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 34، سال دهم، شمارهفصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي

  اعتياد رابطه تعهد و كنترل اجتماعي با
  
  

  **محمد غفاري زاده، *غالمحيدر ابراهيمباي سالمي
  
  
  

 اجتماعي وابسته به عوامل متعدد فردي       مشكل و انحراف   اعتياد به عنوان يك      :طرح مسئله 
مسئله اصلي در پژوهش حاضر اين است كه در ابعـاد           . و جمعي و ساختار اجتماعي است     

اي بين تعهدات افراد و كنترل اجتماعي بـا اعتيـاد وجـود               اعي چه رابطه  مختلف نظام اجتم  
   .دارد

گيري تـصادفي از ميـان معتـادان داراي      نمونه و بااي روش علي ـ مقايسه  با :روش تحقيق
هـاي مـورد نيـاز بـا بررسـي اسـناد               اطالعات و داده   .ايم  اين مسئله را بررسي كرده    پرونده  

بـه  ( و غيرمعتـادان ) نفر100( رسشنامه در بين گروه معتادان   موجود و به كارگيري تكنيك پ     
  .آوري شده است جمع) عنوان گروه كنترل

  . دندار  اعتياد رابطه معناداري  با تعهد و كنترل اجتماعي:ها و نتايج يافته
  
  
  

   تعهد اجتماعي، كنترل اجتماعي،، )آنومي(هنجاري  بهاعتياد، : ها كليد واژه
  .مشكل اجتماعي

 17/11/87: تاريخ پذيرش    22/2/87 : دريافتتاريخ
  

                                                           
  <gsalami@ut.ac.ir>دانشگاه تهران شناسي توسعه، عضو هيأت علمي  دكتر جامعه *

  ريزي رفاه اجتماعي كارشناس ارشد برنامه **
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  مقدمه
شود كه پايه و اساس بسياري  محسوب مي  اجتماعيانحرافاتاعتياد يكي از مهمترين 

اي رواني    اعتياد پيش از آنكه پديده     .ها و معضالت اجتماعي در سطح جامعه است        از آسيب 
  ). 1385 صديق سروستاني،(  اجتماعي است و شخصيتي باشد، يك پديده

تعهـد اجتمـاعي     . اجتماعي يكي از اركان اصلي رفتار جمعي در هر جامعه است           تعهد
  ايـن   سـازوكاري كـه    ؛اسـت » ديگر «همنوعپنداري و تمايل عاطفي مثبت به        نوعي همذات 

 چيزي كه به ايـن انـرژي رهـا           و پنداري است  كند، نوعي همذات    انرژي عاطفي را توليد مي    
پـس عـضويت در     ). 1385چلبـي،   (پذيرفته شده اسـت      القيِدهد، قالب اخ    شده جهت مي  

 وجود تعلقات است كه همنـوايي را در افـراد باعـث         و اجتماع و برقراري ارتباط با ديگران     
 اطالق  سازوكاري نيز به    كنترل اجتماعي . شود و فقدان آن، عامل جرم و بزهكاري است          مي
جلوگيري از ناسازگاري بـه كـار       شود كه جامعه براي واداشتن اعضايش به سازگاري و            مي
هاي اجتماعي، تمايل افراد را بـه تبعيـت از مقـررات و قـوانين                 ضعيف شدن كنترل  . برد مي

در ). 1381سـتوده،    (كنند دهد و افراد در جهت اعمال بزهكارانه گرايش پيدا مي           كاهش مي 
اد و كنتـرل    اي بـين تعهـد افـر       اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم كه چه رابطه           

اجتماعي با اعتياد وجود دارد؟ به منظور بررسي اين مسئله، پـژوهش حاضـر در شهرسـتان                 
  . شده است انجام ،در كشورافغانستان استاف كه در مجاورت مزارع كشت خشخاش خو

  چارچوب نظري تحقيق 
پـذيري تأكيـد       دوركيم در وهله اول بـر فرآينـد جامعـه          هنجاري  بيبا عنايت به نظريه     

. )1379استونز،  (اشده از جامعه است      اجتماعي نشده به مفهوم فرد جد       چرا كه فرد   ،شود  مي
 ، اگر نتوان فرد را در اجباري اجتماعي قرار داد و با اجتماع همـراه كـرد                ديدگاه دوركيم در  

 اجتمـاعي   انحرافـات دهد و جامعـه بـا        وي منافع فردي خود را بر منافع جمعي ترجيح مي         
كند و براي رفع     نمود پيدا مي  » خودگرايانه«هاي    اين انحرافات با گرايش    .روبرو خواهد شد  

سـازي    پذيري به درونـي     ، جامعه و نظام اجتماعي در وهله اول بايستي از طريق جامعه           ها  آن
ارزشهاي اجتماعي و ايجاد وفاق اجتماعي بپردازد كه نقش آمـوزش و تعلـيم و تربيـت در                  
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رويه قدرت و زور براي حفظ نظم اجتماعي موجب           بي كاربرد. اين امر، نقشي حياتي است    
 فـرض اساسـي     .(Durkheim,1933) گـردد  ركود قدرت و از دسـت دادن مـشروعيت مـي          

 اين است كه عدم وابستگي افراد بـه نهادهـا و سـازمانهاي اجتمـاعي از                 هنجاري  بيديدگاه  
 هـاي   نظريه). 1373 ريتزر،(شود   قبيل خانواده، مدرسه و نظاير آن موجب رفتار انحرافي مي         

 گريـز از قـانون را دارنـد و جامعـه مـدرن              اسـتعداد كنترل اجتماعي معتقدند كه همه مردم       
فعاليتهـاي مجرمانـه ماننـد      . قانوني فراهم آورده است    هاي بسياري براي فعاليت غير     فرصت

آورد كه پاداش و     وجود مي  ههايي ب  مصرف مواد و ديگر رفتارهاي بزهكارانه اغلب سرگرمي       
شـود ايـن      مطـرح مـي    ها  نظريهسؤال اساسي كه در اين      . لذت فوري و آني را به دنبال دارد       

كـساني كـه بـه    ). Ciegel , 2001( كننـد  است كه چرا مردم قواعد اجتماعي را رعايـت مـي  
كـه كـساني     در حالي . اجتماع خود دلبستگي دارند، تمايل به تبعيت از مقررات آن هم دارند           

 آن مقـررات را داشـته باشـند       نقـض   اند ممكـن اسـت تمايـل بـه           دهكه از اجتماع خود بري    
.  كـرد  بنـدي  صـورت  1969 هيرشي در سـال       را كنترل اجتماعي نظريه  ). 1374رابرتسون،  (

ـ                   اهيرشي در درجه اول وقوع فعاليت انحرافي را نتيجه شكست و ضعف پيونـدهاي فـرد ب
ي بين افراد جامعـه و اعمـال        او همنوايي را حاصل وجود پيوندهاي اجتماع      . اندد جامعه مي 

كنـد و نـاهمنوايي را ناشـي از گسـستن پيونـدهاي               كنترل از طرف جامعه بر افراد تلقي مي       
  ). Hirschi,1969( داند شخص با نظم قراردادي جامعه مدني مي

  : داند هيرشي چهار عنصر را باعث پيوند به جامعه مي
 ،انتظارات ديگران اهميـت ندهـد      اگر فردي به هنجارهاي اجتماعي و تمايالت و          :تعلق -1

مبنـاي  . بيند تا مرتكـب انحـراف شـود        پيوند او با جامعه ضعيف بوده، خود را آزاد مي         
  . و نهادهاستبه ديگران احساس تعلق اصلي دروني كردن هنجارها، 

كساني كه زمان، انرژي و كوشش خود را صرف امور مرسوم مانند تحـصيل، كـسب           : تعهد - 2
هاي متداول زندگي روزمـره      كنند و به فعاليت    انداز مي  ت و پس  شغل، كسب شهرت و منزل    

 .پرهيزند متعهدند، براي حفظ موقعيت خود از ارتكاب به كجروي مي
درگيري در  .  دارند ي بيشتر افراد در طول زندگي خود زمان و انرژي محدود          :مشغوليت -3

 افـراد   گـردد  گير است و خود باعث محدود شدن رفتـار مـي            زندگي وقت   روزمره امور
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 .شكني دارندگرد وقت بيشتري براي هنجاربيكار و ول
 افراد به اصول اخالقي و نظام هنجارهاي اجتمـاعي و رعايـت قـوانين نيـز                 باور :اعتقاد -4

شود و ضعف چنـين اعتقـادي، راه         موجب احساس وظيفه اخالقي نسبت به ديگران مي       
 ).1383سروستاني،  به نقل از صديق 1969هيرشي، ( كند را براي كجروي هموار مي

كنند، غالباً داراي اعتقاد اخالقـي   هاي اجتماعي مشترك زندگي مي افرادي كه در محيط  
هاي انساني نظير تشريك مـساعي، حمايـت از حقـوق ديگـران و                مشابه هستند و به ارزش    

اگر اين اعتقادات وجود نداشته باشـد يـا ضـعيف           . گذارند اجراي ضوابط قانوني احترام مي    
بنـابراين در نظريـه     . تمال مشاركت افراد در اقدامات ضد اجتمـاعي بيـشتر اسـت           باشد، اح 

تعلقات نـسبت بـه     ) الف: شود  كنترل اجتماعي چهار منبع براي تعهدات اجتماعي مطرح مي        
تعلقات نسبت به باورهـا و  ) تعلقات نسبت به قوانين و مقررات؛ ج    ) خانواده و دوستان؛ ب   

برحسب نظريه كنترل اجتمـاعي     .  به اهداف در دسترس    تعلقات نسبت ) اعتقادات مذهبي؛ د  
تر شوند تعهدات افراد بـه جامعـه كمتـر شـده و                ضعيف تعلقهيرشي، هر اندازه اين چهار      

  ). Hagan,1994( شود ضعف تعهد منجر به رفتار انحرافي مي
هـايي     در ابعادي چون وابـستگي بـه مـواد و مؤلفـه            اعتيادمتغير وابسته پژوهش يعني     

شـيوه مـصرف   و ع مواد مصرفي، مقـدار مـصرف، دوره مـصرف، مـدت مـصرف،               چون نو 
ها تهيه و تنظـيم   سؤاالت پرسشنامه بر اساس اين شاخص .تعريف و مشخص گرديده است   

 هاي اخالقـي و تمايـل عـاطفي         ابعادي چون پذيرش قالب     با تعهد اجتماعي  مفهوم .اند  شده
دسترس، تعهد به قوانين و مقررات، تعهد به        هاي آن يعني تعهد به اهداف در         مثبت و مؤلفه    

هايي چـون رعايـت قـانون، پولـدار         و شاخص  ،باورها و اعتقادات مذهبي، تعهد به خانواده      
شدن، به دنبال منفعت بودن، وفاي به عهد، راستگويي، كمك به مستمندان، انجـام فـرايض                

كنتـرل  ). 1385چلبـي،    (دلبستگي به خانواده و والـدين، مـشخص گرديـده اسـت           و  ديني،  
نيروي هايي چون نظارت     ابعادي چون كنترل رسمي و كنترل غيررسمي و مؤلفه         با اجتماعي

هايي چـون،    خانواده و دوستان و افراد جامعه و شاخص       تظامي و نهادهاي ديگر و نظارت       ان
 كه خط   متغيرهاي واسط ). 1381ستوده،   (شده است تعريف   بر رفت و آمد       خانواده نظارت
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كنند و محقق قادر نيست اثر آنها را بر متغير            ير مستقل و متغير وابسته را كامل مي       ارتباط متغ 
 متغيرهـاي  واسـط، به طور كلي متغيرهاي    . اند  مشخص شده  )1(وابسته مطالعه كند در شكل    

اما شناخت آنها نه تنها در منطقـي سـاختن فراينـد            . غيرعيني بوده لذا غيرقابل كنترل هستند     
  .  اهميت دارندآن نيزيل  بلكه در تحلتحقيق،

  روش تحقيق
 پـس از بررسـي اسـناد و    :اسـت انجـام شـده   اي  روش علي ـ مقايـسه  اين تحقيق به 

هـا از     آوري اطالعـات و داده      هاي موجود در ستاد مبارزه با مواد مخدر بـراي جمـع             پرونده
  . پرسشنامه و مراجعه حضوري به افراد و مقايسه گروهي استفاده شده است

  آماريجامعه 
يعنـي  ها بـين دو جمعيـت كـامالً متفـاوت           اين تحقيق به بررسي تطبيقي برخي متغير      

پرداخته است و دو نوع جامعه آماري و دو نمونـه مـورد             ) غير معتاد ( معتادان و افراد عادي   
دهند و به طـور      جامعه آماري را معتادان شهرستان خواف تشكيل مي       . اند  بررسي قرار گرفته  

، مـورد پـژوهش     انـد   بـوده در ستاد مبارزه با مواد مخـدر داراي پرونـده           خاص معتاداني كه    
  نفـري  100هـا دو گـروه        آوري اطالعـات و داده      براي جمـع  . هستند و همه آنها مرد بودند     

ها به آنهـا مراجعـه و بـه          براي تكميل پرسشنامه  . انتخاب شدند )  و گروه كنترل   موردگروه  (
  . ل شدندها تكمي صورت حضوري مصاحبه و پرسشنامه

  گيري  حجم نمونه و شيوه نمونه
 نفر معتادي كه داراي پرونده در ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرسـتان بودنـد                600از ميان   

نمونه گروه كنترل در اين تحقيق به تعـداد         .  نفر از اين افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند         100
غل، تحـصيالت، محـل سـكونت و        باشد كه در برخي از ويژگيها مثل سـن، شـ           گروه مورد مي  

گيـري   گيري در گـروه مـورد بـه روش نمونـه     شيوه نمونه . وضعيت تأهل با هم مشترك هستند     
گروه كنترل بر اساس برخي ويژگيهاي مشترك بـا معتـادان كـه پيـشتر               . تصادفي متناسب است  

  .مطرح شد، به صورت تصادفي بر اي تكميل كردن پرسشنامه انتخاب گرديدند
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  :مدل تحليليـ ) 1(شكل
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  روايي و پايايي تعهد و كنترل اجتماعي 
 از نتـايج    .متغيرها از تحليل عاملي استفاده گرديـد        روايي در اين تحقيق براي سنجش    

 در  و KMO 79/0 مقـدار  كـه  سنجش روايي براي متغير تعهد اجتمـاعي مـشخص گرديـد          
اي تحليـل عـاملي     هـا از قابليـت الزم بـر         دهـد كـه داده      سطح قابل قبول است و نشان مـي       

 ،نيز نشان از برازش تحليـل عـاملي دارد   )p〉001/0( معناداري آزمون بارتلت. برخوردارند
 .توانند متغير تعهد اجتماعي را به خوبي بسنجند و قابل تعميم هـستند              ها مي  يعني اين گويه  

  KMO مقدارگرديد كه   نتايج سنجش روايي براي متغيركنترل اجتماعي مشخص        همچنين از 
هـا از قابليـت الزم بـراي تحليـل      دهد كه داده     در سطح قابل قبول است و نشان مي         592/0

كـه نـشان از بـرازش تحليـل         نيـز   ) p=009/0(معناداري آزمون بارتلت    . عاملي برخوردارند 
  .عاملي دارد

يي متغير تعهد   پايا .ررسي شد نيز با استفاده از آلفاي كرونباخ ب      پايايي متغيرهاي تحقيق    
 مـورد تأييـد قـرار       79/0پايايي متغير كنترل اجتمـاعي بـا آلفـاي           و   71/0اجتماعي با آلفاي    

 . گرفت

  هاي توصيفي پژوهش يافته
 طراحـي شـده      تايي ليكـرت   5اي كه در طيف        گويه 14 پاسخگويان با    تعهد اجتماعي 

تعهـد   مقـدار ن   گويـه بـه عنـوا      14مجموع نمرات پاسخگويان به ايـن       . بودند سنجيده شد  
ـ  56 تـا    27 پاسـخگويان از     تعهد اجتماعي نمره  .  آنان در نظر گرفته شد     اجتماعي دسـت  ه   ب

بـراي  . باشـد    مـي  16/5 با انحراف معيار     13/42 در حدود    تعهد اجتماعي ميانگين نمره   . آمد
نمـرات  : توصيف فراواني اين متغير در بين پاسخگويان نمرات را به سه دسته تقسيم كرديم             

 به عنوان تعهد اجتماعي متوسط،      46 تا   37 به عنوان تعهد اجتماعي پايين، نمرات        36 تا   27
 از تعهد اجتماعي پايين،     ان درصد معتاد  62 . به عنوان تعهد اجتماعي باال     56 تا   47و نمرات   

 درصدشان نيز از تعهـد اجتمـاعي نـسبتاً بـاال            5 درصدشان از تعهد اجتماعي متوسط و        33
 درصدشـان از   39 از تعهد اجتمـاعي پـايين،        ان درصد غيرمعتاد  7نين  همچ. برخوردار بودند 

 كنتـرل  . درصدشان نيز از تعهد اجتماعي باال برخوردار بودنـد         54تعهد اجتماعي متوسط و     



  34 شماره ،نهمپژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـ فصلنامة علمي 

 

180 

مجموع .  تايي ليكرت طراحي شده بودند سنجيده شد       5اي كه در طيف        گويه 3 با   اجتماعي
.  آنان در نظر گرفتـه شـد       كنترل اجتماعي  دارمق گويه به عنوان     3نمرات پاسخگويان به اين     

 در  كنتـرل اجتمـاعي   ميانگين نمره   .  بدست آمد  15 تا   3 پاسخگويان از    كنترل اجتماعي نمره  
بـراي توصـيف فراوانـي ايـن متغيـر در بـين             . باشـد    مـي  1/2 با انحراف معيـار      2/9حدود  

ان كنتـرل اجتمـاعي      به عنـو   6 تا   3نمرات  : پاسخگويان نمرات را به سه دسته تقسيم كرديم       
 به عنـوان كنتـرل      13 تا   11 به عنوان كنترل اجتماعي متوسط، و نمرات         12 تا   7كم، نمرات   

 درصدشـان  70 كنترل اجتماعي كمي بر آنها وارد بود، بـر      ان درصد معتاد  16 .اجتماعي زياد 
مواد  به   اعتياد . درصدشان نيز كنترل اجتماعي باال وارد بود       14كنترل اجتماعي متوسط و بر      

 گويه نوع، مقدار    4ها    در بين اين گويه   .  سنجيده شده است     گويه 5به عنوان متغير وابسته با      
تــايي 4هــاي ترتيبــي  مــصرف در روز، دوره مــصرف، و شــيوه مــصرف مــواد را بــا گزينــه

 شاخص نوع مواد    ،كردند   كه تمامي افراد مورد مطالعه ترياك استفاده مي        جا  از آن . سنجند  مي
جش متغير حذف گرديد و مقدار مصرف مواد با واحد گـرم تعيـين گرديـده                مصرفي از سن  

 سال مـصرف،  14 تا 8سال مصرف،  8زير ( دسته 4 مربوط به مدت مصرف مواد در       وگويه
بنـدي شـد و شـيوه مـصرف بـا            طبقـه  ) سال مـصرف   22 سال مصرف و بيش از       21 تا   15

. مـشخص گرديـد    )ستنـشاق اره داغ، حـب، تزريـق و ا       ( هاي استعمال در شهرسـتان      روش
آنـان بـه مـواد مخـدر        وابستگي   درجة گويه به عنوان     5مجموع نمرات پاسخگويان به اين      

پاسـخگويان  ) ترياك(به مواد مخدر  وابستگي  به طوري كه نمره     . در نظر گرفته شد   ) ترياك(
 بـا انحـراف     56/8 )تريـاك (به مواد مخـدر   وابستگي  ميانگين نمره   . دست آمد ه   ب 14 تا   5از  
براي توصيف فراواني اين متغير در بين پاسخگويان نمرات را بـه سـه              . باشد   مي 52/2يار  مع

 بـه   11 تـا    8 نمرات   ،كموابستگي   به عنوان    7 تا   5نمرات  : دسته بصورت زير تقسيم كرديم    
  .وابستگي شديد به عنوان 14 تا 12متوسط، و نمرات وابستگي عنوان 
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  )ترياك( وابستگي به مواد مخدرةدرجتوزيع پاسخگويان بر اساس ) 1(جدول
 گروه انمعتاد

وابستگي به مواد                  
  درصد  فراواني )ترياك(مخدر

 3737كم
 4949متوسط
 1414شديد
 100100جمع

  

 هاي پژوهش آزمون فرضيه
 تعهد اجتماعي در بين دو گروه معتـاد و          مقدار«فرضيه اول اين پژوهش اين است كه        

. باشد   مي 198 و درجه آزادي     879/4  برابر با  t آمارهمقدار   .»د تفاوت معناداري دارد   غيرمعتا
تــوان نتيجــه گرفــت كــه ميــانگين   مــي)t) 001/0<P همقــدار احتمــال آمــاربــا توجــه بــه 

  . ن بوده است درصد در بين غيرمعتادان بيشتر از معتادا99اطمينان تعهداجتماعي در سطح 
 كنترل اجتمـاعي در بـين دو گـروه معتـاد و             مقدار« كه پژوهش اين است     فرضيه دوم 

 198 و درجــه آزادي -225/3  برابــر بــاtمــاره  مقــدار آ.»غيرمعتــاد تفــاوت معنــاداري دارد
توان نتيجه گرفـت كـه ميـانگين          مي) t )001/0< Pمقدار احتمال آماره    با توجه به    . باشد  مي

   .ن استتادان بيشتر از معتادار بين غيرمع درصد د99كنترل اجتماعي در سطح اطمينان 

 تحليل رگرسيوني
 با رگرسيون چند متغيـره لوجـستيك       ) اعتياد( بيني متغير وابسته   در اين قسمت به پيش    

  . دهد نتايج رگرسيون را نشان مي) 2(جدول . پردازيم  ميرو به روش حذف پس
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 و به متغيره لوجستيكچنداساس رگرسيون بر) اعتياد( بيني متغير وابسته هاي پيش آماره) 2(جدول
  رو  روش حذف پس

 B  S.E  WALD DF  ρ Exp(B)  متغير مستقل
  066/0  000/0  1  578/36  450/0  -723/2  تعهداجتماعي

  082/1  043/0  1  016/0  623/0  -079/0  اجتماعي كنترل
 
بـا توجـه بـه      او  تعهد اجتماعي پاييني داشته باشد، احتمال معتاد شدن        اگر فرد پاسخگو   -1

 .باشد  قوي مي72/0سطح احتمال 
Z =B0 + B1X1+B2X2+...+ BnXn= 0/944 + (-2/723*0) = 0/944 

720
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 با توجه بـه     اواگر فرد پاسخگو تعهد اجتماعي متوسط داشته باشد، احتمال معتاد شدن             -2

 .باشد  نسبتاً قوي مي63/0سطح احتمال 
Z = 0/944 + (-2/723*1) = -1/779         ρ= 0/63  

  
 با توجـه بـه      اوتعهد اجتماعي بااليي داشته باشد، احتمال معتاد شدن         اگر فرد پاسخگو     -3

 .باشد  بسيار ضعيف مي009/0سطح احتمال 
Z = 0/944 + (-2/723*2) = -4/502         ρ = 0/009  

  
  

ال معتـاد شـدن     اگر بر پاسخگويي كنترل اجتماعي كم از سوي جامعه وارد شود، احتمـ             -4
 .باشد  قوي مي72/0اين پاسخگو با توجه به سطح احتمال 

Z = 0/944 + (-0/079*0) = 0/944          ρ = 0/72 
 
اگر بر پاسخگويي كنترل اجتماعي متوسط از سوي جامعـه وارد شـود، احتمـال معتـاد                  -5

 .باشد  قوي مي70/0شدن اين پاسخگو با توجه به سطح احتمال 
Z = 0/944 + (-0/079*1) = 0/865         ρ = 0/70 
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اگر بر پاسخگويي كنترل اجتماعي زياد از سوي جامعه وارد شود، احتمال معتـاد شـدن                 -6
 .باشد  نسبتاً قوي مي68/0اين پاسخگو با توجه به سطح احتمال 

Z = 0/944 + (-0/079*2) = 0/786          ρ = 0/68  
  

  تحليل مسير
هـاي مـسيرهايي كـه       دله رگرسـيون خطـي، همبـستگي      در اين بخش با استفاده از معا      
      .)3جدول (اند مشخص گرديد معناداري آنها مورد تأييد قرار گرفته

  
  

   جدول اثرهاي متغيرهاي مستقل در تحليل مسير-)3( جدول 
  1اثر كل  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم  متغيرهاي مستقل
  729/0  -041/0  -688/0  تعهداجتماعي

  063/0  041/0  022/0  اجتماعي كنترل
 متغير اعتياد داشـته اسـت و       را با رابطه   اثر كل بيشترين     729/0متغير تعهد اجتماعي با     

  . گيرد بعدي قرار ميمرتبة  در 063/0كنترل اجتماعي با متغير

  گيري  نتيجه
 72/0 احتمال معتاد شدن افراد داراي تعهد اجتماعيِ كم، با توجه بـه سـطح احتمـال                 

، بـاال   72/0 كنترل اجتماعي كـم، بـا سـطح احتمـال            داراياحتمال اعتياد   نين  همچ . باالست
 كمتر اين پديده     و باشد   مي  اعتياد هاي روانشناختي    بر جنبه   خارجي تأكيد تحقيقات  .باشد مي

در بررسـي   ). 1384ليتـري و ديگـران،      (انـد       را به عنوان يك پديده اجتماعي در نظر گرفتـه         
رويكـرد   اينكـه مطالعـات قبلـي مربـوط بـه اعتيـاد بيـشتر بـا               با توجه به     تحقيقات داخلي 

، كريم زاده   1378، سرگزي،   1366، زماني پور،    1376سعيد،  ( روانشناسي انجام گرفته است   

                                                           
 )|اثر غيرمستقيم|+ |اثر مستقيم|(= اثر كلـ 1
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اين پژوهش اعتياد را به عنوان يك پديده اجتماعي وابسته به عوامل متعـدد              ) 1377نگاري،  
  .اعي در نظرگرفته وتبيين كرده استفردي و جمعي و متأثر از محدوديتهاي ساختار اجتم

از ) الـف (: توان به موارد ذيـل اشـاره كـرد         هاي تحقيق مي    ازجمله موانع و محدوديت   
آنجايي كه در جامعه اعتياد جرم محسوب شده و هنوز جامعه نتوانسته است فـرد معتـاد را                  

ـ       به عنوان بيمار بپذيرد، پنهان كاري الزمه آن مي         ه كـل معتـادان     باشد و در نتيجه دسترسي ب
لذا در اين تحقيق صرفاً معتاداني كه در ستاد مبارزه با مواد مخدر             . پذير نيست  واقعي امكان   

) ب(. انـد  گرفتـه   شده و داراي پرونده هستند مورد بررسـي قـرار           شهرستان خواف بازگيري  
محرمانـه افـراد اسـت كـه بـا          فهرسـت   ن در ستاد مبارزه با مواد مخدر طبـق          اانتخاب معتاد 

صورت تصادفي متناسب، تعدادي به عنوان حجم نمونـه         ه  هاي قانوني و دسترسي ب     يگيريپ
دسترسي بـه افـراد ايـن بـود كـه بـه صـورت               گونه  از مشكالت عديده اين     . انتخاب شدند 

مستقيم،  آن بود تا با روشهاي غير      پس محقق در پي   . پذير نبود  مستقيم دسترسي به آنها امكان    
يعني ارتباط برقراركـردن بـا      ( ها ارتباط برقرار كند      كردن پرسشنامه  با اين افراد براي تكميل    

  ). شدند معتادان داراي پرونده، از طريق افراد ديگر كه واسطه مي
فـراهم كـردن   ) الـف (: طور خالصه عبارتنـد از ه پيشنهادهاي حاصل از اين پژوهش ب  

 با دروني كـردن آنهـا و        زمينه براي پذيرفتن قالبهاي اخالقي و هنجارهاي اجتماعي تا افراد         
ضـعف چنـين    . احساس تعلق داشتن به ديگران و نهادها خـود را بـه جامعـه پيونـد دهنـد                 

كوشش در جهـت  ) ب(. شود فرد خود را در ارتكاب جرم آزاد ببيند         پيوندهايي، موجب مي  
روابط پدر و مادر، والـدين و فرزنـدان، والـدين و خويـشاوندان              ( تقويت روابط خانوادگي  

تا فرد به دنبال جايگزين كردن روابط ناسالم و ارتباط برقراركردن با افرادي نباشد كه               ...). و
تا افـراد   ) رسمي و غيررسمي  (هاي اجتماعي     افزايش كنترل ) ج(. هيچ شناختي از آنها ندارد    

  . وجود آيده همنوايي بو  قوانين و مقررات نداشته باشند ضتمايل به نق
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