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 چکیده
اجتماعی معتادان گمنام و تداوم  ةمیزان سرمای رابطه بین یشناخت جامعهحاضر بررسی  ةهدف مطالع

 ة. جامعاست معتادان گمنام استان مازندران یها انجمندر  کننده شرکتدر بین معتادان  دترک اعتیا
. دهند می معتادان گمنام در استان مازندران تشکیل یها انجمن ایاعضتمام آماری این مطالعه را 

شده  آوری جمع ای چندمرحله ای خوشه گیری نمونه باکه است نفر چهارصد تحقیق  ةحجم نمون
پرسشنامه گردآوری شده است.  با ها دادهو است  . روش پژوهش در این تحقیق پیمایشیاست

اجتماعی شامل متغیرهای مشارکت اجتماعی،  ةسرمای یرتأث ةفرضی ،پژوهش های یافتهبراساس 
. نتایج شده استاحساس تعلق بر تداوم ترک اعتیاد معتادان گمنام تأیید  و هنجارهای همیاری

(، β= 252/9)مشارکت اجتماعی  متغیرکه  دهد میحاصل از آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان 
و متغیر اعتماد تأثیر، بیشترین  (β= 132/9)احساس تعلق  و (β= 142/9) همیاری اجتماعی

در  کننده شرکتدر بین معتادان  دتداوم ترک اعتیارا بر  اثرکمترین  (β= 924/9اجتماعی )
 دهد می ن نشانییضریب تعهمچنین داشته است.  مازندران معتادان گمنام استان یها انجمن

( را در بین معتادان درک اعتیاتداوم تاز واریانس متغیر وابسته ) 22/9متغیرهای مستقل پژوهش 
گرایش به  توان میاجتماعی  ةبا افزایش سرماییابیم  درمیتحقیق  های یافته. براساس دکن میتبیین 

 .افزایش داد ها را آنو تداوم ترک اعتیاد در  در معتادان را کاهشمواد  سوءمصرف
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 مقدمه
 که ینحو به آید؛ شمار می به  جامعهاساسی هر  یها معضلیکی از  اعتیاد به مواد مخدر ةمسئلامروزه، 

و ویرانگر مخرب پیامدهای  واجتماعی شده  انسانی و یها ارزشانهدام بسیاری از  سبب سقوط و

محسنی دارند )جهانی  ةحکایت از ابعاد این فاجعنیز آمارها  ،بوده است بر جوامع بشری نمایانآن 

 است اجتماعیو معضل بلکه آسیب  ،شخصی و فردی ندارد ةاعتیاد تنها جنب (.212: 1329 تبریزی،

و  بار انیزنیز آثار  یا جامعه اقتصاد هر و اجتماعبر  ،بر تهدید سالمت جسم و روان افراد عالوهکه 

 اعتیاد به مواد مخدر بین دهد مینشان علمی بسیاری از مطالعات . گذارد میبرجای  یریناپذ جبران

 یختگیگس ازهمیا  ییکارا اهشک ،اذبک ش مشاغلیافزا خشونت، و فحشا سرقت، مثل یجرائمو 

رویارویی، رای ب رو نیاز ا ؛(122: 1359کجباف و رحیمی، دارد )وجود  یدار امعناط بخانواده ارت

متفاوتی  رسمی یها برنامهو  ها استیسمواد مخدر  سوءمصرف، درمان و مبارزه با یریگشیپمقابله، 

همین   است؛ به  ماندهدر رویارویی ناکام یا   بودهکمتر موفق  ها آنکه بسیاری از است   شدهتدوین 

رهایی از  که اعتیاد وافرادی  خودجوش یها جنبش و جویانه مردمی و مشارکت یراهکارها منظور

در این زمینه آغاز  یا و گسترده جانبه همهفعالیت  ربط یذ یها سازمان، در کنار اند کردهرا تجربه آن 

مبارزه  ، درمان ویریگشیپ( نقش مهمی را در امر نهاد مردم) یردولتیغ یها سازمان. امروزه اند کرده

 معتادان گمنام ةجربتبا توجه به  (.142: 1322 نیا، علیوردیکنند ) یممواد مخدر ایفا  سوءمصرفبا 

 برای یحل راه اند شده موفق و بوده مبتال اعتیاد به که افرادی تجربیات براساس ،بهبودی یعنی

 .کرداجتماعی فراهم  ةعارضاین  یها بیآسکاهش برای مناسبی  ةزمین توان بیابند، می بهبودی

NAمعتادان گمنام عالمت اختصاری  گفتنی است
 یرانتفاعیغمنبع یا سازمان  NA .است 1

 129در بیش از  یا منطقه متشکل از معتادان در حال بهبودی است که به شکل محلی و یالملل نیب

که چگونه بدون مواد  آموزند می. اعضای انجمن معتادان گمنام از یکدیگر کند میکشور جهان فعالیت 

، معتادان ة اینبرنام رها شوند. شان یزندگاعتیاد در  پیامدهایبه چه طریق از  مخدر زندگی کنند و

در بدو ورود ضرورتی ندارد معتادان گمنام انجمن  مخدر است. در ةپرهیز کامل از هرگونه ماد ةبرنام

. روش اصلی بهبود در را قطع کند مصرف مواد تمایل داشته باشدفرد پاک باشد، مهم این است که 

NA (.149: 1322 یا،ن علیوردیاست )کمک یک معتاد به معتاد دیگر  ارزش درمانی و 

نداشتن  ،یخودمحورکه با  داند میفیزیکی  و بیماری معنویرا انجمن معتادان گمنام اعتیاد  

 ،معنویتتر،  معنای دقیقدر  .شود یمفهمی از نیازهای معنوی و نداشتن معنی در زندگی آشکار 

                                                                                                                                                  
1. Narcotics Anonymous 
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 شاملتادان گمنام انجمن مع ةاصول فلسف .اهمیت مرکزی برای درمان در انجمن معتادان گمنام دارد

هدف ایجاد تغییرات شخصی در تفکر و با جلسات مکرر با اعضا برای بهبودی و تغییرات رفتاری 

حضور و پیگیری دائم  ةجیدرنتو  شود یممعنویت به آن اشاره  ةاحساسات است که با عنوان تجرب

 .(2: 1359بیگی،دهد ) یمقدمی رخ  12 ةبرنام

اجتماعی  یها مداخلهدارویی انواع اعتیاد بدون  یها ماندر دده یمعلمی نشان  یها یبررس

بسیار مهمی که در  یها مؤلفهیکی از  رو ؛ از این(311: 2992و همکاران،  روزن) ستینش اثربخ

بر روند گسترش ترک و کند  مینقش ایفا مواد مخدر  سوءمصرفپیشگیری از درمانی و  ةبرنام

 معنای در که اجتماعی است ةسرماید، گذار می ریتأث ن گمناممعتادا یها انجمنانحراف افراد معتاد در 

 شده محاط اعتماد و شبکه پیوندها، ،ها بستان بده تعلقات، هنجارها، قواعد، از ای مجموعه خود ةگسترد

با استفاده از آن  افراد کهاست  جامعه نهادی ترتیبات و اجتماعی ساختارهای اجتماعی، روابط در

اجتماعی  ةسرمای .(194: 1359غفاری،) خود را تحقق ببخشند  اجتماعی و یفرد اهداف توانند می

هماهنگ  های کنشبا تسهیل که  آید یم شمار جوامع به یزکنندهمتماو  کننده یینتع یها شاخصیکی از 

همچون  جوامع امروزی (.122: 1553 ،و همکاران )پاتنام دهد میخود کارآمدی جامعه را افزایش 

روابط  تیفیکهم و  تیکم ی همبه عبارت ؛ندارند انیبا اطراف کیو نزد مانهیصمروابط ، گذشتگان

که با کاهش  شود یماستدالل  گونه ینا عموماًمنظور همین   به ؛داشته است یدیتنزل شد یاجتماع

رازقی و رضوانی، ) شود بیشتر میم ائو جریابد  جوامع کاهش مینظم اجتماعی  ،اجتماعی ةسرمای

 از پیشگیری و درمانیة برنام ،یتحقق نظم اجتماعین راهبردهایی تر مهمروزه، یکی از ام (.22: 1352

 ، این(19: 1555، ارگریکاست )اجتماعی  ةمبتنی بر سرمای یسازوکارها و مخدر مواد سوءمصرف

وی که کردن پذیر جامعهبر فرد و  اقتدارآمیزنظارت و کنترل اجتماعی غیر  ةزمینکردن  سرمایه با فراهم

به  سو یک، از شود میاجتماعی حاصل  های ارزش، هنجارها و ها سنتز مجرای احترام به عرف، ا

مشارکت مثبت و فعال وی در زندگی اجتماعی  سازی زمینهزندگی اجتماعی برای فرد و کردن معنادار

و از سوی دیگر از جهت پیامدهای جمعی و عمومی، موجب سالمتی کامل جامعه،  پردازد می

 NAانجمن تمام تالش  (؛ به همین منظور249: 1329 لو، قیت) شود میو ثبات اجتماعی پایداری 

افزایش  یررسمیسطوح کنترل غ که نحوی به ؛اجتماعی در بین معتادان گمنام است ةسرمای ایجاد

 اجتماعی ةسرمای اهمیت به توجه با .شود میترک تداوم و  ادیترک اعتاز طریق آن موجب و یابد  می

علمی  یها یبررسمورد  کمتر ، این موضوعمخدر مواد سوءمصرف از پیشگیری و درمانی ةمبرنا در

  :استزیر  های پرسشبه  ییپاسخگو یحاضر در پ ةاساس، مقالاین  بر .است شده واقع
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  ؟است قدراجتماعی در بین معتادان گمنام چ ةسرمایمیزان  .1

  ؟ستابه چه میزان  تداوم ترک اعتیاد در بین معتادان گمنام .2

معتادان  نیب در ادیتداوم ترک اعت در یریتأثچه معتادان گمنام در بین  یاجتماع ةیسرما .3

 دارد؟ معتادان گمنام یها انجمندر  کننده شرکت
 

  تجربی تحقیق ۀپیشین
 ها آنبه برخی از . درادامه استشده گذشته انجام  ةمعتادان گمنام در ده ةدر حوزمتعددی  اتمطالع

 .شود یماشاره  داردی با موضوع مورد مطالعه که ارتباط بیشتر

مصاحبه  فن کیفی با استفاده از ای در مطالعه (1354)ی و همکارانش اصفهان گویی حق

در  انجمن معتادان گمنام یاعضا یادترک اعت یداریدر پا مؤثرعوامل  ییبه شناسا ،یکانون یها گروه

عامل در  ینه پس از ترک مصرف مواد مؤثرترکدهد  مینشان  ها آننتایج تحقیق  .اصفهان پرداختند

 ییربه تغ که انجمن( است یاعضا یرگروه همدردان )سا یمعرفت های یتحما یافتدر ،تداوم ترک

 یاه یتحما و یاصالح روابط خانوادگافزون بر این،  شود. میمنجر نگرش فرد و شناخت از خود 

 یاجتماع یگاهجا یابیفرد و باز نفس بهاعتماد یشافزا ینهمچن، خانواده یاعضا یو منزلت یعاطف

 انجمن بوده است. یترک از نظر اعضا یداریعوامل مؤثر بر پا یگراز د یو

بر صفات را ام نجلسات معتادان گم اثربخشی ،یقیتحق در( 1352) همکارانستوده اصل و 

در  ها یزمودنشرکت آدهد  نشان می ها آن ةمطالع .اند کرده یوابسته به مواد بررس یمارانب یتیشخص

و  ییگرا برون-ییگرا )درون یتیام به بهبود نمرات صفات شخصمنجلسات انجمن معتادان گ

این که شایان ذکر است  .شود میبه مواد منجر  یبه وابستگ یان( در مبتالیشیپر روان-ینژند روان

بر  ه گواهآزمون همراه با گرو و پس آزمون یشو با استفاده از طرح پ یتجرب شبه با روشمطالعه 

 یادو سه مرکز مشاوره اعت یپزشک روان های ینیککننده به کل مراجعه یمارانب یانماز  یمارصد بروی 

 .وابسته بودند به مواد کهانجام شده شهرستان اصفهان 

در جوانان معتاد و  یاجتماع ةیزان سرمایسه میمقادر بررسی ( 1351)حیدرنژاد و همکاران 

از جوانان  یمعنادار طور بهجوانان معتاد  یاجتماع ةیه سرماک افتنددری شهر مشهددر  رمعتادیغ

 یروابط اجتماع ةکو شب ی، اعتماد اجتماعیت اجتماعکزان مشارین میهمچن، بوده تر پایین رمعتادیغ

 .ه استبودکمتر رمعتاد یاز جوانان غ یمعنادار طور بهجوانان معتاد 

 یاجتماع ةیو سرما یاداعت یدرمان های انگیزه( به مقایسة 1359)کجباف و رحیمی  مطالعةدر 

درمان نگهدارنده با و  مدار عمعتادان در حال بهبود در انجمن معتادان گمنام، درمان اجتما ینب
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 های نمونه ینکه ب نشان داد ها آننتایج تحقیق  .ه شده استپرداختشهر اصفهان  در کمپ ومتادون 

احساس تعلق و  ،یافته تعمیم، اعتماد غیررسمی اعتماد ی،اعتماد رسم های شاخصدر  یدرمان

نیز مشاهده این پژوهش  های یافتهدر داشت. وجود  یتفاوت معنادار یگروه ینب یاجتماع ةیسرما

 .دارد یاددر درمان اعت مؤثریی نقش اجتماع ةیسرماکه  شد

از بر میزان رضایت اعضا  مؤثرعوامل » عنوانبا تحقیقی  (1325) همکارانو  زاده حاجی

این  یونیرگرس لیتحل جینتا اند. دادهانجام « در شهر اندیمشک گمنام عضویت در انجمن معتادان

 تیوضع ،یو اجتماع یخانوادگ سالمت زانیم اعضا، تکمشار یرهایمتغ دهد می نشان پژوهش

 .کند می نییتب را وابسته ریمتغ راتییتغ از درصد 45 حدود در اشتغال ییتوانا و هیتغذ

معتادان گمنام  های برنامه یاثربخشبه بررسی  ،با استفاده از روش پیمایشی (1322)یا ن علیوردی

 یبهبود ةمشارکت در جلسات و برنام دریافت که و پرداخت در نگرش معتادان به مواد مخدر

 بوده است. مؤثرآن  یر نگرش و بهبود اعضاییمعتادان گمنام در تغ یدوازده قدم

بر تداوم  مؤثرعوامل  ریتأث روش ترکیبی کمی و کیفی به بررسی ( با2919همکاران )فلورا و 

 یها افتهی. اند پرداختهو معتادان گمنام در یونان  ها یالکل یها انجمنعضویت معتادان در 

درصد از  39، درصد از طریق منبع ارجاع 33معتادان نشان داد این از اعضای انجمن  آمده دست به

به انجمن معرفی  درصد از طریق برنامه حفاظتی 19و  ها سانهردرصد از طریق  3طریق دوست، 

نیز به مدت  درصد نمونه 99ماه بود و  49میانگین حضور مرتب در جلسات انجمن  شده بودند.

دو تا سه بار در  یا هفتهنیز درصد  49در جلسات انجمن شرکت داشتند.  منظم طور بهماه  42

بیان تجربیات و نقش راهنما  صورت بهدر جلسات  ها آن مشارکت ة. شیوکردند یمجلسات شرکت 

بار به مصرف مواد  نیچند درصد 99 ،ماه پاک بمانند 32درصد توانسته بودند به مدت  53 بود.

 .بار کیدرصد فقط  49بازگشته بودند و 

 های جنبهاجتماعی به بررسی  ةبا استفاده از چارچوب سرمای ای مطالعه( در 2995) کایرست

مواد مخدر پرداخته است.  کنندگان مصرفاجتماعی در میان  های شبکهوابط درون اجتماعی ر

در قالب هنجارهای جمعی، اعتماد ) اجتماعی ةکه سرمای دهد مینشان وی تحلیل نتایج تحقیق  و تجزیه

درمقابل مصرف   محافظتآسیب و   کاهشدر مواد مخدر،  کنندگان مصرف های شبکهو اطالعات( در 

از  کردن در استفاده ای پیچیده تأثیراجتماعی  ة. همچنین عناصر متعدد سرمایأثیرگذار استتمواد مخدر 

 ،شود می تشویق رفتارهای پرخطرسبب مستقیم  طور بهمواد مخدر داشته است. در برخی موارد اعتماد 

 .اثر حفاظتی بر مصرف آن داشته است غیرمستقیم طور بهو در مواردی دیگر 
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بررسی رابطه بین تعداد دفعات شرکت در به ( با روش طولی 2992همکاران )گازوپ و 

گمنام و میزان مصرف مواد مخدر بعد از  یها یالکلانجمن معتادان گمنام و شرکت در جلسات 

 یها انجمن. براساس نتایج این تحقیق، حضور مستمر و مرتب در جلسات اند پرداختهترک مصرف 

را کاهش  ها آنبتی در برابر مواد شده و پیامدهای منفی موجب افزایش احساس خودمراق ،معتادان

 تر یقو یوندهایپو کمیت حضور در این جلسات موجب  اثربخشجلسات  ،بنابراین؛ داده بود

 .به خود و انجمن شده بود تعهدشانو  ها انجمناعضا با این 

 ةسرمای بین ةرابط ،سوئدی ةسال 12-12( با مطالعه بر روی نوجوانان 2999) الند بورگ

کرده مرکب از ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی( و استفاده از مواد مخدر را بررسی ) اجتماعی

مشارکت اجتماعی و ) پاسخگویاناجتماعی  ةکه سرمایدهد  میوی نشان  ة. نتایج اصلی مطالعاست

 .منفی دارد ةمواد مخدر رابط سوءمصرفو  اعتماد اجتماعی( با سیگارکشیدن

و درمان معتادان به مواد مخدر  2مدیریت انگ ةنحواجتماعی  یها نهیزم (1552) 1پوالو ری اندرسون

تنبیهی  های سیاستدهد  مینشان  ها آنعلمی  یها افتهیبررسی کرده است. در انجمن معتادان را 

 انزوای ی موجبکاهش مشکالت اجتماع جای بهاجتماعی مبارزه با مواد مخدر مثل انگ اجتماعی، 

 .شود می یتعامالت اجتماعاختالل در  و استرس یشمعتادان، افزا یکاهش برا های فرصت و یاجتماع

افزایش  همچنین برای معتادان، ها فرصتانگاری اجتماعی و کاهش  مشکالت ناشی از انگ مانند نادیده

. شود یمفشار و اختالل تعامالت اجتماعی موجب از هم جدا افتادگی گروهی و تخریب هویت معتادان 

 ها انجمنزدایی از معتادان و کسانی باشد که در این  حرکت جامعه باید به سمت انگگفتنی است که 

ساخت هویت مثبت و  ،، تغییر تخصیص منابعیآموزش راهبردهایباید توجه داشت که . کنند یمفعالیت 

 زدایی در جامعه ضروری است. برای بازگشت و انگ ییها فرصت، پذیرش جامعه

مطالعات در مربوط  مطالعات نوع نیشتریب، ترک اعتیاد معتادان گمنام یتجرب اتیادببا مرور 

ش عوامل اجتماعی در درمان مواد و نقپیامدها مطالعات کمتر به  ، وپزشکی شناسی و روان یها حوزه

قش آن در ترک ناجتماعی و  ةسرمای ةمسئلنیز به  یشناخت جامعهمطالعات است.   داشتهمخدر توجه 

فضایی برای  ها انجمنتوجه به اینکه این نوع  با .توجه چندانی نداردر بین معتادان گمنام اعتیاد د

اجتماعی  ةبررسی روند ترک اعتیاد منظر سرمای، هستند یگروه درون یاجتماع ةتقویت سرمای

 .رسد یمنظر  ضروری به
 

                                                                                                                                                  
1. Ripullo 

2. stigma 
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 چارچوب نظری تحقیق
مبتنی  پیوند اجتماعی هیرشی ةنظری اجتماعی و ةسرمای های نظریهچارچوب نظری این پژوهش بر 

 بلکه ،دارند حضور اجتماعی های شبکهد در افرا تنها نه اجتماعی کلمن ةسرمای ةنظریاساس براست. 

به  تعامالت اجتماعی طریق از توانند می کل جامعه اجتماعی ةسرمای مزایای آوردن دست بهبرای 

 منفعت وت عالوه بر سود عامالو ت ها کنشکلمن معتقد است افراد طی  ی دست یابند.مند بهره

، 2؛ ادواردز2992 ،1دیکا و ساین) کنند میدریافت  نشده بینی پیشمزایای برخی ، شده بینی پیش

بر  اقتدارآمیزنظارت و کنترل اجتماعی غیر ةزمینکردن  فراهمبا  اجتماعی ةسرمای بنابراین ؛(2993

اجتماعی  های ارزش، هنجارها و ها سنتعرف،  وی که از مجرای احترام بهکردن پذیر جامعهفرد و 

مشارکت مثبت  سازی زمینهزندگی اجتماعی برای فرد و  کردنبه معنادار سو یک، از شود میحاصل 

پیامدهای جمعی و عمومی، موجب  باو از سوی دیگر  پردازد میو فعال وی در زندگی اجتماعی 

نظر کلمن،  به (.249: 1329لو،  قیت) شود میپایداری و ثبات اجتماعی  ،سالمتی کل جامعه

 ؛شود می لیتشک یاجتماع ةیاز سرما رومندین یشکل ،وجود داردمؤثر  یهنجار که یهنگام

جامعه  ،برعکسو  (22: 1324 کلمن،شوند ) یماجتماعی  های یبآس از که مانع ینافذ یارهاهنج

 ویژه به ،یضداجتماع تاررف و یگانگیازخودب شدید افزایش با اجتماعی ةسرمای و کاهش با سقوط

 (.191: 1322 فیلد،)خواهد بود  همراه جوان مردان بین در

به دو نوع  ،آید یمپدید  در آناجتماعی را براساس نوع و شکل گروهی که  ةپاتنام سرمای

 (2992 پاتنام،کند ) یم یمتقس 4گروهی اجتماعی برون ةو سرمای 3یگروه دروناجتماعی  ةسرمای

یک گروه  یبه روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری در میان اعضا یگروه رونداجتماعی  ةسرمای

نه  آن کاربرد دارد، یتنها برای اعضا شود یمگروه حاصل  درمنافعی که  ،حقیقتدر دارد.اشاره 

 زیرا ؛نامد یم 9اجتماعی را انحصاری ةپاتنام این نوع سرمای، همچنین ها یبهغربرای دیگران و 

 (.2991 پاتنام،کند ) یمو همگنی ایجاد انحصاری  های یتهو

مشارکت سیاسی، عضویت انجمنی، مشارکت مذهبی،  بولینگ تنهادر بخش دوم کتاب  وی

غیررسمی را  های شبکه، همیاری، صداقت و دوستی نوعشدن برای نیکوکاری، تعامل اجتماعی،  داوطلب

 ةاعتماد اجتماعی، هنجارهای معامل ،اونظر  از .کند میاجتماعی ذکر  ةسرمای های شاخص ترین مهماز 

                                                                                                                                                  
1. Dika & Singh 

2. Edwards 

3. Bonding social capital 

4. Bridging social capital 

5. Exclusive 
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. وجود کنند میمتقابالً همدیگر را تقویت  آمیز موفقیتمشارکت مدنی و هنجاری  های شبکهمتقابل، 

و این  ها مهارت، اما آن استو اعتماد بین اشخاص  ها مهارتجویانه کارآمد مستلزم  نهادهای همکاری

 (.395: 1329پاتنام، ) دشو میقویت تلقین و ت یافته سازمانهمکاری  بااعتماد نیز 

 ،شود میمعاصر شناخته  شناسی جامعهاجتماعی به  ةمفهوم سرمای ةکنند جین جاکوبز که معرفی 

که چرا برخی شهرها از شهرهای دیگر توسعه داد این مفهوم را برای تبیین بخشی از این واقعیت 

 دانستند میبر جوانان  ها ای دوره همافکار  منفی تأثیرکه در کار اول خود آنچه را  کلمن .استتر  امن

خشن و شاخص  های جرمپاتنام در سطح ایالت به یک پیوستگی منفی قوی بین  تشریح کرد.

صورت  در و اجتماعی ةمدعی بود با افزایش میزان سرمای . ویاجتماعی دست پیدا کرد ةسرمای

 تازگی بهدر کار مفصلی که  این جودو  با خواهد آمد. تر پایینسطوح جرم  برابربودن سایر شرایط

 ،اجتماعی و گرایش به اطاعت از قانون انجام شده است ةسرمای بینماهیت رابطه  ةدربار

 ةتحقیقی در آمریکای شمالی به نقش بازدارنددر این بین،  .شود مشاهده میشفافی  های شاخص

بر  تأثیرگذاریکی از عوامل  توان میاجتماعی را  ةسرمای ،بنابراین ؛کند میقدرتمند اشاره  های شبکه

آوردن افراد  در تعیین احتمال روی رسد مینظر  بهو  میزان فعالیت مجرمانه در اجتماع درنظر گرفت

 (.199: 1322 فیلد،) کند میخاص به رفتار مجرمانه نقش بازی 

 افزایش ارافراد  سطح وظایف و متقابل کنش اجتماعی ةسرمایکه کرد استدالل  توان می بنابراین 

 قوی پیوندهایباید توجه داشت که . کند میفراهم  غیررسمی اجتماعی کنترل یبرا را اساسی و دهد می

 تماس در یکدیگر با منظم طور به افراد ها دوستی این دارد. در انطباق یافته سازمان همبستگی با دوستی

 دوستان حمایتی منابع از مشکالت با برخورد هنگام به و اطالع دارندوضعیت یکدیگر از  ،هستند

معتادان  های گروهاجتماعی درون  ةسرمای ممکن است(. 23: 1322 نیا، یعلیورد) شوند می برخوردار

اجتماعی  ةمعتادان گمنام با سرمای های انجمنگفت در  توان می ،درواقع .کندگمنام، به ترک اعتیاد کمک 

نوع اعتماد موجب تقویت و  این ست.ه ای همرابا نوعی اعتماد و همدل که رو هستیم هروب گروهی درون

 ،بیشتر شود ها انجمنوضعیت هرچه عضویت فرد در این نوع  این در و شود می گروهی درونپیوستگی 

ر تداوم این ام ةیجنت .یابد می او افزایش گروهی دروناجتماعی  ةسرمای درنتیجهپیوند اجتماعی و 

 در ترک اعتیاد او خواهد بود.تداوم  طبعاً و  ها گروهعضویت فرد در این 

کنترل اجتماعی  ةانحراف اجتماعی مثل نظری های نظریه، اجتماعی ةسرمای های یهنظرعالوه بر  

 کلیدی که عناصراند  پرداختهپیوندهای اجتماعی  و اجتماعی کنترل سئلةمبه  ای گونه بههیرشی 

 سرمایة اجتماعی هستند.
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 یا ضعیف جامعه و فرد میان پیوند وقتی که ین استا اجتماعی پیوند ةدر نظری هیرشیباور 

 وندیپ . مفهومشود میاجتماعی  رفتاری کجو سبب یابد  میشود کنترل اجتماعی کاهش  گسسته

 ینهادها قیطر از اغلب هک گردد بازمیاجتماع  و فرد انیم روابط به یرشیه مدنظر یاجتماع

 (.23: 1352نیا و همتی، )علیوردی شوند می برقرار یاجتماع

 ینوای هم دالیل دنبال بهاست  بهتربزهکاری  دالیل یجوو جست جای بههیرشی اعتقاد دارد که 

روی باید  های کج وجوی انگیزش جای جست نوایی به دلیل نبود دالیل هم به ، همچنینباشیم

چهار به میزان انحراف از با جامعه یا منحرف  نوا همافراد پیوند  ،فهم شود. به نظر ویبزهکاری 

 :داردبستگی عاملی زیر 

. پذیرش شود میفرد به دیگران مربوط  ة: وابستگی به حساسیت و عالق1وابستگی .1

به پیوستگی و تعلق خاطر به دیگران نیز وجدان اجتماعی  ةهنجارهای اجتماعی و توسع

 وابسته است.

. شود میه هزین مند قاعده های کنش برای: تعهد شامل زمان، انرژی و تالشی است که 2تعهد .2

که در آن رفتار  ندک ممکن است شرایطی را فراهم  قراردادی یها ارزشتعهد به نبود 

 .رسدبنظر  بهمقبولی ، مانند جرم، جایگزین دار ریسک

رفتن به مدرسه، سرگرمی یا ) قراردادی های فعالیتدرگیرشدن در فرد با )مشارکت(:  3درگیری .3

 .آورد دست می به غیرقانونیتارهای خانواده( فرصت کمی را برای مشارکت در رف

اغلب در باورهای  ،کنند میزندگی مشابهی اجتماعی  های زمینه)باور(: مردمی که در  4اعتقاد .4

ب یا ضعیف شوند فرد به احتمال بیشتری در یاگر این باورها غا ،اخالقی مشترک سهیم هستند

 (.429: 1559 ،، برن239: 2992سیگل، ) کند میشرکت  غیرقانونییا  ضداجتماعی های فعالیت

 ةسرمای عناصر از او ینظر عناصر که یابیم درمی هیرشی اجتماعی پیوند ةنظری در دقت با 

 با افراد اجتماعی پیوند و ارتباط حاصل اجتماعی ةسرمای که است این از غیر مگر. است اجتماعی

 نظر از ؟است امعهج با فرد ضعیف پیوند ةنتیج نوعی به اجتماعی ةسرمای فرسایش و یکدیگر

. شود  شکسته یا ضعیف جامعه در فردی همبستگی که شود می ناشی وقتی بزهکارانه عمل هیرشی

 کمتری احتمال درنتیجه و شوند می کنترل افراد باشد قوی ،اجتماع دیگر یاعضا به  همبستگی اگر

                                                                                                                                                  
1. Attachment. 

2. Commitment. 

3. Involvement. 

4. Belief. 
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 فیرروزجائیان، از نقل به 122: 2992 کیویووری، و سالمی) دارد وجود قوانین از انحراف برای

 نوعی به ،گروهی درون اجتماعی ةسرمای نوعی تولید گفت باید نظری بحث بندی جمع در (.1322

 اعضایرا  یهسرما. این در اجتماع است افراد رفته ازدست های سرمایه بازگشت یا بازسازی

نوع  این .دشو می اعتیاد ترک در تداوم و ترک سبب که اند  کرده ایجاد معتادان گمنام های گروه

و  مشارکت ،اعتماد و با تقویت تعلق، ردحمایتی دا ةجنب گروهی دروناجتماعی  ةسرمای

ی در این وضعیت افراد .کند میرا فراهم ها  آن شخصیترشد و تعالی  ةافراد زمین پذیری مشارکت

دی به و پایبن ندمعنوی زندگی را در خود تقویت کرد های جنبه تدریج بهبودند، معتاد  سابقاً که

این وضعیت روند ترک  طبعاً .دادندمعیارهای زندگی اجتماعی قرار  ترین مهمتعهدات را یکی از 

 .بخشد میتداوم  ها انجمندر  کننده شرکتاعتیاد را در میان افراد 
 

 یقتحق یاتفرض
 های گروهمعتادان  یادو روند تداوم ترک اعت گروهی درون یت اجتماعکمشار ینب رسد مینظر  به

NA وجود دارد یمعنادار ةرابط. 

 های گروهمعتادان  یادو روند تداوم ترک اعت گروهی درون یاریهم یهنجارها ینب رسد مینظر  به

NA وجود دارد یمعنادار ةرابط. 

 های گروهمعتادان  یادو روند تداوم ترک اعت گروهی درون یاعتماد اجتماع ینب رسد مینظر  به

NA وجود دارد یمعنادار ةرابط. 

 ةرابط NA های گروهمعتادان  یادو روند تداوم ترک اعت گروهی درونتعلق  ینب رسد مینظر  هب

 .وجود دارد یمعنادار

 

 روش تحقیق
اعضای انجمن  تمام شامل قیتحق نیا یآمار ةجامع و ،روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی

 شده نییتع کوکران رمولف از استفاده بانیز  نمونه 321. استدر استان مازندران  معتادان گمنام

نبودن  پرسشنامه، مخدوش و کامل بازنگشتنپیشگیری از مشکالت مربوط به  منظور بهاما  ،است

. شدنفر تعیین چهارصد تحقیق  ةتعداد نمون ،افزایش پایایی تحقیق منظور بههمچنین ، ها نامه پاسخ

 یریگ نمونه روش از قیتحق نیا در، و یآور جمع پرسشنامه ابزار قیطر از قیتحق ازین مورد داده

از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد برای این منظور ابتدا . شد استفاده ای چندمرحله یا خوشه



 259    ...اعتياد ترک تداوم و گمنام معتادان عياجتما سرمایۀ بين رابطۀ بررسي

شهرستان  9ساده  یتصادف گیری نمونهسپس با روش  ،هیته معتادان های انجمنفهرست مخدر استان 

 ، ساری، بابل و نوشهرشهر قائمابن، تنک های شهرستاناول  ةانتخاب شد. در مرحل گیری نمونهبرای 

 4یا  3موجود فهرست دوم از روی  ةن خوشه(. در مرحلیاول) شدندما  گیری نمونهواحد  نخستین

و ن خوشه( یدوم) انتخاب الذکر فوق های شهرستاندر هریک از  معتادان گمنامانجمن 

. در شدوری تکمیل حض صورت به ها انجمنبا مراجعه به هریک از این های تحقیق  پرسشنامه

 ت شود.یرعا یع متناسب جنسیشد توز یسع ها نمونهگردآوری 
 

 نحوه سنجش متغیرها
 اجتماعی ۀسرمای

ت اجتماعی، هنجارهای کاعتماد اجتماعی، مشار در ابعاد یاجتماع ةیسرما ف عملیاتی:یتعر

 اجتماع سنجش شده است.همیاری و احساس تعلق به 
 

 یاعتماد اجتماع

میزان اعتقاد به  مانندش اعتماد اجتماعی به بررسی ابعاد مختلف این متغیر سنجمنظور  به

در شرایط بحرانی، NA  ، اعتماد به کمک اعضایNA اعضای داری امانتاعتماد به ، بودن قول خوش

در سطح ترتیبی و طیف هایی  گویهو... در قالب NA ی رازها و مسائل خصوصی با اعضا بیانمیزان 

 .استسنجش شده لیکرت 
 

 مشارکت اجتماعی

 یها جلسهشرکت در  مانندسنجش این متغیر به بررسی ابعاد مختلف مشارکت اجتماعی  منظور به

NA میزان مشارکت در ترک اعتیاد و توانمندسازی افراد آنفعالیت در  و ،NA،  مشارکت در

 و...، NAاعضای  و... با احمر هالل، خیریه یها انجمنمشارکت در ، NA دربرگزار شده  یها مراسم
 

 یاریهنجارهای هم

دادن به مشکالت  اهمیت ماننداین مفهوم به بررسی ابعاد همیاری اجتماعی کردن  عملیاتی منظور به

، اعتقاد به کارهای جمعی و فکر کردن ها آنمشکالت به دیگران و دربارة ، NA گروه یدیگر اعضا

کمک به دوستان در گروه  ،NA اعضایکمک به  برایگروهی، استفاده از مهارت و تخصص فردی 

NA گروهاین  خانوادگی با اعضای وآمد رفت و NA .پرداخته شده است 
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 احساس تعلق

شناختن اعضای  مانند یگروه دروناین مفهوم به بررسی ابعاد احساس تعلق کردن  عملیاتی منظور به

NA خوشحالی از عضویت در ها،  آنعالقه به  وNAعالقه  و ی به گروه، احساس تعلق و وابستگ

 پرداخته شده است. NAبه حضور در جلسات 

 

 تداوم ترک اعتیاد

 زمان مدتتصمیم به ترک،  زمان مدت مانند ابعاد آنسنجش این مفهوم نیز به بررسی  منظور به

 پرداخته شده است. ...و NAمواد به دلیل حضور در کردن  ترک زمان مدت، NAجلسات شرکت در 

 

 1 جدول در آن ةجینت که شده استفاده کرونباخ یآلفا بیضر از پرسشنامه ییایپا یبررس یبرا

 .است آمده
 آلفای کرونباخ مرتبط با پایایی پرسشنامه .1جدول 

 آلفای کرونباخ ها گویهتعداد  ها شاخص متغیر

 مستقل

 23/9 پرسش 2 یگروه درونت اجتماعی کمشار

 21/9 پرسش 2 یگروه درون یاریهم یهنجارها

 29/9 پرسش 2 یگروه درون تماد اجتماعیاع
 22/9 پرسش 2 یگروه درونتعلق احساس 

 

 ها افتهیل یتحل
 توصیفی های یافته

 شده آوری جمع معتادان عضو انجمن معتادان گمنام از نفر چهارصد نیب از قیتحق نیا در اطالعات

درصد  22 سن .اند بوده زن درصد 2/22 و مرد درصد 2/22 پاسخگو، نفر 332 از بین کهاست 

 3سال و  99تا  41بین درصد  12سال،  49تا  31بین درصد  2/42سال،  39تا  29بین  پاسخگویان

 مجرد، درصد 2/94 متأهل،درصد پاسخگویان  2/34 ها دادهبراساس  بوده است.سال  91بین  درصد

 5/42 با هدیپلم راداف نیز التیتحص نظر از .اند بوده مطلقه درصد 9/5 و شده فوت همسردرصد  2/1

. دهند یم لیتشک را نمونه افراد نیکمتر درصد 2/1 با یسانسل فوق و نمونه افراد نیشتریب درصد

 .داشتند و لیسانس یپلمد فوقدرصد  2/29و  ،سیکل و ابتداییدرصد دیگر تحصیالت  2/39
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 2/22تنها و  ،درصد بیکار 4/23 یانپاسخگوبیشتر  وضعیت اشتغال پاسخگویان نشان داده است که

 4/4، دار خانهدرصد  2/1 ،داشتند درصد شغل آزاد 4/94ن . از بین شاغالاند بودهشاغل  ها آندرصد 

 2/3درصد کارگر،  2/3درصد بازنشسته،  2/1، ازکارافتادهدرصد  2/3درصد کارمند،  2/1مدیر، 

 .ندبوددرصد فرهنگی  2/1 و درصد راننده

 .شود میمشاهده  ل زیردرصد فراوانی و میانگین در جدو رتصو بهتداوم ترک اعتیاد پاسخگویان 
 

 آمار توصیفی مرتبط با متغیر تداوم ترک اعتیاد .2جدول 

 گویه
از کمتر 

 سال 1
 4تا  1

 سال
 7تا  4

 سال
 11تا  7

 سال
از بیشتر 

 سال 11
  پاسخ یب

 ؟یدا گرفتهتصمیم به ترک زمانی چه از 
 24 15 15 21 115 22 فراوانی

 31/2 میانگین:
 1/2 2/9 2/9 9/24 2/39 9/22 درصد

شرکت  NAچه مدت است که در جلسات 
 ؟کنید یم

 22 12 29 92 115 55 فراوانی
 14/2 میانگین:

 3/2 2/4 5/9 2/12 2/39 3/25 درصد

 شرکت در جلساتدلیل  بهچه مدت است که 
NA،  ؟کنید ینممواد مصرف 

 22 12 19 92 52 122 فراوانی
 52/1 میانگین:

 9/2 2/3 4/4 2/12 9/25 5/32 درصد

 ؟گذرد یماز آخرین مصرف شما چه مدت 
 22 12 15 23 54 124 فراوانی

 94/2میانگین:
 2/2 2/3 2/9 2/12 2/22 2/32 درصد

 گویه
و  بار 3

 کمتر
 7تا  4

 بار
 11تا  8

 بار
تا  12
 بار 11

و  بار 11
 بیشتر

  پاسخ یب

عتیاد خود اقدام چند مرتبه برای ترک ا تاکنون
 ؟یدا کرده

 31 112 49 31 12 193 فراوانی
 12/3میانگین:

 2/5 2/34 2/11 2/5 2/4 9/39 درصد

 گویه
 کم خیلی کم

تا 
 زیاد حدودی

خیلی 
 پاسخ یب زیاد

 

 ،بار پس از ترک نیکه اقدر مطمئن هستید چ
 ؟روید نمیمخدر  مصرف مواد دنبال بهدیگر 

 22 142 29 21 9 22 فراوانی
 52/3میانگین:

 9/2 9/53 9/43 2/29 9/9 3/2 درصد
را در روند  NAشرکت در جلسات  چقدر

 ؟دانید یم مؤثرترک اعتیاد خود 
 12 222 12 24 4 9 فراوانی

 22/4میانگین:
 9/9 2/21 9/9 1/2 2/1 9/9 درصد

 

 استنباطی های یافته

 منظور به ،تحقیق های دادهغیرنرمال بودن اسمیرنف مبنی بر  - با توجه به نتایج آزمون کولموگروف

ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده که نتایج هریک از آزمون فرضیات  تحلیل فرضیات از

 پژوهش به تفکیک در زیر ارائه شده است.
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 آزمون همبستگی پیرسون .3 جدول

 فرضیه شماره
ضریب 
 همبستگی

سطح 
 داری معنی

 نتیجه آزمون

1 
و  یگروه درونمشارکت اجتماعی بین  رسد یمنظر  به

 ةرابط NA یها گروهروند تداوم ترک اعتیاد معتادان 
 .معناداری وجود دارد

421/9 999/9 
معنادار 

 است

2 
و  یگروه درونبین هنجارهای همیاری  رسد یمنظر  به

 ةرابط NA یها گروهروند تداوم ترک اعتیاد معتادان 
 .معناداری وجود دارد

399/9 999/9 
ر معنادا
 است

3 
و  یگروه درونبین اعتماد اجتماعی  رسد یمنظر  به

 ةرابط NA یها گروهروند تداوم ترک اعتیاد معتادان 
 .معناداری وجود دارد

121/9 942/9 
معنادار 

 است

4 
و  یگروه درونبین احساس تعلق  رسد یمنظر  به

 ةرابط NA یها گروهروند تداوم ترک اعتیاد معتادان 
 .ردمعناداری وجود دا

122/9 942/9 
معنادار 

 ستا

 

 ،اسپیرمناز ضریب همبستگی  آمده دست بهد بر سطح معناداری کیبا توجه به جدول فوق و با تأ

مشارکت اجتماعی، هنجارهای همیاری، اعتماد اجتماعی، ) مستقلمیزان همبستگی بین متغیرهای 

گفت  توان می هستند، 99/9 که همگی کمتر از م ترک اعتیادوتدا( و متغیر وابسته احساس تعلق

، دارنداستان مازندران  NAتداوم ترک اعتیاد اعضای همبستگی معناداری با  ،متغیر حاضر چهار

 .شود می تأییدفرضیه  چهاراین درنتیجه 
 

 معتاد  انزندر بین  یادترک اعتروند تداوم  ۀمقایس

 انو مرد انوم ترک اعتیاد در بین زنروند تدا ةمقایس برایتحقیق  یها دادهبودن  با توجه به غیرنرمال

 شده است.وایت نی استفاده  - از آزمون یو من NA یها گروهدر معتاد 
 

 نی جنسیت و روند تداوم ترک اعتیادوایت - آزمون یو من .4جدول 

 روند تداوم ترک اعتیاد 

 وایت نی - یو من

 دبلیو ویل کاکسون

 zآزمون 

 سطح معناداری

999/4459 

999/9221 

925/2- 

935/9 
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( = 935/9sig) است دارامعن 99/9از  تر کوچککه در سطح خطای  Z (925/2-)با استناد به آزمون 

آماری تفاوت میزان روند تداوم ترک اعتیاد در بین مردان و زنان  از نظر 59/9گفت که با اطمینان باید 

 ن و زنان متفاوت است.مردا دو گروه تداوم ترک اعتیاد در بین زمان مدتیعنی  ؛است دار امعن

 
 جنسیت و روند تداوم ترک اعتیاد ۀآزمون رتب .1جدول 

 جمع رتبه میانگین رتبه تعداد نمونه جنسیت
 تداوم ترک اعتیاد مرد

 زن
 کل

231 
42 
225 

94/144 
12/112 

99/33322 
99/9221 

 

روند تداوم  یتتفاو بیتفاوت یا  داری امعن، عالوه بر تعیین نی یتوا - در تفسیر نتایج یو من

روند در بین این بریم که میزان  میپی  ،NA یها گروهترک اعتیاد در بین معتادان زن و مرد در 

( Ranksجدول )کمتر است. برای این منظور از نتایج  یک کداماز این دو گروه بیشتر و در  یک کدام

و  94/144مردان در بین  روند تداوم ترک اعتیاد ةمیانگین رتب آنطبق نتایج  که کنیم یماستفاده 

که روند تداوم ترک اعتیاد در  بریم یمپی  یجهدرنت ،است 12/112زنان بیشتر از میزان آن در بین 

معتاد عضو  انمردبه عبارت دیگر تداوم ترک اعتیاد در بین  دارد؛بین مردان تداوم بیشتری 

 ست.ابیشتر مازندران  در استان ها گروهاین از زنان عضو  NA یها گروه

 

 رهیل چندمتغیتحل
 استفاده شده است. و تحلیل مسیر از رگرسیون ،انجام تحلیل چندمتغیرهمنظور  بهتحقیق  یندر ا

نسبی  /یا فاصلهمتغیر وابسته کمی و در سطح سنجش باید انجام رگرسیون خطی  گفتنی است برای

 یها داده ،از آزمون رگرسیون برای استفاده ها دادهبودن  با توجه به غیرنرمالباشد. در تحقیق حاضر 

 .تبدیل شدندنرمال  یها دادهبه گاریتمی لتحقیق از روش 

 
 متغیرهای مستقل کنندگی یینتعبرآورد همبستگی و میزان  .1جدول 

 مدل
 ضریب همبستگی

(R) 
ضریب همبستگی 

 چندگانه
 شده یلتعدضریب 

(adj 
2R) 

 برآورد خطای معیار

1 399/9 252/9 223/9 32529/4 
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 یهمبستگمدل مشخص شده است. براساس این جدول مقدار ضریب  ةخالص 2ر جدول د

(R بین متغیرها )بین مجموعه متغیرهای مستقل مشارکت اجتماعی،  دهد یمکه نشان  است 399/9

روند تداوم ترک  ةو متغیر وابست یگروه درونهنجارهای همیاری، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق 

، همبستگی متوسطی وجود دارد. همچنین مقدار ضریب تعیین NA یها گروهن اعتیاد در بین معتادا

متغیرهای مستقل پژوهش به میزان  بیانگر این است که، است 223/9( که برابر با R2 adj) شده یلتعد

 NA یها گروهمعتادان عضو  میزان تداوم ترک اعتیادیعنی  ،درصد از واریانس متغیر وابسته 22/9

 ةیطحکه از  کنند یمدیگری تبیین  یرهایمتغآن را  ةماند و باقی کند یمرا تبیین  استان مازندران

 .اند جخاربررسی این تحقیق 

 
 رهیچندمتغ یون خطیرگرس .7جدول 

 مدل
ب یضرا ب استانداردشدهیضرا

 استانداردشده
(Beta) 

T سطح معناداری 
 B اریمع یخطا

 999/9 - - - 392/3 مقدار ثابت
 یماعت اجتکمشار

 یگروه درون
952/9 392/9 252/9 299/3 999/9 

 هنجارهای همیاری
 یگروه درون

112/9 292/9 142/9 241/1 993/9 

 اعتماد اجتماعی
 یگروه درون

952/9 122/9 924/9 524/9 923/9 

 احساس تعلق
 یگروه درون

139/9 213/9 132/9 241/1 942/9 

 

سیونی به روش جبری بین متغیرهای مستقل با نتایج رگر ،2 ةجدول شمار های یافتهاساس بر

متغیر  چهارشده شامل  در مدل نهایی ارائه NA یها گروهروند تداوم ترک اعتیاد معتادان متغیر 

. در این بخش، استاحساس تعلق  و مشارکت اجتماعی، هنجارهای همیاری، اعتماد اجتماعی

زیرا این آماره  ؛گیرد یم( انجام Betaبتا ) ةتفسیر ضرایب رگرسیونی براساس ضریب استانداردشد

هریک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته  ةضریب رگرسیونی استانداردشد ةدهند نشان

در مدل مشخص را  مستقل یرمتغبا استفاده از آن سهم نسبی هر  توان یمبنابراین،  ؛استپژوهش 

 و یاریهم یهنجارها، یکت اجتماعمشارمتغیرهای  یرتأثکه  دهد یممتغیرها نشان  ة. مقایسکرد
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سطح  توجه به، اما با است دار امعن NA یها گروهبر روند تداوم ترک اعتیاد معتادان  احساس تعلق

، تأثیر این متغیر بر روند تداوم ترک اعتیاد است 99/9اعتماد اجتماعی که بیشتر از  یمعنادار

باالترین ضریب  252/9 یونیرگرسضریب  مشارکت اجتماعی باهمچنین متغیر  معنی ندارد،معتادان 

 .را داردضریب رگرسیونی  ترین یفضع 924/9و متغیر اعتماد اجتماعی با ضریب  ،رگرسیونی

 

 تحلیل مسیر
 یابیر وابسته ارزیر مستقل بر متغیم متغیرات مستقیون خطی چندمتغیره، تأثیبا استفاده از رگرس

 برای، رو یناز ا ؛باشد یرمستقیمغر وابسته یمتغ بر یریمتغیرگذاری تأث ممکن است، اما شود می

رهای یمتغ یرگذاریزان تأثیمجدد م یابیارز ، همچنینمیو مستق یرمستقیمغرات یزان تأثیسنجش م

ون یدر رگرس شده محاسبه یب بتای. ضراشود یمر استفاده یل مسیمستقل بر تداوم ترک اعتیاد از تحل

 .شود میمشاهده  1شکل  درچندمتغیره 

 

 
 تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش .1شکل 

132/9  

تداوم ترک 

 اعتیاد

گروهیاعتماد درون  

 گروهیهمیاری درون

گروهیمشارکت درون  

252/9  

995/9  
142/9  

924/9  

احساس تعلق 

گروهیدرون  

922/9  

955/9  

942/9  

924/9  
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شود  مشاهده مینهایی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته  یرمستقیمغمستقیم و  یرتأث 1 شکلدر 

 .پردازیم یمبه بررسی و تفسیر این مدل  ادامهدر  که

 4ن از میا .اند گذاشتهمستقیم بر متغیر تداوم ترک اعتیاد تأثیر  صورت بهالف( متغیرهایی که تنها 

در سنجش میزان  احساس تعلقو  مشارکت اجتماعی، هنجارهای همیاری، اعتماد اجتماعیمتغیر 

مشارکت متغیر  به مستقیم صورت به یرتأث، بیشترین NA یها گروهترک اعتیاد معتادان عضو  تداوم

با ضریب مسیر  همیاری اجتماعیپس از آن متغیر  .بستگی دارد 252/9با ضریب مسیر  اجتماعی

با  اعتماد اجتماعیبه متغیر  یرتأثو کمترین  132/9، متغیر احساس تعلق با ضریب مسیر 142/9

 .استمربوط  924/9ضریب مسیر 

وم ترک اعتیاد تأثیر بر متغیر وابسته تدامستقیم و غیرمستقیم  صورت بهب( متغیرهایی که 

 صورت به ،احساس تعلق و عیاعتماد اجتمامتغیر  دو ،متغیر مستقل تحقیق چهاردر بین  .اند گذاشته

استان  NAگروه  یبر دیگر متغیرهای مستقل بر تداوم ترک اعتیاد اعضا یرمستقیمغمستقیم و 

مستقیم بین متغیرهای مستقل و  ةرابط ةدهند نشانهمچنین ضرایب مسیر  ر بودند،گذایرتأثمازندران 

 وابسته است.

 
 اجتماعی بر تداوم ترک اعتیاد ۀابعاد سرمای میرمستقیغم و یمستق پیامدهای .8جدول 

 لکاثر  میرمستقیاثرات غ اثرات مستقیم ریمتغ

 252/9 - 252/9 مشارکت اجتماعی
 142/9 - 142/9 هنجارهای همیاری

 123/9 195/9 924/9 اعتماد اجتماعی
 339/9 121/9 132/9 احساس تعلق

 

ر کل متغیرهای الگوی تحلیلی و تأثی یرمستقیمغتأثیرات مستقیم و  ةدهند نشانکه  2در جدول 

تغییرات تداوم ترک اعتیاد از  یها کننده بینی یشپ ینتر مهم شود که مشاهده می، استتحقیق 

زان ین میشتری، که جمعاً باستان مازندران NA یها گروهمعتادان عضو در بین  ،نیتر مکن تا یشتریب

احساس تعلق، مشارکت  یرهایمتغب به ترتی ،دارند یرمستقیمغمستقیم و  صورت بهرا  یرگذاریتأث

، 339/9 ها آنب یزان ضریه مکدارد  لویتواو هنجارهای همیاری  اجتماعی، اعتماد اجتماعی

 .است 142/9و  123/9، 252/9
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 گیری نتیجه بحث و
اجتماعی بر تداوم ترک اعتیاد معتادان گمنام استان مازندران  ةسرمای تأثیرپژوهش حاضر به بررسی 

اجتماعی در چهار بعد مشارکت اجتماعی، اعتماد  ةسرمای تأثیربدین منظور  ؛پرداخته است

بر تداوم ترک  مستقیم صورت بهرا  یرتأثبیشترین به ترتیب  ،اجتماعی، همیاری و احساس تعلق

مستقیم  تأثیرنیز  گروهی درونمشارکت اجتماعی  داشته است. اعتیاد معتادان گمنام استان مازندران

 های گروه های جلسهشرکت در نشان داده است که  اتمطالع ر روند ترک اعتیاد دارد.ب یدار معناو 

گروه این  یادروند تداوم ترک اعت نقش مهمی در ها آن های فعالیتمشارکت در  و معتادان گمنام

ی افراد اجتماع یتمعتادان گمنام منبع مهم حما های گروهافراد در  و مشارکت یتاست. عضو داشته

در  ی افرادمشارکت هفتگ کند می بیان (1555) ایورنتینرابرت فکه  گونه همان. آید می حساب به

از  پس، ها برنامه یندر ا کنندگان شرکت شود میمعتادان گمنام، موجب  های گروه های برنامه

مطالعات ان  .(53: 1555فایورنتین، ) کنندشدن درمان خود، از مصرف مواد مخدر امتناع  کامل

 (1325) همکارانو  زاده حاجی، (2995) یرستکا (2992) همکارانو  گازوپ(، 2999الندبورگ )

در جلسات انجمن  مشارکت دهد میاست و نشان  یقتحق ینا یجنتا مؤید( 1322)نیا  علیوردی و

معتادان گمنام گروه  یادروند تداوم ترک اعت و مواد سوءمصرف از یمنام با خوددارمعتادان گ

به منافع  یابیدست یبرارا ند مشارکت افراد یافر یاجتماع ةیسرما و در این بین مثبت دارد یهمبستگ

 .کند می یلمشترک تسه

 همیاری است. هنجارهایاجتماعی در مطالعه،  ةابعاد سنجش سرمای از یگرد یکیگفتنی است 

تداوم و روند  گروهی درون یاریهم ین هنجارهایب دارمعناو  مستقیم ةرابط بیانگرکه  یقتحق ةفرضی

. انجمن معتادان گمنام منبع بسیار مهم شده است ییدتأاست نیز  NA های گروهمعتادان  یادترک اعت

به برای کمک  مؤثر، و روشی مشکالت دیگر اعضای گروه آگاهی ازدادن و  اهمیتبرای 

انواع  گروهی درون یاریهم یهنجارهاد. نکه رنجی مشابه داراست دیگر افراد گروه  های مشکل

که به دالیل مختلف ممکن است از سوی  کند میی از حمایت اجتماعی را برای اعضا فراهم مهم

روند تداوم انتظار داشت در  توان می ،بنابراین ؛رسمی یا در جای دیگر در دسترس نباشد نهادهای

 گویی حق ةالعاین پژوهش با مط های یافته ی ایفا کند.مثبت معتادان گمنام نقشگروه  یادترک اعت

 عامل در تداوم ترک ینمؤثرتردر این مطالعه  مطابقت دارد، 1354ی و همکارانش در سال صفهانا

 است.( معتادان انجمن یاعضا یرگروه همدردان )سا یمعرفت های یتحمااعتیاد 

همیاری  هنجارهای و دوستی نوع اند کردهاجتماعی استدالل  ةسرمای پردازان نظریهکه  گونه همان
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 هنجارهای(. 395: 1329)پاتنام،  شوند یممحسوب اجتماعی  سرمایة های شاخص ترین مهماز 

ی و منافع جمع و بخشد میمنام را سامان معتادان گانجمن یان م موجود متقابل های کنش ،همیاری

تعبیر بوردیو این به  .کند می تأمین تری آسانبه شکل اعتیاد است  ترککه را  ها آنهدف جمعی 

 وبیش کماز روابط  بادوامی ةشبک یتمالک درنتیجةکه  است ای بالقوه یا منابع بالفعل ،سرمایه

 ،یتکه با عضو آید وجود می بهگروه  یکدر  یتعضو یگر،افراد و به عبارت د ینب ةشد ینهاد

 (.242: 1529بوردیو، ) شوند میبرخوردار  یهسرما ینا یتآن از حما یاز اعضا یکهر

بین اعضای انجمن موجب تداوم ترک  گروهی درونی اعتماد اجتماع ،براساس نتایج تحقیق

افراد عضو اعتماد اجتماعی بین  ،آمده است اجتماعی ةیسرما ةکه در نظری گونه همان .شود میاعتیاد 

ل اقدامات یبا تسه تواند می که شود می یتعامل های شبکه گیری شکل سبب انجمن معتادان گمنام

 مطالعة (.1324 ،بخش تاجاهداف خود بهبود بخشد ) به دستیابی درگروه را  کارایی هماهنگ،

که  اند دادهنیز نشان  (2995) یرستکا و (2999الندبورگ )(، 1359کجباف و رحیمی )

 یاددر درمان اعت مؤثرینقش که  است یاجتماع ةیسرمااجتماع بعد مهمی از اعتماد  های شاخص

 .دارد

 است. گروهی درونتعلق  شد،اعتیاد بررسی  با روند ترک آن یکی دیگر از متغیرهایی که ارتباط

که در  گونه همان مثبت دارد. یتأثیردر روند ترک اعتیاد  گروهی درونتعلق  دهد مینشان  نتایج

 شود میتعلق اجتماعی و عاطفی که مبنای پیوستگی اجتماعی است سبب  ،هیرشی آمده استنظریة 

و نقش دهد پاسخ مثبت  (جمن معتادان گمناماعضای ان)دیگران مهم و تمایالت  ها خواستهفرد به 

 هنجارهایکمتر احتمال دارد به نقض  ،بنابراین ؛کندایفا  یادروند تداوم ترک اعترا در  ای بازدارنده

 اجتماعی بپردازد.

اجتماعی عامل مهمی در پیشگیری  ةسرمای دهد میدیگر نشان  های بررسینتایج این پژوهش و 

در این حوزه  گذاری سرمایهبا  جامعه ، درنتیجهاست یاداوم ترک اعتروند تد و مواد سوءمصرف از

 های درماندهد. به تعبیر روزن و همکاران امروزه  میاجتماعی را کاهش  های آسیببسیاری از 

رو   ؛ از این(2992نیستند )روزن و همکاران،  اثرگذاراجتماعی  های مداخلهدارویی بدون 

مختلف مثل انواع آموزش، تقویت  های راه استفاده از اب توانند یمریزان  و برنامه گذاران سیاست

برای ایجاد  درمانی و... های آموزش سازی غنی، تقویت و غیردولتی های سازماننهادهای مدنی و 

 ظاهر به های آسیباز  یاریبس. نتایج این مطالعه بیانگر این است که تالش کننداجتماعی  ةسرمای

اجتماعی، با ایجاد  های آسیب های در بسیاری از درمان که دارند یاجتماع درمانو  ها حل راه یفرد
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که در  گونه همان را کنترل و درمان کرد. ها آنو  داشت  ها نظارت بر آن توان میاجتماعی  ةسرمای

کنترل،  شود میاجتماعی و تئوری انحرافات اجتماعی )نظریه هیرشی( بیان  ةسرمای های نظریه

اعتماد و تعهد  و هنجارهای مشترک، ها ارزشاجتماعی مبتنی بر  های یشگیریپنظارت درمان و 

دسترسی به منافع متقابل )سرمایه منظور  بهمتقابل و وابستگی، مشارکت و همکاری اعضای جامعه 

 های روشمختلف نشان داده است که  های پژوهشهستند.  پایدارتریبسیار  های درماناجتماعی( 

 که نحوی به ؛دارد و مستمر نیست مدتی کوتاهمحدود و  تأثیر ،یولوژیکجسمی و فیز زدایی سم

 ةکه در مطالع گونه همان ،(122: 1322معظمی و پارسا، ) کند میبیماری اعتیاد بار دیگر بازگشت 

روش درمان دارویی ، شد  دادهنشان  انجمن معتادان گمنامدرمان دارویی متادون و  اثربخشیمقایسه 

(. 115: 1354حسینی و هاشمی،  حاج) استهمراه بوده کمتر و ناپایداری  شیاثربخبا متادون 

با استفاده از پیوندهای اجتماعی و جریان تعامالت کنند،  میمعتادانی که برای بهبودی تالش 

وجودآمده در انجمن معتادان  اجتماعی به های حمایتدرونی و  های نظارتکنترل و  اجتماعی،

 .دهند میدرمان اعتیاد را کاهش  های هزینهو ، را افزایشگمنام، شانس درمان خود 

 

 منابع
 ،در زندگی کیفیت و مذهبی اجتماعی یها تیفعال معنوی، ییو شکوفا تحول» ،(1359) یعل بیگی 

 .12-2 :2 ةشمار ،تندرستی و دانش ۀفصلنام ،«گمنام معتادان

 نشر  :، تهرانفروز دل قیمحمدت ة، ترجممدرن های سنتدموکراسی و  ،(1351رابرت ) ،پاتنام
 .شناسان جامعه

 بخش تاج، گردآوری کیان اجتماعی اعتماد دموکراسی و توسعه ۀسرمای (،1329) ـــــــــــــ ،
 .نشر شیرازه: و حسن پویان، تهران باز خاکافشین  ةترجم

 اتمطالع ۀفصلنام، «اجتماعی امنیت با اجتماعی ةسرمای ةرابط بررسی» ،(1329) فرامرز ،لو تقی 
 .292-235 :2 ة، شمارراهبردی

 متادون و انجمن  ییدرمان دارو یاثربخش ةسیمقا»، (1354) نیرام ،یهاشم و منصوره ،ینیحس حاج
 ۀفصلنام ،«یت زندگیفکی، استرس( و ی)اضطراب، افسردگ یشناخت روانمعتادان گمنام بر اختالالت 

 .132-115: 39 ة، شماریادپژوهیاعت
 عوامل  یبررس»(، 1325، )بهروز ،شاهون وند و برکا ،آبادی شاهزارع  ،ودمسع ،یمندیم زاده حاجی

 شناسی جامعه، «کمشیدر شهر اند N.Aت در انجمن یت اعضا از عضویزان رضایبر م مؤثر یاجتماع
 .94-33: 3 شمارة پیش ،مطالعات جوانان

 در  مؤثراز عوامل  کنندگان مشارکت ةزند یاتتجرب» (،1354) و همکاران یهمرض ،یاصفهان گویی حق
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 :2شمارة  ،در علوم سالمت یفیک یقاتتحق ۀمجل ،«انجمن معتادان گمنام یاعضا یادترک اعت یداریپا
129-132. 

 در  یاجتماع ةیزان سرمایم ةسیمقا» ،(1351) یعل ،اصانلو و عبدالرضا ،بنجار یباقر ،رضایعل ،درنژادیح
 .54-29: 24 ة، شمار2سال  ،یاد پژوهیاعت ۀفصلنام، «رمعتادیجوانان معتاد و غ

 جرم بر یاجتماع ةیسرما ریتأث یشناخت جامعه نییتب» ،(1352مهدیه ) ،نادر، رضوانی ،رازقی» ،
 .32-5: 31 ةشمار ،ییجنا و یاطالعات یها پژوهش

 جلسات معتادان گمنام بر صفات  تأثیر» (،1352) راهب ،یقربانو  بهناز ،نعمت، بهنام ،اصل ستوده
 329-312: 3 ةشمار ،ومشک ،«وابسته به مواد یمارانب یتیشخص

 مخدر مواد به معتادان نگرش در گمنام معتادان های برنامه اثربخشی»(، 1322) اکبر نیا، علیوردی» ،
 .122-144: 2 ةشمار ،ایران اجتماعی مطالعات

 ان یم رد یلکال مشروبات مصرف به شیگرا یاجتماع لیتحل»(، 1352اعظم ) ،همتی و نیا، اکبر علیوردی
 .192-22: 2 ة، شماریفرهنگ یاجتماع راهبرد ۀفصلنام، «تهران دانشگاه یاجتماع علوم ةدکدانش انیدانشجو

 شناسان. انتشارات جامعه :تهران ،یانتظام تیو امن یاجتماع ۀیسرما(، 1359) غالمرضا ،یغفار 

 ،کویر انتشارات: تهران رمضانی، حسین و غفاری غالمرضا ةترجم ،اجتماعی ۀسرمای ،(1322) جان فیلد. 
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