
 

 

 

 

جوانان پيوندهاي اجتماعي غيررسمي سالم و ناسالم در بين / بررسي شبکه روابط

  سال مراكز ترك اعتياد 08 - 15معتاد 
 

 فرشته جليليان

 

 چکيده

اعتياد يكي از مسائل و معضالت اجتماعي است كه در به خطر انداختن سالمت فرد، خانواده و مخصوصاً سالمت 

پيوندهای  / يكي از عوامل اصلي ايجاد، تداوم و شدت درگيری در اعتياد، ضعف شبكه روابط. جامعه نقش موثر دارد

( شدت)باشد كه در اين مطالعه، به بررسي و نقش شبكه روابط سالم و شبكه روابط ناسالم در ميزان سالم افراد مي

درگيری فرد در اعتياد پرداخته شده و نيز نقش متغير كنترل اجتماعي غيررسمي به عنوان متغير واسط مورد 

ل و واسط بر ميزان درگيری در اعتياد فرض شده است و با بررسي قرار گرفته است، و ساز و كار متغيرهای مستق

آوری و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته روش پيمايش با استفاده از تكنيك مصاحبه ساخت يافته، اطالعات جمع

مركز ترك اعتياد )سال معتاد در حال ترك در مراكز ترك اعتياد شهر تهران  81تا  18جامعه آماری، جوانان .است

گيری تصادفي نفر است كه برای انتخاب آنها از روش نمونه 110باشد، حجم نمونه مي( و جمعيت آفتاب 0 ه كنگر

 . ساده استفاده شده است و انتخاب مراكز نيز از بين مراكز ترك اعتياد به صورت تصادفي ساده بوده است

عتياد قويتر و وسيع تر باشد، شدت درگيری دهد كه هر چه شبكه روابط ناسالم افراد قبل و بعد از انتايج نشان مي

در بين افراد مورد مطالعه، معتادان در سه گروه معتاد با درگيری كم، معتاد با . انها در اعتياد بيشتر خواهد بود

 .درگيری متوسط و معتاد با درگيری شديد از لحاظ بعضي ابعاد شبكه روابط سالم و ناسالم متفاوت از هم هستند

 پيوندهای اجتماعي سالم و ناسالم، كنترل اجتماعي غيررسمي / درگيری در اعتياد، ، شبكه روابط :اه كليد واژه
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 مقدمه
گسترش دامنه اعتياد در ميان جوانان در جامعه ايران به ويژه در ستالهای اخيتر يكتي از    

 .ترين آسيب های اجتماعي به شمار مي رودجدی 

دهندة معضل اعتيتاد و ستوء    آمارها و شواهد موجود در زمينه اعتياد به مواد مخدر، نشان

بطوريكه از يكسو افزايش روزافزون شتمار   .بخصوص دربين جوانان است ،مصرف درايران

و از ستوی ديگتر   معتادان مسئله اعتياد را دركشور به يك بحران ملي تبديل نموده است 

كند پايين آمدن ميانگين ستن اعتيتاد و    آنچه توجه برانگيز و بسيار تكان دهند جلوه مي

 .(171:1888. نژاد موسي. )افزايش گرايش نوجوانان و جوانان به مواد اعتيادآور است

ساله مربوط به ورودی معتادان به زندانهای كشور و مراكز تترك   10در اين خصوص آمار 

از توستط محقتق   ، كته   84تتا   94لتي تحت نظارت سازمان بهزيستي از ستال  اعتياد دو
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 90دهد درحال حاضتر   بخش آماری ستاد مبارزه با مواد مخدر اخذ شده است، نشان مي

(   4/8حتدود  )يعنتي اكثريتت    .سال قترار دارنتد   87تا  17درصد معتادان كشور در سن 

آمارهتای اختذ شتده از    . امعه هستندجزء جمعيت جوان ج ما مبتاليان به اعتياد دركشور

درصتد     ، 94بخش آماری مركز مبارزه با مواد مخدر حتاكي از آن استت كته درستال     

، 84انتد درحتالي كته درستال      قرار داشته سال 87تا  17 گروه سنيدر  جمعيت معتادان

دهندة افزايش نسبي اعتياد در گتروه ستني    درصد رسيده است، كه نشان 91اين رقم به 

 .استجوان 

های مذكور نمايانگر وسعت، جواني و روند كاهش سن در جمعيتت درمعترض خطتر     داده

 اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر درجامعه ماست، كته نيازمنتد توجته جتدی و بررستي و     

ها، شرايط و عوامل فردی و اجتمتاعي دخيتل درستوء مصترف متواد       شناخت علل، انگيزه

 .در ايران است مخدر بويژه درارتباط با گروه سني جوان

ای است كه اولويت تحقيق  اعتياد و سوء مصرف مواد مخدر، از موضوعات اجتماعي عمده

دامنه و گسترش وسيع اين پديده درجامعة . ای ندارد دربارة آن، نياز به استدالل گسترده

هتای مختلتف متردم و     ما و پيامدهای تخريبي آن در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي اليته 

براستي مسئله آفترين و قابتل بررستي     هت اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي جامعتهديد حيا

شناسانه به پديده اعتياد نگريسته شود رواج و سوء مصرف مواد  اگر با ديدی جامعه. است

توان به منزله يتك بيمتاری يتا آستيب اجتمتاعي تلقتي نمتود كته نيتاز بته            مخدر را مي

ت برای مبارزه با هر مرضي بايد ابتتدا آن را  بديهي اس. يابي و درمان دارد تشخيص، ريشه

برد، سپس با درمان مناسب بيمار را نجتات داد و   های پيدايش آن پي شناخت و به زمينه

چنانچه اعتياد يك عارضه و آسيب اجتماعي تلقتي  . از بروز دوبارة آن نيز پيشگيری نمود

درگير اين مسئله بتوده   ،ديگر جوامعتوان گفت قشر جوان جامعة ما نيز همانند  شود، مي

پذير جامعه است كه طبق مستتندات و شتواهد آمتاری و     و بنابراين، يكي از اقشار آسيب

پژوهشي كه اجماالً به آن اشاره شد به اين عارضه دچار شده يا درمعرض ابتال به آن قرار 

 . دارند

/ روابتط  همانطور كه مي دانيم مسئله اين پژوهش اعتياد جوانان و بررسي رابطته شتبكه  

هوروتيز معتقد است كه فرد بته  . پيوندهای اجتماعي غيررسمي سالم و ناسالم با آن است

گتروه  . كشيده مي شود( اعتياد)خاطر ضعف پيوند و ارتباط با جامعه است كه به انحراف 
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های كوچك، صتميمي و دارای پيونتد هتای محكتم، از طريتق فتراهم ستاختن تعلتق و         

و يك حتس پيونتد بتا اعضتاء ختانواده يتا اجتمتاع        ( فه عشق، دوستي و عاط)دلبستگي 

بنابراين متي  (. horwitz,1990:230)متعارف قدرت نفوذ بر رفتار فرد را پيدا مي كنند

توان گفت هر اندازه فرد قبل از اعتياد احساس پيوند بيشتری با اعضتاء شتبكه ستالمش    

ضاء شبكه اش بر روی او داشته باشد به واسطه كنترلي كه از طريق پيوندها و از سوی اع

 .اعمال مي شود، ميزان درگيری او در اعتياد كمتر خواهد بود

 :مي باشدبنابراين اهداف تحقيق حاضر به شرح زير 

معتتاد   در ميان جوانتان  شبكه روابط سالم و ناسالمت بررسي و شناخت ميزان و ابعاد 

 .در حال ترك مراكز ترك اعتياد

ميتزان  ومعتتاد   در ميتان جوانتان   ط ستالم و ناستالم  شتبكه روابت   بين ت بررسي رابطه

 .درگيری آنها در اعتياد

معتتاد   در ميتان جوانتان   شبكه روابط ستالم و ناستالم   بين رابطه و شناخت بررسي -

 .ميزان درگيری آنها در اعتياد با واسطه كنترل اجتماعي غيررسميو

 

 رواکرد نظري

از . و آسيب های اجتماعي پرداخته انتد  تئوری های مختلفي به تبيين و علت يابي اعتياد

جمله تئوری  كنترل اجتماعي، تئوری انتخاب عقالني، تئوری پيوند افتراقتي ستاترلند و   

در اين پژوهش نظريتات مربتوط بته شتبكه،     . ديدگاه پديدار شناختي انحرافات اجتماعي

ير رستمي و  نظريه پاتنام و نيز نظريه تلفيقي سرمايه اجتماعي شبكه، كنترل اجتماعي غ

 .مبنای كار خواهد بود( اعتياد) انحراف

 تئوري پاتنام

 :پاتنام سرمايه اجتماعي را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه تعريف مي نمايد

پاتنام مانند ديگر نظريه پردازان سرمايه اجتمتاعي، روابتط اجتمتاعي و     :شبکه ها( الف

يه اجتمتاعي و در واقتع ايتده مركتزی     تعامالت افراد با يكديگر را بنيادی ترين جزء سرما

 .((Putnam and Goss, 2002:6 كندتئوری های سرمايه اجتماعي معرفي مي 

پاتنام نوع خاصي از هنجارهتای هميتاری را مولتدترين جتزء      :هنوارهاي همياري( ب

مالك سترمايه  : سرمايه اجتماعي مي داند و حتي آن را مالك سرمايه اجتماعي مي نامد
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من اكنون، اين كار را بترای شتما انجتام متي     . همياری تعميم يافته استاجتماعي اصل 

دهم بي آنكه چيزی فوراً در مقابل، انتظار داشته باشم و شتايد حتتي بتي آنكته شتما را      

بشناسم، با اين اطمينتان كته در طتول راه شتما يتا ديگتری لطتف مترا پاستخ خواهيتد           

 .((Putnam,2000:134داد

. يكي ديگر از مولفه های سرمايه اجتماعي در نظر پاتنتام اعتمتاد استت    :اعتماد( ج

اعتماد از عناصر ضروری برای تقويت همكاری است كه حاصل پيش بيني پتذيری رفتتار   

. شود نزديك با ديگران حاصل مي ديگران بوده و در يك جامعه كوچك از طريق آشنايي

ر شخصي تر با شبكه غيتر مستتقيمي از   اما در جوامع بزرگتر و پيچيده تر يك اعتماد غي

 (. 171:  1880پاتنام ، . ) ابداعتماد ضرورت مي ي

، االت متحتده طبق نظر پاتنام يكي از پيامد های  مخرب كاهش سرمايه اجتمتاعي در ايت  

را  0 17حداقل بخشي از افزايش نرخ جترم در دهتة   ( 1000)پاتنام . ش جرم استافزاي

او در يتك  . اجتماعي در طول همان دهه ، مترتبط متي دانتد    به كاهش در سطح اعتماد 

عمومتاً در شتاخص   . تحليل مقطعي نشان مي دهد كه اياالتي كه نرخ قتل بااليي دارنتد  

سرمايه اجتماعي كه شامل انتدازه گيتری هتای مشتاركت سياستي و مشتاركت متدني ،        

عتمتاد اجتمتاعي   فعاليت های داوطلبانه ، روابط و پيوند های اجتمتاعي غيتر رستمي و ا   

او نتيجه گيری مي كند كه جرم و سرمايه اجتماعي مستتقيماً  . است ، ضعيف تر هستند 

سطوح باالتر سرمايه اجتماعي ، وقتي همته چيزهتای ديگتر     ". با هم در ارتباط هستند 

 – Patnem 2000 : 306)"مساوی باشند ، به سطوح پايين تر جرم تبديل مي شوند 

308   ) . 

چنين به اين بحث مي پردازد كته شتبكه هتای اجتمتاعي زيتر بنتای سترمايه        پاتنام هم

اين امر باعث تقويت استانداردهای مثبتت بترای جوانتان    . اجتماعي را تشكيل مي دهند 

امكان دسترسي به مشاوران ، الگوهای نقشي ، حاميتان تحصتيلي و تمتاس     ". مي شود 

حمايتت عتاطفي و    "...جاد مي كند  های شغلي در خارج از محل سكونت را برای آنها اي

مالي برای افراد بوجود مي آورد و داوطلبان و اهرم های سياسي برای مؤسسات انجمنتي  

و سترمايه   1(خشتك  ) در مقابتل، شتبكه هتای ستخت     ( . Ibid :312) تأمين مي كند

                                                 
1
  - severed net works 
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اجتماعي كاهش يافته ، كودكان را به حال خود رها مي كند و اين فرصت را بيشتتر متي   

او همچنتين    (Ibid)كه كودكان بر اساس اميال زود گذر و خود ويرانگر عمل كنند كند 

جوانان سرقت مي كنند و دستت   ": بيان مي كند كه در گير شدن در جرم واضح است  

بلكته بته ايتن دليتل كته      . به دزدی مي زنند نه تنها به اين خاطر كه دچار فقر هستتند  

 . ( ibid : 314) "اشيده شده اندشبكه ها و مؤسسات بزرگساالن از هم پ

 

 رواکرد تحليل شبکه

پيونتدهايي كته هتر فترد بتا      . گيردشبكه هر فرد مبتني بر پيوندها و روابط شكل مي

اعضای شبكه خويش از جمله خويشان نزديك و دور، دوستتان، همكتاران و همستايگان    

بتوانتد از حمايتهتای    ایشود تا او در زندگي روزمره به ميزان قابل مالحظهدارد باعث مي

كنند، استفاده كند به عبارتي اعضتای شتبكه   مختلفي كه اعضای شبكه برايش فراهم مي

. تواننتد بته آنهتا مراجعته كنتد     ز ميافرد مهمترين منابع كمكي هستند كه در صورت ني

گتردد تتا افتراد در صتورت     های اجتماعي از سوی شبكه سبب ميامكان دريافت حمايت

ازهمتين روی  . ت از توانمندی بيشتر برای مبارزه با آن برخوردار باشتند برخورد با مشكال

-برخي شبكه اجتماعي را مترادف حمايت اجتماعي در نظر گرفته و معتقدند كته شتبكه  

كنند و حتي مدعي هستتند  های شخصي، عمدتاً افراد را در بحرانهای زندگي حمايت مي

ي و رواني نسبت به كستاني كته فاقتد    كنندگان حمايتهای شبكه از نظر جسمكه دريافت

. شتتتوندتتتتر بتتتوده و كمتتتتر دچتتتار آستتتيب متتتي   باشتتتند، ستتتالم حمايتتتت متتتي

(Wellman,1992:210) . 

در بحث از خصوصيات شبكه شخصي بر عتواملي ماننتد انتدازه، تتراكم، همستاني، قتوت       

ه شود از همين روی در اينجا به بررسي هر يتك بت  تأكيد مي... پيوند، مجاورت، تركيب و 

 :پردازيمصورت جداگانه مي

مجموعه افرادی كه در يك شتبكه بتا هتم مترتبط      ،منظور از اندازه شبكه :اندازه شبکه

تواند شامل خويشتاوندان،  شناسد و با هم ارتباط دارند كه اين ميهستند، همديگر را مي

  (Wellman,1992:20-21). دوستان، همسايگان و همكاران فرد شود

و همگني يكي از ويژگيهای شبكه روابط است و بتدين   همانندی 1:و همگني 1همانندی

تشتابه  ... ستني و   -جنسي -از جهات شغلي فرد مورد نظرمعنا است كه اعضای شبكه با 

                                                 
1
  Similarity 
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های مختلف بيشتتر باشتد، آمتادگي    به هر ميزان كه هماهنگي افراد با هم از جنبه. دارند

اليق مشترك بيشتری داشته و همتين  چون ع. بيشتری برای برقراری ارتباط با هم دارند

امر باعث درك متقابل آنها از همديگر شتده و در صتورت لتزوم افتراد شتبكه يكتديگر را       

هايي كه دارای عدم تجتانس يتا تجتانس كمتتر هستتند      اگر چه شبكه. كنندحمايت مي

ر تتری برختوردا  كند كه افراد از خدمات و اطالعات متنتوع معموالً اين امكان را فراهم مي

  )شتتتده و امكتتتان دسترستتتي بتتته منتتتابع متعتتتدد بتتترای آنهتتتا بيشتتتتر استتتت   

Wellman,1999:65). 

در تحقيقي كه انجتام داده دو نتوع پيونتد قتوی و      1گرانوويتر :صميميت و قوت پيوند

وی پيوند قتوی  . شماردكند و برای هر يك از آنها مختصاتي بر ميضعيف را مشخص مي

متدت زمتان برقتراری ارتبتاط، شتدت عتاطفي و        داند كه هتر سته متالك   را پيوندی مي

دانتد كته   وی پيوند ضعيف را پيوندی متي . صميميت پيوند و خدمات متقابل را دارا باشد

بته نظتر او ايتن    . در آن افراد كمتر با هم به صورت رو در رو و مستقيم در تماس هستند

 .(Granovetter,1973:31). كنندرا در روابط افراد بازی مي 8پيوندها نقش پل

-كنتيم، در واقتع متي   زماني كه بحث از عنصر تماس در شبكه مي: ، تماس4مجاورت

خواهيم ميزان كنش متقابل در يك شبكه فردی هتم از نظتر نتوع تمتاس و هتم تعتداد       

بررسي تعدد تماسها و اينكه هتر فترد در   .گيری نماييمرا اندازه 1تماس يا فراواني تماسها

هتای رابطته   كنتد در شتناخت ويژگتي   اش تماس برقرار ميهفته چند بار با اعضای شبكه

از صميميت افراد شبكه با هتم يتا مجتاورت و نزديكتي       اهميت دارد، تكرار تماس تابعي

. باشتد سببي و خوني مانند خويشتاوندی نزديتك متي    روابطمكاني مانند همسايگي و يا 

پيونتدهای فعتال    درصتد از  11تتا   10ولمن معتقد است كه امروزه هنوز به طور معمول 

... كنند و با وسايل مانند تلفن و شهرها زندگي ميباشند، اگر چه افراد در كالنمحلي مي

 .(Wellman,1999:78)نمايند اقدام به رابطه با ديگران مي

                                                                                                                   
1
  Homogeneity 

2
 . Mark Granovetter 

3
 . Bridge 

4
 . Proximity 

5
 . Frequency of contact 

6
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توانيم شاهد حمايتهای متفاوتي در تحليل شبكه ما از طريق توجه به نوع پيوندها مي

به نظتر ولمتن در بحتث از    . كنداجتماعي خود دريافت ميباشيم كه فرد از طريق شبكه 

حمايتهای اجتماعي، منبع حمايت و اينكه چه نوع پيوندهايي، چه نوع حمايتي را فتراهم  

 . ( Wellman,1992:210)كند از اهميت بسزايي برخوردار است مي

 

 نظراه كنترل اجتماعي

-طبيعي انگيزه ارتكتاب كتج  در نظريه كنترل اجتماعي فرض شده كه همه كس به طور 

ها نيست بلكه آنچه نيتاز بته توضتيح و تبيتين     رفتاری دارند و نيازی به تبيين اين انگيزه

نظتر ايتن   تتراوس هرشتي، مهمتترين صتاحب    . دارد، همنوايي با هنجاری اجتماعي است

. رويكرد علت همنوايي افراد با هنجارهای اجتماعي را پيوند اجتماعي آنها دانستته استت  

مدعي است كه پيوند ميان فرد و جامعته مهمتترين علتت همنتوايي و عامتل اصتلي       وی 

شود رفتاری ميكنترل رفتارهای فرد است و ضعف اين پيوند يا نبود آن موجب اصلي كج

 :به شرح زير توضيح داده است

هايي استت  نسبت به افراد و نهادها در جامعه يكي از شيوه "تعلق خاطر "داشتن ( 1

ضعف چنتين تمتايالت و پيونتدهايي    . زندرا از طريق آن به جامعه پيوند مي كه فرد خود

 . رفتاری آزاد بداندشود كه فرد خود را در ارتكاب كجموجب مي

افراد در هر جامعه به منظور دستيابي به اهداف و كسب منزلت و حستن شتهرت،   ( 1

 "متعهدنتد "روزمره  های متداول زندگيكنند و به فعاليتوقت و انرژی خود را صرف مي

 .اند حف  كنندهايي را كه بدست آوردهپرهيزند تا موقعيترفتاری ميو كج

رفتاری يتا  كنند كه وقتي برای ارتكاب كجافراد چنان خود را مشغول همنوايي مي( 8

هتای مربتوط بته    در فعاليتت  "درگيتری  ". ماندحتي فكر كردن به آن برايشان باقي نمي

دهد و خود موجتب تقويتت   وقت و انرژی خود را بخود اختصاص ميزندگي روزمره، همه 

 .شودتعهد نيز مي

افراد به اعتبار اخالقي نظام هنجارهتای اجتمتاعي و رعايتت قتوانين و      "اعتقاد  "( 4

شتود و ضتعف چنتين    مقررات نيز موجب احساس وظيفه اخالقي نسبت به ديگتران متي  

 .ندكرفتاری هموار مياعتقادی راه را برای كج

آنان بته امتور    "تعهد"افراد به جامعه،  "تعلق خاطر "بنابراين و برطبق اين رويكرد، بين 

های آنها در فعاليت "درگيری "متداول و زندگي روزمره همنوای با هنجارهای اجتماعي، 

شان به نظام هنجارهای جامعه از يك سو و همنتوايي آنتان بتا    "اعتقاد"مختلف زندگي و 
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رفتتاری آنتان رابطته    ي از سوی ديگر رابطه مستقيم و با احتمتال كتج  هنجارهای اجتماع

 (1881صديق،)معكوس وجود دارد 

 

 (:اعتياد) نظريه تلفيقي سرمايه اجتماعي، كنترل اجتماعي غير رسمي و انحراف

( اعتياد)هوروتيز معتقد است كه فرد به خاطر ضعف پيوند با جامعه است كه به انحراف 

ی كوچك، صميمي ودارای پيوند های محكم، از طريق فراهم گروه ها. مي پردازد

و يك حس پيوند با اعضاء خانواده ( عشق، دوستي و عاطفه )ساختن تعلق و دلبستگي 

(. horwitz,1990:230)يا اجتماع متعارف قدرت نفوذ بر رفتار فرد را پيدا مي كنند

خشي كنترل اجتماعي كه سمپسون والب نيز معتقدند با شناخت پيوندفرد با گروه، اثر ب

. بر پايه اين رويكرد. قابل پيش بيني خواهد بود. آن گروه مي تواند روی فرد اعمال كند

افرادی كه بهم وابسته اند و نسبت بهم متعهداند و در كارهای مشتركي، سهيم هستند، 

از باورهای اخالقي مشتركي، نظير اجتماعشان برخوردارند، كمتر احتمال دارد مرتكب 

افرادی كه  مثالً( Sampson and Laub 1990. )عمال انحرافي يا مجرمانه شوندا

به علت ترس از شناسايي يا سردرآوردن . عضو گروه هايي با پيوندهای قوی  و محكم اند

همچنين حس قوی تعهد ودين . گروه ازرفتارشان كمتر احتمال دارد منحرف  شوند

خانواده و آشنايان، بنابر اين نگراني از مواجه نسبت به گروه ونيز ترس از بي آبرو سازی 

شدن با شرم ساری و مذمت از سوی خانواده ، گروه و جامعه، مانع از آن مي شود كه به 

سوی انحراف بروند، بنابر اين كساني كه پيوند های قوی ای با خانواده ، شبكه اجتماعي 

بنابراين مي توان ( horwitz,1990)شان و جامعه دارند، كمتر مرتكب خالف مي شوند

گفت ويژگي های شبكه شخصي و پيوند های اجتماعي غير رسمي فرد از جمله بزرگي 

و كوچكي شبكه روابط، صميميت پيوند و همچنين حمايت هايي كه فرد از شبكه 

اجتماعي خود دريافت مي كند و تعهدات و تكاليفي كه نسبت به آن احساس مي كند، 

اصلي كنترلي عمل كرده و بر روی در گير شدن يا عدم  به عنوان سرمايه يا منبع

تأثيرات مذكور . درگيری او در اعتياد موثر است( شدت)درگيری فرد در اعتياد و ميزان

به اين صورت است كه اگر شبكه روابط فرد از نوع سالم و پيوند های فرد با شبكه، از 

ای بيشتر و از نوع قوی باشد  نوع مثبت باشد، در نتيجه هر اندازه تماس با چنين شبكه

و فرد حمايت های بيشتری از جانب اعضاء شبكه دريافت كند، بنابراين همواره تالش 
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خواهد كرد با شبكه اش همنوا بماند و به علت ترس از شناسايي توسط گروه كمتر 

بنابراين كنترلي كه شبكه اجتماعي . احتمال دارد منحرف شود و به سوی اعتياد برود

به صورت غير مستقيم بر روی فرد اعمال مي كند مي تواند مانع از اعتياد وی مثبت 

در صورتي كه . درگيری او در اعتياد اثر معكوس مي گذارد( شدت)شود و بر روی ميزان

شامل معتادان و افراد سابقه دار در  عمدتاً)اگر شبكه روابط فرد از نوع منفي و مخرب

ا چنين شبكه ای زياد و پيوند فرد با آنها از نوع قوی باشد و ميزان تماس فرد ب( اعتياد

يعني مدت زمان زيادی را با آنها سپری كند و ميزان صميميتش با آنها زياد باشد ) باشد

، در نتيجه فرد به مرور هنجار ها و ارزش های موافق با اعتياد را از شبكه اش ياد مي (

 . در گير اعتياد مي شود گيرد و احتماالً

 

 نه توربي پژوهشپيشي

در سالهای اخير در ادبيات پژوهشي دنيا، توجه فراواني به مباحث شبكه روابط اجتماعي 

اما اين مبحث و نظريه ها در . در تحليل موضوعات و مسائل مختلف اجتماعي شده است

جامعه ما سابقه چنداني ندارد، به همين جهت رابطه بين شبكه روابط اجتماعي سالم و 

نحرافات و آسيبهای اجتماعي از جمله اعتياد، در تحقيقات تجربي به ندرت ناسالم و ا

از جمله تحقيقاتي كه به بررسي رابطه بين شبكه روابط . مورد مطالعه قرار گرفته است

 1778پرداخته، تحقيق كندی و همكارانش است كه در سال ( انحراف)اجتماعي و جرم

آنها فرض كرده اند كه . صورت گرفته است (u.s)با استفاده از اطالعات اجتماعي عمومي

ابتدا افزايش شكاف بين پروتمند و فقير باعث سست شدن انسجام اجتماعي و فرسايش 

روابط اجتماعي و سرمايه اجتماعي گرديده، و سپس كاهش روابط اجتماعي سالم و 

ای در اين تحقيق همچنين داده ه. سرمايه اجتماعي باعث باال رفتن جرم مي شود

برای هر يك از اياالت آمريكايي  1771 – 1774مربوط به ميزان جرم برای سالهای 

بعد از بررسي رابطه بين متغير ها دريافتند ميزان روابط . جمع آوری گرديده است

 (.r=  -47/0)گروهي و عضويت های گروهي با ميزان جرم رابطه معكوس دارد

سرمايه اجتماعي شبكه و اعتماد متقابل بررسي رابطه بين  "تحقيقي تجربي با عنوان 

انجام شده است  1884توسط مريم صالحي هيكويي در سال    "بين شخص و جنسيت

كه به بررسي تأثير شبكه روابط اجتماعي و خصوصيات ساختي، تعلملي و كاركردی 

اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و . شبكه بر ايجاد و تقويت اعتماد مي پردازد

سال به باالی ساكن در مناطق مختلف شهر تهران انجام  18ر پرسشنامه در بين افراد ابزا
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نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه ويژگي های ساختي . شده است

. شبكه روابط اجتماعي بر روی ميزان اعتماد متقابل بين شخصي افراد اثر مستقيم دارد

وابط اجتماعي  و اعتماد متقابل بين شخص همچنين بين ويژگيهای تعاملي شبكه ر

رابطه مثبت وجود دارد، به اين معني كه هراندازه ويژگي های تعاملي شبكه روابط فرد 

 .قوی باشد ميزان اعتماد متقابل بين شخصي فرد بيشتر مي شود

بررسي تأثير اعتياد سرپرست خانواده بر وضعيت اجتماعي  "مطالعه ای تجربي با عنوان 

 1888توسط مهديه گودرزی در سال  "لي اعضای خانواده در شهرستان كرمانو تحصي

در دانشگاه الزهراء تهران  انجام شده است كه مسئله اصلي اين پژوهش وضعيت 

اجتماعي و تحصيلي اعضای خانواده معتادان سرپرست خانواده و تأثير اعتياد بر روی 

بين . 1اين پژوهش اين است كه  از جمله فرضيات.عملكرد تحصيلي اجتماعي آنان است

اعتياد سرپرست خانواده و ارتباط اجتماعي اعضای خانواده رابطه معني داری وجود 

بين اعتياد سرپرست خانواده و عدم بهداشت رواني خانواده رابطه معني داری . 1.دارد

 بين اعتياد سرپرست خانواده و عدم جامعه پذيری خانواده رابطه معني. 8. وجود دارد

اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه . . . . داری وجود دارد و 

صورت گرفته، جامعه آماری اين پژوهش خانواده هايي با سرپرست معتاد در منطقه 

سرآسياب شهر كرمان است، نتايجي كه از اين پژوهش به دست آمده است نشان مي 

عني اينكه بين اعتياد سرپرست خانواده با دهد كه تمام فرضيات پذيرفته شده است ي

 .وضعيت اجتماعي و تحصيلي اعضای خانواده رابطه وجود دارد
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  فرضيات تحقيق
درگيتری   (شدت)ميزان  و سالمپيوندهای اجتماعي غير رسمي / بين شبكه روابط  -

 .اعتياد رابطه وجود دارددر 

درگيتری   (شدت)ميزان  و سالمپيوندهای اجتماعي غير رسمي / بين شبكه روابط  -

 .رابطه وجود داردبا واسطه كنترل اجتماعي غيررسمي اعتياد در 

اعتياد رابطته وجتود   درگيری در  (شدت)ميزان  وقبل از اعتياد  ناسالمبين شبكه   -

 .دارد

اعتيتاد رابطته   درگيتری در   (شدت)ميزان  وناسالم بعد از اعتياد  منفيبين شبكه   -

 .وجود دارد

 .بين كنترل اجتماعي غيررسمي و ميزان درگيری در اعتياد رابطه وجود دارد -

 

 تعاريف مفهومي
اعتياد به مواد مخدر مسموميت حاد و مزمني است كه مضر به حال شتخص  " :اعتياد

اورنتگ،  ) "رود مصرف دارويي طبيعي يا صنعتي به شمار متي باشد و زاييده  و اجتماع مي

 .(1و  9 4:18

اعتياد حالتي است كه در اثر مصترف متداوم متواد مختدر بته فترد        :تعريف عملياتي

درگيری در اعتيتاد از طريتق ابعتاد متدت     ( شدت)در اين پژوهش ميزان . دهددست مي

و ميتزان  ( ي، روزانه يا هفتگتي ساعت)درگير در اعتياد، تنوع مواد مصرفي، دفعات مصرف 

بنابراين كسي كته از مجمتوع ايتن ابعتاد نمتره      . گيری شده استمصرف در هر بار اندازه

باالتری دريافت كند به اين معناست كه ميتزان درگيتری او در اعتيتاد شتديدتر استت و      

 كسي كه نمره پايين تری دريافت نمايد به اين معناست كه ميزان درگيتری او در اعتيتاد  

 .كمتر است
شبكه های اجتمتاعي كته ماهيتت      :اجتماعي غيررسمي  پيوندهاي/ روابط شبکه 

شناستند و  غيررسمي دارند عبارتند از روابط رودررو بين معدود افرادی كه يكديگر را مي

رز و )به واستطه پيونتدهای قتوم و خويشتي، دوستتي و همستايگي بته هتم وابستته انتد          

  (. 191:1884تاجبخش،به نقل از  71:1778ديگران،
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پيوند های اجتماعي غير رسمي / در اين پژوهش منظور از روابط  :تعريف عملياتي

است كه فرد . . . سالم، همان پيوند های خانوادگي، خويشاوندی، دوستي، همسايگي و 

مولفه ، اندازه شبكه قبل از درگيری در  4و با . قبل از درگيری در اعتياد داشته است

ارائه حمايت و )صميميت با افراد شبكه قبل از اعتياد، حمايت های متقابل اعتياد ، 

در شبكه قبل از اعتياد و نيز فراواني تماس با اعضا شبكه قبل از اعتياد ( دريافت حمايت 

 .سنجيده شده است

 
 پيوند هاي ناسالم / شبکه روابط 

كه فرد با افراد معتاد  منظور از شبكه روابط ناسالم، پيوند هايي است: تعريف عملياتي

بنابراين . قبل از اعتياد داشته و نيز روابطي است كه فرد بعد از اعتياد با افراد معتاد دارد

از طريق مولفه های شبكه روابط ناسالم قبل از اعتياد و ( ناسالم)شبكه روابط منفي 

از اعتياد  شبكه روابط ناسالم قبل. شبكه روابط ناسالم بعد از اعتياد سنجيده مي شود

درواقع خود از طريق شاخص های اندازه شبكه ناسالم قبل از اعتياد، يعني تعداد افراد 

معتادی كه در خانواده و فاميل فرد بوده اند و فرد مورد نظر با آنها در ارتباط بوده 

و نيز صميميت با اعضا شبكه ناسالم قبل از اعتياد، مولفه ديگر آن . سنجيده مي شود

 .است

روابط ناسالم بعد از اعتياد نيز از طريق شاخص های اندازه شبكه، صميميت و  شبكه

حمايت های دريافتي از افراد معتادی كه فرد بعد از اعتيادش با آنها در ارتباط بوده 

 .    سنجيده مي شود
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 متغير هاي مورد مطالعه و تعريف عملياتي آنها:  1جدول شماره 
مفه

 وم

مول بعد

  فه

 (پرسش)شاخص

اعتياد
 

ت 
مد

ي 
درگير

در اعتياد
 

 . . . . . . . . . . چند سال است كه درگير اعتياد هستيد؟           - 

تنوع 

مواد 

صر
فيم

 .در طول سالهاي اعتيادتان چه موادي مصرف كرده ايد لطفاً به ترتيب شروع مصرف نام ببريد  -  

صرت دفعا
 (هرچند ساعت يکبار -روزي يکبار،  -هرهفته،  -تفنني،  -)بوده است؟ دفعات مصرف شما به چه نحو  -  فم

ميزان 

ف
صر

م
 ميزان مصرف شما در هر بار چه اندازه بوده است  -  

ط
شبکه رواب

 /
ي اجتماعي غيررسمي سالم

پيوند ها
 

اندازه 

شبکه
/ پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، خويشاوندان دور، دوستان، همسايگان، همکاران قبل از درگيري در اعتياد در بين افراد زير چه تعداد دوست صميمي داشته ايد؟ -  

 همکالسي ها

ي متقابل
ت ها

حماي
 

ت
ارائه حماي

 

لطفاً با )كمک كرده اند؟ قبل از اينکه درگير اعتياد شويد معموالً هر يک از افراد زير براي حل مشکالتشان و در صورت نياز به حمايت شما، چقدر از شما درخواست . 

 (   مالي)كرده است؟   براي قرض مقداري پول، هر يک از افراد زير، چقدر از شما تقاضاي كمک .  (. توجه به سواالت و جدول زير پاسخ دهيد

 (         عاطفي)هر يک از افراد زير، چقدر ناراحتي و گرفتاريشان را با شما در ميان گذاشته اند؟   .  

 (         مشورتي)هر يک از افراد زير، چقدر در تصميمات مهم زندگيشان با شما مشورت كرده اند؟   .  

 (    مصاحبتي و معاشرتي)معاشرت با شما لذت برده اند؟    هر يک از افراد زير، چقدر از همصحبتي و.   

 ( اطالعاتي)هر يک از افراد زير، چقدر براي پيدا كردن كار، ادامه تحصيل، انتخاب همسر و يا هر چيز ديگر از شما اطالعات گرفته اند؟   .   

ت
ت حماي

درياف
 

باشند، كساني را دارند كه از آنها كمک بگيرند، شما قبل از درگيري در اعتياد،در بين اعضاي شبکه تان از  مردم معموالً در مواقعي كه نياز به كمک و حمايت داشته  -

 نموديد؟كرديد و به چه كساني مراجعه ميچه كساني تقاضاي كمک مي

 (       مالي)براي قرض گرفتن مقداري پول، از هر يک از افراد زيرچقدر تقاضاي كمک كرده ايد؟   .  

 (    عاطفي)گذاشته ايد؟  ناراحتي، گرفتاري و افسردگي تان را با هر يک از افراد زيرچقدر در ميان .  

 (     مشورتي)در تصميمات مهم زندگيتان با هر يک از افراد زيرچقدر مشورت كرده ايد؟  .  

 (      معاشرتيمصاحبتي و )برده ايد؟  از مصاحبت و معاشرت با هر يک از افراد زيرچقدر لذت .  

 (اطالعاتي)براي كسب اطالعات مورد نياز خود در مورد پيدا كردنه خانه، كار و نظاير اينها به هر يک از افراد زيرچقدر مراجعه كرده ايد؟ . 

صميم

ت
ي

 (همکالسي / دور، دوستان،همسايگان، همکارانخويشاوندان خويشاوندان نزديک،)قبل از درگيري در اعتياد با اعضاء شبکه تان  به چه ميزان صميمي بوده ايد؟ -  

س
فراواني تما

 كرديد؟ قبل از درگيري در اعتياد،چه ميزان از وقت خود را در روز يا هفته با اعضاء شبکه تان سپري مي  -  

 (همکالسي ها / همکاران  -همسايگان،  -دوستان،  -خويشاوندان دور،  -همسر،   -برادر،   -خواهر،   -مادر،   -پدر،   -)

كنترل 

اجتماعي 

غيررسمي
 به  

عالقه

ظ 
حف

آبروي 

 و 
خانواده

گروه 
 .خانواده ام و دوستانم آنقدر درحق من خوبي كرده بودندكه هيچ وقت دوست نداشتم كاري انجام دهم كه موجب رنجش آنها شود قبل از اعتياد  -  

 .به خاطر حفظ آبروي خود و خانواده ام رفتار غلطي انجام ندهم قبل از اعتياد سعي مي كردم  -

 هرگز كار خطا و اشتباهي انجام دهم، كه به خاطر آن ديگران نسبت به من يا خانواده ام بدبين شوندقبل از اعتياد دوست نداشتم   -



   009.... پيوندهاي / بررسي شبکه روابط 
 
 

 

 

س دين و 
احسا

ت 
 نسب

ف
تکلي

به گروه
 

 .تأييدخانواده ام، دوستان و همسايگان باشم قبل از اعتياد دوست داشتم هميشه مورد   - 

 . ندقبل از اعتياد معتقد بودم خانواده ها حق دارند كارهاي بچه هايشان را زير نظر بگيرند و به آنها در مورد كارهاي اشتبا هشان تذكر بده  -

 .فاميبش دردسر ساز باشدانسان نبايد كاري انجام دهد كه براي خانواده، دوستان و قبل از اعتياد معتقد بودم   -

 .قبل از اعتياد دوست داشتم موجب افتخار و سربلندي خانواده و فاميل باشم.  / 

احسا

عدم س 

تأييد و 

طرد از 

گروه
 .قبل از اعتياد هميشه از اينکه مبادا خانواده ام از كارهاي ناپسند من مطلع گردند هراس داشته ام. -  

    .توانست دست از پا خطا كندهميشه همه چيز زير نظر بود و آدم نمي. . . ( خانواده،دوست،فاميل،محله و همسايگي و )در محيط اطراف من   -

 

 

 

 روش تحقيق
سال معتاد در حتال تترك در مراكتز     81تا  18در اين پژوهش جامعه آماری جوانان 

مي باشد، جامعته   (و جمعيت آفتاب 0 مراكز ترك اعتياد كنگره )ترك اعتياد شهر تهران

نفتر   178نفر بوده اند و حجم نمونته بتا استتفاده از فرمتول كتوكران       0 8مورد مطالعه 

تعيين شده، اما، به دليل محدوديت های عملي و امكاناتي كه برای تحقيق در اين زمينه 

خاص در اختيار محقق بوده است و همچنين به دليل اينكته تحقيتق حاضتر از تكنيتك     

فته بهره گرفته است كه خود زمتان بتر متي باشتد و نيتز افتراد متورد        مصاحبه ساخت يا

بررسي، معتادان در حال ترك مراكز ترك اعتياد هستندكه كار با آنها با سختي و مترارت  

های فراواني همراه بوده است، بنابراين تحقيق با حجم نمونه باال امكان پذير نبتوده و در  

مول در اينگونته پتژوهش هتاحجم نمونته بته      نتيجه بر حسب نظر كارشناسان و عرف مع

كته بترای انتختاب آنهتا از روش نمونته گيتری       .نفر تقليل يافته و كافي دانسته شد 110

تصادفي ساده استفاده شده است و انتخاب مراكز نيز از بين مراكز تترك اعتيتاد بصتورت    

ر گرفتته  سپس  اطالعات جمع آوری و مورد تجزيه و تحليل قرا. تصادفي ساده بوده است

ستال و   1پژوهش صورت گرفته از شروع مطالعات كتابخانه ای تا ارائه نتايج نهايي . است

 .به طول انجاميد(  188تا بهمن  1881از خرداد )ماه  7

 

 روايي و اعتبار
متغيرها و پرسشتنامه بتر   ( validity)در اين پژوهش ، در مورد ارزيابي اعتبار صوری

 .شناسي تكيه شده است نظر چهار تن از اساتيد جامعه

، نيز جهت حذف گويه هتای نامناستب و بترای بررستي     (reliability) آزمون روايي

اينكه آيا روش انتخاب شده، موضوع مورد نظر را به طور دقيق مي ستنجد يتا نته انجتام     
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نفتر متورد    80، پرسشنامه با  pretestبه اين صورت كه در يك آزمون مقدماتي . گرفت

. ، و روايي مقياس های اصلي مطالعته بصتورت مجتزا محاستبه گرديتد     آزمون قرار گرفت

بدين منظور از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شد كه طي آن هر يك از گويه ها با گويته  

های ديگر مقياس در ارتباط  گذاشتته شتدند و از روی ميتزان همبستتگي و همتاهنگي      

كل طيف هتا مشتخص شتد و    كه ضريب روايي .گويه ها، پايداری آنها تشخيص داده شد

گويه های نامناسب كه سبب كتاهش روايتي طيتف هتا شتده بودنتد حتذف گرديدنتد و         

 .و پرسشنامه برای آزمون نهايي آماده شد. سايرگويه ها، روايي قابل قبول را نشان دادند
 

 ضرايب روايي مقياس ها:  2جدول شماره 

كنترل اجتماعي  حمايت ارائه شده حمايت دريافتي متغير

 غير رسمي

 0/   0/   7/0  ميزان روايي

 

 يافته هاي تحقيق 
نفتر پاستخگو از مراكتز     110مطالعه حاظر بر اساس اطالعات بدست آمده از مصاحبه بتا  

 .و جمعيت آفتاب انجام شده است 0 ترك اعتياد كنگره 

 

 يافته هاي توصيفي. الف 
مترد بتوده   ( درصتد  8/70)نفر  107زن و ( درصد 1/7)نفر  11از كل افراد مورد مطالعه، 

نمای توزيع كه نشانگر بيشترين مشاهدات متي باشتد، نشتان متي دهتد كته تعتداد        . اند

علي رغم اينكه سعي شده است، نمونه از لحتاظ  . پاسخگويان مرد بيشتر از زن بوده است

جنس برابر باشد، ولي بدليل توزيع نابرابر جنس در جمعيت مورد مطالعته، و ازآنجتا كته    

  .ه تابع جمعيت مي باشد، توزيع جنس در نمونه نيز نابرابر استنمون
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 درگيري( شدت)توزيع گروه هاي سني برحسب ميزان:   جدول شماره 

 
از آنجا كه افراد مورد مطالعه در گروه سني جوان قرار دارند بنابراين دامنه تغييرات ستن  

بته  . سال مي باشد  4/1سال است و ميانگين سني افراد  81تا  18در ميان پاسخگويان 

 . سال داشته اند  1عبارت ديگر افراد مورد مطالعه به طور متوسط 

ميزان درگيری در اعتياد نشان مي دهد كه بيشترين ميانگين ستني   توزيع سن برحسب

يعنتي معتتادان   . سال است 18/80مربوط به گروه معتاد با ميزان درگيری زياد است كه، 

ميانگين سني معتتادان بتا   .سال دارند 80با درگيری زياد در اين مطالعه به طور متوسط 

ستال   97/18عتادان با درگيری كم سال است، و ميانگين سني م  1/1درگيری متوسط 

بنابراين مي توان گفت هرچه سن افراد باالتر مي رود ميزان درگيتری آنهتا در   . مي باشد

 .اعتياد نيز بيشتر مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه سني

 ها معتاد  گروه

انحراف  ميانه ميانگين كل    -       - 0     -       -   

 معيار

درگيري 

 كم

  / 0      /7                فراواني

 00 /0  /    /    /    /  درصد

درگيري 

 متوسط

  /        /  0            فراواني

 00 /0 0 /0   /0   /    /  درصد

درگيري 

 شديد

  /70 0  0 /                فراواني

 00 /0   /7   /   /   /  درصد

  /        /  0               فراواني كل

 00 /0   /    /    /  7 /  درصد
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توزيع مواد مصرف شده توسط افراد مورد مطالعه برحسب :   2جدول شماره

 اولويت مصرف

 
و . ترياك مصرف كرده اند( درصد 1/19)در بين افراد مورد مطالعه بيشترين درصد آنها

بعد از ترياك . مواد مصرفيشان هرويين بوده است( درصد 18/ )درصد آنهاكمترين 

بعد از آن بيشترين درصد كراك بوده ( درصد 1/11)بيشترين مواد مصرفي حشيش بوده

 .درصد از افراد نيز شيشه مصرف كرده اند 9/19(.درصد 1/17.)است

يت مصرفشان ترياك در اولين اولو( درصد 1 /9)بيشترين درصد از افراد مورد مطالعه 

  /9. درصد آنها اولين اولويت مصرفشان حشيش بوده است 8/18.استفاده كرده اند

 8/0درصد شيشه و  1/1. درصد آنها  در اولين اولويت مصرف كراك مصرف نموده اند

همانطور كه در جدول مالحظه مي شود در بين . درصد نيز هرويين مصرف نموده اند

ا گرايش به مصرف مواد سنتي تر ديده مي شود و هرچه پيش مي افراد مورد مطالعه ابتد

 .روند گرايش به مصرف مواد صناعي مثل شيشه و كراك بيشتر مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولويت اولويت اول اولويت دوم اولويت سوم اولويت چهارم اولويت پنجم كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد مواد

 ترياک      /       /  0 0/0    /     /   7   / 

 حشيش      /       /     /     /  0 0/0      / 

 هرويين   0/       /       /     /      /       / 

 شيشه    /  0    /     0 /       /7     /  0    / 

 كراک    /  7 0 /0      /  7    /      /     7 / 

 كل 0   00 /0 70 00 /0 7  00 /0    00 /0    00 /0 7   00 /0
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 توزيع نسبت افرادي که فرد با آنها مواد مصرف کرده است:  3جدول شماره 

 
پس از درگيری در اعتياد، در شبكه ناسالم جدول فوق توزيع فراواني افرادی است كه 

در . در طول دوره اعتيادش با آنها مواد مصرف كرده استفرد قرار داشته و پاسخگو 

در طول  آنانصورت گرفت مشخص شد   بر روی معتادان تحت مطالعه هايي كهبررسي

 . كرده اندنفر مواد مصرف    الي 1دوره اعتيادشان با 

مواد را با دوستانش مصرف ( درصد 91/ )در بين افراد مورد مطالعه بيشترين درصد آنها 

پسر خاله، پسر پسر دايي، )درصد با خويشاوندان دور  1/9و  درصد با برادر 4/8اند، كرده

ها و ند با همسايهه ادرصد آنها نيز گفت  /7. اندخود مواد مصرف كرده( عمه و پسر عمو

رشان و سبا هم%  ها و همكاران ، به همراه همكالسي آناندرصد  8/8ها ، ه ای هم محل

 .اندند مواد را به تنهايي استفاده كردهه افتآنان نيز گدرصد  1/1

مواد را به همراه  از پاسخگويان( درصد 91/ )بيش از دو  سوم د همانطور كه مالحظه ش

 افراد انحرافيدوست در رفتار منفي در اين جا نقش و تأثير . انددوستانشان مصرف كرده

 .به خوبي مشخص است
 

 

 

 

 

 اولويت اولويت اول اولويت دوم اولويت سوم اولويت چهارم اولويت پنجم اولويت ششم كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد افراد

 دوست  7 0 /       /       /       /  7   /      /        / 

 برادر    /     /      /      /      /      /  7   / 

 پسر دايي،عمه،عمو،خاله    /     /    0 /7     /    0 /      /      / 

 هم محله/ همسايه     /     /    7/      /7 0/0 0 0/0 0     /7

 همکار/ همکالسي     /     /     /     /     /     /      / 

 همسر    /  0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0   0/ 

 تنهايي    /  0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0    / 

 كل 0   00 /0  7 00 /0    00 /0    00 /0 7  00 /0    00 /0     00 /0



 

 

 

024   اعتياد پژوهي 
 
 

 

 توزيع تعداد سالهاي درگيري در اعتياد بر حسب :  4جدول شماره 

 .ميزان درگيري در اعتياد

 

همانطور كه توزيع درصدها نشان مي دهد، ميانگين تعداد سالهای درگير در اعتياد در 

سال مي باشد، به عبارت ديگر مي توان گفت اين افراد به  1/9بين افراد مورد مطالعه 

كه معتادان با درگيری شديد بيشترين تعداد . سال درگير اعتياد بوده اند 9متوسط طور 

سال، و معتادان با درگيری كم كمترين تعداد  11/ سالهای درگيری را داشته اند،يعني

تعداد سالهای درگيری . سال مي باشد 1/8سالهای درگيری در اعتياد را داشته اند، كه 

  .سال مي باشد 9ی متوسط نيز در اعتياد معتادان با درگير
 

 آزمون فرضيه ها. ب
و  پيوند اجتماعي غير رسمي سالم/ شبکه روابط  ضرايب همبستگي پيرسون بين:   جدول شماره 

 ميزان درگيري در اعتياد

انحراف 

 معيار

و  7 كل ميانگين ميانه

 بيشتر

 سال   -     -  

 گروههاي معتاد

درگيري  فراواني             /     / 

 درصد   /7   /7  /  00 /0 كم

درگيري  فراواني 7 0     0       / 

 درصد   /  0 /0   /  00 /0 متوسط

درگيري  فراواني 0   7       /      /7

 درصد 0/0 7/  70/  00 /0 شديد

 كل فراواني          0    /   /   / 

 ذرصد   /    /    /0 00 /0

/ شبکه روابط 

پيوند اجتماعي غير 

 رسمي ناسالم

شبکه ناسالم 

 قبل از اعتياد

ناسالم شبکه  شبکه ناسالم قبل از اعتياد

 بعد از اعتياد

 مستقل شبکه ناسالم بعد از اعتياد

 

 وابسته
 اندازه شبکه صميميت حمايت دريافتي اندازه شبکه صميميت

 اوليه اوليه اوليه اوليه اوليه اوليه اوليه اوليه

  /0 

  0 

000/0 

  /0 

  0 

00 /0 

  /0 

  0 

07/0 

  /0 

  0 

00 /0 

  /0 

  0 

0 /0 

  /0 – 

  0 

   /0 

  /0 

  0 

000/0 

  /0 

  0 

000/0 

r 
n 

sig 

شدت 

درگيري 

 در اعتياد

 



   025.... پيوندهاي / بررسي شبکه روابط 
 
 

 

 

چنان كه مالحظه مي شود رابطه ميان اندازه شبكه ناسالم بعد از اعتياد و ميزان 

يعني با افزايش تعداد اعضاء شبكه ناسالم بعد . درگيری در اعتياد، مثبت و معنادار است

به عبارت ديگر معتاداني كه در . اعتياد افزوده مي شوداز اعتياد بر  ميزان درگيری در 

شبكه خود اعضاء  معتاد بيشتری دارند در مقايسه با كساني كه در شبكه شان عضو 

معتادی ندارند يا تعداد معتاد كمتری دارند، شدت درگيريشان در اعتياد بيشتر خواهد 

ناسالم بعد از اعتياد نيز در با توجه به ميزان همبستگي،  صميميت با اعضاء شبكه .  بود

به اين معنا كه هراندازه . ميزان درگيری در اعتياد تأثير مثبت و معناداری داشته است

فرد در دوره اعتيادش صميميت بيشتری با افراد معتاد داشته باشد ميزان درگيريش در 

ان همانطور كه مالحظه مي شود فرض وجود رابطه بين ميز. اعتياد بيشتر خواهد بود

حمايت های دريافتي از اعضاء شبكه ناسالم بعد از اعتياد و ميزان درگيری در اعتياد 

 .پذيرفته نشده است

همانطور كه ميزان همبستگي ها نشان مي دهد بين اندازه شبكه ناسالم قبل از اعتياد و 

زه ميزان درگيری در اعتياد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به اين معنا كه هر اندا

فرد قبل از اعتياد تعداد افراد معتاد بيشتری در شبكه اش داشته باشد، ميزان درگيريش 

فرض وجود رابطه بين صميميت با اعضتء شبكه ناسالم و . در اعتياد بيشتر خواهد بود

 .ميزان درگيری در اعتياد پذيرفته نشده است

پيوند های اجتماعي  /همانطور كه مالحظه مي شود فرض وجود رابطه بين شبكه روابط 

به عبارت ديگر هر اندازه .غيررسمي ناسالم و ميزان درگيری در اعتياد پذيرفته شده است

فرد شبكه روابط ناسالم قوی تری داشته باشد ميزان درگيری او در اعتياد بيشتر خواهد 

 .بود

و  مي سالمپيوند اجتماعي غير رس/ شبکه روابط  ضرايب همبستگي پيرسون بين:   جدول شماره 

 ميزان درگيري در اعتياد

پيوند / شبکه روابط 

اجتماعي غير رسمي 

 سالم

 مستقل اندازه شبکه صميميت  حمايت هاي متقابل فراواني تماس

 

 وابسته

 حمايت دريافتي ارائه حمايت

 اوليه جزيي اوليه جزيي اوليه جزيي اوليه جزيي اوليه جزيي اوليه جزيي اوليه جزيي

 7/0– 

    

0 /0 

  /0 – 

    

00 /0 

 0/0 
– 
    

0 /0 

  /0– 

    

00 /0 

 /0-  

    

 /0 

  /0 - 

    

0 /0 

0 /0 – 

    

   /0 

  /0 – 

    

07/0 

 /0 – 

    

   /0 

  /0 – 

    

0 /0 

  /0 – 

    

0 /0 

 7/0 – 

    

00 /0 

0 /0 – 

    

   /0 

  /0 -  

    

   /0 

r 

n 

sig 

ميزان 

درگيري 

 در اعتياد

 



 

 

 

026   اعتياد پژوهي 
 
 

 

 
فرض وجود رابطه معنادار بين اندازه شبكه سالم و ميزان درگيری در اعتياد پذيرفته 

با كنترل ، كنترل اجتماعي غيررسمي نيز رابطه ای بين دو متغير مذكور . نشده است

 .ديده نشده است

فرض وجود رابطه معنادار بين صميميت با اعضاء شبكه سالم و ميزان درگيری در اعتياد 

با كنترل ، كنترل اجتماعي غيررسمي ضريب همبستگي تاحدودی . است پذيرفته شده

 . كاهش يافته اما رابطه همچنان معنادار است

با . ميان فراواني تماس با اعضاء شبكه سالم و ميزان درگيری در اعتياد رابطه وجود دارد

 .كنترل، كنترل اجتماعي غيررسمي رابطه همچنان وجود دارد

بل با اعضاء شبكه سالم و ميزان درگيری در اعتياد رابطه معنادار ميان حمايت های متقا

بنابراين مي . وجود دارد، با كنترل كنترل اجتماعي غيررسمي رابطه اوليه از بين مي رود

توان گفت رابطه بين حمايت های متقابل و ميزان درگيری در اعتياد كاذب و تحت تأثير 

 . كنترل اجتماعي غيررسمي بوده است

پيوند های اجتماعي غيررسمي سالم و ميزان درگيری در اعتياد / ن شبكه روابطميا

 . رابطه وجود دارد

 

و کنترل اجتماعي غير رسمي  ضرايب همبستگي پيرسون بين:  7جدول شماره 

 ميزان درگيري در اعتياد

 

كنترررل اجتمرراعي  

 غيررسمي

ترررس از عرردم  

تأييد و طررد از  

 گروه

احساس دين و 

تکليف نسبت به 

 گروه

عالقه به حفظ آبروي 

 خانواده و گروه
 مستقل

 

 وابسته
 اوليه اوليه اوليه اوليه

  /0- 

  0 

0 /0 

  /0- 

  0 

0 /0 

  /0- 

  0 

000/0 

  /0- 

  0 

000/0 

r 
n 

Sig 

 

شدت درگيري 

 در اعتياد



   027.... پيوندهاي / بررسي شبکه روابط 
 
 

 

 

بين كنترل اجتماعي غيررسمي و ميزان درگيری در اعتياد رابطه منفي و معناداری 

 .داردوجود 

فرض وجود رابطه معنادار بين ابعاد كنترل اجتماعي غيررسمي و درگيری در اعتياد 

 .پذيرفته شده است

 

 نتيجه گيري
با وجود آگاهي از محاسن و اثرات مثبت روابط و تعامالت مثبت، و نيز وجود فعاليت 

دانسته  های جمعي مثبت و مفيد، گاهي اوقات افراد ناخواسته و ندانسته و يا خواسته و

از ورود به تعامالت مثبت و سالم خودداری مي كنند و وارد تعامل با اعضای منفي شبكه 

 .يكي از اين روابط ناسالم ، برقراری ارتباط با افراد معتاد است.روابطشان مي شوند

در . داشتن شبكه روابط اجتماعي مثبت و سالم مانعي برای ورود افراد به اعتياد است

شبكه روابط ناسالم عاملي است كه باعث شدت درگيری افراد در  صورتي كه داشتن

 . اعتياد خواهد شد

در اين پژوهش با توجه به رويكرد محقق در بررسي شبكه روابط سالم و ناسالم، و با 

همانطور كه . توجه به الگوی نظری تحقيق، به تبيين نظری مسئله پرداخته شده است

بعد از )ناسالم فرد هم قبل از اعتياد و هم در زمان اعتيادمالحظه شد بين اندازه شبكه 

كه مي توان گفت وجود . با شدت درگيری در اعتياد رابطه معناداری و جود دارد( اعتياد

افراد معتاد در شبكه اجتماعي فرد فضای زندگي معتاد را به گونه ای تحت تأثير قرار مي 

شديدتر گردد و هيچ ميل، رقبت و دهد كه باعث مي شود وابستگي وی روز به روز 

درصورتي كه هر اندازه فرد صميميت .انگيزه ای برای رهايي از اعتياد را نداشته باشد

بيشتری با افراد سالم شبكه اش داشته باشد شدت درگيری او در اعتياد كمتر خواهد 

بود، ميتوان گفت به اين دليل كه فرد احساس مي كند از سوی اعضای شبكه اش 

. ل مي شود بنابراين سعي مي كند كمتر به طرف اعتياد و انحراف كشيده شودكنتر

چون مي داند در صورت اعتياد و انحراف از سوی اعضای شبكه اش طرد مي شود، در 

صورتي كه اگر اعضاء شبكه اش معتاد و منحرف باشند فرد ديگر مانعي برسر راه خود 

 .ه مي شودنخواهد يافت و به راحتي به طرف اعتياد كشيد

يكي ديگر از نتايج قابل توجه در اين پژوهش تأثير گروه دوستان و همساالن در اعتياد 

درصد از پاسخگويان مواد را با  90فرد است، همانطور كه مالحظه شد بيش از 



 

 

 

028   اعتياد پژوهي 
 
 

 

از طرف ديگر مي توان گفت الگوی مصرف جوانان در حال . دوستانشان مصرف نموده اند

 .رف مواد صنعتي است كه مخرب تر و آسيب زا تر استتغيير از مواد سنتي به ط

در اين پژوهش محقق تمام سعي و تالشش را به عمل آورده تا كار بسيار دقيق و علمي 

صورت پذيرد و بتواند نتايج ارزشمندی را ارائه نمايد، در اين مسير يكي از مشكالت و 

ك اعتياد بود كه محدوديت هايي كه وجود داشت پذيرفته شدن محقق در مراكز تر

زمان بر و مستلزم آشنايي كامل با جهان بيني و طرز فعاليت مراكز و همچنين شركت و 

حضور مداوم در جلسات آنان بود، كه همين امر مدتي از زمان برنامه ريزی شده برای 

يكي ديگر از مشكالت مربوط به ماهيت پژوهش .انجام پژوهش را به خود اختصاص داد

ت است كه جامعه آماری آن افراد آسيب ديده هستند و كار با آنها هايي از اين دس

مشكالت خاص خود را دارد و اگر كار با تكنيك مصاحبه صورت پذيرد مشكل مضاعف 

در اين پژوهش كه جامعه آماری آن معتادان در حال .شده و بسيار زمان بر مي گردد

قرار نداشته و بعضاً در هفته ها ترك هستند، به دليل اينكه افراد نمونه در شرايط عادی 

و ماههای اول ترك بوده اند و از هوشياری كامل برخوردار نبودند به همين جهت 

و محقق در خالل . مصاحبه با آنها مشكل و حتي با تعدادی از آنها امكان پذير نبود

مصاحبه متوجه مي شد اطالعات ارائه شده با هم تناقد دارند و مصاحبه  شونده به 

شرايط خاصش و همچنين به علت سنگين بودن مصاحبه حوصله ادامه همكاری را  علت

 .ندارد و مصاحبه متوقف مي شد

 پيشنهادات
به دليل اهميت دوستان در دورة نوجواني و جواني و تأثير گذاری آنها بر رفتار فرزندان ، 

به خانواده ها توصيه مي شود تا در زمينه دوست يابي راهنما و مشاور فرزندانشان باشند 

و از اين مهم تر با ايجاد خانواده ای گرم و صميمي مانع از گرايش فرزندانشان به سوی . 

 . ظاهر دوست شوند دوستان به 

با توجه به اينكه وجود شبكه روابط سالم به دليل كنترلي كه بر روی افراد اعمال مي 

كند، مانع از درگيری افراد در اعتياد مي شود، ميتوان با فراهم كردن زمينه فعاليت 

جوانان در گروه هايي با اهداف مثبت و در راستای اهداف دولت مانع از گرايش آنها به 

 .  اعتياد شد سوی



   029.... پيوندهاي / بررسي شبکه روابط 
 
 

 

 

با توجه به اثرگذاری شبكه روابط ناسالم در درگيری بيشتر معتادان به اعتياد، ميتوان با 

مشاركت دادن معتادان در فعاليت های جمعي سالم و حمايت از آنها، آنان را تحت 

نظارت قرار داد و مانع از شكل گيری شبكه های انحرافي شد چون اگر به حال خود رها 

وارد شوند روز به روز بر شدت اعتياد آنها افزوده ( معتاد)شبكه های معيوب  شوند و در

 . خواهد شد و خود عاملي برای اعتياد ساير جوانان خواهند شد
 

 منابع
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: ، چاپ اول، تهران«پژوهشي دربارة اعتياد»،     جميله، . ر اورنگ

 .انتشارات وزارت كشور: ترجمه تقي دلفروز، چاپ اول، تهران« هاي مدني ي و سنتدموكراس»، 0   رابرت، . ر پاتنام

، ترجمه افشين خاكبراز و حسرن پويران، نشرر     (اعتماد، دموكراسي و توسعه)سرمايه اجتماعي (     )كيان، . تاجبخش -

 .شيرازه

متقابل بين شخصي و جنسيت، ، بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي شنکه و اعتماد (    )صالحي هيکويي،مريم  -

 .ژوهش علوم اجتماعي، دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا  پايان نامه كارشناسي ارشد پ

، بررسي تأثير اعتياد سرپرست خانوادهبر وضعيت اجتماعي و تحصيلي اعضاي خانواده در (     )مهديه، . گودرزي -

 .جامعه شناسي، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا شهر كرمان، پايان نامه كارشناسي ارشد

، مقراالت اولرين همرايش ملري     «نگاهي به عوامل مؤثر برگرايش نسل جوان به مواد اعتيرادآور »،     علي، . نژاد ر موسي

 .انتشارات آكه: اعتياد و قاچاق مواد مخدر، تهران: ، جلد دوم    اسيب شناسي اجتماعي درايران، خرداد 
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