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 چکیده
 یها پژوهش یشتررا بررسي کند. ب یادمؤثر بر ترک اعت يپژوهش حاضر سعي دارد عوامل اجتماع

را از  یدهپد ینا یاند و کمتر پژوهشگر داشته یدتأک یادبر عوامل مؤثر بر اعت یاداعت ینةشده در زم انجام
و  يروان عواملانجام شده، بر  يکرده است و اگر هم پژوهش يبررس یادمنظر عوامل مؤثر بر ترک اعت

به عبارت  یا یادمؤثر بر ترک اعت يکه صرفاً بر عوامل اجتماع يداشته است و پژوهش یدتأک یزیولوژیکيف
تا در  یماساس بر آن شد ینبهتر بر کنترل قطع سوء مصرف پرداخته باشد، انجام نگرفته است. بر هم

مثل  يو نقش عوامل اجتماع یمکن هنگا یادترک اعت ةبه مسئل يپژوهش از منظر خاص عوامل اجتماع ینا
اعتقاد به هنجارها و اصول  ینهمچن ي،اجتماع یگاهپا ي،، دوستان، منزلت شغلNAخانواده، انجمن 

که  یکردهایيرو برخالف .یمکن يمسئله بررس ینرا در ا يو مذهب ینيد یماتتعل ینو همچن ياخالق
در  یتپژوهش حاضر موفق دانند، يم یزیولوژیکيو ف یاز عوامل فرد يناش یشتررا ب یادو ترک اعت یاداعت

کنترل  یاز تئور یزموضوع ن ینا یلتحل ی. براداند يم ياز عوامل اجتماع يناش یشتررا ب یادترک اعت
در مورد  يکنترل اجتماع شدن یشترتوان گفت که با ب يم یتئور یناستفاده از ا . بایما بهره برده ياجتماع

 يبررس یپژوهش برا ینمورد استفاده در ا روش .شود يم یشتردر قطع سوء مصرف ب یتافراد، موفق
جوان انجمن  یرا اعضا یقتحق یآمار ةاست. جامع یمایشيمذکور، روش پ های یهصحت فرض یزانم

NA یکرتل یفپرسشنامه و در قالب ط یقاز طر یزها ن داده یآور . جمعدهند يم یلتشک یانهشهرستان م 
 یراست که متغ ینطور خالصه، ا به یرها،متغ ینا یانروابط م يحاصل از بررس نتایج  انجام گرفته است.

 یادبر ترک اعت را مستقیم یرغ یرتأث ینکمتر یتمشغول یررا و متغ مستقیم یرو غ یممستق یرتأث یشترینتعهد ب
 یتموفق رند،برخوردا یيکه از تعهد باال یافراد دهد يپژوهش نشان م ینا یجداشت. به عبارت بهتر، نتا

در تداوم ترک  ياجتماع کنترل .دهند يرا در قطع مصرف و تداوم در ترک از خود نشان م یشتریب
 يکه فقط مواد سنت ينسبت به کسان کردند، يرا مصرف م يو سنت يکه هر دو مواد مخدر صنعت يمعتادان

   داشته است. یشتریب یرتأث کردند، يمصرف م

  گانواژ کلید 
  .یرشيه یةمعتاد، نظر ، يعدم سوء مصرف، کنترل اجتماع یاد،اعت

                                                           
 smoidfar@ut.ac.ir                 دانشگاه تهران یعلوم اجتماع ۀدانشکد یاردانشنویسنده مسئول،  0.
 zshahram348@gmail.com                             دانشگاه تهران یشناس جامعهکارشناس ارشد . 1
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 بیان مسئله

هاا، از باین رفاتن مشااغل و      تصور درست جامعه از شیوع مصرف مواد مخدر، نابودی زندگي
هاای گازاف    شادن مادارس، افازایش جارایم، هزیناه      ها، آلاوده  خانوادهشدن  ها، متالشي مهارت

کنناد  حیاات و    درصد مردم این پدیده را تهدیاد  09اقتصادی در تمام زوایاست. به همین دلیل 
، باه نقال از صادیق    0831:59اناد ووزارت فرهناو و ارشااد اساالمي،      امنیت اجتماعي دانسته

 (.10331:50سروستاني، 
درستي در دل مردم هول و هراس ایجاد  اد به مواد مخدر و پیامدهای آن بهوجود پدید  اعتی 
ها را خواهان نوعي اقدام جمعي و اساسي بارای کنتارل و پیشاگیری آن     کند و همة خانواده مي
هاای جاایگزین در    ساز اجتماعي مانند بیکاری و سرخوردگي، نبود برنامه سازد. عوامل زمینه مي

های اصالي   وان، قیمت ارزان و دسترسي آسان به مواد مخدر، محرکزندگي جوانان، عرضة فرا
هاا را دامان    گرایش روزافزون جوانان شهری و روستایي به مواد مخدر شاده اسات و نگراناي   

قیدوشرط مردم از هر نوع برنامة مبارزه با مواد مخدر در دو دهاة   زند. پشتیباني عمومي و بي مي
ها و کل جامعه نسبت به اشاعة روزافازون   س افراد و خانوادهها و هرا گذشته نشانة بارز نگراني

 (.10331:50آلودگي به مواد مخدر است وصدیق سروستاني، 
مصارف ماواد مخادر را روشان      های پزشکي جدید، مکانیسم رواني و فیزیولاوژیکي   یافته

رح دهد که مسئلة ترک اعتیاد وجود ندارد بلکه قطع مصارف ماواد مطا    ساخته است و نشان مي
کننده مترتب  است. روانپزشکان بیشتر عوامل روانشناختي و شخصیتي را که به خود فرد مصرف

اند. پژوهشگر در پژوهش حاضر، عوامل اجتماعي مؤثر بر قطاع مصارف و    است، پژوهش کرده
کنندگان در طاول مصارف    کند. از آنجا که بیشتر مصرف پایداری در قطع مصرف را بررسي مي

هاا موفاق باه قطاع مصارف پایادار        کنند ولي تنها تعادادی از آن  ع مصرف ميخود اقدام به قط
هایي که موفق باه   د که چه عوامل اجتماعي در میان آنشو  شوند، این مسئله حایز اهمیت مي مي

طاور   کند. براساس آمار، سالیانه به شوند، فرق مي هایي که موفق نمي شوند و آن قطع مصرف مي
، باه  1:51کنند وستاد مبارزه با مواد مخادر،   کز ترک اعتیاد مراجعه مينفر به مرا 11811متوسط 

(. از آنجا که عوامل مؤثر بر مصرف اگر به مقادار زیاادی   10131:50نقل از صدیق سروستاني، 
تواند در میاان   باشد، عوامل مؤثر بر قطع مصرف نیز مي کنندگان مشترک  در مورد بیشتر مصرف

  ها منظور نظر پژوهش حاضر قرار گرفته است. آن ها مشترک باشد؛ شناسایي آن
نهایات   ند. درشاو  کنند  ماواد سانتي و صانعتي بررساي ماي      در این پژوهش جوانان مصرف

شود، کدام عوامل اجتماعي در قطع مصرف مواد مخدر مؤثر بوده اسات. همچناین    مشخص مي
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وجود دارد یاا خیار.   کنندگان مواد مخدر سنتي و صنعتي تفاوتي  که بین مصرف شود روشن مي

هاا از لحاات تاأثیر عوامال اجتمااعي نیاز        همچنین اگر تفاوتي وجود دارد، در قطع مصرف آن
 هایي است. تفاوتي هست یا خیر، و در صورت وجود تفاوت، در چه جنبه

 ضرورت پژوهش
از آنجا که بیشتر جمعیت کشور، جوان هستند و به هماین دلیال نیاز کشاور جاوان محساو        

یابد. و اما اهمیت مضاعف آن موقع معني پیادا   ئل جوانان در هر بعد آن اهمیت ميشود مسا مي
گیرناد و اماا زمااني باه معضال اصالي        های جدی قرار مي کند که جوانان در معرض آسیب مي

 د.شو  گیر جوانان مي ها، یعني اعتیاد گریبان شود که بدترین این آسیب تبدیل مي
دلیل پیامادهای منفاي آن بارای     آثار سوء فردی، بلکه همچنین به دلیل تنها به مصرف مواد نه

جامعه، به مسئلة اجتماعي بسیار مهم و خطرناکي تبدیل شده است. مصرف مواد مخدر یکي از 
ها و ارتکا  جرایم است و بهداشت و سالمت افراد و جامعاه   عوامل اصلي اختالل در خانواده
های اقتصادی آن برای کشوری مانند ایران از حاد   ینهسازد و هز را با خطرهای جدی مواجه مي

خصوص مواد جدید و صنعتي که اخیاراً   (. به10931:50تصور خارج است وصدیق سروستاني، 
مراتب بیشتر از مواد سنتي مثل تریاک است. موقعیت ایران باه   زیاد شده و تأثیرات مخر  آن به

در یعني افغانستان و در مسیر ترانزیت آن باه  کنند  مواد مخ ترین تولید لحات همسایگي با اصلي
داشتن یکي از دالیل گسترش مصرف مواد مخدر در ایران بوده است ولي ما با عوامل  اروپا قرار

هاای   کار داریم. در مورد عوامل اجتماعي مصارف، پاژوهش   اجتماعي مرتبط با مواد مخدر سرو
هاایي   مؤثر بار قطاع مصارف پاژوهش    زیادی انجام گرفته است ولي در زمینة عوامل اجتماعي 

هایي در سطح محدود انجام یافته، در حیطة روانشناسي  صورت نگرفته است و اگر هم پژوهش
شاناختي در ایان    های جامعه و شخصیتي توسط پزشکان و روانپزشکان بوده است. پس پژوهش

آنکه تبعاات آن  نماید. بیشتر افراد جدای از علل ابتال به سوء مصرف، پس از  زمینه ضروری مي
شاوند. عوامال    ها موفق ماي  کنند ولي تنها برخي از آن کنند اقدام به قطع مصرف مي را درک مي

هاا   بسیاری اعم از رواني و شخصیتي، اقتصادی و اجتمااعي در موفقیات یاا عادم موفقیات آن     
چاون  کاار داریام.    ند سارو ا ند. در این پژوهش با عوامل اجتماعي که در این زمینه دخیلا دخیل

شاود،   مواد مخدر صنعتي نیز به مواد مخدر سنتي اضافه شده است و توسط جوانان مصرف مي
گیریم و به این ترتیاب میازان موفقیات دو گاروه در      کنندگان را در نظر مي هر دو گروه مصرف

تا دالیل اجتماعي مؤثر در توفیق یاا عادم توفیاق در     شود مي  بررسياقدام به قطع مصرف مواد 
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د که آیا تفاوتي بین این دو گروه از لحات مصرف یا قطاع  شو  ف شناسایي و مشخص قطع مصر
شاناختي در ایان زمیناه     مصرف وجود دارد یا خیر. به این ترتیب شناخت کافي از منظر جامعاه 

آید تا در راستای تقویت عوامل اجتماعي مؤثر در قطع مصرف یاا از میاان برداشاتن     حاصل مي
  رف مورد توجه قرار گیرند.عوامل مزاحم در قطع مص

 پژوهشاهداف 
 * 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؛ 

جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتي و * بررسي تأثیر عوامل اجتماعي مؤثر بر قطع مصرف 
  ها. سنتي، در صورت وجود تفاوت میان آن

 نیشیپ های و پژوهش مطالعات
 یداخل های پژوهش

 ها به عوامل شتر آنیب يولاست اد انجام گرفته یدر مورد اعت یادیز های پژوهشدر داخل کشور 
بار  مؤثر  به عوامل یو پرستار يپزشک یها هم در رشته هایي پژوهشاند.  اد پرداختهیبر اعتمؤثر 

اناد. چناد    کرده یمسئله را واکاو يو روان يکیولوژیزیشتر از لحات فیاند و ب اد پرداختهیترک اعت
و  ی، اقتصااد يشاناخت  ل روانئکار شده است که مساا  ياجتماع یپژوهش هم در رشتة مددکار

 اند. قرار داده پژوهشرا مورد  ياجتماع
علال بازگشات   »با عنوان  پژوهشيخانم دکتر فاطمه افشار مقدم  یيبا راهنما ينیکورش ام 

اد شاهر همادان در   یترک اعت ين به مراکز دولتیدر مراجع يونیاد با مواد افیمجدد معتادان به اعت
 يدرماان  يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک یيو ماما یپرستار  در دانشکد« 1:10سال 

ی انجاام داد.  پرساتار  ش روانیگارا  ا یارشد آموزش پرساتار  يرشناسدر سطح کا يد بهشتیشه
 يا نااتوان یا علل بازگشت مجدد بعد از قطع مصرف  یيشناسا يپ در پژوهشن یدر ا پژوهشگر

 در ترک مصرف است.  
در زمینة ترک اعتیاد را ارزیابي کارد. پاس از    شده های انجام پژوهش 1:01اورنو در سال 

ف و چندین بررسي علل مهم گارایش مجادد معتاادان باه اعتیااد را      های مختل ارزیابي پژوهش
شمرد3 محیط اجتماعي آلوده، نقص در معالجه، دوستان معتاد، بیماری و یا وابستگي  چنین برمي

  جسمي و روحي، در دسترس بودن مواد مخدر، برخورد بد جامعه و خانواده با معتاد و بیکاری.
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دانشگاه عالمه طباطبایي در ساطح کارشناساي ارشاد    خانم فاطمه جعفری نیز پژوهشي در 

مقایساة عوامال مارتبط در عاود     »مددکاری اجتماعي با راهنمایي دکتر احمد حسیني با عناوان  
در « اناد  اند و افراد معتادی که عود نداشته بیماری اعتیاد نزد بیماراني که سوء مصرف مواد داشته

قسمت بحث تعیین فرایند عود است که در این  ترین انجام داد. در این پژوهش مهم 1:50سال 
  راستا بر عوامل اجتماعي، رواني، فرهنگي و فیزیولوژیکي دقت شده است.

های کاربرد مصاحبة انگیزشي در درمان معتاادان ایراناي    ای زمینه مجید قرباني نیز در مطالعه
هاای   به تفاوت« انکاربرد مصاحبة انگیزشي در درمان معتاد»را بررسي کرد. وی ضمن توصیف 

مواجهاه، آماوزش مهاارت و رویکارد غیار       ا رویکرد مصاحبة انگیزشي با ساه رویکارد انکاار   
کند. همچنین پنج اصل عمومي مصاحبة انگیزشي و اناواع رویکردهاای    دستورالعملي اشاره مي

 کند. آن را بررسي مي
شاناختي   ا رفتااری  ای در زمینة پیشگیری از بازگشت براساس مدل فرشاد نعمتي نیز مطالعه

مارالت انجام داده است. نعمتاي در پاي مشاکل شاایعي کاه بیشاتر باه رویکردهاای درمااني          
نماید و میزان باالی بازگشت پس از درمان را باه دنباال دارد، اقادام     ووابستگي دارویي( رخ مي

 رفتاری مارالت کرده است. این مدل مبتني بار دو محاور عماده اسات3     ا به تست مدل شناختي
هاای   های ضروری بارای مقابلاه باا موقعیات     های هشداردهنده و ایجاد مهارت تشخیص نشانه

 پرخطر. 

 خارجی های پژوهش
ها و معتادان به سایگار و   ، علل عود را برای الکلي1003مارالت و گوردن در پژوهشي در سال 

تقسایم کردناد. علال     1فردی و بین 1فردی ها علل را به دو دستة درون هرویین بررسي کردند. آن
هاای جسامي    های هیجااني منفاي، حالات    فردی در بازگشت مجدد به اعتیاد شامل حالت درون

فاردی شاامل    شادن و علال باین    خاوردن و وسوساه   هاای هیجااني مثبات، گاول     منفي، حالات 
هاای مثبات هیجااني در     های ارتباطي، فشارهای اجتماعي برای مصرف ماواد و حالات   تعارض

  نواع تعامالت بود.ارتباط با بعضي ا
پژوهشي در زمینة پیشگیری از عود مصرف مواد مخدر  1001کارول و همکارانش در سال  

های الزم برای کمک به فرد جهت تکامل یک شبکة حمایتي پیشگیری از  ها قدم انجام دادند. آن

                                                           
1. Enviormental- Intrapersonal Determenats 
2. Intrapersonal Determenats 
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( عود را بدین صورت مطرح کردند3 الف( ابتدا باید مددجو اعضاای شابکه را تعیاین کناد؛      
گیاری   تواند حمایت را طلاب کناد تصامیم    مددجو باید در رابطه با اینکه چطور و چه موقع مي

  د.شو ، اجرا و در صورت نیاز تعدیل مي ، تمرین ریزی کند؛ ج( یک طرح عملي برنامه
( در زمینة عوامل مؤثر در عود مصرف مواد مخدر و الکل، به 1005ای و کاتاالنو طي مطالعه

که قدرت فاکتورهای مؤثر در عود وابستگي به مواد مختلاف باا هام متفااوت      این نتیجه رسید
علت مواد در مقام اول از  است، به نحوی که در عود ترکیبات تریاک، درجة صدمة ایجادشده به

گیرد و عواملي مانند اختالالت روانپزشکي، طول مادت و کیفیات درماان،     نظر اهمیت قرار مي
های عاطفي منفاي و نقاص در    نواده، حمایت گروه همتا، وضعیتدرگیری در جرایم، فقدان خا

 شوند.  ها در درجات بعد واقع مي مهارت
پس از بررسي منابع مختلف، علل گارایش معتاادان را ماوارد زیار      1001لونیسون در سال 

های منفي یا مثبت خلاق از قبیال ناامیادی،     . عوامل یا متغیرهای عاطفي مثل وضعیت1داند3  مي
ي و انزوا، احساس اضطرا  و افساردگي، لاذت نباردن از زنادگي، عصابانیت، ماللات و       تنهای

هاای انطبااقي، یاا نقاص در      . متغیرهای رفتاری چاون مهاارت  1لیاقتي؛  خستگي و احساس بي
هاای فارد باه فرایناد      . متغیرهای شناختي مانند نگارش :بودن؛  های اجتماعي و تکانشي مهارت

هایي که خطار بااالی    ها برای انطباق با موقعیت در زمینة توانایي بهبودی و درمان، درک از خود
. متغیرهای محیطاي و باین فاردی مثال از دسات دادن      3عود دارند، و سطح عملکرد شناختي؛ 

کردن با یک  زندگي های اجتماعي و خانوادگي، فشارهای اجتماع برای استفاده از مواد و موقعیت
حاصالي در   ني کاه محال تجماع معتاادان اسات(، باي      کنناد  دارو، واردشادن در امااک    مصرف

. متغیرهاای فیزیولاوژیکي،   8به تفریحاات ساالم؛    نداشتن عملکردهای تحصیلي یا کاری، عالقه
شامل اشتیاق، عالیم سندروم قطع مصرف، بیماری مزمن، مشکالت و مسائل جنسي، دردهاای  

. 0انپزشاکي یاا طباي؛    شاده بارای اخاتالالت رو    جسمي، پاسخ به دساتورات دارویاي اساتفاده   
متغیرهای روانپزشکي مانناد حضاور یاک بیمااری روانپزشاکي تاوتم، شادت بااالی اخاتالل          

. متغیرهای مذهبي از قبیل احساس گناه و شرم شدید، احسااس پاوچي، وجاود    1روانپزشکي؛ 
. متغیرهای مربوط به درمان مانند نگرش منفي نسبت 5معني بودن زندگي؛  احساسات دال بر بي

هاای   های نوتواني، فقدان سارویس  های مراقبتي ناکافي بعد از برنامه ریافت کمک، سرویسبه د
 درماني مددجویان با تشخیص توتم. 

دول و نیزواناادر پژوهشااي را دربااار  درمااان نگهدارنااده بااا متااادون در بخااش متابولیااک  
ت اجتمااعي  آغاز کردند. بهبود شاایان توجاه وضاعی    :100بیمارستان دانشگاه راکفیلر در سال 

 بیماران طي این برنامه بیش از حد تصور بود.
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 مبانی نظری
کناد.   های اجتماعي بروز پدید  اعتیاد را تبیین ماي  شده در زمینة انحرافات، زمینه نظریات مطرح

منزلة عوامل مؤثر بر ترک آن در نظار   توان به اما از این منظر که نبود عوامل مؤثر بر اعتیاد را مي
تواند ما را در استفاده از آن نظریات در پژوهش حاضر مجاز کند ولي باید از اغلاب   ميگرفت، 

 صورت سلبي استفاده کرد.   ها به آن
ند و ابعااد بیشاتری از   کن صورت ایجابي مسئله را تبیین مي از طرفي برخي از این نظریات به

ها، نظریاتي کاه در   آن شده و نقد دهند. با مرور نظریات مطرح موضوع را تحت پوشش قرار مي
 د.شون  ها به کار گرفته شدند، مشخص مي ساختن فرضیه

افراد به نهادهاا   نداشتن يکه وابستگي استوار است فرض اساسي دورکیم بر این دگاه آنومید
شاود و   يما  ير آن موجب رفتار انحرافا یل خانواده، مدرسه و نظایاز قب ياجتماع یها و سازمان

. در رابطاه باا پاژوهش    جو کارد و جست يد در عوامل اجتماعیرا با يافرفتار انحر ياصل ةشیر
عبارت دیگر فارد   نباشد، یا به نداشتن توان گفت که اگر این وابستگي صورت سلبي مي حاضر، به

 ها وابسته باشد، عامل اعتیاد از بین خواهد رفت. به نهادها و سازمان
صورت سالبي   کند. آن را به عتیاد را تبیین ميعد انزواگرایي پدید  ابُدیدگاه آنومي مرتون از  
تواند منجر به تارک اعتیااد ایشاان     گونه مطرح کرد که از انزوا درآمدن فرد معتاد مي توان این مي

صورت ایجابي تعلق فرد باه خاانواده، اطرافیاان و نهادهاا را      که تئوری هیرشي به حالي شود. در
ه خانواده و نهادهاست، هم مبین ارتباط است که د که خود هم مبین وابستگي فرد بکن مطرح مي

 یکي از عوامل از انزوا در آمدن است. 
رواني دارد. با عنایات باه اینکاه اغلاب      ا تقویت افتراقي رونالد آکرز، زمینة اجتماعي  نظریة
اجتمااعي   ا گرفته در زمینة اعتیاد، خصوصاً ترک اعتیاد بیشتر بعد روانشناختي های انجام پژوهش

هاای   کنناده  اند، هدف اصالي ایان پاژوهش صارفاً بررساي نقاش تعیاین        له را بررسي کردهمسئ
 اجتماعي در تبیین مسئلة مداومت بر ترک اعتیاد است.  

کنناد. ولاي باه دو دلیال در      های رویکرد تضاد نیز انحرافات اجتمااعي را تبیاین ماي    نظریه
این پژوهش عوامل مؤثر بر اعتیااد،  توانند استفاده شوند. اول اینکه، در  های حاضر نمي پژوهش

مورد پژوهش نیستند، بلکه عوامل مؤثر بر موفقیت و تاداوم تارک اعتیااد مطارح هساتند. دوم      
شده که شهرستان است، تفاوت خیلي زیادی بین طبقات جامعه وجاود   اینکه در جامعة پژوهش

 ندارد. 
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ند، نظریة هوارد کن از مجرای تعریفي که برای اعضای خویش از مواد مخدر مي NAانجمن 
شاان بار آن    کنندگان مواد از تجربه کند. براساس این نظریه تعاریف مصرف اس. بکر را تأیید مي

کنندگان از طریق تفسیر تجربة خویش، دانش و تعااریفي را باه    گذارد و مصرف تجربه تأثیر مي
های اجتماعي خاص دارند. بنابراین، نظریة وی  ریشه در مشارکت در گروه دهند که هم ربط مي

 در تداوم ترک اعتیاد استفاد  نظری شود. NAتواند در سنجش تأثیر انجمن  مي
ها و  سازماني اجتماعي به این دلیل که معتقد است، اساس سازمان اجتماعي، سنت نظریة بي 

کنناد،   عاً در طول دوران پایداری، مردم را کنترل مياند و خانواده، همسایگي و جامعه جم رسوم
هاا، رساوم و    تواند ما را از طریق سانجش تعلاق فارد معتااد باه خاانواده، اطرافیاان، سانت         مي

 هنجارهای اخالقي و قانوني یاری کند.
تواند در تبیین تارک اعتیااد ماواد مخادر      فرهنو مصرف ترکیبي مواد مخدر مي نظریة خرده 

 مورد استفاده واقع شود.  سنتي و صنعتي 
های ناابرابر   تواند استفاده از نظریة فرصت ، ميNAدر نظر گرفتن فرصت حضور در انجمن  

های ناهنجار قبلي را ترک گوید  تواند موقعیت که فرد معتاد مي را در این پژوهش مجاز کند. چرا
 و موقعیت جدیدی را که پیش آمده برای خود غنیمت شمارد.

با در نظر گرفتن وابستگي به جامعاه، تعهاد و نگهداشات خاود در جامعاه،       نظریة هیرشي 
واسطة آن کمبود فرصت برای انحراف و همچنین اعتقاد به اصول اخالقي،  میزان مشغولیت و به

مذهبي و قانون بر عوامل اجتماعي مؤثر بر همنوایي فرد با جامعه تأکیاد دارد. بناابراین، بیشاتر    
رک اعتیاد را در خود جماع کارده اسات. بناابراین، در پاژوهش حاضار       عوامل مؤثر بر تداوم ت

 شود. منزلة نظریة اصلي و غالب استفاده مي به

 یرشیه یکنترل اجتماع يۀنظر
کند، کساني که به اجتماع خود دلبستگي دارند، تمایل باه تبعیات    نظریة کنترل اجتماعي بیان مي

اند ممکن است تمایل به نقض  اجتماع خود بریدهکه کساني که از  حالي از مقررات هم دارند. در
 (.  11831:13آن مقررات داشته باشند ورابرتسون، 

بندی شد. این تئوری بار ایان    صورت 1000تئوری کنترل اجتماعي توسط هیرشي در سال 
فرض استوار است که کجروی ناشي از ضعف یا گسستگي تعلق فرد به جامعه است که بر اثار  

 (.:0931:5آید ومحسني تبریزی،  ت اجتماعي به وجود ميضعف کنترل و نظار
اسااس   . اعمال اجبار اجتماعي که بار 1گیرد3  کنترل اجتماعي عموماً از دو طریق صورت مي 
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های گونااگون   های رفتاری محیط با کاربرد شیوه های زندگي و مدل آن افراد را به پذیرش شیوه

اساس آن افراد را باه انجاام رفتارهاای یکساان      ع که بر. اقنا1دارد.  نظیر مجازات و تنبیه، وا مي
ناد وبیارو،   کن سازند و آنان را به پذیرش هنجارهای رفتاری با تکیه بر آزادی وادار مي مجبور مي
:3531:00  .) 

بنا بر تئوری هیرشي، کنترل و نظارت اجتماعي ابزار مهمي در تثبیت هنجارهاای اجتمااعي   
بروز و پیدایش هر گونه انحراف شود. اگر کساي خاود را در    تواند مانع شود و مي محسو  مي

مابین معتقد باشد باه خاود اجاازه     های في معرض دید مستقیم دیگران احساس کند و به ارزش
نخواهد داد مرتکب خالف و بزه شود. به تعبیر دیگر، کنتارل اجتمااعي منجار باه یکپاارچگي      

، خود عامال بسایار ماؤثری در پیشاگیری از     شود و اقتدار ناشي از یکپارچگي بیشتر جامعه مي
 (.  :0131:5انحراف و بزهکاری است ومحسني تبریزی، 

                       شاود باه شارح زیار بیاان       این تئوری چهار نوع عنصر را که سابب پیوناد باه جامعاه ماي     
 کند3  مي

. وابستگي3 اگر فردی به هنجارهای اجتماعي و تمایالت و انتظارات دیگران اهمیت ندهد 1 
د و خاود را  شو تفاوت باشد، پیوندش با جامعه ضعیف مي ها بي نظریات و عقاید آنو نسبت به 

کردن هنجارها، وابستگي باه دیگاران    بیند که مرتکب انحراف شود. مبنای اصلي دروني آزاد مي
هایي است کاه فارد    است. تعلق خاطر داشتن نسبت به دیگران و نهادها در جامعه یکي از شیوه

شاود کاه فارد     زند. ضعف چنین پیوندهایي موجب ماي  به جامعه پیوند ميخود را از طریق آن 
 خود را در ارتکا  جرم آزاد ببیند.

. تعهد3 کساني که زمان، انرژی و کوشش خود را صرف امور مرسوم مانند تحصیل، کسب 1 
هاای متاداول زنادگي روزماره      کنناد و باه فعالیات    انداز مي شغل، کسب شهرت، منزلت و پس

 پذیرند.  روی مي خود از ارتکا  به کج برای حفظ موقعیت متعهدند 
. مشغولیت3 افراد در طول زندگي خود زمان و انرژی محدودی دارند. درگیاری در اماور   :

د. افاراد بیکاار و ولگارد    شاو  شدن رفتار مي گیر است و خود سبب محدود زندگي روزمره وقت
 وقت بیشتری برای هنجارشکني دارند.

قاد افراد به اصول اخالقي، نظام هنجارهای اجتماعي و رعایت قوانین، موجب . اعتقاد3 اعت3
روی هماوار   شود و ضعف چنین اعتقادی راه را بارای کاج   احساس وظیفه نسبت به دیگران مي

 (.:1131:5کند وصدیق سروستاني،  مي
ه دارند کنند، غالباً اعتقاد اخالقي مشاب های اجتماعي مشترک زندگي مي افرادی که در محیط
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های انساني نظیر تشریک مساعي، حمایت از حقوق دیگران و اجرای ضوابط قانوني  و به ارزش
گذارند. چنانچه این اعتقادات وجود نداشته باشد یا ضعیف باشد، احتماال مشاارکت    احترام مي

 افراد در اقدامات ضد اجتماعي بیشتر است.

تر شوند، تعهدات افراد به جامعه کمتار   یفاین نظریه هر اندازه چهار مورد مذکور ضع بنابر 

شادن ایان ماوارد موجاب       شاود و باه عکاس قاوی     و ضعف تعهد به رفتار انحرافي منجر ماي 

 شود. گیری از رفتار انحرافي مي کناره

 پژوهشهای   فرضیه
، پاژوهش و چاارچو  نظاری    پژوهشاگر تجرباي و مشااهدات    های پژوهشبا توجه به مرور 

 فرضیات زیر تدوین شد3

 یاصل یها هیفرض
 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.ن وابستگي اجتماعي فرد و مداومت د* بین میزا

 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.یزان تعهد اجتماعي فرد و مداومت د* بین م

 مستقیمي وجود دارد. ةر ترک اعتیاد رابطمیزان مشغولیت اجتماعي و مداومت د* بین 

ر ترک اعتیاد رابطه وجود اخالقي، دیني و قانوني و مداومت د* بین میزان اعتقاد فرد به اصول 

 دارد.

 های فرعی  فرضیه
 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.میزان تعلق به خانواده و مداومت د* بین 

 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.میزان تعلق به دوستان و مداومت د * بین
 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.و مداومت د NA* بین میزان تعلق به گروه 

 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.ین میزان شهرت و منزلت و مداومت د* ب

 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.اعتقاد به اصول اخالقي و مداومت د* بین میزان 

 اعتیاد رابطه وجود دارد.ر ترک اعتقاد به اصول مذهبي و مداومت د * بین میزان

 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.اعتقاد به اصول قانوني و مداومت د* بین میزان 
 ر ترک اعتیاد رابطه وجود دارد.* بین پایگاه اجتماعي و مداومت د
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 یشناس روش
و اهداف پژوهش و امکانات اجرایاي از   شده در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع مطالعه 

 ها نیز از تکنیک پرسشنامه استفاده کردیم. آوری داده و برای جمع 1یداني و پیمایشيروش م

ای، ماد  مصارفي و مادت    شده در قسمت اول، سؤاالت شناسایي و زمینه پرسشنامة طراحي 
هایي طراحي و  شده گویه گیرد. در قسمت دوم، برای سنجش متغیرهای پژوهش برمي پاکي را در
 تدوین شد.

مراجعه شاد و باه صاورت     NAتکمیل پرسشنامه، به همة اعضای جوان انجمن  در مرحلة 
 و تحلیل شد. SPSSافزار  ها وارد نرم حضوری مصاحبه انجام گرفت. سپس داده

 یآمار ۀجامع
ای از واحدها را گویند کاه حاداقل در یاک صافت مشاترک       جمعیت یا جامعة آماری مجموعه 

شهرستان میانه هستند که در ساه شاعبه    NAباشند. جمعیت آماری ما کل اعضای جوان انجمن 
ها شهر میانه است و دو شعبة دیگر در روستاهای آچاچي و شیخدرآباد  متمرکزند. یکي از شعبه

 کنند.  فعالیت مي

 ت نمونهیمعج
ساله از جمعیت آماری یعناي اعضاای انجمان     9:تا  18جمعیت نمونه، گروه جوان، رد  سني  

نفار   155شود. با همة ایان اعضاا کاه حادود      شهرستان میانه را شامل مي NAسه شعبة انجمن 
 بودند، مصاحبه و پرسشنامه تکمیل شد.

 ل اطالعاتیه و تحليتجز آوری و  فنون جمع
ن منظاور  یا ا یم. برایکرد يانه مراجعه میشهرستان م NAد به انجمن یها با داده یآور جمع یبرا 

رباط باه ساازمان     یمراجاع    یيم. ساپس باا راهنماا   یکل مراجعه کرد يستیابتدا به سازمان بهز
غار  آشانا    شامال  يرساان  م و از آنجا با مسئول اطاالع یشد يمعرف يشرق جانیآ ربا يستیبهز
شاان  یه ابا ز یا و ماا را ن  يانه را به ما معرفا یشهرستان م يرسان اطالعز مسئول یشان نیم که ایدش

انجمان   یقارار مالقاات باا اعضاا     يو تلفن یحضور یها يهماهنگ يدند. سپس طکرسفارش 

                                                           
1. Survey 
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ن در یانجمان، همچنا   ين صورت که بنده حدود سه هفته در جلساات عماوم  یگذاشته شد. بد
کاردم و باا    يدا ما یا دادند، حضور پ يل میانه تشکیکه بعد از جلسه در پارک م یا جمع دوستانه

ن یدم و باد کار  يما قرار داشتند، مصااحبه ما   پژوهشمورد  يسن  دن سن افراد، اگر در ردیپرس
شدند کاه   يحاضر به انجام مصاحبه نم يراحت هد. البته همة افراد بش يل میله پرسشنامه تکمیوس

 یهاا  نیاالت پرسشانامه و تضام  ؤدادن سا  ها و دادن سند و نشان رفتن با آن کلنجار يبعد از مدت
 یهاا  با اصاول انجمان و قادم    پژوهشن یها ناشناخته خواهند ماند و ا بر آنکه آن يمبن ياخالق

سابق بنده  یها يکالس گفتند. البته اگر هم ياالت پاسخ مؤندارد، به س يچ منافاتیگانة آن ه دوازده
هاا و   يکالسا  شد. هام  يسر نمیها م تمام آند انجام مصاحبه با یها حضور نداشتند شا ان آنیدر م
ل یکماک کردناد. اول از جهات تساه     پاژوهش ن یرا در ا پژوهشگرسابق از دو جهت  یانآشنا

ه یحات، توجیها بعد از توض نکه آنیرجوش انجمن. دوم از جهت ایمصاحبه با افراد شکاک و د
 کردند.ل پرسشنامه کمک یخود بنده، در مصاحبه و تکم یها یيامو راهن

در قالاب   ي هستند کهبیترتي است و دیگر متغیرها اسم «يماد  مصرف»ر یسطح سنجش متغ 
ی ارزشاگذار  «کامالً مخاالفم »ي عنی 1تا نمر   «کامالً موافقم»ة یگو يعنی 8کرت از نمر  یف لیط
 .اند هدش 

 ویاا پارت، تحلیال شادند     هاای نااقص    داده ها و پااالیش  ها پس از بررسي توزیع آن داده 
ای نیاز از آزماون    هاای فاصاله   دادهمتناسب با سطح سانجش   پژوهش آزمون شدند.های  فرضیه

 رگرسیون چند متغیر و تحلیل مسیر استفاده شد.  ضریب همبستگي پیرسون،

 1اعتبار
اعتباار   .شاده اسات  اساتفاده   1ای برای سنجش اعتباار متغیرهاا از اعتباار ساازه     پژوهشدر این 

، بدان يکل یها( با چارچو  نظر یجاد ارتباط بین ابزار سنجش وسنجهعبارت است از ا یا سازه
 ا نه؟یرابطه دارد  ینظر یها فرض ه مشخص شود آن ابزار نظری با پیشمنظور ک

 یوناادهایش پیآزمااا بنااابراین،ه اساات و یااآن بااه نظر يوابسااتگ یا جااوهر ارتباااط سااازه 
(. باه  :13، ص1:11، يوسااروخان  ددار ینظار  ةشده در آن، در حد آزمون اعتبار، جنبا  مشاهده

 يلا یو مادل تحل  پاژوهش  ینظار  یها الگو ل دادهیج حاصل از تحلیکه نتا يگر، زمانیعبارت د
 برخوردار است.   یا مذکور از اعتبار سازه پژوهشتوان گفت که  يد، مکند ییمنتج از آن را تأ

                                                           
1. Validity 
2. Construct Validity 



 079 ...  مؤثر بر تداوم عدم سوء مصرف یعوامل اجتماع/ معیدفر و زمانی سبزی

 

 1يیايپا
سانجد   ور دقیق ميط مورد نظر را بهشده، موضوع  ای آن است که آیا روش انتخا پایایي به معن

( دارد و اگار باا هماان واحاد     واقع روش سنجش تا چه حد پایایي وقابلیات تکارار   در ؟یا خیر
 (؟ پایایي بر دو ناوع اسات3 الاف   آید یا خیر به کار رود نتایج یکساني به دست ميتحلیل مکرر 

. پایاایي  1عادل بر دو نوع است3 ،  ( پایایي معادل وسازگار یا هماهنو(. پایایي مثبات پایایي با
 . پایایي دونیمه کردن.1سازگاری اجزا، مثل ضریب آلفای کرونباخ، 

 در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد3 
 .شدتأیید  01/9مستقل کلي کنترل اجتماعي با آلفای متغیر  پایایي
 .شدتأیید  9/:1با آلفای  وابستگي متغیر پایایي
 .شدتأیید  50/9با آلفای  تعهد متغیر پایایي
 .شدتأیید  58/9با آلفای  مشغولیت متغیر پایایي
 .شدتأیید  50/9متغیر اعتقاد با آلفای  پایایي

 شده با آلفاي كرونباخ . جدول روايي متغيرهاي پژوهش محاسبه1جدول
 مقدار آلفای کرونباخ متغیرها

 01/9 ( . کنترل اجتماعي وکلي1
 50/9 . تعهد1/1

 9/:1 . وابستگي1/1
 58/9 . مشغولیت:/1

 50/9 . اعتقاد1/3

 ی پژوهشها يافته
مشاخص   NAانجمان  رگذار بر ترک اعتیاد اعضاای  یتأثمهم عوامل  يونیل رگرسیاساس تحل بر

 است. 1گام به روش گام يونیل رگرسیدر تحل شده . روش استفادهشدند

تعهاد   ،پایگاه اجتمااعي، وابساتگي اجتمااعي   مجموع پنج متغیر و نتیجة آزمون رگرسیون از 
مانادن در معادلاه را    ي( تنها متغیر تعهد شرایط احراز بااق  مشغولیت و اعتقاد اجتماعي ،اجتماعي
طاور   مدل رگرسیون خطاي حاضار، باه   دهد که  نشان مي 33/9آمده به میزان  دست به rپیدا کرد. 

                                                           
1. Reliability 
2. Stepwise 
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 Fهمچناین باا توجاه باه مقادار       .تغیر وابساته اساتفاده شاود   بیني م تواند برای پیش متوسط مي
درصاد   00باا   > P 991/9شاده کمتار از    داری مشااهده  معنا و سطح 15/11برابر با  آمده دست هب

 ةرابطا تعهاد  صفر را رد کنیم که بین ترک اعتیاد و متغیار مساتقل    ةتوانیم این فرضی اطمینان مي
نشان از  R2 همچنین .رگرسیوني جامعه صفر نیستز ضرایب قل یکي ااخطي وجود ندارد و ال

 .شود تعهد تبیین مي شده در ترک اعتیاد توسط درصد از پراکندگي مشاهده 10/9که  این دارد

 . جدول ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مستقل مؤثر بر مداومت در ترك اعتياد2جدول

تعهاد و اعتقااد را   ( متغیرهاای  Betaشده و د( و استاندارbضرایب رگرسیوني معمولي و : جدول
 .دهد نشان مي

 بر مداومت در ترك اعتياد ثرؤگرسيوني متغيرهاي مستقل مرضرايب . جدول 3جدول

 
 . یعني با افزایش مقادار داری بر ترک اعتیاد دارد ده در معادله تأثیر مثبت و معنامان متغیر باقي

 شود. شخص معتاد بر مداومت پاکي او نیز افزوده ميتعهد 
 ةتاوان معادلا   ماي اسات.   50/19تارک اعتیااد    تعهد در مانادن بار  متغیر گرسیوني رضریب 

 تنظیم کرد. NAترک اعتیاد اعضای گروه بیني میزان  را برای پیش ررگرسیوني زی
 ترک اعتیادمداومت بر  =-1:/10+ 50/19وتعهد(

ازای یک واحاد   به متغیرها، ةکردن اثر بقی آن است که به فرض ثابت فرض بیانگراین معادله 
فازایش حاصال   تارک اعتیااد ا   ماندن بردر  واحد 50/19به مقدار ، تعهد اعضای گروه تغییر در

 .شود مي

یکادیگر از تحلیال مسایر اساتفاده     تأثیر متغیرهاا بار   تر سازوکار  در ادامه برای کشف دقیق 

 متغیرهای مستقل F R Square Rمقدار  داری سطح معنا

 . تعهد1 33/9 10/9 15/11 99/9

 ضرایب رگرسیوني ی مستقلمتغیرها

B 
 رایب استانداردشدهض

Beta Sig 

 99/9 33/9 50/19 تعهد 

 91/9 9 -1:/10 مقدار ثابت معادله
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Rتحلیل مسیر از  . درکنیم مي

باودن مادل را    تاوان میازان مناساب    رو مي شود از این استفاده مي 2
مسیر  هر متغیر را تعیین کرد. عالوه بر این، تحلیل  مقدار اثرارزیابي کرد و با استفاده از وزن بتا 

 .مستقیم ستقیم است و تا چه حد غیراثر هر متغیر تا چه حد مکه کند  مشخص مي

وابساته در نظار گرفتاه شاد و      متغیار  منزلاة  ترک اعتیااد باه  مداومت در حاضر  در پژوهش 
های مستقل در نظر متغیر منزلة اجتماعي به، مشغولیت و پایگاه متغیرهای تعهد، اعتقاد، وابستگي

حلیل مسیر به تاأثیرات مساتقیم و   این بود که با استفاده از ت پژوهشگرفته شدند. هدف از این 
یج زیار  گرسیون نتار . در روش تحلیلمتغیرها بر اصرار بر ترک اعتیاد پي ببریم مستقیم اینغیر

 به دست آمد3
اثار مساتقیمي بار متغیار وابساته دارد و      دهد کاه متغیار تعهاد     نتایج تحلیل مسیر نشان مي 

طور غیرمستقیم بر میزان پااکي و موفقیات در    متغیرهای اعتقاد، مشغولیت، پایگاه و وابستگي به
 اند.  ترک اعتیاد اثر مثبت داشته

متغیرهای اعتقاد و وابستگي از طریق تأثیر بر تعهد شخص معتاد بر میزان موفقیت در تارک   
 گذارند. وی تأثیر مي

. از مسایر  1. از مسایر تعهاد؛   1متغیر وابستگي از دو مسیر بر تداوم ترک اعتیاد تاأثیر دارد.   
 اعتقاد، تعهد.

. از مسایر  1. از مسایر اعتقااد، تعهاد؛    1متغیر پایگاه از چهار مسیر بر ترک اعتیاد تأثیر دارد3  
 اعتقاد، تعهد. . از مسیر مشغولیت،3. از مسیر وابستگي، اعتقاد، تعهد؛ :وابستگي، تعهد؛ 

 گذارد.  متغیر مشغولیت نیز از مسیر اعتقاد بر تعهد و از طریق تعهد بر تداوم ترک تأثیر مي
در ادامه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یاک از متغیرهاای مساتقل بار متغیار وابساته را       

آمده  3 جدول  کلي، تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در طور کنیم. به محاسبه مي
 است.

 مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته  . جدول مجموع تأثيرات مستقيم و غير4جدول 
 مستقیم مجموع تأثیرات مستقیم و غیر تأثیرات مستقیم مستقیم تأثیرات غیر متغیر مستقل

 33/9 33/9 ............ تعهد
 18/9 ........... 18/9 اعتقاد

 18/9 ...…… 18/9 وابستگي
 11/9 ...…… 11/9 پایگاه

 19/9 ...…… 19/9 مشغولیت
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( بیشترین تاأثیر را بار تارک اعتیااد و پااکي دارد. متغیار       33/9متغیر تعهد و 3بنا بر جدول  
و  11/9، متغیر پایگاه باا ضاریب   18/9، متغیر وابستگي با ضریب 18/9مستقل اعتقاد با ضریب 

اناد. پاس در مادل     اثرات مثبت و مستقیم بر ترک اعتیاد داشاته  19/9متغیر مشغولیت با ضریب 
تارین متغیار،    ترین متغیری که بتواند متغیر وابساته را تبیاین کناد تعهاد و ضاعیف      حاضر قوی

 مشغولیت است.  
اقتصادی معموالً شناسایي کلیة عوامل تأثیرگذار بر متغیر وابساته   ا های اجتماعي در پژوهش 

از توانند تنها بخشاي   پذیر نیست. بنابراین، متغیرهای تحلیل مسیر همواره مي بر پژوهشگر امکان
اثار یاا عوامال     منزلة واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. به همین دلیل در تحلیل مسیر آنچه به

شاود. مقادار    که به کمّیت خطا معروف است، نشان داده مي« e»ماند به وسیلة  ناشناخته باقي مي
e  به تبیاین آن  بیانگر میزان واریانس متغیر وابسته است که متغیرهای مستقل قبلي دیاگرام، قادر

 (.13131:51اند وکالنتری،  نبوده
شاده در دیااگرام تحلیال     یابي به این موضوع که مدل علّاي ارائاه   حال در اینجا برای دست

Rکناد، بایاد از ضاریب تعیاین و     مسیر چه میزان از واریانس متغیر وابسته را تبیین مي
( کماک  2

 گرفت.  
درصد از مجماوع تغییارات    10است یعني 10/9مقدار ضریب تعیین در مدل حاضر برابر با  

Rشود. از طریق  متغیر وابسته توسط مدل تحلیلي فوق تبیین مي
خطا یا مقادار   توان ضریب  مي 2

e 1 =                                                                      3را نیز محاسبه کرد- e
2 
R

2
 

0/19 = 1 - e
2 

1- 0/19= e
2 
= 0/81

 

 کند. درصد از متغیر وابسته را تبیین نمي51/9آمده  دست بنابراین، مدل علّي به

 گیری بندی و نتیجه جمع
                       در دو مرحلة توصیفي و استنباطي صاورت گرفتاه اسات. باه ایان صاورت کاه       ها  تحلیل داده

اسات و   هاا بررساي شاده    ای و اصلي پژوهش توصیف و رواباط میاان آن   ابتدا متغیرهای زمینه

 .ایم پذیری نتایج حاصل از نمونه به کل جمعیت پرداخته سپس به برآورد پارامترها و تعمیم

نفار   110کننده،  های توصیفي نتایج به این صورت بود. در میان افراد مصاحبه در مورد آماره

نفر هام   :ها نیز فوت کرده بودند. نفر مطلقه، و همسر شش نفر از آن 18نفر مجرد،  35متأهل، 

 به این سؤال جوا  نداده بودند. 
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تن داشاتند. ساطح تحصایالت    نفر سواد خواندن و نوش 13سواد بودند و  نفر بي 8همچنین  
نفار   :دیاپلم بودناد و تنهاا     نفر فوق 18نفر دیپلم بود.  89نفر متوسطه و  18نفر راهنمایي،  00

 ها دارد.  بودن سطح تحصیالت آن مدرک لیسانس داشتند که نشان از پایین
 نفر شاغل بودند.  118نفر دانشجو و  :نفر محصل،  :نفر بیکار،  155نفر از میان  81  

نفار   19نفر در سطح متوسط و تنهاا   08نفر در سطح پایین،  :11از لحات پایگاه اجتماعي، 
 ها در سطح باال بودند.  از آن
نفر از اعضای انجمن هر دو دستة مواد سنتي و صانعتي را   58نفر مواد مخدر سنتي و  191 

ست کاه از گاروه   کردند. تنها یک نفر مواد صنعتي مصرف داشت. شایان  کر ا توتماً مصرف مي
گاردان تقریبااً مصارف     هاای روان  کردناد و قارص   مواد مخدر صنعتي بیشتر کراک مصرف ماي 

 شد. دلیل آن ممکن است قیمت باالی آن باشد.  ندرت مصرف مي نداشت و شیشه هم به
توان گفت انجمن ماوفقي باوده    ماه است و به جرئت مي 1/19متوسط پاکي اعضای انجمن  

درصاد از وابساتگي اجتمااعي بااالیي      1/01نفر  155از مجموع ر وابستگي، است. در مورد متغی
درصد  ::خانواده، دوستان و انجمن وابستگي باالیي دارند. دسته به به عبارتي این ، برخوردارند

 درصد از وابستگي اجتماعي کمي برخوردارند.    8/:متوسط و تنها  وابستگي
که  طوری به .از میزان تعهد باالیي برخوردارند شده مطالعه NAاعضای انجمن در مورد تعهد  

در حد باالیي به  این دستهواقع  ند، درصد به میزان زیادی تعهد داردر  8/00نفر  155از مجموع 
  1/15اند.  کنند، از محبوبیت برخوردارند و از زندگي راضي میدوارند و برای آن تالش ميآینده ا

تعهاد پااییني برخوردارناد. طبیعاي      درصد از  8/:اند و تنها  عهد داشتهدرصد به میزان متوسط ت
گذاشات کاه    آمده از میزان تعهد، بیشترین تأثیر را باید در ترک اعتیااد ماي   دست است با آمار به

 کند. متغیره هم آن را تأیید مي تحلیل رگرسیون چند
و در گاروه   10/9کننادگان سانتي،    همبستگي تعهد با تداوم ترک اعتیااد در گاروه مصارف    

، متغیر تعهد تأثیر بیشتری بر مداومت بر تارک  R2است. با توجه به مقدار  01/9صنعتي، ا سنتي
درصد از مداومت بر پاکي و تارک    1:که  طوری گذارد، به صنعتي مي ا اعتیاد و پاکي گروه سنتي

  1روه سانتي  که این مقدار برای گا  حالي شود در صنعتي توسط تعهد تبیین مي ا اعتیاد گروه سنتي
 درصد است.

  1/09طور متوسط مشغولیت اجتماعي دارند. طباق آماار    از لحات مشغولیت، پاسخگویان به 
هاای   هاا و فعالیات   طور متوسط مشغولیت اجتماعي دارند و درگیر مشارکت در نقاش  درصد به

درصد در حد پااییني مشاغولیت اجتمااعي      5درصد به میزان باال و تنها   8/18اجتماعي هستند. 
 درصد هم پاسخ نداده بودند.   3/0اند.  داشته
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حسب میزان اعتقاد به اصول اخالقاي، ماذهبي و قاانون سانجیده      بردر زمینة اعتقاد هم که  
کاه از مجماوع    طوری اعضای انجمن از میزان اعتقاد و پایبندی باالیي برخوردارند به شده است،

، ماذهبي و قاانوني اعتقااد دارناد.     یي به اصول اخالقاي به میزان باالدرصد   0/80پاسخگو  155
 .اند درصد اعتقاد پاییني داشته  8/1درصد در حد متوسط و تنها   8:/0همچنین 

متوساطي   نسابتاً  ةرابطا ها، در مورد رابطة باین وابساتگي و تارک اعتیااد،      در آزمون فرضیه 
ي و ترک اعتیاد وجود دارد. جهت این همبستگي مستقیم ( بین دو متغیر وابستگي اجتماع3/9:و

بااال   شاده  مبني بر اینکه به هر میزان که وابستگي اجتماعي اعضای انجمن مطالعه استو مثبت 
هار چاه   »ایان نظار کاه     ،ترک اعتیاد نیز بیشتر بوده اسات. بناابراین   بوده است به همان نسبت

ر باشد، به احتمال قوی اقدام به تارک اعتیااد در   شتیفرد به خانواده، دوستان و گروه ب يوستگیپ
یا ضریب تعیاین   R2د. از طرفي ضریب ش درصد اطمینان تأیید   00با  ،«وی نیز باال خواهد بود

توسط وابساتگي اجتمااعي    درصد تغییرات مربوط به ترک اعتیاد فرد  0/11ست که ا بیانگر این
 شود. او توجیه مي

اسات. در   8/9:صنعتي،  ا و در گروه سنتي 1/9:کنندگان سنتي،  مصرفهمبستگي در گروه  
کاه در   حاالي  کند در از مداومت بر ترک اعتیاد را تبیین مي 90/9گروه سنتي متغیر وابستگي تنها 

شاود.   درصد از مداومت در ترک اعتیاد از طریاق وابساتگي تبیاین ماي      11صنعتي  ا گروه سنتي
صانعتي بیشاتر از گاروه     ا کنندگان سانتي  بستگي در گروه مصرفبراساس آمار جدول، متغیر وا

 گذارد. سنتي بر مداومت در ترک اعتیاد تأثیر مي
( باین  33/9ورابطة بین تعهد و ترک اعتیاد نیز تأیید شد و آمار نشان داد که رابطة متوسطي  

ر این است کاه  بیانگترک اعتیاد وجود دارد. این همبستگي ماندن بر دو متغیر تعهد اجتماعي و 
به هر میزان تعهد اجتماعي فرد باال باشد به همان نسبت احتمال ترک اعتیاد در وی نیز بیشترتر 

مثل شغل،  يمطلوب یها تیها و موقع تیخواهد بود. به عبارتي فرد معتادی که دستاوردها، موفق
احتمال دارد کاه   بسیار بیشتر داردگاه اجتماعي باالیي یو در کل پا يژ اجتماعیالت، پرستیتحص

هر قدر فارد  » که يرشیاین نظر ه ،تر باشد. بنابراین در اقدام به ترک اعتیاد و دوری از آن موفق
خصاوص   در یگاذار  هیبه سرما یشتریاز بیره نیل، اشتغال و غیط تحصیمانند مح یيها طیدر مح
حفاظات از   یخواهاد داشات کاه بارا     یشاتر یل بیا دل ،موافق با جامعه احساس کند یها کنش

یا ضریب تعیین  R2از طرفي ضریب شود.  تأیید مي ،«گران، همنوا بماندیخود با د یدستاوردها
درصد تغییرات مربوط به پاکي و ترک اعتیاد فرد توسط تعهد اجتمااعي    11ست که ا بیانگر این

 .شود او توجیه مي
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پیرساون    مقادار آماار  ، در مورد ارتباط بین مشغولیت به امور روزمر  زندگي و ترک اعتیاد 

دهاد رابطاة نسابتاً ضاعیفي      نشاان ماي   ترک اعتیاد و مشغولیت اجتماعيبرای میزان همبستگي 
باه هار میازان کاه      یعناي  ( بین دو متغیر مشغولیت اجتماعي و ترک اعتیااد وجاود دارد.  15/9و

تر به هماان نسابت احتماال تارک اعتیااد در وی نیاز بیشا        ،مشغولیت اجتماعي فرد بیشتر باشد
به همان نسابت احتماال    ،های اجتماعي وی باالست عبارتي معتادی که مشغولیت خواهد بود. به

  5سات کاه   ا یا ضریب تعیین بیانگر ایان  R2ضریب . شود ترک اعتیاد نیز در وی برانگیخته مي
هاای اجتمااعي وی توجیاه     مشاغولیت  از طریاق  ت مربوط به ترک اعتیاد در فارد درصد تغییرا

 شود. مي
و بارای   90/9کننادگان سانتي،    مشغولیت با موفقیت در ترک برای گروه مصرف همبستگي 

درصاد   11صانعتي   ا برای گروه سنتيضریب تعیین  است. 30/9صنعتي، ا کنندگان سنتي مصرف
دار نیست. بنابراین، متغیر مشغولیت بر تداوم تارک   کنندگان سنتي، معنا است و در گروه مصرف

 صنعتي به مراتب تأثیر بیشتری دارد. ا اعتیاد در گروه سنتي
رابطاة   بین میزان اعتقاد فرد به اصول اخالقي، دیني و قانوني و تارک اعتیااد  در مورد رابطة  

یا ضریب تعیین  R2( بین دو متغیر اعتقاد فرد و ترک اعتیاد وجود دارد. ضریب 9/:3و متوسطي
اعتقاادات وی   از طریاق اعتیاد در فرد درصد تغییرات مربوط به ترک   8/15ست که ا بیانگر این
 شود. توجیه مي

کننادگان   و بارای مصارف   1/9:کنندگان سنتي،  اعتقاد با ترک برای گروه مصرف همبستگي
صنعتي تاأثیر بیشاتری    ا کنندگان سنتي است. متغیر اعتقاد در گروه مصرف 30/9صنعتي،  ا سنتي

درصد از تغییارات تارک     11که  طوری به ها گذاشته است. بر مداومت در ترک اعتیاد و پاکي آن
  19که در گروه سنتي این مقدار  حالي کند. در ها تبیین مي صنعتي را اعتقاد آن ا اعتیاد گروه سنتي

 درصد است.
 ها تأیید شد.  آید، بیشتر رابطه طور که در ادامه مي در مورد فرضیات فرعي نیز همان 

 ةرابطا و ترک اعتیاد نتایج زیر باه دسات آماد.     NAدر مورد رابطة بین میزان تعلق به گروه 
یا ضریب تعیین  R2( بین دو متغیر تعلق به گروه و ترک اعتیاد وجود دارد. ضریب 80/9قوی و

 NAدرصد تغییرات مربوط به ترک اعتیاد در فرد توسط تعلق به گروه  1/9:ست که ا بیانگر این
 است.   09/9صنعتي، ا گروه سنتيو در  83/9همبستگي در گروه سنتي  شود. توجیه مي

که  طوری صنعتي تأثیر بیشتری داشته است. به ا کنندگان سنتي ، در مصرفNAتعلق به گروه  
صانعتي توساط    ا درصد از مداومت در ترک اعتیااد فارد در گاروه سانتي      R2 ،:0بنا بر مقدار 

 درصد است. 10 که در گروه سنتي این مقدار حالي شود در تبیین مي NAوابستگي به گروه 
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بین دو متغیر تعلاق خاانواده و    داری در رابطة بین تعلق به خانواده و ترک اعتیاد، رابطة معنا 
ربطي باه   NAحاضر ترک اعتیاد اعضای انجمن پژوهش دارد. به عبارتي در نترک اعتیاد وجود 

ننادگان ماواد   ک در مورد هار دو گاروه مصارف    نداشتن رابطه ها به خانواده ندارد. میزان تعلق آن
 سنتي و صنعتي وجود دارد.

کننادگان ماواد مخادر     رابطة بین تعلق به دوستان و ترک اعتیاد در مورد هیچ گروه مصارف  
 سنتي و صنعتي تأیید نشد. 

با ترک اعتیاد وجود دارد.  ( بین دو متغیر میزان شهرت و منزلت1/9:نسبتاً متوسطي و رابطة 
درصد تغییرات مربوط به تارک اعتیااد در    :1/1ست که ا نیا ضریب تعیین بیانگر ای R2ضریب 

ن فارد شاهرت و منزلات    هر میازا یعني اینکه به  شود. توجیه مي به واسطة شهرت و منزلتفرد 
 باشد به همان نسبت احتمال ترک اعتیاد نیز در وی بیشتر است. باالیي داشته

است. شهرت و منزلت در  31/9صنعتي، ا و در گروه سنتي 10/9همبستگي در گروه سنتي،  
درصد تغییرات  11که، طوری صنعتي تأثیر بیشتری بر مداومت بر ترک اعتیاد دارد. به ا گروه سنتي

شاود   صانعتي توساط شاهرت و منزلات تبیاین ماي       ا مداومت بر ترک اعتیااد در گاروه سانتي   
 درصد است.  1که این مقدار برای گروه سنتي تقریباً  حالي در

( وجاود دارد.  31/9اعتیااد رابطاة متوساطي و   اعتقاد به اصول اخالقي با تارک   دو متغیربین  
درصد تغییرات مربوط به ترک اعتیااد در    0/11ست که ا یا ضریب تعیین بیانگر این R2ضریب 

 اعتقااد  چه هریعني شود.  توجیه مي اخالقيها به اصول  میزان اعتقاد آن از طریقاعضای انجمن 
 .ترک اعتیاد نیز در وی بیشتر است به همان نسبت احتمال ،باشد بیشتراخالقي به اصول  فرد

و در  39/9کنندگان سانتي،  اعتقاد به اصول اخالقي با تداوم ترک در گروه مصرف همبستگي
است. بدین ترتیب اعتقاد به اصول اخالقي در گاروه   31/9صنعتي، ا کنندگان سنتي گروه مصرف

، R2کاه بناا بار مقادار      طاوری  ی بر مداومت بر ترک اعتیااد دارد. باه  صنعتي تأثیر بیشتر ا سنتي
ها به اصاول اخالقاي تبیاین     صنعتي توسط اعتقاد آن ا درصد تغییرات ترک اعتیاد گروه سنتي 11
 است. 10/9که این مقدار برای گروه سنتي،  حالي شود، در مي

مذهبي با ترک اعتیاد وجاود  ( بین دو متغیر میزان اعتقاد به اصول 10/9نسبتاً ضعیفي و رابطة 
درصد تغییرات مربوط به تارک اعتیااد     3ست که ا یا ضریب تعیین بیانگر این R2ضریب دارد. 

  شود. ها به اصول مذهبي توجیه مي در اعضای انجمن توسط میزان اعتقاد آن
کننادگان سانتي در    گروه مصارف  دراعتقاد به اصول مذهبي با مداومت در ترک همبستگي 

 11/9صنعتي،  ا کنندگان سنتي درصد معنادار نیست ولي در مورد گروه مصرف  8 تر ازسطح فرا
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صنعتي مربوط باه اعتقااد باه     ا تغییرات ترک اعتیاد در گروه سنتي R2 ،91/9است. بنا بر مقدار 

کنندگان مواد صانعتي تاأثیر بیشاتری نسابت باه       راین، در مورد مصرفاصول مذهبي است. بناب
 معتادان به مواد سنتي گذاشته است.

نشاان   د باه اصاول قاانوني و تارک اعتیااد     برای میزان همبستگي اعتقامقدار آمار  پیرسون  
د با ترک اعتیاد وجاو  غیر میزان اعتقاد به اصول قانوني( بین دو مت30/9و ة متوسطيرابط دهد مي

درصد تغییرات مربوط به تارک اعتیااد    11ست که ا یا ضریب تعیین بیانگر این R2ضریب . دارد
 شود. توجیه مي قانونها به  در اعضای انجمن توسط اعتقاد آن

صانعتي،   ا ه سانتي  و در گارو  0/9:اعتقاد به قانون با تداوم ترک در گروه سنتي، همبستگي 
صنعتي تأثیر بیشتری بر مداومت بر  ا کنندگان سنتي صرفاست. اعتقاد به قانون در گروه م 81/9

درصد تغییرات ترک اعتیاد در این گروه مربوط به اعتقااد    11که  طوری گذارد. به ترک اعتیاد مي
 درصد است. 18که این مقدار برای گروه سنتي  حالي به اصول قانوني است در

ضاریب  ( بین پایگاه اجتماعي و تاداوم در تارک اعتیااد وجاود دارد.     0/9:رابطة متوسطي و 
ترک اعتیاد در اعضای انجمن تداوم در درصد تغییرات مربوط به   :1ست که ا تعیین بیانگر این

 . شود توجیه ميپایگاه اجتماعي توسط 
صانعتي   ا وه سانتي است. ولي بارای گار   38/9کنندگان سنتي،  همبستگي برای گروه مصرف 
درصد مداومت در ترک اعتیاد گروه سنتي توسط پایگااه اجتمااعي    19دار نیست. همچنین،  معنا

 شود.   تبیین مي
دهند، تاأثیر عوامال اجتمااعي در تاداوم تارک اعتیااد گاروه         طور که آمارها نشان مي همان 

 صنعتي بیشتر از سنتي است.   ا کنندگان مواد مخدر سنتي مصرف
ر وابساته نشاان   یو متغ تک متغیرهای اصلي ن تکایم یریروابط دومتغ يبررس تیب،بدین تر 

ر یا ن متغین با یا اد دارند، کاه از ا یر ترک اعتیدار با متغ امثبت و معن یا رابطه ها،ریمتغ تمام داد که
مداومت در ترک اعتیاد ر ین رابطه را با متغیتر فیضعمشغولیت ر ین رابطه و متغیتر یقو« تعهد»

 ند. دادنشان 
طاور   گرسایوني، باه  ل ریا ا تحلیا رهاا،  یان متغیا م یریروابط چندمتغ يج حاصل از بررسینتا

 خالصه این بود3  
طور غیرمستقیم از طریق تعهد و اعتقااد بار ماداومت در تاداوم      (، به18/9متغیر وابستگي و

 ترک تأثیر دارد.
 ( در تداوم ترک تأثیر مستقیم دارد. 33/9متغیر تعهد و

 گذارد. ( به واسطة تعهد در تداوم ترک تأثیر غیرمستقیم مي18/9تقاد ومتغیر اع 
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( از طریق مشغولیت، وابستگي و اعتقاد بار تعهاد و از آن طریاق در    11/9پایگاه اجتماعي و
 تداوم ترک تأثیر دارد.

ها  طور غیرمستقیم از طریق پایگاه بر اعتقاد و وابستگي تأثیر دارد که آن ( به19/9مشغولیت و
 گذارند.  ز از طریق تعهد در تداوم ترک تأثیر مينی

تارین تاأثیر را    داشات و ضاعیف   33/9از میان متغیرها، بیشترین تاأثیر را تعهاد باه میازان      
 ( از طریق غیرمستقیم داشته است.19/9مشغولیت و

کننادگان ماواد    ها نشان دادند که تأثیر متغیرها در تداوم ترک اعتیاد در گاروه مصارف   آماره 
 سنتي بیشتر از گروه سنتي است. ا عتيصن

 هاپیشنهاد
دان یا از حضاور در م  يناشا  یهاا  افتین مشاهدات و دریو همچن پژوهش یها افتهیبا توجه به 

کاه   يواسطة اعتماد به نفسا ه ، بNA ل به ترک حاضر در انجمنیتوان گفت که معتادان متما يم
ا یا رفتاه   دسات  باه تارک، عازت نفاس از    د و با اقدام یآ يد میها پد با شرکت در جلسات در آن

تر از روز قبل در تارک خاود    هر روز بهتر و مصمم بنابراین،شود  يت میها تقو آمده در آن نییپا
هاا آماوزش داده    آن یکه بارا  یا گانه دوازده یها ها و سنت و قدم NAمات یمانند. تعل يدار میپا
ها به هنجارهاا و   آن یبندیتقادات و پابردن اع ن باالیها و همچن ت آنیشخص یشود، در ارتقا يم

انجمان و   یها به گذراندن اوقات فراغات باا اعضاا    ق آنیتشو ،يو مذهب ينی، دياصول اخالق
بهتار و   يناده و زنادگ  یآ ید بارا یپرتالش و دادن ام يزندگ یها به سو دادن آن خانواده و سوق

تا خود اعمال مصارف   ياز روانین معضل، از نیا يشکاف اد و کالبدید  اعتین شناساندن پدیهمچن
  کند. ياد کمک میجانبه نسبت به معضل اعت همه يها را در آگاه انجمن، آن یبه اعضا

بخشااي و  تااوان از طریااق شخصاایت یااک معتاااد را مااي ةرفتاا دساات واقااع شخصاایت از در 
تاوان   يم ،نیبنابرا  وند زد.یرا دوباره به جامعه پ یله ویوس نیبخشي به وی بازگرداند و بد منزلت

باه   ياز هماان ابتادا و از دوران کاودک    ،دهد يش میبه اعضا NAکه انجمن  يماتیگفت اگر تعل
کاه از   یا کنناده  ن حالات نگاران  یا رساد و از ا  يبه حداقل خود م ادیافراد داده شود، مشکل اعت

ن اسات کاه   یا ا يد. البته نکتة اساسا یآ يم ل شده است، دریسوز تبد سوز به جامعه حالت خانمان
خواهند القا کنند و تمام تالش خود را هام   يرا م NAمات یتعل يجمع یها توان گفت رسانه يم

ات در وجاود افاراد جامعاه    ئا م و القاینکه چرا آن تعالیل ایدل يول ،برند يکار مه نه بین زمیدر ا
توان گفت کاه   ي، ميدانیمشاهدات م براساس ،شود يمقبول واقع نم NAشود و مثل  ينه نمینهاد
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