین در
زندگي جوانان ،عرضة فراوان ،قیمت ارزان و دسترسي آسان به مواد مخدر ،محرکهای اصالي
گرایش روزافزون جوانان شهری و روستایي به مواد مخدر شاده اسات و نگرانايهاا را دامان
ميزند .پشتیباني عمومي و بيقیدوشرط مردم از هر نوع برنامة مبارزه با مواد مخدر در دو دهاة
گذشته نشانة بارز نگرانيها و هراس افراد و خانوادهها و کل جامعه نسبت به اشاعة روزافازون
آلودگي به مواد مخدر است وصدیق سروستاني.)10331:50 ،
یافتههای پزشکي جدید ،مکانیسم رواني و فیزیولاوژیکي مصارف ماواد مخادر را روشان
ساخته است و نشان ميدهد که مسئلة ترک اعتیاد وجود ندارد بلکه قطع مصارف ماواد مطارح
است .روانپزشکان بیشتر عوامل روانشناختي و شخصیتي را که به خود فرد مصرفکننده مترتب
است ،پژوهش کردهاند .پژوهشگر در پژوهش حاضر ،عوامل اجتماعي مؤثر بر قطاع مصارف و
پایداری در قطع مصرف را بررسي ميکند .از آنجا که بیشتر مصرفکنندگان در طاول مصارف
خود اقدام به قطع مصرف ميکنند ولي تنها تعادادی از آنهاا موفاق باه قطاع مصارف پایادار
ميشوند ،این مسئله حایز اهمیت ميشود که چه عوامل اجتماعي در میان آنهایي که موفق باه
قطع مصرف ميشوند و آنهایي که موفق نميشوند ،فرق ميکند .براساس آمار ،سالیانه بهطاور
متوسط  11811نفر به مراکز ترک اعتیاد مراجعه ميکنند وستاد مبارزه با مواد مخادر ،1:51 ،باه
نقل از صدیق سروستاني .)10131:50 ،از آنجا که عوامل مؤثر بر مصرف اگر به مقادار زیاادی
در مورد بیشتر مصرفکنندگان مشترک باشد ،عوامل مؤثر بر قطع مصرف نیز ميتواند در میاان
آنها مشترک باشد؛ شناسایي آنها منظور نظر پژوهش حاضر قرار گرفته است.
در این پژوهش جوانان مصرفکنند ماواد سانتي و صانعتي بررساي مايشاوند .درنهایات
مشخص ميشود ،کدام عوامل اجتماعي در قطع مصرف مواد مخدر مؤثر بوده اسات .همچناین
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روشن ميشود که بین مصرفکنندگان مواد مخدر سنتي و صنعتي تفاوتي وجود دارد یاا خیار.
همچنین اگر تفاوتي وجود دارد ،در قطع مصرف آنهاا از لحاات تاأثیر عوامال اجتمااعي نیاز
تفاوتي هست یا خیر ،و در صورت وجود تفاوت ،در چه جنبههایي است.

ضرورت پژوهش
از آنجا که بیشتر جمعیت کشور ،جوان هستند و به هماین دلیال نیاز کشاور جاوان محساو
ميشود مسائل جوانان در هر بعد آن اهمیت ميیابد .و اما اهمیت مضاعف آن موقع معني پیادا
ميکند که جوانان در معرض آسیبهای جدی قرار ميگیرناد و اماا زمااني باه معضال اصالي
تبدیل ميشود که بدترین این آسیبها ،یعني اعتیاد گریبانگیر جوانان ميشود.
مصرف مواد نهتنها بهدلیل آثار سوء فردی ،بلکه همچنین بهدلیل پیامادهای منفاي آن بارای
جامعه ،به مسئلة اجتماعي بسیار مهم و خطرناکي تبدیل شده است .مصرف مواد مخدر یکي از
عوامل اصلي اختالل در خانوادهها و ارتکا

جرایم است و بهداشت و سالمت افراد و جامعاه

را با خطرهای جدی مواجه ميسازد و هزینههای اقتصادی آن برای کشوری مانند ایران از حاد
تصور خارج است وصدیق سروستاني .)10931:50 ،بهخصوص مواد جدید و صنعتي که اخیاراً
زیاد شده و تأثیرات مخر آن بهمراتب بیشتر از مواد سنتي مثل تریاک است .موقعیت ایران باه
لحات همسایگي با اصليترین تولیدکنند مواد مخدر یعني افغانستان و در مسیر ترانزیت آن باه
اروپا قرارداشتن یکي از دالیل گسترش مصرف مواد مخدر در ایران بوده است ولي ما با عوامل
اجتماعي مرتبط با مواد مخدر سروکار داریم .در مورد عوامل اجتماعي مصارف ،پاژوهشهاای
زیادی انجام گرفته است ولي در زمینة عوامل اجتماعي مؤثر بار قطاع مصارف پاژوهشهاایي
صورت نگرفته است و اگر هم پژوهشهایي در سطح محدود انجام یافته ،در حیطة روانشناسي
و شخصیتي توسط پزشکان و روانپزشکان بوده است .پس پژوهشهای جامعهشاناختي در ایان
زمینه ضروری مينماید .بیشتر افراد جدای از علل ابتال به سوء مصرف ،پس از آنکه تبعاات آن
را درک ميکنند اقدام به قطع مصرف ميکنند ولي تنها برخي از آنها موفق مايشاوند .عوامال
بسیاری اعم از رواني و شخصیتي ،اقتصادی و اجتمااعي در موفقیات یاا عادم موفقیات آنهاا
دخیلاند .در این پژوهش با عوامل اجتماعي که در این زمینه دخیلاند ساروکاار داریام .چاون
مواد مخدر صنعتي نیز به مواد مخدر سنتي اضافه شده است و توسط جوانان مصرف ميشاود،
هر دو گروه مصرفکنندگان را در نظر ميگیریم و به این ترتیاب میازان موفقیات دو گاروه در
اقدام به قطع مصرف مواد بررسي ميشود تا دالیل اجتماعي مؤثر در توفیق یاا عادم توفیاق در
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قطع مصرف شناسایي و مشخص شود که آیا تفاوتي بین این دو گروه از لحات مصرف یا قطاع
مصرف وجود دارد یا خیر .به این ترتیب شناخت کافي از منظر جامعاهشاناختي در ایان زمیناه
حاصل ميآید تا در راستای تقویت عوامل اجتماعي مؤثر در قطع مصرف یاا از میاان برداشاتن
عوامل مزاحم در قطع مصرف مورد توجه قرار گیرند.

اهداف پژوهش
* بررسي تأثیر عوامل اجتماعي بر قطع مصرف مواد مخدر در میان جوانان معتاد؛
* بررسي اینکه آیا تفاوتي بین جوانان معتاد از لحات مصرف مواد مخدر سنتي و صنعتي
وجود دارد یا نه؛
* بررسي تأثیر عوامل اجتماعي مؤثر بر قطع مصرف جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتي و
سنتي ،در صورت وجود تفاوت میان آنها.

مطالعات و پژوهشهای پیشین
پژوهشهای داخلی
در داخل کشور پژوهشهای زیادی در مورد اعتیاد انجام گرفته است ولي بیشتر آنها به عوامل
مؤثر بر اعتیاد پرداختهاند .پژوهشهایي هم در رشتههای پزشکي و پرستاری به عوامل مؤثر بار
ترک اعتیاد پرداختهاند و بیشتر از لحات فیزیولوژیکي و رواني مسئله را واکاوی کردهاناد .چناد
پژوهش هم در رشتة مددکاری اجتماعي کار شده است که مساائل روانشاناختي ،اقتصاادی و
اجتماعي را مورد پژوهش قرار دادهاند.
کورش امیني با راهنمایي خانم دکتر فاطمه افشار مقدم پژوهشي با عنوان «علال بازگشات
مجدد معتادان به اعتیاد با مواد افیوني در مراجعین به مراکز دولتي ترک اعتیاد شاهر همادان در
سال  »1:10در دانشکد پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمااني
شهید بهشتي در سطح کارشناسي ارشد آموزش پرساتاریا گارایش روانپرساتاری انجاام داد.
پژوهشگر در این پژوهش در پي شناسایي علل بازگشت مجدد بعد از قطع مصرف یاا نااتواني
در ترک مصرف است.
اورنو در سال  1:01پژوهشهای انجامشده در زمینة ترک اعتیاد را ارزیابي کارد .پاس از
ارزیابي پژوهشهای مختلف و چندین بررسي علل مهم گارایش مجادد معتاادان باه اعتیااد را
چنین برميشمرد 3محیط اجتماعي آلوده ،نقص در معالجه ،دوستان معتاد ،بیماری و یا وابستگي
جسمي و روحي ،در دسترس بودن مواد مخدر ،برخورد بد جامعه و خانواده با معتاد و بیکاری.
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خانم فاطمه جعفری نیز پژوهشي در دانشگاه عالمه طباطبایي در ساطح کارشناساي ارشاد
مددکاری اجتماعي با راهنمایي دکتر احمد حسیني با عناوان «مقایساة عوامال مارتبط در عاود
بیماری اعتیاد نزد بیماراني که سوء مصرف مواد داشتهاند و افراد معتادی که عود نداشتهاناد» در
سال  1:50انجام داد .در این پژوهش مهمترین قسمت بحث تعیین فرایند عود است که در این
راستا بر عوامل اجتماعي ،رواني ،فرهنگي و فیزیولوژیکي دقت شده است.
مجید قرباني نیز در مطالعهای زمینههای کاربرد مصاحبة انگیزشي در درمان معتاادان ایراناي
را بررسي کرد .وی ضمن توصیف «کاربرد مصاحبة انگیزشي در درمان معتادان» به تفاوتهاای
رویکرد مصاحبة انگیزشي با ساه رویکارد انکاارا مواجهاه ،آماوزش مهاارت و رویکارد غیار
دستورالعملي اشاره ميکند .همچنین پنج اصل عمومي مصاحبة انگیزشي و اناواع رویکردهاای
آن را بررسي ميکند.
فرشاد نعمتي نیز مطالعهای در زمینة پیشگیری از بازگشت براساس مدل رفتااریا شاناختي
مارالت انجام داده است .نعمتاي در پاي مشاکل شاایعي کاه بیشاتر باه رویکردهاای درمااني
ووابستگي دارویي) رخ مينماید و میزان باالی بازگشت پس از درمان را باه دنباال دارد ،اقادام
به تست مدل شناختيا رفتاری مارالت کرده است .این مدل مبتني بار دو محاور عماده اسات3
تشخیص نشانههای هشداردهنده و ایجاد مهارتهای ضروری بارای مقابلاه باا موقعیاتهاای
پرخطر.

پژوهشهای خارجی
مارالت و گوردن در پژوهشي در سال  ،1003علل عود را برای الکليها و معتادان به سایگار و
هرویین بررسي کردند .آنها علل را به دو دستة درونفردی 1و بینفردی 1تقسایم کردناد .علال
درونفردی در بازگشت مجدد به اعتیاد شامل حالتهای هیجااني منفاي ،حالاتهاای جسامي
منفي ،حالاتهاای هیجااني مثبات ،گاولخاوردن و وسوساهشادن و علال باینفاردی شاامل
تعارضهای ارتباطي ،فشارهای اجتماعي برای مصرف ماواد و حالاتهاای مثبات هیجااني در
ارتباط با بعضي انواع تعامالت بود.
کارول و همکارانش در سال  1001پژوهشي در زمینة پیشگیری از عود مصرف مواد مخدر
انجام دادند .آنها قدمهای الزم برای کمک به فرد جهت تکامل یک شبکة حمایتي پیشگیری از
1. Enviormental- Intrapersonal Determenats
2. Intrapersonal Determenats
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عود را بدین صورت مطرح کردند 3الف) ابتدا باید مددجو اعضاای شابکه را تعیاین کناد؛

)

مددجو باید در رابطه با اینکه چطور و چه موقع ميتواند حمایت را طلاب کناد تصامیمگیاری
کند؛ ج) یک طرح عملي برنامهریزی ،تمرین ،اجرا و در صورت نیاز تعدیل ميشود.
کاتاالنو طي مطالعهای و )1005در زمینة عوامل مؤثر در عود مصرف مواد مخدر و الکل ،به
این نتیجه رسید که قدرت فاکتورهای مؤثر در عود وابستگي به مواد مختلاف باا هام متفااوت
است ،به نحوی که در عود ترکیبات تریاک ،درجة صدمة ایجادشده بهعلت مواد در مقام اول از
نظر اهمیت قرار ميگیرد و عواملي مانند اختالالت روانپزشکي ،طول مادت و کیفیات درماان،
درگیری در جرایم ،فقدان خانواده ،حمایت گروه همتا ،وضعیتهای عاطفي منفاي و نقاص در
مهارتها در درجات بعد واقع ميشوند.
لونیسون در سال  1001پس از بررسي منابع مختلف ،علل گارایش معتاادان را ماوارد زیار
ميداند .1 3عوامل یا متغیرهای عاطفي مثل وضعیتهای منفي یا مثبت خلاق از قبیال ناامیادی،
تنهایي و انزوا ،احساس اضطرا

و افساردگي ،لاذت نباردن از زنادگي ،عصابانیت ،ماللات و

خستگي و احساس بيلیاقتي؛  .1متغیرهای رفتاری چاون مهاارتهاای انطبااقي ،یاا نقاص در
مهارتهای اجتماعي و تکانشيبودن؛  .:متغیرهای شناختي مانند نگارشهاای فارد باه فرایناد
بهبودی و درمان ،درک از خود در زمینة توانایيها برای انطباق با موقعیتهایي که خطار بااالی
عود دارند ،و سطح عملکرد شناختي؛  .3متغیرهای محیطاي و باین فاردی مثال از دسات دادن
موقعیتهای اجتماعي و خانوادگي ،فشارهای اجتماع برای استفاده از مواد وزندگيکردن با یک
مصرفکنناد دارو ،واردشادن در امااکني کاه محال تجماع معتاادان اسات) ،بايحاصالي در
عملکردهای تحصیلي یا کاری ،عالقهنداشتن به تفریحاات ساالم؛  .8متغیرهاای فیزیولاوژیکي،
شامل اشتیاق ،عالیم سندروم قطع مصرف ،بیماری مزمن ،مشکالت و مسائل جنسي ،دردهاای
جسمي ،پاسخ به دساتورات دارویاي اساتفادهشاده بارای اخاتالالت روانپزشاکي یاا طباي؛ .0
متغیرهای روانپزشکي مانناد حضاور یاک بیمااری روانپزشاکي تاوتم ،شادت بااالی اخاتالل
روانپزشکي؛  .1متغیرهای مذهبي از قبیل احساس گناه و شرم شدید ،احسااس پاوچي ،وجاود
احساسات دال بر بيمعني بودن زندگي؛  .5متغیرهای مربوط به درمان مانند نگرش منفي نسبت
به دریافت کمک ،سرویسهای مراقبتي ناکافي بعد از برنامههای نوتواني ،فقدان سارویسهاای
درماني مددجویان با تشخیص توتم.
دول و نیزواناادر پژوهشااي را دربااار درمااان نگهدارنااده بااا متااادون در بخااش متابولیااک
بیمارستان دانشگاه راکفیلر در سال  100:آغاز کردند .بهبود شاایان توجاه وضاعیت اجتمااعي
بیماران طي این برنامه بیش از حد تصور بود.
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مبانی نظری
نظریات مطرحشده در زمینة انحرافات ،زمینههای اجتماعي بروز پدید اعتیاد را تبیین مايکناد.
اما از این منظر که نبود عوامل مؤثر بر اعتیاد را ميتوان بهمنزلة عوامل مؤثر بر ترک آن در نظار
گرفت ،ميتواند ما را در استفاده از آن نظریات در پژوهش حاضر مجاز کند ولي باید از اغلاب
آنها بهصورت سلبي استفاده کرد.
از طرفي برخي از این نظریات بهصورت ایجابي مسئله را تبیین ميکنند و ابعااد بیشاتری از
موضوع را تحت پوشش قرار ميدهند .با مرور نظریات مطرحشده و نقد آنها ،نظریاتي کاه در
ساختن فرضیهها به کار گرفته شدند ،مشخص ميشوند.
دیدگاه آنومي دورکیم بر این فرض اساسي استوار است که وابستگينداشتن افراد به نهادهاا
و سازمانهای اجتماعي از قبیل خانواده ،مدرسه و نظایر آن موجب رفتار انحرافاي مايشاود و
ریشة اصلي رفتار انحرافي را باید در عوامل اجتماعي جستوجو کارد .در رابطاه باا پاژوهش
حاضر ،بهصورت سلبي ميتوان گفت که اگر این وابستگينداشتن نباشد ،یا بهعبارت دیگر فارد
به نهادها و سازمانها وابسته باشد ،عامل اعتیاد از بین خواهد رفت.
دیدگاه آنومي مرتون از بُعد انزواگرایي پدید اعتیاد را تبیین ميکند .آن را بهصورت سالبي
ميتوان اینگونه مطرح کرد که از انزوا درآمدن فرد معتاد ميتواند منجر به تارک اعتیااد ایشاان
شود .درحاليکه تئوری هیرشي به صورت ایجابي تعلق فرد باه خاانواده ،اطرافیاان و نهادهاا را
مطرح ميکند که خود هم مبین وابستگي فرد به خانواده و نهادهاست ،هم مبین ارتباط است که
یکي از عوامل از انزوا در آمدن است.
نظریة تقویت افتراقي رونالد آکرز ،زمینة اجتماعيا رواني دارد .با عنایات باه اینکاه اغلاب
پژوهشهای انجامگرفته در زمینة اعتیاد ،خصوصاً ترک اعتیاد بیشتر بعد روانشناختيا اجتمااعي
مسئله را بررسي کرده اند ،هدف اصالي ایان پاژوهش صارف ًا بررساي نقاش تعیاینکننادههاای
اجتماعي در تبیین مسئلة مداومت بر ترک اعتیاد است.
نظریههای رویکرد تضاد نیز انحرافات اجتمااعي را تبیاین مايکنناد .ولاي باه دو دلیال در
پژوهش های حاضر نميتوانند استفاده شوند .اول اینکه ،در این پژوهش عوامل مؤثر بر اعتیااد،
مورد پژوهش نیستند ،بلکه عوامل مؤثر بر موفقیت و تاداوم تارک اعتیااد مطارح هساتند .دوم
اینکه در جامعة پژوهششده که شهرستان است ،تفاوت خیلي زیادی بین طبقات جامعه وجاود
ندارد.
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انجمن  NAاز مجرای تعریفي که برای اعضای خویش از مواد مخدر ميکنند ،نظریة هوارد
اس .بکر را تأیید ميکند .براساس این نظریه تعاریف مصرفکنندگان مواد از تجربهشاان بار آن
تجربه تأثیر ميگذارد و مصرفکنندگان از طریق تفسیر تجربة خویش ،دانش و تعااریفي را باه
هم ربط ميدهند که ریشه در مشارکت در گروههای اجتماعي خاص دارند .بنابراین ،نظریة وی
ميتواند در سنجش تأثیر انجمن  NAدر تداوم ترک اعتیاد استفاد نظری شود.
نظریة بيسازماني اجتماعي به این دلیل که معتقد است ،اساس سازمان اجتماعي ،سنتها و
رسوماند و خانواده ،همسایگي و جامعه جمعاً در طول دوران پایداری ،مردم را کنترل ميکنناد،
مي تواند ما را از طریق سانجش تعلاق فارد معتااد باه خاانواده ،اطرافیاان ،سانتهاا ،رساوم و
هنجارهای اخالقي و قانوني یاری کند.
نظریة خردهفرهنو مصرف ترکیبي مواد مخدر ميتواند در تبیین تارک اعتیااد ماواد مخادر
سنتي و صنعتي مورد استفاده واقع شود.
در نظر گرفتن فرصت حضور در انجمن  ،NAميتواند استفاده از نظریة فرصتهای ناابرابر
را در این پژوهش مجاز کند .چراکه فرد معتاد ميتواند موقعیتهای ناهنجار قبلي را ترک گوید
و موقعیت جدیدی را که پیش آمده برای خود غنیمت شمارد.
نظریة هیرشي با در نظر گرفتن وابستگي به جامعاه ،تعهاد و نگهداشات خاود در جامعاه،
میزان مشغولیت و بهواسطة آن کمبود فرصت برای انحراف و همچنین اعتقاد به اصول اخالقي،
مذهبي و قانون بر عوامل اجتماعي مؤثر بر همنوایي فرد با جامعه تأکیاد دارد .بناابراین ،بیشاتر
عوامل مؤثر بر تداوم ترک اعتیاد را در خود جماع کارده اسات .بناابراین ،در پاژوهش حاضار
بهمنزلة نظریة اصلي و غالب استفاده ميشود.

نظريۀ کنترل اجتماعی هیرشی
نظریة کنترل اجتماعي بیان ميکند ،کساني که به اجتماع خود دلبستگي دارند ،تمایل باه تبعیات
از مقررات هم دارند .درحاليکه کساني که از اجتماع خود بریدهاند ممکن است تمایل به نقض
آن مقررات داشته باشند ورابرتسون.)11831:13 ،
تئوری کنترل اجتماعي توسط هیرشي در سال  1000صورتبندی شد .این تئوری بار ایان
فرض استوار است که کجروی ناشي از ضعف یا گسستگي تعلق فرد به جامعه است که بر اثار
ضعف کنترل و نظارت اجتماعي به وجود ميآید ومحسني تبریزی.)0931:5: ،
کنترل اجتماعي عموماً از دو طریق صورت ميگیرد .1 3اعمال اجبار اجتماعي که باراسااس
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آن افراد را به پذیرش شیوههای زندگي و مدلهای رفتاری محیط با کاربرد شیوههای گونااگون
نظیر مجازات و تنبیه ،وا ميدارد .1 .اقناع که براساس آن افراد را باه انجاام رفتارهاای یکساان
مجبور ميسازند و آنان را به پذیرش هنجارهای رفتاری با تکیه بر آزادی وادار ميکنناد وبیارو،
.):3531:00
بنا بر تئوری هیرشي ،کنترل و نظارت اجتماعي ابزار مهمي در تثبیت هنجارهاای اجتمااعي
محسو

ميشود و ميتواند مانع بروز و پیدایش هر گونه انحراف شود .اگر کساي خاود را در

معرض دید مستقیم دیگران احساس کند و به ارزشهای فيمابین معتقد باشد باه خاود اجاازه
نخواهد داد مرتکب خالف و بزه شود .به تعبیر دیگر ،کنتارل اجتمااعي منجار باه یکپاارچگي
بیشتر جامعه ميشود و اقتدار ناشي از یکپارچگي ،خود عامال بسایار ماؤثری در پیشاگیری از
انحراف و بزهکاری است ومحسني تبریزی.)0131:5: ،
این تئوری چهار نوع عنصر را که سابب پیوناد باه جامعاه مايشاود باه شارح زیار بیاان
ميکند3
 .1وابستگي 3اگر فردی به هنجارهای اجتماعي و تمایالت و انتظارات دیگران اهمیت ندهد
و نسبت به نظریات و عقاید آنها بيتفاوت باشد ،پیوندش با جامعه ضعیف ميشود و خاود را
آزاد ميبیند که مرتکب انحراف شود .مبنای اصلي درونيکردن هنجارها ،وابستگي باه دیگاران
است .تعلق خاطر داشتن نسبت به دیگران و نهادها در جامعه یکي از شیوههایي است کاه فارد
خود را از طریق آن به جامعه پیوند ميزند .ضعف چنین پیوندهایي موجب مايشاود کاه فارد
خود را در ارتکا

جرم آزاد ببیند.

 .1تعهد 3کساني که زمان ،انرژی و کوشش خود را صرف امور مرسوم مانند تحصیل ،کسب
شغل ،کسب شهرت ،منزلت و پسانداز ميکنناد و باه فعالیاتهاای متاداول زنادگي روزماره
متعهدند برای حفظ موقعیت خود از ارتکا به کجروی ميپذیرند.
 .:مشغولیت 3افراد در طول زندگي خود زمان و انرژی محدودی دارند .درگیاری در اماور
زندگي روزمره وقتگیر است و خود سبب محدودشدن رفتار ميشاود .افاراد بیکاار و ولگارد
وقت بیشتری برای هنجارشکني دارند.
 .3اعتقاد 3اعتقاد افراد به اصول اخالقي ،نظام هنجارهای اجتماعي و رعایت قوانین ،موجب
احساس وظیفه نسبت به دیگران ميشود و ضعف چنین اعتقادی راه را بارای کاجروی هماوار
ميکند وصدیق سروستاني.)1131:5: ،
افرادی که در محیطهای اجتماعي مشترک زندگي ميکنند ،غالباً اعتقاد اخالقي مشابه دارند
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و به ارزشهای انساني نظیر تشریک مساعي ،حمایت از حقوق دیگران و اجرای ضوابط قانوني
احترام ميگذارند .چنانچه این اعتقادات وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد ،احتماال مشاارکت
افراد در اقدامات ضد اجتماعي بیشتر است.
بنابر این نظریه هر اندازه چهار مورد مذکور ضعیفتر شوند ،تعهدات افراد به جامعه کمتار
و ضعف تعهد به رفتار انحرافي منجر مايشاود و باه عکاس قاویشادن ایان ماوارد موجاب
کنارهگیری از رفتار انحرافي ميشود.

فرضیههای پژوهش
با توجه به مرور پژوهشهای تجرباي و مشااهدات پژوهشاگر و چاارچو
فرضیات زیر تدوین شد3

نظاری پاژوهش،

فرضیههای اصلی
* بین میزان وابستگي اجتماعي فرد و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان تعهد اجتماعي فرد و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان مشغولیت اجتماعي و مداومت در ترک اعتیاد رابطة مستقیمي وجود دارد.
* بین میزان اعتقاد فرد به اصول اخالقي ،دیني و قانوني و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود
دارد.

فرضیههای فرعی
* بین میزان تعلق به خانواده و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان تعلق به دوستان و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان تعلق به گروه  NAو مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان شهرت و منزلت و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان اعتقاد به اصول اخالقي و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان اعتقاد به اصول مذهبي و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین میزان اعتقاد به اصول قانوني و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
* بین پایگاه اجتماعي و مداومت در ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.
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روششناسی
در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع مطالعهشده و اهداف پژوهش و امکانات اجرایاي از
1

روش میداني و پیمایشي و برای جمعآوری دادهها نیز از تکنیک پرسشنامه استفاده کردیم.
پرسشنامة طراحيشده در قسمت اول ،سؤاالت شناسایي و زمینهای ،ماد مصارفي و مادت
پاکي را دربرميگیرد .در قسمت دوم ،برای سنجش متغیرهای پژوهششده گویههایي طراحي و
تدوین شد.
در مرحلة تکمیل پرسشنامه ،به همة اعضای جوان انجمن  NAمراجعه شاد و باه صاورت
حضوری مصاحبه انجام گرفت .سپس دادهها وارد نرمافزار  SPSSو تحلیل شد.

جامعۀ آماری
جمعیت یا جامعة آماری مجموعهای از واحدها را گویند کاه حاداقل در یاک صافت مشاترک
باشند .جمعیت آماری ما کل اعضای جوان انجمن  NAشهرستان میانه هستند که در ساه شاعبه
متمرکزند .یکي از شعبهها شهر میانه است و دو شعبة دیگر در روستاهای آچاچي و شیخدرآباد
فعالیت ميکنند.

جمعیت نمونه
جمعیت نمونه ،گروه جوان ،رد سني  18تا  :9ساله از جمعیت آماری یعناي اعضاای انجمان
سه شعبة انجمن  NAشهرستان میانه را شامل ميشود .با همة ایان اعضاا کاه حادود  155نفار
بودند ،مصاحبه و پرسشنامه تکمیل شد.

فنون جمعآوری و تجزيه و تحلیل اطالعات
برای جمعآوری دادهها باید به انجمن  NAشهرستان میانه مراجعه ميکردیم .برای ایان منظاور
ابتدا به سازمان بهزیستي کل مراجعه کردیم .ساپس باا راهنماایي مراجاع یرباط باه ساازمان
بهزیستي آ ربایجان شرقي معرفي شدیم و از آنجا با مسئول اطاالعرسااني شامال غار آشانا
شدیم که ایشان نیز مسئول اطالعرساني شهرستان میانه را به ما معرفاي و ماا را نیاز باه ایشاان
سفارش کردند .سپس طي هماهنگيهای حضوری و تلفني قارار مالقاات باا اعضاای انجمان
1. Survey
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گذاشته شد .بدین صورت که بنده حدود سه هفته در جلساات عماومي انجمان ،همچناین در
جمع دوستانهای که بعد از جلسه در پارک میانه تشکیل ميدادند ،حضور پیادا مايکاردم و باا
پرسیدن سن افراد ،اگر در رد سني مورد پژوهش ما قرار داشتند ،مصااحبه مايکاردم و بادین
وسیله پرسشنامه تکمیل ميشد .البته همة افراد بهراحتي حاضر به انجام مصاحبه نميشدند کاه
بعد از مدتي کلنجاررفتن با آنها و دادن سند و نشاندادن ساؤاالت پرسشانامه و تضامینهاای
اخالقي مبني بر آنکه آنها ناشناخته خواهند ماند و این پژوهش با اصاول انجمان و قادمهاای
دوازدهگانة آن هیچ منافاتي ندارد ،به سؤاالت پاسخ ميگفتند .البته اگر همکالسيهای سابق بنده
در میان آنها حضور نداشتند شاید انجام مصاحبه با تمام آنها میسر نميشد .هامکالسايهاا و
آشنایان سابق از دو جهت پژوهشگر را در این پاژوهش کماک کردناد .اول از جهات تساهیل
مصاحبه با افراد شکاک و دیرجوش انجمن .دوم از جهت اینکه آنها بعد از توضیحات ،توجیه
و راهنمایيهای خود بنده ،در مصاحبه و تکمیل پرسشنامه کمک کردند.
سطح سنجش متغیر «ماد مصرفي» اسمي است و دیگر متغیرها ترتیبي هستند که در قالاب
طیف لیکرت از نمر  8یعني گویة «کامالً موافقم» تا نمر  1یعني «کامالً مخاالفم» ارزشاگذاری
شدهاند.
دادهها پس از بررسي توزیع آنها و پااالیش دادههاای نااقص یاا پارت ،تحلیال شادند و
فرضیههای پژوهش آزمون شدند .متناسب با سطح سانجش دادههاای فاصالهای نیاز از آزماون
ضریب همبستگي پیرسون ،رگرسیون چند متغیر و تحلیل مسیر استفاده شد.

اعتبار

1
1

در این پژوهش برای سنجش اعتباار متغیرهاا از اعتباار ساازهای اساتفاده شاده اسات .اعتباار
سازهای عبارت است از ایجاد ارتباط بین ابزار سنجش وسنجهها) با چارچو نظری کلي ،بدان
منظور که مشخص شود آن ابزار نظری با پیشفرضهای نظری رابطه دارد یا نه؟
جااوهر ارتباااط سااازهای وابسااتگي آن بااه نظری اه اساات و بنااابراین ،آزمااایش پیوناادهای
مشاهدهشده در آن ،در حد آزمون اعتبار ،جنباة نظاری دارد وسااروخاني ،1:11 ،ص .)13:باه
عبارت دیگر ،زماني که نتایج حاصل از تحلیل دادهها الگوی نظاری پاژوهش و مادل تحلیلاي
منتج از آن را تأیید کند ،ميتوان گفت که پژوهش مذکور از اعتبار سازهای برخوردار است.
1. Validity
2. Construct Validity
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پايايی

079

1

پایایي به معنای آن است که آیا روش انتخا شده ،موضوع مورد نظر را بهطور دقیق ميسانجد
یا خیر؟ درواقع روش سنجش تا چه حد پایایي وقابلیات تکارار) دارد و اگار باا هماان واحاد
تحلیل مکرر به کار رود نتایج یکساني به دست ميآید یا خیر؟ پایایي بر دو ناوع اسات 3الاف)
پایایي باثبات،

) پایایي معادل وسازگار یا هماهنو) .پایایي معادل بر دو نوع است .1 3پایاایي

سازگاری اجزا ،مثل ضریب آلفای کرونباخ .1 ،پایایي دونیمه کردن.
در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد3
پایایي متغیر مستقل کلي کنترل اجتماعي با آلفای  9/01تأیید شد.
پایایي متغیر وابستگي با آلفای  9/1:تأیید شد.
پایایي متغیر تعهد با آلفای  9/50تأیید شد.
پایایي متغیر مشغولیت با آلفای  9/58تأیید شد.
پایایي متغیر اعتقاد با آلفای  9/50تأیید شد.
جدول .1جدول روايي متغيرهاي پژوهش محاسبهشده با آلفاي كرونباخ
متغیرها

مقدار آلفای کرونباخ

 .1کنترل اجتماعي وکلي)
 .1/1تعهد
 .1/1وابستگي

9/01
9/50
9/1:

 .:/1مشغولیت

9/58

 .3/1اعتقاد

9/50

يافتههای پژوهش
براساس تحلیل رگرسیوني عوامل مهم تأثیرگذار بر ترک اعتیاد اعضاای انجمان  NAمشاخص
1

شدند .روش استفادهشده در تحلیل رگرسیوني روش گامبهگام است.
نتیجة آزمون رگرسیون از مجموع پنج متغیر وپایگاه اجتمااعي ،وابساتگي اجتمااعي ،تعهاد
اجتماعي ،مشغولیت و اعتقاد اجتماعي) تنها متغیر تعهد شرایط احراز بااقيمانادن در معادلاه را
پیدا کرد r .بهدستآمده به میزان  9/33نشان ميدهد که مدل رگرسیون خطاي حاضار ،باهطاور
1. Reliability
2. Stepwise
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متوسط ميتواند برای پیشبیني متغیر وابساته اساتفاده شاود .همچناین باا توجاه باه مقادار

F

بهدستآمده برابر با  11/15و سطح معناداری مشااهدهشاده کمتار از  P < 9/991باا 00درصاد
اطمینان ميتوانیم این فرضیة صفر را رد کنیم که بین ترک اعتیاد و متغیار مساتقل تعهاد رابطاة
خطي وجود ندارد و الاقل یکي از ضرایب رگرسیوني جامعه صفر نیست .همچنین  R2نشان از
این دارد که 9/10درصد از پراکندگي مشاهدهشده در ترک اعتیاد توسط تعهد تبیین ميشود.
جدول .2جدول ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل مؤثر بر مداومت در ترك اعتياد
متغیرهای مستقل

R

R Square

مقدار F

سطح معناداری

 .1تعهد

9/33

9/10

11/15

9/99

جدول :ضرایب رگرسیوني معمولي و )bو استانداردشده و )Betaمتغیرهاای تعهاد و اعتقااد را
نشان ميدهد.
جدول .3جدول ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل مؤثر بر مداومت در ترك اعتياد
متغیرهای مستقل

ضرایب رگرسیوني
B

ضرایب استانداردشده
Beta

Sig

تعهد

19/50

9/33

9/99

مقدار ثابت معادله

-:1/10

9

9/91

متغیر باقيمانده در معادله تأثیر مثبت و معناداری بر ترک اعتیاد دارد .یعني با افزایش مقادار
تعهد شخص معتاد بر مداومت پاکي او نیز افزوده ميشود.
ضریب رگرسیوني متغیر تعهد در مانادن بار تارک اعتیااد  19/50اسات .مايتاوان معادلاة
رگرسیوني زیر را برای پیشبیني میزان ترک اعتیاد اعضای گروه  NAتنظیم کرد.
وتعهد) =-:1/10+ 19/50مداومت بر ترک اعتیاد
این معادله بیانگر آن است که به فرض ثابت فرضکردن اثر بقیة متغیرها ،بهازای یک واحاد
تغییر در تعهد اعضای گروه ،به مقدار  19/50واحد در ماندن بر تارک اعتیااد افازایش حاصال
ميشود.
در ادامه برای کشف دقیقتر سازوکار تأثیر متغیرهاا بار یکادیگر از تحلیال مسایر اساتفاده

010
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ميکنیم .در تحلیل مسیر از  R2استفاده ميشود از اینرو ميتاوان میازان مناسابباودن مادل را
ارزیابي کرد و با استفاده از وزن بتا مقدار اثر هر متغیر را تعیین کرد .عالوه بر این ،تحلیل مسیر
مشخص ميکند که اثر هر متغیر تا چه حد مستقیم است و تا چه حد غیرمستقیم.
در پژوهش حاضر مداومت در ترک اعتیااد باهمنزلاة متغیار وابساته در نظار گرفتاه شاد و
متغیرهای تعهد ،اعتقاد ،وابستگي ،مشغولیت و پایگاه اجتماعي بهمنزلة متغیرهای مستقل در نظر
گرفته شدند .هدف از این پژوهش این بود که با استفاده از تحلیل مسیر به تاأثیرات مساتقیم و
غیرمستقیم این متغیرها بر اصرار بر ترک اعتیاد پي ببریم .در روش تحلیل رگرسیون نتایج زیار
به دست آمد3
نتایج تحلیل مسیر نشان ميدهد کاه متغیار تعهاد اثار مساتقیمي بار متغیار وابساته دارد و
متغیرهای اعتقاد ،مشغولیت ،پایگاه و وابستگي بهطور غیرمستقیم بر میزان پااکي و موفقیات در
ترک اعتیاد اثر مثبت داشتهاند.
متغیرهای اعتقاد و وابستگي از طریق تأثیر بر تعهد شخص معتاد بر میزان موفقیت در تارک
وی تأثیر ميگذارند.
متغیر وابستگي از دو مسیر بر تداوم ترک اعتیاد تاأثیر دارد .1 .از مسایر تعهاد؛  .1از مسایر
اعتقاد ،تعهد.
متغیر پایگاه از چهار مسیر بر ترک اعتیاد تأثیر دارد .1 3از مسایر اعتقااد ،تعهاد؛  .1از مسایر
وابستگي ،تعهد؛  .:از مسیر وابستگي ،اعتقاد ،تعهد؛  .3از مسیر مشغولیت ،اعتقاد ،تعهد.
متغیر مشغولیت نیز از مسیر اعتقاد بر تعهد و از طریق تعهد بر تداوم ترک تأثیر ميگذارد.
در ادامه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یاک از متغیرهاای مساتقل بار متغیار وابساته را
محاسبه ميکنیم .بهطورکلي ،تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در جدول  3آمده
است.
جدول  .4جدول مجموع تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته
متغیر مستقل تأثیرات غیرمستقیم تأثیرات مستقیم مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
تعهد

............

9/33

9/33

اعتقاد

9/18

...........

9/18

وابستگي
پایگاه
مشغولیت

9/18
9/11
9/19

……...
……...
……...

9/18
9/11
9/19
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بنا بر جدول  3متغیر تعهد و )9/33بیشترین تاأثیر را بار تارک اعتیااد و پااکي دارد .متغیار
مستقل اعتقاد با ضریب  ،9/18متغیر وابستگي با ضریب  ،9/18متغیر پایگاه باا ضاریب  9/11و
متغیر مشغولیت با ضریب  9/19اثرات مثبت و مستقیم بر ترک اعتیاد داشاتهاناد .پاس در مادل
حاضر قویترین متغیری که بتواند متغیر وابساته را تبیاین کناد تعهاد و ضاعیفتارین متغیار،
مشغولیت است.
در پژوهشهای اجتماعيا اقتصادی معموالً شناسایي کلیة عوامل تأثیرگذار بر متغیر وابساته
بر پژوهشگر امکانپذیر نیست .بنابراین ،متغیرهای تحلیل مسیر همواره ميتوانند تنها بخشاي از
واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند .به همین دلیل در تحلیل مسیر آنچه بهمنزلة اثار یاا عوامال
ناشناخته باقي ميماند به وسیلة « »eکه به کمّیت خطا معروف است ،نشان داده ميشاود .مقادار
 eبیانگر میزان واریانس متغیر وابسته است که متغیرهای مستقل قبلي دیاگرام ،قادر به تبیاین آن
نبودهاند وکالنتری.)13131:51 ،
حال در اینجا برای دستیابي به این موضوع که مدل علّاي ارائاهشاده در دیااگرام تحلیال
مسیر چه میزان از واریانس متغیر وابسته را تبیین ميکناد ،بایاد از ضاریب تعیاین و )R2کماک
گرفت.
مقدار ضریب تعیین در مدل حاضر برابر با  9/10است یعني10درصد از مجماوع تغییارات
متغیر وابسته توسط مدل تحلیلي فوق تبیین ميشود .از طریق  R2ميتوان ضریب خطا یا مقادار
 eرا نیز محاسبه کرد3

= 1- e2 R2
2

0/19 = 1 - e
1- 0/19= e2 = 0/81

بنابراین ،مدل علّي بهدستآمده 9/51درصد از متغیر وابسته را تبیین نميکند.

جمعبندی و نتیجهگیری
تحلیل دادهها در دو مرحلة توصیفي و استنباطي صاورت گرفتاه اسات .باه ایان صاورت کاه
ابتدا متغیرهای زمینهای و اصلي پژوهش توصیف و رواباط میاان آنهاا بررساي شاده اسات و
سپس به برآورد پارامترها و تعمیمپذیری نتایج حاصل از نمونه به کل جمعیت پرداختهایم.
در مورد آمارههای توصیفي نتایج به این صورت بود .در میان افراد مصاحبهکننده 110 ،نفار
متأهل 35 ،نفر مجرد 18 ،نفر مطلقه ،و همسر شش نفر از آنها نیز فوت کرده بودند :.نفر هام
به این سؤال جوا

نداده بودند.
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همچنین  8نفر بيسواد بودند و  13نفر سواد خواندن و نوشتن داشاتند .ساطح تحصایالت
 00نفر راهنمایي 18 ،نفر متوسطه و  89نفر دیپلم بود 18 .نفر فوقدیاپلم بودناد و تنهاا  :نفار
مدرک لیسانس داشتند که نشان از پایینبودن سطح تحصیالت آنها دارد.
 81نفر از میان  155نفر بیکار : ،نفر محصل : ،نفر دانشجو و  118نفر شاغل بودند.
از لحات پایگاه اجتماعي 11: ،نفر در سطح پایین 08 ،نفر در سطح متوسط و تنهاا  19نفار
از آنها در سطح باال بودند.
 191نفر مواد مخدر سنتي و  58نفر از اعضای انجمن هر دو دستة مواد سنتي و صانعتي را
توتماً مصرف ميکردند .تنها یک نفر مواد صنعتي مصرف داشت .شایان کر است کاه از گاروه
مواد مخدر صنعتي بیشتر کراک مصرف مايکردناد و قارصهاای روانگاردان تقریبااً مصارف
نداشت و شیشه هم بهندرت مصرف ميشد .دلیل آن ممکن است قیمت باالی آن باشد.
متوسط پاکي اعضای انجمن  19/1ماه است و به جرئت ميتوان گفت انجمن ماوفقي باوده
است .در مورد متغیر وابستگي ،از مجموع  155نفر 01/1درصاد از وابساتگي اجتمااعي بااالیي
برخوردارند ،به عبارتي این دسته به خانواده ،دوستان و انجمن وابستگي باالیي دارند:: .درصد
وابستگي متوسط و تنها  8/:درصد از وابستگي اجتماعي کمي برخوردارند.
در مورد تعهد اعضای انجمن  NAمطالعهشده از میزان تعهد باالیي برخوردارند .بهطوریکه
از مجموع  155نفر  00/8درصد به میزان زیادی تعهد دارند ،درواقع این دسته در حد باالیي به
آینده امیدوارند و برای آن تالش ميکنند ،از محبوبیت برخوردارند و از زندگي راضياند15/1 .
درصد به میزان متوسط تعهد داشتهاند و تنها  8/:درصد از تعهاد پااییني برخوردارناد .طبیعاي
است با آمار بهدستآمده از میزان تعهد ،بیشترین تأثیر را باید در ترک اعتیااد مايگذاشات کاه
تحلیل رگرسیون چندمتغیره هم آن را تأیید ميکند.
همبستگي تعهد با تداوم ترک اعتیااد در گاروه مصارفکننادگان سانتي 9/10 ،و در گاروه
سنتيا صنعتي 9/01،است .با توجه به مقدار  ،R2متغیر تعهد تأثیر بیشتری بر مداومت بر تارک
اعتیاد و پاکي گروه سنتيا صنعتي ميگذارد ،بهطوریکه  :1درصد از مداومت بر پاکي و تارک
اعتیاد گروه سنتيا صنعتي توسط تعهد تبیین ميشود درحاليکه این مقدار برای گاروه سانتي 1
درصد است.
از لحات مشغولیت ،پاسخگویان بهطور متوسط مشغولیت اجتماعي دارند .طباق آماار 09/1
درصد بهطور متوسط مشغولیت اجتماعي دارند و درگیر مشارکت در نقاشهاا و فعالیاتهاای
اجتماعي هستند 18/8 .درصد به میزان باال و تنها  5درصد در حد پااییني مشاغولیت اجتمااعي
داشتهاند 0/3 .درصد هم پاسخ نداده بودند.
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در زمینة اعتقاد هم که برحسب میزان اعتقاد به اصول اخالقاي ،ماذهبي و قاانون سانجیده
شده است ،اعضای انجمن از میزان اعتقاد و پایبندی باالیي برخوردارند بهطوریکاه از مجماوع
 155پاسخگو  80/0درصد به میزان باالیي به اصول اخالقاي ،ماذهبي و قاانوني اعتقااد دارناد.
همچنین  :8/0درصد در حد متوسط و تنها  1/8درصد اعتقاد پاییني داشتهاند.
در آزمون فرضیهها ،در مورد رابطة باین وابساتگي و تارک اعتیااد ،رابطاة نسابتاً متوساطي
و )9/:3بین دو متغیر وابستگي اجتماعي و ترک اعتیاد وجود دارد .جهت این همبستگي مستقیم
و مثبت است مبني بر اینکه به هر میزان که وابستگي اجتماعي اعضای انجمن مطالعهشاده بااال
بوده است به همان نسبت ترک اعتیاد نیز بیشتر بوده اسات .بناابراین ،ایان نظار کاه «هار چاه
پیوستگي فرد به خانواده ،دوستان و گروه بیشتر باشد ،به احتمال قوی اقدام به تارک اعتیااد در
وی نیز باال خواهد بود» ،با  00درصد اطمینان تأیید شد .از طرفي ضریب  R2یا ضریب تعیاین
بیانگر این است که  11/0درصد تغییرات مربوط به ترک اعتیاد فرد توسط وابساتگي اجتمااعي
او توجیه ميشود.
همبستگي در گروه مصرفکنندگان سنتي 9/:1 ،و در گروه سنتيا صنعتي 9/:8 ،اسات .در
گروه سنتي متغیر وابستگي تنها  9/90از مداومت بر ترک اعتیاد را تبیین ميکند درحااليکاه در
گروه سنتيا صنعتي  11درصد از مداومت در ترک اعتیاد از طریاق وابساتگي تبیاین مايشاود.
براساس آمار جدول ،متغیر وابستگي در گروه مصرفکنندگان سانتيا صانعتي بیشاتر از گاروه
سنتي بر مداومت در ترک اعتیاد تأثیر ميگذارد.
رابطة بین تعهد و ترک اعتیاد نیز تأیید شد و آمار نشان داد که رابطة متوسطي و )9/33باین
دو متغیر تعهد اجتماعي و ماندن بر ترک اعتیاد وجود دارد .این همبستگي بیانگر این است کاه
به هر میزان تعهد اجتماعي فرد باال باشد به همان نسبت احتمال ترک اعتیاد در وی نیز بیشترتر
خواهد بود .به عبارتي فرد معتادی که دستاوردها ،موفقیتها و موقعیتهای مطلوبي مثل شغل،
تحصیالت ،پرستیژ اجتماعي و در کل پایگاه اجتماعي باالیي دارد بسیار بیشتر احتمال دارد کاه
در اقدام به ترک اعتیاد و دوری از آن موفقتر باشد .بنابراین ،این نظر هیرشي که «هر قدر فارد
در محیطهایي مانند محیط تحصیل ،اشتغال و غیره نیاز بیشتری به سرمایهگاذاری درخصاوص
کنشهای موافق با جامعه احساس کند ،دلیال بیشاتری خواهاد داشات کاه بارای حفاظات از
دستاوردهای خود با دیگران ،همنوا بماند» ،تأیید ميشود .از طرفي ضریب  R2یا ضریب تعیین
بیانگر این است که  11درصد تغییرات مربوط به پاکي و ترک اعتیاد فرد توسط تعهد اجتمااعي
او توجیه ميشود.
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در مورد ارتباط بین مشغولیت به امور روزمر زندگي و ترک اعتیاد ،مقادار آماار پیرساون
برای میزان همبستگي ترک اعتیاد و مشغولیت اجتماعي نشاان مايدهاد رابطاة نسابتاً ضاعیفي
و )9/15بین دو متغیر مشغولیت اجتماعي و ترک اعتیااد وجاود دارد .یعناي باه هار میازان کاه
مشغولیت اجتماعي فرد بیشتر باشد ،به هماان نسابت احتماال تارک اعتیااد در وی نیاز بیشاتر
خواهد بود .بهعبارتي معتادی که مشغولیتهای اجتماعي وی باالست ،به همان نسابت احتماال
ترک اعتیاد نیز در وی برانگیخته ميشود .ضریب  R2یا ضریب تعیین بیانگر ایان اسات کاه 5
درصد تغییرات مربوط به ترک اعتیاد در فارد از طریاق مشاغولیتهاای اجتمااعي وی توجیاه
ميشود.
همبستگي مشغولیت با موفقیت در ترک برای گروه مصرفکننادگان سانتي 9/90 ،و بارای
مصرفکنندگان سنتيا صنعتي 9/30،است .ضریب تعیین برای گروه سنتيا صانعتي 11درصاد
است و در گروه مصرفکنندگان سنتي ،معنادار نیست .بنابراین ،متغیر مشغولیت بر تداوم تارک
اعتیاد در گروه سنتيا صنعتي به مراتب تأثیر بیشتری دارد.
در مورد رابطة بین میزان اعتقاد فرد به اصول اخالقي ،دیني و قانوني و تارک اعتیااد رابطاة
متوسطي و )9/3:بین دو متغیر اعتقاد فرد و ترک اعتیاد وجود دارد .ضریب  R2یا ضریب تعیین
بیانگر این است که  15/8درصد تغییرات مربوط به ترک اعتیاد در فرد از طریاق اعتقاادات وی
توجیه ميشود.
همبستگي اعتقاد با ترک برای گروه مصرفکنندگان سنتي 9/:1 ،و بارای مصارفکننادگان
سنتيا صنعتي 9/30 ،است .متغیر اعتقاد در گروه مصرفکنندگان سنتيا صنعتي تاأثیر بیشاتری
بر مداومت در ترک اعتیاد و پاکي آنها گذاشته است .بهطوریکه  11درصد از تغییارات تارک
اعتیاد گروه سنتيا صنعتي را اعتقاد آنها تبیین ميکند .درحاليکه در گروه سنتي این مقدار 19
درصد است.
در مورد فرضیات فرعي نیز همانطور که در ادامه ميآید ،بیشتر رابطهها تأیید شد.
در مورد رابطة بین میزان تعلق به گروه  NAو ترک اعتیاد نتایج زیر باه دسات آماد .رابطاة
قوی و )9/80بین دو متغیر تعلق به گروه و ترک اعتیاد وجود دارد .ضریب  R2یا ضریب تعیین
بیانگر این است که 9/:1درصد تغییرات مربوط به ترک اعتیاد در فرد توسط تعلق به گروه NA
توجیه ميشود .همبستگي در گروه سنتي  9/83و در گروه سنتيا صنعتي 9/09،است.
تعلق به گروه  ،NAدر مصرفکنندگان سنتيا صنعتي تأثیر بیشتری داشته است .بهطوریکه
بنا بر مقدار  :0 ،R2درصد از مداومت در ترک اعتیااد فارد در گاروه سانتيا صانعتي توساط
وابستگي به گروه  NAتبیین ميشود درحاليکه در گروه سنتي این مقدار 10درصد است.
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در رابطة بین تعلق به خانواده و ترک اعتیاد ،رابطة معناداری بین دو متغیر تعلاق خاانواده و
ترک اعتیاد وجود ندارد .به عبارتي در پژوهش حاضر ترک اعتیاد اعضای انجمن  NAربطي باه
میزان تعلق آنها به خانواده ندارد .رابطهنداشتن در مورد هار دو گاروه مصارفکننادگان ماواد
سنتي و صنعتي وجود دارد.
رابطة بین تعلق به دوستان و ترک اعتیاد در مورد هیچ گروه مصارفکننادگان ماواد مخادر
سنتي و صنعتي تأیید نشد.
رابطة نسبتاً متوسطي و )9/:1بین دو متغیر میزان شهرت و منزلت با ترک اعتیاد وجود دارد.
ضریب  R2یا ضریب تعیین بیانگر این است که 1:/1درصد تغییرات مربوط به تارک اعتیااد در
فرد به واسطة شهرت و منزلت توجیه ميشود .یعني اینکه به هر میازان فارد شاهرت و منزلات
باالیي داشته باشد به همان نسبت احتمال ترک اعتیاد نیز در وی بیشتر است.
همبستگي در گروه سنتي 9/10 ،و در گروه سنتيا صنعتي 9/31،است .شهرت و منزلت در
گروه سنتيا صنعتي تأثیر بیشتری بر مداومت بر ترک اعتیاد دارد .بهطوریکه11،درصد تغییرات
مداومت بر ترک اعتیااد در گاروه سانتيا صانعتي توساط شاهرت و منزلات تبیاین مايشاود
درحاليکه این مقدار برای گروه سنتي تقریباً  1درصد است.
بین دو متغیر اعتقاد به اصول اخالقي با تارک اعتیااد رابطاة متوساطي و )9/31وجاود دارد.
ضریب  R2یا ضریب تعیین بیانگر این است که  11/0درصد تغییرات مربوط به ترک اعتیااد در
اعضای انجمن از طریق میزان اعتقاد آنها به اصول اخالقي توجیه ميشود .یعني هر چه اعتقااد
فرد به اصول اخالقي بیشتر باشد ،به همان نسبت احتمال ترک اعتیاد نیز در وی بیشتر است.
همبستگي اعتقاد به اصول اخالقي با تداوم ترک در گروه مصرفکنندگان سانتي 9/39،و در
گروه مصرفکنندگان سنتيا صنعتي 9/31،است .بدین ترتیب اعتقاد به اصول اخالقي در گاروه
سنتيا صنعتي تأثیر بیشتری بر مداومت بر ترک اعتیااد دارد .باهطاوریکاه بناا بار مقادار ،R2
11درصد تغییرات ترک اعتیاد گروه سنتيا صنعتي توسط اعتقاد آنها به اصاول اخالقاي تبیاین
ميشود ،درحاليکه این مقدار برای گروه سنتي 9/10 ،است.
رابطة نسبتاً ضعیفي و )9/10بین دو متغیر میزان اعتقاد به اصول مذهبي با ترک اعتیاد وجاود
دارد .ضریب  R2یا ضریب تعیین بیانگر این است که  3درصد تغییرات مربوط به تارک اعتیااد
در اعضای انجمن توسط میزان اعتقاد آنها به اصول مذهبي توجیه ميشود.
همبستگي اعتقاد به اصول مذهبي با مداومت در ترک در گروه مصارفکننادگان سانتي در
سطح فراتر از  8درصد معنادار نیست ولي در مورد گروه مصرفکنندگان سنتيا صنعتي9/11 ،

معیدفر و زمانی سبزی /عوامل اجتماعی مؤثر بر تداوم عدم سوء مصرف...

017

است .بنا بر مقدار  9/91 ،R2تغییرات ترک اعتیاد در گروه سنتيا صنعتي مربوط باه اعتقااد باه
اصول مذهبي است .بنابراین ،در مورد مصرفکنندگان مواد صانعتي تاأثیر بیشاتری نسابت باه
معتادان به مواد سنتي گذاشته است.
مقدار آمار پیرسون برای میزان همبستگي اعتقاد باه اصاول قاانوني و تارک اعتیااد نشاان
ميدهد رابطة متوسطي و )9/30بین دو متغیر میزان اعتقاد به اصول قانوني با ترک اعتیاد وجاود
دارد .ضریب  R2یا ضریب تعیین بیانگر این است که 11درصد تغییرات مربوط به تارک اعتیااد
در اعضای انجمن توسط اعتقاد آنها به قانون توجیه ميشود.
همبستگي اعتقاد به قانون با تداوم ترک در گروه سنتي 9/:0 ،و در گاروه سانتيا صانعتي،
 9/81است .اعتقاد به قانون در گروه مصرفکنندگان سنتيا صنعتي تأثیر بیشتری بر مداومت بر
ترک اعتیاد ميگذارد .بهطوریکه  11درصد تغییرات ترک اعتیاد در این گروه مربوط به اعتقااد
به اصول قانوني است درحاليکه این مقدار برای گروه سنتي 18درصد است.
رابطة متوسطي و )9/:0بین پایگاه اجتماعي و تاداوم در تارک اعتیااد وجاود دارد .ضاریب
تعیین بیانگر این است که  1:درصد تغییرات مربوط به تداوم در ترک اعتیاد در اعضای انجمن
توسط پایگاه اجتماعي توجیه ميشود.
همبستگي برای گروه مصرفکنندگان سنتي 9/38 ،است .ولي بارای گاروه سانتيا صانعتي
معنادار نیست .همچنین19 ،درصد مداومت در ترک اعتیاد گروه سنتي توسط پایگااه اجتمااعي
تبیین ميشود.
همانطور که آمارها نشان مي دهند ،تاأثیر عوامال اجتمااعي در تاداوم تارک اعتیااد گاروه
مصرفکنندگان مواد مخدر سنتيا صنعتي بیشتر از سنتي است.
بدین ترتیب ،بررسي روابط دومتغیری میان تکتک متغیرهای اصلي و متغیر وابساته نشاان
داد که تمام متغیرها ،رابطهای مثبت و معنادار با متغیر ترک اعتیاد دارند ،کاه از ایان باین متغیار
«تعهد» قویترین رابطه و متغیر مشغولیت ضعیفترین رابطه را با متغیر مداومت در ترک اعتیاد
نشان دادند.
نتایج حاصل از بررسي روابط چندمتغیری میاان متغیرهاا ،یاا تحلیال رگرسایوني ،باهطاور
خالصه این بود3
متغیر وابستگي و ،)9/18به طور غیرمستقیم از طریق تعهد و اعتقااد بار ماداومت در تاداوم
ترک تأثیر دارد.
متغیر تعهد و )9/33در تداوم ترک تأثیر مستقیم دارد.
متغیر اعتقاد و )9/18به واسطة تعهد در تداوم ترک تأثیر غیرمستقیم ميگذارد.
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پایگاه اجتماعي و )9/11از طریق مشغولیت ،وابستگي و اعتقاد بار تعهاد و از آن طریاق در
تداوم ترک تأثیر دارد.
مشغولیت و )9/19بهطور غیرمستقیم از طریق پایگاه بر اعتقاد و وابستگي تأثیر دارد که آنها
نیز از طریق تعهد در تداوم ترک تأثیر ميگذارند.
از میان متغیرها ،بیشترین تاأثیر را تعهاد باه میازان  9/33داشات و ضاعیفتارین تاأثیر را
مشغولیت و )9/19از طریق غیرمستقیم داشته است.
آمارهها نشان دادند که تأثیر متغیرها در تداوم ترک اعتیاد در گاروه مصارفکننادگان ماواد
صنعتيا سنتي بیشتر از گروه سنتي است.

پیشنهادها
با توجه به یافتههای پژوهش و همچنین مشاهدات و دریافتهاای ناشاي از حضاور در میادان
ميتوان گفت که معتادان متمایل به ترک حاضر در انجمن  ،NAبه واسطة اعتماد به نفساي کاه
با شرکت در جلسات در آنها پدید ميآید و با اقدام باه تارک ،عازت نفاس ازدساترفتاه یاا
پایینآمده در آنها تقویت ميشود بنابراین ،هر روز بهتر و مصممتر از روز قبل در تارک خاود
پایدار ميمانند .تعلیمات  NAو قدمها و سنتهای دوازدهگانهای که بارای آنهاا آماوزش داده
ميشود ،در ارتقای شخصیت آنها و همچنین باالبردن اعتقادات و پایبندی آنها به هنجارهاا و
اصول اخالقي ،دیني و مذهبي ،تشویق آنها به گذراندن اوقات فراغات باا اعضاای انجمان و
خانواده و سوقدادن آنها به سوی زندگي پرتالش و دادن امید بارای آیناده و زنادگي بهتار و
همچنین شناساندن پدید اعتیاد و کالبدشکافي این معضل ،از نیاز رواني تا خود اعمال مصارف
به اعضای انجمن ،آنها را در آگاهي همهجانبه نسبت به معضل اعتیاد کمک ميکند.
درواقااع شخصاایت ازدسااترفت اة یااک معتاااد را ماايتااوان از طریااق شخصاایتبخشااي و
منزلتبخشي به وی بازگرداند و بدینوسیله وی را دوباره به جامعه پیوند زد .بنابراین ،ميتاوان
گفت اگر تعلیماتي که انجمن  NAبه اعضایش ميدهد ،از هماان ابتادا و از دوران کاودکي باه
افراد داده شود ،مشکل اعتیاد به حداقل خود ميرساد و از ایان حالات نگارانکننادهای کاه از
حالت خانمانسوز به جامعهسوز تبدیل شده است ،درميآید .البته نکتة اساساي ایان اسات کاه
ميتوان گفت رسانههای جمعي تعلیمات  NAرا ميخواهند القا کنند و تمام تالش خود را هام
در این زمینه به کار ميبرند ،ولي دلیل اینکه چرا آن تعالیم و القائاات در وجاود افاراد جامعاه
نهادینه نميشود و مثل  NAمقبول واقع نميشود ،براساس مشاهدات میداني ،ميتوان گفت کاه
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انجمن  NAاول خودش را ميقبوالند و اثبات ميکند بهطوریکه تماام افاراد شارکتکنناده در
انجمن با تمام وجود از صمیم قلب خود را به رعایت تعالیم ارائهشده ملزم ميدانناد .بناابراین،
ميتوان پیشنهادهای زیر را ارائه داد3
 .1ارائة تعالیم اخالقي توسط رسانهها متناسب باا نیازهاای افاراد در رد ساني مخصاوص
خودش؛
 .1القای هنجارها با تأکید بر عواقب مثبت و انبساط روحي که به دنبال دارد نه باه واساطة
ترساندن و تأکید صرف و خشک بر عواقب منفي؛
 .:ایجاد فرصت شغلي برای همة افراد جامعه؛
 .3شخصیتدادن به افراد جامعه؛
 .8ایجاد فرصت سازنده و مفرح برای گذراندن اوقات فراغت در جامعه؛
 .0تشکیل گروههای تخصصي برای ارائة راهکار و اجرایيکردن آنهاا در جهات بارآوردن
نیازهای افراد برای همة طبقات و همة گروههای سني در جامعه ،متناسب با خودشان؛
 .1تالش بیشتر در کنترل و کمشدن توزیع مواد مخدر در جامعه؛
 .5تشکیلدادن NGOهای متنوع در جهات گذرانادن اوقاات فراغات و کارهاای گروهاي
بهمنظور جلوگیری از محفليشدن گذران اوقات فراغت؛
 .0با توجه به تبیین  10درصدی تداوم تارک اعتیااد از طریاق عوامال اجتمااعي ،پیشانهاد
ميشود که پژوهشگران بعدی ،عوامل تأثیرگذار دیگر را مورد پژوهش قرار دهند.
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