
٨٤، هبار ٢، مشاره٢فصلنامه بررسي هاي اقتصادي، دوره
٧

7-28، صفحات 94بهار ، 3، شماره 9دوره فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 

اعتیاد موفق در گروهثر بر تركؤماجتماعیبررسی عوامل
)نورآبادشهر در NAمردان عضو :(مطالعه موردي

3فاطمه زنديو2ده، مریم رضایی دره1دکتر اسداله نقدي

30/4/94اریخ پذیرش: ت26/12/93:وصولتاریخ 

چکیده:
سالمت داردکهايکنندهماهیت تخریببه دلیلي اعتیاد پدیده

ي اجتماعی یک مسئلههموارهد و می براز بین را  جامعهروانی و اجتماعی
موضوع حائز اهمیتی براي اعتیادبه همین علت،استهنگران کنند

پژوهش به منظور بررسی ریزان اجتماعی است. این پژوهشگران و برنامه
اي ي زمانی چهار مرحلهها با طرح دورهدر گروهاعتیاد موفقچگونگی ترك 

هویت اجتماعی و ، هاي طرد اجتماعیتأکید بر نظریهدر مورد اعتیاد و با 
NAي عملکرد تشکل هاي سوم و چهارم بر پایهحمایت اجتماعی در دوره

د. باشقات پیمایشی و کاربردي میحقینوع تتحقیق ازانجام شده است. این 
بر شهرستان نورآباد لرستان و حجم نمونه NAاعضاي ي آماري جامعه

ها از ابزار آوري دادهنفر است. براي جمع260برابر با اساس فرمول کوکران 
استفاده شده SPSSافزار ها از نرمپرسشنامه و براي تجزیه و تحلیل داده

دهد که متغیرهاي طرد اجتماعی مضاعف، ان میهاي تحقیق نشاست. یافته
یابی در عدم موفقیت در ترك فردي، حمایت اجتماعی گروه از فرد و هویت

NAبا عضویت در موفقترك اعتیادمتغیر وابسته تحقیق یعنیگروه با 

نتایج تحلیل رگرسیون بر اساس ؛ همچنیني مثبت و معناداري دارندرابطه
با موفقتغییرات ترك اعتیاددرصد از53حدود متغیرهاي مستقل تحقیق

.ندنکرا تبیین میNAعضویت در 

اعتیاد، طرد اجتماعی، ترك اعتیاد، حمایت اجتماعی، هویت، انجمن معتادان مفاهیم کلیدي:
)NAگمنام (

naghdi219@yahoo.comبوعلی سینادانشگاه گروه علوم اجتماعیدانشیار 1
m.rezaei2006@yahoo.comي مسئول)(نویسندهمدرس مدعو دانشگاه پیام نور دلفان 2
fat.zandi@gmail.comی جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزي ي اجتماععضو گروه پژوهشی توسعه3
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مسألهیانبمقدمه و 
و یکم، قرن بیستيهاي چهارگانهموضوع مواد مخدر و اعتیاد بعنوان یکی از بحران

رفتارهاي يترین عامل ایجادکنندهاشتی، روانی و اجتماعی و نیز مهمیکی از معضالت بهد
جوامع را درگیر کرده است و بعنوان یک مسئله و مشکل سالمتی و يپرخطر است که همه

(بوتوین، گریفین و شودجهان و در تمام کشورها محسوب میبهداشت عمومی در سرتاسر
ثیر أمعتاد عالوه بر اینکه نیروي جسمانی و عقالنی خود را تحت تفرد. )2001، 1ویلیمس

مواد مخدر از دست داده و در خدمت جامعه نیست، قسمتی از نیروي جسمانی و امکانات 
بر این دهد.تري مصرف گردد، به خود اختصاص میتواند در راه سازندهاقتصادي را که می

شود و صی ندارد بلکه آسیبی اجتماعی محسوب میي فردي و شخاعتیاد تنها جنبهاساس 
هاي اخالقی، اجتماعی و اقتصادي عالوه بر تهدید سالمت جسم و روان افراد، در جنبه

شناسایی این پدیده ه همین دلیل گذارد، بناپذیر بر جاي میبار و جبرانجامعه نیز آثار زیان
قاتی در مورد علل روانشناختی، قیقات را به خود اختصاص داده است؛ تحقیبسیاري از تح

هاي پیشگیري از اعتیاد خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي گرایش به اعتیاد و یا راه
و پایداري در آن. هاي ترك موفق اعتیادو یا راه
این تعریف را 3به اتفاق دو انجمن دیگر2001در سال "2ي طب اعتیاد امریکاجامعه"

زیستی ـ ده است: اعتیاد یک بیماري اولیه و مزمن عصبیبراي اعتیاد ارائه کر
اجتماعی ـثیر عوامل ارثی، روانیأ(نوروبیولوژیک) است که پیدایش و تظاهرات آن تحت ت

ي آن وجود حداقل یکی از این رفتارهاست: اختالل در و محیطی قرار دارد و مشخصه
هاي آن، و ولع براي رغم زیانیي مصرف علکنترل بر مصرف ماده، مصرف اجبارگونه، ادامه

مصرف آن.
درصد خانواده ها به طور مستقیم و غیر مستقیم با این25حداقل نیز در کشور ما 

پدیده شوم درگیر هستند و این شرایط جامعه را با یک فاجعه روبه رو نموده است.این 
یم در یک بسیج نگرانی اجتماعی، ما را بر آن می دارد تا در هر شرایطی که قرار گرفته ا
اساس بر).1382عمومی با این معضل روبه رشد مقابله و مبارزه نماییم (سراج خرمی، 

بر وما از چهار ویژگی برخوردار است يدر جامعهمسئله اعتیاد،ها و شواهد تجربیپژوهش
اول اینکه اند:ن شرحایها بهویژگیید.می آاجتماعی به شمار يیک مسئلهآن اساس 

1 Botvin, Griffin and Willims
2 American Academy of pain medicine
3 American pain society, and American society of addiction medicine
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ساز و موجب زحمت براي افراد جامعه است، دوم اینکه شایع است و نه فقط اد مشکلاعتی
یک گروه یا تعداد اندك بلکه بسیاري از مردم را درگیر کرده است، سوم اینکه قابل حل 

شود و چهارم اینکه عزم براي حل آن در بین افراد شناخته شده و الینحل محسوب نمی
در نتیجه ي حل آن حاضر به صرف انرژي و هزینه هستند.جامعه وجود دارد و افراد برا

بدیهی است که مبارزه ي موفق با این مسئله نیاز به شناخت علمی آن از طریق مطالعات 
یکی از پژوهش حاضر در نظر دارد در مورد شناختی دارد.پزشکی، روانشناختی و جامعه

باالیی در این راستا برخوردار هاي ترك اعتیاد که بر اساس شواهد تجربی از موفقیت راه
1953در سال این تشکل ؛ NA1تشکل غیر دولتی :طرح مسئله بپردازدبوده است به

اکنون این انجمن جهانی س شد وسیأتتعدادي از معتادان در حال بهبودتوسط میالدي 
آمار يتهیهالبته داراي بیش از یک میلیون عضو در حال بهبود در سراسر جهان است.

یق اعضاي در حال بهبودي میسر نیست. چون به خاطر رعایت اصل گمنامی هیچ دق
شود. تنها شاخص موفقیت انجمن، رشد مدرکی از حضورشان در انجمن نگهداري نمی

ها و جلسات بهبودي در چند سال اخیر و گسترش انجمن معتادان گمنام سریع تعداد گروه
، کمک یک معتاد به معتاد NAي درروش اصلی بهبوددر اغلب کشورهاي جهان است. 

تجربیات و بهبود خود و رهایی از يدیگر است. به طوري که اعضا با حرف زدن درباره
کنند و بیشتر جلسات به طور مرتب، هفتگی و مصرف مواد مخدر، در جلسات شرکت می

ال و جوابؤهاي متعدد مانند مشارکت، سخنرانی، سدر زمان و مکان معینی به شکل
د.شورگزار میب

اي در زمانی چهار مرحلهيیک دورهابتدااین تحقیق به منظور حالجی بهتر مسئله
يدوره- 3؛معتادييدوره-2؛گرایش به اعتیاديدوره-1که عبارتند از: د گیرنظر می

سوم و چهارم اعتیاد و بر يکید بر دورهأبا تسپس . دوران ترك- 4؛گرایش به ترك اعتیاد
به بررسی نظري و تجربی مسئله "ترك پایدار"ایجاد در NAعملکرد تشکل يهپای

.پردازدمی
چه عواملی که:استاین پرسش به دنبال پاسخگویی بهبر این اساس پژوهش حاضر 

آنو به دنبال آن ترك موفق و پایدار اعضاي NAباعث عضویت معتادان در انجمن 
شود؟می

1 Narcotics Anonymous



94بهار ، 3، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 10

مروري بر تحقیقات پیشین 
هاي موضوع مورد بررسی بیانگر آراء و اندیشهيمرور تحقیقات پیشین در زمینه

هاي تواند منبع با ارزشی در هدایت تحقیق و معرفی نظریهمتفاوت نسبت به آن است و می
مرتبط با مسئله مورد نظر باشد.

الف) تحقیقات داخلی
ثر رسی عوامل اجتماعی مؤبر"، در )1389بر اساس نتایج مطالعات باقري و همکاران (

نفر از معتادین خود معرف به مراکز 135يبا مطالعه"ي اعتیاد در شهر اهوازبر پدیده
اقتصادي و شدت اعتیاد ـمعکوس و معناداري بین پایگاه اجتماعیيبازپروري، رابطه

رت با طلبی و معاشهنجاري، انزوامستقیم و معناداري بین بیيهمچنین رابطه؛وجود دارد
یاد وجود دارد.د معتاد با شدت اعتافرا

فرهنگی و اعتیاد بهمیدر پژوهشی پیرامون آنو،)1388حسین مظفر و همکارانش (
فرهنگی یعنی ناهنجاري موجود در افراد نسبت به میمواد مخدر در جوانان شهر تهران، انو

محتوایی بیومیپیرامونشان را با متغیرهایی چون بدبینی، بی اعتمادي، سردرگ
هاي پژوهش مذکور نشان داده است که بدبینی افراد نسبت به خود و اند. یافتهسنجیده

اغتشاش موجود بین فرد و میاعتنایی افراد نسبت به همه چیز، سردرگن، بیاطرفیا
معناداري يمحتوایی زندگی و شخصیت فرد با اعتیاد به مواد مخدر رابطههنجارهایش و بی

دارد.
طرد اجتماعی و يبه بررسی رابطه،)1388پور (پور و الهام ساواالنم قاضیمری

ن نشان داده است که از ابعاد    ناآهاي پژوهش اند. یافتهآمادگی براي اعتیاد پرداخته
مورد بررسی با آمادگی براي يگانه طرد اجتماعی، شش بعد آن در جمعیت نمونههفت

ي عوامل لفهت. در تحلیل دو متغیره نیز، دو مؤتی داشته اسدار و مثبي معنیاعتیاد رابطه
هایی بودند که با لفهاري مؤساز دوران گذار از جوانی به بزرگسالی و عدم ادغام هنجمطرود

اند.ي قوي و مثبتی داشتهآمادگی براي اعتیاد رابطه
در پژوهشی تحت عنوان بررسی،)1391زاده میمندي و دیگران (مسعود حاجی

260در شهر اندیمشک به NAامل اجتماعی مؤثر بر میزان رضایت اعضاء از عضویت در عو
هاي این تحقیق، در شهرستان مذکور مراجعه کردند. بر اساس یافتهNAنفر از اعضاي 

نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده شد که متغیرهاي مشارکت اعضاء، میزان سالمت 
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درصد از تغییرات متغیر 49توانایی اشتغال حدود خانوادگی و اجتماعی، وضعیت تغذیه و
کنند.میوابسته را تبیین 

خارجی) تحقیقاتب
فارو "ارتباط آشفتگی خانوادگی و مصرف مواد مخدر"ي پژوهشی با عنوان در نتیجه

مشخص شد که کسانی که به مصرف زیاد الکل و مواد مخدر )،1990(1و برسینگ
ي آشفته بودند.هایی با زمینهنوادهپرداختند اغلب داراي خا¬می

الخمر هاي دائمدهد که الکلیمینشان )،1989(2نتایج مطالعات بروك، نومرا و کوهن
کننـد کـه داراي تجـارب سـخت ناسـازگاري و      میکنندگان مواد مخدر اغلب بیان و مصرف

در محـیط  باشند؛ همچنین تعارض کمتر میتعارض بین والدین و فقدان انسجام خانوادگی 
ي مناسب والد ـ فرزندي با مصرف کمتر مواد مخدر مرتبط است.خانواده و رابطه

نشان "علل اعتیاد در میان دانشجویان در آمریکا"نتایج مطالعات ارفورد با عنوان 
هاي ساختاري و محیطی دهد که اکثر دانشجویانی که معتاد بودند دچار سرخوردگیمی

هاي عاطفی آنان توسط اجتماع از علل گرایش آنان به ستهبودند و عدم رسیدگی به خوا
اعتیاد است.

در این حوزه، در داخل و خارج کشور با توجه به بررسی تحقیقات تجربی انجام شده 
ها خالی است که چه عواملی موجب عضویت معتادین در هنوز جاي این نکته در پژوهش

شود و از آنجایی که تاکنون در هیچ میها انجمن و به دنبال آن ترك موفق و پایدار آن
پژوهشی بطور مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته نشده است، این امر انجام چنین 

سازد.هایی را الزامی میپژوهش

پژوهشرویکردهاي نظري 
گانه و هاي زمانی چهاراعتیاد به طرح دورهياین تحقیق جهت بررسی نظري مسئله

هاي مرتبط با بخش پرداخته و ضمن شرح مختصر برخی نظریهها به دوتقسیم نظریه
هاي مرتبط با دالیل گرایش به تر نظریهدر بخش اول به تشریح کامل،اول و دوميدوره

.پردازدمیسوم و چهارم) ي(دوره"ترك پایدار"عوامل ایجاد در بخش دوم به ترك و 

1 Brissing, Farrow
2 Brook, Nomura & Cohen
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وم هاي اول و دهاي مرتبط با دورهبخش اول: نظریه
يشناختیِ دالیل گرایش به اعتیاد و دورههایی که در تبیین جامعهاز جمله تئوري

منزلتی میهنجاري، اوقات فراغت و ناکاهاي: بیتئوريتوان به آنها اشاره کرد،میمعتادي 
گرایش به اعتیاد و تئوري طرد اجتماعی در تبیین يو کنترل اجتماعی در تبیین دوره

ست.معتادي ايدوره
انحرافات، شرایط ساختی جامعه ايهعلت ریش1نوهنجاري مرتبر اساس تئوري بی

ن شکل که دو ساخت اساسی در جامعه وجود دارد: اهداف نهادي شده و وسایل ایهاست، ب
هاي استاندارد کنش براي ها و امور مطلوب و شیوهارزشنهادي شده. این دو ساخت،

است که میانسجام در جامعه هنگاتند. یکپارچگی ورسیدن به آن اهداف در جامعه هس
اگر بین اهداف "اما؛)1380(توسلی، میان این دو ساخت اساسی تعادل وجود داشته باشد

دار اعضاي گروه براي هاي از نظر اجتماعی ساختسو و ظرفیتهاي فرهنگی از یکو هنجار
"آیدمیهنجاري به وجود بیدیگر گسستگی شدیدي اتفاق افتد سازگاري با آنها از سوي 

).155: 1390گادمن،و(ریتزر 
فرد از براي ايهبر اساس تئوري اوقات فراغت زیمل در فرهنگ مدرن آزادي فزایند

هاي شدید اجتماعی و شخصی وجود دارد و هیچ فردي تحت چیرگی نام دیگران وابستگی
ت وجود دارد فرد این امکان را از اوقات فراغايهآید در این فضا که انواع گستردمیدر ن
هاي یکنواخت زندگی روزانه بیرون از جریانیابد که خود را از دیگران متمایز سازد ومی

بنابراین در جوامع مدرن و جوامع در حال ؛رود و در قلمرو فعالیتی با قواعد ویژه گام نهد
و اوقات فراغت، گذر از سنت به مدرن که فرهنگ مدرن در آن تبلیغ شده، فرد در قلمر

گذارد و فرصتی براي او فراهم میزدایی شده را کنار گرا و بوروکراتیک و افسونجهان عقل
هاي نظم اجتماعی را فراموش کند و به کنش غیر هنجاري شود تا اجبارها و محدودیتمی

.)55- 56: 1385دست زند (سخاوت،
بقات پایین جامعه تئوري دیگري که در توضیح گرایش به اعتیاد بخصوص در ط

اساس آن طبقات است که بر2منزلتی آلبرت کوهنمیتوان مطرح کرد، تئوري ناکامی
هستند و این در حالی است که میپایین در جامعه از نظر دستیابی به منزلت دچار ناکا

کند اما امکان دستیابی را در اختیار آنها قرار نها را به کسب منزلت تشویق میآجامعه
ها و پذیري، آموزش و پرورش با تبلیغ خصایص و ارزشدهد. طبقات پایین در جامعهمین

1 Merton
2 Albert Cohen
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متوسط روبرو هستند در حالی که از تحرك اجتماعی و حضور در این يهنجارهاي طبقه
در میمحروم هستند. همین مسئله موجب احساس یأس، سرخوردگی و ناکاطبقه عمالً

ن خرده ایهکند کمیهاي بزهکارانه متمایل نگقه شده و افراد را به خرده فرهاین طب
زادي و تنوع در کج نگري، آجویانه، منفیون گرایش لذتخصوصیاتی چها معموالًفرهنگ

).1381:11رفتاري و میل به رفتار غیر مدنی دارد (مشکانی،
اند واجتماعیها ذاتاًپردازان کنترل اجتماعی بر این باورند که انسانو اما نظریه

طبیعی در برابر قابلیت ارتکاب جرایم را دارند و از آنجایی که رفتار انحرافی پاسخی طبیعتاً
يهمرنگی به جاي انحراف استفاده شود. نظریهيبنابراین بهتر است از واژهقوانین است؛

کند که اگر افراد در وابستگی، تعهد، پیروي و اعتقاد در میبینی کنترل اجتماعی پیش
یی باشند کمتر مستعد انحراف از هنجارهاي اجتماعی خواهند بود. بر اساس سطح باال

آید که تعهد فرد به جامعه ضعیف یا میپدید میروي هنگاهاي کنترل اجتماعی، کجنظریه
).16: 1996، 1(هیرسچینابود شود
ره معتادي به آن اشايوان در تبیین دورهتمیشناختی که از جمله نظرات جامعهو اما

وارد 1970يطرد اجتماعی است. بر اساس این رویکرد جدید که از دههيکرد نظریه
و سیاست اجتماعی شده است فرایند طرد ناشی از محرومیت چندگانه، میگفتمان عل

، 2س(پیجتماعی و گم کردن هویت و هدف استگسست پیوندهاي خانوادگی و روابط ا
نها افراد از داند که طی آمیهایی شی از شیوهگیدنز طرد اجتماعی را نا).26: 2001

وي این مفهوم، این مزیت يشوند. به عقیدهمیتر محروم ي بزرگمشارکت کامل در جامعه
املی داللت و بر طیف وسیعی از عوکندمیکید بر فرایندها و سازوکارهاي طرد تأرا دارد که

صادي، سیاسی و اجتماعی که پیش روي هاي اقتها را از داشتن فرصتدارد که افراد و گروه
).1386:466دارد (گیدنز، میاکثر جمعیت است، باز 
هاي اصلی اجتماعی، فرهنگی، د است که فقدان مشارکت در فعالیتبورچات نیز معتق

عنصري کلیدي در اغلب تعاریف موجود از طرد ياقتصادي و سیاسی در یک جامعه
).3،2007(مورگان و همکاراناجتماعی است

در واقع فرایند طرد اجتماعی منجر به عدم مشارکت، قطع روابط و پیوندهاي 
شود و در نهایت تضعیف انسجام اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. طرد میاجتماعی 

1 Hirschi
2 Peace
3 Morgan & et.al.
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هاي آورد به عدم مشارکت در فعالیتمیاجتماعی ضمن آنکه فقر و محرومیت را به دنبال 
ها، نداشتن رابطه و رضایت از دیگران و احساس در انجمناجتماعی و گروهی، عدم حضور 

).1384:40الدین و غفاري، شود (تاجمیتنهایی منجر 
بر اساس نظر وسلز و میدما، اگر نارسایی بنیادي در تعلق، اعتماد و دسترسی به 
ترکیب مناسبی از منابع به وجود آید آنگاه طرد اجتماعی رخ خواهد داد. آنها سه سطح 

شود، سپس به میاند که از سطح فردي آغاز یلی براي طرد اجتماعی شناسایی کردهتحل
است، و در نهایت به سطح "جامعه"یا "زیست جهان"ناحیه، گروه و یا شبکه که همان 

رسد.میساختاري و اجتماعی 
هایی از عدم در این سطح تنهایی، انزوا و اعتماد به نفس پایین نشانهسطح شخصی:

اعتمادي به اشخاصٍ مرحع و ترس از دیگران وجود دارد. از باشند، به طور کلی بییمتعلق 
این رو افراد طرد شده بعنوان افراد داراي اعتماد به نفس پایین، دچار آشفتگی، 

هاي اجتماعی، سیاسی و... و نداشتن فرصت براي دار، جداي از فعالیتلهأهاي مسهخانواد
خانمان، معتادان و شوند. افراد بیمیتماعی در نظر گرفته ورود به زندگی متعارف اج

هایی از ظهور طرد اجتماعی در سطح فردي هستند.دار نمونهلهأهاي مسخانواده
در این سطح، عدم تعلق از طریق تفکیک و جهان، گروه یا شبکه:سطح زیست

همگی از مینابدهاي منفی وشود. عدم همکاري و نگرشمیمشاهده ايهجداسازي ناحی
شود.میعدم اعتماد در این سطح ناشی 

هاي تجزیه، ناهنجاري، تعارض و در این سطح فقدان تعلق در حالتسطح ساختاري:
شود و همچنین بی اعتمادي نسبت به نهادها و مسئولین وجود میانزواي اجتماعی ظاهر 

قانونی شرکت دارند و یرهاي غرو چنین افرادي بعنوان کسانی که رد فعالیتدارد. از این
شوند (غفاري و میجویانه با جریان غالب جامعه هستند در نظر گرفته داراي برخورد ستیزه

.)1388: 90-92امیدي،

هاي سوم و چهارمهاي مرتبط با دورهنظریهبخش دوم:
شناختیِ دالیل گرایش به ترك اعتیاد و هایی که در تبیین جامعهاز جمله تئوري

هومنز يمبادلهيهاي طرد اجتماعی و نظریهتئوريتوان به آنها اشاره کرد،میرك دوران ت
هاي هویت اجتماعی در گروه و حمایت گرایش به ترك اعتیاد و تئورييدر تبیین دوره

اجتماعی در تبیین دوران ترك است.
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عناي در تبیین دالیل گرایش به ترك اعتیاد در ابتدا همچنان بر طرد اجتماعی به م
کنیم، چرا که محرومیت حاصل از میکید أهاي اجتماعی تفعالیتعدم امکان حضور در

برد که اغلب براي رهایی در وضعیتی فرو میطرد اجتماعی و حس ناشی از آن، آنها را
گیرند.خودشان از این وضعیت تصمیم به ترك می

کنند و در اکثر موارد در یاما از آنجا که اغلب معتادین در ابتدا اقدام به ترك فردي م
هومنز را در توضیح دلیل "موفقیتيقضیه"شوند لذا پایداري و ماندن در ترك موفق نمی

) معروف استNAانجمنی به نام معتادان گمنام که به(NAگرایش افراد به ترك در گروه
بر رفتار ثیر بسیاريأها تي انسانتاریخ گذشته"کنیم؛ بر اساس قضایاي هومنز مطرح می

ي کسب ها و خاطرهي انگیزشکنونی انان دارد و کامیابی یک فرد در گذشته، خاطره
: 1383(توسلی،"دهندمیثیر قرار أها توسط وي، همگی رفتار کنونی او را تحت تارزش
388(.

چهارم یعنی دوران يتوان در تبیین دورهمیشناختی که و اما از جمله نظرات جامعه
مطرح کرد مورد نظر است)NA(تشکل توجه به دالیل ترك پایدار در گروهترك و با 

.هاي هویت اجتماعی و حمایت اجتماعی استتئوري

هویت اجتماعی
هاي اجتماعی کند. هویتهاي اجتماعی را از تمایالت فردي متمایز میروزنبرگ هویت

تماعی خودش را متعلق به آنها هایی که فرد از نظر اجها یا ردهها، منزلتعبارتند از گروه
ها و تمایالت اجتماعی میان این هویتيدهد و ساختار تصور از خود به رابطهتشخیص می

آمیزي به دو صورت ). خود به شکل تناقض280: 1374پردازد (ریترز، گوناگون فرد می
ظاهر هاي خود و دیگران (در مورد خود)شود. همزمان هم بعنوان نگرشمتفاوت ظاهر می

شود و هم بعنوان یک فرد در مقابل دیگران و آنهایی که با او واکنش متقابل دارند واقع می
اجتماعی استيفردي و هم یک مشخصهيبنابراین این خود هم یک مشخصه؛شودمی

وشودمیهویت عناصر درونی، ذهنی و بیرونی را شامل در واقع ). 4: 2000، 1(بورك
، 2(وودواردمنتوسطست و نه فقطاسی اجتماعی توسط دیگران شناموقعیتی براي باز

روانشناسی اجتماعی و يهایی را که در مورد هویت در حیطهاسترایکر نگرش).7: 2004

1 Burke
2 Woodward
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: 2000، 1(استریکر و بوركکندشناسی مطرح شده است، در سه گروه تقسیم میجامعه
284.(

ها، باورها و دهایههویت دارند کها یک نگرش فرهنگی و جمعی از برخی از دیدگاه
دهند. این دیدگاه که ناگل و اسکف آن را به کار هاي یک گروه یا جمع را نمایش میعمل
پذیري افراد در رفتار و انگیزش و کنش متقابل ناتوان است. دیدگاه اند، از تشریح تغییربرده

ساختاري آن رشد گرایی و مخصوصاً نگاهدوم در مورد هویت، ذیل سنت کنش متقابل
معروف بوده بیشتر به بررسی ارتباطات نقش "هویت"کند. این دیدگاه که به دیدگاه می

و دانشمندانی چون بورك، ؛پردازدهاي هویت میپذیري، انگیزش و تفاوتافراد و تغییر
، 2(بورك و استاتسکنندو ... روي این دیدگاه از هویت کار میکال و سیمونزاستریکر، مک

کینز و افرادي چون سومین دیدگاه در مورد هویت، در کارهاي تاجفل و جن). 224: 2000
کند و هویت رشد می"هویت اجتماعی"تحت عنوان دیدگاه جان ترنر، هوگ، اوکاس، ریچر

). 226: بیند (همانرا بعنوان چیزي که در درون یک گروه و مقوله جاسازي شده است می
ازمتشکلراگروهیعضویتومیزندپیوندگروهیعضویترا بااجتماعیهویتتاجفل

دارد)، عنصرتعلقگروهیکبهفرداینکهازشناختی (آگاهیداند: عنصرمیعنصرسه
عنصروگروهی)عضویتو منفیمثبتارزشیپیامدهاييدربارههایی(فرضارزشی

گروهآنباهاي خاصهرابطکهدیگريافرادبهنسبتوگروهبهنسبت(احساساحساسی
از برداشتبخشآنازاستتاجفل عبارتدیدگاهازاجتماعیهویتاساس،اینبردارند)؛

سرچشمه میگیرد،اجتماعیهايگروهدرعضویتبهنسبتاوآگاهیازکهخودازفردیک
؛)223: 1381محمدي،(گلعضویتآنبامنظماحساسیوارزشیاهمیتباهمراه
بندي تاجفل این است که مردم خودشان را بیشتر بعنوان مقولهيکانونی نظریهيقضیه

هاي اجتماعی و کمتر بعنوان اشخاص فردي، بیشتر تحت هویت اجتماعی و عضو گروه
کنند. در واقع مردم براي ارزیابی مثبت از خود بندي میکمتر تحت هویت شخصی مقوله

شوند، تا حدي که اگر با عضو شدن در یک گروه به تصور از خودشان معنی برانگیخته می
مقوله یا گروه طی فرایندي ساخته اهند داشت. دهند، آنها از آن گروه ارزیابی مثبتی خو

که افرادي که توان دخیل دانست. نخست اینشود که در این فرایند سه عامل مهم را میمی
به مینوعی رضایت یا احساس عاطفی گر،دهند از تعلق به گروهاعضاي آن راتشکیل می

و یا تاریخ گروه اعتقادي که، اعضاي گروه در مورد خاستگاه خود دوم این؛آورنددست می

1 Stryker & Burke
2 Burke & Stats
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سوم این است يکند. نکتههاي گروه را مشخص میمشترك دارند و این اعتقاد مرزبندي
تلقی » مقدس«کنند که اعضاي گروه روابط اجتماعی را که در چارچوب آن زندگی می

ها، کیفیتی ویژه و بسیار قدرتمندها به گروهنیز، این ویژگیبه اعتقاد گیرتزکنند.می
.بخشدمی

حمایت اجتماعی
سالمت که به اهمیت بعد اجتماعی يکنندهیکی دیگر از عوامل اجتماعی تعیین

به دست آورده، حمایت اجتماعی ايهفزاینديهاي اخیر توجهانسان اشاره دارد و در سال
است. انسان موجودي اجتماعی است و در طول حیات خویش نیازمند همنوعان خود است. 

تواند در بر حمایت اجتماعی میهاي مختلف قابل مشاهده است.ازمندي از جنبهاین نی
ایجاد همدلی، مراقبت، عشق و اعتماد، کمک عملی از نظر مالی، زمانی یا صرف يدارنده

اطالعات و پیشنهادات باشد. در واقع سه شکل رایج حمایت يانرژي و مشورت و ارائه
).2008، 1(داویدسون و دیگرانفی، عملی و اطالعاتیاجتماعی عبارت است از حمایت عاط

راتوس معتقد است که حمایت اجتماعی اثرات نامطلوب فشار روانی را از پنج طریق، 
کند:میتعدیل و تضعیف 

.عاطفی: شامل گوش دادن به مشکالت افراد و ابراز احساسات، همدلیيتوجه-1
که به رفتار انطباقی و سازگارانه حمایت و یاري يرسانی: یعنی ارائهیاري-2

انجامد.¬می
افراد با ايهراهنمایی و توصیه جهت افزایش توانایی مقابليرسانی: ارائهاطالع-3

ها و مشکالت.تنش
چگونگی عملکرد يبازخورد و پسخورد از سوي دیگران در زمینهيارزیابی: ارائه-4

تواند منجر به تصحیح عملکرد شود.میکه 
شود میپذیري افراد نیز پذیري: دریافت حمایت اجتماعی منجر به جامعهجامعه-5
).1976:304(کوب، 

1 Davidson & et al
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پژوهشمدل تحلیلی 
به گرایش معتادان به عضویت در انجمن يهکننداینک، براي شناسایی عوامل تعیین

د و توان این عوامل را در یک مدل کلی جاي دام که چگونه مییگویاین سؤال پاسخ می
استفاده کرد؟ در پاسخ به این مسئلهها را روشن ساخت و از آن براي تبیین روابط آن

و روابط تشخیص داده مطرح شده هاي بندي کلی مطرح شده در تئوريسؤال، بنا بر جمع
طراحی شده است. الزم به ذکر ،هاي زیر براي بررسیها الگوي نظري و فرضیهنآشده بین 

ها و ادبیات نظري تحقیق از تئوريه جود در مدل علّی، همگی برگرفتاست که متغیرهاي مو
است.

الگوي نظري پژوهش:1نمودار 

ه ترك فرديگرایش ب

میل به تفاوت

عدم موفقیت

اجتماعی طرد

گرایش به اعتیاد

منزلتیمیناکا

گرایش به ترك گروهی با عضویت در 
انجمن 

عدم موفقت در دسترسی 
به اهداف

یابی در گروههویت

حمایت اجتماعی

ترك اعتیاد موفق
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پژوهشهاي فرضیه
به ترك اعتیاد گرایشو(طرد اجتماعی)بین حس عدم پذیرش در جامعه-1

مستقیم وجود دارد.يرابطه
يوفقیت در ترك اعتیاد فردي و گرایش به عضویت در انجمن رابطهبین عدم م-2

مثبتی وجود دارد.
مستقیم وجود يرابطهترك اعتیاد موفقو بین احساس هویت و منزلت در گروه -3

دارد
مستقیم يرابطهترك اعتیاد موفقگروه وحمایت اجتماعی در برخورداري ازبین -4

وجود دارد.

شناسی تحقیقروش
"کاربردي"واحد تحلیل فرد، تحقیق از نوع ، پژوهشهاي االت و فرضیهؤبا توجه به س

نیزهاآوري دادهشده در تحقیق، روش پیمایشی خواهد بود. براي جمعروش بکار گرفته و 
گیري گلوله برفی استفاده ي نمونهاز ابزار پرسشنامه و با توجه به ماهیت موضوع از شیوه

اند.تجزیه و تحلیل شدهSPSSافزار آوري شده توسط نرمهاي جمعادهگردید. در نهایت د

جامعه آماري و حجم نمونه
NAباشد که در انجمن ي این پژوهش شهر نورآباد در استان لرستان میقلمرو مطالعه

آماري این پژوهش يجامعهبنابراین ؛اندیافته عملکرد مناسبی داشتهدر آن، معتادین بهبود
اینکه آمار دقیقی از با توجه بهباشند.میشهر نورآباد لرستانNAاعضاي انجمن يکلیه

رسانی آنها به خاطر ماهیت این انجمن (گمنام بودن اعضا) در دسترس نیست. بنابر اطالع
NA و با استفاده از نفر بوده 800تعداد اعضاي این انجمن در شهرستان مورد مطالعه

باشد.نفر می260ورد نظر تقریباًفرمول کوکران حجم نمونه م
براي اعتبار از روش اعتبار محتوایی و براي باال بردن اعتبار پرسشنامه، در تدوین

هاي حمایت اجتماعی و االت مشابهی که در پرسشنامهؤها از سهاي مقیاساالت یا گویهؤس
ایایی پرسشنامه هویت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته بود، استفاده شد. براي تعیین پ

ن ترتیب که ایهها، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. بؤاالت و گویهنیز، با توجه به نوع س
آوري منام شهر نورآباد توزیع و با جمعپرسشنامه بطور مقدماتی بین معتادان گ40ابتدا 
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ق در ها پایایی پرسشنامه محاسبه گردید. مقدار ضریب آلفاي متغیرهاي اصلی تحقیداده
اند.جدول زیر آورده شده

ها و مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلی تحقیقتعداد گویه: 1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخهاتعداد گویهمتغیرها

NA473/0میزان گرایش به عضویت در 
1082/0طرد اجتماعی در زمان اعتیاد

1078/0حمایت اجتماعی گروه از اعضاء
1089/0ابی در گروهیهویت

پژوهشهاي یافته
هاي جمعیتی پاسخگویانویژگی

در شهرستان نورآباد تشکیل NAن پژوهش را مردان عضو انجمن ایي هجمعیت نمون
سال با 65تا 22مورد بررسی، به لحاظ سن، جمعیت نمونه بین يدهد. در نمونهمی

ه طور متوسط، پاسخگویان بین دهد بقرار دارند که نشان می22/35میانگین سنی 
درصد 78درصد از جمعیت نمونه مجرد، 18هاي سنی جوان و میانسال قرار دارند. گروه

40درصد کمتر از دیپلم، 29باشند. از نظر میزان تحصیالت، میدرصد مطلقه 4هل و أمت
د مورد اند. بررسی افرادرصد لیسانس، بوده6/8درصد فوق دیپلم، 4/22درصد دیپلم، 

دهد که دو تا بیش از بیست سال است که میمطالعه بر حسب طول مصرف مواد نشان 
ترك فردي ناموفق نیز پاسخگویان نشان ياعتیاد به مواد دارند. از لحاظ سابقهيسابقه

اند.درصد از افراد بیش از دو بار ترك فردي نا موفق داشته94دادند که 
واد مصرفی در بین پاسخگویان، حاکی از این است که هاي تحقیق از نظر نوع مداده

درصد حشیش و 6/13درصد هروئین، 5/23درصد کراك، 8/13درصد تریاك، 8/38
...) مصرف گردان، مشروب وهاي رواندرصد نیز سایر مواد مخدر (قرص4/10شیشه و 

از پاسخگویان در درصد 2/76دهد که میها نشان قابل ذکر در این دادهيکردند. نکتهمی
اکثریت افراد .انداعتیاد خود، مصرف تریاك، هروئین و کراك را داشتهيطول زمان سابقه

اعتیاد ياعضاء، سابقهمیرا حفظ گمناNAمورد مطالعه سه ویژگی و خصلت مهم انجمن 
ها ماصول روحانی توأم با ایجاد آرامش در اصول و قددر تمام اعضاء و همدرد بودن و نهایتاً

اند.بیان کرده
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از متغیرهاي NAهاي آماري انجام شده گرایش به عضویت در انجمن بر اساس آزمون
ن متغیرها در تحلیل و آزمون فرضیات ایي هپذیرد که در ادامه به رابطمیمختلفی تأثیر 

شود.میتحقیق پرداخته 

هاي استنباطی و آزمون فرضیاتآماره
گرایش به ترك اعتیاد موفق با دهد که مین نشان نتایج آزمون همبستگی پیرسو

با متغیرهاي طرد اجتماعی مضاعف در زمان اعتیاد، عدم NAعضویت و ماندن در انجمن 
یابی در گروه موفقیت در ترك فردي، حمایت اجتماعی اعضاي انجمن از فرد و هویت

) در آزمون هر Sigن معنا که سطح معناداري (ایههمبستگی مثبت و معناداري دارد. ب
نشان داده شده است و فرضیات تحقیق 05/0چهار فرضیه مورد نظر در پژوهش کمتر از 

اند.تأیید شده

مستقلو متغیرهاي NAعضویت در ترك اعتیاد موفق با آزمون همبستگی پیرسون بین :2جدول 
)sigسطح معناداري()rضریب همبستگی پیرسون (متغیرهاي مورد آزمون

57/0001/0و گرایش به ترك اعتیادماعیطرد اجت
NA63/0000/0و عضویت در عدم موفقیت در ترك فردي اعتیاد

78/000/0و ترك اعتیاد موفقحمایت اجتماعی گروه از فرد
72/000/0و ترك اعتیاد موفقیابی در گروههویت

در زمان اعتیاد و طور که در جدول باال نشان داده شده است بین طرد اجتماعیهمان
) 57/0معناداري وجود دارد و ضریب همبستگی آن (يگرایش به ترك در فرد معتاد رابطه

همچنین با افزایش ترك فردي ؛باشدآن مثبت و متوسط میيدهد که رابطهمینشان 
مثبت و نزدیک به باالیی (ضریب همبستگی يرابطهNAناموفق و گرایش به عضویت در 

بین حمایت يدهد که رابطهارد. نتایج جدول مذکور همچنین نشان می) وجو د63/0
مثبت و قوي يرابطهترك اعتیاد موفق یابی در گروه با اجتماعی انجمن از فرد و هویت

گردند.یید میأباشد و این دو فرضیه نیز تمی) 72/0و 78/0(ضریب همبستگی پیرسون 

رگرسیون چند متغیره
ي، همچنین بررسی و مقایسهNAه ترك اعتیاد با عضویت در براي تبیین گرایش ب

میزان اثر هر کدام از متغیرهاي مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون 
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دهد که در مجموع ضریب همبستگی چهار متغیر وارد مینشان 3شود. جدول میاستفاده 
و 549/0، ضریب تعیین برابر با 741/0رگرسیونی با متغیر وابسته برابر با يشده به معادله

محاسبه گردیده است. این ضرایب بیانگر این 539/0ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 
NAگرایش به عضویت در ترك اعتیاد موفق با درصد از واریانس متغیر 53است که حدود 

راي بFشود. مقدار آزمون میرگرسیونی تبیین يتوسط متغیرهاي موجود در معادله
و تركNAمتغیرهاي مستقل بر میزان گرایش به عضویت در انجمن داري اثرتبیین معنی

به دست آمده است و این 001/0با سطح معناداري 7/25برابر با موفق در گروه اعتیاد
حاکی از این است که طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده مدل رگرسیونی معنادار 

است.

رگرسیونخالصه مدل: 3جدول 
ضریب همبستگی تعدیل شدهR Squareضریب تعیین Rضریب همبستگی مدل
1741/0549/0539/0

آنالیز واریانس رگرسیون:4جدول 

مجموع الگو
مربعات خطا

آزادي يدرجه
d.f

میانگین 
Fمقدار مربعات خطا

داري سطح معنی
)Sig(

628/131224رگرسیون
526/2624
783/101768/25001/0 566/54555256باقیمانده

194/67678260کل

NAمتغیره جهت تبیین گرایش به عضویت در نتایج تحلیل رگرسیون چند:5جدول 

آماره
متغیر

ضریب 
رگرسیون

)B(

اشتباه 
استاندارد 

)Bضریب (
Beta مقدارt

سطح 
معناداري

)sig(

ضریب 
همبستگی 

جزیی
a191/25874/3766/80001/0مقدار ثابت 

128/0038/0191/0332/3001/0202/0عدم موفقیت ترك فردي
124/0038/0187/0279/3000/0199/0طرد اجتماعی مضاعف

134/0048/0172/0784/201/0170/0حمایت اجتماعی گروه
212/0078/0168/0708/2000/0165/0یابی در گروههویت
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يضرایب استاندارد شدهيدهد، مقایسهمینشان 5ایج جدولطور که نتهمان
ترك دهد که بیشترین میزان تأثیرمیرگرسیون براي هر یک از متغیرهاي مستقل نشان 

در بین متغیرهاي مورد بررسی را به ترتیب عدم موفقیت اعتیاد موفق با عضویت در گروه، 
یابی در گروه و هویت17/0ی گروه ، حمایت اجتماع18/0، طرد اجتماعی 19/0ترك فردي 

یک از متغیرهاي مذکور دارند. ضرایب همبستگی جزیی که نشانگر تأثیر خالص هر16/0با 
در صورت کنترل اثر سایر متغیرهاست به ترك اعتیاد موفق با عضویت در گروه، بر میزان 

باشد.می16/0و 17/0، 19/0، 20/0ترتیب برابر با 

گیريبحث و نتیجه
ي االت بوده است: چه روندي در دورهؤپژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این س

دهد؟ و چه عواملی میافتد که فرد معتاد را به سمت ترك اعتیاد گرایش میمعتادي اتفاق 
و به دنبال آن ترك موفق و پایدار اعضاي آن NAباعث عضویت معتادان در انجمن 

شود؟ می
مثبت بین يرابطهتوان تحلیل کرد که ت آمده از پژوهش، میهاي بدسمطابق با یافته

پیس أییدي است بر نظرات طرد اجتماعی در زمان اعتیاد و گرایش به ترك در فرد معتاد، ت
شود افراد از مشارکت کامل در میو گیدنز و بورچات که معتقدند طرد اجتماعی باعث 

هاي اقتصادي، سیاسی و فرصتتر محروم شوند در نتیجه از داشتن بزرگيجامعه
اجتماعی که پیش روي اکثر جمعیت است، باز داشته شوند؛ این عدم مشارکت و قطع 
روابط و پیوندهاي اجتماعی، در نهایت باعث گم کردن هویت و هدف و همچنین احساس 

تجربی بدست آمده طرد يشود. در واقع بر اساس نتیجهمیتنهایی در فرد طرد شده 
مضاعف هویتی و محرومیت چند گانه ودر یک بیمعتادین ران،آحس ناشی از اجتماعی و 

گیرند.برد طوري که اغلب براي رهایی خودشان از این وضعیت تصمیم به ترك میمیفرو 
ي طرد اجتماعی و آمادگی )، به بررسی رابطه1388پور (پور و ساواالننتایج پژوهش قاضی
در طرد اجتماعی، هاي پژوهش آنان نشان داده است که تهاند و یافبراي اعتیاد پرداخته

دار و مثبتی داشته ي معنیبا آمادگی براي اعتیاد رابطهآناني مورد بررسیجمعیت نمونه
است. در صورتی که یافته هاي پژوهش حاضر تاییدي بر این فرضیه بود که معتادین پس از 

معتادي خود، گرایش به ترك اعتیاد پیداطرد اجتماعی و از دست دادن امتیازاتی در دوره
کنند.می
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ت کنند همبستگی مثبمیدر توضیح اینکه چرا معتادین به ترك در گروه گرایش پیدا 
ییديأتوجود دارد، NAموفق و گرایش به عضویت در و معناداري که بین ترك فردي نا

ها و کامیابی یا اني انسن که بر اساس آن تاریخ گذشتهومرت"موفقیتيقضیه"است بر
اساس دهد در واقع برمیثیر قرار أعدم کامیابی آنها در گذشته، رفتار کنونی او را تحت ت

کنند و در نتایج تجربی بدست آمده چون اغلب معتادین در ابتدا اقدام به ترك فردي می
گرایش )NAلذا به ترك در گروه (؛شوندموارد در پایداري و ماندن در ترك موفق نمیاکثر

ترك و) از فرد NAمثبت و قوي که بین حمایت اجتماعی گروه (يکند. رابطهمیپیدا 
گرایش به عضوماندن در این گروه  وجود دارد نیز تاییدي است بر نظرات اعتیاد موفق با 

کوب و راتوس که انسان بعنوان موجودي اجتماعی نیازمند احترام و عالقه از جانب دیگران 
، حمایتی که از جانب است و بر این اساستعهدات متقابلشبکه روابط وو تعلق به یک
وجود دارد، حس ارزشمندي را به فرد در حال NAگروهی در گروه خاصهمانندان هم

توان گفت بعبارتی میثر است.ؤکند که در ترك موفق او در این گروه بسیار ممیترك القا 
دال بر ،)1391زاده میمندي و همکاران (حاجیییدي است بر نتایج پژوهش أاین نکته ت

این احساس رضایت ثر برؤانجمن که به بررسی عوامل ماز عضویت درNAرضایت اعضاي 
اند.پرداخته

گرایش به و ترك اعتیاد موفق با) NAیابی در گروه (مثبتی که بین هویتيرابطه
"هویت اجتماعی"است بر نظرات ییدي أوجود دارد نیز تماندن در این گروه براي فرد عضو

از جمله نظر تاجفل که بر اساس آن مردم با عضو شدن در یک گروه به تصور از خودشان 
کنند. بر اساس این نظریه افراد میمعنی دهند و هویتشان را با این احساس تعلق تعریف 

جهت ترك، این NAبا عضویت درکنند ومعتاد هویت اجتماعی مثبت را جستجو می
آورند و همین گروهی بدست میهویت اجتماعی مثبت را با ایجاد یک تمایز مثبت درون

لذا ترك موفق یاري آنها را جهت استمرار حضور در جلسات وNAیابی گروهی درهویت
در گروه به دهد که ترك اعتیاد میرساند. در نتیجه پژوهش نظري و تجربی مقاله نشان می

کند و همچنین به دلیل میرد از جانب افراد گروه دریافت دلیل حمایت اجتماعی که ف
ترین راه براي ترك و پایداري در آن شود موفقمییابی که در گروه براي او ایجاد هویت
است.
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پیشنهادات پژوهش
بخصوص براي مشارکت و عضویت در انجمن،گاهی به معتادانآتبلیغ و دادن -

.معتادانی که گرایش به ترك دارند
انجمن) از هاي دولتی به صورت غیر مستقیم (با توجه به اصل گمنامیحمایت-

افراد براي فراهم کردن شرایط مطلوب براي گذراندن اوقات فراغت انجمن و اعضاي آن 
.NAاعضاي بهبود یافته و 

.هاهاي بیشتر از آنهاي اعضاي انجمن جهت حمایتآگاهی دادن به خانواده-
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:منابعفهرست 
)مجموعه مقاالت همایش اسیب هاي اجتماعی در ایران 1390انجمن جامعه شناسی ایران(

نشر آگه
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دوم.ي)، شماره38پیاپی (يیکم، شمارهو 

ي شناسی معاصر، تهران: نشر جامعه). جستارهایی در جامعه1380عباس (توسلی، غالم
ایرانیان.

شناسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم.هاي جامعه). نظریه1383عباس (توسلی، غالم
بررسی "). 1391وند، بهروز (آبادي، اکبر و شاهون زاده میمندي، مسعود، زارع شاهحاجی

در شهر NAثر بر میزان رضایت اعضاء از عضویت در انجمن ؤعوامل اجتماعی م
.سوميشناسی، سال اول، پیش شمارهتخصصی جامعهي، مجله"اندیمشک

محسن ثالثی، يشناسی در دوران معاصر، ترجمهجامعهينظریه.)1374ریتزر، جورج (
پ اول.تهران، انتشارات علمی، چا

شناسی مدرن، تهران: هاي جامعهنظریه.)1391ریتزر، جورج و داگالس جی، گودمن (
شناسان.انتشارات جامعه

شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام ). جامعه1385سخاوت، جعفر (
نور.

، چاپ اول.). شناخت پیشگیري و درمان اعتیاد، انتشارات دزفول1382سراج خرمی، ناصر (
شناسی مصرف مواد مخدر در بین شیوع.)1383زاده، سید حسین و ایرج فیضی (سراج

ریزي و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، هاي دولتی، تهران: دفتر برنامهدانشجویان دانشگاه
تحقیقات و فناوري.

چاپ هادي جلیلی،يترجمهشناسی،کشاکش آرا در جامعه. )1390(استیونسیدمن،
.تهران، نشر نیسوم،
طرد اجتماعی و آمادگی يبررسی رابطه".)1387پور، الهام (نژاد، مریم و ساواالنقاضی

.63ي، شماره16، مسائل اجتماعی ایران، سال "براي اعتیاد
نشر نی.، هویت، تهران،فرهنگشدن،جهانی.)1381(احمدمحمدي،گل

حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.يمهشناسی، ترججامعه.)1386گیدنز، آنتونی (



27یاد ...بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترك اعت

سعید معیدفر،يترجمهنگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی،.)1383(لوزیک، دانیلین
انتشارات امیرکبیر.تهران،

فرهنگی و اعتیاد به مواد آنومی".)1388مریم (،منیژه و ثابتی،ذکریایی؛مظفر، حسین
علوم اجتماعی، سال سوم، ينامه، پزوهش"ساله شهر تهران13-28مخدر در بین جوانان 
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