
 
 
 
 
 
 
 
 

  :        اجتماعي مؤثر بر اعتياد -ررسي عوامل اقتصاديب

  مطالعه موردي معتادان اردوگاه پيربنانِ شهر شيراز

  

  
  1دكتر حبيب احمدي  

  2محسن غالمي آبيز 

  
  چكيده

چـارچوب نظـري ايـن    . اسـت اجتماعي مؤثر بـر اعتيـاد    -به دنبال بررسي عوامل اقتصاديمقاله اين 

   .كنترل اجتماعي مي باشد و ه فرهنگ بزهكاريخرد هاي هتحقيق، شامل نظري

اجتماعي معتادان بـا ميـزان و شـدت اعتيـاد      -پايگاه اقتصاديد كه نهاي پژوهش نشان مي ده يافته

معتاداني كه از شـدت اعتيـاد    بيانگر آن است كهعالوه بر اين، نتايج تحقيق . آنان، رابطه معني داري دارد

و پيونـد و ارتبـاط    اند تگي كمي نسبت به نهاد خانواده و مدرسه داشتهعالقه و دلبسبيشتري برخوردارند، 

  3 .استبا ديگر نهادهاي اجتماعي نيز ضعيف  آنان

  

  اردوگاه پيربنان -4اجتماعي  -عوامل اقتصادي -3معتاد  -2اعتياد  -1 :كليد واژگان

  

  قدمهم

ر بيشـتر كشـورها بـه    مسائل مهم اجتماعي است كـه د جمله در جهان امروز از  4اعتياد مسأله

در حال حاضر، بحران مـواد مخـدر در كنـار    . ها جلوه مي كند صورت مشكل عمده اي براي دولت

سه بحران اصلي دنيا يعني بحران محيط زيست، بحران تهديـد اتمـي و بحـران فقـر بـه عنـوان       

  .ه استدرآمدله روز دنيا أمس

                                                
 دانشيار بخش جامعه شناسي دانشگاه شيراز -1
 كارشناس ارشد جامعه شناسي  -2
  -.اين پژوهش با حمايت جهاد دانشگاهي استان فارس انجام شده است -3

٤-Addiction 
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يت است كه عواقب وخـيم آن تنهـا فـرد    ات اعتياد به مواد مخدر از آن رو حائز اهمتأثيردامنة 

را دربرنمي گيرد؛ بلكه معموالً همسر، فرزندان، خانواده، دايرة دوسـتان و همكـاران نيـز در     1معتاد

تعداد معتادان بـه مـواد    ،طبق آمار تقريبي خوش بينانه. معرض آثار ويرانگر آن قرار خواهند گرفت

چه دايرة ارتباطي هر فـرد معتـاد را    چنان. ي شودميليون نفر تخمين زده م2مخدر در ايران، حدود 

له اعتيـاد  أميليون نفر از مردم، مستقيم يا غيرمستقيم با مسـ  8نفر محدود كنيم، قريب به  4فقط به

اجتمـاعي ناشـي از ايـن معضـل بـر       -يقيناً ابعاد زيانبخش اقتصـادي . هستنددر تماس و يا درگير 

  ).15: 1378چيريلو،(كسي پوشيده نيست 

ءمصرف مواد مخـدر نـه تنهـا زنـدگي شخصـي را از هـم مـي پاشـد، بلكـه ارزش هـا و           سو

توسـط  1989كـه در سـال    پژوهشينتايج . هنجارهاي جامعه را نيز در معرض خطر قرار مي دهد

درصـد از   68درصـد قتـل هـا،     49سازمان ملل متحد انجـام شـده اسـت، نشـان مـي دهـد كـه       

درصـدتجاوزهاي   52يرهاي ناشي از سوانح رانندگي،درصد مرگ وم 50هاي منجر به قتل، درگيري

درصد همسـرآزاري هـا و    50و درگيري ها، ها درصد نزاع 62درصدخودكشي ها، 35تا  20 جنسي،

بنـابراين،  ). 100: 1380ظهور،(بوده است  مواد مخدردرصد كودك آزاري ها مربوط به مصرف  38

گونـه كـه درمـان يـك بيمـاري،       ارد و همانهاي اجتماعي و خانوادگي د اعتياد ريشه در نابساماني

 امـر مستلزم شناخت علل بيماري است، براي درمان اعتياد نيز بايد ابتدا پي به علل آن برد و ايـن  

  . علمي امكان پذير نيست هاي پژوهشجز با 

تحقيق حاضر قصد آن دارد كه سهمي هر چند ناچيز در شناخت اين عوامل به عهده گيرد؛ بـا  

در آينده اي نه چندان دور، با پيوند تحقيق و عمل و با نگاهي عميق و موشكافانه بـه  اين اميد كه 

  .پديدة اعتياد و در كليت نظام اجتماعي، شاهد ريشه كن شدن اين پديدة شوم باشيم

  

  تحقيقات پيشين

  تحقيقات داخلي.الف

د بـر ميـزان   سبك اسـنا  تأثيرمنصوره حاج حسيني و مهناز اخوان تفتي در تحقيقي به بررسي 

كـه  اسـت  براي دستيابي به اين هدف، فرض شده . اعتياد پرداخته اند هگرايش و ابتالي جوانان ب

                                                
١
 - Addict 
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جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش     . جوانان معتاد، سبك بدبينانه تري نسبت به جوانان غير معتاد دارند

ـ ( ساله ساكن در شهر يزد  28تا  18شامل كليه جوانان  بـود  ) ر معتـاد در دو قالب گروه معتاد و غي

كه براي انتخاب نمونـه معتـاد از روش سرشـماري، و بـراي انتخـاب نمونـه غيـر معتـاد از روش         

بـراي جمـع آورري   . غيـر معتـاد برگزيـده شـدند     10معتاد و  97در نهايت، . تصادفي استفاده شد

توسـط آزمـون   نتايج سپس، . استفاده به عمل آمد (ASQ)اطالعات از پرسشنامه سبك اسنادي 

در پايان مشخص شد كه سبك تبيين جوانـان معتـاد   . ندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت Tاري آم

به نسـبت بيشـتري    آنانبراي وقايع خوشايند و ناخوشايند، بدبينانه تر از جوانان غير معتاد است و 

  ).133: 1382حاج حسيني و اخوان تفتي،(به درماندگي آموخته شده، مبتال هستند 

به بررسي ميزان استفاده از مواد مخدر در بـين فرزنـدان معتـادان     قير تحقيجمشيد احمدي د

نفر از معتاداني صورت گرفته اسـت كـه در سـال     500اين تحقيق در بين فرزندان . ستپرداخته ا

از مجمـوع كـل   . به مركز خود معرف سازمان بهزيستي در شهر شـيراز مراجعـه كـرده انـد     1380

 2/36نتايج تحقيـق حـاكي از آن اسـت كـه     . نفر دختر بوده اند 275نفر پسر و  225پاسخگويان، 

درصد الكل و ساير افـراد هـروئين و حشـيش     2/18درصد ترياك،  19درصد پاسخگويان سيگار، 

درصد پاسخگويان، انگيزه خود را از مصرف مواد مخدر، تقليد و  49همچنين . اند هكردمصرف مي 

 9/3بـراي آرامـش وتسـكين خـاطر و      درصد 34لذت،  درصد كسب 8/56الگوبرداري از والدين، 

  . (٥٩١ :٢٠٠٣ ,Ahmadi) اند دهكردرصد كنجكاوي عنوان 

  

  

  

  تحقيقات خارجي.ب

نتايج تحقيقي مقايسه اي كه در پنج شهر رم، دوبلين، نيوكاسل، برمن و گرونينجن بر روي 

        القه مند به عاهل مطالعه و  ساختار خانواده انجام شد، نشان داد كه داشتن ساختار خانواده سنتي،

 ،McArdle) دارد    و رفتارهاي بزهكارانه رابطه منفي موادمخدر  ورزشي بامصرف  هاي فعاليت

خانواده انجام  اي نيز در كانادا درباره مصرف مواد مخدر توسط اعضاي مطالعه. (2000:161-162

برادران بزرگتر بر نوجوانان و جوانان،  يرتأثنتايج نشان داد كه در گرايش به مواد مخدر، . گرفت

در ضمن، در مطالعه هوفمن و . (Boyle، 2000: 206-209)بيش از ساير افراد خانواده است

زماني كه والدين مواد مخدر مصرف مي كنند، . شد تأكيداعتياد والدين بر فرزندان  تأثيرسربون بر 
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د گردند؛ به ويژه زماني كه مصرف والدين در احتمال بيشتري وجود دارد كه فرزندان شان نيز معتا

 & Cerbone ،2002:255) .(Hoffmanيابد مي  افزايش  فرزندان در خطر  اين باشد،  كم حد

  

  نقد تحقيقات پيشين

جامعـه   هاي نظريهزمينة اعتياد، عدم توجه به در هاي عمده تحقيقات انجام شده  يكي از نقص

تحقيقـات،  بيشـتر    اسـت كـه  يـن  ام تحقيقات مرور شـده  هاي مه يكي از نارسايي. شناختي است

در توجه نداشتن بـه رابطـة    آناناشكال اساسي اين تحقيقات، ضعف  .است حاوي برداشتي تجربي

در جريان مشاهده و ارتباط ناگسستني بين نظريـه و عمـل    نظريهمتقابل نظريه و مشاهده و لزوم 

  .از آغاز تا پايان پژوهش است

  

  قيقچارچوب نظري تح

 2و كنتـرل اجتمـاعي   1خـرده فرهنـگ بزهكـار    هاي نظريهچارچوب نظري اين تحقيق شامل 

و در يـك تحليـل جامعـه     اسـت بر بزهكاري جوانان متمركـز   خرده فرهنگ بزهكار نظريه. است

، باورهـا،  هـا  ارزشماننـد   آنـان ي خرده فرهنگـي  ها ويژگيشناختي، بزهكاري جوانان را بر حسب 

، كلـووارد و  )1955( 3از جملـه كـوهن  . زندگي مورد بررسي قـرار مـي دهـد    و شيوه هاي ها عادت

در تبيـين   هـا  فرهنـگ ند كه توجه بـه خـرده   هست معتقد) 1975( 6و ميلر) 1964( 5ا، ماتز4اهالين

هميـت خاصـي برخـوردار اسـت زيـرا جوامـع مـدرن از مردمـي بـا خـرده           ابزهكاري جوانـان از  

فتاري كه در يك جايگاه  خرده فرهنگي خاص به عنـوان  ي متفاوت ساخته شده اند و رها فرهنگ

رفتار بهنجار شناخته شده است، ممكن است همان رفتار در جايگاه خرده فرهنگي ديگر به عنـوان  

  ).77: 1377احمدي،(رفتار انحرافي در نظر گرفته شود 

                                                
١. Delinquent Subculture Theories 
٢. Social  Control Theory 
٣. Cohen 
٤. Cloward & Ohlin 
٥. Matza 
٦. Miller 
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 در ند كـه دار و دسـته هـاي بزهكـار معمـوالً     هست نظريه پردازان خرده فرهنگ بزهكار معتقد

ي قـانوني  هـا  راهها براي كسب موفقيـت از   جايي كه شانس(اجتماعات برخوردار از خرده فرهنگ 

به دليـل نداشـتن امكانـات و     پايين اجتماعي  طبقهبر اين اساس، اعضاي . يابند مي رشد) كم بوده

ز طـرف  ا. ي مشروع براي رسيدن به اهداف خود اسـتفاده كننـد  ها فرصتتوانند از   نمي منابع الزم

ي طبقـه  هـا  ارزشين از طرف ساخت حاكم بـر جامعـه بـا    يپا هديگر، با توجه به اين كه افراد طبق

ـ      شوند متوسط سنجيده مي شوند، دچار ناكامي مي . دو در نهايت به اعتيـاد گـرايش پيـدا مـي كنن

از شاخص هاي مهم و مورد توجه در نظريه هـاي خـرده    "اجتماعي -پايگاه اقتصادي "بنابراين، 

  .رود به شمار ميفرهنگ بزهكار 

تصور نيروي انتظامي به عنوان مزاحم، اعتقـاد بـه تقـدير و سرنوشـت از پـيش تعيـين شـده،        

استفاده از خشونت و مقابله شخصي به جاي مراجعه به قانون، عدم محدوديت در گذراندن اوقـات  

       هـاي رسـمي، وجـود     در عـين داشـتن توانـايي    هـا  فرصـت منزل، نابرابري در  از بيكاري در خارج

از جمله شاخصه هاي عضـويت در خـرده    غير قانوني و انكار تقيدات اخالقي هاي فرصت ساخت

  .استفرهنگ بزهكار 

نظريه كنترل اجتماعي نيز بر اين پيش فرض استوار است كه رفتار بزهكارانه متعلق بـه همـه   

تيجـه كـاركرد ضـعيف    جنبـه عمـومي و جهـان شـمول دارد و ن     بـه اجتمـاعي اسـت    هـاي  هطبق

عوامل كنترل اجتماعي به نهادهـاي بنيـادين اجتمـاعي ماننـد     . هاي كنترل اجتماعي است مكانيزم

هاي گوناگوني اندازه گيـري مـي شـوند؛ امـا      تعلقات، اغلب با روش. خانواده و مدرسه وابسته است

ـ     تـأثير مانند ميزان (مشخص تحت عنوان عاطفي  طور به و رفتـاري  ) دينو تـأثر بـين فرزنـد و وال

پيش فرض ديگر نظريه كنترل اجتمـاعي  . ندشو مطرح مي) نظير وضعيت تحصيلي فرد در مدرسه(

و باورهاي رايج در جامعه وجود دارد و كنتـرل   ها ارزشبر مبناي اين وفاق كلي در مورد هنجارها، 

فعاليت و ارتبـاط  در زمينه نحوه  ،مثالبراي . اجتماعي بر مبناي اين وفاق اجتماعي انجام مي شود

نظريه پـردازان  ). 1376احمدي، (اجتماعي سازگاري كاملي وجود دارد  هاي هو مؤسس ها انبا سازم

د كـه افـراد مرتكـب    نمـي شـو   موجبهايي  املكنترل اجتماعي در پاسخ به اين پرسش كه چه ع

تقيـدات و تعلقـات   رفتارهاي انحرافي نظير اعتياد شوند، اعتقاد دارند كه اين نوع رفتارها به ميزان 

هـاي   گروهدر بعضي موارد به اجتماعي مانند خانواده، مدرسه و انهاي افراد نسبت به نهادها و سازم

 Nye، 1958;Hirschi، 1969;Elliott،1988،Gottfredson).دارد گروه همساالن رنظي اجتماعي

& Hirschi،1990)  
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با گـروه همـاالن، روابـط والـدين بـا       ميزان تقيد و تعهد فرد به نهاد خانواده و مدرسه، ارتباط

يكديگر، روابط والدين و فرزندان، روابط فرزندان با يكديگر، ميزان كنتـرل والـدين بـر فرزنـدان و     

  .استمقررات داخلي منزل از شاخص هاي اين متغير 

  

  روش تحقيق 

 اين تحقيق با روش تحقيق كمي و به شيوه پيمايشي انجام پذيرفته است كـه شـيوه مناسـبي   

متغيـر  . اسـت زيرا جامعه آماري و حجم نمونه، گسـترده   ؛براي چنين تحقيقاتي به حساب مي آيد

به منظور سـنجش شـدت اعتيـاد معتـادان از پـنج شـاخص        ووابسته اين تحقيق، اعتياد مي باشد 

، )در شـبانه روز (سابقه مصرف مواد مخدر، دفعات مصرف : هستند استفاده گرديده است كه عبارت

  منظـور از موادمخـدر در ايـن تحقيـق،    . مخـدر مصـرفي و روش مصـرف    رف، نوع مادهمقدار مص

روش مصرف نيز شـامل خـوردن، كشـيدن، تزريـق و استنشـاق      . استحشيش، ترياك و هروئين 

متغيرهاي مستقل تحقيق نيز شامل عدم تعلق و تقيد نسبت به نهادهـا و سـازمان هـاي    . دشو مي

  .اجتماعي معتادان مي باشد -هكار و پايگاه اقتصادياجتماعي، عضويت در خرده فرهنگ بز

  :ده استكرزير را در ارتباط با اعتياد معتادان انتخاب  ياه هبنابراين، اين پيمايش فرضي

سابقه مصرف، دفعات مصـرف، مقـدار   (بين ميزان تحصيالت فرد و اعتياد  به نظر مي رسد - 1

  .دارداري وجود فرد، رابطه معناد )مصرف، نوع ماده مصرفي و روش مصرف

سابقه مصـرف، دفعـات مصـرف، مقـدار     (بين وضعيت شغلي فرد و اعتياد  به نظر مي رسد - 2

 .داردفرد، رابطه معناداري وجود ) مصرف، نوع ماده مصرفي و روش مصرف

سابقه مصرف، دفعات مصرف، مقدار مصرف، نـوع  (و اعتياد  شغلبين نوع  به نظر مي رسد - 3

 .داردرابطه معناداري وجود فرد، ) ماده مصرفي و روش مصرف

سـابقه مصـرف، دفعـات مصـرف، مقـدار      (فرد و اعتيـاد   درآمدبين ميزان  به نظر مي رسد - 4

 .داردفرد، رابطه معناداري وجود ) مصرف، نوع ماده مصرفي و روش مصرف

ي اجتمـاعي و  اعتيـاد   هـا  انبين عدم تقيد و تعلق نسبت به نهادها و سازم به نظر مي رسد - 5

فـرد،  ) دفعات مصرف، مقدار مصرف، نوع مـاده مصـرفي و روش مصـرف    سابقه مصرف،(

 .داردرابطه معناداري وجود 
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سـابقه مصـرف، دفعـات    (بين عضويت در خرده فرهنگ بزهكاري و اعتياد  به نظر مي رسد - 6

 .داردفرد، رابطه معناداري وجود ) مصرف، مقدار مصرف، نوع ماده مصرفي و روش مصرف

ن پيربنان، وابسته اند كه در مركز نگهداري معتادهستكليه معتاداني جامعه آماري اين تحقيق، 

شوند  ن مرد نگهداري ميادر اين مركز، معتاد. سر مي برنده استان فارس ب هاي انبه اداره كل زند

هـا   تعداد معتاداني كـه در زمـان تكميـل پرسشـنامه    . هاي سني مختلفي را در بر مي گيرند و گروه

  .نفر بود 3000اين مركز بسر مي بردند، در حدود  در )  1383فروردين (

به اين ترتيب كه ابتـدا  . در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است

، تهيه گرديد؛ سپس، از بـين  )نفر 3000(فهرست كليه معتاداني كه در اردوگاه نگهداري مي شدند 

بـا اسـتفاده از فرمـول    ( ان حجـم نمونـه تحقيـق   عنـو طور تصادفي بـه   نفر به 353كليه معتادان، 

ابزار سـنجش، ضـمن مشـورت بـا اسـاتيد رشـته        1به منظور تعيين اعتبار. ندشو، انتخاب )كوكران

 2بـراي تعيـين پايـايي   . تطبيـق داده شـد   بـا چـارچوب نظـري تحقيـق     جامعه شناسي، پرسشنامه

باخ براي طيف عدم تعلق و تقيـد  ضريب آلفاي كرون. ها از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد مقياس

و  73/0نسبت به نهادها و سازمان هاي اجتماعي و عضويت در خرده فرهنگ بزهكار، بـه ترتيـب   

هاي آماري نظير مجذور خـي، تحليـل واريـانس و     به منظور تحليل داده ها نيز از روش. بود 83/0

  . رگرسيون استفاده گرديد

  

  يافته ها

رابطه  معنـي داري   فرد و اعتياد  مي رسد بين ميزان تحصيالتبه نظر  : اول بررسي فرضيه 

  .وجود دارد

  

  

  

  

  

  

                                                
١.Validity 
٢. Reliability 
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  بررسي رابطه بين ميزان تحصيالت و اعتياد فرد. 1جدول

  )سابقه مصرف و دفعات مصرف( 

  

  ميزان تحصيالت
  دفعات مصرف  سابقه مصرف

  F Sigمقدار  ميانگين F Sigمقدار  ميانگين  فراواني

 43/18 37  بيسواد

 
 
  

  

36/21 

 
 
 
 
000/0 

86/3  

  

  

  

06/10  

  

  

  

000/0  

  49/4 92/13 69 ابتدايي

  06/4 47/11 87 راهنمايي

  20/4  64/9  73 متوسطه

  44/3  88/5  54 ديپلم

  60/2  78/4  33 فوق ديپلم و باالتر

  

  بررسي رابطه بين ميزان تحصيالت و اعتياد  .1ادامه جدول

  )ه مصرفي و روش مصرفنوع ماد مقدار مصرف،( 

  ميزان تحصيالت
  روش مصرف  نوع ماده مصرفي  مقدار مصرف

χمقدار   F Sig  ميانگين  فراواني
2 Sig  مقدار χ2 Sig  

  24/3 37  بيسواد

  

  

  

21/5  

  

  

  

000/0  

  

  

  

  

12/16  

  

  

  

  

09/0  

  

  

  

51/52  

  

  

  

000/0  

 62/3 69  ابتدايي

 10/3 87  راهنمايي

  75/3  73  متوسطه

  22/3  54  ديپلم

  12/2  33  فوق ديپلم و باالتر

  

نخسـتين جـدول   . نشان دهنده رابطه بين ميزان تحصيالت و اعتياد مي باشـد  1جدول شماره

بـه دسـت آمـده     Fمقدار. استنشان دهنده رابطه بين ميزان تحصيالت و سابقه و دفعات مصرف 

دهد كه تفاوت مشاهده شده بين ميزان تحصيالت  نشان مي) 000/0(با سطح معناداري ) 36/21(

نشـان   )000/0(در سطح ) 06/10(آمده  دست به Fهمچنين مقدار .استو سابقه مصرف معني دار 

  .است دار مي دهد كه تفاوت مشاهده شده بين ميزان تحصيالت و دفعات مصرف، معني
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ه مصـرفي و روش  دومين جدول نيز رابطه بين ميزان تحصيالت با مقـدار مصـرف نـوع مـاد    

براي بررسي رابطه بين ميزان تحصيالت فرد و سابقه مصـرف از آمـاره   . مصرف را نشان مي دهد

F مقدار. استفاده شده استF نشان مي دهـد كـه تفـاوت    ) 000/0(در سطح ) 21/5آمده  دست به

ح بـا سـط  )  12/16(آمده  دست به χ2 مقدار. بين سابقه مصرف و ميزان تحصيالت معني دار است

نشان مي دهد كه رابطه معني داري بين ميزان تحصيالت و نوع مـاده مصـرفي   ) 09/0(معناداري 

χمقدار. وجود ندارد
نشان مي دهد كـه رابطـه بـين ميـزان تحصـيالت و      ) 51/52(آمده  دست به  2

  .  روش مصرف معني دار است و تفاوت مشاهده شده، واقعي است

رابطـه   فرد وضعيت اشتغال و اعتيادبه نظر مي رسد بين : دومبررسي فرضيه 

  .معني داري وجود دارد

  بررسي رابطه بين وضعيت اشتغال و اعتياد. 2جدول 

  )سابقه مصرف و دفعات مصرف( 
  دفعات مصرف  سابقه مصرف  وضعيت اشتغال

  F Sigمقدار  ميانگين F Sigمقدار  ميانگين  فراواني

  004/0  24/8  75/3 45/0 54/0 58/10 226  شاغل

  22/4 25/11 127 ربيكا

  

  بررسي رابطه بين وضعيت اشتغال و اعتياد. 2ادامه جدول 

  )نوع ماده مصرفي و روش مصرف مقدار مصرف،( 
وضعيت 

  اشتغال

  روش مصرف  نوع ماده مصرفي  مقدار مصرف

χمقدار   F Sig  ميانگين  فراواني
2 Sig  مقدار χ2 Sig  

  27/0  55/3  000/0  21/33  000/0  85/31  91/2  226  شاغل

 93/3 117  بيكار

  

به منظور بررسـي رابطـه بـين    . است رابطه بين اعتياد و وضعيت اشتغالبيانگر  2جدول شماره

بـا  ) 54/0(آمـده   دسـت   بـه  Fمقدار. استفاده شده است Fاز آماره مصرف وضعيت اشتغال و سابقه
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و اشـتغال   ين وضـعيت  نشان دهنده اين است كه تفاوت مشاهده شده ب) 459/0(سطح معناداري 

و دفعات مصرف معنـي دار   اشتغالاما اين تفاوت در مورد وضعيت . معني دار نيستمصرف سابقه 

بـه ترتيـب   ) 000/0و  004/0(با سطوح معنـاداري  ) 85/31و  24/8(آمده  دست به Fمقادير. است

وارد، معنـي  براي دفعات و مقدار مصرف، نشان دهنده اين است كه تفاوت مشاهده شده در اين مـ 

  .دار بوده است

براي بررسي رابطه بين وضعيت اشتغال با نوع ماده مصرفي و روش مصرف از مجذورخي 

نشان مي دهد ) 000/0(با سطح معناداري ) 33/ 21(آمده  دست به  χ2 مقدار. استفاده شده است

ين وضعيت اشتغال اما رابطه ب. معني داري بين بعد خانوار و نوع ماده مصرفي وجود دارد رابطه كه

  .   و روش مصرف معني دار نيست

به نظر مي رسد بين نوع شـغل و اعتيـاد رابطـه معنـي     : سومبررسي فرضيه 

  .داري وجود دارد

  بررسي رابطه بين نوع شغل و اعتياد .3جدول 

  )سابقه مصرف و دفعات مصرف(
  دفعات مصرف  سابقه مصرف  نوع شغل

  F Sigمقدار  نميانگي F Sigمقدار  ميانگين  فراواني

  33/5 3  پزشك
 
  

02/18 

 
 
 

000/0 

33/2    

  

  

96/5   

  

  

  

000/0  

  69/2 15/6 26 كارمند

  4 76/18 38 نظامي

  65/3  97/7  41 كشاورز

  35/4  92/8  57 كارگر

  63/3  93/10  61 شغل آزاد
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  بررسي رابطه بين نوع شغل و اعتياد. 3ادامه جدول

  )ع ماده مصرفي و روش مصرفمقدار مصرف،نو(
  روش مصرف  نوع ماده مصرفي  مقدار مصرف  نوع شغل

χمقدار   F Sig  ميانگين  فراواني
2 Sig  مقدار χ2 Sig  

    83/0 3  پزشك

  

  

91/13  

  

  

  

000/0  

  

  

  

35/50  

  

  

  

  

  

000/0  

  

  

  

45/71  

  

  

  

000/0  

 78/1 26 كارمند

 28/3 38 نظامي

  90/1  41 كشاورز

  4  57 گركار

  92/2  61 شغل آزاد

       همان طور كه از جدول اسـتنباط  . نشان دهنده رابطه بين نوع شغل و اعتياد مي باشد 3جدول 

، تفاوت مشاهده شده بين نوع شغل و سـابقه اعتيـاد معنـي دار     Fمي شود، بر اساس نتايج آزمون

  .گوياي اين مطلب است) 000/0(داري با سطح معنا) 02/18(آمده  دست به Fمقدار . است
آمده براي دفعات و مقـدار مصـرف نيـز حـاكي از معنـادار بـودن        دست به Fهمچنين مقادير 

نشـان  ) 000/0(با سطح معناداري ) 35/50(آمده  دست به χ2 مقدار. تفاوت مشاهده شده مي باشد

ابطـه بـين نـوع شـغل و     همچنـين ر . دهنده رابطه معنادار بين نوع شغل و نوع ماده مصرفي است

معنـادار  ) 000/0(با سطح معناداري ) 45/71(آمده  دست به  χ2 روش مصرف نيز با توجه به مقدار

  .است

رابطـه   فرد و اعتيـاد  درآمدبه نظر مي رسد بين ميزان : مچهاربررسي فرضيه 

  .معني داري وجود دارد

  )سابقه مصرف( و اعتياد درآمدبررسي رابطه بين ميزان  .4جدول
  سابقه مصرف  نام متغير

R  R2 F B Beta مقدارT   سطح معناداري  

ميزان 

  درآمد

15/0  02/0  79 /5   31/1 -  15/0 -  40 /2 -  01/0  
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   درآمدبررسي رابطه بين ميزان  .4ادامه جدول 

  )دفعات مصرف(فرد و اعتياد 
  دفعات مصرف  متغير نام

R  R2 F  B Beta مقدارT   سطح معناداري  

  000/0  - 7/ 32  - 43/0  - 25/7   57/53  19/0  43/0  درآمدميزان 

  

  درآمدبررسي رابطه بين ميزان  .4ادامه جدول

  )مقدار مصرف(فرد و اعتياد  
  مقدار مصرف  نام متغير

R  R2 F B Beta مقدارT   معناداري سطح  

  000/0  - 6/ 37  - 39/0  - 50/7   65/40  15/0  39/0  درآمدميزان 

  

  فرد و اعتياد  درآمدن ميزان بررسي رابطه بي.  4ادامه جدول

  )نوع ماده مصرفي و روش مصرف( 
  

  نام متغير

  

  روش مصرف  نوع ماده مصرفي

χمقدار 
2 Sig  مقدار χ2 Sig  

  004/0  78/28  000/0  13/37 درآمدميزان 

 درآمدبراي بررسي همبستگي بين  .و اعتياد را نشان مي دهد درآمدرابطه بين ميزان  4جدول 

طور كه از جدول استنباط مـي شـود،    همان. از تحليل رگرسيوني استفاده شده است و سابقه اعتياد

 درآمدناشي از ) سابقه(از تغييرات واريانس متغير وابسته  02/0نشان مي دهد ) R2 (  ضريب تعين

در سـطح بـيش از   ) 01/0(و با سطح معناداري ) -T )40/2اين رابطه با توجه به مقدار است وفرد 

نشان مي دهد كه جهت رابطه بـين  ) -15/0(آمده  بتاي به دست ميزان. ني دار استدرصد مع 95

فرد بيشتر مي شود، ميـزان   درآمدبه اين معني كه هر چه . استفرد و سابقه اعتياد او منفي  درآمد
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نيز حاكي از آن است كه به ميـزان هـر واحـد افـزايش در      Bضريب. سابقه او نيز كاهش مي يابد

  .شد از متغير وابسته كم خواهد 31/1به مقدار متغير مستقل، 

و دفعات مصرف نيز بـا اسـتفاده از تحليـل رگرسـيوني صـورت       درآمدبررسي همبستگي بين 

) R2( همان طور كه از جدول اسـتنباط مـي شـود، بـا توجـه بـه مقدارضـريب تعـين        . گرفته است

فـرد و دفعـات    درآمـد بين  )000/0(و سطح معني داري ) -32/7( Tو مقدار) 19/0(آمده  دست به

نيز نشان مي دهد كه جهت اين رابطه منفـي   بتا ضريب. مصرف او رابطه اي معني دار وجود دارد

  .است

 دست به) R2(مقدار ضريب تعين . و مقدار مصرف نيز صادق است درآمددر مورد  مسألههمين 

و مقدار  درآمدد كه بين نشان مي ده) 000/0(با سطح معناداري ) -37/6( Tو مقدار) 15/0(آمده 

نيز نشان مي دهد كـه بـه ميـزان هـر      Bهمچنين ضريب. مصرف يك رابطه معني دار وجود دارد

  .شود كم مي) مقدار مصرف(از متغير وابسته  50/7به ميزان  ،درآمدواحد افزايش در متغير مستقل 

. شان مي دهـد و نوع ماده مصرفي و روش مصرف را ن درآمدجدول فوق نيز رابطه بين ميزان 

نشان دهنده رابطه معنادار بين ميزان ) 000/0(با سطح معناداري ) 13/37(آمده  دست به χ2 مقدار

همچنين رابطه بين نوع شغل و روش مصـرف نيـز بـا توجـه بـه      . و نوع ماده مصرفي است درآمد

  .معنادار است) 004/0(با سطح معناداري ) 78/28(آمده  دست به  χ2 مقدار

به نظر مي رسد بـين عـدم تقيـد نسـبت بـه نهادهـا و       : همنه بررسي فرضي

  .سازمان هاي اجتماعي و اعتياد رابطه معني داري وجود دارد

  

  بررسي رابطه بين عدم تقيد نسبت به نهادها و  .5جدول

  )سابقه مصرف( سازمان هاي اجتماعي و اعتياد
  

  

  متغير نام

  سابقه مصرف

R  R2 F B Beta مقدارT   يمعنادار سطح  

  000/0  6/ 99  0/ 36  23/0   92/48  13/0  36/0  عدم تقيد
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بررسي رابطه بين عدم تقيد نسبت به نهادها و سازمان هاي  .5دامه جدولا

  )دفعات مصرف(  اجتماعي و اعتياد
  

  

  نام متغير

  دفعات مصرف

R  R2 F B Beta مقدارT   سطح معناداري  

  000/0  7/ 70  0/ 39  052/0   42/59  15/0  39/0  عدم تقيد

  

بررسي رابطه بين عدم تقيد نسبت به نهادها و سازمان هاي  .5دامه جدولا

  )مقدار مصرف( اجتماعي و اعتياد
  

  نام متغير

  مقدار مصرف

R  R2 F B Beta مقدارT   سطح معناداري  

  000/0  8/ 94  0/ 45  06/0   04/80  20/0  29/0  عدم تقيد

  

بت به نهادها و  سازمان هاي بررسي رابطه بين عدم تقيد نس .5ادامه جدول 

  )نوع ماده مصرفي و روش مصرف( اجتماعي و اعتياد
  

  نام متغير

  روش مصرف  نوع ماده مصرفي

χمقدار 
2 Si

g  
χمقدار
2 Sig  

009  48/13 عدم تقيد

/0  

36/59  000/0  

رابطه بين عدم تقيد نسبت به نهادهـا و سـازمان هـاي اجتمـاعي و اعتيـاد را       9جدول شماره 

بررسي همبستگي بين عدم تقيد نسـبت بـه نهادهـا و سـازمان هـاي اجتمـاعي و       . دهد مي نشان

حـاكي از آن   (R2)ضريب تعـين . سابقه مصرف با استفاده از تحليل رگرسيون صورت گرفته است

ناشي از متغير مسـتقل كنتـرل اجتمـاعي    ) سابقه(از تغييرات واريانس متغير وابسته  13/0است كه 

 23/0آن است كه به ميزان هر واحد تغيير در متغير مسـتقل،    آمده بيانگر دست به Bضريب. است

آمده نشان مي دهـد كـه جهـت رابطـه      دست به بتا ضريب. بر ميزان متغير وابسته افزوده مي شود
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يعني هر چه بر ميزان عـدم تعلـق و تقيـد فـرد نسـبت بـه نهادهـا و         است بهبين دو متغير مثبت 

  .ه مي شود، سابقه مصرف فرد نيز بيشترمي شوداجتماعي افزودهاي  انسازم
  (R2)ضريب تعـين . اين رابطه در مورد متغير كنترل اجتماعي و دفعات مصرف  نيز وجود دارد

ناشـي از  ) دفعـات مصـرف  (از تغييـرات متغيـر وابسـته     15/0آمده نشـان مـي دهـد كـه      دست به

  . متغيرمستقل عدم تعلق و تقيد است

بيانگر آن است كه به ميـزان هـر واحـد تغييـر در متغيـر مسـتقل،        آمده نيز دست به Bضريب

آمـده   دست به بتا ضرايب. افزوده  مي شود) دفعات و مقدار مصرف(بر ميزان متغير وابسته  052/0

  .  دهد كه جهت رابطه بين عدم كنترل اجتماعي و دفعات و مقدار مصرف منفي است نيز نشان مي

تقيد نسبت به نهادهاي اجتمـاعي بـا نـوع مـاده مصـرفي و       به منظور بررسي رابطه بين عدم

با سـطح معنـاداري   ) 48/13(آمده  دست به χ2 مقدار. استفاده شده است χ2 روش مصرف از آماره

مي دهد كه تفاوت مشاهده شده بـين ميـزان عـدم تقيـد و تعلـق و نـوع مـاده           نشان ) 009/0(

. مصرف و  ميزان عدم تقيد نيز معني دار اسـت اين رابطه در مورد روش .  مصرفي معني دار است

  .معني دار است)  000/0(در سطح ) 36/59(آمده  دست به  χ2 مقدار

به نظر مي رسد بين عضويت در خرده فرهنگ بزهكاري : بررسي فرضيه دهم

  .معني داري وجود دارد و  اعتياد رابطه

  بررسي رابطه بين عضويت در خرده فرهنگ  .6جدول 

  )سابقه مصرف(فرد  اعتيادبزهكاري و 
  سابقه مصرف  نام متغير

R  R2 F B Beta مقدارT   سطح معناداري  

  000/0  8/ 43  0/ 41  0/ 40   15/71  16/0  41/0  .....عضويت در 
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 بررسي رابطه بين عضويت در خرده فرهنگ بزهكاري و اعتياد .6ادامه جدول 

  )دفعات مصرف(فرد 
  دفعات مصرف  نام متغير

R R2 F B Beta مقدارT   سطح معناداري  

  000/0   5/ 09  0/ 26  48/0   91/25  06/0  26/0  ....عضويت در 

  

بررسي رابطه بين عضويت در خرده فرهنگ بزهكاري و  .6ادامه جدول

  )مقدار مصرف(اعتياد
  مقدار مصرف  نام متغير

R  R2 F B Beta مقدارT   سطح معناداري  

  000/0  5/ 71  0/ 29  06/0   64/32  08/0  29/0  ...عضويت در

  

                                              بررسي رابطه بين عضويت در خرده فرهنگ بزهكاري و اعتياد .6ادامه جدول

  )نوع ماده مصرفي و روش مصرف(
  نام متغير

  

  روش مصرف  نوع ماده مصرفي

χمقدار 
2 Sig  مقدارχ

2 Sig  

  000/0  07/65  03/0  53/6 ...عضويت در

ي خرده فرهنـگ بزهكـاري و   ها ويژگينشان دهنده رابطه بين ميزان برخورداري از   6جدول

همان گونه كه از جدول استنباط مي شود، رابطه معنـي داري بـين متغيـر مسـتقل و     . اعتياد است

از  16/0آمـده حـاكي از آن اسـت كـه      دسـت  بـه    (R2)ضريب تعـين . سابقه مصرف وجود دارد

ي خـرده  هـا  ويژگـي ناشي از متغير مسـتقل برخـورداري از   ) سابقه(نس متغير وابسته تغييرات واريا

و سـطح معنـاداري   ) 43/8(آمـده   دسـت  به Tاين رابطه با توجه به مقدار .فرهنگ بزهكاري است

مـي باشـد،    41/0آمـده كـه    دست به  Betaميزان. درصد معني دار است 99با بيش از ) 000/0(
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؛ يعني هر چـه ميـزان   استه بين متغير مستقل و متغير وابسته مثبت نشان مي دهد كه جهت رابط

ي خرده فرهنگ بزهكاري بيشتر شود، بر سابقه مصـرف فـرد نيـز افـزوده     ها ويژگيبرخورداري از 

آمده نشان مي دهد كه به ميزان هر واحد افزايش در متغيـر   دست به Bهمچنين ضريب. مي شود

 .ته افزوده مي شودبه متغير وابس 40/0مستقل به ميزان 

ي خـرده  هـا  ويژگـي ستون بعدي جدول نيز نشان دهنده همبستگي بين ميزان برخـورداري از  

نشـان    (R2)ضريب تعـين . فرهنگ بزهكاري و دفعات مصرف بر اساس تحليل رگرسيوني است

ـ  069/0مي دهد كه  ا از تغييرات واريانس متغير وابسته ناشي از متغير مستقل است كه اين رابطه ب

نشان مي دهـد كـه    بتا ميزان. معني دار است) 000/0(و سطح معناداري ) T )09/5توجه به مقدار

كـه بـه ميـزان     آمده هم نشان مي دهد دست به B. جهت رابطه بين اين دو متغير مثبت مي باشد

  .متغير وابسته بيشتر خواهد شد 48/0هر واحد افزايش در متغير مستقل، ميزان 

ميزان برخورداري از ويژگي هاي خرده فرهنگي و مقدار مصرف نيز وجـود  چنين ارتباطي بين 

آمـده   دست به (R2)طور كه از جدول استنباط مي شود، با توجه به مقدار ضريب تعين همان. دارد

ي خرده ها ويژگيبين ميزان برخورداري از ) 000/0(و سطح معناداري ) 71/5( Tو مقدار) 085/0(

آمـده هـم نشـان     دسـت  بـه  B. مصرف رابطه معنـي داري وجـود دارد  فرهنگ بزهكاري و مقدار 

  .متغير وابسته بيشتر مي شود 06/0دهد كه به ميزان هر واحد افزايش در متغير مستقل، ميزان  مي

به منظور بررسي رابطه بين عضويت در خرده فرهنگ بزهكاري با نوع ماده مصـرفي و روش  

χمصرف از آماره
) 03/0(بـا سـطح معنـاداري    ) 53/6(آمده  دست به χ2 رمقدا. استفاده شده است 2

نشان مي دهد كه تفاوت مشاهده شده بين عضـويت در خـرده فرهنـگ بزهكـاري و نـوع مـاده       

اين رابطه در مورد روش مصرف و  عضويت در خرده فرهنگ بزهكـاري    .مصرفي معني دار است

  .معني دار است)  000/0(در سطح ) 07/65(آمده  دست به  χ2 مقدار. نيز معني دار است

  

  بحث و نتيجه گيري

هر چه از ميزان تعلق و تقيد افـراد نسـبت بـه    نتايج حاصل از اين تحقيق، نشان مي دهد كه 

نهادها و سازمان هاي اجتماعي كاسته مي شود، به همان ميزان بـر شـدت اعتيـاد آنـان افـزوده      

ده و روابط غير مسالمت آميز حـاكم بـر   به عبارت ديگر، عدم وابستگي فرد به نهاد خانوا. شود مي

. گـردد  خانواده ها منجر به طرد عاطفي فرد از كانون خانواده و زمينه ساز انحرافات اجتماعي مـي 

نتـايج تحقيـق حـاكي از آن    . همچنين، نهاد مدرسه نيز در اين زمينه نقش فعالي را بر عهده دارد
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اد خانواده و مدرسه داشته اند، بـه همـان   است كه هر چقدر افراد احساس وابستگي بيشتري به نه

  .نسبت، ميزان و شدت اعتيادشان كمتر بوده است

نيز يكي ديگر از عوامل تعيـين كننـده اعتيـاد در ايـن      يبرخورداري از ويژگي هاي خرده فرهنگ 

ي خـرده  هـا  ويژگـي عبارت ديگر، هر چقدر كه بر ميزان برخورداري افراد از اين ه ب. استتحقيق 

  . يابد مي نيز افزايش آنانافزوده مي شود، سابقه مصرف، دفعات مصرف و مقدار مصرف فرهنگي 

. و اعتياد افـراد وجـود دارد   درآمديكي ديگر از نتايج اين تحقيق، رابطه معكوسي است كه بين 

 آنـان  د كمتر بوده است، به همان ميزان بر شدت اعتيادافرا درآمدين معني كه هر چقدر ميزان ه اب

 -42/0و دفعات مصرف،  درآمدضريب همبستگي بين ميزان  ،مثال براي. فزوده گرديده استنيز ا

كمتر مي شـود، بـر    درآمدبوده است كه اين امر نشان دهنده اين مطلب است كه هر چقدر ميزان 

از مصـرف بـاالتري    ،با اين توضيح كه، آن دسته از معتـادان . تعداد دفعات مصرف افزوده مي شود

نـاچيز چنـين    درآمـد ديگر، بخش مهمي از  به بيان. كمتري داشته اند درآمدبوده اند كه  برخوردار 

خانواده هايي صرف خريد مواد مخدر فرد معتاد موجود درخـانواده مـي شـود و بسـياري از هزينـه      

روشـن اسـت كـه در چنـين خـانواده هـايي امكـان آمـوزش         . بي پاسخ مي گذارد هاي خانواده را

از اعضاي خـانواده فـراهم نيسـت و     هيچ يكو تفريحات كافي و منظم براي  مناسب، تغذيه سالم

  . نياز تمامي اعضاي خانواده در نياز فرد معتاد خالصه مي شود

هـاي اجتمـاعي    گذار در تبيين و تحليل پديدهتأثيرمهم و  هاي عاملميزان تحصيالت يكي از 

عنوان متغير مسـتقل وارد شـده   ه عي ببه طوري كه اين متغير در بسياري از تحقيقات اجتما. است

در ايـن تحقيـق نيـز ميـزان     . متغير وابسـته بـوده اسـت   واريانس و قادر به تبيين بخش مهمي از 

نتـايج تحقيـق   . تحصيالت يكي از عوامل مهم و مؤثر در ميزان و شدت اعتياد افـراد بـوده اسـت   

. انـد  مايي و پايين تـر بـوده  درصد معتادان داراي تحصيالت راهن 50حاكي از آن است كه بيش از 

هاي آماري حاكي از آن بود كه بين ميزان تحصيالت و شدت اعتياد افراد رابطـه معكوسـي    ونآزم

، به همـان نسـبت از   شود ميين معني كه هر چقدر بر ميزان تحصيالت فرد افزوده ه اب. وجود دارد

  . شود ميميزان و شدت اعتياد او نيز كاسته 
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  تحقيق يپيشنهاد

از هـم   هـاي  هتالشـي نهـاد خـانواده، رابطـ    . ترين واحد و نهاد اجتماعي است خانواده، اساسي 

گسيخته و نابسامان والدين و فرزندان، كنترل بيش از حد فرزندان توسط والدين و يـا رهـا كـردن    

 تضعيف نهاد خـانواده . تواند تهديدي براي بقا و دوام جامعه انساني باشد مي ،فرزندان به حال خود

و واگذاري كاركردها و وظايف آن به نهادهـاي بيـرون از محـيط خـانواده منجـر بـه گسـترش و        

بايسـت مرجـع و كـانون طـرح و بررسـي مسـائل و        خـانواده مـي  . گـردد  مي اجتماعي  ناافزايش 

بتوانند در فضايي فارغ از هر گونه تـنش و   آنانويژه فرزندان باشد تا ه مشكالت اعضاي خانواده ب

. و حتي االمكان پاسخي نيز از سـوي خـانواده دريافـت دارنـد     كنندائل خود را مطرح استرس، مس

 آنـان و به اين ترتيـب   شود ميعدم ايجاد چنين شرايطي در خانواده منجر به طرد افراد از خانواده 

براي طرح مسائل و مشكالت خود در خارج از چارچوب نهاد خانواده بـه دنبـال مرجـع و كـانوني     

اتكاي بيش از حد فـرد بـه   . كانوني كه قطعاً نمي تواند راهگشا و كارساز باشد. ردندپاسخگو مي گ

يي است كه اغلب افـراد، در  ها راهگروه دوستان و طرح مسائل و مشكالت خويش با آنان، يكي از 

و اعتيـاد،   داردراهي كه در بسياري از موارد، پاياني ناخوشايند . روند چنين شرايطي به سراغ آن مي

رسـد كـه در جامعـه امـروز      مي به نظر . ها يكي از ثمرات شوم و ناميمون آن به حساب مي آيدتن

ايران، يكي از مهمترين اهداف تمـامي نهادهـا، سـازمان هـا و دسـت انـدركاران امـور اجتمـاعي         

پيوند مستحكم فرد با نهـاد خـانواده   . بايست تالش در جهت حفظ و تحكيم نهاد خانواده باشد مي

 .اعتياد باشدبه ويژه مهمترين عامل بازدارنده گرايش افراد به سوي انحرافات اجتماعي  تواند مي

در حقيقـت، خـانواده و مدرسـه دو نهـاد     . ترين نهادهاي تربيتي اسـت  مدرسه نيز يكي از مهم

 هـاي  اقـدام  تالش در جهت بهبود روابط خانه و مدرسه يكي از مهم تـرين . مكمل يكديگر هستند

بهبود روابـط شـاگرد و معلـم، تحـول روابـط      . هاي اجتماعي است اهش نابسامانيالزم در جهت ك

سنتي حاكم بر مدارس ايران و جايگزيني آن با شيوه ها و روش هـاي جديـد علمـي و همچنـين     

انجمن هـاي اوليـا و   . ارائه خدمات مشاوره اي در مدارس مي تواند در اين راستا مؤثر و مفيد باشد

  .و حمايت مي توانند پلي بين نهاد خانواده و مدرسه باشند مربيان در صورت تقويت

 توزيع عادالنه امكانات و خدمات موجود در جامعه و استفاده برابـر تمـامي اعضـاي جامعـه از     

تـا  . فرصت هاي مشروع مي تواند گامي در جهت مقابله با رشد خـرده فرهنـگ بزهكـاري باشـد    

كانات اقتصـادي يـك زنـدگي معمـولي محـروم      هنگامي كه بخش عظيمي از جامعه از حداقل ام

وجـود  . هـاي اجتمـاعي را داشـت    و بزهكـاري  هـا  توان انتظار كـاهش انحـراف   مي هستند، چگونه
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هاي اقتصادي  ي نامشروع رسيدن به ثروت و موقعيتها راهها و  هاي عظيم اقتصادي، فرصت رانت

مي توانـد عامـل مهمـي در    هاي باد آورده  و اجتماعي بدون تحمل كمترين زحمت و كسب ثروت

بر اهميت كار و تالش فردي جهـت   تأكيد. اجتماعي باشدهاي  برانگيختن افراد به ارتكاب انحراف

رسيدن به موقعيت هاي باالي اجتماعي و اقتصادي و مقابله با فرصت هاي نامشروع  مـي توانـد   

  .گامي مؤثر در راستاي ايجاد جامعه اي پويا و متعادل باشد

كر اين نكته ضروري است كه معتادان يك جامعه، قربانيان بهنجار جامعه نابهنجـار  در پايان ذ

خود هستند و اين چيزي است كه هميشه مورد غفلت قرار گرفته است و قبل از شـناخت بيمـاري   

. به درمان آن مي پردازند و اين درمان، چون بر اساس شناخت واقعي از علت نبوده، كارساز نيست

زندان، فاصله بين فرد معتـاد و جامعـه را   . استروش درمان، زنداني كردن معتادان  نمونه بارز اين

بيشتر مي كند، زيرا فرايند جامعه پـذيري او را قطـع مـي كنـد و بسـياري از فرصـت هـا را از او        

بـر پايـه   كه، يا به عبارتي درمان به معناي واقعي  ،به نظر مي رسد كه بهترين راه درمان. گيرد مي

  . از طريق جامعه درماني استبهسازي 
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