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  چکیده

هاي انجمـن معتـادان    میزان اثربخشی برنامههدف اصلی تحقیق حاضر بررسی 

روش تحقیـق، پیمایشـی و ابـزار    . بـوده اسـت   مواد مخدربر گرایش به گمنام 

جامعه آماري عبارت است از کلیه . باشد نامه می آوري اطالعات نیز پرسش جمع

 .هاي معتادان گمنام مشارکت دارند ، که در جلسات و برنامهایران معتادان گمنام

 گیـري تصـادفی   افراد مورد مطالعـه بـا روش نمونـه    نفر 581در مجموع تعداد 

چهارچوب نظري این پژوهش مبتنی  .انتخاب گردیدنداي  چند مرحلهاي  خوشه

هاي کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انحـراف و نظریـه    بر جوانبی از نظریه

دهد که  نتایج تحقیق نشان می. باشد ترکیبی خودکنترلی گاتفردسن و هیرشی می

در تغییـر  مشارکت در جلسات و برنامه بهبودي دوازده قدمی معتـادان گمنـام   

ایـن   آمـده در   دسـت   هاي بـه  یافته. نگرش و بهبود اعضاي آن مؤثر بوده است

  .باشد در خارج از کشور می پیشین ةشد زمینه موافق با مطالعات انجام

بـه   خودکنترلی، گـرایش ، حمایت اجتماعی، انجمن معتادان گمنام :واژگان کلیدي

 .مواد مخدر

                                         
نزد مرکز آموزشی و پژوهشی سوء  41HSR//85این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با شناسه  1.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به تصویب رسیده و با حمایت ) مؤسسه داریوش(وابستگی به مواد  مصرف و

 .مادي و معنوي این مرکز اجرا شده است
 aliverdinia@umz.ac.irدانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران،  .2
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  لهئبیان مس. 1

د، یک منبع یا یـک  نشو می شناخته )NA(ان ا  که با عالمت اختصاري 1معتادان گمنام 

حال بهبودي است کـه بـه شـکل     رالمللی متشکل از معتادان د سازمان غیر انتفاعی بین

 ياعضـا . باشـند  مـی  کشور جهان مشغول به فعالیت 160 اي در بیش از محلی و منطقه

زندگی کنند و ر چگونه بدون مواد مخدگیرند که  انجمن معتادان گمنام از یکدیگر یاد می

به عبارت دیگر،  .رها شوندشان گذارده است  به چه طریق از اثراتی که اعتیاد در زندگی

از زنان و مردانی است که اعتیاد به متشکل انجمن معتادان گمنام یک انجمن غیرانتفاعی 

  یک برنامه پرهیزبرنامه معتادان گمنام، . شان بوده است مواد مخدر مشکل اصلی زندگی

کامل از هرگونه ماده مخدر است و تنها الزمه عضویت در این انجمن تمایـل بـه قطـع    

در بدو ورود ضرورتی ندارد که فرد پاك باشد و مهم این است . مصرف مواد مخدر است

ترین  واردان، که مهم اما پس از جلسه اول، به تازه. که تمایل به قطع مصرف داشته باشد

گردد که شرکت در جلسات را ادامـه   شوند، پیشنهاد می هر جلسه محسوب می د درافرا

  ).25:1386با اقتباس از کتاب پایه، ( دهند و پاك بیایند

تر است کـه نئولیبرالیسـم نامیـده     متن اصلی جزئی از یک عقالنیت سیاسی گسترده

پذیري فردي و مدیریت اقتصادي شخصی تأکید  شود و بر شهروند جهانی، مسئولیت می

هاي سیاسی نئولیبرال تطبیق داده شده است و درصدد تـرویج   با عقالنیت ان ا . کند می

 ان ا. تقالل فردي در ساختار ذهنی معتادان استپذیري و اس اشکال خاصی از مسئولیت

به طوري که در آن معتادان براي رسیدن به بهبودي کامل، . یک تکنولوژي خویشتن است

هاي شخصیتی به معتادان در حال بهبودي ارتقاء  باید خویشتن خود را از طریق تکنیک

توانـد   ع کنـد، مـی  هر کسی که بخواهد مصرف مواد مخدر را قط ).2005الیونز، (دهند 

روش اصلی بهبودي در ان ا، باور این برنامـه و  . عضوي از انجمن معتادان گمنام باشد

                                         
1 Narcotics Ananymous (NA) 
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باره تجربیات راعضاء با حرف زدن د. ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر است

ساختار جلسات ان ا، . کنند شان از مصرف مواد مخدر، در جلسات شرکت می و بهبودي

هزینـه  . گـردد  شود، برگزار مـی  است و در مکانی که توسط گروه اجاره میغیر رسمی 

هاي داوطلبانه اعضاي معتاد و فروش  جلسات ان ا و سایر خدمات، به طور کامل از محل

گردد و اکثر جلسات ان ا، به طور مرتب و هفتگی، در زمان و  مین میأنشریات بهبودي، ت

هسته اصلی و قلب برنامه ان ا . شوند ومی، برگزار میدر اماکن عم مکان معینی و معموالً

ها براي دستیابی عملی به بهبودي  اي از رهنمون ها مجموعه این قدم. است یدوازده قدم

معتـادان یـاد    ،ها و کار کردن صمیمانه با سایر اعضـاء  با دنبال کردن این رهنمون. است

  . رو شوند هل زندگی روزانه روبیو با مساکنند گیرند که مصرف مواد مخدر را قطع  می

البتـه بـا توجـه بـه اصـل      . است پذیر گیري و درمان قابل پیشامري اعتیاد به مواد مخدر 

امـروزه،  . باشـد  می گیري از اهمیت و تقدم برخوردار گیري قبل از درمان، تکیه بر پیش پیش

درمـان و مبـارزه بـا    گیـري،   نقش مهمی را در امر پیش 1)مردم نهاد(هاي غیر دولتی  سازمان

معتادان گمنام یک انجمن جهانی متشـکل از معتـادان   . کنند سوء مصرف مواد مخدر ایفا می

شان کمک به سایر معتادان براي قطـع مصـرف مـواد     در حال بهبودي است که هدف اصلی

دهد که بـه افـراد    این انجمن یک برنامه تغییر زندگی ارائه می. باشد قدم می دوازده درمخدر 

 ).1997گرین و همکاران، ( با خود، دیگران و جهان ارتباط برقرار کنند کند مجددًا مک میک

ثري از درمـان  ؤاي شـکل مـ   مرحلـه  دوازدههاي  اند که برنامه مطالعات گذشته گزارش کرده

 ).1998گـرین و همکـاران،   ( انـد  دهند که نتایج موفقیت آمیزي کسب کرده بهبودي ارائه می

دالیـل  . شـود  حل تسهیل میااي از طریق مشارکت در این مر مرحله ازدهدوبهبودي در مدل 

از جمله گسترش آن در جوامع جهانی، کارآیی  ؛بسیاري براي مطالعه برنامه ان ا وجود دارد

انجمـن   ).1998؛ رابینسون، 2003؛ ازبورن، 1993کرادي و میلر،  مک( آن بخش بودن نتیجهو 

در حال بهبـودي را در ایـران بـه عضـویت خـود درآورده و      هزار معتاد  120معتادان گمنام 

 65کشور و بـه   116هزار جلسه هفتگی معتادان گمنام در سراسر دنیا در  43امروزه بیش از 

                                         
1. NGOs 
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در سراسـر  نیـز  جلسـه   400هزار و  5اي  در حال حاضر هفته .شود زبان مختلف برگزار می

فعالیت  سال است در ایران 15 حدود "انجمن جهانی معتادان گمنام". گردد ایران برگزار می

جلسـه   6427این انجمن هر هفتـه بـه طـور مرتـب      ،براساس یک آمار غیررسمی و کند می

  .کند برپا می بهبودي را در نقاط مختلف کشور

تـرین نقـاط و منـاطق     این جلسات عالوه بر شهرهاي بزرگ و کوچـک، در دور افتـاده  

الن انتظامی و امنیتی ایران ئوایران به تازگی از سوي مسان ا در . مرزي ایران نیز فعال هستند

هاي  در ایران، اطالعات کمی در مورد ان ا و اثربخشی برنامه. به رسمیت شناخته شده است

یـد  آ دسـت مـی  ه لذا استفاده از اطالعاتی که به وسیله مطالعه بر روي ان ا ب ،آن وجود دارد

چـه سـبب    آن. هاي آن باشـد  یی و اثربخشی برنامهآرتواند گام مهمی در زمینه شناخت کا می

هـاي   پژوهش فقدان، گردیده استداوري علمی درباره معتادان گمنام در ایران  مشکل بودِن

در قالب  ، که نوعًااست هاي بسیار اندك در این زمینه پیشین در سطح ملی یا انجام پژوهش

ایـن امـر موجـب عـدم     . ده اسـت شـ انجام شناسی  حوزه رواندر هاي دانشجویی  نامه پایان

ها با جامعـه   شناخت کافی، مستند و علمی از نظر ساختار اجتماعی، ترکیب اعضا، رابطه آن

ها، منابع مـالی،   هاي مختلف، رابطه با دولت و نهادهاي حکومتی، ساختار سیاسی آن و گروه

حقیق بررسـی  اهداف اصلی این ت. شده است... ها و گردش واقعی و نانوشته امور جاري آن

هاي معتادان گمنام در تـرك اعتیـاد بـه مـواد      میزان اثربخشی مشارکت در جلسات و برنامه

   .مخدر و بررسی نوع نگرش معتادان گمنام نسبت به مواد مخدر بوده است

 

تحقیقات انجام شده .2  

در ایران .1. 2  

نفر معتاد خودمعرف مرکز مشاوره و تـرك اعتیـاد بهزیسـتی     60تعداد ) 1380( اسعدي

هـاي   بـه صـورت تصـادفی انتخـاب و پـس از همتاسـازي، در گـروه       را استان اصفهان 

ابزار استفاده شـده در ایـن پـژوهش    . و کنترل جایگزین نموده است) تجربی( آزمایشی



  هاي معتادان گمنام در نگرش معتادان به مواد مخدر اثربخشی برنامه

5  

نتایج تحقیـق نشـان   . باشد یاد میهاي هشداردهنده لغزش یا عود اعت شامل مقیاس نشانه

دهد شرکت معتادان خودمعرف در گروه معتادان گمنام موجب کـاهش عـود اعتیـاد     می

گروه تجربی نسـبت بـه گـروه کنتـرل بـه      ) بهبودي( آنان شده و میانگین روزهاي پاکی

  .صورت معناداري افزایش داشته است

یـزان اثربخشـی فعالیـت    مطالعـه و بررسـی م  « تحـت عنـوان   تحقیقیدر ) 1382( رزاقی

بـه بررسـی انجمـن معتـادان گمنـام      » 1380- 82هاي معتادان گمنام در درمـان اعتیـاد    گروه

هاي متعلق بـه منطقـه شـمال تهـران      در این پیمایش که جامعه آماري آن را گروه. پردازد می

بـاالي   هـا  اي که مدت پاکی آن نامه در اختیار معتادان بهبودیافته پرسش 210دهند،  تشکیل می

نتایج به دست آمـده نشـان   . االت پاسخ دادندؤنفر به س 121سه ماه بود، قرار گرفت که تنها 

ها، همبستگی معنـاداري   دهد که میان شرکت مستمر معتادان در جلسات و مدت پاکی آن می

انجمن بیشتر کار کننـد، بـه همـان     برنامه دوازده قدمی وجود دارد و هر اندازه معتادان روي

  .توانند مدت پاکی خود را افزایش دهند مینسبت 

هاي فردي محافظت کننده معتاد در برابـر عـود    به منظور بررسی ویژگی) 1384(هدایتی 

نفر معتاد عود نیافته و  100(نفر  200هاي معتادان گمنام شهرستان شیراز  اعتیاد، از میان گروه

ت آمده نشان دادند که معتـادان عـود   نتایج به دس. را انتخاب نمود) نفر معتاد عود یافته 100

گـرا، باوجـدان و داراي ثبـات     نیافته بیشتر افراد متأهلی هستند که به لحاظ شخصـیتی بـرون  

تـري در   این افراد بر خالف معتادان عود یافته، حضور بیشـتر و فعـال  . اند عاطفی بیشتر بوده

  .دارند ان اجلسات 

  

  تحقیقات انجام شده در خارج .2

در تحقیقـات   )1993( جانسون و هرینگـر و ) 1992( مک کلور و الیس، )1989( کارینگتون

رابطه بـین   انجام دادند،هاي گمنام  الکلیجلسات در گان کنند شرکتبر روي  اي که جداگانه

زا را در سال گذشته  هاي گمنام و مواجهه با عوامل استرس الکلیجلسات زمان سپري شده در 

ثري بـر  ؤهاي گمنام مـدیریت مـ   که حضور در جلسات الکلی نددریافت ها آن. نمودندبررسی 
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دهد که این نتایج از این ادعا  موارد فوق نشان می. کند استرس براي حاضرین در آن فراهم می

هاي گمنام و انجمن معتادان گمنام با  کند که حضور در جلسات انجمن الکلی حمایت می قویًا

هاي گمنام پیامدهاي  حضور در جلسات الکلیداشته و بت خودداري از مصرف همبستگی مث

  .مثبتی براي هر دو جنس دارد

به   نانفر از معتاد 180اي از  بر روي نمونه )1994( رانهمکاکی و  در تحقیقی که مک

  و نیز برنامه  ن گمناماکه در جلسات معتاد  کسانیمشخص شد اند،  داده  مواد مخدر انجام

کـه در ایـن جلسـات شـرکت        به کسـانی   اند نسبت مشارکت فعالی داشته قدمی  دوازده

  .اند تر بوده اند، در ترك مواد مخدر موفق دهرک نمی

  نفر 253اي متشکل از  بر روي نمونه )1994( اي که هامفریز و همکارانش در مطالعه

هـاي   الکلـی  معتـادان گمنـام و    هاي انجمـن   در برنامهه کنند  آمریکایی شرکت ـ  آفریقایی

مـاه در    از افـراد پـس از دوازده    رسیدند که این گروه  نتیجه  اند، بدین داده  انجام 1گمنام

اي  هـاي قابـل مالحظـه    هاي اشتغال، عدم مصرف مـواد مخـدر و الکـل پیشـرفت     زمینه

  هاي معتادان گمنام در مقایسه آمریکایی در برنامه ـ  کنندگان آفریقایی مشارکت. اند داشته

هـاي   انـد، پیشـرفت   هاي خودیاري مشارکت نداشته افرادي که بعد از درمان در گروهبا 

  .اند هشتتري در حل مشکالت مربوط به ترك مواد مخدر و الکل دا بیشتر و مهم

 درمان سوء نوع متفاوت  میان سه  معتقدند که مقایسه )1999(هامفریز و همکارانش 

تأکیـد   گانـه  دوازده مراحـل  کـه بـر روي   هـایی  دهد برنامـه  مصرف مواد مخدر نشان می

هـا   معتادان گمنام، هنگامی که درمـان آن   با گروهمواد کنندگان  مصرف کنند در پیوند می

هاي  الکلیجلسات کنندگانی که در  نظر آنان، مصرف  به. باشند تر می شود، موفق کامل می

ها مشارکت  در این انجمن که  به کسانی  اند نسبت مشارکت داشته  گمنام یا معتادان گمنام

 از کسـانی   دسته کنند که آن گیري می ن نتیجهااین محقق. اند بهتري گرفته  اند، نتایج نداشته

برابر بـیش از سـایرین اعتیـاد     47/1حدود ، اند تهفعالیت داش قدمی  دوازده برنامهکه در  

  .اند خود را ترك کرده

                                         
1. Alcoholic Anonymous (AA) 
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 دوازده برنامـه ارکت هفتگـی در  کنـد کـه مشـ    تصدیق مـی  )1999(  فیورنتین  رابرت

ها تا دوسال  در این برنامه  کننده شود افراد شرکت ، نظیر معتادان گمنام، موجب میقدمی 

این تحقیق که بـا    نتایج. شدن درمان خود، از مصرف مواد مخدر امتناع کنند بعد از کامل

هایی  دهد آزمودنی می  آنجلس انجام شده است، نشان در لس  نامه استفاده از ابزار پرسش

کـه    طور معناداري کمتر از کسـانی  اند، به شرکت جسته قدمی  دوازده برنامهکه کامًال در 

سـمت    اند، به نداشته) قدمی  دوازده برنامه(  هاي معتادان گمنام کاملی در برنامه  مشارکت

ر واقع، حضور منظم و هفتگی در جلسات مربـوط  د. آورند مصرف مواد مخدر روي می

مـدت از مصـرف مـواد      داشتن طوالنی معتادان گمنام در دور نگاه قدمی  دوازده برنامهبه 

  .مخدر مؤثر بوده است

هــاي  دریافتنــد کــه پیــروي از ســنت) 2000(  و وینتــرز و همکــارانش )2000( ویلیــام 

درصـد  66دهد که حدوداً  تحقیقات نشان میاین . باشد معتادان گمنام اثربخش می  گانه دوازده

انـد، از   جسـته  در جلسات معتادان گمنام شرکت   ماه 9کنندگان مواد مخدر که طی  از مصرف

درصـد از کسـانی    20با خودداري حدود   اند، در مقایسه مصرف مواد مخدر خودداري کرده

درصـد   53کـه   این است  دهنده نچنین آمارها نشا هم. اند ها مشارکت نداشته که در این برنامه

مـاه گذشـته مـواد مخـدر مصـرف      12طـی   د، ان قرار گرفته  از کسانی که در معرض مداخله

درصدي افـراد دیگـر   15با میزان   اند و این در مقایسه اند یا مصرف خود را کاهش داده نکرده

  .قابل توجه است

ارك و شـواهد  در تحقیق خود بـه مـرور مـد    )2005( الورنس الیوت و همکارانش

گیـري ثانویـه بـر روي جوانـان      و پـیش   المللی در مورد اثربخشی مـداخالت  علمی بین

این مرور در مورد میزان اثربخشی مـداخالت،  . اند کننده از مواد مخدر، پرداخته  استفاده

اغلب این تحقیقـات در ایـاالت   . اند که نسبتاً قوي ارزیابی شده  مبتنی بر تحقیقاتی است

نـدرت   اند و تحقیقات با کیفیت خوب در خارج از امریکـا بـه   مریکا انجام شدها  متحده

هـا در کـاهش    به اعتقاد الورنس و همکارانش، برخـی از مداخلـه  . صورت گرفته است

معتادان  قدمی  دوازده برنامهرفتاردرمانی و پیروي از   ازجمله؛ مصرف مواد مخدر مؤثرند
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، والدین یا عوامل دیگر تا حـدودي غیرمـؤثر    درسههاي مربوط به م مداخله  لیکن. گمنام

  .اند اثر بوده یا کم

حـاالت عـاطفی و شخصـی دو گـروه از       در تحقیق خویش به مقایسه )2006(چن 

کننـد و   مـی   شـرکت  قدمی  دوازده برنامهمراه ه  به  که در جلسات معتادان گمنام  کسانی

معتـادان  ، صـرفًا در جلسـات   قـدمی   دوازده برنامـه گروهی دیگر که بدون مشارکت در 

دهد که شوق زنـدگی   تحقیق وي نشان می  نتایج. اند، پرداخته است نموده  شرکت  گمنام

که صرفًا در جلسـات ان ا    به کسانی  نسبت قدمی  دوازده برنامهکنندگان در  در مشارکت

و از شـدت  انـد، بیشـتر شـده     مشارکتی نداشـته  قدمی  دوازده برنامهو در   شرکت نموده

هـاي   یافتـه . کاسته شـده اسـت  ) نظیر نگرانی، افسردگی و خصومت(شان  عواطف منفی

ینـد بـازپروري   آعنـوان بخشـی از فر   بـه  قـدمی   دوازده برنامهت یاهم  دهنده تحقیق نشان

  .ن به مواد مخدر استامعتاد

  

  چهارچوب نظري تحقیق. 3

هاي کنترل اجتمـاعی، سـرمایه    چهارچوب نظري این پژوهش مبتنی بر جوانبی از نظریه

  دورکـیم . باشد اجتماعی و انحراف و نظریه ترکیبی خودکنترلی گاتفردسن و هیرشی می

ها  به معنی عمل کردن بر خالف خواسته  ها و قواعد جامعه از ارزش  معتقد است تخطی

اعتنـا باشـد و    هاي دیگران بی ارتی اگر فردي به خواستهعب  به. و انتظارات دیگران است

 کردن آزاد است کند براي تخطی ها حساسیت نداشته باشد، احساس می نسبت به نظر آن

. کنترل را ارائه کرد ۀنظری ۀنسخ  ترین هیرشی معروف  تراویس). 36: 2004آدلر و آدلر، (

تـرین   سیسـتماتیک  ،هاي کنترل نظریه ، از میان دیگر1پیوند هیرشی  رسد نظریه نظر می  به

اگنیـو و  ( دهی کرده اسـت  جا سازمان چندین تحقیق مختلف را یک  نظریه است و نتایج

طور طبیعـی    که بشر ذاتًا ضد اجتماعی و به کند هیرشی فرض می). 333: 1989پترسن، 

ف سؤال هیرشی این نیست که چرا بعضی افـراد منحـر  . انحرافی است  انجام عمل ةآماد

                                         
1. Hirschi’ s Social Bond Theory  
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طـور خـاص     کننـد؟ او بـه   بلکه سؤال او این است که چرا افـراد خطـا نمـی    ،شوند می

هـا و فشـارها از    خواهد بداند که چرا اغلب افراد جوان با وجـود بسـیاري فرصـت    می

 ۀهمـ   معتقد است او ).198: 1988مارکوس و باهر، ( کنند قوانین و هنجارها تجاوز نمی

پیوند محکمی برقـرار کننـد،     حال وقتی با جامعه ، با ایندارند  افراد براي انحراف انگیزه

هـایی   هیرشی ریشه). 163: 1996هاودون، ( شود شان خیلی کم می احتمال بزهکار شدن

دلبسـتگی، تعهـد،   : اصـلی  ۀکند، در چهاردست متصل می  جامعه  که عمیقًا فرد را به خاك

ـ ی یاجتمـاع  يونـدها یپ و یکنترل اجتماع. بندي کرده است مشغولیت و باور تقسیم  یعن

ـ  یرشـ یه یاجتمـاع  وندیپ يتئور يعناصر ضرور ،یاجتماع هیسرما يدیعناصر کل -یم
 راتیدهـد و تـأث  اجتماعی در طول زمان میزان بزهکـاري را کـاهش مـی    یهسرما. باشند

چنین تالش والدین بر حسب مدت زمان صرف شـده و   هم. کندبدرفتاري را تعدیل می

پذیري توسـط همسـاالن    احتمال ارتکاب رفتارهاي بزهکارانه و جامعهمیزان توجه آنان 

 شیرا افـزا  فیکنش متقابل و سـطح  وظـا   یاجتماع هیسرما. دهدکاهش می بزهکار را

ـ  یرسم ریغ یکنترل اجتماع يرا برا یدهد و اساس یم نیـا و   علیـوردي ( سـازد یفراهم م

در . یافته انطبـاق دارد  سازمانپیوندهاي قوي دوستی با همبستگی . )الف 1387دیگران، 

طور منظم با یکدیگر در تماس هسـتند و از اوضـاع هـم اطـالع     ه ها افراد ب این دوستی

در . شـوند  به هنگام برخورد با مشکالت، از منابع حمایتی دوستان برخوردار می و دارند

افراد براساس عالیق ابزاري در مبادالت اقتصادي بـا هـم   ) آشنایی(هاي ضعیف  دوستی

ه در این نوع پیوندها افراد براساس نیازشان طی مبادالت برابر منابع را ب. شوند درگیر می

هـا،   ویژگـی  یاجتمـاع  هیگران سـرما  پژوهشچنین  هم. )1382قدسی، ( آورند دست می

ها مورد  حمایت اجتماعی آن بعد هاي اجتماعی را از ترکیب ساختاري و محتواي شبکه

  .اند بررسی قرار داده

جدیدترین نسخه نظریه کنترل اجتماعی مربوط به گاتفردسـن و هیرشـی اسـت کـه بـا      

در . گیـرد  مورد توجه قـرار مـی   "نترلینظریه خودک"معروف به  "نظریه عمومی جرم"عنوان 

را منتشـر کردنـد، بـا     جـرم   اي عمومی درباره نظریه، گاتفردسون و هیرشی کتاب 1990سال 

ها  فرصت ایجادهمراه با  "خودکنترلی پایین" توان توسط این ادعا که تمامی انواع جرم را می
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ولـد و  (شـود   مـی عـاملی درونـی نسـبت بـه فـرد پنداشـته        "خـود کنترلـی  "تبیین نمود و 

 "هـاي معمـولی   هـاي جـرم   ویژگی"  هیرشی و گاتفردسون ابتدا درباره). 290: 1380دیگران،

، هسـتند روایی ساده و آنـی امیـال    ماند که مستلزم کا ها اعمالی آن: کنند ادعاهایی را مطرح می

ریـزي   طرحند، ولی به مهارت یا  هاي بلندمدت اندك دارند؛ برانگیزاننده و خطرپذیر ولی بهره

گرداننـد، در حـالی کـه بـراي      هاي اندکی را نصیب مجرم می اندکی نیاز دارند؛ و اغلب بهره

هاي افرادي را که مرتکـب   ها خصیصه که، آن دوم این. آورند دیده درد و رنج به ارمغان می بزه

در ( احسـاس، جسـمانی   رانشـگر، بـی  " آنان: نمایند این نوع اعمال خواهند شد، توصیف می

ها را بـه سـوي    ها نه تنها آن این خصیصه. "اند سخن بین، و بی ، خطرپذیر، کوته)بل فکريمقا

هـاي رفتـاري    دهد، بلکـه شـباهت   سوق می "هاي معمولی جرم" اي از درگیري در مجموعه

اساسًا از نظریه  "خودکنترلی" این مفهوم جدید محوري یعنی. شود دیگري را نیز موجب می

یرشی برگرفته شده اما تمرکز آن، بیشتر بر روي فـرد اسـت تـا بـر     کنترل اجتماعی پیشین ه

 در محدودساختن خـویش اسـت   افراد خودکنترلی به معناي توان .ع خارجی کنترلبروي منا

کننــد  گاتفردســون و هیرشــی در ادامــه اســتدالل مــی). 212: 1383 شــین، ویلیــامز و مــک(

ده بین بزهکاري و عوامل دیگر را تبیین خودکنترلی پایین، شمار فراوانی از روابط شناخته ش

له ئله واقعـی، مسـ  ئاین نظریه جدید، مساز دیدگاه  ).291- 2: 1380 ولد و دیگران،(نماید  می

خودکنترلی ضعیف، احتمال بیشتري را براي درگیر شدن فرد در جرم، بـه  . خودکنترلی است

. نمایـد  رم را انـدك مـی  همراه دارد در حالی که خودکنترلی قوي، احتمال درگیر شدن در ج

هاي خاص هستند کـه از آن میـان    گوید که افراد داراي ویژگی نظریه عمومی جرم چنین می

چون عمل از روي انگیزه آنی، عدم حساسیت، خودمحوري و هـوش   توان به مواردي هم می

ها با تأثیرگذاري بر تـوان فـرد در محاسـبه دقیـق      این ویژگی. کمتر از حد متوسط اشاره کرد

 شـین،  ویلیامز و مـک (گذارند  پیامدهاي عملی معین، بر یک کنترل اجتماعی ضعیف تأثیر می

1383 :13 -212.(  
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  هاي تحقیق فرضیه.  4

  .پیوستگی با نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه معکوس دارد. 1

  .باور با نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه معکوس دارد. 2

  .مواد مخدر رابطه معکوس داردخودکنترلی با نگرش نسبت به . 3

  .پیوند با انجمن معتادان گمنام با نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه معکوس دارد. 4

  .عزت نفس با نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه معکوس دارد. 5

  .حمایت اجتماعی با نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه معکوس دارد. 6

  

  روش . 5

  روش تحقیق. 1. 5

در این تحقیق، به اقتضاي ماهیـت  . است 1در این پژوهش روش پیمایشیروش مطالعه 

با توجه به این که ایـن پـژوهش درصـدد    . کار، طرح تحقیق از نوع مقطعی انتخاب شد

نسـبت بـه مـواد     جیبررسی نقش پیوند با انجمن معتادان گمنام و دیگر متغیرهاي میـان 

، نتایج نیز در اند قرار گرفته مخدر است و متغیرها در سطح فرد مورد بررسی و سنجش

 در ضمن کلیه مراحل پـردازش، از طریـق بسـته   . اند همین سطح توصیف و تحلیل شده

  . ده استشانجام ) رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر( 1اس پی اس اس افزاري نرم

  

  گیري جامعه آماري و شیوه نمونه.  2. 5

هـاي   ایران، کـه در جلسـات و برنامـه    جامعه آماري عبارت است از کلیه معتادان گمنام

و واحد مشاهده است گیري جلسه  واحد نمونه در ضمن،. معتادان گمنام  مشارکت دارند

) جامعۀ آماري( در این پژوهش، توزیع جغرافیایی افراد متعلق به جمعیت. نیز فرد است

تان، شـامل اسـ  (بـرداري متعـددي    مورد نظر بسیار پراکنده بوده و بـا واحـدهاي نمونـه   

. ها قرار دارند سروکار داریم که جمعیت هدف ما در آن) شهرستان، شهر، منطقه، جلسات

                                         
1. SPSS 
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برداري تصادفی  مضافاً این که با توجه به شرایط حاکم بر جمعیت مورد نظر، امکان نمونه

وجه  ساده و در نظر گرفتن احتمال مساوي براي انتخاب اعضاي جمعیت مرجع به هیچ

ترین  که متداول» اي اي چندمرحله برداري خوشه نمونه«راین، از روش بناب. باشد میسر نمی

در این . دیباشد، استفاده گرد شیوه انتخاب نمونه در تحقیقات وسیع و پهنانگر پیمایشی می

هاي اولیه منتخب و متعاقبـاً انتخـاب    روش، اصل کلی، به حداکثر رساندن تعداد خوشه

در ). 77: 1376دواس، ( از هر خوشۀ منتخب اسـت تعداد نسبتًا معدودي افراد یا واحد 

در . اي اي چندمرحله برداري خوشه ست از نمونها گیري تحقیق عبارت مجموع، شیوة نمونه

هر منطقه  ایران به ده قسمت تقسیم گردید و سپس از ،واقع، برحسب وضعیت جغرافیایی

ناسب با جمعیت در مرحله بعد مت. یک شهرستان به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شد

هـاي   با توجه به هـدف اصـلی، محـدودیت   . گیري به عمل آمد نمونه ،معتادان آن منطقه

با فرض بیشـترین  درصد و  95هاي انجام شده، با اطمینان  اجرایی و نتایج سایر پژوهش

 1براي حذف اثر طـرح . برآورد شدنفر  385نمونه تعداد  )5/0پی و کیو برابر (ناهمگنی 

چـون در اغلـب    ،بـا ایـن حـال   . برآورد شدنفر  578اي حجم نمونه  شهگیري خو نمونه

جـوابی، الگـوي    بـی (هـا بـه دالیـل گونـاگون      نامه تحقیقات پیمایشی تعدادي از پرسش

براي جلوگیري از  ،قابل استفاده نیستند...) هاي نامربوط و دهی، پاسخ یکنواخت در پاسخ

 تعـداد  تکثیر و توزیع گردید، که نهایتـاً نامه  پرسش 650کاهش حجم نمونه، در مجموع 

  .نامه مورد تحلیل قرار گرفت پرسش 581

 
  ابزار تحقیق.  3. 5

هاي پیوستگی،  ، از مقیاسخود اجرا انجام شدۀ نام ، که با تکنیک پرسشپژوهشدر این  

باور، حمایت اجتماعی، پیوند با انجمن معتادان گمنام، نگرش نسـبت بـه مـواد مخـدر     

) 1993گراسـمیک و برسـیک،   (و خـودکنترلی  ) روزنبـرگ (، عزت نفس )هساخت محقق(

بـا   1محتـوا اعتبـار  عـالوه بـر    نامه، االت پرسشؤس 2جهت برآورد اعتبار. استفاده گردید

                                         
1. Design effect 
2. Validity 
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توافق بر سر اعتبار محتوایی  .نیز استفاده شد 2مطالعه اکتشافی انجام شده، از اعتبار سازه

نهایتاً به نحوه تعریف مفهومی بستگی دارد که براي آزمودن آن طراحی شده  ،یک سنجه

سـاختن   ،محتواي بسیاري از مفاهیم علوم اجتمـاعی  ةتوجه به عدم توافق درباربا .است

ها توافق وجود داشته باشد کار دشواري اسـت، نهایتـاً    هایی که در مورد اعتبار آن سنجه

 ف اسـمی مفهـوم مـورد اسـتفاده پیونـد داشـته باشـد       اعتبار محتواي سنجه باید با تعری

باتوجه به تحقیقات قبلی، مطالعه اکتشافی انجـام شـده بـراي ایـن      ).64: 1383 دواس،(

پیوستگی با نگرش نسبت بـه مـواد    نگرش نسبت به مواد مخدر،تحقیق نیز بین باور با 

ي را در همبستگی معکوس معنـادار نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس با  مخدر

هاي  دست آمده از دادهه ضرایب همبستگی ب. دهد نشان می پی برابر صفرسطح آماري 

به . هماهنگی دارند ۀ پیشینگرفت هاي تحقیقات انجام این تحقیق با روابط حاصل از یافته

عبارت دیگر، این الگوي معکوس رابطه با انتظارات نظـري و پیشـینه پژوهشـی کـامًال     

عتبار سازه مقیـاس نگـرش نسـبت بـه مـواد مخـدر محسـوب        هماهنگ است و مؤید ا

  . شود می

هاي مورد استفاده در این تحقیق نیز از آلفـاي کرونبـاخ    براي سنجش پایایی مقیاس

کـه   ها و مشخص کردن این چنین به منظور انتخاب بهترین گویه هم  .استفاده شده است

بـدین  . نیز استفاده شد 3حلیل گویهها واقعًا به مقیاس تعلق دارند یا خیر، از روش ت گویه

هـاي   گویه ۀاطمینان حاصل گردید که هم 4بعدي بودن معنی که با استفاده از آزمون تک

بعـدي بـودن، تجـانس یـک      آزمون تک. سنجند مفهوم بنیادي یکسانی را می ،هر مقیاس

فقـط  دهد که مقیـاس مـا    بعدي بودن تنها نشان می آزمون تک. نماید مین میأمقیاس را ت

کند که آیا مقیاس مزبور همان  ولی اعتبار، مشخص می. نماید گیري می یک چیز را اندازه

 له مهـم عبـارت  ئهـا، مسـ   در مقیاس. کند یا خیر گیري می موضوع مورد نظر ما را اندازه

                                                                                                
1. Content validity 
2. Costruct validity 
3. Item analysis 
4. Unidimensionality 
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انتخـاب  . هاي مناسب و نامناسب براي پاالیش مقیـاس  ست از تشخیص و تعیین گویها

د که شـامل دو وجـه   شو انجام می "ها تحلیل گویه"ریق فرآیند ها از ط ترین گویه مناسب

هـا بـا    هـا، گویـه   در هر دوي این آزمون. بعدي بودن مقیاس و پایایی هر گویه است تک

شـوند و از روي میـزان همـاهنگی و همبسـتگی درونـی       یکدیگر در رابطه گذاشته مـی 

 .شود ص داده میها تشخی و پایایی آن) بعدي بودن تک( ها با هم، تجانس گویه

    

 ها ضرایب آلفاي کرونباخ نهایی مقیاس .1 جدول

انحراف   میانگین  ابعاد/ مقیاس   ردیف

  معیار

تعداد 

  گویه

آلفاي 

  کرونباخ

 - پایگاه اجتماعی  1

  اقتصادي

34/102  80/39  3  55/0  

  69/0  10  18/2  32/6  عزت نفس  2

پیوستگی با   3

  خانواده

00/15  87/4  6  75/0  

  73/0  6  51/3  04/19  مذهب اپیوستگی ب  4

  82/0  12  94/6  5/34  پیوستگی  5

  76/0  6  18/4  91/18  باور  6

  74/0  6  01/4  98/16  حمایت اجتماعی  7

  71/0  4  9/1  24/10  آنی بودن  8

  81/0  4  3/2  43/9  پشتکار  9

  81/0  4  7/2  64/10  خطرپذیري  10

هاي  فعالیت  11

  جسمانی

73/8  09/2  4  74/0  



  هاي معتادان گمنام در نگرش معتادان به مواد مخدر اثربخشی برنامه

15  

  72/0  4  08/2  4/10  خود محوري  12

  78/0  4  50/2  53/9  خشم  13

  87/0  24  4/8  9/58  داري خویشتن  14

بعد شناختی   16

  نگرش

38/7  30/4  6  76/0  

  72/0  6  43/4  40/7  بعد عاطفی نگرش  15

  78/0  6  10/4  00/7  بعد رفتاري نگرش  17

نگرش نسبت به   18

  مواد مخدر

88/16  25/13  18  88/0  

  80/0  14  84/6  80/26 ان ا پیوند با انجمن  19

  86/0  115  82/21  95/150  نامه کل پرسش  20

 
  تحقیق توصیفی هاي یافته .6

 انـد  درصد آنان را زنان تشکیل داده 5/5گویان این تحقیق را مردان و  پاسخ درصد 6/94

گویان گروه  پاسخ. باشند سال سن می 17/34گویان نمونه به طور متوسط داراي  پاسخو 

ایـن   و انـد  بیشترین سهم را در نمونه داشـته ) درصد40(نفر  246سال با  30تا  21سنی 

گرچـه زنـان کمتـر از    ا. دو گروه زنان و مردان نیز تکرار شده است اکثریت در میان هر

تـري   اند، اما از لحاظ سنی داراي میانگین پـایین  مردان در جلسات انجمن شرکت داشته

 سـال بـوده   50تـا   21توزیع زنان در دامنه سنی این،  اند؛ عالوه بر نسبت به مردان بوده

گوي زنـی مشـاهده    سال هیچ پاسخ 50سال یا باالتر از  20تر از  است و در سنین پایین 

هـاي سـنی بـه چشـم      گویان مرد در تمام گروه این در حالی است که پاسخ. نشده است

  . آیند می

درصد مجـرد   6/36و هل أگویان مت درصد پاسخ 6/41 دهد هاي تحقیق نشان می داده

اي که  فاصله نزدیک میان این دو گویه در مورد مردان نیز صادق است؛ به گونه. اند بوده
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امـا در مـورد زنـان قضـیه      ،انـد  درصد آنان مجرد بـوده  38هل و أدرصد مردان مت 2/42

ولـی بـرخالف    ،اسـت   درصد اکثریت داشته 4/32هل با أدر میان زنان، ت. متفاوت است

 بودن هطلقماست،   هل بیشترین فراوانی را در میان زنان داشتهأاي که بعد از ت هگوی ،مردان

مردان بـوده  بودن کمترین میزان فراوانی نیز مربوط به دو همسري . است) درصد 4/29(

 ،بـر ایـن اسـاس    .انـد  درصد مردان داراي وضعیت چندهمسري بوده 3/1است که تنها 

، پدیـده  )درصـد  6/36( گویـان  میـان پاسـخ  تجـرد در  رواج وجـود   بـا  گفـت تـوان   می

  . است گویان نداشته  چندهمسري رواج چندانی در میان پاسخ

  

 توزیع میزان تحصیالت برحسب جنسیت .1. 6

  جنسیت

  سطح تحصیالت 

  جمع  زنان  مردان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  3/1  8  0  0  4/1  8  بیسواد

  9/11  73  7/14  5  7/11  68  ابتدایی

  5/32  200  3/35  12  4/32  188  سیکل

  4/44  273  4/32  11  1/45  262  دیپلم

  7/4  29  8/11  4  ¾  25  کاردانی

  7/4  29  9/2  1  8/4  28  کارشناسی

 کارشناسی ارشد

  وباالتر

2  3/0  1  9/2  3  5/0  

  100  615  100  34  100  581  جمع

  54/9  85/9  52/9  میانگین
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گویان داراي  درصد از کل پاسخ 4/44دهد،  میهاي جدول فوق نشان  گونه که داده همان

گویان،  این در حالی است که از میان تمام پاسخ. باشند در سطح دیپلم می تتحصیال

 8(درصد  4/1اند، که این میزان براي زنان صفر و براي مردان  سواد بوده درصد بی 3/1

. ده استبو 54/9گویان  میانگین تحصیالت مجموع پاسخ. است  گزارش شده) نفر

 کمتر بوده) 85/9(نیز از میانگین تحصیالت زنان ) 52/9(میانگین تحصیالت مردان 

بنابراین، زنان از لحاظ میانگین تحصیالت در سطح باالتري نسبت به مردان قرار . است 

گونه که در جدول نیز به خوبی پیداست، بیشترین میزان تجمع هر دو  همان. اند داشته

اي که بیش از  به گونه است؛در سطح سیکل و دیپلم  ،ظ تحصیلیگروه جنسیتی از لحا

  .هاي تحصیلی قرار دارند درصد مردان در این گروه 70درصد زنان و  60

  گویان برحسب وضعیت اشتغال توزیع پاسخ .2. 6

  جنسیت

 وضعیت

  اشتغال

  جمع  زنان  مردان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  34  209  4/79  27  3/31  182  بیکار

  66  406  6/20  7  7/68  399  شاغل

  100  615  100  34  100  581  جمع

برحسـب جنسـیت بـه نمـایش     را گویـان   توزیع وضعیت اشتغال پاسخ 3 جدول        

گویان شاغل  درصد مجموع پاسخ 66دهند  هاي جدول فوق نشان می داده. گذارده است

در این میان، تفـاوت میـان   . ندهستنگویان بیکار  درصد پاسخ 34باشند، در حالی که  می

گو بیکـار   درصد زنان پاسخ 80در حالی که نزدیک به . گیر است زنان و مردان نیز چشم

از سـوي دیگـر در حـالی کـه     . انـد  درصد مردان دچار این وضعیت بوده 3/31اند،  بوده



  هاي معتادان گمنام در نگرش معتادان به مواد مخدر اثربخشی برنامه

18  

ـ  6/20اند، تنها  گو خود را شاغل برشمرده درصد مردان پاسخ 70نزدیک به   ،اندرصد زن

گویان ایـن   دهد که در جمعیت پاسخ این آمار به خوبی نشان می. اند شاغل گزارش شده

مردان بوده و زنان کمتـر بـه    اختیارتحقیق نیز مانند سطح کالن جامعه، بازار اشتغال در 

اما نباید این نکته را نیز از ذهن دور داشت که هر دو گروه داراي . اند آن دسترسی داشته

  . اند باالیی بوده میزان بیکاري

  اقتصادي –گویان برحسب پایگاه اجتماعی  توزیع پاسخ .3. 6

شاخص تحصیالت، درآمـد  سه گویان از  اجتماعی پاسخ ـبراي سنجش پایگاه اقتصادي  

گانه فـوق و ترکیـب    هاي سه و شغل استفاده شده است و پس از استاندارد کردن مقوله

آن بـه صـورت ترتیبـی در      متغیر مورد نظر به دست آمده است کـه نتیجـه   ،ها با هم آن

 :ارائه شده است 4جدول 

اقتصادي به تفکیک ـ گویان برحسب سطح پایگاه اجتماعی  توزیع پاسخ .4جدول 

 جنسیت

  جنسیت

  پایگاه

  اقتصادي -اجتماعی

  جمع  زنان  مردان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  6/55  342  2/91  31  5/53  311  پایین

  5/39  243  8/8  3  3/41  240  متوسط

  9/4  30  0  0  2/5  30  باال

  100  615  100  34  100  581  جمع

) درصـد  6/55(گویان  توان گفت که اکثر پاسخ هاي جدول مذکور می بر اساس داده

اند  داشتهدر حالی که تعداد کسانی که در پایگاه باال قرار . اند در پایگاه پایین جاي گرفته
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درصـد   5/39دهنـد کـه    چنـین نشـان مـی    هـا هـم   داده. بوده است) درصد 9/4(نفر  30

عالوه بر این، بـا نگـاهی بـه    . اند اجتماعی متوسطی داشته ـ گویان پایگاه اقتصادي  پاسخ

اند،  پایین جاي گرفته  در طبقه) درصد 2/91(در حالی که بیش از دو سوم زنان  ،جدول

درصد مردان  2/5طور در حالی که  همین. ند قرار دار در این طبقه نیزدرصد مردان  5/53

چنین پایگـاهی   از زنانیک  اند، هیچ اجتماعی باالیی برخوردار بوده ـاز پایگاه اقتصادي  

 3/41حالی که  سان، در در طبقه متوسط نیز وضع به همین منوال است، بدین. اند نداشته

در ) نفـر  3(درصـد زنـان    8/8اند، تنها  ه جاي گرفتهدر این طبق) نفر 240(درصد مردان 

توزیـع  گفـت  توان  بنابراین نتایج می. اند اجتماعی متوسط جاي گرفتهـ   پایگاه اقتصادي

عـالوه بـر   . استاي جنسیتی برخوردار  گویان از صبغه اقتصادي پاسخ ـ  پایگاه اجتماعی

ـ  درصـد پاسـخ   90نباید از نظر دور داشت که بـیش از   ،این ان از پایگـاه اجتمـاعی   گوی

  . اند که آمار بسیار باالیی است متوسط به پایینی برخوردار بوده

  گویان برحسب تعداد دفعات دستگیري توزیع پاسخ .4. 6

تـا بـه حـال چقـدر بـه خـاطر       « پرسـش  گویان در برابـر  پاسخ ،براي سنجش این متغیر

گرفته و تعداد دفعات دسـتگیري  قرار » اید هاي مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده فعالیت

اي بوده است؛  سطح سنجش این متغیر نیز به صورت فاصله. اند خویش را گزارش کرده

توزیـع ایـن    5 در جدول. اما براي سهولت در فهم آن به متغیر ترتیبی تبدیل شده است

  .متغیر آورده شده است

  

 گویان بر حسب تعداد دفعات دستگیري توزیع پاسخ .5جدول

  جنسیت

  تعداد

  دفعات دستگیري

  جمع  زنان  مردان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
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  2/45  278  5/73  25  5/43  253  اصًال

  6/34  213  6/17  6  6/35  207  بار  3تا  1

  9/9  61  0  0  5/10  61  بار  6تا  4

  0/9  55  0/9  3  0/9  52  بار  9تا  7

  3/1  8  0  0  4/1  8  بار و بیشتر 10

  100  615  100  34  100  581  جمع

گاه به  گویان هیچ درصد پاسخ 2/45هاي گزارش شده در جدول فوق،  بر اساس داده

درصد مردان  5/43از این میان . اند هاي مرتبط با مواد مخدر دستگیر نشده خاطر فعالیت

این در حـالی اسـت کـه    . اند گاه دستگیر نشده ند که هیچا درصد زنان بیان داشته 5/73و 

ایـن میـزان   . انـد  بـار طعـم دسـتگیري را چشـیده    سـه  گویان یک تـا   پاسخدرصد  6/34

 ،از سوي دیگر. درصد بوده است 6/17درصد و براي زنان  6/35دستگیري براي مردان 

تـا   ،بار و بیشتر کامالً نزولی بـوده اسـت   10 ۀاصالً تا گوی ۀها از گوی روند توزیع پاسخ

بـار   10ري خویش را بیش از یدفعات دستگگویان تعداد  درصد پاسخ 3/1جایی که تنها 

  .اند اعالم کرده

  

  گویان برحسب دفعات لغزش در مدت زمان شرکت در انجمن توزیع پاسخ .5. 6

  جنسیت

  دفعات

 لغزش

  جمع  زنان  مردان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  5/53  329  9/55  19  4/53  310  اصًال

  9/31  196  4/29  10  0/32  186  بار 3تا  1
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  0/8  49  8/8  3  9/7  46  بار  6تا  4

  4/3  21  0  0  6/3  21  بار  10تا  7

  2/3  20  9/5  2  1/3  18  بار 10بیش از 

  100  615  100  34  100  581  جمع

  8/1  8/1  8/1  میانگین 

منظور از این متغیر تعداد دفعاتی است که فرد پس از آمدن به انجمـن معتـادان گمنـام    

 .لغـزش داشـته اسـت    ،انجمـن رایـج در  اقدام به مصرف مواد مخدر کرده و بـه تعبیـر   

 در مدتی که در انجمن شرکت داشـتید، چنـد بـار لغـزش    « پرسشگویان در برابر  پاسخ

مطـرح شـده    پرسـش گونـه کـه از    مانه. اند تهقرار گرف» اید داشته) مصرف مواد مخدر(

لغزش  اتاي و برحسب دفع هاي خود را به صورت فاصله گویان جواب آید، پاسخ برمی

اي صورت گرفته است؛ اما  سنجش این متغیر به صورت فاصله ،از این رو. اند ذکر کرده

 نبـی مق هاي جدول فـو  داده. براي سهولت در فهم آن به متغیر ترتیبی تبدیل شده است

گـاه   گویان پس از شرکت در جلسات انجمن، هـیچ  آن هستند که بیش از نیمی از پاسخ

این نسبت براي مردان و زنان نیز تکرار شده ). اند لغزشی نداشته(اند  مواد مصرف نکرده

اند که پس از  گو بیان داشته درصد زنان پاسخ 56درصد مردان و  54به نحوي که . است

گویـان نیـز    درصد پاسخ 32از سوي دیگر . اند گاه لغزشی نداشته شرکت در انجمن هیچ

درصد افراد پـس   10این در حالی است که کمتر از  .اند بار لغزش داشته سهبین یک تا 

گویـان   از سوي دیگر متوسط پاسـخ . اند بار لغزش داشته 7از شرکت در انجمن بیش از 

ن نسبت هیچ تفاوتی میان مردان و زنان ای. اند لغزش داشته) بار8/1(بار دو نمونه کمتر از

بار را به زبـان آمـاري تحـت عنـوان     سه سان، اگر لغزش بین یک تا  دینب. نداشته است

گویان لغزشی در حد اصالً و  درصد پاسخ 85بیش از گفت توان  می ،بسیارکم تعبیر کنیم

  . اند بسیار کم داشته
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  مواد مخدرگویان برحسب نگرش نسبت به  توزیع پاسخ .6. 6

هاي ابعاد مختلف نگـرش نسـبت بـه مـواد      تحقیق، گویه ۀبه متغیر وابست دستیابیبراي 

گویان برحسب نگرش نسبت به  جدول ذیل توزیع پاسخ. مخدر با یکدیگر ترکیب شدند

  .دهد مواد مخدر را نشان می

  گویان برحسب گرایش نسبت به مواد مخدر توزیع پاسخ .7جدول 

  جنسیت

 گرایش نسبت 

  به مواد مخدر

  جمع  زنان  مردان

تعدا

  د

در

  صد

تعدا

  د

در

  صد

تعدا

  د

در

  صد

  7/4  29  0  0  5  29  ضعیف

  3/33  205  9/52  18  2/32  187  متوسط

  62  381  1/47  16  8/62  365  قوي

  100  615  100  34  100  581  جمع

قوي نسـبت   گرایشیگویان از سطح  درصد پاسخ 62هاي جدول فوق  بر اساس داده

درصد نیز از سطح ضعیفی  7/4این در حالی است که . اند به مواد مخدر برخوردار بوده

گـو در ایـن    کـدام از زنـان پاسـخ    جاسـت کـه هـیچ    نکته مهم در این. اند برخوردار بوده

نفـر از   29این در حالی است که . اند ضعیف جاي نگرفته گرایشیبندي در حوزه  تقسیم

بیش از نیمـی از   ،از سوي دیگر. اند در این حوزه مکان یافته) درصد 5( گویان مرد پاسخ

درصـد   2/32در حالی کـه   ،اند متوسط قرار داشته گرایشیدر سطح ) درصد 9/52( زنان

ي تـوزیعی  اقـوي نیـز مـردان دار    گرایشدر بخش . اند مردان در این بخش جاي گرفته

برخـوردار   1/47تـوزیعی برابـر بـا    در حالی کـه زنـان از    ،اند درصد بوده 8/62برابر با 

  . اند بوده
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  هاي تحلیلی یافته. 7

در این تحقیق براي تعیین اثر متغیرهاي مستقل از روش رگرسیون چند متغیـره جبـري   

شـامل حمایـت   (استفاده شده است که در آن تمامی متغیرهاي مستقل تحقیق ) زمان هم(

به ) خودکنترلی، باور، پیوند با انجمن، پیوستگی یا داري اجتماعی، عزت نفس، خویشتن

  . شوند زمان وارد معادله می طور هم

نگرش نسبت به مواد (تحلیل رگرسیون چند متغیره براي تبیین متغیر وابسته  .1. 7

  ) مخدر

  نگرش نسبت به مواد مخدر  کننده ثیر مدل تبیینأضرایب ت. 8 جدول

معنادا ضرایب همبستگی

  ري

 متغیر بی  بتا  تی

دوبدو
1  

جزئی
2  

سطح 

  3صفر

     

230/

0-  

261/

0-  

403/0-  0000

/0  

67/6

-  

26/0

-  

82/0

-  

  باور

214/

-0  

244/

0-  

318/0-  000/

0  

16/6

-  

23/0

-  

45/0

-  

پیوند با 

  انجمن

174/

0-  

201/

0-  

341/0-  000/

0  

05/5

-  

19/0

-  

30/0

-  

 خویشتنداري

  )خودکنترلی(

064/

0-  

074/

0-  

263/0-  000/

0  

83/1

-  

07/0

-  

14/0

-  

  پیوستگی

                                         
1. Pair 
2. Partial 
3. Zero order 
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033/

0-  

039/

0-  

249/0-  14/0  95/0

-  

05/0

-  

23/0

-  

  عزت نفس

003/

0- 

003/

0- 

125/0- 74/0 07/0

- 

003/

0- 

09/0

- 

حمایت 

 اجتماعی

  000/0= سطح معناداري        22/38= اف     27/0= مجذور آر      52/0= آر 

محاسـبه  52/0معـادل  ) آر(دهد ضریب همبستگی چندگانـه   نشان می 8هاي جدول  داده

متغیـر حمایـت اجتمـاعی، عـزت نفـس،       شـش ایـن مطلـب اسـت کـه      نبـی مشده که 

بـا   52/0زمان  ، باور، پیوند با انجمن و پیوستگی به طور هم)خودکنترلی( داري خویشتن

) مجـذور آر (ضـریب تعیـین    .نگرش نسبت به مواد مخدر ارتبـاط و همبسـتگی دارنـد   

درصد از تغییـرات نگـرش نسـبت بـه      30عنی حدود محاسبه شده است، ی 27/0معادل 

مانده تغییرات متعلق  باقی. شود گانه مذکور توضیح داده می ششمواد از طریق متغیرهاي 

مشاهده شده مبنی  افنسبت . باشد که خارج از این بررسی هستند به عوامل دیگري می

در سطوح بسیار محاسبه شده است که  22/38داري ضریب تعیین معادل  بر آزمون معنی

  .)000/0معناداري برابر (دار است  باالي آماري معنی

بینی متغیـر   از متغیرهاي مستقل در تبیین و پیش یک که سهم کدام براي تشخیص این

یـک کمتـر، بایـد بـه      یعنی نگرش نسبت به مواد مخدر بیشتر است و سهم کدام ،وابسته

یونی اهمیـت نسـبی هـر متغیـر     در جدول معادله رگرس. جدول رگرسیونی مراجعه شود

هاي رگرسـیونی بـه    مستقل در توضیح تغییرات وابسته با مشاهده مقدار ضرایب یا وزن

هاي رگرسیون اعم از ضرایب خام یا غیـر اسـتاندارد و    عالمت منفی وزن. آید دست می

ثیر منفی و معکوس متغیرهاي مستقل بر نگـرش نسـبت   أدهنده ت ضرایب استاندارد نشان

ثیر منفی بر متغیـر  أهاي بررسی شده داراي ت از این رو تمامی متغیر. مخدر است به مواد

دهد که همـه متغیرهـاي مسـتقل مـورد بررسـی       جداول رگرسیونی نشان می. دان وابسته

  . هاي متفاوتی هستند ها داراي وزن معنادار بوده و هریک از آن
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متغیر باور بـا ضـریب    دهد که نشان می 8ثیر استاندارد موجود در جدول أضرایب ت

کننده نگرش نسبت به مـواد مخـدر    بینی ترین پیش قوي ،-26/0 بتا برابر ثیر رگرسیونیأت

 -23/0 بتا برابر در رتبه دوم، متغیر پیوند با انجمن با ضریب استاندارد رگرسیونی. است

یعنـی حمایـت اجتمـاعی، عـزت نفـس،       ،قرار دارد که نسـبت بـه چهـار متغیـر دیگـر     

در رتبـه سـوم   . بینی بیشـتري دارد  و پیوستگی قدرت پیش) خودکنترلی(اري د خویشتن

 بتا برابـر  قرار دارد که با ضریب استاندارد رگرسیونی) خودکنترلی(داري  متغیر خویشتن

نسبت به سه متغیر دیگر یعنی حمایت اجتماعی، عزت نفس و پیوستگی داراي  ،-19/0

ارم متغیر پیوستگی قرار دارد که بـا ضـریب   مرتبه چه در. باشد قدرت تبیین بیشتري می

نسبت به دو متغیر دیگـر یعنـی، حمایـت اجتمـاعی و     ، -07/0بتا برابر  ثیر رگرسیونیأت

در مرتبه پنجم نیز متغیر عزت نفس قرار دارد که با . ثیر بیشتري استأپیوستگی داراي ت

دیگر یعنـی حمایـت   نسبت به متغیر ، -05/0بتا برابر ثیر استاندارد رگرسیونی أضریب ت

ـ . ثیر بیشتري استأاجتماعی داراي ت ثیر أدر مرتبه آخر نیز حمایت اجتماعی با ضریب ت

شـش  بینـی را در بـین    قرار دارد که کمترین قـدرت پـیش  ، -003/0 بتا برابررگرسیونی 

  .متغیر مستقل موجود در مدل داراست
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  تحلیل مسیر.  2. 7

  ت به مواد مخدرنمودار تحلیل مسیر نگرش نسب .1نمودار 

  
  

  

27/0 

29/0 

11/0 

21/0 

26/0 

17/0 

097/0 
07/0 - 

26/0 - 

19/0 - 

23/0- 

003/0 - 

05/0 -

 خودکنترلی

 عزت نفس

حمایت 

 اجتماعی

  رباو

 پیوند با انجمن

 ممعتادان گمنا

 پیوستگی

نگرش 

نسبت به 

 مواد مخدر
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  تحلیل مسیر نگرش نسبت به مواد مخدر اصالح شده نمودار .2نمودار 

  

  

  گیري نتیجه. 8

تـرین   قوي) -26/0(ها، متغیر باور  آثار مستقیم متغیر مدل تحلیلی اصالح شده بر اساس

باشد و بر اسـاس اسـتناد بـه     کننده نگرش نسبت به مواد مخدر می بینی ترین پیش و مهم

حمایت اجتماعی، عزت  ثیر بر متغیرهايأآثار غیرمستقیم، متغیر پیوند با انجمن به دلیل ت

بینـی   تـرین پـیش   مهم -13/0، باور و با ضریب مسیر )خودکنترلی( داري نفس، خویشتن

ثیرات کلـی متغیرهـاي   أبـر اسـاس بررسـی تـ    . استکننده نگرش نسبت به مواد مخدر 

) -26/0(الگوي تحلیلی تحقیق بر متغیر وابسـته، متغیرهـاي بـاور و پیونـد بـا انجمـن       

بعـد از ایـن دو   . کننده نگرش نسـبت بـه مـواد مخدرنـد     بینی ن پیشتری ترین و مهم قوي

بیشـترین   )-13/0(پیوسـتگی   و )-23/0) (خـودکنترلی ( داري متغیر، به ترتیب خویشتن

  . اند ثیر را بر نگرش نسبت به مواد مخدر داشتهأت

11/0 

21/0 

26/0 

17/0 

097/0 
08/0 - 

26/0- 

20/0- 

24/0- 

خود 

 کنترلی

  رباو

 پیوند با انجمن

 معتادان گمنام

 پیوستگی

نگرش 

نسبت به 

 مواد مخدر
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و  گیاولین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه معکوس و معنادار بین پیوسـت 

ترین مفهوم در نظریـه هیرشـی    پیوستگی که مرکزي. نسبت به مواد مخدر استنگرش 

است و در بسیاري از تحقیقات پیرامون انحراف مورد آزمون تجربی قرار گرفته اسـت،  

بنابراین تعلقات روانی و عاطفی افراد که ضمن . بر روي تعلق خاطر افراد متمرکز است

دهد، علت عدم ارتکاب  این ارتباط شکل می گیرد و به پیوستن با دیگران مهم شکل می

اي کـه بـه    در واقع فرد به دلیل توجه و عالقه. استاز جانب ایشان رفتارهاي انحرافی 

ها  ها و تمایالت آن آید که به خواسته دیگران مهم دارد، این احساس در او به وجود می

احتمال دارد به نقـض   ها را به خود جلب کند، از این رو کمتر پاسخ داده، نظر مثبت آن

 ،قابل ذکر است تحقیقات بسـیاري قبـل از ایـن   . هنجارهاي اجتماعی و اخالقی بپردازد

نتایج تحقیـق   ،به عنوان مثال. اند یید کردهأرفتارهاي انحرافی را ت ی ورابطه بین پیوستگ

معکـوس و   بـا رفتارهـاي انحرافـی رابطـه     نشـان داد پیوسـتگی  ) 2002( هابنر و بـتس 

  . داشته است معناداري

یید قرار گرفت، مبین رابطه معکـوس بـین   أیکی دیگر از فرضیات تحقیق که مورد ت

باور، میـزان اعتبـاري اسـت کـه فـرد بـراي       . استباور و نگرش نسبت به مواد مخدر 

هـا   توانـد از آن  شود در حـالی کـه مـی    معیارهاي جامعه و گروه قایل است و باعث می

مانند باور به نیکوکاري، باور به حسن شهرت، بـاور  . بماندبند  ها پاي تخلف کند، به آن

باور، عقیده داشتن به اخـالق  . آزاري به قانون، باور به زشتی محرمات و بیزاري از مردم

ثر است که انحراف را ؤلذا اعتقادات محکم و م. استهاي قانونی  عرف و تحسین شیوه

هیرشی، هرچه افراد به پیـروي از   نظریهبر اساس . دهد نه اعتقادات متناقض کاهش می

رود کـه بـه    د احتمال بیشتري مـی نکمتري داشته باش اعتقادقواعد و هنجارهاي جامعه، 

انحراف به علت فقدان اعتقاد و باور به . انحراف و نقض قوانین و هنجارها روي آورند

جامعه  فردي که خود را تحت تأثیر اعتقادات معمول در. دکن می بروزهنجارها و قوانین 

دهد  این رابطه نشان می. دکن نمی احساسنبیند، هیچ وظیفه اخالقی براي رعایت قوانین 

که اگر فرد به نظام هنجارهاي اجتماعی اعتماد داشته باشد و ضرورت وجودي قـوانین  
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از تحقیقـات تجربـی پیشـین    . شـود  ها را نقض کند، کم می که آن احتمال این ،را بپذیرد

  . یید کرده استأوجود رابطه فوق را ت) 2007(نیا و پرایدمور  جمله علیوردي

هاي تحقیق وجود یک رابطه معکوس بین پیوند با انجمـن معتـادان    چنین، یافته هم

هـاي   انجمـن « چـون  هـایی هـم   گروه. یید کرده استأگمنام و گرایش به مواد مخدر را ت

فرادي هستند که به دنبال غلبه بر مشکالت ناشی منبعی بسیار مهم براي ا» معتادان گمنام

خواهنـد یکـدیگر را    شوند که می از معتادانی تشکیل می ان ا هاي گروه. از مواد مخدرند

ان ا  ها و خـدمات  رسانی مستقیم به دیگر معتادان، و شرکت در فعالیت در بهبودي، پیام

کند تا این وظـایف را   استفاده میان ا  هاي اصلی که یک گروه یکی از راه. حمایت کنند

تواننـد تجـارب    ان ا اسـت کـه در آن معتـادان مـی     به انجام برساند، برگزاري جلسـات 

حمایت کنند، و این پیـام   همبهبودي را با یکدیگر در میان بگذارند و در همان حال از 

ا فـراهم  اي ر و مجموعه استگروه وسیله اصلی رساندن پیام . برسانندنیز را به دیگران 

واردان بتوانند با معتادان در حال بهبودي همسانی پیـدا کننـد و فضـاي     آورد که تازه می

ثر ؤهاي خودیاري نظیر انجمن معتادان گمنام روش م گروه. الزم جهت بهبودي را بیابند

هـا   سـت و عضـویت افـراد همگـن در آن    الی مثل اسـترس، رنـج و درد   یمقابله با مسا

دردمند با مشـارکت اعضـاء از    ياین گروه اعضا.  ي را تقویت کندتواند تغییر رفتار می

طریق اعتراف، گوش کردن به یکدیگر و یـادگیري از یکـدیگر، یـک گـروه درمـانی را      

هـاي   هاي خودیاري براي خدمت به عنوان جایگزین سیسـتم  این گروه. دهند تشکیل می

در جاي دیگـري در جامعـه   کنند که  اند و نوعی امداد را فراهم می حمایتی طراحی شده

گروه خودیاري در نظـر   يبراي اعضاکه  یدر واقع، مفیدترین عوامل .در دسترس نیست

ند از به وجود آمدن حس مقبولیت، به هم پیوستگی و راهنمایی ا شوند عبارت گرفته می

گیرند که  هاي خودیاري نظیر انجمن معتادان گمنام یاد می اعضاي گروه. در درون گروه

 آیـد بـه صـورت مولـدتر و     شـان بـه وجـود مـی     هایی کـه در زنـدگی   ن با بحرا چگونه

مشارکت در انجمن معتادان گمنام عـزت نفـس و اعتمـاد بـه     . تر مقابله کنند استرس کم

 يهاي خودیاري این است که اعضا دهد و جنبه قابل توجه این گروه نفس را افزایش می
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توان گفت که عضویت و مشارکت در  چنین می هم. کنند به یکدیگر کمک می آن متقابالً

بـر  . هاي خودیاري نظیر معتادان گمنام خود یک منبع مهم حمایت اجتماعی است گروه

این اساس هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشد متناظر با آن میـزان عـزت نفـس بیشـتر     

عبارتی داشتن حمایت اجتماعی کمتر با میـزان عـزت نفـس کمتـر     ه ب. است و بالعکس

گیرد و گسـتره و میـزان آن را    بستري که حمایت اجتماعی در آن شکل می. رتباط داردا

ایـن  . کند روابط اجتماعی است که افراد در قالب تعامالت با یکـدیگر دارنـد   تعیین می

روابط اجتماعی در شکل ساختارهاي حمـایتی و کارکردهـاي حمـایتی داراي تـأثیرات     

تغییرات منفی و کاهش روابط اجتماعی با تقلیل . اند مستقیم و غیرمستقیم بر عزت نفس

از جملـه   ـ  شرایط کاهش عزت نفس و گرایش به رفتاهاي انحرافی  ،حمایت اجتماعی

از این لحاظ پیوند با انجمن معتادان گمنام از . کنند را فراهم می ـگرایش به مواد مخدر  

در . را براي افـراد دارد است که قابلیت فعال شدن در مواقع اضطراري   جمله پیوندهایی

طور منظم با یکدیگر در تماس هسـتند و از اوضـاع هـم اطـالع     ه ها افراد ب این دوستی

. شـوند  به هنگام برخورد با مشکالت، از منابع حمایتی دوسـتان برخـوردار مـی   و  دارند

کسانی که معتاد به الکل یا مواد مخدر هستند در احساسات، روابـط خـود و دیگـران و    

دهند تنها باشند و از  ها اغلب اوقات ترجیح می آن .ن مشکل خود تنظیمی دارندرفتارشا

کند و در حـالی   انجمن معتادان گمنام در این موقعیت انزوا نفوذ می. دیگران جدا شوند

کند با دیگران ارتبـاط برقـرار کنـد، بـا حمایـت اجتمـاعی از وي        که به معتاد کمک می

در سـطح  . شـود  ش او نسبت به موا د مخدر مـی موجب فزونی عزت نفس و تغییر نگر

هاي با ثبات، که در آن روابط نزدیک و صمیمی وابستگی  توان گفت اجتماع کالن نیز می

اند که دائمًا خود را نیازمند محیط اجتماعی بدانند،  دهد و افراد عادت کرده را اشاعه می

هـا   د و منبع حمایتی آنهنگامی که الگوي روابط و پیوندهاي نزدیک و صمیمی بین افرا

رو،   از ایـن . گیرنـد  مورد تهدید واقع شود، بیشتر در معرض رفتارهاي انحرافی قرار می

هاي خانوادگی و پیوندهاي دوستی و  توان انتظار داشت که باالبودن گسیختگی علقه می

احساس عدم حمایت اجتماعی به نوبه خود به منزله شرایط مستعدکننده بـروز گـرایش   
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میلـر و  ، )1995(مونتگومري و دیگران مطالعات انجام شده توسط . استاد مخدر به مو

مـک  الیس و ، )1993(هرینگر جانسون و ، )1994( تیکمو و همکاران ،)1995( ورینیس

دهـد   ید نتایج این تحقیق است و نشان مـی ؤم )1995(فرانی  کریستو و و) 1992(کلور 

و انجمن معتادان گمنام با خـودداري از   هاي گمنام که حضور در جلسات انجمن الکلی

  .مصرف مواد همبستگی مثبت دارد

یکی دیگر از نتایج تحقیق مبین وجود رابطه معکوس و معنادار بین خـودکنترلی و  

خودکنترلی به معناي تـوان افـراد در محدودسـاختن    . استنگرش نسبت به مواد مخدر 

بط شناخته شده بـین بزهکـاري و   خودکنترلی پایین، شمار فراوانی از روا. خویش است

در واقع، ارتباط میان همساالن بزهکـار و بزهکـاري بـر    . نماید عوامل دیگر را تبیین می

شود که احتماًال جوانان داراي خودکنترلی پایین کسانی را بـه   این واقعیت تبیین می  پایه

. شـند وجو خواهند کرد کـه داراي خـودکنترلی پـایین با    عنوان یک گروه همسال جست

 شان مشکالتی دارند، که اند، در حفظ شغل هایی که داراي خودکنترلی پایین چنین، آن هم

له ئلـذا مسـ  . کنـد  له هر نوع ارتباط میان بیکاري و رفتار مجرمانـه را تبیـین مـی   ئاین مس

اصلی، خودکنترلی است و خودکنترلی ضعیف، احتمال بیشتري را براي درگیر شدن فرد 

در حالی که خودکنترلی قوي، احتمال درگیر شـدن در جـرم را    ؛ارددر جرم، به همراه د

هـاي خـاص    گوید که افراد داراي ویژگـی  نظریه عمومی جرم چنین می. نماید اندك می

چـون عمـل از روي انگیـزه آنـی، عـدم       توان بـه مـواردي هـم    هستند که از آن میان می

ـ . حساسیت، خودمحوري و هوش کمتر از حد متوسـط اشـاره کـرد    هـا بـا    ن ویژگـی ای

تأثیرگذاري بر توان فرد در محاسبه دقیق پیامدهاي عملی معین، بر یک کنترل اجتماعی 

هـا در   کننـد کـه ایـن ویژگـی     گاتفردسن و هیرشی استدالل می. گذارند ضعیف تأثیر می

تـاکنون  . مانـد  شود و در تمام طول زنـدگی بـاقی مـی    ریزي می مراحل اولیه زندگی پایه

خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی به عمل آمده اسـت و    ربی از نظریهچندین آزمون تج

  هفتـ رقـرار گ بررسی  موردهاي میان خودکنترلی پایین و اعمال مجرمانه  پیوستگی عمدتًا

انـد   ییـد کـرده  أاز جمله تحقیقاتی که روابط مشاهده شـده در ایـن پـژوهش را ت   . ستا
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، بونـد و  )1993(، گراسـمیک  )2007( توان به مطالعات انجام شـده توسـط هیگینـز    می

  .اشاره نمود) 2003(گیبس و ) 2001( فوکس

هاي حمایت اجتماعی و معتادان گمنام ممکن  نتایج مربوط به شاخص نبودنمعنادار

است به همپوشی مفهومی میان متغیرهاي حمایت اجتمـاعی، پیوسـتگی بـه خـانواده و     

هاي مربوط به همبستگی مرتبه  زیرا داده. پیوند با انجمن معتادان گمنام نسبت داده شود

صفر بین حمایت اجتماعی و نگرش نسبت به مواد مخدر بدون کنترل سـایر متغیـر هـا    

عـزت نفـس، خـودکنترلی،    (هاي مستقل  بوده است که پس از کنترل سایر متغیر -12/0

ت کاهش یافته است و این بدین معنی اس -003/0به ) باور، پیوند با انجمن و پیوستگی

توضـیح   يمتغیرهـاي دیگـر  را که رابطه بین این دو متغیـر کـاذب بـوده و ایـن رابطـه      

درصد از تغییرات نگـرش نسـبت بـه مـواد      27مدل تحلیلی این تحقیق صرفًا . دهند می

مانـده آن را   تواند توضیح دهـد و بـاقی   مورد تحقیق میمعتادان گمنام مخدر را در میان 

 گفتنـی . اسـت ه خارج از حیطه بررسـی ایـن تحقیـق    کنند ک متغیرهاي دیگري تبیین می

از بستر اجتماعی آن در جامعه جـدا   بایداست گرایش معتادان گمنام به مواد مخدر را ن

د و درك علل گرایش معتادان گمنام به مواد مخدر مستلزم شـناخت عوامـل بیرونـی    کر

  .  باشد جامعه نیز می
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  )متغیرها  سازي تعاریف مفهومی و فرآیند مقیاس(پیوست 

 12دن این مفهوم از کر گیري مفهوم پیوستگی و براي عملیاتی براي سنجش و اندازه

مبناي هاي مقیاس پیوستگی به خانواده بر  تدوین گویه. گویه استفاده شده است

نیا و  ؛ علیوردي2002؛ هیوبنر و بتیس، 1380طالبان، ( هاي پیشین بوده است پژوهش

   ).2007پریدیمور، 

  سازي میزان پیوستگی فرآیند مقیاس .1 جدول

تعریف  متغیر بعد ها گویه

  مفهومی

ام  توانم درباره آن با خانواده هنگامی که مشکلی دارم، می

 صحبت کنم
ده

وا
خان

ه 
ی ب

تگ
وس

پی
 

ی 
تگ

وس
 پی

ان
یز

م
 

ت
اس
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 با

رد
ه ف

 ک
ت
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ند
یو

ن پ
زا

 می
قه

ال
 ع

 یا
ی

تگ
وس

پی
. 

 برم  ام لذت می از زندگی با خانواده

 ام دارم خاطرات خوشی از با هم بودن با خانواده

 کنم                        ام احساس تنهایی می در خانواده

دانند که با  ام می روم، خانواده بیرون میهنگامی که از خانه 

  چه کسانی معاشرت دارم

  دوست دارم که مثل پدرم باشم

  به خداوند اعتقاد دارم

ب
ذه

ه م
ی ب

تگ
وس

پی
  

  به بهشت و جهنم اعتقاد دارم

خدا براي جبران  کنم و از گاهی اوقات احساس توبه می

  خواهم  گناهانم کمک می

  کنم گناه احساس عذاب وجدان میپس از ارتکاب 

ست که یک شغل درآمدش حالل باشد، مهم این یمهم ن

  است که آن شغل پردرآمد باشد 
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خود را در به جاي آوردن نمازهاي پنج گانه مقید 

  دانم می

  

  سازي میزان باور فرآیند مقیاس .2جدول 

هـاي   تدوین گویه. استفاده شده استگویه  9گیري مفهوم باور از  براي سنجش و اندازه

  ).2007نیا و پریدیمور،  علیوردي( باشد مقیاس باور بر اساس تحقیقات پیشین می

تعریف  متغیر  ها گویه

  مفهومی

 وارد سینما شود اشکالی ندارد تاگر کسی بدون بلی

ور
 با

ان
یز

م
 

ش
رز

ه ا
د ب

فر
ي 

دار
وفا

 
وه

گر
ی 

الق
اخ

ل 
صو

و ا
ها 

 

کرایه سوار تاکسی شود اگر کسی بدون پرداخت 

 اشکالی ندارد

پول  داریم، باید بابت هر چیزي که از مغازه برمی

 پرداخت شود

 باید سعی کنیم از قانون اطاعت کنیم

تواند آن را براي  اگر کسی کیف پولی را پیدا کند، می

 خودش بردارد

عبور کردن از چراغ  اگر پلیس در سر چهارراه نباشد،

 اشکالی نداردقرمز 
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  )1382قدسی، ( سازي حمایت اجتماعی فرآیند مقیاس .3جدول 

   ها گویه

  

  بعد

تعریف  متغیر

  مفهومی

به هنگام نیاز مالی، دوست یا دوستانی را در 

  ها پول قرض کنم آن انجمن دارم که بتوانم از

ي
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.  

اگر مشکل اداري داشته باشم، از دوستانم در 

  کسی را دارم که کمکم کند  NAانجمن 

کنم و نیاز به  میوقتی که احساس تنهایی 

کسی را دارم  NAصحبت دارم، در انجمن  هم

  که همراهم باشد

ی
طف

عا
دوستانی را دارم که حرفم را  NAدر انجمن   

  بفهمند و مرا درك کنند

دوستانی را دارم که در مورد  NAدر انجمن 

ام بتوانم از  مشکالت شخصی یا خانوادگی

  شان استفاده کنم   گاهی و راهنماییآمشورت، 

ی
عات

ال
اط

 

دوست یا دوستانی را دارم که  NAدر انجمن 

ها  در ارتباط با ادارات دولتی بتوانم از آن

  اطالعات حقوقی یا اداري بگیرم  
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  )روزنبرگ(میزان عزت نفس   سازي فرآیند مقیاس .4جدول

تعریف  متغیر ها گویه

  مفهومی

کنم انسان با ارزشی هستم، حداقل مساوي با  احساس می

  دیگران 

س
 نف

ت
عز

ن 
زا

می
 

رد
 دا

ود
 خ

 از
رد

ه ف
 ک

ت
اس

ي 
ی ا

یاب
زش

ار
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 د
س

 نف
ت
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 .
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ب
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ت

اس
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یر
صو

و ت
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درا
، ا

س
سا

اح
گر

دی
ت 

ار
عب

رد
دا

 

  کنم چند ویژگی خوب دارم احساس می

  توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم می

  نسبت به خود نگرش مثبتی دارم

  به طور کلی از خودم راضی هستم

  کنم چیز زیادي ندارم که به آن افتخار کنم احساس می

کنم شکست  با در نظر گرفتن همه چیز معموال فکر می

  ام خورده

  توانستم احترام بیشتري براي خودم قائل شوم اي کاش می

  هستمفایده  کنم بی گاهی احساس می

  توانم کاري انجام دهم کنم اصال نمی گاهی فکر می

  

  سازي میزان پیوند با انجمن معتادان گمنام فرآیند مقیاس .5جدول 

تعریف  ها گویه

  مفهومی

 متغیر

 میزان ارتباط شما با اعضاي انجمن چقدر است

ن 
زا

 می
به

ط، 
تبا

ار

و 
ت 

می
می

ص
د 

ون
 پی

ان
یز

م

ن 
جم

 ان
با

چقدر از دوستان صمیمی شما از میان اعضاي انجمن 

 هستند 
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در جلسات مشارکت چقدر تجربیات شخصی خود را براي 

 کنید  سایر اعضا بیان می

 کنید تا چه اندازه از نشریات انجمن استفاده می

 تعداد تماس شما با راهنمایتان چقدر است

معموال در روز چند ساعت را با اعضاي انجمن 

 گذرانید؟ می

 کنید؟ شما در هفته چند بار در جلسات انجمن شرکت می

 کنید؟  چه مدتی است که در جلسات انجمن شرکت می

هاي انجمن  ها و سنت چقدر خود را نسبت به رعایت قدم

 دانید متعهد می

چقدر در شما تاثیر گذاشته  NAحضور در جلسات 

 است

 آیا شما رهجو دارید؟ چند نفر

در حال حاضر، طبق اصول انجمن، مدت پاکی شما 

 چقدر است
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  .)1993گراسمیک و همکاران، ( داري سازي میزان خویشتن فرآیند مقیاس .6جدول 

تعریف  متغیر  بعد داري هاي مقیاس خویشتن گویه

  مفهومی

کنم، بدون این که از  ناگهانی و بدون مقدمه عمل میمن اغلب 

 .قبل به نتیجه کارم فکر کرده باشم

ی
دگ

ابز
شت

 )
دن

بو
ی 

آن
(  

ي
دار

شتن
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م

  

ت
اس

ش 
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 خ
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راد
 اف

ان
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ي 
عنا

ه م
ب

  

 .کنم مینام فکر و تالش زیادي  من براي آینده
انجام ام شود  من هر کاري را که باعث تفریح و شادي فوري

دهم، حتی اگر این کارم به قیمت هدف دراز مدتم تمام  می

 .شود
من بیشتر حواسم به چیزهایی است که در آینده نزدیک 

دهد تا این که دل مشغولی آینده دور را داشته  برایم رخ می

 .باشم
 .کنم که دنبال کارهاي سخت نروم من اغلب سعی می

ار
تک

پش
  

خواهد که  شوند، دلم می دشوار میوقتی که کارها سخت و 

 .از آن کارها دست بکشم
تر است،  کارهایی که در زندگی انجامشان از همه راحت

 .ببشترین لذت را برایم دارند
برد  من از کارهایی که از من انرژي فکري واقعا زیادي می

 .متنفرم
من بعضی وقتها خودم را با انجام کاري که کمی خطرناك 

 .کنم امتحان می است

ي
یر

پذ
ر 

خط
  

من گاهی اوقات دست به کارهاي خطرناکی می زنم، آنهم 

 .بخاطر لذت و لطفش
تواند برایم  براي من گاهی اوقات انجام کارهایی که می

 . انگیز است بخش و هیجان دردسر درست کند لذت
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براي من ماجراجویی و کارهاي مهیج از احساس امنیت 

 .مهمتر است
اگر دست خودم بود ، بجاي کار فکري همیشه کار جسمی 

 .دادم انجام می

ت
الی

فع
ح 

جی
تر

  
ی

مان
جس

  

همیشه وقتی که در حال حرکت و جنب و جوش  تقریبًا

 .هستم، حس بهتري دارم تا این که بنشینم و فکر کنم
من دوست دارم بجاي این که کتاب بخوانم و درباره 

کنم، از فضاي خانه بیرون بیایم و فکرهاي مختلف تعمق 

 .خودم را مشغول کنم
به نظرم، من نسبت به اکثر آدم هاي هم سن و سال خودم پر 

 .ژي ترم و طالب کار و فعالیتم  انر
من سعی می کنم که اول از همه حواسم به خودم باشد، 

حتی اگر این اخالقم شرایط را براي دیگران سخت و دشوار 

 .کند

د 
خو

ي
ور

مح
  

من خیلی براي کسانی که دچار گرفتاري هستند دلم 

 .سوزد نمی
اگر اوضاع و شرایط باعث ناراحتی دیگران می شود، این 

 .مشکل خودشان است نه این که مشکل من باشد
من براي به دست آوردن چیزهایی که می خواهم مصمم 

دردسر هستم، حتی وقتی که می دانم این کارم براي دیگران 

 .درست می کند
 .روم من خیلی زود از کوره درمی

شم
 خ

راز
اب

  

خواهد به  ام، دلم می اغلب وقتی که از دست دیگران عصبانی

ها  ها آسیب بزنم نه این که در باره دلیل عصبانیتم با آن آن

 .صحبت کنم
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 . ام، بهتر است کسی به من نزدیک نشود وقتی که من عصبانی
 با کسی اختالف نظر جدي داشته باشم، معموًال وقتی که

برایم سخت است که با آرامش و بدون این که عصبانی شوم 

 .در مورد اختالف نظرمان با او حرف بزنم

  

گیري مفهوم نگرش نسبت به مواد مخدر به عنوان متغیـر وابسـته    براي سنجش و اندازه

هاي مقیاس گرایش به مصرف مواد  تدوین گویه. استفاده شده است  گویه 18از  مجموعًا

؛ پـاول،  1387ب و دیگـران،  نیـا  علیـوردي (باشـد   مخدر بر اساس تحقیقات پیشین مـی 

  ).2003؛ کنث، 2005

  سازي نگرش نسبت به مواد مخدر فرآیند مقیاس .7جدول 

تعریف   بعد ها گویه

  مفهومی

  .شود تر شدن عمر می باعث طوالنی مصرف بعضی از مواد مخدر
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  .مصرف مواد مخدر براي افراد مسن مفید است

  .مصرف بعضی از مواد مخدر هیچ ضرر روانی ندارد

تحمل فرد را در مقابل مشکالت زیاد مصرف مواد مخدر قدرت 

  .کند می

  .رویه و بیش از حد مواد مخدر ضرر دارد فقط مصرف بی

  .کند مصرف بعضی از مواد آدم را سرزنده و با نمک می

  آید مواد مخدر بدم مینوع من از همه 

فی
اط

 ع
عد

ب
  

  بخش است مصرف مواد مخدر بسیار لذت

  انگیزي است تجربه جالب و هیجاناستفاده از مواد مخدر 

  تواند خشم و ناراحتی را کاهش دهد مصرف مواد مخدر می

  برم کنند لذت می من از معاشرت با کسانی که مواد مخدر مصرف می

مصرف مواد مخدر راه بسیار خوبی براي کم کردن فشارهاي روانی 
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  است

 اطرافیان مواد مصرفوقتی در یک میهمانی یا جشن که دوستان و 
  .کنند شرکت کنم، من هم حاضرم با آنها مواد مصرف کنم می

ي
ار

رفت
د 

بع
  

  .کنم آن استفاده می اگر به مواد مخدر دسترسی داشته باشم از

کنند،  اگر متوجه شوم که در یک مهمانی مواد مخدر مصرف می

  .کنم بالفاصله آنجا را ترك می

ندارد که گاهی آدم مواد مخدر مصرف براي شادي و تفریح اشکالی 

  .کند

مصرف مواد مخدر به صورت گاه و بیگاه یک نوع تفریح بی ضرر یا کم 

  .آید ضرر به حساب می

اگر در منزل تنها باشم ممکن است مواد مخدر تهیه کرده و استفاده 

  .کنم
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