
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  45                                                    ..با تاکید برنقش سرمایه اجتماعی بررسی

 

  
بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در 

 پیشگیري از اعتیاد
 5/7/90 :تاریخ پذیرش مقاله           16/1/90 :تاریخ دریافت مقاله

 4علیرضا مهدوي، 3ابوالقاسم نوري، 2مریم اسماعیلی، 1فاطمه رحیمی
  

 چکیده 

دف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش ه: مقدمه
جامعه آماري شامل کلیه : روش .بود، است هاي مردم نهاد در پیشگیري از اعتیاد سازمان

معتادین شهر اصفهان که اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان 
 و کمپ (MMT)با متادون ، درمان نگهدارنده(TC)، درمان اجتماع مدار(NA)گمنام
گیري  حال بهبودي بود که به روش نمونه نفر از معتادین در 171نمونه پژوهش شامل . بود

هاي  سشنامه محقق ساخته بر اساس یافتهتحقیق از طریق ابزار پر. اي بود تصادفی طبقه
که نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد : نتایج. چارچوب نظري طراحی و تنظیم گردید

هاي اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی،  هاي درمانی در شاخص بین نمونه
لیکن در اعتماد ). P>.05(ی وجود ندارد سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوت مشارکت و

و احساس ) P<.01(تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی 
ونه هاي درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترك اعتیاد ی بین نمتفاوت) P<.05(تعلق 

 .وجود دارد

پیشگیري از اعتیاد و  نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در: گیري نتیجه
  .راهکارهاي پیشگیرانه با رویکردهاي اجتماعی تاکید دارد

  .ادسرمایه اجتماعی، سازمان هاي مردم نهاد، پیشگیري، اعتی :هاهکلیدواژ
______________________________________                                                          _____________________ 
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The Investigation Social Capital with emphasizeto 

Non-Governmental Organization role’s in Prevention 
of Drug dependency 

 

Fatemeh,Rahimi 
Maryam,Esmaeili 
Abolghasem, Nouri 
Alireza, Mahdavi 
 
Abstract  
Introduction:The purpose of thissurvey article was to The 
Investigation Social Capital with emphasize to Non-Governmental 
Organization role’s in Prevention of Drug dependency  
Method:In this survey, population consisted of all addicts in 
Isfahan, which attempted to treat such as Membership Narcotics 
Anonymous (NA), Treatment Community (TC), Methadone 
Maintenance Therapy (MMT) and the Camp .The study sample 
included 171cases of addicts in recovery who had been selected 
through stratified random sampling based on location and type of 
withdrawal treatment centers of Isfahan in 1388. The 
Questionnaires were administered to them in 2part, between and 
within groups social capital.Cronbach's  
Results:The results of mancova analysis showed that there was no 
significant differences among therapeutic samples in formal trust, 
informal trust, general trust, participation and between groups 
social capital (P> 0.05).But there was significant difference 
between treatment samples NGO and private Organization in 
generalized trust, within groups social capital, general trust and 
feeling of belonging(P< 0.05).The highest average mean was 
formal trust, informal trust, between groups social capital in MMT, 
general trust and generalized trust in Camp, participation and 
feeling of belonging in NA and within groups social capital in TC. 
Conclusion: The results of this study emphasize on  Non-
Governmental Organization role’s in Prevention of addiction 
preventive  strategy  by social approaches. 
Keywords:Social capital,Non-Governmental Organization, 
Prevention,Drug dependency. 
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  مقدمه 
. امروزه نقش عوامل اجتماعی در سالمت روانی به طور قابل توجهی مشخص شده است

رشد و گسترش توجه به عوامل اجتماعی و نقش آن ها در سالمت روانی در کشورهاي 
جهان سوم هم زمان با رشد و توسعه سرمایه اجتماعی بوده و الزم است مدل هاي 

سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی ). 2004، 1امهارف( اجتماعی سالمت روانی شکل گیرد
ي رفاه اجتماعی در سالمت اجتماعی مورد بحث است و به ها هبراي موفقیت در برنام

همین دلیل نیز امروزه در بررسی و تدوین شاخص هاي اجتماعی و توسعه، توسط سازمان 
     ).1380ثانی،شریفیان ( هاي معتبر جهانی، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است

یکی از برنامه ریزي ها در دنیاي جدید، توجه به مشارکت فعال و اثربخش همه جانبه 
به عبارت دیگر مشارکت فرایندي . افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه می باشد

است که در برگیرنده انواع کنش هاي فردي و گروهی به منظور دخالت در تعیین 
 و تاثیر گذاردن بر تصمیم گیري درباره امور عمومی است سرنوشت خود و جامعه

ي ها هاز آنجایی که سرمایه اجتماعی نقش موثري در کاهش هزین). 1996 محسنی تبریزي،(
فعالیت ها و موفقیت افراد در دست یابی به اهداف خود دارد، یکی از موضوعات 

ي ها هبا حکومت و دستگا امروزه ارتباط مردم. پژوهشی مرتبط با نهادهاي اجتماعی است
دولتی و رشد مشارکت هاي هرچه بیشتر آنان از طریق نهادها و سازمان هایی صورت 

هایی نظیر نداشتن وابستگی  ویژگی. اند سازمان هاي مردم نهاد معروف شده میگیرد که به
از  ابه ساختار دیوان ساالرانه و منابع عمومی دولت، داوطلبانه و دموکراتیک بودن، آنها ر

بر . آینده جهان در سیطره سازمان غیردولتی خواهد بود. کند سازمان هاي دولتی متمایز می
همین اساس هرکشوري احتمال بقاي قدرتمندي خود را از طریق گسترش سازمان هاي 

قرن بیست و یکم  ":کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد گفته. مردم نهاد رقم خواهد زد
  ).1385مقیمی،("نهاد خواهد بودعصر سازمان هاي مردم 

نهادهاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی را پدید می آورند و دستیابی به هدف هایی را که    
به طوري ). 1377کلمن،( در نبود آنها غیرممکن و یا پرهزینه بود،ممکن و تسهیل می کنند

کوثري، (مایه اجتماعی می شود که عضویت در سازمان هاي اجتماعی، میزانی براي سر
منفعت هاي حاصل از عضویت در یک گروه، همبستگی را به ). 2004 کرامب،؛ 1374
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هر ). 1385الوانی و شیروانی،(وجود می آورد که حصول منفعت ها را ممکن می سازد
زمان که یک جامعه یا نهاد اجتماعی بتواند مشارکت اعضاي خود را براي دستیابی به 

ماید، گفته می شود که آن جامعه داراي سرمایه اهداف خاص یا حل مسئله اي جلب ن
این مشارکت می تواند الزام به فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هر . اجتماعی است
و همکاري اعضا در سازمان هاي مدنی  ها هدر مورد شبک). 1385موسوي،(نوع دیگر باشد

ک سازمان داوطلبانه با بر این اعتقاد است که اعضایی که در ی) 2002(داوطلبانه،اوسالنر 
یکدیگر همکاري می کنند، از رفتارهاي مدنی برخوردارند که رفتارهایی همگون به شمار 

ي اصلی رشد ها همی آیند، بر این مبنا فضاي فعالیت هاي داوطلبانه در یک جامعه از نشان
ندي ي اجتماعی نتایج سودمها هالبته مشارکت در گرو. سرمایه اجتماعی در آن جامعه است

  ). 1385 فیروزآبادي و ایمانی،( براي فرد و جامعه دارد
انجمن هاي داوطلبانه بر سطوح متفاوت جامعه تاثیرهاي متفاوت مختلفی دارند که   

ارائه فرصت اجتماعی به افراد براي عضویت در : برخی آثار آنها بدین شرح است
بط اجتماعی و شبکه ي اجتماعی بیشتر، ارائه فرصت اجتماعی جهت بسط رواها هگرو

شخصی افراد، ارائه فرصت اجتماعی براي ابراز عقیده و پیشنهاد راه حل در عرصه عمومی 
). 1380شارع پور، ( و ارائه فرصت اجتماعی براي شرکت در تصمیم گیري هاي گروهی

ها در د محدود نمی شود، این گونه انجمنتاثیر انجمن هاي داوطلبانه فقط به سطح خر
  ).1389چلبی، ( نیز تاثیر گذارندسطح کالن 

به تعبیر . گیرداست که در روابط اجتماعی شکل می ویژگی ذاتی سرمایه اجتماعی این   
براي . سرمایه اجتماعی در درون ساختار روابط افراد یافت می شود) 1998(1پورتز

). 1385موسوي،( برخورداري از سرمایه اجتماعی فرد باید با دیگران رابطه داشته باشد
سرمایه اجتماعی مجموع منابع حقیقی و مجازي در دسترس یک فرد یا گروه است که این 
افراد به واسطه برخورداري از شبکه اي با دوام از روابط فهم و درکی متقابل و کم و بیش 

بر این باور است که ) 1986(3بوردیو ).2،2003فیلد( اند نهادینه شده، آن را به دست آورده
یه اجتماعی که یک فرد از آن برخوردار است بسته به اندازه شبکه ارتباطات میزان سرما

  . وي می تواند به طور موثري تغییر یابد
______________________________________                                                          _____________________ 
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سرمایه اجتماعی، افراد و اجتماعات در قالب ارزشها، هنجارها و پیوندهاي در   
 اجتماعی که در جریان تعامالت اجتماعی به وجود می آید، قابلیت هاي خود را افزایش
می دهند و در عین به دست آوردن امکان کنترل زندگی خود، از حمایت هاي محیطی و 

سرمایه اجتماعی .ي ارتباطی آنها به وجود آمده برخوردار می شوندها هاجتماعی که در شبک
ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم ، 

ر زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاري رسانیم که ماموریت هایمان را د
اظهار ) 2000(ین مورد وایتفورد در ا). 1،1377کلمن( در آن زندگی می کنیم

اجتماعی سالمت، به خوبی بررسی شده و  –امروزه عوامل تعیین کننده اقتصادي ":دارد می
اجتماعی منزوي تر باشند، از شواهد مستندي در دست است که هرچه افراد به لحاظ 

سالمت روان کمتري برخوردارند و به عکس هرچه پیوستگی اجتماعی در جامعه بیشتر 
کاهش بار بیماریهاي روانی و پرورش سالمت روانی، . باشد آن جامعه سالم تر خواهد بود

 سالمت. ویژگیهایی را که براي قبول نقش هاي اجتماعی افراد الزم است افزایش می دهد
روانی به همراه سالمت جسمی، بر صالحیت هاي مورد نیاز براي مشارکت افراد در 

   ".جامعه می افزاید و سرمایه اجتماعی را در سطح ملی فراهم می آورد
ي جدید مطرح می سازند که انگیزه اولیه مشارکت است یعنی پیشرفت و ها هنظری   

 کمک به دیگران، چه کوچک و چه.)2006بیکرمیلرو استیور، ( تکامل همراه با دیگران
کند  ه وسیعی از کنش متقابل را خلق میسازد و شبک بزرگ، سرمایه اجتماعی را غنی می

ي اعتماد متقابل، ها هسرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدید). 1385الوانی و شیروانی،(
اس ي اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی ، احسها هتعامل اجتماعی متقابل، گرو

، 2فلورا(وجود تصویري مشترك از آینده و کارگروهی در یک سیستم اجتماعی دانست
ن وفاداري، اعتماد، اتصاالت یی چوها هسرمایه اجتماعی بطور خالصه در شاخص).1999
جارهاي اجتماعی و اعتبار تجلی اي، اقتدار فردي، هویت سازمانی، عمل متقابل، هن شبکه
سرمایه اجتماعی را نوعی انباشت سرمایه ) 1997(الن و لینچکاپ). 1382افتخاري،( یابد می

اند که همبستگی اجتماعی، تعهد اجتماعی و در نتیجه نوعی  یی معرفی کردهها هو شبک
 .عزت نفس و سالمتی را در افراد به وجود می آورد

______________________________________                                                          _____________________ 
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توان به کاهش هزینه مبادله، تسهیل  ردهاي اقتصادي سرمایه اجتماعی میاز کارک   
بهبود کارایی، ) نظیر قراردادها، سلسله مراتب و امثال آنها(از مناسبات رسمی برخی 

در واقع اصلی ترین . سرعت تبادل اطالعات ، تقویت ابتکارات و کاهش فساد اشاره کرد
فرد باید ). 1383مرجایی، ( کارکرد اقتصادي سرمایه اجتماعی تسهیل هرگونه مبادله است

اعتماد انتزاعی و اطمینان از  -و هم به نهادها -بین فردي پیوند و اعتماد -هم به افراد
ي اجتماعی، اعتماد به مسئوالن ها هرعایت هنجارها که شامل اعتماد به نهادها،اعتماد به گرو

هر دو بعد درون گروهی و بین گروهی ). 1385موسوي،(استاعتماد کامل داشته باشد. .و 
) حاصل از پیشگیري(اجتماعی  -اقتصاديسرمایه اجتماعی براي موفقیت نتایج توسعه 

  ).1،2006وودهاوس(مفید هستند 
. سرمایه اجتماعی اندك می تواند میزان بزهکاري، جرم و اعتیاد را پیش بینی نماید  

، 2001پاتنام،(سالمتی اجتماعی به واسطه رابطه اجتماعی قابل پیش بینی است 
اعتماد و شبکه (اجتماعی رمایه عدم وجود س ).1386، غفاري و رمضانی،2001هاینیه،
در افراد سبب عدم مشارکت آنها در فعالیت هاي اجتماعی می شود ) پیوندها

نظریات قائل به این نکته هستند که هرچه همبستگی و انسجام در درون ). 1385موسوي،(
 یک گروه، اجتماع یا جامعه کمتر باشد، میزان جرم و انحراف در آن باالتر خواهد بود

سرمایه اجتماعی عوامل استرس زا را در زندگی ) 2004(به نظر هارفام ). 2004،آکرس(
همچنین سرمایه اجتماعی می تواند اثر حوادث . کاهش و خطر این عوامل را کم می کنند

پیامد نداشتن معنا در زندگی گسترش مثلث شوم افسردگی، . منفی زندگی را کاهش دهند
خود را نسبت به د بیگانه ، احساس تعهد و تعلق فرد از خو. پرخاشگري و اعتیاد است

از این رو، این ). 1389چلبی،( بیند دهد و روابط اجتماعی او آسیب می دیگران از دست می
وضعیت باعث کاهش کنترل اجتماعی بیرونی و سوق دادن افراد به سمت رفتارهاي 

یش سرمایه اجتماعی به طورکلی در اثر فرسا). 2004پولسن و رابینسون،( شود انحرافی می
جامعه به آسیب وانحرافات اجتماعی از قبیل افزایش جرم و جنایات، قتل، فروپاشی 

، 1385نادمی، . (.خانواده، مصرف مواد مخدر، خودکشی، فرار از پرداخت مالیات و 
و آسیب هاي روانی از قبیل عدم احساس تعلق، از ) 1383، به نقل از سخاوت،2001بوهم،
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، احساس انزوا و افسردگی، )1385محبوبی آرایی،( گرایی ،پوچ)1376سنی،مح(بیگانگیخود
  . شود مبتال می) 1385براتی سده، ( کاهش احساس شادکامی و سالمت جسمی

اثرات بازدارنده بر رشد و شکوفایی جامعه دارد و تهدیدي جدي و   سوء مصرف مواد،
ل مزمن و عود کننده با وابستگی و سوء مصرف مواد بعنوان اختال. نگران کننده است

فرهنگی، روانی، اجتماعی، رفتاري و معنوي در نظر گرفته  تاثیرات و پیش آیندهاي تربیتی،
مشکل اعتیاد بعنوان یک پدیده مهلک که نتایجش می تواند اثرات  ).1385 دباغی،( می شود

هر جامعه ي اجتماعی،فرهنگی، سیاسی و اقتصادي داشته باشد، در ها هبسیار سویی در زمین
مسئله تخلفات مرتبط با مواد مخدر یکی از پیچیده ترین چالش هایی  .اي مطرح است

افزایش تخلفات مواد مخدر در . است که در حال حاضر جامعه ایران با آن مواجه است
ایران باعث این آگاهی فزاینده شده است که ایران با یک مسئله اجتماعی عمده مواجه می 

اعتیاد در سالهاي اخیر واقعیت ناخوشایندي است که قابل کتمان و انکار  آمار فزاینده .باشد
ي گوناگون در جهت پیشگیري، کنترل، درمان ها هنیست و روز به روز نیاز بیشتري به برنام
 ).1382صفري،(ي آنان و جامعه وجود داردها هوکاهش آسیب از سوي معتادین، خانواد

بسیاري از اندیشمندان و پژوهشگران را به خود ، ذهن  مشکل اعتیاد در بین نوجوانان
در بیشتر تحقیقات انجام شده به تالش نوجوانان براي تثبیت هویت . مشغول داشته است

فقدان یا ضعف خود که براي نوجوانان بسیار دردناك و اضطراب . خود اشاره شده است
  ).1387فرج پور،(دانگیز است، باعث می شود براي تحقق خود، گاهی به اعتیاد روي آورن

براي  ها هي حمایتی، نقش بازدارنده قدرتمندي را در شبکها هالگوهاي نقش مثبت و شبک
بر این باور است ) 2000(1رز). 2000پاتنام،(نوجوانان دارد و آنها را از جرم دور می کنند

ه ي سرمایها هکه سرمایه اجتماعی تنها به وسیله عضویت در نهادها به دست می آید و شبک
اجتماعی به طور خاص در فراهم آوردن حمایت هاي عاطفی و روانی نقش موثري در 

در نتیجه سرمایه اجتماعی در تعیین احتمال روي آوردن . ارتقاء سالمت روانی افراد دارند
البته ).1386غفاري و رمضانی،(افراد خاص به رفتار مجرمانه و اعتیاد، نقش بازي می کنند

  .اجتماعی به عنوان تنها عامل موثر تلقی نشده استدر اینجا نیز سرمایه 
و  ها هپژوهش هاي زیادي به رابطه میان سرمایه اجتماعی و پیامدهاي مثبت در حوز

برا ي نمونه . اند یاسی، اجتماعی و رفاهی توجه کردهسطوح گوناگون اقتصادي، س
______________________________________                                                          _____________________ 
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سطح آموزش و رفاه  اند که سرمایه اجتماعی با کارایی نهادي، افزایش تحقیقات نشان داده
کودکان، کاهش جنایت هاي خشن، کاهش نزاع و درگیري، برتري اقتصادي افراد، کاهش 
مرگ و میر، بهبود وضع سالمت، احساس خوشبختی و اعتماد به حکومت به صورت 

، ازکیا و فیروز 1،1997، برهم و راهن2000پاتنام،(موفق و کارا رابطه مستقیم دارد
، توسعه اقتصادي )2،1384وینسترا(سرمایه اجتماعی با تندرستیهمچنین ). 2006آبادي،
، کاهش مرگ و میر نوزادان و )4،2003گریو(، توسعه محلی و ملی)3،2003لوح(کشور

و )2003لوفلین،(، مشارکت مدنی و اجتماعی)5،2003حیات(افزایش امید به زندگی 
  .رابطه مستقیم دارد)6،2002کناك(همچنین رشد درآمد کشورها

سایی و تقویت سرمایه اجتماعی در قالب سازمانهاي مردم نهاد و عضویت هاي شنا
ي اجتماعی و جامعه می شود و ها هداوطلبانه سبب افزایش سطح همکاري اعضاء در گرو

از این طریق منجر به افزایش سطح ارتباطات، نظارت و کنترل در سطح نهادهاي عمومی 
. آن در فرایند پیشگیري از اعتیاد استفاده کرداجتماعی می گردد، در نتیجه می توان از 

اسالنر و (سرمایه اجتماعی جامعه را سالم تر، داراتر و شاید باتدبیرتر و شکیباتر می سازد
  ).2001دکر،

از آنجا که سازمان هاي مردم نهاد یکی از ابزارهاي اساسی مدیریت دولتی نوین در 
اي هستند و در اکثر کشورها  و توسعهسیاسی  -ت هاي اجتماعیجهت رشد و توسعه فعالی

 نقشی اساسی در فرایند توسعه بر عهده دارند، چند صباحی است که در کشور ما نیز به آن
کند تا ضمن کمک به شکل گیري و ایجاد این  توجه جدي شده استو دولت تالش می

ا این ام. نهادهاي جامعه مدنی،در فعالیت هاي توسعه براي آنها نقشی محوري قائل شود
اند جایگاه مناسبی را کسب و اعتماد ملی و  ، در فرایند توسعه هنوز نتوانستهسازمان ها

همچنین باید بتوانند به نیازهاي اجتماعی به شکل کارآمد و . دولتی را به خود جلب نمایند
بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که با تاکید بر . اثربخشی پاسخ دهند

توانند موثر  چه حدي در پیشگیري از اعتیاد می یه اجتماعی، سازمان هاي مردم نهاد تاسرما

______________________________________                                                          _____________________ 
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ي ها هي سرمایه اجتماعی در بین گروها هباشند؟ و دومین سئوال اینکه آیا بین میزان مولف
  اداري وجود دارد؟درمانی مختلف تفاوت معن

  روش
است و از  روش پیمایشی این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردي بوده و از نظر ماهیت و

براي . ی باشدشده و از جهت سطح تحقیق، تبیین طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام
قسمت سرمایه اجتماعی درون  2پرسشنامه در ي این تحقیقها هداداطالعات و گردآوري 

   .ه بودي چارچوب نظري طراحی و تنظیم شدها هبر اساس یافتگروهی و بین گروهی 
ي اصلی ها هسئوال در رابطه با مولف 40ه سرمایه اجتماعی بین گروهی شامل پرسشنام

مشارکت اجتماعی و   ،)غیررسمی و تعمیم یافته رسمی،(سرمایه اجتماعی شامل اعتماد
سئوال مرتبط با  42پرسشنامه سرمایه اجتماعی درون گروهی شامل .احساس تعلق بود

جامعه پژوهش  .ي بهبودي بودها هتیاد و گروي اصلی سرمایه اجتماعی در قالب اعها همولف
در مراکز درمان اعتیاد به (حاضر شامل کلیه معتادین شهر اصفهان که اقدام به درمان 

، درمان نگهدارنده با )TC(، درمان اجتماع مدار)NA( ي انجمن معتادان گمنامها هروشگرو
از  نفري 171ونه یک نم به طورکلی از این جامعه. ، استو کمپ) MMT( متادون

نفر،  MMT =47در نمونه درمانی (بطور تصادفی انتخاب شدي معتادین در حال بهبود
NA =56 نفر،  46= نفر، کمپTC =22 نفر.(  

در پـژوهش حاضـر از پرسشـنامه     براي سنجش سئواالت :پرسشنامه سرمایه اجتماعی  
ـ   محقق ساخته سرمایه اجتماعی معتادین که داراي اي  گزینـه  5ف مقیاس اندازه گیـري طی

با توجه بـه اینکـه    .دگردیاستفاده ) خیلی زیاد(تا پنج) خیلی کم(لیکرت با دامنه پاسخ یک
ه اجتماعی بسیاري از مفاهیم مورد استفاده در تحقیق حاضر برگرفته از مدل سنجش سرمای

ه در بسیاري از کشورها به کار گرفته شده، نسبت بـه اعتبـار   است که طی چند سال گذشت
با این وجود به جهـت  . یی ابزار سنجش تا حدودي از قبل اطمینان حاصل شده بودمحتوا

با شرایط فرهنگی و هدف پژوهش، پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادي از  تطبیق آن
متخصصین علوم اجتماعی و آشنا با مفهوم سرمایه اجتماعی قرار گرفته و از نظـرات آنـان   

بدین ترتیب اعتبـار صـوري ابـزار تـامین     . ستفاده گردیدها ا خصبراي شناسایی اعتبار شا
براي حصول اطمینان از روایی یا پایایی ابزار سنجش ضریب آلفاي کرونباخ که از . گردید

جدول ذیل نشان دهنده ضـریب  . باشد، استفاده شد اسبترین روشهاي محاسبه پایایی میمن
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سـرمایه اجتمـاعی مـورد نظـر      هـاي  پایایی براي هریک از مفاهیم، مقیاسها و زیرمقیـاس 
  .باشد می

  نتایج پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی: 1جدول

  
و با توجه به اینکه مقادیر آلفاي کرونباخ به طول  1با در نظر گرفتن نتایج جدول 

ها داراي تعداد سئواالت کمی بوده سئواالت بستگی دارند و در این پرسشنامه اکثر مقیاس 
می باشند مطلوب بوده و  7/0است، مقادیر به دست آمده آلفاي کرونباخ که اکثرا باالتر از  

  . باشد دهنده پایایی پرسشنامه پژوهش می نشان
توصیفی  هاي آمار از شاخصپژوهش  سنجش فرضیه و ها براي تجزیه و تحلیل داده
  .کوا استفاده شدوتحلیل کواریانس چندگانه مان

  ها هیافت
سال و با میانگین  88/33دهد که گروه نمونه داراي میانگین سنی  نشان می 2نتایج جدول 
  . ماه است 33/11و میانگین طول پاکی ) ماه 7سال و  10معادل (ماه  52/128طول تخریب 

  
  
  

  متغیر
تعداد 
  سئواالت

آلفاي 
  کرونباخ

  متغیر
تعداد 
  سئواالت

آلفاي 
  کرونباخ

  68/0  5  احساس تعلق  82/0  11  اعتماد رسمی

اعتماد غیر 
  رسمی

8  63/0  
سرمایه 

اجتماعی بین 
  گروهی

40  77/0  

اعتماد تعمیم 
  یافته

9  66/0  
سرمایه 

اجتماعی درون 
  گروهی

42  76/0  

  8/0  28  )بطورکلی(اعتماد
پرسشنامه 
  سرمایه اجتماعی

مشارکت   81/0  82
  اجتماعی

7  57/0  
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  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش: 2جدول

  
هاي  هاي درمانی در شاخص مشاهده می شود که در بین نمونه 3با توجه به نتایج جدول 
گروهی  لی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بینرسمی، اعتماد کاعتمادرسمی، اعتمادغیر

در اعتماد تعمیم یافته، احساس تعلق، سرمایه اجتماعی ).P>.05(ی وجود ندارد تفاوت
هاي درمانی وجود دارد  تماعی کلی تفاوتی بین نمونهروهی و سرمایه اجدرون گ

)P<.01.( در مالك سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی بین گروه هاي بهبودي وجود
شویم که میزان این سرمایه در بین  وجه به میانگین گروه ها متوجه میندارد لیکن با ت

از  .باشد بر فردگرایی مینشان دهنده تاکید معتادین بطور کلی بسیار پایین است و لذا 
هاي بهبودي نشان دهنده  بین گروهرمایه اجتماعی درون گروهی تفاوت جهت دیگر در س

تواند اثرات  کید بر مضامین گروه است و این میجدایی این گروه ها از کل جامعه و تا
در شاخص اعتماد تعمیم یافته ، افراد در حال بهبودي در . داشته باشدمخربی را در بر

اعتماد تعمیم یافته بیشتري به ) MMT(رمانهاي گروهی نسبت به افراد در متادون درمانید
هاي جمعی  با دیگران بودن و حضور در برنامهاطرافیان داشته و بدین جهت تمایل به 

در شاخص احساس تعلق، بدلیل آموزش دیدن و علمی بودن گروه . درمانی را برگزیده اند
رمانی بین فرد در حال بهبودي و محیط درمان افراد در اجتماع درمان و تاکید بر رابطه د

 )NA(نسبت به کمپ و معتادان گمنام  )MMT(و متادون درمانی )TC(درمان مدار
در رابطه با سرمایه اجتماعی درون گروهی بنظر . احساس تعلق بیشتري را پرورش داده اند
ادان گمنام و جه دوم در گروه معتن مدار و در درمی رسد که در درجه اول در اجتماع درما

تواند ناشی از  این می. جه سوم استمتادون درمانی این شاخص وجود دارد و کمپ در در

  متغیر
 کمپ

(n = 46) 
NA 

(n = 56) 
MMT 

(n = 47) 
TC 

(n = 22) 
 کل

N=  171  

M  S  M  S  M  S  M  S  M  S  
  82/9  88/33  04/2  14/30  34/1  76/39  31/1  68/32  47/1  72/31  سن

طول 
  تخریب

83/90  
66/
13  12/113  2/12  1/190  44/12  15/121  9/18  52/128  73/92  

طول 
  پاکی

68/4  03/2  56/8  81/1  34/21  85/1  55/7  81/2  33/11  19/14  
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دار مبتنی بر عدم طول دوره درمان و نحوه ارتباطات و آموزش هاي اجتماع درمان م
 و NA  لیکن در. مدت طوالنی باشد به TCهاي درمانی دیگر و تعهد به   ارتباط با گروه

MMT  افراد آزادي بیشتري در نحوه گزینش ارتباطات خود دارند و تاکید بر قطع ارتباط
این یافته با روند احساس تعلق مشابهت و با روند سرمایه . با گروه هاي دیگر وجود ندارد

  .کنند همدیگر را تائید می ها هباشد و یافت ی بین گروهی عکس میاجتماع
  

  انس چندگانه متغیرهاي پژوهش نتایج تحلیل کواری: 3جدول
 بر اساس عضویت در برنامه هاي بهبودي

  میانگین  عضویت  متغیر
انحراف 
  استاندارد

  سطح ي Fمقدار 

  اعتماد رسمی

  32/1  11/29 کمپ

07/2  106/0  NA  28/29  18/1  
MMT 26/32  2/1  

TC 59/28  83/1  

  اعتمادغیررسمی

  76/0  95/20  کمپ

84/0  47/0  NA 9/20  68/0  
MMT  12/32  69/0  

TC 33/21  06/1  

اعتماد تعمیم 
  یافته

  83/0  93/24  کمپ

34/8  ∗001/0  NA 92/20  74/0  
MMT  93/19  75/0  

TC 96/20  14/1  

  )کلی(اعتماد

  09/2  75  کمپ

01/1  38/0  NA 12/71  87/1  
MMT  33/75  9/1  

TC 89/70  89/2  

  مشارکت

  8/0  06/11  کمپ

59/2  056/0  NA 53/11  71/0  
MMT  36/14  73/0  

TC 8/11  1/1  
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  احساس تعلق

  71/0  45/10  کمپ

68/3  ∗∗013/0  NA 12/12  63/0  
MMT  27/13  64/0  

TC 48/13  98/0  

سرمایه 
اجتماعی بین 

  گروهی

  52/2  52/96  کمپ

66/1  17/0  NA 78/94  25/2  
MMT  97/102  29/2  

TC 18/96  48/3  

سرمایه 
اجتماعی درون 

  گروهی

  58/2  82/103  کمپ

07/6  ∗001/0  NA 92/113  31/2  
MMT  76/112  35/2  

TC 91/117  58/3  

سرمایه 
  اجتماعی کلی

  04/4  35/200  کمپ

14/4  ∗007/0  NA 7/208  61/3  
MMT  73/215  68/3  

TC 09/214  59/5  
  

  گیرينتیجه
در طول . اجتماعی جهان امروز است کی از معضالت بهداشتی، روانی ومشکل اعتیاد ی

سال هاي گذشته اعتیاد به داروهاي قانونی و غیر قانونی بسیار فراگیر شده است و اکنون 
گسترش این . حاکی از یک مشکل جدي در سالمت جسمی، روانی و اجتماعی است

ماعی یک جامعه می زند و آن را از روند تیشه بر ریشه بنیادهاي اخالقی، اقتصادي و اجت
این مشکل امروزه چنان خودنمایی .درون دچار فساد کرده و در نهایت به انحطاط می کشد

مهمترین عوارض .می کند که هیچ کشوري نمی تواند خود را کامال از آن مصون بداند
الت افسردگی، اضطراب، فراموشی، روانپریشی و اختال: روانی اعتیاد عبارتند است از
لیکن از مشکالت اجتماعی ناشی از اعتیاد می توان از . مغزي مانند دمانس و دلیریوم

جرائمی مثل سرقت، فحشا و خشونت، افزایش مشاغل کاذب و کاهش کارآیی و تعداد 
از طرف دیگر، اعتیاد با خالی . ي آشفته یا از هم گسیخته نام بردها هبسیار زیادي خانواد

ي اخالقی و انسانی آنها را مستعد پذیرش فرهنگ هاي پوچ و کردن افراد از ارزش ها
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جامعه را از ساختارهاي ضروري و فضاي  فرسایش سرمایه اجتماعی،. نماید مخرب می
اعتیاد خود حاصل فقدان سرمایه . اخالقی که الزمه کارکرد بهینه آن است محروم می کند

توان با اعتیاد مبارزه  بل توجهی میزان قااجتماعی است و با افزایش سرمایه اجتماعی به می
، ولفینگر و )1972(، وربا و نورمن)1993(1، روزنستون و هانس)1959(لن. و کنترل کرد
، عدم آموزش کافی و فقدان آگاهی افراد از حقوق )1997(و برم و ران) 1980(روزنستون

. اننداجتماعی خویش را عمده ترین دلیل پایین بودن میزان مشارکت شهروندان می د
معنایی در زندگی و از خود بیگانگی  ت به احساس بی قدرتی و افزایش بیکاهش مشارک

احساس بی قدرتی یکی از تجلیات و اشکال بروز بیگانگی . کمک شایانی می کند
  .اجتماعی است که می تواند باعث گرایش فرد به اعتیاد شود

فزایش سرمایه اجتماعی و اعتیاد یکی از اثرات کاهش سرمایه اجتماعی است و با ا  
و  تاکید بر نقش سازمان هاي مردم نهاد به میزان قابل توجهی می توان از اعتیاد پیشگیري

ي اجتماعی در کلیه افراد، بخصوص معتادین و ها هتقویت و افزایش انگیز. با آن مبارزه کرد
تی سازماندهی آنها در نهادهاي مدنی باعث شکل گیري فرهنگ هاي درمانی و حمای

خاص شده و ضمن ایجاد سطح باالتري از مشارکت و تعلق اجتماعی موجب می شود که 
به طور غیرمستقیم، کنترل رفتارها و تعامل هاي اجتماعی و درمانی اعضاي این نهادها، 

ي درمان و کنترل هاي ها هوابسته به سیاست هاي موجود باشد، همچنین باعث کاهش هزین
بطور . به یکدیگر می شود ها هو انتقال دانش اعضاي گرورسمی،ایجاد فرصت هاي شغلی 

و تاثیرات درمان و کاهش آسیب  کلی در جهت پیشگیري از اعتیاد و باال بردن کیفیت
در کنار  )بخصوص ایجاد سازمان هاي فعال مردمی(استفاده از شاخص هاي اجتماعی

  .حیطه درمان پزشکی اعتیاد باید مورد توجه قرار گیرد
ا که پیشگیري از اعتیاد، هدف اساسی در زمینه ریشه کنی و کاهش اعتیاد است از آنج   

به نظر می رسد تغییر در کیفیت آموزشها ، ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی در میان آحاد 
در سرمایه .تواند راه گشایی در این امر باشد ه و بخصوص جوانان و نوجوانان، میجامع

ر قالب ارزشها، هنجارها و پیوندهاي اجتماعی که در جریان اجتماعی، افراد و اجتماعات د
هویت یابی می  تعامالت اجتماعی به وجود می آید، قابلیت هاي خود را افزایش می دهند،

کنند و در عین به دست آوردن امکان کنترل زندگی خود، از حمایت هاي محیطی و 
______________________________________                                                          _____________________ 
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و لذا قدرت . وردار می شوندي ارتباطی آنها به وجود آمده برخها هاجتماعی که در شبک
کنار آمدن آنها با فشارها و مسائل محیطی افزایش یافته و به لحاظ روانی از آرامش و 

 .آسایش مطلوبی برخوردار خواهند شد

هدف از افزایش مشارکت و پیوندهاي اجتماعی اتخاذ یک سبک زندگی است که    
افراد . ون مصرف مواد کمک می کندبخشد و به پرهیز از مخاطراتی چ هزیستی را ارتقا میب

در صورتی خواهند توانست رفتارشان را تغییر داده و یک سبک زندگی سالم تر اتخاذ 
کنند که سبک هاي جدید را از افراد مورد اعتماد خود فرابگیرند و باور نمایند که این 

و غنی از  یک شبکه پایدار، عمیق. تغییر رفتارها باعث بهبود در بهزیستی آنها می گردد
  ). 2000کمپل،( روابط می تواند باعث تسهیل کسب اعتماد و خودباوري گردد

از آنجایی که سرمایه اجتماعی خاصیت خود تقویت کنندگی و خودافزایی داردمی   
ي ها هتواند به افراد عضو نهادهاي اجتماعی کمک کند تا به منابعی چون اعتماد و شبک

ا تسهیل اقدامات هماهنگ، کارایی گروه را در دست یابی تعاملی دست یابند و می تواند ب
ي اعتماد موجب می ها هدر این راستا، شبک). 1384تاجبخش،(به اهداف خود بهبود بخشد 

پیدا  شوند که زمان و سرمایه بیشتري اختصاص به فعالیت هاي اصلی نوجوانان و جوانان
به یکدیگر شده و جریان مناسبی  ها هکرده و عالوه بر آن موجب انتقال دانش اعضاي گرو
ي اجتماعی ها هتقویت و افزایش انگیز. را از یادگیري و دانش در بین آنها فراهم می سازد

هاي  هادهاي مدنی باعث شکل گیري فرهنگدر نوجوانان و جوانان و سازماندهی آنها در ن
لق حمایتی خاص در این نهادها شده و ضمن ایجاد سطح باالتري از مشارکت و تع

اجتماعی موجب می شود که به طور غیرمستقیم، کنترل رفتارها و تعامل هاي اجتماعی 
ي بسیاري از ها هاعضاي این نهادها، وابسته به هنجارهاي موجود در این نهاد شده و هزین

  .کنترل هاي رسمی کاهش یابد
ی بر شود از طریق سیاست ها و برنامه ریزي ها و آموزشها، هنجارهای پیشنهاد می   

مبناي افزایش انگیزه مشارکت و روحیه همکاري گروهی براي نوجوانان و جوانان جامعه 
در نظر گرفته شود و در یک محیط امن و با ثبات براي کنش و وا کنش آنها به 
گسترش،افزایش و تحکیم سرمایه اجتماعی، همچنین تشویق آنها به پرهیز از فردگرایی 

تقویت . ي اجتماعی که روابط متقابل را تسهیل می کنداه هتقویت ساختار شبک. کمک کرد
جوانان و نوجوانان ،تقویت  مخصوص) NGOs(دولتینهادهاي مدنی و سازمان هاي غیر 
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تشویق مردم در جهت حضور  ها در قالب تفریح و سرگرمی، و غنی سازي آموزش
ي مهم دولت در داوطلبانه در نهادهاي اجتماعی و دادن امتیازاتی به اعضاء از کارکردها

  .زمینه افزایش سرمایه اجتماعی می تواند باشد 
ي کنترل و ها هبطور کلی عواطف مثبت زندگی انجمنی یا مشارکت اجتماعی هزین   

نظارت رسمی را کاهش می دهد و افراد را در متقاعدکردن به رفتار مطابق با ارزش هاي 
اون و همکاري، احترام به اخالقی مثبت در جامعه مدیون کار و تالش، صداقت، تع

یکدیگر، تقویت عزت نفس در سطح فردي و ملی، تقویت عملکرد، کارایی سازمانی و 
همچنین ). 1385تقی زاده، (اجتماعی و فرهنگی و سیاسی می کند  –ي اقتصادي ها هحوز

امدادرسانی در روابط حمایتی به افراد فرصتی دوباره می دهد که استعدادهاي منحصر به 
  ).1389چلبی،(ا شکوفا سازند تا بتوانند در جهت خیر شخصی و جمعی گام بردارند فرد ر

ي درمانی شهر اصفهان انجام ها هاین تحقیق در جامعه آماري معتادان تحت درمان گرو
ي آماري باید با احتیاط ها هشده است و تعمیم آن به سایر منابع درمانی و یا سایر جامع

اند که  دان تحت درمان با جنسیت مرد بودهپژوهش معتا همچنین نمونه این.صورت گیرد
با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می . باید به این نکته نیز توجه شود ها هدر تعمیم یافت

شود بررسی میزان سرمایه اجتماعی و نقش سازمان هاي مردم نهاد، ازمنظر درمانگران و 
بررسی علمی این . ق علمی قرار گیردکلیه کادر درمانی اعتیاد نیز مورد بررسی و تحقی

  .باشد می ي درمانی معتادان با جنسیت زن نیز از پیشنهادات این تحقیقها هموضوع در گرو
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