
 

 

  

  

 مركز در ادياعت به معتادان مجدد بازگشتي شناخت جامعه ليتحل
  1388 سال مشهددر شهر)  TC(مدار درمان اجتماع

  ∗حسين بهروان
  ∗∗سيد عليرضا ميرانوري

  دهيچك
 مركز در ادياعت به معتادان مجدد زگشتبا يشناخت جامعه ليتحل به حاضر قيتحق

 ديدگاههاي دركنار برچسب برديدگاه مشهدباتاكيد شهر) TC( 1مدار درمان اجتماع
 قيطر ازها  داده وي شيمايپ قيتحق روش. پردازد  مي ونياز كنترل كاركردي،-ساختاري

 كه بودندي معتادان نفر 120ي آمار معةجا. است آمده دست به استاندارد مةپرسشنا
 حضور درماني برا مشهد شهر مدار درمان اجتماع مركز در و داشته ادياعت ترك سابقه

 نمونه قيطر به كه بودند  ترك سابقهي دارا معتادان از نفر 105 نمونه حجم. داشتند
 با ادياعت به بازگشت دفعات: دهد مي نشان جينتا. شدند انتخاب  سادهي تصادفي ريگ

 معنادار رابطهي كاركردي ساختاري رهايمتغ با مثبت، ادارمعن رابطه برچسبي رهايمتغ
  .ندارد معنادار رابطه مخدر مواد به ازين احساس وي اجتماع كنترلي رهايمتغ با و

 برچسب، كه داد نشان ريمس ليتحل از حاصل جينتا و گانه چند رگرسيونهاي  تحليل
 عوامل نيتر كننده نييتع و مهمترين ادياعت به مثبت نگرش و ضيتبع احساس سن،

 و ميمستق گذار ريتاث عامل نيمهمتري اجتماع تيرضا و ومثبت رگذارمستقيميتاث
 وي اجتماع كنترل  عوامل. شوند مي محسوب  ادياعت به بازگشت دفعات بر معكوس
 ادياعت به مجدد بازگشت دفعات بر مستقيم غير تاثير نيز مخدر مواد به ازين احساس

  دارند
 اجتماع،ادياعت به مثبت نگرش برچسب، اد،ياعت به بازگشت دفعات: دييكل.واژگان
   مشهد شهر مدار درمان
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  :مقدمه
 مصرف به بازگشت شده مشخص بازدارندهي ها تالشي ط كه ادياعت مهمي ها جنبه ازي كي

 به بازگشتي باال وعيشي اديز مطالعات. است مصرف قطع ازي ا دوره از پس مخدر مواد
 از پس معتادان توسط مخدر مواد مجدد مصرف به بازگشتي باال آمار نآ دركنار و ادياعت

 و تر دهيچيپ را ادياعت مساله موضوع نيا. دهد مي نشان راي بازپرور مراكز اي زندان ازي رهائ
ي هاي بررس در. است داده قرار ابهام ازي ا هاله در را مراكز نيا تيموقع و ساخته دشوارتر

 و اند هكرد ادياعت ترك به اقدام بار نيچندمي براي بازپرور درمراكز نيمعتاد اكثر گرفته انجام
: 1367 اورنگ،( "آورندي نم ادي به مشخص طور به كه بوده اديز آنقدر آنها ترك دفعات" ديشا
 مصرف قطع جهت كهي ماريب 3 از نفر 2 حداقل "كه دهد مي نشان مطالعات ازي برخ). 5

ي  برخ). 1995 ،1كاپالن("اند هداشت بازگشت ماه شش از سپ اند هكرد اقدام اكيتر باتيترك
 موثر مصرف قطع به توانند مي مارانيب درصد 50 تا 20 تنها "كه اند هديرس جهينت نيا به محققان

 وانيتا دري ا مطالعه در). 201 :1998 ،2چتريه و دبورا، دمنيفر("دهند ادامه سال كي از بعد
  ل،يدل نيهم به.  است شده گزارش درصد 70 تا ترك از پس ادياعت به افراد بازگشت درجه
 كنند مي استفاده ادياعت  فيتوصي برا "كننده عود و مزمن اختالل " لفظ از متخصصان ازي برخ

 درصد 50 موجود اطالعات اساس بر رانيا در).  1: 2007، 3وي چان و ائويل هانگ، نگ،يچ(
 بار كي  حداقلي  هسابق كنند مي مراجعهي ربازپرو مراكز به ادياعت ترك جهت كهي معتادان
 ترك از بعد ادياعت به بازگشت زانيم دهد مي نشان كه ،اند هداشت را مصرف قطع جهت اقدام
 حضور يآمارها اساس بر). 1378 مخدر، مواد با مبارزه رخانهيدب( باالست اريبس مخدر مواد

 چه بار 3ي ال 2 از شيب ادياعت ترك از پس آنها ازي اريبس ،يستيبهزي بازپرور درمراكز معتادان
 مطالعه در. اند هكرد  استفادهي بازپرور خدمات از دادگاه قيطر از چه و معرف خود صورت به
بقة سا آنها تمام، شد انجامي بازپرور مركز به كننده مراجعه معتاد 96 نيب زنجان در كهي ا

 مطالعه در). 1386 يزدانخواه،و  يامين محمدي، دين(اند هداشت را ادياعت ترك بار كي حداقل
 گرفت انجام معتاد 96 نمونه حجم با و همدان شهري بازپروي دولت مراكز در كهي گريد

 را آن به دوباره بازگشت و ادياعت ترك بار كي حداقل سابقه آنها درصد 42 كه شد مشخص

                                       
1
. Kaplan 

2
. Friedman , Debora and Michael Hechter 

3
.Chou,Tzu-Ching, Hung, Jhenand Liao,Fu-CunYu 
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 بازگشت چرا كه است مطرح پرسش اين اكنون). 1382، مقدم افشار ،ينيام وي نيام( اند داشته
ي طيشرا مةادا جهينت را آني ساختاري فشارها كرديرو باي برخ ؟ دارد وجود ادياعت به مجدد

 از خروج و ادياعت ترك از بعد و شده ادياعت ليةاو ارتكاب باعث ابتدا كه دانند مي جامعه در
 آن امثال وي اجتماعي آشفتگ اي ينظمي بي، كاريب، فقر مانندي عوامل به و دارد ادامه هنوز ادياعت

 به معتادان مجدد بازگشت سبب درجامعهي ساختار تيوضع صورت نيا در. كنند مي اشاره
ي كلد( دارند اشاره ادياعت تكرار دري ساختار عوامل نقش به   محققاني برخ لذا. شود مي ادياعت
 كند مي اشاره ادياعت تكرار كاهش بر معتاداني اجتماع تيرضا ريتاث بهي برخ ،)1383 ،يمهدو و
، 1خيالش صالح  ؛1383زاده، رسول وي مولو ؛1384 پور، صالح ،يلياسماع ،ييتقوا ان،يعرفان(

 دري زندگ اهداف بهي ابيدست در تيموفق و ضيتبع احساس نقش به محققاني برخ ،)2008
 ؛2،2008نيكل و تيس كرچنر،  ؛1387،يسويع و وحدتي، ناليز( دارند اشاره ادياعت تكرار
 دييتا مورد را ادياعت تكرار شيافزا در ادياعت به مثبت نگرش زيني ا عده و)  2008 خ،يالش صالح
 ؛2007،يمار و  3هدر  ؛1379،يعيرف و زاده حسن ،يموسو ،يميابراهي، سموع(اند هداد قرار

ي روهاين ضعف بهي اجتماع كنترل كرديرو با زيني برخ).  5،2005سوتر ؛2005، 4هامرباخر
 با مناسب ارتباط عدم اي وي نيد وي اخالقي باورها ضعف مانند جامعه در افراد كننده كنترل

 ادياعت ترك از بعد معتاد فرد ارتباط عدم كه صورت نيا به كنند، مي اشاره آن امثال  و خانواده
 ؛2005 6بس ؛1387گران،يد وي ناليز(  كند مي كمك معتاد مجدد بازگشت به كنترل، مراكز با

ي ها وهيش به متقابل كنش كرديرو باي برخ سرانجام، و). 2001گران،يد و  7يالو  ؛2005 سوتر،
 گونه نيبد  كنند؛ يم اشاره آنان به زدن برچسب و  مجدد فيتعر و معتادان باي اجتماع تعامل

 كنترل مقامات زين و انيآشنا، دوستان، خانوادهي اعضا و شود مي نما انگشت معتاد فرد كه
 گرانيد از شتريب را او جهينت در، نامند مي رهيغ و معتاد، مظنون را اوي قاض و سيپل مانندي رسم

                                       
1. Salah Elgaily Elsheikh 

2. Robert Kirchner Thomas & Michael Sayette & William M. Klein 

3. Heather W. Murray, M.S 

4. Melissa Hammerbacher 

5. Deitra L. Suter  

6. Beth  

7. Yoav Lavee 
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 و فيتعار آن معتاد شخص تيدرنها. كنند مي طرد وي منزو را او اي دهند مي قرار توجه مورد
ي ها گروه در خود همگنان به وستنيپ جزي ا چاره آنها رشيپذ با و كند مي قبول را برچسبها

 موردي ارزشها و كرد خواهند گوناگوني ها تيحماي و از گروهها نيا اريز.  ندارد معتاد
 زديانگ مي بر اند هكرد طرد راي و كهي كسان هيعل را فردها  گروه نيا و كنند مي دييتا را او قبول

 دست از رنديگ مي جهينت برخي لذا. بود خواهد ادياعت به مجدد بازگشت و ارتكاب آن جهينت و
 وي محمد  نيد( شود ادياعت به بازگشت سبب تواندي خانواده،مي رفتار بد و شغل،طرد دادن

 اشاره وانحراف جرم  تكرار بر برچسب ريتاث به برخي ،)1382،گرانيودي نيام ؛1386 گران،يد
 و صادقيه(دارند اشاره ادياعت ليدل به شغل دادن دست از به  برخي و )1387 بهروان،( كند مي

 و آرماتي، قوچان ؛1383زاده، رسول وي ؛مولو138وديگران، پور درخشان ؛1383 ديگران،
 به بازگشت كه گرفت جهينت توان مي لذا). 2008، 2آنوارد ؛1،2007نگيچ ؛1380 ،يمرتضو
 ژهيبوي اندك  قاتيتحق  نكهيا به توجه با.  است جامعه از برچسب افتيبراثردر ًاتعمد  اعتياد

 يا يك بر باتأكيد فوق تحقيقات اغلب و هگرفت صورت برچسبي شناخت جامعه  كرديرو با
 عامل ثيرتأ داردي سع قيتحق نيا لذا، اند هكرد  رابررسي اعتياد به بازگشت  ةپديد دورويكرد،

 ارائه اعتياد به بازگشت لهمسأ به جامعتري نگاه تا كندي بررس عوامل ساير دركنار را برچسب
ي رهايمتغ كنار در، برچسب ريمتغ " :است نيچن مقاله نياي اساس پرسش نيا بنابر. شود

  " ؟ كند نييتب را ادياعت به معتادان مجدد بازگشت تواند مي چقدري اجتماع كنترل وي ساختار

  ينظر چارچوب
 هاي دركنارنظريه برچسب ازنظريه ادياعت به معتادان مجدد بازگشت بر موثر عواملي بررسي برا

 لهمسأ به جامعي نگاه بر وسعي شده ادهاستف متقابل،نياز اجتماعي،كنش ساختاري،كنترل
 جامعه از برچسب افتيدر ازي ناش را ادياعت تكرار  برچسب، هينظر. است اعتياد به بازگشت

 و پرداخته) انحراف تكرار(ي ثانوي رفتار كج ليتحل به شتريب چسب بر پردازان هينظر  .داند مي
 :2001 ،3ويت( "اند هدينامي ا رهينجز اي يا حرفهي رفتار كج ةكنند داريپاي الگو "را برچسب

 هيثانو انحراف آمدن وجود به سبب افرادي قضاوتها و هيّلاو انحراف چسب برية نظر در.)162

                                       
1. Chou,Tzu-Ching 

2. Elizabeth Anne Ward 

3. Thio 
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 راي خاص تيموقع و ديآ مي وجود به هياولي انحراف عمل اثر در هيثانو انحراف واقع در. شود مي
 برچسب نديفرا). 1999، گرانيد و1 الوسوني تون( كند مي جاديا منحرف عنوان به شخصي برا
ي نقش خورده برچسب شخص نكهيا مانند باشد، داشته را خود خاصي منف آثار تواند ي ميزن
 انگ رسماي برشخص اگر گريد انيب به. شود مي داده نسبت او به برچسب آن در ردكهيبپذ را

 آن با مناسب شكل به كه شود موجب است ممكن امر نيا ديآ وارد مجرم اي خالفكار، كجرو
، خورد معتاد  برچسبي شخص آنكه از پس گفت توان مي). 1383 ت،يوا( كند رفتار برچسب

 شخصي ها فرصت تواند مي كار نيا. دهد ادامه خود ادياعت به كه دارند انتظار او از اغلب
 ركا به تواندي نمي و مثال. كند وادار معتاد نقش ادامه به را او و محدودي زندگ در را معتاد

  آوردي روي انحرافي كارها به  خودي زندگ نيتامي برا شود مي مجبور و شود مشغول مناسب
  ).1386، نبرگيوا و نگتنيراب(

ي ساختار تيوضع ازي ناش را ادياعت به مجدد بازگشتي، كاركردي ساختار دگاهيد  
 دهد ارتباط گريكدي با را جامعه ساختار و افراد متقابل كنش كند ي ميسع دگاهيد نيا. داند مي

ي و نظر به. كند مي مجبوري رفتار كج به را فرد، جامعه كه دارد دهيعق مرتن). 2006 ،2اسكات(
 واي رفتار كج به را افراد كه استي خاصي اجتماع –ي ساختاري فشارها حاصلي رفتار كج
 فرد كه باشند هائي وموقعيتها  پايگاه تواند مي ساختاري شرايط). 1968 ،3مرتن(دارد مي

 را خاصي محيطي شرايط كه سكونت ومحل شغلي پايگاه يا سواد سن، مانند دارد دراختيار
 در سن عامل بويژه. دهند قرار ساختاريهاي  درمحدوديت را واو سازند مي فراهم فرد براي

 ساختاري شرايط ساير دركنار باال سن زيرا  است، اهميت حائز كننده بازگشت معتادان
. است ترك به وناچار كند مقابله آنها با تواند نمي فرد كه سازد مي همفرا دشواري وضعيت
 اقدام ترك براي كمتر ولذا ندارد برافراد ساختاري تاثير چنين بودن وجوان كم سن كه درحالي

). 45: 1386آزادارمكي،(دارد تاثير اجتماعي بررضايت اجتماعي ساختار شرايط لذا .كنند مي
ي ارهايمع اساس بر طيمح باي همساز ليوسا معتاد افرادي برا كهي هنگام كوهن ازديدگاه
 خرده و شوند موفق خود اهداف به دنيرسي برا توانندي نم افراد نيا نباشدي كافي اجتماع

                                       
1. Tony Lawson & Tim Heaton 

2. John Scott 

3. merton 



 

  

  

  
 

  

 1389، بهار اولشماره  سال اول،مجله بررسي مسائل اجتماعي ايران،

 

 

50

 تكرار سبب و كرده موجه آنهاي برا را ادياعت كه كنند مي جامعه فرهنگ نيگزيجا راي فرهنگ
 نابرابر عيتوز با رابطه در نياهال و وارد كلد گاهازديد).   1384ي،  احمد( شود ادميياعت

 ناتواني  زندگ در مختلفي فرصتها آوردن دست بهي برا را خود كهي معتادان، فرصتها
ي شتريب ليتما و كنند مي ضيتبع احساس دارند، آنها انجامي برا الزمي ستگيشاي ول نند،يب مي
 به. پردازد ي  ميسازي خنث فنون به تزا ما ازديدگاه). 1384ي،  احمد( دارند ادياعت ارتكاب به

 نوع كي آنها و  شدهي خنثي قانون نظم بهي اخالق ديتق  جيتدر به معتاد افرادي براي و نظر
  كند، مي بزهكارانه رفتار هيتوج به قادر را آنان ساختها آن كه آموزند مي راي زباني ساختها

ي تفنن صورت به مخدر مواد به ادياعت نكهيا اي و مخدر مواد به ادياعت بودن مضر انكار مانند
  ).1384ي، احمد( نداردي اشكال

 حوزه نفوذ باي ها هينظر ازي اجتماعي هايرفتار كج نيتبي در زيني اجتماع كنترل يةنظر   
 كنترل نبود راي رفتار كجي اصل علت هينظر نيا.استي اجتماع انحرافاتي شناس جامعه
 و دارندي رفتار كج به ليتماي عيطب طور به افراد" كه است نياي اصل فرض. داند ي مياجتماع

 منابع ازي كي مذهب).   88-35: 1976 ،1ركلس(  "كنند مي نيچن رندينگ قرار كنترل تحت اگر
 گانهي هدف" آن و داردي اجتماع هدف كي مذهب دگاه،يد نيا نظر از. استي اجتماع كنترل

ي، اجتماع كنترلي راهكارها ازي كي). 78-17 :2002 ،2گلدبالت( "است جامعهي براي ساز
 و اعمال معتاد افراد بر را خود نظارت آن لهيوس به خانواده اي جامعه كه است ميمستق كنترل

 با راس).  1378، گرانيد و كوزر( شوند همنوا جامعهي هنجارها و ارزشها با كنند وادار را آنها
ي عموم اقدام  كي ياجتماع مشاركت "دارد دهيعقي اجتماع كنترل در مشاركت نقش بر ديتاك
 فشار زيني اجتماع مشاركت اثرات نينخست ".است افراد آزادانهي همكار و كامل مشاركت با

 در و استي عمومي كارها در مشاركت به منحرف  و معتاد افراد واداشتن در كوشش وي جمع
، گرانيد و كوزر(  شود مي حاصل معتاد  افراد رفتار بر نظارتي نوع عمل نيانتيجة 
 و شاوندانيخو خانواده، به معتاد افراد خاطر تعلق نيبي، رشيه نظر طبق).   15-45:[1378

                                       
1. Reekless 

2. Goldblatt 
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ي سو از  آنان ادياعت احتمال و سو كي از جامعهي هنجار نظام به آنان اعتقاد و تعهد و جامعه
  ).1969 ،1يرشيه( دارد وجود معكوس ةرابط گريد

بازگشت به اعتياد نظريه نيازهاست كه در اين مورد آن را ديدگاه ديگر براي تحليل     
تواند برآورده  احساس نياز هائي درفرددانست كه از طريق مصرف مواد مخدر مي نتيجةتوان  مي

نيازهاي  .2 2نيازهاي وجود .1:دهد كه عبارتند از جاي مي آلدرفر نيازها را در سه سطح .  شود
ترتيب فرد معتاد ممكن است ارضاي نيازهاي ذكر شده را به اين .4نيازهاي رشد .3 3وابستگي

  .)1382 ،مقدمي پور(در مصرف مواد مخدر ببيند 
 متقابل كنش انيجر از، انگاره خود بود معتقد ديم نمادين، متقابل كنش يةدرنظر   
 و ابنديدر خود به نسبت را گرانيد به نگرش كه آموزند مي افراد. رديگ مي چشمه سري اجتماع

 هم انگاره خود همان بنابر جهيدرنت و ننديب ي مياجتماعي موضوع  عنوان به را خود كار نيا با
 ستايا و دارد ايپوي خصلتي اجتماع متقابل كنش "كه داشت باور نيهمچن ديم. كنند مي رفتار

 رنظ به آنچه با را رفتارشان وستهيپ، نمادها وها   ژست خواندن با افراد كرد مي ديتاك او. "ستين
 را مفهوم نيا تناسبي زن انگ كرديرو. كنند مي سازگار دهند انجام خواهند مي گرانيد رسد مي
 افراد). 135 :1386، گرانيد و نگتنيراب(دهد مي نشاني روشن به اعتياد به بازگشت مطالعهي برا

 دهند مي كاهش خود درنظر را آن زشتي،كنند مي ايجاد اعتياد به كه مثبتي نگرش با معتاد
  .دارند خود اعتياد از مثبتي تصورو

كاركردي، كنترل اجتماعي، نياز و كنش -با عنايت به نظريات برچسب، ساختاري ،لذا   
توان با ارائه الگوي نظري زير، دفعات بازگشت به اعتياد  را تحت تاثير  متقابل نمادين مي

  . دهد را نشان مي فرضيه ةاعداد شمار: توضيح: عواملي چند فرض نمود كه به شرح زير است

                                       
1. Hirschi 

2. Existence 

3. Relatedness 

4. Growth 
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كاركردي، - فرضيه هاي استخراج شده از نظريه هاي برچسب، ساختاري.1شكل
كنترل اجتماعي و كنش مقابل نمادين

 كنترل

 ي نداريد ميمستق

 اهداف به تعهد

  ارزشها و جامعه

 احساس

 ضيتبع

 تيرضا

 ياجتماع

 مثبت نگرش

  ادياعت به

 در تيموفق

 بهي ابيدست

 يزندگ اهداف

 گاهيپا

 ي طبقات

 به خاطر تعلق

 و خانواده

  شاوندانيخو

  ازين احساس

  مخدر مواد به

 مشاركت

 ياجتماع

  برچسب

 بازگشت دفعات

  ادياعت به

٨ 
١٠ 

١١ 

٧ 

١

۶ 
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۴ 
۵ 
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١

٢ 

٩ 

١۴ 
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١

۶ 
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   *1قيتحق اتيفرض
 دايپ كاهش ادياعت به معتادان مجدد بازگشت كند دايپ شيافزاي طبقات گاهيپا چقدر هر.    1

 )ساختاري(كند مي
 ادياعت به معتادان مجدد بازگشت كند دايپ شيافزاي اجتماع تيرضا زانيم قدرهرچ .٢
  )ساختاري(كند مي دايپ كاهش
 معتادان مجدد بازگشت كند دايپ شيافزاي زندگ در ضيتبع احساس زانيم چقدر هر .٣

 )ساختاري. (كند مي دايپ شيافزا ادياعت به
 معتادان مجدد بازگشت ابدي كاهشي زندگ اهداف بهي ابيدست در تيچقدرموفق هر .۴

 )ساختاري. (كند مي دايپ شيافزا ادياعت به
. ابدي مي شيافزا ادياعت به معتادان مجدد بازگشت جامعه از برچسب زانيم شيافزا با .۵

 )برچسب(
 معتادان مجدد بازگشت، ابدي شيافزا شاوندانيخو و خانواده به خاطر تعلق چقدر هر .۶

 )اعياجتم كنترل. (ابدي مي كاهش ادياعت به
 دايپ كاهش ادياعت به معتادان مجدد بازگشتي، اجتماع مشاركت زانيم شيافزا با .٧

 )اجتماعي كنترل. (كند مي
 ادياعت به معتادان مجدد بازگشت خانواده، لهيوس به ميمستق كنترل زانيم شيافزا با .٨
 )اجتماعي كنترل. (ابدي مي كاهش
 دايپ شيافزا ادياعت به انمعتاد مجدد بازگشت اد،ياعت به مثبت نگرش شيافزا با .٩

 )متقابل كنش. (كند مي
 كنترل. (ابدي مي كاهش ادياعت به معتادان مجدد بازگشتي، نداريد زانيم شيافزا با .١٠

 ) اجتماعي

 ادياعت به معتادان مجدد بازگشت ارزشها، و جامعه اهداف به نسبت تعهد شيافزا با .١١
 )اجتماعي كنترل. (ابدي مي كاهش
 )نياز. (ابدي مي شيافزا ادياعت به مجدد بازگشت مخدر مواد به زاين احساس شيافزا با .١٢

                                       
 فرضيات تعداد  بوده، برجسب نظريه متعدددركنار نظريات از ستفادهوا جامع نگاه كه تحقيق هدف به باتوجه  *

 .است ناپذير نيزاجتناب زياد
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 كاهش جامعه از معتادان برچسب افتيدر زانيم ابدي شيافزاي طبقات گاهيپا چقدر هر .١٣
 )برچسب) (ساختاري. (ابدي مي

) ساختاري. (ابدي مي كاهش برچسب زانيم معتاداني اجتماع تيرضا  شيافزا با .١۴
 )برچسب(

 )برچسب) (ساختاري. (ابدي مي شيافزا برچسب افتيدر ضيبعت احساس شيافزا با .١۵
) ساختاري. (ابدي مي كاهش برچسب ،يزندگ اهداف بهي ابيدست در تيموفق با .١۶

 )برچسب(
 كنش. (ابدي مي شيافزا زين برچسب شود شتريب ادياعت به مثبت نگرش چقدر هر .١٧
  )برچسب) (متقابل

  :قيتحق روش
 شده استفاده پرسشنامه ابزار باي شيمايپ روش از ادياعت هب معئادان بازگشت دفعاتي بررسي برا

 1ينفر 120ي آمار جامعه از كوكران فرمول از بااستفاده نمونه بعنوان نفر 105 تعداد. است
 اجتماع مركز به خود ادياعت درماني برا و داشتند ادياعت ترك بقةسا بار كي حداقل كهي معتادان
 صورت بهي ريگ نمونه وهيش .شدند انتخاب بودند، كرده مراجعه مشهد شهر مدار درمان
 شدي كش قرعه معتادان كل فهرست از نمونه افرادي اسام كه صورت نيا به . بود سادهي تصادف

 انسيوار به توجه با فوق نمونه حجم. كردند ليتكم را پرسشنامه و انتخاب نمونه افراد و
)S2(صددر 95احتمال و باشد مي 35 معادل وابسته ريمتغ)t=1.96  (ي خطا و گفتار صحت

  .است شده محاسبه اد،ياعت به بازگشت دفعه 1,12 معادل) d(يريگ نمونه

  :شاخصها
 نيا از ريمتغ نيا سنجشي برا): وابسته ريمتغ (ادياعت به مجدد بازگشت دفعات مفهوم. 1

اين  "د؟يا داشته ادياعت به بازگشت, ترك از بعد كه است چندم دفعه ":شد استفاده پرسش
  . بيان نموده است 50تا1متغير به صورت فاصله اي دفعات بازگشت به اعتياد رادربازه 

                                       
 معناداري وسطح استنباطي آمار از بتوان كه است اين كوچك آماري جامعه تعداد از گيري نمونه دليل  .1

 معنانخواهد استنباط ردزيراندا وجود آماري نظر از امكان اين شماري تمام درصورت نمودكه استفاده همبستگيها
 .داشت
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 سوال كي مخدر مواد ازبهين احساس سنجشي برا: مخدر مواد ازبهين احساس مفهوم. 2
 سبب شتريب ريزي ازهاين از كيكدام ديآوردي رو ادياعت به دوباره نكهيا از بعد": شد مطرح

 اريبس تا) 1 نمره(كم اريبسي ها نهيگز آني ها هيگو پاسخ "است؟ بوده اديتاع به شما بازگشت
 به هيگو 5 نمرات مجموع قيطر از مخدر مواد به ازين احساس شاخص. باشد مي) 5 نمره( اديز

 به شتريب ازين احساس نشانگر شتريب ةنمر. است 25 آن حداكثر و 5 آن حداقل كه آمد دست
  . است 0,672پنجگانهي ها هيگو اعتماد تقابلي ضريب. است مخدر مواد

 بار نخستيني براي وقت". 1: شد مطرح سوال 4 برچسب، سنجشي برا: برچسب مفهوم. 3
 آني  ها هيگو پاسخ"بود؟ چگونهي كل طور به شما با جامعه رفتار اي نگاه ديكرد ترك را ادياعت
 كهي اول دفعه از بعد". 2. شدبا مي) 3نمره( اديز و) 2 نمره(ي تاحد، )1 نمره(ريخي ها نهيگز
 آني  ها هيگو پاسخ "د؟يشد روبروي مسائل چه با شغل مورد در ديكرد ترك را ادياعت
 كهي اول دفعه از بعد". 3.باشد مي) 3نمره( اديز و) 2 نمره(ي تاحد، )1 نمره(ريخي ها نهيگز
 پاسخ "داشتند؟ شما باي برخورد چه شما انياطراف و ليفام خانواده، ديكرد ترك را ادياعت
 از بعد". 4.باشد مي) 3نمره( اديز و) 2 نمره(ي تاحد، )1 نمره(ريخي ها نهيگز آني  ها هيگو

 پاسخ "داشتند؟ي رفتار چه شما باي ادار وي قانون مقامات ديكرد ترك را ادياعت كهي اول دفعه
 شاخص سپس. شدبا مي) 3نمره( اديز و) 2 نمره(ي تاحد، )1 نمره(ريخي ها نهيگز آني ها هيگو

  45حداكثر و 15 آن حداقل كه آمد بدست هيگو 15 نمرات مجموع قيطر ازي كل برچسب
  .است 0,752 اعتماد قابليت ضريب. است شتريب برچسب نشانگر شتريب ةنمر. است
 خانواده به خاطر تعلق سنجشي برا: شاوندانيخو و خانواده به تعلق مفهوم.  4
 با شما ةرابط ديشد معتاد  كهي بار نينخست از پيش ".  1:شد مطرح سوال دو شاوندانيوخو
 اريبس تا) 1 نمره(كم اريبسي ها نهيگز آني  ها هيگو پاسخ "بود؟ چگونه تان خانوادهي اعضا

 ريز جهات از شما تيوضع ديشد معتاد بار نينخست نكهيا از پيش". 2. باشد مي) 5نمره(اديز
. باشد مي) 5نمره(اديز اريبس تا) 1 نمره(كم اريبسي ها نهيگز آني ها هيگو پاسخ "بود؟ چگونه
 بدست هيگو 5 نمرات مجموع قيطر از شاوندانيخو  و خانواده  به خاطر تعلق شاخص سپس

 و خانواده به شتريب تعلق ةدهند نشان شتريب ةنمر. است 25 حداكثر و 5 آن حداقل كه آمد
  .است0,677اعتماد قابليت ضريب. است شاوندانيخو
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 ". 1: شد مطرح سوال 2ي اجتماع مشاركت سنجشي برا: ياجتماع مشاركت هوممف. 5
ي  ها هيگو پاسخ "د؟يدار تيعضو اي و تيفعالي مذهب مختلفي انجمنها و گروهها در چقدر

 و گروهها در چقدر ". 2. باشد مي) 5 نمره(اديز اريبس تا) 1نمره(كم اريبسي ها نهيگز آن
 كم اريبسي ها نهيگز آن پاسخ "د؟يدار تيعضو اي تيفعالي اجتماع مختلفي انجمنها

 نمرات مجموع ازي اجتماع مشاركت شاخص سپس.باشد مي) 5 نمره( اديز اريبس تا)1نمره(
 مشاركت دهنده نشان شتريب ةنمر. باشد مي 10 حداكثر و 2 آن حداقل كه آمد دست به سواالت
  .است0,622اعتماد قابليت ضريب. است شتريبي اجتماع
 اهداف به نسبت تعهد سنجش براي: ارزشها و جامعه  اهداف به نسبت تعهد هوممف. 6
 پاسخ"د؟يدار اعتقاد جمالت  نيا به چقدر ". 1 :شد مطرح سوال كي  ارزشها و جامعه

 شاخص سپس. باشد مي)  5 نمره(موافق كامال تا) 1 نمره( مخالف كامال هاي گزينه آني ها هيگو
 كه آمد دست به گويه 3 نمرات مجموع طريق از  ارزشها و جامعه اهداف به نسبت تعهد

 و جامعه اهداف به شتريب تعهد نشانگر شتريب ةنمر. است 15 آن حداكثر و 3 آن حداقل
  .است0,797اعتماد قابليت ضريب. شد معكوسي منفي ها هيگوي گذار نمره. ارزشهاست

 مراسم در چقدر "  .1 :شد مطرح سوال  دوي نداريد سنجش براي: ينداريد مفهوم. 7
 و )2نمره( متوسط، )1 نمره( كم خيلي هاي گزينه آني ها هيگو پاسخ"ديكن مي شركتي مذهب

 نماز  اصال هاي گزينه آن پاسخ "ديخوان مي چگونه  را نماز ". 2. باشد مي) 3 نمره( اديز
) 3نمره(خوانم مي نماز مرتب طور به و) 2 نمره(خوانم مي نمازي گاه ،)1 نمره( خوانم ينم

 حداقل كه آمد دست به سوال 2 نمرات مجموع طريق ازي  نداريد شاخص  سپس. باشد مي
 نياي همبستگ به توجه با.(است شتريبي نداريد نشانگر شتريب ةنمر. است 6 آن حداكثر و 2آن
 از زيپره منظور به زين و) 1385 بهروان،(موجود قاتيتحق دري مذهب كل شاخص با هيگو دو

  .است  اعتماد 0,612قابليت ضريب). شد اكتفا هيگو دو نيا به پرسشنامه در اديز حجم
 مطرح سوال كي ادياعت به مثبت نگرش سنجش براي: ادياعت به مثبت نگرش مفهوم. 8

 هاي گزينه آني  ها هيگو پاسخ"د؟يمخالف  اي موافق چقدر جامعه در ريز نظرات با " - 1 :شد
  ادياعت به مثبت نگرش شاخص سپس.  باشد مي)  5 نمره(قمواف كامال تا) 1 نمره( مخالف كامال

  ةنمر.  است 15 آن حداكثر و 3 آن حداقل كه آمد دست به گويه 3 نمرات مجموع طريق از
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 ضريب. شد معكوسي گذار نمرهي منفي ها هيگو. است ادياعت به تر مثبت نگرش نشانگر شتريب
  .است 0,873 اعتماد قابليت
 ".  1 :شد مطرح سوال كي ياجتماع تيرضا سنجش براي: يعاجتما تيرضا مفهوم. 9
 هاي گزينه آني  ها هيگو پاسخ"د؟يداشت تيرضا ريز موارد از چقدر ديشو معتاد نكهيا از پيش

 طريق ازي  اجتماع تيرضا شاخص سپس. باشد مي)  5 نمره(زياد  اريبس تا) 1 نمره( كم اريبس
 شتريب  ةنمر.  است 30 آن حداكثر و 6 آن حداقل كه آمد دست به گويه6 نمرات مجموع
  .است 0,838 اعتماد قابليت ضريب. است شتريبي اجتماع تيرضا نشانگر
 ".  1 :شد مطرح سوال  كي ضيتبع احساس سنجش براي: ضيتبع احساس مفهوم. 10

 نمره( مخالف كامال هاي گزينه آني  ها هيگو پاسخ"د؟يمخالف اي موافق چقدر نظرات نيا با شما
 نمرات مجموع طريق از ضيتبع احساس شاخص سپس.   باشد مي)  5 نمره(موافق كامال تا) 1
 احساس نشانگر شتريب  ةنمر. است 10 آن حداكثر و 2 آن حداقل كه آمد دست به گويه 2

  .است 0,677 اعتماد قابليت ضريب. است شتريب ضيتبع
 بهي ابيدست در تيموفق سنجش براي: يزندگ اهداف بهي ابيدست در تيموفق مفهوم. 11
 پاسخ"د؟يدار اعتقاد چقدر ريز جمالت به ".  1 :شد مطرح سوال  كي يزندگ اهداف

 سپس.  باشد مي)  5 نمره( موافق كامال تا) 1 نمره( مخالف كامال هاي گزينه آني  ها هيگو
 آمد دست به گويه 2 نمرات مجموع طريق ازي زندگ اهداف بهي ابيدست در تيموفق شاخص

 اهداف بهي ابيدست در شتريب تيموفق نشانه شتريب  ةنمر.  است 10 آن حداكثر و 2 آن حداقل كه
  .است  0,62اعتماد قابليت ضريب. شد معكوسي گذار نمرهي منفي ها هيگو. استي زندگ

 درآمد ".  1 :شد مطرح سوال  سهي طبقات گاهيپا سنجش براي: يطبقات گاهيپا مفهوم. 12
 تا) 1 نمره(تومان هزار 100 ريز هاي گزينه آن پاسخ"است؟ چقدر شما ادهخانو اي شما انهيماه

 آن پاسخ "معتاد؟ فرد التيتحص زانيم ".  2.  باشد مي) 7 نمره(تومان هزار 700 از شيب
 نوع ".  3. باشد مي) 7 نمره(ي دكتر اي ارشدي كارشناس تا) 1 نمره(سواد بدوني ها نهيگز

 و) 2 نمره( اجاره اي رهن ،)1 نمره( شاونديخو خانه در نتسكو هاي گزينه آن پاسخ "مسكن؟
 به سوال 3 نمرات مجموع طريق ازي  طبقات گاهيپا شاخص سپس. باشد مي) 3 نمره(ي ملك

  .است باالتري طبقات گاهيپا نشانه شتريب  ةنمر. است 21 آن حداكثر و 3 آن حداقل كه آمد دست
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   1روايي
ي همبستگ هرسازه هاي هيگو و است شده استفاده عوامل ليلتح ازها  سازه اعتبار نييتعي برا

 نشان زين سازه هر درها  هيگوي همبستگ سيماتر. داشتند سازه كلي مفهوم با درصد 50 از باالتر
 باروش هرسازه ي محتوا اعتبار آن، بر عالوه. دارندي همبستگ گريهمد باها  معرف كه داد

ها  سازهي مفهوم فيتعار باها  هيگو و شد بررسي )راهنما و مشاور دياسات( داوران قضاوت
 . داشت انطباق

 2پايائي

 مقادير كه شد استفاده كرونباخ آلفاي از شاخصها اعتماد قابليت يا پايائي ضرائب تعيين براي
  .است شده بيانقبال  و بوده قبول قابل درحد آنها

  :قيتحقي ها افتهي
 بيان شاخصها تفكيك به آنها صةخال كه است 1جدول شرح بهها  شاخص توصيفيهاي  پارامتر

 .شود مي

   ادياعت ترك از بعد ادياعت به معتادان مجدد بازگشت دفعات
 حد  از كه است 8,3 معادل ادياعت ترك از پس ادياعت به معتادان مجدد بازگشت دفعات نيانگيم

 بازگشت فعاتد ن،يانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو شتريب. است كمتر)دفعه 16( اسيمق وسط
 ازي مين. اند هداشت كمتربازگشت و دفعه 4 معتادان چهارم كي. اند كرده تجربه را ادياعت به مجدد

 بازگشت شتريب و دفعه 10 معتادان درصد 25 كهي حال  در اند بازگشته كمتر و دفعه 6 معتادان
  .اند هداشت ادياعت به

   زدن برچسب
 ةونمر است كمتر) 29(اسيمق وسط حد از كه ااست 26,3 معادل معتادان برچسب نيانگيم

 21 برچسب ةنمر معتادان چهارم  كي. است نيانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو شتريب برچسب

                                       
1 .Validity 

2 .Reliability 
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 25 كهي حال در است، كمتر و 25,5 معتادان ازي مين برچسب ةنمر. اند هكرد افتيدر كمتر و
  .اند هكرد افتيدر شتريب و 30 برچسب ةنمر معتادان درصد

   مخدر مواد به ازين ساساح
 اسيمق وسط حد از كه است 12,9 معادل ترك از پس مخدر مواد به ازين احساس نيانگيم
. دارند مخدر مواد به ازين احساس نيانگيم مقدار از شيب انيپاسخگو شتريب. است كمتر)15(
 معتادان ازي مين ازين احساس  ةنمر و دارند ازين احساس  كمتر و 10 معادل معتادان چهارم كي

  . است شتريب و 15 معتادان درصد 25 ازين احساس. است كمتر و 13

  شاوندانيخو و خانواده به خاطر تعلق
 شتريب. است شتريب) 15(اسيمق وسط حد از كه است 15,13 معادل خانواده به تعلق نيانگيم

  كي. رنددا خود شاوندانيخو و خانواده به خاطر تعلق نيانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو
 ازي مين خانواده به خاطر تعلق ةنمر. دارند خانواده به خاطر تعلق كمتر و 13 معتادان چهارم
  . دارند خانواده به تعلق شتريب و 18 معتادان درصد 25 كهي حال در  است، كمتر و 15 معتادان

  ارزشها و جامعه اهداف به تعهد
 شتريب) 9,5(اسيمق وسط حد از كه است 10,8 معادل ارزشها و جامعه اهداف به تعهد نيانگيم

  جامعهي ارزشها و جامعه اهداف به تعهد نيانگيم مقدار  از شيب انيپاسخگو شتريب. است
 جامعه  اهداف به تعهد ةنمر. دارند جامعه اهداف به تعهد كمتر و 8,7 معتادان درصد 25. دارند

 به نسبت تعهد شتريب و نمره13 نمعتادا چهارم  كي و است كمتر و 11,5 معتادان ازي مين در
  . دارند ارزشها و جامعه اهداف
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  شاخصهاي فيتوص آمار -1جدول

آمار
 

هاي 
توصيفي

 

 

ت به اعتياد
ت بازگش

دفعا
 

ب
برچس

 

س نياز به  مواد مخدر
احسا

 

تعلق خاطر به خانواده و خويشاوندان
 

ف جامعه
ت به اهدا

تعهد نسب
 

ت به اعتياد
ش مثب

نگر
 

ت اجتماعي
رضاي

 

س
احسا

 
ض

تبعي
 

ف زندگي
ت در دستيابي به اهدا

موفقي
 

ت اجتماعي
مشارك

 

دينداري
پايگاه طبقاتي 

 

 9,06 3,57 4,16 6,42 7 12,19 12,69 10,84 15,13 12,96 26,37 8,33 ميانگين

حد وسط 
 نظري مقياس

16 29 15 15 9,5 9 18 6 6 5,5 4 12 

 8,5 4 4 6 7 11 13 11,5 15 13 25,5 6 ميانه

 9 4 4 6 6 11 15 13 15 15  3 نما

 2,16 1,17 1,84 3,06 1,95 4,99 2,57 3 0,431 4,39 6,18 5,91 انحراف معيار

 1,1 -0,243 0,592 0,324 0,215 1,31 - 1,84 -0,642 0,195 - 0,432 0,465 1,3 چولگي

حداقل 
 تجربي مقياس

2 16 5 5 4 3 6 2 2 2 2 4 

حد اكثر 
 تجربي مقياس

30 42 25 25 15 15 30 10 10 9 6 20 

 چاركها

  

25 4 21 10 13 8,75 12 8 6 5 2 3 7 

50 
6 25,5 13 15 11,5 13 11 7 6 4 4 8,5 

75 
10 30 15 18 13 15 15 8 8 6 4 10,25 

  

  ادياعت به مثبت نگرش
)  9(اسيمق وسط حد از  كه است 12,6 معادل  ترك از پس ادياعت به معتادان نگرش نيانگيم
 كي ةنمر. دارند ادياعت به مثبت نگرش نيانگيم مقدار از شيب انيپاسخگو ترشيب. است شتريب

 د اياعت به كمتر و 13 مثبت  نگرش ةنمر معتادان ازي مين و است كمتر و 12 معتادان چهارم
  . است شتريب و 15 معتادان درصد 25 مثبت نگرش ةنمر. دارند

  ياجتماع تيرضا
. است كمتر) 18(اسيمق وسط حد از  كه است 12 معادل معتاداني اجتماع تيرضا نيانگيم
 كي ياجتماع تيرضا ةنمر. دارندي اجتماع تيرضا نيانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو شتريب



 

  

 
 

  

  

 ...بازگشت مجدد معتادان به اعتياد در شناختي تحليل جامعه
 

 

61

 ةنمر كهي حال در است كمتر و 11 معتادان ازي مين ةنمر. است كمتر و  8 معتادان چهارم
  .  است شتريب و 15 معتادان درصد 25ي اجتماع تيرضا

  ضيتبع احساس
 شتريب است شتريب) 6(اسيمق وسط حد از  كه است  7 معادل معتادان ضيتبع احساس نيانگيم

 كمتر و نمره 6 معتادان چهارم كي. كنند مي ضيتبع احساس نيانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو
 درصد 25. كنند مي ضيتبع احساس كمتر و  نمره7 معتادان ازي مين و دارند ضيتبع احساس

  . دارند ضيتبع احساس شتريب و  نمره8 نمعتادا
  يزندگ اهداف بهي ابيدست در تيموفق

 وسط حد از كه است نمره 6,4معادل معتاداني زندگ اهداف بهي ابي دست در تيموفق نيانگيم
ي ابيدست در تيموفق احساس نيانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو شتريب.  است شتريب) 6(اسيمق
 كمتر و 6 معتادان ازي مين ةنمر و كمتر و 5 معتادان چهارم كي ةنمر. دارندي زندگ اهداف به

  . است شتريب و 8 معتادان درصد 25 اهداف بهي ابيدست در تيموفق ةنمر. است

  ياجتماع مشاركت
. است كمتر) 5,5(اسيمق وسط حد از كه است 4 معادل معتاداني اجتماع مشاركت نيانگيم
ي اجتماع  مشاركت ةنمر. دارندي اجتماع مشاركت نيانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو شتريب
  مشاركت كمتر و 4 نمره معتادان ازي مين كهي حال در است كمتر و 2 معتادان چهارم كي

  . است  شتريب و 6 معتادان درصد 25ي اجتماع مشاركت ةنمر. دارندي اجتماع

  ينداريد
ي نداريد ةنمر. است كمتر) 4(اسيقم وسط حد از كه است 3,5 معادل معتاداني نداريد نيانگيم
 كمتر و 3 معتادان چهارم كي ينداريد ةنمر. است نيانگيم مقدار از شيب انيپاسخگو شتريب

 4 زين معتادان درصد 25ي  نداريد ةنمر و است كمتر و 4 معتادان ازي ميني نداريد ةنمر. است
  . است شتريب و

  يطبقات گاهيپا
) 12(اسيمق وسط حد از كه است 9 معادل معتادان ادياعت ترك از پسي طبقات گاهيپا نيانگيم

ي طبقات گاهيپا نمره. است نيانگيم مقدار از كمتر انيپاسخگو شتريبي طبقات گاهيپا. است كمتر
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 25ي طبقات گاهيپا نمره. است كمتر و 8,5 معتادان ازي مين نمره و كمتر و 7 معتادان چهارم  كي
   .است شتريب و  10,2 معتادان درصد

  فرضيات آزمون
 قرار آزمون مورد گفته پيش هيفرض 17 ادياعت به بازگشت  دفعات بر موثر عواملي بررس براي

 زير شرح به فرضيه تكرار بدون نتايج وتفسير شده داده نشان 2 جدول در آنها جينتا كه گرفت
  . است

 به مجدد زگشتبا ،يطبقات گاهيپا افزايش باي  عني كند، مي عبور رد ازآزمون قيتحق 1فرض
  . ابدي مي كاهش ادياعت

 ،ياجتماع تيرضا زانيم شيافزا با كهي طور به كند مي عبور رد آزمون از قيتحق 2فرض
  . ابدي مي كاهش ادياعت به بازگشت دفعات

 مجدد بازگشت با ض،يتبع احساس رايز كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق 3فرض
  . ندارد رابطه ادياعت به معتادان

 وي زندگ اهداف بهي ابيدست در تيموفق نيب رايز كند، مي عبور رد آزمون از قيتحق 4فرض
  . دارد معكوس رابطه  ادياعت به مجدد بازگشت دفعات

 جامعه، از معتادان برچسب شيافزا باي عني كند، مي عبور رد آزمون از قيتحق 5فرض
  . ابدي مي شيافزا آنان ادياعت به بازگشت دفعات

 با شاوندان،يخو و خانواده به خاطر تعلقي عني كند،ي نم عبور رد آزمون زا قيتحق 6فرض
 . ندارد رابطه ادياعت به بازگشت دفعات

 به بازگشت دفعات با ،ياجتماع مشاركت رايز كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق 7فرض
  . ندارد رابطه ادياعت

 ادياعت به بازگشت دفعات با م،يمستق كنترل رايز كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق 8فرض
  . ندارد رابطه

 بازگشت دفعات با اد،ياعت به مثبت نگرشي عني كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق 9فرض
  . ندارد رابطه ادياعت به

 ادياعت به بازگشت دفعات با ،ينداريد رايز كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق 10فرض
 . ندارد رابطه

  ارزشها، و جامعه اهداف به نسبت تعهدي عني كند،ي نم عبور رد ونآزم از قيتحق 11فرض
  . ندارد رابطه ادياعت به بازگشت دفعات با
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 دفعات با  مخدر، مواد به ازين احساس رايز كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق12 فرض
  . ندارد رابطه ادياعت به بازگشت

  ادياعت به برچسب وي  طبقات گاهيپا نيب رايز كند، مي عبور رد آزمون از قيتحق 13فرض
  . دارد معكوس رابطه

 رابطه برچسب با  ،ياجتماع تيرضا رايز كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق14 فرض
  . ندارد

 و) وابسته ريمتغ(ادياعت به بازگشت دفعات بين همبستگي وروابط فرضيات آزمون -2جدول
 مستقلي متغيرها

 متغيرهاي مستقل

 به اعتياددفعات بازگشت 

 Correlation Pearson برچسب
)Sig. (2-tailed 

 تعلق به خانواده و  خويشاوندان
0,48  - 

0,629  - 

 تعهد نسبت به اهداف جامعه و ارزشها
0,114 -  - 

0,243  - 

 نگرش مثبت به اعتياد
0,168 0,129 

0,084 0,189 

 رضايت اجتماعي
(**) 0,275- 0,177 - 

0,004 0,069 

 احساس تبعيض
0,146 0,043 

0,135 0,662 

 موفقيت در دستيابي به اهداف زندگي
(**)292 - 0,19 - 

0,002 0,050 

 دينداري
0,157 -  - 

0,107  - 

 مشاركت اجتماعي
0,068 -  - 

0,491  - 

 پايگاه طبقاتي
(*)0,218 - (*)0,219 - 

0,032 0,204 

 برچسب
 

(**)0,325  - 

0,001  - 

 ه مواد مخدراحساس نياز ب
 

0,157  - 

0,109  - 
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 رابطه برچسب با  ضيتبع احساسي عني كند،ي نم عبور رد آزمون از قيتحق 15فرض
  . ندارد

 اهداف بهي دستاب در تيموفق شيافزا با رايز كند، مي عبور رد آزمون از قيتحق 16فرض
  .  ابدي مي كاهش برچسب افتيدر ،يزندگ

 برچسب با  اد،ياعت به مثبت نگرشي عني كند،ي من عبور رد آزمون از قيتحق17 فرض
  . ندارد رابطه

   ونيرگرس ليتحل
 آزمون طورمستقل به را فرضيات اگرچهي ريمتغ دوي همبستگ بطةرا ليتحلي آزمونها   

 كنترل گريدي رهايمتغ توسطي همبستگي ها رابطه كه هستند تيمحدود نياي دارا ولي، نمود
 روش در ضعف نيا و دارند تاثر و ريتاث گريكدي باي اجتماع عوامل كهي حال در شوند،ي نم

 است الزم تحقيق اصلي فرض آزمون براي لذا،. شود مي برطرف چندگانه ونيرگرس ليتحل
 مورد و كنترل) ادياعت به بازگشت دفعات( وابسته ريمتغ بر عوامل  بقيه دركنار ربرچسبيتاث

 از ادياعت به بازگشت دفعات بر موثر عوامل نهگا چند ونيرگرس ليتحلي برا. رديگ قراري بررس
  .است شده داده نشان 3 جدول در كه است شده استفاده گام به گام رونده شيپ روش

  به مجدد بازگشت دفعات بر مستقلي رهايرمتغيتاث  چندگانه ونيرگرس -3 لجدو
 گام به گام روش با ادياعت

 ادياعت به بازگشت دفعات :متغيروابسته

  R=0.523   R2=0.273گام سوم      R=0.412   R2=0.170گام دوم      05تR=0.325  R2=0.1گام اول
 R=0.563  R2=0.317گام چهارم

 tمقدار   B Beta مستقلي رهايمتغ )آخر(گام پنجم 
سطح معنا 

 داري

R=0.587    R2=0.324 
 

 0 3,942 0,338 0,324 برچسب

 0 4,659 0,421 0,38 سن

 0 - 4,593 - 0,414 - 0,490 رضايت اجتماعي

نگرش مثبت به 
 اعتياد

0,433 0,188 2,195 0,03 

 0,045 2,028 0,169 0,511 احساس تبعيض
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  ريتفس
 مدل وارد گام نياول در چون است ادياعت به بازگشت عامل نيمهمتر معتادان به زدن برچسب

 به بازگشت راتييتغ 0,10يي تنها به ريمتغ نيا. باشد مي 0,32 آن ريتاث بيضر و است شده
 0,40 حدود سن ريمتغ كنار در و دوم گام در برچسب ريتاث بيضر. كند مي نييتب را ادياعت
 دو نيا و ابدي مي شيافزا ادتريز سن كنار در زدن برچسب كهي معن نيا به است؛ افتهي شيافزا
 تحت برچسب ريغمت سوم گام در. كنند مي نييتب را ادياعت  به بازگشت راتييتغ از 0,17 ريمتغ
 تيرضا شيافزا كهي معن نيبد است دهيرس 0,37 به و افتهي كاهشي اجتماع تيرضا ريتاث

 ريتاث تحت برچسب ريمتغ ريتاث چهارم درگام. است داده كاهش را برچسب ريتاثي اجتماع
 ريمتغ ريتاث پنجم درگام و است دهيرس 0,33 به و افتهي كاهش بازهم ادياعت به مثبت نگرش

 اينكه نتيجه. است نداشته توجه قابل و ريچشمگ شيافزا ضيتبع احساس ريتاث تحت برچسب
 عبارتند تياهم بيترت به كه پذيرد مي تاثيرمستقيم مهم عامل پنج از ادياعت به بازگشت دفعات

 بقيه كه درحالي. ضيتبع احساس و ادياعت به مثبت نگرش ،ياجتماع تيرضا سن، برچسب، :از
 دفعات بر تاثيرمستقيمها  آن وجود با كه طوري به دارند قرار عامل پنج ينا تاثير تحت عوامل

 مستقيم غير تاثير نيز عوامل ساير كه داد نشان مسير تحليل نتايج ليكن.ندارند ادياعت به بازگشت
 حذف اختصار خاطررعايت به رگرسيون گامهاي مدلهاي.دارند ادياعت به بازگشت دفعات بر

  .شد

   ريمس ليتحل
 بر مستقل متغيرهاي مستقيم وغير مستقيم تاثيرات مسير كردن دنبال براي رگرسيونيي هامدل

 سن، برچسب، متغير 4 اول درمدل. است شدهي بررس ادياعت به بازگشت دفعات يعني وابسته متغير
 ريتاثي  اجتماع تيرضا ريمتغ و ومثبت مستقيم تاثير ضيتبع احساس و ادياعت به مثبت نگرش

 تاثير مدل دراين عوامل وبقيه اند هداد نشان  ادياعت به بازگشت دفعات بر را خودي نفم و ميمستق
ي طبقات گاهيپا ريمتغ و  گرفته قرار نظر مد وابسته متغير عنوان به  برچسب دوم درمدل. نداشتند
 عنوان بهي اجتماع تيرضا  ريمتغ سوم مدل در. است داده نشان  برچسب بر را خودي تاثيرمنف

 تيرضا بر را خود مثبت ريتاثي اجتماع مشاركت ريمتغ و گرفته قرار نظر مد وابسته ريمتغ
 نظر در وابسته ريمتغ عنوان به ادياعت به مثبت نگرش چهارم مدل در. است داده نشاني اجتماع
 داده نشان ادياعت به مثبت نگرش بر را خود مثبت ريتاث ضيتبع احساس ريمتغ و شده گرفته
 تيموفق ريمتغ و شده گرفته نظر در وابسته ريمتغ عنوان به ضيتبع احساس نجمپ مدل در. است

 مدل در. است داده نشان ضيتبع احساس بر را خودي منف ريتاثي زندگ اهداف به دنيرس در
 تعلق وي نداريدي رهايمتغ و گرفته قرار نظر مد وابسته ريمتغ عنوان بهي اجتماع مشاركت ششم

 هفتم مدل در. اند هداد نشاني اجتماع مشاركت بر را خود مثبت ريتاث انشاونديخو  و خانواده به
 ارزشها و جامعه اهداف به تعهد ريمتغ و شده گرفته نظر در وابسته ريمتغ عنوان بهي نداريد

 شاوندانيخو و خانواده به تعلق هشتم مدل در. است  داده نشاني نداريد بر را خود مثبت ريتاث
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 به تعلق بر را خودي منف ريتاث ازين احساس ريمتغ و شده گرفته نظر در هوابست ريمتغ عنوان به
 در وابسته ريمتغ عنوان به ازين احساس نهم مدل در. است داده نشان شاوندانيخو و خانواده

 مدل در. است داده نشان ازين احساس  بر را خود مثبت ريتاث برچسب ريمتغ و شده گرفته نظر
 گاهيپا ريمتغ و شده گرفته نظر در وابسته ريمتغ عنوان به وارزشها هجامع اهداف  به تعهد دهم
 مدل در. است داده نشان ارزشها  و جامعه اهداف  به تعهد بر را خود مثبت ريتاثي طبقات

 ريمتغ و شده گرفته نظر در وابسته ريمتغ عنوان بهي ندگ ز اهداف به دنيرس در تيموفق ازدهمي
 مدلهاي. است داده نشاني زندگ اهداف در تيموفق بر را خود مثبت ريتاثي اجتماع تيرضا

  .شد حذف اختصار رعايت خاطر به مسير تحليل
 )بتا بيضرا= اعداد( مسير تحليل نهائي مدل

  
  

 به نسبت تعهد
  و جامعه اهداف

  ارزشها

  ينداريد

 گاهيپا
 ي طبقات

 مشاركت
 ياجتماع

  تيرضا
ي اجتماع

 مجدد بازگشت
 ادياعت به

ي ابيتدس در تيموفق
 يزندگ اهداف به

 احساس
 ضيتبع

 مثبت نگرش
  ادياعت به

  برچسب

 به تعلق
 خانواده

شاوندايوخو

 ازين احساس
 مواد به

 مخدر

  سن

٠٫١٨٨ 

٠٫١٩٣ 

٠٫۴٢۶

٠٫١۶٩ 

٠٫۴١۴

- 

٠٫٣٣٨ 

٠٫۴٢١ 

٠٫١٩٧ 

٠٫١٩۵- 

٠٫٢۴۵- 

٠٫٢۴٧ 

٠٫٣١

۶ 

٠٫٣٧۴ 

٠٫١٩٣ 

٠٫١٩

۵ 
٠٫٢۴٣ 
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  بحث وي ريگ جهينت
 ،ياجتماع كنترل، برچسب ،يكاركرد –ي ساختار كرديروي بررس از بعد حاضر قيتحق در

 جهان و رانيا در گرفته صورت قاتيتحقي بررس نيهمچن و ازين هينظر و نمادين متقابل كنش
  . است  شده پرداخته ادياعت به بازگشت عواملي شناخت جامعه ليتحل به

. داشت تاثير اعتياد به بربازگشت وبرچسب نگرش متغير نمادين متقابل كنش ازديدگاه.  1
 تحقيقات با كه اند هنمود شتبازگ بيشتري دفعات دارند ازاعتياد مثبتي خودپنداره كه كساني
 و برچسب نيب). 1382،گرانيودي نيام ؛1386 گران،يودي محمد  نيد(دارد همخواني پيشين

 يةنظر با جهينت نيا كه داشت وجود ميمعنادارمستق رابطه ادياعت به بازگشت دفعات با آن ابعاد
 ادياعت ترك از پس نمعتادا برچسب افتيدر شيافزا با كه معنا نيا به. داردي همخوان برچسب

 ريمتغ زين ونيرگرس ليتحل در نيهمچن. است شده شتريب زين آنان ادياعت به بازگشت دفعات
 بيضر با( كند ي مينيب شيپ را ادياعت به بازگشت دفعات كه ريمتغ نيمهمتر عنوان به برچسب

ي همخوان نيشيپ قاتيتحق ازي برخ با قيتحق جهينت نيا. است شده ليتحل وارد) 0,336ي بتا
 ،)1382( گرانيودي نيام ،)1380( گرانيد وي قوچان،)1383(گرانيد و هيصادق جمله  از دارد

 نهيدرزم). 1382( گرانيد و درخشانپور ،)2007( نگيچ تائو، ،)2008(آنوارد ،)1387( بهروان
 كه دست نيا ازي آثار باشد داشته را خود خاصي منف آثار تواند ي ميزن برچسب نديفراي نظر

. شود مي داده نسبت او به برچسب آن در كه رديبپذ خود به راي نقش خورده برچسب شخص
 به كه شود موجب است ممكن امر نيا د،يآ وارد معتاد انگ رسماي برشخص اگر گريد انيب به

 نيب ارتباط چسب بر نظريه اساس بر). 1383ت،يوا(كند رفتار برچسب آن با مناسب شكل
ي واكنشها اثر بر. شود مي هيثانو ادياعت آمدن وجود به سبب افرادي قضاوتها و هياول ادياعت

 عنوان به شخصي برا راي خاص تيموقع و ديآ مي وجود بهي انحراف عمل كه استي اجتماع
 بوجود معتاد فردي برا مهم تيموقع كي ادياعت ازي ا دوره در واقع، در. كند مي جاديا معتاد

 و 1الوسون. (گذارد مي ريتاث  معتاد افراد با مردم وردبرخي ها وهيشي رو اغلب كه ديآ مي
 هر تيهو كه است كرده عنوان) 1383( تيوا ابندهي تحققيي شگويپ مفهوم در).1999 گران،يد

 گريد و كنند مي فيتعر را او تيواقع كهي افراد نخست: كنند مي نييتع عنصر دو را فرد
ي مدع توان مي دگاهيد نيا اساس بر ور نيهم از. است فيتعر نيا رفتنيپذ صورتي چگونگ

                                       
1. Tony Lawson  
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 آن با متناسبيي ها واكنش د،يآ مي وارد معتاد ماننديي ها برچسب برآنان كهي افراد كه شد
 و داده تيهو رييتغ خوردن برچسب از پس فرد ب،يترت نيبد. دهند مي نشان خود از برچسب

 ترك از پس شده معتاد كهي فرد  مثال،ي برا.  رديگ مي خود به را برچسب هماني ها صهيخص
 منحرفي فرد چون بلكه  ابد،يبي شغل تواندي نم تنها نه، "معتاد" برچسب علت به  اد،ياعت
 را خودي اجتماع تيمقبول و شود مي رفتاري و با بزهكار و مجرم كي مانند  شود، مي فيتعر

 جددام كه است محتمل بسيار جهينت در. دهد مي ازدستي عاد شهروند كي عنوان به زين
  )1384 ،ياحمد.(شود گريد انحرافات اي و ادياعت مرتكب

 شد معلوم  ادياعت به مجدد بازگشت باي كاركرد- يساختاري ها ريمتغ بطةراي بررس در. 2
 ادياعت به آنان بازگشت دفعات ادياعت ترك از پس معتاداني اجتماع تيرضا زانيم شيافزا با كه

 از متاثر را كنشگر مطلوب اهداف پارسونزية نظر از ريتاث باي اجتماع تيرضا .ابدي مي كاهش
 ،يارمك آزاد(داند مي جامعه دري جاري ارزشها و باورها د،يعقا وي طيمح وي خارج طيشرا

 زانيم جامعه برخورد ليدل به است ممكن  كند، مي ترك را خود ادياعت معتاد فردي وقت). 1386
ي مطلوب اهدافي اجتماع تيرضا نبود ورتص در نيا بنابر و شود كمتر جامعه ازي و تيرضا

 تواند مي و ديآي نم دست به  ادياعت به بازگشت عدمي عني دارد انتظار معتاد فرد از جامعه كه
ي مولو ،)1384( گرانيود انيعرفان قاتيتحق با جهينت نيا. شود ادياعت به مجدد بازگشت سبب

 در تيموفق شيافزا با  نيمچنه. داردي همخوان) 2008(خيالش صالح  و) 1383(گرانيد و
 نظر با كه ابد،ي مي كاهش آنان ادياعت به بازگشت دفعات معتادان،ي  زندگ اهداف بهي ابيدست

ي خاص تيموقع كه جامعه افرادي برخي برا فرهنگ وي اجتماع ساخت. داردي همخوان كوهن
 ترك از پس معتاد افراد چون و همسازكند طيمح با را فرد تا كند مي ايمه راي ليوسا  دارند

 عدم نيا شوند، خود اهداف به دنيرس دري ناكام دچار مختلف ليدال به است ممكن اد،ياعت
 دست به را طيمح باي همساز ليوسا آنها كه شود سبب تواند ي ميزندگ اهداف بهي ابيدست

 با جهينت نيا نيهمچن). 1384،ياحمد(شود مي آنان ادياعت تكرار سبب امر نيا و اورندين
. داردي همخوان) 2008( كرچنر و) 2008(خيالش صالح ،)1387( گرانيد وي ناليز قاتيتحق

 دفعات باشد، باالتر ادياعت ترك از پس معتاداني طبقات گاهيپا  چقدر هر نكهيا گريد نتيجة
 دارد اعتقاد كه است مطابق مرتن نظر با جهينت نيا. ابدي مي كاهش ادياعت  به آنان مجدد بازگشت

 به است ممكن ندارند را مشروع اهداف آوردن دست به امكان كه جامعه افراد ازي ا عده
 گرانيودي نيام قاتيتحق با جهينت نيا نيهمچن).  1384ي، احمد(آورندي روي اجتماع انحراف
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 زين ونيرگرس ليتحل در نيهمچن.  داردي همخوان) 1386( گرانيد وي محمد نيد ،)1382(
، )سوم گام(مهم ريمتغ نيسوم عنوان به  اد،ياعت ترك از پس دانمعتاي اجتماع تيرضا ريمتغ
 ريمتغ و) چهارم گام(چهارم ريمتغ عنوان به اد،ياعت  ترك از پس ادياعت به مثبت نگرش ريمتغ

 رابطه  ادياعت به بازگشت دفعات ريمتغ با  ،)آخر گام( پنجم ريمتغ عنوان به زين ضيتبع احساس
 توان مي. است ميمستق گريد ريمتغ دوبطة را و معكوسي اجتماع تيرضا بطةرا. داشتند دار معنا

 معتادان مثبت نگرش شيافزا و ادياعت ترك از پس معتاداني اجتماع تيرضا كاهش با كه گفت
 توجه با .ابدي مي شيافزا ادياعت به بازگشت دفعات  اد،ياعت ترك از پس آنها  ضيتبع احساس و
 ترك از پس معتاد افراد  گفت توان مي  ن،ياهال و كلووارد يفرصتها نابرابر عيتوزية نظر به
 دنيرسي ستگيشا كه كنند مي فكر و هستندي زندگ مناسبتري فرصتها به دنيرس خواهان ادياعت
 كنند مي ضيتبع احساس شتريب  و ابندي ينم دست آنها به اما دارند، راي زندگ بهتري فرصتها به
 مثبت نگرش نهيزم در . دارندي  انحرافي رفتارها و ادياعت ارتكاب بهي شتريب ليتما لذا و

 كه گفت توان مي شود مي ادياعت به آنها بازگشت دفعات شيافزا سبب كه ادياعت به معتادان
 آنان شئونات آمدن نييپا موجب كه ديآ وجود بهيي شامدهايپ معتاداني برا است ممكن

ي ساختها نوع كي و ساختهي خنث راي نقانو نظم بهي اخالق ديتق آنان  جهينت در و شود مي
 ،يسروستان قيصد(كند ادياعت  تكرار هيتوج به قادر را آنان ساختها آن كه آموزند مي راي زبان

ي تفنن صورت به ادياعت شود گفته نكهيا اي و آنهاي برا ادياعت بودن مضر انكار  مانند ،)1386
 بيترت نيا به. نداردي ضرر جامعهي ابر و استي فرد امر كي ادياعت اي و نداردي مشكل چيه

 با جهينت نيا .كنند ي ميعاد خودي برا را ادياعت و  رود مي نيب از ادياعت به آنهاي منف نگرش
 ،)2005( هامرباخر ،)1379( گرانيد وي سموع ،)1380( گرانيد وي قوچان قاتيتحق

 كه گرفت  جهينت توان مي بيترت نيا به.  داردي سازگار) 2007(گرانيود هدر و) 2005(سوتر
 امر نيا و دارد رابطه معتادان ادياعت به بازگشت دفعات باي كاركرد -يساختاري رهايمتغ تمام

 ريتاث كه ،)2008( كرچنر  و) 1387( گرانيد وي ناليز ،)1383(گرانيد وي كلد قاتيتحق با
 دانند، مي رابطه يدارا ادياعت به بازگشت دفعات بر كامل طور به راي كاركرد -يساختار عوامل

  . داردي همخوان
 داري معن رابطه ادياعت به بازگشت دفعات باي اجتماع كنترلي رهايمتغ كه داد نشان جينتا. 3

 اما شود، مي محسوبي انحراف عمل كي جامعه در ادياعت اگرچه كه كرد عنوان توان مي.  نداشت
 جينتا نيا نبودن معنادار لذا شودي نم محسوب جرمي واجتماعي حقوقي معنا به نكهيا ليدل به
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توجيه ديگر اين است كه معتادان بازگشت كننده به اعتياد غالبا از . است هيتوج قابلي حدود تا
  . لحاظ نداشتن كنترل اجتماعي وضعيت مشابه دارند لذا از لحاظ آماري تفاوت معنادار ديده نشد

 شدي بررس قيتحق نيا در هكي اتينظر و قاتيتحق اكثر جينتا با قيتحق نيا جينتا.  4
 به برچسب نيهمچن وي ساختار عوامل شد گفته كه طور همان لذا.داردي سازگار وي همخوان

 نيا. هستند دارا ادياعت به مجدد بازگشت شيافزا اي كاهش در را نقش نيشتريب ميمستق طور
 و)  2008(آنوارد ،)1383(گرانيد وي كلد ،)1386( گرانيد وي محمد نيد قاتيتحق با جهينت

 عوامل همة كه است اين نظري لحاظ از مهم نتيجه. داردي شتريبي همخوان) 2005(سوتر
 كه است عاملي مهمترين برچسب اگرچه تاثيرند داراي اعتياد به دربازگشت برچسب دركنار

 بيشتر نظريات از استفاده با جامع نگاه لذا،. است شده ظاهر ساختاري عوامل از قبل ان تاثير
 ديبا ادياعت به بازگشت كاهشي برا نكهيا كاربردي جهينت.كند مي ارائه موفقتري تبيين

 مختلف پيشنهادات اساس براين كه كرد، نگاه اعتياد به بازگشت مسألةبه گوناگون هاي ازديدگاه
 قيطر از معتادان  به نسبت را جامعه نگرش است الزم درهرحال: است شده ارئه درزير

 ژهيبو وي عاد جامعه در آناني برا را الزم طيشرا و داد رييتغها  انهرس وي همگاني آموزشها
 نسبت را معتادان نگرش نيا بر عالوه. ساخت فراهمي عموم اماكن در حضور و اشتغال امكان

  . داد رييتغ آنان با شتريب تعامل و آموزش قيطر از ادياعت به
 اند هكرد عتيادا ترك كه افرادي براي الزم اقدامات و اجرائي پيشنهادات

 كنندگان اقدام

 افراد براي الزم اقدامات
 1كرده ترك

 عوامل
  بر موثر

 بازگشت
 اعتياد به

 دولتي وغير دولتي ومراكز سازمانها

 خانواده
 دوستان

 مردم
 جامعه

 برنامه
  ريزي

  اقتصادي
 وشغلي

  فرهنگي
 ها ورسانه

 خدمات
  اجتماعي
  ورفاهي

 وبهزيستي

  آموزشي
 ومشاوره

 پليس
 اهودستگ

  قضائي
 وحقوقي

+ + + + + + + 

 اجتماعي معاشرت-1
 ترك باافراد مطلوب

 آنان طرد وعدم كرده
 ترك از پس

 برچسب

                                       
1
 اعتياد به بربازگشت موثر عوامل به مربوط هاي گويه مضمون ونيز مسير تحليل نتايج اساس بر پيشنهادات اين 

 .است شده ارائه
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 اند هكرد عتيادا ترك كه افرادي براي الزم اقدامات و اجرائي پيشنهادات

 كنندگان اقدام

 افراد براي الزم اقدامات
 1كرده ترك

 عوامل
  بر موثر

 بازگشت
 اعتياد به

 دولتي وغير دولتي ومراكز سازمانها

 خانواده
 دوستان

 مردم
 جامعه

 برنامه
  ريزي

  اقتصادي
 وشغلي

  فرهنگي
 ها ورسانه

 خدمات
  اجتماعي
  ورفاهي

 وبهزيستي

  آموزشي
 ومشاوره

 پليس
 اهودستگ

  قضائي
 وحقوقي

+    + + + 

 قضاوت عدم-2
 درباره وپيشداوري

 نادرست رفتارهاي
 كرده ترك افراد درباره

+ + + + + + + 

 آميز محبت رفتار-3
 باافراد آميز واحترام

 اب خطاب و كرده ترك
 "مانند مناسب هاي واژه

 "مددجو"و "بازتوان
 آنها وامثال

+ + + + + + + 

 وضع بربهبود تاكيد-4
 شخصي ونظافت ظاهر

 پذيرش افزايش بمنظور
 قضاوت وعدم اجتماعي

 ظاهر وضع برحسب

    +  + 

 محكوم از پرهيز-5
 وتعقيب دستگيري،كردن
 دار سابقه اساس بر

 اثبات از وقبل بودن
 جرم

+ + + + + + + 

 شناسائي كارت تهيه-6
 ترك ويژه رسمي

 براي كنندگان
 امتيازات از برخورداري

 حقوقي
 رفاهي،اقتصادي،وقضائي

 بر تاكيد با واجتماعي
 بازگشت عدم بر تعهد
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 اند هكرد عتيادا ترك كه افرادي براي الزم اقدامات و اجرائي پيشنهادات

 كنندگان اقدام

 افراد براي الزم اقدامات
 1كرده ترك

 عوامل
  بر موثر

 بازگشت
 اعتياد به

 دولتي وغير دولتي ومراكز سازمانها

 خانواده
 دوستان

 مردم
 جامعه

 برنامه
  ريزي

  اقتصادي
 وشغلي

  فرهنگي
 ها ورسانه

 خدمات
  اجتماعي
  ورفاهي

 وبهزيستي

  آموزشي
 ومشاوره

 پليس
 اهودستگ

  قضائي
 وحقوقي

 +  +  + + 

 سواد افزايش-7
 ادامه وتسهيل وتشويق
 هاي شيوه به تحصيل
 حضوري نيمه

 جديد وتكنولوژيهاي

 پايگاه
 طبقاتي

+  +  +  + 

 اشتغال افزايش-8
 واولويت شغلي وتامين

 ترك افراد  استخدام در
 كرده

+  +  + + + 

 مالي حمايت-9
 با بانكي وتسهيالت

 باارائه مناسب شرايط
 وعدم ترك ويژه كارت

 بازگشت

+  +  +   

 وضع به توجه-10
 با قيمت ارزان مسكن
 باارائه مناسب شرايط
 وعدم ترك ويژه كارت

 بازگشت

+  +     

 حقوق برقراري -11
 افراد براي بازنشستگي

 كارت باارائه سالخورده
 وعدم  ترك ويژه

 بازگشت

+  +  +  + 

 كار قانون اصالح-12
 و واشتغال واستخدام

 اقتصادي زندگي بهبود
 ورفع واجتماعي

 احساس
 تبعيض
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 اند هكرد عتيادا ترك كه افرادي براي الزم اقدامات و اجرائي پيشنهادات

 كنندگان اقدام

 افراد براي الزم اقدامات
 1كرده ترك

 عوامل
  بر موثر

 بازگشت
 اعتياد به

 دولتي وغير دولتي ومراكز سازمانها

 خانواده
 دوستان

 مردم
 جامعه

 برنامه
  ريزي

  اقتصادي
 وشغلي

  فرهنگي
 ها ورسانه

 خدمات
  اجتماعي
  ورفاهي

 وبهزيستي

  آموزشي
 ومشاوره

 پليس
 اهودستگ

  قضائي
 وحقوقي

 محروميت

+ + + + + + + 

 حقوق بر تاكيد-13
 افراد ومالكيت قانوني

 تالش به امواحتر
 فردي وموفقيت

 + + +  + + 

 براثرات تاكيد-14
 با اعتياد نامطلوب
 روش از استفاده
 ترك افراد سخنراني

 خودي درجمع كرده
 ونوشتن خودي وغير

 مقاله يا مطلب

 به نگرش
 اعتياد

+ + + + + + + 

 تعامل بهبود-15
 و اجتماعي واعتماد

 به وتوجه متقابل احترام
 ردهك ترك افراد نظرات

 پذيرش ومعاشرت
 اجتماعي

 رضايت
 اجتماعي

 + + + + + + 

 براهميت تاكيد-16
 وقانون هنجارها

 ارزشهاي،گرائي
 ديني،،ملي،اجتماعي

 اهميت خانوادگي،
 به واحترام والدين

 فردي استقالل و حقوق
 واجتماعي

 به تعهد
 ارزشها
 واهداف
 جامعه

 + + +  + + 
 با بيشتر معاشرت-17

 وعدم كرده ترك افراد
 مشاركت
 اجتماعي
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 اند هكرد عتيادا ترك كه افرادي براي الزم اقدامات و اجرائي پيشنهادات

 كنندگان اقدام

 افراد براي الزم اقدامات
 1كرده ترك

 عوامل
  بر موثر

 بازگشت
 اعتياد به

 دولتي وغير دولتي ومراكز سازمانها

 خانواده
 دوستان

 مردم
 جامعه

 برنامه
  ريزي

  اقتصادي
 وشغلي

  فرهنگي
 ها ورسانه

 خدمات
  اجتماعي
  ورفاهي

 وبهزيستي

  آموزشي
 ومشاوره

 پليس
 اهودستگ

  قضائي
 وحقوقي

 ودعوت طرداجتماعي
ها  ومهماني مجالس به

 وغير رسمي ومحافل
 رسمي

+ + + + + + + 

 بيشتر بازگشت-18
 وعدم سالخوردگان

 معتاد جوانان بازگشت
 خطري زنگ ترك براي

 مورد بايد كه است
 قرار همه توجه

 از قبل را كيردوجوانان
 انان عمر كامل تباهي

 داد نجات

 سن
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  عمناب
   سروش انتشارات، تهران، يشناس جامعهي ها هينظر :)1386(ي تقي، ارمك آزاد  �

   سمت نشر،  تهران،انحرافاتي شناس جامعه): 1384( بيحبي، احمد  �

 معتادان در مخدر مواد مصرف راتييتغي الگو«): 1382(ديسع صادق،، روزيف ،يامان �
 »1377-82 اد،ياعت ترك مراكز به كننده مراجعه

 محيطي و اجتماعي عوامل بررسي«): 1379(گران،يد و داريوش اميني،،وروشك، اميني �
 در اعتياد ترك دولتي مراكز به درمراجعين افيوني مواد مصرف به معتادان مجدد بازگشت
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 129 و 126 ،5 ،2 صفحات ،ياسالم ارشاد و

 مجرمان مجدد بازگشت واحتمال زدن برچسب انيم رابطه ليتحل« ):1387(نيحس،بهروان �
ي پژوهش كزمر مشهد، فردوسي دانشگاه پژوهشي معاونت » مشهد شهر در زندان به

 مشهدي فردوس دانشگاه اتيادب دانشكدهي اجتماع علوم گروه ،ياجتماع مطالعات

 "يرضو خراسان استان در مردمي نگرشها و ارزشها شيمايپ" ):1385(نيحس بهروان، �
 شهياند گام موسسه ،يرضو خراساني اسالم ارشاد و فرهنگ كل اداره

 اقدام با مرتبط عوامل«): 1381(رضا محمد ،يمرتضو حامد آرمات،،ديحم ،يقوچاني توكل �
ي سالهاي ط بجنوردي ستيبهز ادياعت ترك كينيكل به كنندگان مراجعه در ادياعت ترك به

 شماره زنجان،ي درماني بهداشت خدمات وي پزشك علوم دانشگاهي علم مجله »80-1379
 32-36 صفحه، 1381 بهار ،38

 رشيپذ افرادي درمان روند«):1384( فائزه ،يشكار، هيمرض ا،ينيي پارسا، روزهيف درخشانپور، �
ي پزشك مجله» 1382 و 1381ي سالهاي ط عباس بندر مدار درمان اجتماع  مركز در شده

 77-84 صفحه ،1384 تابستان دوم، شماره نهم، سال هرمزگان،

 عوامل بررسي-« ):1386(رضا محمد يزدانخواه، كوروش،، اميني رضا، محمد محمدي، دين �
 خود معتادان ديدگاه از افيوني مواد مصرف به مجدد گرايش بر موثر اعياجتم و محيطي
 پژوهشي علمي مجله»  زنجان بهزيستي سازمان پيشگيري و درمان پذيرش، مركز معرف

  94 تا 85 صفحه ،1386 تابستان 59 شماره ،15 دوره زنجان، پزشكي علوم دانشگاه
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 مسائلي بررس در هفتگانهي نظري اكردهيرو :)1386( نبرگيوا نيمارت و ارل، نگتنيراب �
  تهران دانشگاه انتشارات تهراني، سروستان قيصد...ا رحمت دكتر ترجمه، ياجتماع

ي ادياعت شيپ كننده مستعدي ها نهيزم«)1387(محسن، ،يسويع ه،يرق وحدت،،يعل ،يناليز �
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 و آمار كل اداره ،»انقالبي روزيپ از بعد سال 19 و 1377 سال دري آمار گزارش« ،----  �
 43-49 صفحات مخدر مواد با مبارزه ستاد: تهران ،)1378(مخدر مواد با مبارزه ستاد انهيرا
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