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بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاري در درمان اعتیاد
مجید عیدي  ،6مهرداد نامداری  ،2زهرا دهقانیزاده  ،9صوفیا صیادی ،4
چکیده
اعتیاد پديدهای اجتماعی است که از علتهای گوناگونی نشأت میگیرد و در ترک آن نیز عوامل زيادی موثر می باشد و
نمیتوان آن را در يك نگاه تك عاملی بررسی کرد .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاری
در درمان اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز بود .پژوهش حاضر از نوع علی  -مقايسهای بود .جامعه آماری پژوهش
حاضر کلیه معتادان شهر شیراز بودند که از سال  3131به کلینیك های ترک اعتیاد اين شهر مراجعه نموده بودند .نمونه
پژوهش حاضر شامل  143معتاد بود (  373معتاد با ترک موفق و  373معتاد دارای لغزش) که به شیوه نمونه گیری
تصادفی چند مرحلهای انتخاب گرديدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه سنجش تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی،
کنترل اجتماعی و نگرش فرد به مواد مخدر بود .داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش  T-Testگروههای مستقل
و نرمافزار  spss23مورد تحلیل قرار گرفتند .نتايج نشان داد که بین افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش
از لحاظ متغیرهای تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی و کنترل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p<3 /35اما بین
دو گروه در متغیرهای نگرش فرد به مواد مخدر تفاوت معنی داری وجود ندارد ( .)p> 3/35نتايج پژوهش حاضر
گويای اهمیت تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی و کنترل اجتماعی در ماندگاری درمان میباشد .بنابراين توجه به مسائل
واژگان کلیدي :تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی ،کنترل اجتماعی ،نگرش فرد به مواد مخدر ،اعتیاد

تاریخ دریافت مقاله6931/16/23 :

1

تاریخ پذیرش مقاله6931/11/10 :

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران

 2دانشجوی کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بروجرد ،ايران
9

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شیراز ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،شیراز ،ايران

4

کارشناس ارشد راهنمايی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،شیراز ،ايران
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اجتماعی در کلینكهای ترک اعتیاد پیشنهاد میگردد.
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مقدمه و بیان مساله
اعتیاد بیماريی جسمانی ،روانی و اجتماعی است که در آن رفتاری تکانشی دائماً تکرار میشود ،اين
بیماری دارای عوارض و پیامدهای مخربی است (وست  2331 ،3؛ گاالنتر  .)2331 ،2از نظر مفهومی،
اعتیاد بیماريی شديد ،مزمن و عصبی است ،که در اثر عوامل ژنتیکی ،فیزيولوژيکی و اجتماعی رشد
و بروز میکند ،به طوریکه وجه مشخصهی اين بیماری ،اختالل در کنترل عملی فرد و يا احساس
اجبار در انجام عملی مشخص است با وجود آن که فرد نسبت به عواقب خطرناک آن آگاهی دارد،
اعتیاد پاسخ فیزيولوژيك بدن به مصرف مکرر مواد اعتیادآور است (پتر  .)2331 ،1سوءمصرف مـواد
هزينه هنگفتی بر اجتماع تحمیل میکند و بـار اجتمـاعی ،روانشـناحتی ،بهداشـتی  -درمـانی و
اقتصادی آن همواره بـر دوش جامعـه سـنگینی مینمايد (تاوالسی  4و همکاران 2331 ،؛ ايساکس  5و
همکاران .)2331 ،اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه يك مسأله اجتماعی ،پديدهای است که
همراه با آن توانايی جامعه در سازمانيابی و حفظ نظم موجود از بین میرود ،عملکرد بهنجار حیات
اجتماعی مختل میگردد و باعث دگرگونیهای ساختاری در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی يك اجتماع میشود (میریآشتیانی .)3135 ،اعتیاد نیز مانند ساير مسائل و پديدههای
اجتماعی از علتهای گوناگونی نشأت میگیرد و در ترک آن نیز عوامل زيادی موثر میباشد و
نمیتوان آن را در يك نگاه تك عاملی بررسی کرد چرا که مسائل اجتماعی اوالً چند بعدی بوده و
ثانیاً ،با انسان که بهعنوان موجودی چند بعدی و غیر قابل پیش بینی است روبرو هستند .به همین

تئوریها بخشی از مسأله مورد بررسی را تبیین می نمايند و هیچ کدام از آن ها به تنهايی از جامعیت
برخوردار نیستند .به عبارت ديگر ،تئوریها و نظريههای مختلف مکمل يکديگر میباشند .بر همین
اساس در پژوهش حاضر نظريه های اجتماعی آنومی ،هنجارگسیختگی (فشار ساختاری) مرتون و
کنترل اجتماعی هیرشی که از نظريههای مربوط به شکل گیری و تبیین انحرافات اجتماعی هستند ،را
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دلیل برای تبیین ماندگاری درمان نمیتوان از يك تئوری خاص استفاده کرد چرا که هر کدام از اين

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ...

در تبیین ماندگاری درمان استفاده خواهد کرد .با توجه به تاثیر عوامل اجتماعی بر اعتیاد ،هدف
پژوهش حاضر شناسايی عوامل اجتماعی موثر در ماندگاری درمان در معتادان شهر شیراز میباشد.
پیشینه پژوهش
نقدی و همکاران ( ) 3134در پژوهشی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد موفق در گروه
(مطالعه موردی :مردان عضو  NAدر شهر نورآباد) پرداختند ،نتايج پژوهش آنان نشان داد که
متغیرهای طرد اجتماعی مضاعف ،عدم موفقیت در ترک فردی ،حمايت اجتماعی گروه از فرد و
هويتيابی در گروه با متغیر وابسته تحقیق يعنی ترک اعتیاد موفق با عضويت در  NAرابطهی مثبت
و معناداری دارند؛ همچنین بر اساس نتايج تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل تحقیق حدود 51
درصد از تغییرات ترک اعتیاد موفق با عضويت در  NAرا تبیین میکنند .باقری و همکاران ()3133
در پژوهشی به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پديدهی اعتیاد در شهراهواز پرداختند ،نتايج پژوهش
آنان نشان داد که رابطه معکوس و معنی داری بین متغیر پايگاه اجتماعی  -اقتصادی و متغیر وابسته
(شدت اعتیاد) وجود دارد .همچنین نتايج پژوهش رابطهی مستقیم و معنی داری بین متغیرهای بی -
هنجاری ،احساس انزواطلبی و معاشرت با افراد معتاد با شدت اعتیاد را آشکار میسازد .امايافتهها
بین متغیرهای سن ،وضعیت تاهل و محرومیت نسبی با متغیر شدت اعتیاد ر ابطه معنی داری را نشان
نداده است .رشادت ( ) 3133در پژوهشی به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد پرداخت ،نتايج
پژوهش وی نشان داد که تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی و کنترل اجتماعی در گروه معتادين به

اجتماعی موثر بر اعت یاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران
پرداختند ،نتايج پژوهش آنان نشان داد که از همگسستگی خانواده زن و شوهری  ،از همگسستگی
خانواده پدر و مادری ،نابسامانی خانواده زن و شوهری ،پايگا ه اقتصادی  -اجتماعی  ،در دسترس
بودن مواد مخدر ،اعت یاد اعضای خانواده از عوامل موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر بوده است.
ياری ( ) 3132در پژوهشی به بررسی جامعهشناختی علل مؤثر در بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد
در زندان وکیل آباد مشهد پرداخت ،نتايج پژوهش وی نشان داد که اگرچه فرد معتاد با دخالت
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طور معناداری کمتر از گروه کنترل است .خادمیان و قناعتیان ( )3137در پژوهشی به بررسی عوامل
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خانواده ،جامعه و مسؤالن به مرکز بازپروری برای ترک اعتیاد میرود ،ولی با اولین پیشنهاد از
دوست و رفیق معتاد خود ،مصرف دوباره را شروع میکند.
مالحظات نظري پژوهش
مرتون  3کجرفتاری را عدم انطباق نرمال با محیط اجتماعی خودگرای در نظر میگیرد .او در اين
زمینه دو عنصر اصلی را مطرح میسازد ،در ساخت فرهنگی ،اول اهداف تعريف شده فرهنگی را در
نظر میگیرد و بعد ابزار نهادی شده رسیدن به آن را مطرح میسازد (ممتاز .)3133 ،منظور از ابزار
شیوههای پذيرفتنی است که توسط ساختار فرهنگی برای رسیدن به هدفها ،تعیین و تنظیم میشود
(کوزر و روزنبرگ .)3131 ،عدم تطابق زمانی ظاهر میشود که تأکیدی ناموزون بر اهداف و يا
ابزارهای دستیابی به اهداف قرار گیرد (ممتاز .)3133 ،در نهايت هنگامی که راهها يا وسايل مشروع
جهت دستیابی به اهداف و موفقیت برای افراد جامعه محدود باشد تنش ساختی در آن ها بوجود
میآيد (ترنر.)3173 ،
صاحب نظران نظريه کنترل اجتماعی ،خانواده و سپس مدرسه را بیش از همه عامل نظارت به شمار
میآورند و معتقدند که در فرآيند اجتماعی کردن جوانان ،خانواده و همساالن اهمیت خاصی دارند.
به تدريج که جوانان مستقل میشوند ،از تأثیر گروه همساالن و خانواده کاسته میشود و ويژگیهای
درونی اهمیت بیشتری پیدا میکند (سخاوت .)3131 ،نتیجه ای که هیرشی از تحلیل خود میگیرد آن
است که جامعه يا گروهی که در میان اعضای آن وابستگیهای قوی و متقابل وجود داشته باشد،

وابستگی محکمی نداشته باشند .برای مثال او بر آن است که هر چه همبستگی میان جوانان ،
والدين ،بزرگساالن و همساالن بیشتر باشد ،جوانان بیشتر عالقهمند و درگیر مدرسه و ديگر فعالیت -
های مقبول اجتماعی می شوند و هر چه بیشتر اعتقادات و جهان بینیهای مرسوم جامعه را قبول
کنند و به آن معتقد باشند ،کمتر ممکن است کجرو و مجرم شوند (سلیمی و داوری .)3133 ،توانايی
خانواده در تأمین زندگی ،فراهم کردن امکانات موفقیت در آينده برای نوجوان ،برخی از خانوادهها
در تحقق اين امور موفقتر از بقیه هستند و در نتیجه بیشتر میتوانند نوجوان وجوان را با جامعه
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بیش از جامعه يا هر گروهی قادر به اعمال کنترل بر اعضای خود خواهند بود که اعضای آن با هم
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همنوا سازند .همچنین خانوادهای که پر از تشنج و اختالف باشد می تواند نقش مهمی در
کجرفتاری فرد داشته باشد (ممتاز .)3133 ،تئوری کنترل اجتماعی بر اين امر تاکید داردکه هر فردی
پتانسیلی برای مجرم شدن دارد اما بیشتر مردم به وسیله پیوندشان با جامعه کنترل میشوند
(مبارکی.)3131 ،
مرتن با طرح نظريه «فشار ساختاری»  ،رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای جامعه دانست که بعضی
مردم را وادار به کجروی می کند (ستو ده .)3131 ،به اعتقاد او دو عنصر در ساختارهای اجتماعی -
فرهنگی مهم است .اين دو عنصر که در تجزيه و تحلیلها تفکیك ناپذيرند ،در وضعیت عینی با
يکديگر درهم آمیخته اند و عبارتند از :اهداف و وسايل .اهداف ،يعنی هدفها ،منظورها و عالقه -
هايی که به وسیله فرهنگ جامعه تعريف و تعیین شده و برای همه اعضای جامعه يا بخشهايی از
آن به صورت هدفهايی مشروع درآمده است .در واقع ،اهداف ،چارچوب مرجع آرمانی رفتار
هستند که ارزش تالش کردن دارند .وسايل نیز عنصر دوم ساختار فرهنگی هستند که شیوههای
پذيرفتنی رسیدن به اين اهداف را تعیین ،ت نظیم و نظارت میکنند (کوثری .)3132 ،مرتن معتقد بود
که میزان جرايم با توانايی و قابلیت جامعه در پیريزی هنجارهايی که رفتارهای مردم را کنترل می -
کند ارتباط دارد .او چنین استدالل کرد که جرم را میتوان در رابطه با دو متغیر اصلی مورد بررسی
قرار داد .اول ،اهداف تعريف شده فرهنگی جامعه و دوم ،ابزارهای نهادي نه شدهای که به کمك آنها
فرد میتواند به اين هدفها دست پیدا کند (وايت و هینس .)3132 ،او تبیین مسئله انحراف بر

از شیوههای کنش را در اختیار اشخاص قرار می دهد و اين شرايط ساختی می باشد که علت اصلی
انحرافات اجتماعی است (صارمی.)3133 ،
فرضیههاي پژوهش
 - 3تعهد اجتماعی افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش تفاوت دارد.
 - 2انزوای اجتماعی افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش تفاوت دارد.
 - 1کنترل اجتماعی افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش تفاوت دارد.
 - 4نوع نگرش فرد به مواد مخدر افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش تفاوت
دارد.
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اساس فرضیه ای فردگرايانه و روان شناختی را مردود اعالم کرد و گفت که ساخت اجتماعی ،تنوعی
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روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع علی -مقايسه ای (پسرويدادی) میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه
معتادان شهر شیراز می باشند که از سال  3131به کلینیكهای ترک اعتیاد اين شهر مراجعه نموده اند.
نمونه پژوهش حاضر شامل  143معتاد میباشد ( 373معتاد با ترک موفق و  373معتاد دارای لغزش)
که به شیوه نمونهگیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گرديدند .پس از کسب مجوز الزم ،ابتدا با
روش تصادفی  3مرکز ترک اعتیاد از بین مراکز مختلف ترک اعتیاد شهر شیراز که هر کدام از آنان
در شمال ،جنوب ،شرق و غرب شیراز بود ،به عنوان نمونه انتخاب گرديد (هر منطقه  2مرکز) .سپس
در هر مرکز لیست افرادی که جهت ترک به اين مراکز مرا جعه نموده و در يكسال گذشته پاک
بوده اند را استخراج و از بین آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده از هر مرکز  21نفر
انتخاب گرديدند .سپس با دعوت از آنان پرسشنامهها در بین آنها توزيع شد .جهت انتخاب گروه
کنترل در هر يك از اين  3مرکز لیست افرادی که جهت ترک به اين مراکز مراجعه نموده و عود
داشته اند را استخراج نموده و از بین آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،از هر مرکز
 21نفر انتخاب گرديدند .سپس با دعوت از آنان و تشريح اهمیت موضوع ،پرسشنامهها در بین آنها
توزيع شد .الزم به ذکر است که از هر گروه تعداد  34پرسشنامه به علت مخدوش بودن کنار
گذاشته شد .جهت آزمودن فرضیههای پژوهش از روش  T- Testگروههای مستقل و نرم افزار
 spss23استفاده گرديد.

مخدر
جهت سنجش عوامل اجتماعی تعهد اجتماعی  ،انزوای اجتماعی  ،کنترل اجتماعی و نگرش فرد به
مواد مخدر از پرسشنامه محقق ساخته شده استفاده گرديد که در پژوهش رشادت ( )3133مورد
استفاده قرار گرفت .اساس نظری پرسشنامه مبتنی بر رويکرد کارکردی ساختی است .به اين صورت
که از نظريه های مختلف آنومی ،هنجار گسیختگی مرتون و کنترل اجتماعی هیرشی ،برای تبیین
اعتیاد به عنوان يك پديده ی اجتماعی استفاده شده است .اين پرسشنامه در بر گیرنده  27سوال است
و  4متغیر تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی ،کنترل اجتماعی و نوع نگرش فرد به مواد مخدر را
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اندازه گیری میکند .اين پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجه ای لیکرت کامالً موافقم ،موافقم ،تا
حدودی ،مخالفم و کامالً مخالفم ساخته شده است .در پژوهش رشادت ( )3133روايی صوری و
محتوايی اين پرسشنامه مورد تايید قرار گرفت .همچنین پايايی پرسشنامه در پژوهش مذکور با
روش آلفای کرونباخ  3/32بدست آمد.
یافتهها
میانگین و انحراف معیار سن افراد معتاد با ترک موفق به ترتیب  13/33و  37/21و میانگین و
انحراف معیار مدت ابتال افراد معتاد با ترک موفق به ترتیب  3/73و  3/34می باشد .همچنین میانگین
و انحراف معیار سن افراد معتاد دارای لغزش به ترتیب  43/23و  31/34و میانگین و انحراف معیار
مدت ابتال افراد معتاد دارای لغزش به ترتیب  31/73و  7/33میباشد.
جدول  3میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق را در دو گروه افراد معتاد با ترک موفق و افراد
معتاد دارای لغزش نشان میدهد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق در دو گروه
افراد معتاد با ترک موفق

افراد معتاد دارای لغزش

تعهد اجتماعی

43/11

7/33

41/55

4/13

انزوای اجتماعی

35/31

3/35

37/21

2/73

کنترل اجتماعی

3/77

2/23

3/31

3/14

نگرش به مواد

33/33

1/13

33/44

2/23

مخدر

مندرجات جدول  3نشان می دهد که میانگین تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی ،کنترل اجتماعی و
نگرش به مواد مخدر در افراد معتاد با ترک موفق به ترتیب  3/77 ، 35/31 ، 43/11و  33میباشد.
همچنین میانگین تعهد اجتماعی ،انزوای اجتماعی ،کنترل اجتماعی و نگرش به مواد مخدر در افراد
معتاد دارای لغزش به ترتیب  3/31 ، 37/21 ، 41/55و  33/44میباشد.
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار
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به منظور بررسی تفاوت يا عدم تفاوت واريانسهای دو گروه در متغیرهای مورد مقايسه ،آزمون
لوين به عمل آمد که نتايج آن در جدول  2آمده است.
جدول  .2آزمون همگنی واريانسهای لوين در دو گروه در متغیرهای تحقیق
متغیر

F

df1

df2

سطح معنی داری

تعهد اجتماعی

47/45

3

114

3/333

انزوای اجتماعی

25/73

3

123

3/333

کنترل اجتماعی

21/32

3

117

3/333

نگرش فرد به مواد مخدر

23/13

3

133

3/333

مندرجات جدول  2نشان می دهد که نتايج آزمون همگنی واريانسها در دو گروه معنیدار و در
نتیجه ناهمگن بود ،بنابراين امکان تحلیل واريانس تكمتغیری امکانپذير نمی باشد .بنابراين جهت
تحلیل داده و بدست آوردن تفاوت گروهی در متغیرهای تحقیق از آزمون  T-Testگروههای
مستقل استفاده گرديد.
جدول  1نتايج تحلیل  tتست گروههای مستقل را بر روی تفاضل نمرهی متغیرهای تحقیق را در در
دو گروه را نشان می دهد.
جدول  .1نتايج تحلیل  tتست گروههای مستقل را بر روی تفاضل نمرههای متغیرهای تحقیق در
سطح معنی -

متغیر

اختالف میانگین

درجه آزادی

t

تعهد اجتماعی

2/33

133

1/31

3/333

انزوای اجتماعی

- 3/4

114

5/53

3/333

کنترل اجتماعی

3/33

123

1/33

3/333

نگرش فرد به مواد مخدر

- 3/44

117

3/17

3/372

داری
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دو گروه
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نتايج جدول  1نشان می دهد که بین دو گروه از لحاظ تعهد اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد
( .)p< 3/35اين نتايج نشان می دهد افراد معتاد با ترک موفق از تعهد اجتماعی باالتری نسبت به
افراد معتاد دارای لغزش برخوردار هستند .همچنین مندرجات جدول  1نشان میدهد بین دو گروه
از لحاظ انزوای اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p< 3/35نتايج نشان میدهد افراد معتاد
با ترک موفق از انزوای اجتماعی پايینتری نسبت به افراد معتاد دارای لغزش برخوردار میباشند.
نتايج جدول  1نشان می دهد که بین دو گروه از لحاظ کنترل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد
( .)p<3/35نتايج نشان میدهد افراد معتاد با ترک موفق از کنترل اجتماعی باالتری نسبت به افراد
معتاد دارای لغزش برخوردار هستند .همچنین مندرجات جدول  1نشان می دهد که بین دو گروه از
لحاظ نگرش فرد به مواد مخدر تفاوت معنی داری وجود ندارد (.)p> 3/35
بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر جهت بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاری در درمان اعتیاد در شهر
شیراز بود .نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بین افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش
از لحاظ متغیر تعهد اجتماعی بر اساس نتايج جدول  1تفاوت معناداری وجود دارد و افراد معتاد با
ترک موفق از تعهد اجتماعی باالتری برخوردار هستند .اين نتايج با پژوهش رشادت (،)3133
هیرشی  )3311( 3و لین و دمبو  )2333( 2همسو می باشد .اين پژوهشها نشان دادند افرادی که
اجتماعی بسیار قوی دارند ،کمتر دچار رفتار انحرافی می شوند .اين امر حاکی از آن است که هر چه

شوند .از سويی عضويت در اجتماع و برقراری ارتباط با ديگران و وجود تعلقات است که همنوايی
را در افراد باعث میشود و فقدان آن ،عامل جرم و بزهکاری است (ابراهیم بای سالمی و غفارزاده،
 .)3133همچنین براساس نظريههای کنترل اجتماعی ،کجروی هنگامی پديد میآيد که تعهد فرد به
جامعه ضعیف میشود .ديدگاه بیهنجاری عنوان میکند که عدم وابستگی افراد به نهادها و
سازمانهای اجتماعی از قبیل خانواده ،مدرسه و نظاير آن موجب رفتار انحرافی میشود (ريترز،
 .)3171هیرشی ( ) 3311چهار عنصر تعلق ،تعهد ،مشغولیت و اعتقاد را باعث پیوند افراد به جامعه
Hirshi
Lin & Dembo
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افراد به تعهدات اجتماعی پايبندی بیشتری داشته باشند با احتما ل کمتری دچار رفتار انحرافی می -
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می داند .کسانی که به اجتماع خود دلبستگی دارند ،تمايل به تبعیت از مقررات آن هم دارند .در
حالیکه کسانی که از اجتماع خود بريدهاند ممکن است تمايل به نقض آن مقررات را داشته باشند
(رابرتسون .) 3174 ،بنابراين در بین افراد معتاد ،افرادی که تعهد باالتری داشته باشند ،با احتمال
کمتری دچار لغزش میشوند.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بین افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش از لحاظ
متغیر انزوای اجتماعی بر اساس نتايج جدول  1تفاوت معناداری وجود دارد و افراد معتاد دارای
لغزش منزویتر می باشند .اين نتايج با پژوهش رشادت ( )3133و توسلی ( )3132همسو میباشد.
کلوارد و اهلین  ،3دسترسی نابرابر به فرصتهای ارتکاب جرم را بیان میکنند .اين دو معتقدند که
فرصت ارتکاب جرم به شکل يکسان در اختیار همه قرار ندارد (ممتاز .)3133 ،آنان معتقدند که
بزهکاری از نظر اجتماعی به صورت خرده فرهنگ بزهکار نمايان می شود و همانطور که در خرده
فرهنگ بهنجار فرصتهای مشروع وجود دارد .در خرده فرهنگ بزهکار نیز فرصتهای نامشروع
برای نیل به هدف های فرهنگی ديده می شود .آنان همچنین عنوان میکنند خرده فرهنگ گوشه گیر
و انزوا طلب نیز محصول عدم موفقیت و کامیابی فرزندان طبقه پايین در کسب موفقیت از راههای
مشروع و نا مشروع است که آنان را شکست خورده و ناکام میسازد و به خود سرزنشی ،انزوا طلبی
و گرايش به سوی مصرف مواد مخدر می کشاند (محسنیتبريزی .)3131 ،افرادی که اهداف و
وسايل پذيرفته شده در جامعه را قبول نداشته و هر دو را رد میکنند ،وارد مرحلهای میشوند که

بیشتر موجب عزلت و گوشهنشینی می شود .در اين حال ترس ،ياس ،ناامیدی و مکانیزمهای گريزی
که نهايتاً هدايت کنندهی افراد به فرار از تعهدات اجتماعی است ،ظاهر میشود (توسلی .)3132 ،لذا
به نظر میرسد گوشهگیری و عدم شرکت در فعالیتهای اجتماعی عامل تعیین کننده در گرايش
افراد به استفاده از مواد مخدر و لغزش دوباره باشد (رشادت.)3133 ،
نتايج پژوه ش حاضر نشان داد که بین افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش از لحاظ
متغیر کنترل اجتماعی بر اساس نتايج جدول  1تفاوت معناداری وجود دارد و افراد معتاد با ترک
Kelvard & Ohlin
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موفق از کنترل اجتماعی باالتری برخوردار هستند .اين نتايج با پژوهش رشادت (،)3133

پوپ 3

( ،)3333کادوشین  )3333( 2و لین و دمبو ( )2333همسو می باشد .لین و دمبو ( )2333در پژوهشی
نشان دادند که افرادی که کنترل اجتماعی قویتری دارند ،در فعالیتهای روزانه مشارکت بیشتری
دارند و کمتر به استفاده از مواد مخدر گرايش پیدا میکنند .براساس نظريههای کنترل اجتماعی ،کج -
روی هنگامی پديد می آيد که تعهد فرد به جامعه ضعیف میشود .در همین زمینه ،يافتهها گويای آن
است که رابطه ی نوجوان با مواد مخدر يا هر جرم ديگر همبستگی شديدی با بیگانگی از خانواده
دارد (بونستین  1و همکاران .) 3333 ،نظريه کنترل اجتماعی هیرشی از جمله نظريههای کنترل است
که هم کنترل بیرونی و هم کنترل درونی را مورد توجه قرار می دهد .هیرشی با الهام از دورکیم،
معتقد است که رفتار انحرافی نتیجه ضعف پیوندهای فرد با جامعه عادی است .در نظريه هیرشی
چهار عنصر دلبستگی ،سرسپردگی ،درگیر بودن و باور داشتن را برای پیوند فر د با جامعه يا ديگران
عادی ديده شده است .هر عنصر يك حلقه ارتباط بین فرد و جامعه است .تا زمانی که فردی به
گروههای عادی جامعه ارتباط دارد ،از هنجارهای اجتماعی پیروی میکند .ولی اگر يك يا چند حلقه
ارتباطی ضعیف شد ،احتمال منحرف شدن افزايش میيابد (آبادينسکی .)3134 ،بنابراين کنترل
اجتماعی میتواند به عنوان يك عامل محافظت کننده از لغزش در معتادان باشد.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بین افراد معتاد با ترک موفق و افراد معتاد دارای لغزش از لحاظ
نگرش به مواد مخدر بر اساس نتايج جدول  1تفاوت معناداری وجود ندارد .اين نتايج با پژوهش

تاکیـد بـر فراينـدهای ذهنـی پنهان است که توسط اصطالحات گوناگون نظیر گرايشات ،انتظارات،
باورها ،نگرشها و طرحوارهها توصیف میشوند .نگرشها بخش اصلی هويت انسان هستند و
مرکـز و محـور روان شناسی اجتماعی ،زيرا بر رفتار ،پردازش اطالعـات و رويـارويی اجتمـاعی
تـأثیر گذاشته و بخشی از خودانگاره فرد را تشکیل می دهند (بوهنر و وانك  .)2332 ،4نکته حائز
اهمیت اينکه سازههای شناختی و اجتماعی نظیـر نگرشها با رفتار رابطه دارند .به عبارت ديگر در
Pope
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رشادت ( )3133همسو میباشد .اشاره به عنصر شناختی در حوزه اعتیاد و سـوءمصـرف مـواد،

سال دوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 3131

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

صورتی که فرد نسبت به موضوع خاصـی دارای نگرش پايدار ،برجسته ،نیرومنـد و مبتنـی بـر
اسـتدالل باشـد بـا احتمـال خیلـی زيـاد مرتکب رفتاری میشود که با نگرش مذکور رابطه بااليی
داشته باشد (تلور ،پیال و سیرز  2333 ،3؛ بارون و برن  .)2333 ،2از میان عوامل محافظـتکننـده و
عوامـل خطـرآفـرين سوءمـصرف مواد مخدر ،نگرش افراد نـسبت بـه مـصرف مـواد مخـدر از
مهـمتـرين عوامـل همبـسته بـا مصرف و يا عدم مصرف مواد به حساب میآيد کـه هـم مـورد
تايیـد روانشناسـان و هـم مورد تاکید جامعه شناسـان اسـت (کروگالئسکی و هیگینز .)2337 ،1
نگـرش بـه صـورت مسـتقیم و غیرمســتقیم بــر رفتارهــای اعتیــادی تــأثیر میگذارد .به همین
دلیل ،با تغییـر نگـرشهـای مثبت افراد و تقويـت نگـرشهـای منفـی آنـان نسبت به مواد میتوان
از تمايل به سوء مصـرف مواد و تداوم آن پیشگیری نمود (دنهارت و مرفی  .)2331 ،4نتايج برخی
تحقیقات نشان می دهد که قصد افراد برای سوءمصرف مواد ،دست کم در دفعات اولیه مصرف
تحت تاثیر نگرش آنان به سوءمـصرف مـواد قـرار دارد (مكکالر  5و همکاران .)2333 ،آيزن و
فیشبین  )3333( 1بـر اسـاس نظريـهای که موسوم به نظريه اقدام عقالنی است ،بـه نقـش نگـرش -
هـا در گـرايش بـه اعتیـاد اهمیت قابل توجهی داده اند .با توجه به اين نظريه ،نگرش های شناختی
اشارهای است به نتايجی که حاصل از دو مولفه باورها يا انتظارات در خصوص نتايج و پیامدهای
يك رفتار معین و ارزيابی نتايج رفتاری است .در واقع شواهد نشان مـیدهد نگرشها و هنجارهای
ذهنی رفتارهای فرد را تحـت تـاثیر قـرار مـی دهنـد و نیـات رفتـاری تعیین کنندههای واقعی رفتار

شکلگیری نیات و مقاصد نسبت به مواد ،سپس ارتکاب عمل مصرف مواد میشوند (اسچلگل،
کرانفورد و سان بورن  3337 ،7؛ کوتر  .) 2332 ،3بنابراين با توجه به اينکه نگرش مثبت به مواد مخدر
يکی از عوامل موثر در اعتیاد افراد به مواد مخدر می باشد ،دور از ذهن نمی باشد که هر دو گروه
نگرش مثبت نسبت به مصرف مواد مخدر داشته باشند.
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پیشنهادها و راهکارها
از جمله محدوديتهای پژوهش حاضر استفاده از پرسشنامه جهت جمعآوری اطالعات بود،
محدوديتهای مربوط به اين ابزار را بايد مد نظر قرار داد .از جمله اينکه علیرغم تاکیدات و
توضیحات الزم از سوی مجری ،ممکن است برخی افراد پاسخگو از ارائه پاسخ واقعی خودداری
کرده ،پاسخی سطحی و بدون دقت الزم داده باشند .با توجه به نتايج پژوهش حاضر پیشنهاد می -
شود سازمان هايی که در امر پیشگیری از اعتیاد فعالیت دارند ،برنامههايی جهت ارتقا تعهد و کنترل
اجتماعی طرحريزی نمايند .همچنین با توجه به موثر بودن انزوای اجتماعی در فرآيند ترک موفق
معتادين ،پیشنهاد میشود که سازمانها و مراکز درمان ترک اعتیاد برنامههای در جهت رفع انزوای
اجتماعی معتادين تدارک ببینند .از سويی با توجه به نقش متغیرهايی همچون نگرش به مواد مخدر
در گرايش به اعتیاد ،به مسئولین مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد میگردد تا از طريق وسايل ارتباط
جمعی و با همکاری صدا و سیما برنامههايی تهیه کنند تا نگرش نوجوانان و جوانان را نسبت به
مواد مخدر تعديل نمايند.
سپاسگزاري
پژوهش حاضر با حمايت مالی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوری
به انجام رسیده است ،نويسندگان مراتب قدردانی خود را از مسئولین ستاد مبارزه با مواد مخدر و
کلیه افرادی که ما را در انجام اين پژوهش ياری رسانده اند ،اعالم می دارند.
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