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پیشگیری از اعتیاد از منظر رویکرد اجتماعی :نقش سرمایه اجتماعی
رضا عبدالرسولی
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چکیده
بسیاری از افراد نمی دانند که چرا و چرونه افراد دیرر به موادمخدر وابسته میشوند .آ ها ممکن است اشتباهاً
فکر کنند که کسانی که از موادمخدر استفاده میکنند ،فاقد اصو اخالقی و اراده هستند و میتوانند به
راحتی به وسیله انتخاب خود ،مصرف مواد را قطع کنند .وابستری به موادمخدر بیماری پیچیده ا ی است که
فرایند ترک آ معموالً چیزی بیش از نیت و اراده را میطلبد و همانند هر بیماری دیرری نیاز به مراقبت و
درما دارد .همانند هر بیماری دیرری ،فرد بیمار نیازمند این است که در طو درما  ،شبکه حمایتی قوی
داشته باشد تا بتواند به بهبودی و موفقیت درما دست یابد .از جمله عوامل حمایتکننده در این زمینه سرمایه
اجتماعی است .سرمایه اجتماعی شبکه ای از روابو و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بینفردی و بین -
گروهی و تعامالت افراد با گروه ها ،سازما ها و نهادهای اجتماعی است که انرژی الزم برای تسهیلکنشها
در جهت اهداف فردی و جمعی را فراهم می کند .وجود عوامل حمایت کننده مانند سرمایه اجتماعی برای
پیشریری و مبارزه با ا عتیاد و بهبودی از آ امری ضروری است .در واقع میتوا گفت موفقیت اجتماعی -
شد امر مبارزه با مواد مخدر وابسته به کم و کیف سرمایۀ اجتماعی است .شواهد پژوهشی نیز حاکی از
نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پیشریری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر است .بنابراین شناخت همهجانبه
و صحیو از پدیده اعتیاد و برنامه ریزی در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و عوامل حمایتکننده میتواند
راهرشای برنامه ریزی و موفقیت هر چه بیشتر در اجتماعی کرد مبارزه با مواد مخدر باشد.
کلیدواژه ها :سرمایه اجتماعی ،مواد مخدر ،پیشریری

 .2دبیر علمی گروه علوم اجتماعی سازما مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشراه ها (سمت) ،تهرا  ،ایرا .
پست الکترونیکrabdolrasouli@gmail.com :
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مقدمه
مشگگکل اعتیاد یکی از معضگگگالت بهداشگگگتی ،روانی و اجتماعی جها امروز اسگگگت .در طو
سگگا های گذشگگته اعتیاد به داروهای قانونی و غیرقانونی بسگگیار فراگیر شگگده اسگگت .گسگگترش
این روند تیشگگه بر ریشگگه بنیادهای اخالقی ،اقتصگگادی و اجتماعی یک جامعه میزند و آ را
از درو دچار فسگگادکرده و به انحطاط می کشگگد .این مشگگکل امروزه چنا خودنمایی میکند
کگه هیچ کشگگگوری نمی توانگد خود را کگامالً از آ مصگگگو بگدانگد .اعتیگاد دارای عوارض و
پیامدهای بی شگگمار روانی (مثل افسگگگردگی ،اضگگطراب ،روا پریشگگگی و  )...و اجتماعی (مثل
سگگگرقگت ،فحشگگگا ،خشگگگونگت و  )..اسگگگت .از طرف دیرر اعتیگاد ،افراد را مسگگگتعد پذیرش
فرهنگهای پوچ و مخرب مینماید .سگوءمصگرف مواد اثرات بازدارنده بر رشگد و شکوفایی
جامعه دارد و تهدیدی جدی و نررا کننده اسگگت .وابسگگتری و سگگوءمصگگرف مواد به عنوا
اختال مزمن و عودکننگده بگا تگاثیرات و پیشگگگیینگدهگای تربیتی ،فرهنری ،روانی ،اجتمگاعی،
رفتاری و معنوی در نظر گرفته میشگگود .اعتیاد اثرات بسگگیار سگگویی در زمینههای اجتماعی،
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فرهنری ،سگگیاسگگی و اقتصگگادی دارد (رحیمی ،اسگگماعیلی ،نوری و مهدوی .)2392 ،متاسگگفانه
علیرغم تالش هگای فراوا جگامعگه علمی ،هنوز درمگا منگاسگگگبی کگه بتواند مانند درما های
فیزیولوژیکی برای اعتیاد مثمرثمر باشگگد ،شگگناخته نشگگده اسگگت .شگگاید به این دلیل که اعتیاد
جنبگه زیسگگگتی ،روانی و اجتمگاعی دارد .لگذا برای درمگا اعتیاد نیاز به درما هایی اسگگگت که
بتوانگد جنبگه هگای مختلف را تحگت پوشگگگش قرار دهگد .بگه عبگارت دیرر در فرایند درما و
پیشگگریری به هما نسگگبتی که بعد زیسگگتی مورد توجه قرار میگیرد ،بعد روانی و اجتماعی نیز
باید مورد توجه قرار گیرد و یا حتی بیشگگتر به آ ها توجه شگگود .اهمیت در نظر گرف تن عوامل
روانی و اجتمگاعی زمگانی بیشگگگتر نمود پیگدا می کنگد کگه برخی افراد معتاد بارها و بارها از نظر
فیزیکی مواد را ترک می کننگد ولی بعگد از گگذشگگگت زمگانی مجگدداً به مصگگگرف مواد روی
میآورند (گلستانی.)2314 ،
امروزه در زمینه پیشگگریری از گرایش به مواد مخدر ،اغلب کشگگورها ،پیشگگریری کیفری
را کنگار گگذاشگگگتگه انگد و به بح پیشگگگریری اجتماعی گام نهادهاند که مسگگگتلزم همکاری و
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مشگگگارکگت نهگادهگای جامعه مدنی از قبیل سگگگازما های مردم نهاد و برنامههای اجتماعمحور
اسگگگت .مگاهیگت پیچیده آسگگگیبهای اجتماعی ایجاب میکند که با تاکید بر یافتههای نوین
دای ره معرفگت خودمگا را در شگگگناخت پدیدههای اجتماعی گسگگگترده کنیم .بر این اسگگگاپ
سگگرمایه اجتماعی در جوامع به عنوا ابزاری اسگگاسگگی قابلیتهای کارایی در تبیین و توضگگیو
مسگائل و مشگکالت از جمله آسگیبهای اجتماعی را دارد (شارع پور .)2313 ،جامعه بهعنوا
سگگیسگگتمی پویا ،زنده ،بانشگگاط و در حا حرکت ،دارای ظرفیتها و پتانسگگیلهای بیشگگماری
اسگگت که میبایسگگت با نررش نظامدار ،ضگگمن بهرهگیری و بهفعل رسگگاند آ ها ،از ت حرک
سگگگیسگگگتم اعتیگاد جلوگیری نمود .بگه همین منظور در این مقگاله مروری به رویکرد اجتماعی
مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر نقش سرمایه ا جتماعی پرداخته شده است.
تاریخچه سرمایه اجتماعی
مفهوم سگگرمایه اجتماعی به طور غیرمسگگتقیم در نظریههای جامعه شگگناسگگا کالسگگیک چو
دوتوکویل ( )2132و  52سگا بعد در کار جامعه شگناپ فرانسگگوی امیل دورکیم مطرز شگگده
اسگت .این مفهوم را می توا در آثار بسگیاری از جامعهشگناسا کالسیک در مفاهیمی از قبی ل

جامعه شگناسگا کالسگیک مشگخصگا به مفهوم سرمایه اجتماعی نپرداختهاند .سرمایه اجتماعی
در معنای مدر خود ابتدا در سگگا  2925در نوشگگگتههای هانیفا  2سگگرپرسگگگت وقت مدارپ
ویرجینیگای غربی در آمریکگا بگه کگار رفت .این سگگگرمایه ناملموپ بسگگگیاری از امور زندگی
روزانگه مردم مگاننگد حق کسگگگب و کگار ،معاشگگگرت ،هم فکری ،همدردی و داد و سگگگتدهای
اجتمگاعی میگا افراد و خگانوادههگا کگه واحدهای اجتماعی را میسگگگازند در بر میگیرد .وی
سگگرمایه اجتماعی را حاصگگل ظرفیتهای بالقوهای میداند که برای بهبود اسگگاسگگی شگگرایو
زندگی اجتماعی کفایت میکند .بعد از وی محققا و جامعه شگگناسگگا بسگگیاری از جمله جین
جاکوب  0اسگگگتاد مسگگگائل شگگگهری ،گلن لوری  3اقتصگگگاددا  ،ایوا الیت  7جامعه شگگگناپ و
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پیربوردیو  2جامعه شگناپ فرانسگوی به این موضوع پرداخته اند .جیمز کلمن اولین کسی است
که به صگورت منسگگجم و قوی به بح

سگگرمایه اجتماعی پرداخته اسگگت .وی با مقاله سگگرمایه

اجتماعی در ایجاد سگگرمایه انسگگانی ،اثر مهمی را در ادبیات جامعه شگگناسگگی پدید آورد .بعد از
وی رابرت پاتنام در سگگا  2933با چاپ کتاب "بنای دموکراسگگی کارآمد؛ سگگنتهای مدنی"
و مقگالگه "بولینگ یک نفره ،کاهش سگگگرمایه اجتماعی آمریکا" در سگگگا  2995باع

توجه

بیشگگگتر عموم بگه ایگده سگگگرمگایگه اجتماعی و چرونری افزایش و کاهش و بازسگگگازی آ در
آمریکا شد (صدیق بنایی.)2314 ،
سرمایه اجتماعی
نهادهای اجتماعی ،سگگگرمایه اجتماعی را پدید میآورند و دسگگگتیابی به هدفهایی را که در
نبود آ ها غیر ممکن یا پرهزینه بوده را ممکن و تسگگگهیل میکنند ،به طوری که عضگگگویت در
سگگگازمگا هگای اجتمگاعی ،میزانی برای سگگگرمایه اجتماعی میشگگگود .منفعتهای حاصگگگل از

دسگگگتیابی به اهداف خاص یا حل مسگگگالهای جلب نماید ،گفته می شگگگود که آ جامعه دارای
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عضگگگویگت در یگک گروه همبسگگگتری را بگه وجود میآورد کگه حصگگگو منفعگت را ممکن

سگگرمایه اجتماعی اسگگت .ویژگی ذاتی سگگرمایه اجتماعی این اسگگت که در روابو اجتماعی
شگکل میگیرد .به تعبیر پورتز  ) 2911( 0سگرمایه اجتماعی در درو ساختار روابو افراد یافت
می شگود .برای برخورداری از سگرمایه اجتماعی فرد باید با دیررا رابطه داشگته باشگد .سرمایه
اجتماعی مجموع منابع حقیقی و مجازی در دسگگترپ یک فرد یا گروه اسگگت که این افراد به
واسگطه برخورداری از شگبکهای بادوام از روابو آ را به دسگت آورده اند .از نظر جیمز کلمن
سگگرمایه اجتماعی هنرامی ایجاد می شگگود که روابو میا اشگگخاص به شگگیوهای تغییر یابد که
کنش را آسگا سگازد .بنابراین سگرمایه اجتماعی شگیء واحدی نیست بلکه جنبههای متفاوتی
از سگگگاختگار اجتماعی را در بر میگیرد که کنش جمعی و فردی را ترویج میکند .سگگگرمایه
اجتماعی مجموعه ای از نهادها ،روابو و هنجارهای به هم پیوسگگته اسگگت که در شگگکلدهی به
2. Portes

1. Bourdieu
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کیفیگت و کمیگت تعگامالت اجتمگاعی افراد جگامعگه نقش اسگگگاسگگگی دارد ،به گونهای که در
کوتگاهمگدت برای شگگگبکگههگای اجتماعی ارزش ویژهای ایجاد می کند تا بین افراد مشگگگابه و
مختلف پلی ارتباطی برقرار گردد .از نظر فوکویاما ،سگگگرمایه اجتماعی وجود مجموعه معینی
از هنجارهای غیررسگمی اسگت که اعضگای گروهی که همکاری و تعاو میانشا مجاز است
در آ سگهیم هسگگتند .از نظر وی مشگگارکت در ارزشها و هنجارها به خودی خود باع

تولید

سگگگرمگایگه اجتماعی نمی شگگگود ،چرا که این ارزشها ممکن اسگگگت ارزشهای منفی باشگگگند.
برعکس هنجارهایی که تولید سگرمایه اجتماعی می کنند ،اسگگاس گاً باید شگگامل مواردی از قبیل
صگگگداقت ،تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشگگگد (ترنتاکوسگگگتی 0222 ،2؛ رحیمی و همکارا ،
2392؛ فرجگاد .) 2310 ،با توجه به این تعاریف می توا دریافت که سگگگرمایه اجتماعی دارای
دو جزء اسگگت) 2 :پیوندهای عینی بین افراد :نوعی سگگاختار شگگبکهای عینی میبایسگگت برقرار
کننده ارتباط بین افراد باشگگد .این بخش از سگگرمایه اجتماعی حکایت از آ دارد که افراد در
فضگگگای اجتمگاعی بگا یکگدیرر پیونگد دارنگد ) 0 .پیونگد ذهنی :پیوندهای بین افراد میبایسگگگت
دارای ماهیت متقابل مبتنی بر اعتماد و دارای هیجانات مثبت باشد (شارع پور.)2313 ،

می دهنگد و در عین بگه دسگگگت آورد امکگا کنتر زنگدگی خود از حمگایتهای محیطی و
اجتمگاعی کگه در شگگگبکگههگای ارتبگاطی آ هگا به وجود آمده برخوردار میشگگگوند .سگگگرمایه
اجتماعی ما را قادر میسگگازد که ارزش ایجاد کنیم ،کارها را انجام دهیم ،به اهدافما دسگگت
یگابیم ،مگاموریگت هگایمگا را در زنگدگی به اتمام رسگگگانیم و به سگگگهم خویش به دنیایی یاری
رسگانیم که در آ زندگی میکنیم .بر اسگگاپ نظریههای جدید انریزه اولیه مشگگارکت اسگگت،
یعنی پیشگگگرفگت و تکگامگل همراه بگا دیررا وکمگک بگه دیررا چه کوچک و چه بزرگ،
سگرمایه اجتماعی را غنی می سگگازد و شگگبکه وسگگیعی از کنش متقابل را خلق میکند .س گرمایه
اجتمگاعی را می توا حگاصگگگل پگدیگدههگای اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی متقابل ،گروههای
1. Trentacosti
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اجتماعی ،احسگگاپ هویت جمعی و گروهی ،احسگگاپ وجود تصگگویری مشگگترک از آینده و
کگارگروهی در یگک سگگگیسگگگتم اجت مگاعی دانسگگگت .به طور خالصگگگه سگگگرمایه اجتماعی در
شگگاخصگگگههایی چو وفاداری ،اعتماد ،ارتباطات شگگبکه ای ،اقتدار فردی ،هویت سگگگازمانی،
عمل متقابل ،هنجارهای اجتماعی و اعتبار تجلی می یابد (رحیمی و همکارا .)2392 ،
مفهوم سرمایه اجتماعی از دید اندیشمندان
بوردیو جامعه شگگناپ فرانسگگوی بیشگگتر به بررسگگی دوام و پایداری طبقه اجتماعی و سگگایر
اشگگگکگا مسگگگتحکم نابرابری گرایش داشگگگت .بوردیو درگیر ایدههایی بود که از مفاهیم
مارکسگیسگتی تاثیر پذیرفته بودند .وی سگرمایه اقتصگادی را ریشگه انواع سرمایهها میدانست و
عالقمند به درک شگگگیوههای ترکیب این سگگگرمایه با دیرر اشگگگکا سگگگرمایه و ایجاد وتولید
نگابرابری بود (فیلگد0223 ،؛ بگه نقگل از غفگگاری و رمضگگگانی .)2311 ،وی در ابتگدا اسگگگتعگگاره
"سگگرمایه فرهنری" را مطرز میک ند و آ را مورد بررسگگی قرار میدهد و سگگپس به مفهوم

میشگگود .وی در نوشگگتههای اولیه خود در خصگگوص " سگگرمایه اجتماعی " روی این مفهوم به
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سگرمایه اجتماعی توجه میکند .وی با اسگتفاده از اسگتعاره "سگرمایه فرهنری" به این موضگوع

عنوا یک جزء فرعی یا حتی یکی از ابعاد "سگگگرمایه فرهنری" متمرکز میشگگگود (فیلد،
 .)2311بوردیو سگگرمایه رابه سگگه نوع تقسگگیم مینماید )2 :سگگرمایه اقتصگگادی :که قابل تبدیل
شگگد به پو اسگگت و می تواند به شگگکل حقوق مالکیت نهادینه شگگود )0 .سگگرمایه فرهنری:
سگرمایه فرهنری شگگکل گرفته از طریق شگگرایو خانوادگی و آموزش مدرسگگهای ،میتواند تا
حدی مسگگتقل از داراییهای مادی عمل کند و حتی کمبود پو راکه قسگگمتی از اسگگتراتژی
فرد برای تعقیب قدرت و جایراه اجتماعی اسگگت جبرا کند .در واقع به نظر بوردیو س گرمایه
فرهنری به صگگورت کیفیت آموزشگگی نمود پیدا میکند .سگگرمایه فرهنری مانند میراث مادی
قگابگل انتقگا اسگگگت و مانند آ قابل سگگگرمایه گذاری اسگگگت .به عالوه گروهها قادرند تا از
نمادهای فرهنری به عنوا نشگگانههای تمایز اسگگتفاده کنند که از طریق آ هم موقعیت خود
را در سگگگاختار اجتماعی نشگگگا میدهند و هم آ را میسگگگازند .به تعبیر پیر بوردیو وقتی از

رضا عبدالرسولي

سگگرمایه فرهنری سگگخن میگوییم مجموعهای از دانشها و تواناییهای شگگناختی را مد نظر
قرار می دهیم کگه در شگگگکگل کگاالهگا و ابزارهگای فرهنری متجلی می شگگگود .در این معنا که
بی شگگباهت به مفهوم سگگرمایه انسگگانی در نزد کلمن نیسگگت ،سگگرمایه فرهنری تمام آ چیزی
اسگگت که امروزه ما به عنوا کاالهای فرهنری می شگگناسگگیم .این کاالها صگگورتی از سگگرمایه
فرهنری هسگگگتنگد کگه بر روابو اجتمگاعی و سگگگاخگت شگگگبکه پویا و کارآمد اجتماعی تأثیر
می گذارند .صگگگورت دیرر سگگگرمایه فرهنری خود را بیشگگگتر در عادات و نررش افراد جامعه
نمگایگا می سگگگازد .در این معنگا سگگگرمگایگه فرهنری ،تمایالت ،عادات و نررشهایی را در بر
میگیرد که اسگگگتعداد اسگگگتفاده از شگگگرایو و تواناییهای بالقوه را به افراد میدهد تا بر وجوه
شگگگنگاختی و معرفتی خود بیفزاینگد .تمگام مهگارتها و آمادگیهایی را که می توا در محیو
خگانه و مدرسگگگه به کودکا آموخت ،نظیر احسگگگاپ مفید بود  ،توانایی ابراز وجود و اظهار
نظر و مهارتهای دیرر از این دسگگتهاند )3 .سگگرمایه اجتماعی :سگگرمایه اجتماعی مجموعهای
از منابع مادی یا معنوی اسگگت که به یک فرد یا گروه اجازه میدهد تا شگگبکه پایداری از
روابو کم و بیش نهادینه شگده و شگناخت متقابل را در اختیار داشگته باشگند (فیلد .)2311 ،در

می تواند آ ها را بسگگیج نماید و به حجم سگگگرمایه (فرهنری ،اجتماعی و اقتصگگگادی) متعلق به
هر یک از اتصاالت ،بستری دارد .از دیدگاه بوردیو:
 -2سگگرمایه فرهنر ی و سگگرمایه اجتماعی باید به عنوا دارایی درنظرگرفته شگگوند و اینها
نشا دهنده تولید کار انباشت شده هستند.
 -0انواع سگگرمایههای بیا شگگده همیشگگه با هم قابل جایرزینی نیسگگتند ،اما ترکیب آ ها
می تواند سرمایه جدیدی ایجاد کند.
 -3سگرمایه اجتماعی تشگریو اصگل "داراییهای اجتماعی" اسگت .این موضوع مهم است
کگه افراد تگا چگه انگدازه قگادر بگه بسگگگیج کرد سگگگرمگایگه یگک گروه باشگگگند (خانواده،
همشاگردیهای قدیمی ،مدارپ ،نخبرا  ،کلوپهای ویژه و غیره).
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 -7سگرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه است و سرمایههای فرهنری و اجتماعی ابزاری
برای رسید به سرمایه اقتصادی هستند.
 -5تنها زمانی در داخل شگبکه همبسگتری به وجود میآید که عضگویت باع

ایجاد سود

مادی و نمادی شود.
 -1فهم دنیای اجتماعی بدو فهم نقش اشکا مختلف سرمایه غیر ممکن است.
درمجموع نظریه بوردیو به طوردقیق برشگگیوههای به کارگیری اتصگگاالت (یعنی ارتباطات
میا اعضگای یک گروه) توسگو برخی گروهها برای کسب سود بیشتر ،تمرکز دارد و تاکید
میکند که نابرابری باید از طریق تولید و باز تولید تشگگریو شگگود و اینجا اسگگت که سگگرمایه
اجتماعی را به شگگکل زیر تعریف میکند :سگگرمایه ای از روابو اجتماعی که در صگگورت نیاز،
حمایتهای سگگگودمندی فراهم میکند ،یعنی سگگگرمایه شگگگرافت و حرمت که غالباً اگر فرد
بخواهد درموقعیتهای مهم اجتماعی مراجعین را جذب کند ،کامالً ضگگروری اسگگت .به نظر
پیر بوردیو سگگگرمگایگه اجتماعی عبارت اسگگگت از موقعیتها و روابطی که در درو گروهها و
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شگگگبکههای اجتماعی برای افراد دسگگگترسگ گی به فرصگگگتها ،اطالعات ،منابع مادی و موقعیت
اجتمگاعی را افزایش میدهگد (فیلد .) 2311 ،بوردیو سگگگوءاسگگگتفاده از سگگگرمایه اجتماعی را
امکگا پگذیر میدانگد ،بگه ویژه از طرف کسگگگانی کگه بگه قو او قگادر بگه نمایندگی سگگگرمایه
اجتماعی نهادینه شگگده هسگگتند ،مانند بزرگا فامیل و کسگگانی که از ارتباطات نهادینه شگگده
بهره میبرنگد .بگه عالوه بوردیو معتقگد اسگگگت کگه سگگگرمگایه اجتماعی ،یکی از داراییهای
ثروتمنگدا و وسگگگیلگهای برای حفظ برتری آ هگا اسگگگت .در نظریگه وی جایی برای امکا
بهرهبرداری دیررا  -یعنی افراد یا گروههای کم بضگگاعت تر -از این پیوندهای اجتماعی
وجود ندارد .بوردیو سگگرمایه اجتماعی را در خدمت افزایش ثروت سگگرمایهدارا و کاهش
دارایی ضگگگعیفا میداند زیرا او پدیدههای اجتماعی را با نراه مارکسگگگیسگگگتی تحلیل میکند
(فیلد.)2311 ،
کلمن جامعه شگگناپ آمریکایی نظریه انتخاب منطقی را قبو دارد و به درسگگتی مهمترین
شگخصگی اسگت که باع رشگد این نظریه در جامعه شناسی معاصر شد (نظریه انتخاب منطقی
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باور دارد که تمام رفتارها از تعقیب افراد برای سگگودشگگا سگگرچشگگمه میگیرد) .بنابراین از
نرگاه کلمن تعگامگل اجتمگاعی به عنوا شگگگکلی از مبادله در نظر گرفته میشگگگود و سگگگرمایه
اجتماعی وسگگیلهای جهت تبیین نحوه همکاری و تعاو افراد با یکدیرر برای کسگگب سگگود
اسگگت .نتیجه اینکه وی بر سگگودمندی سگگرمایه اجتماعی تاکید میورزد و آ را منبعی برای
همکاری ،روابو دو جانبه و توسگگعه اجتماعی میداند .کلمن با مطالعات خود نشگگا داد که
سگرمایه اجتماعی صگرفاً به قدرتمندا محدود نبوده و برای فقیرا و اجتماعات حاشگیه نشگین
هم مفید اسگت .یکی از عالیق اصگلی او ترکیب جامعهشگناسگی با جریا های عمده اقتص ادی
اسگت و به همین دلیل او مفهوم سگرمایه اجتماعی را به عنوا پلی بین اقتصگاد و جامعهش ناسی
به کار میگیرد (فیلد .)2311 ،سرم ایه اجتماعی با کارکردش تعگگگگگگگگگگگگریف میشود .سرمایه
اجتماعی شگگیئی واحد نیسگگت ،بلکه انواع چیزهای گوناگونی اسگگت که دو ویژگی مشگگترک
دارند :همه آ ها شگامل جنبه ای از یک سگاخت اجتماعی هستند و کنشهای معین افرادی را
که در درو سگاختار هسگتند تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی ،مانند شکلهای دیرر سرمایه
مولد اسگت .شگکل معینی از سگرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند است

تازه ای را در تئوری سگگرمایه اجتماعی ایجاد کردند .نتایج تحقیقات و بررسگگگیهای پاتنام به
طرز تعاریفی از مفهوم سگگرمایه اجتماعی و وجوه و اشگکا آ منجر شگگد .سگگرمایه اجتماعی
وجوه گوناگو سگازما اجتماعی نظیراعتماد ،هنجارها و شگبکههاسگت که می توانند باتسهیل
اقگدامگات همگاهنگگ ،کگارآیی جامعه را بهبود بخشگگگند .سگگگرمایه اجتماعی نیز مانند سگگگایر
سگرمایه ها مولد اسگگت و امکا دسگگتیابی به اهداف مشگخ

را فراهم میکند (پاتنام.)2312 ،

به تعبیر پاتنام همکاری و تعاو داوطلبانه در جایی که ذخیره و انباشگگت اسگگاسگگی از سگگرمایه
اجتماعی در قالب قواعد مبادله و شگبکههای تعهد مدنی وجود داشگته باشگد به آسگانی صورت
میگیرد .در واقع سگگرمایه اجتماعی به پیوندهای اعضگگای یک شگگگبکه به عنوا منبع با ارزش
اشگگاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضگگا میشگگود (پاتنام،
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 .)2312وجوه گوناگو سازما اجتماعی از دیدگاه پاتنام در زیر ارائه شده است.
-2شگبکهها :انواع مختلفی از شگگبکههای رسگمی و غیررسگگمی ارتباطات و مبادالت در هر
جامعهای اعم از مدر و سگگنتی ،فئودالی یا سگگرمایه داری و  ...وجود دارند .این شگگبکهها از
نوع "افقی" و "عمودی" هسگگگتند .در شگگگبکههای افقی شگگگهروندانی عضگگگویت دارند که از
قدرت و وضگگعیت برابری برخوردارند .در این حالت همه کنشگگگررا درگیر کنشها بوده ،با
هم در ارتبگاطنگد و اطالعگات بگه صگگگورت شگگگفگاف در اختیگار کنشگگگررا قرار میگیرد .در
شگگبکه های عمودی شگگهروندانی عضگگویت دارند که وضگگعیتی نابرابر نسگگبت به هم دارند .در
ا ین حگالگت کنشگگگررا باهم ارتباطی ندارند .به این معنی که رابطه کنشگگگررا منقطع بوده و
آ هگا تنهگا اطالعگاتی را بگدسگگگت خواهنگد آورد کگه منافع افراد در موقعیت باالتر را به خطر
نیندازد .همچنین اطالعات به صگگگورت شگگگفاف رد و بد نمیشگگگود .کنشهای افقی قوی در
شگگبکههای مشگگارکت مدنی مانند انجمنهای همسگگایری ،کانو های سگگرودخوانی ،تعاونیها،
باشگگگراههای ورزشگگگی و احزاب تودهای روی میدهند .از نظر پاتنام شگگگبکههای مشگگگارکت
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مدنی یکی از اشگگکا ضگگروری سگگرمایه اجتماعی هسگگتند .هرچه این شگگبکهها در جامعهای
متراکمتر باشگگند ،احتما بیشگگتری وجود دارد که شگگهروندا بتوانند در جهت منافع متقابل
همکگاری کننگد .شگگگبکگههای افقی انبوه منجر به تقویت همکاری درو گروهی میشگگگوند.
آ هگا بگا دور زد شگگگکگافهگای طبقگاتی ،همکاری گسگگگترده تری را پدید میآورند .از نظر
پاتنام هرچه سگاختار سگازمانی افقی تر باشگد ،موفقیت نهادی آ در اجتماع ب یشگتر است .پاتنام
شگگبکه عمودی یا سگگلسگگگله مراتبی را فاقد توا برقراری اعتماد و همکاری اجتماعی میداند.
زیرا جریا اطالعات در شگبکه عمودی نسگبت به شگبکه افقی ،شگفاف و مؤثر نیست .همچنین
هنجگارهگای معگاملگه متقگابگل و مجگازاتهای مربوط به تخلف از آ که مانع فرصگگگت طلبی
میشگگگوند ،در شگگگبکه های عمودی برای مقامات عالی رتبه کمتر وضگگگع شگگگده و کمتر اجرا
میشوند.
 -0هنجگارهای معامله متقابل :در هرگروه اجتماعی هنجارهایی هسگگگتند که مهم ترین
سگگودمندی آ ها تقویت اعتماد ،کاهش هزینه معامالت و تسگگهیل همکاری اسگگگت .از نظر
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پگاتنگام مهم ترین این هنجگارهگا ،هنجگارهگای معگاملگه متقگابل هسگگگتند .وی این هنجارها را از
مولگدترین اجزای سگگگرمگایه اجتماعی میداند .گروهها و جوامعی که از این هنجارها اطاعت
می کننگد بگه شگگگکگل مؤثری بر فرصگگگت طلبی و مشگگگکالت عمگل جمعی فگائق میآیند .این
هنجگارهگا بگا شگگگبکگههگای انبوهی از مبادالت اجتماعی مرتبو هسگگگت ند و یکدیرر را تقویت
میکنند.
 -3اعتماد اجتماعی :پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشگگی از دو منبع یعنی هنجارهای معامله
متقابل و شگگبکههای مشگگارکت مدنی میداند .از نظر وی اعتماد ،همکاری را تسگگهیل میکند
و هرچه سگگگطو اعتماد در یک جامعه باالتر باشگگگد ،احتما همکاری هم بیشگگگتر خواهد بود.
همکگاری نیز بگه نوبه خود اعتماد را ایجاد می کند .از نظر پاتنام هرچه تعامل میا افراد بیشگگگتر
باشگگد ،آ ها اطالعات بیشگگتری درباره یکدیرر به دسگگت آورده و انریزههای بیشگگتری برای
اعتمگاد پیگدا می کننگد .در مجموع پگاتنام منابع سگگگرمایه اجتماعی را اعتماد ،هن جارهای معامله
متقگابگل و شگگگبکگههگای افقی تعامل میداند که دارای ارتباطات درونی ،خود تقویتک ننده و
خود افزاینده می باشگگند .بنا به اعتقاد پاتنام ویژگی بازتولیدی سگگرمایه اجتماعی منجر به تعامل

عهگدشگگگکنی ،بیاعتمگادی ،فریب ،بهرهکشگگگی ،انزوا ،بینظمی و رکود را به دنبا دارد .پاتنام
اسگتدال می کند که هنجارها و شگبکه مشارکت مدنی باع

تقویت رشد اقتصادی ،افزایش

اعتمگاد و همکگاری اجتمگاعی میشگگگونگد .منگابع سگگگرمگایه اجتماعی مانند اعتماد ،هنجارها و
شگگبکهها معموالً خود تقویت کننده و خود افزاینده هسگگتند .ویژگیها یی از جمله همکاری،
اعتماد ،معامله متقابل ،مشگگگارکت مدنی و رفاه جمعی معرف جامعه مدنی هسگگگتند .برعکس،
فقدا این ویژگیها در جوامع غی رمدنی نیز خصگگگلتی خود تقویت کننده دارد .عهد شگگگکنی،
بی اعتمادی ،فریب ،بهره کشگگگی ،انزوا ،بینظمی و رکود یکدیرر را در یک جو خفقا آور
دورهای باطل تشدید میکنند (پاتنام.)2312 ،
از نظر پاتنام سگگرمایه اجتماعی با معامله متقابل به وجود میآید و انریزه معامله متقابل با
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بهرهگیری از کمگک دیرری ،یگا داد کمگک به دیرری با انتظار دریافت سگگگود در آینده
شگگگکل میگیرد .منظور از سگگگود ،دریافت کمک از طرف مقابل به هنرام نیاز در آینده
میباشگگد .این معامله بر اسگگاپ اعتماد انجام میپذیرد .کسگگب اعتماد در شگگبکهها به وجود
میآید زیرا با حضگور در شگبکهها و تعامل با یکدیرر می توا اطالعات الزم را برای بدسگگت
آورد اعتماد کسگب کرد .نقطه اشگتراک تعریف پاتنام از سرمایه اجتماعی با تعر یف کلمن
در این خصگگوص مربوط به آ دسگگته از ویژگیهای سگگازما اجتماعی اسگگت که هماهنری و
همکاری را برای سگگود متقابل تسگگهیل میکند .این ویژگیها عبارتند از :شگگبکهها ،ه نجارهای
معگاملگه متقگابگل و اعتمگاد اجتمگاعی .بگه طور خالصگگگه ،بوردیو دارای دغدغهای مشگگگترک با
مارکسگیسگم درباره نابرابری دسگترسگی به منابع و کسگب قدرت میباشگد .کلمن به عنوا نقطه
شگروع ،ایده افراد کنشگگرر عقالنی که به دنبا کسگگب سگود شگگخصگگیشگا هسگگتند را در نظر
میگیرد .پگاتنگام ایگده معگاشگگگرت و فعگالیگت مگدنی را بگه عنوا پگایه یکپارچری اجتماعی و
بهزیسگگگتی میداند .به رغم این تفاوتها ،هر سگگگه نفر بر این باورند که سگگگرمایه اجتماعی از
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پیوندهای شگگخصگگی همراه با مجموعهای از ارزشهای مشگگترک تشگگکیل شگگده اسگگت (فیلد،
.)2311
از نظر فوکویگامگا فراهم سگگگاختن و تدارک سگگگرمایه اجتماعی با واسگگگطه و میانجیرری
مجموعه ای از نهادهایی که تقریباً به وسگعت و گسگتردگی خود جامعه هسگتند ،انجام میشود.
خگانوادههگا ،مگدارپ ،کلیسگگگاها و انجمنهای داوطلبانه ،انجمنهای تخصگگگصگگگی و فرهنگ
عمومی از آ جمله اسگگت .اکثر این نهادها با اقتصگگاد بازار کامالً بیرانه هسگگتند .بودجه برخی
از این نهگادهگا از قبیگل مگدارپ را مردم بگا پرداخگت مالیات تامین میکنند .برخی دیرر مانند
خانوادهها یا انجمنهای خیریه از طریق تولیدات فرعی فعالیتهای دیرر ،سگگگرمایه اجتماعی
تولید میکنند .چنانچه جیمزکلمن خاطرنشگا سگاخته اسگت ،سگرمایه اجتماعی مانند بسیاری
از اشگکا دیرر سگرمایه انسگانی یک منفعت عمومی است و بنابراین ،بازارهای رقابتی به طور
منظم برای آ سگگرمایگگگگگهگذاری میکنند (فوکویاما .)2315 ،فوکویاما برخی از کشگگورها را
که از نظر ف رهنری یکسگا هسگتند بر اسگاپ سگرمایه اجتماعی مقایسه میکند و هدف او این

رضا عبدالرسولي

اسگت که به این سگوا پاسگخ دهد که چرا برخی کشورها موفقیت اقتصادی بیشتری نسبت ب ه
سگگگایر کشگگگورها دارند .او ادعا میکند که در این کشگگگورها سگگگطوز باالی قابلیت اجتماعی
(سگگرمایه اجتماعی) صگگداقت و اعتماد اف راد را به انجام کارهای مشگگارکتی و تعاونی مشگگتاق
می سگگگازد و زمینگه را برای رشگگگد و ترقی فراهم میکنگد .مثالً در جامعه ژاپن سگگگطوز باالی
سگرمایه اجتماعی سگبب گسگترش و توسعه این کشور شده است در حالی که در جامعه چین
پیوندهای موجود مانع شگکل گیری سگرمایه اجتماعی شگده و فرصت های نوآوری را محدود
سگاخته اسگت .فوکویاما معتقد اسگت که جوامع مدر به جای اینکه درصدد باشند که اخالق
اعضگگایشگگا را بهبود بخشگگند در جسگگت وجوی تاسگگیس نهادهایی چو حکومت متکی بر
قانو اسگاسگگی و مبادله مبتنی بر بازار آزاد هسگتند تا رفتارهای اعضگگای خود را نظام مند کنند.
بگا جمع بنگدی نظرات ابراز شگگگده می توا سگگگرمگایگه اجتمگاعی را مجموعگهای از شگگگبکهها،
هنجگارهگا ،ارزشهگا و درکی دانسگگگت که همکاری درو گروهها و بین گروهها را در جهت
کسگگب منافع متقابل تسگگهیل می کند و این نوع از سگگرمایه با نرخ مشگگارکت افراد در زندگی
جمعی و وجود عامل اعتماد در بین آنا بیا میشود (فوکویاما.)2315 ،

سگگازما های غیر دولتی بیشگگتر باشگگد ،سگگرمایه اجتماعی نیز بیشگگتر خواهد بود .در رابطه با بعد
دیرر باید اذعا کرد که سگگگرمایه اجتماعی دارای یک بعد کیفی اسگگگت که میبایسگگگت در
میزا همبسگتری و درجه انسگگجام درو گروهی و اعتماد متقابل بین کنشگگررا  ،احسگگاسگگات
مثبگت بگه وجود آورد .از سگگگوی دیرر کیفیت سگگگرمایه اجتماعی دارای دو بعد اسگگگت :بعد
همبسگگگتری درو گروهی و بعگد بین گروهی یگا همگگا انسگگگ جگام بین گروههگای موجود در
جامعه .چنانچه در یک جامعه اعتماد و انسگگجام در درو گروهها باال باشگگد اما بین گروههای
مختلف انسگجام پایین باشگد یا وجود نداشگته باشد ،این ف رایند تاثیرات منفی برای کل جامعه
خواهگد داشگگگت و در واقع سگگگرمگایگه اجتمگاعی موجود از نوع منفی خواهگد بود (صگگگدیق
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سگگروسگگتانی .)2315 ،در دسگگتهبندی دیرر ،سگگرمایه اجتماعی دارای سگگه بعد اسگگت )2 .بعد
سگگگاختگاری :این بعگد بگه پیونگدهای موجود در شگگگبکه اجتماعی اشگگگاره دارد که دربرگیرنده
و سگگعت و شگگدت ارتباطات موجود در شگگبکه اسگگت ) 0 .بعد شگگناختی :این بعد مربوط به آ
چیزی اسگگگت کگه افراد فکر یگا احسگگگاپ میکننگد ) 3 .بعد ارتباطی :این بعد شگگگامل اعتماد،
هنجارها ،تعهدات و روابو متقابل و تعیین هویت مشگگترک اسگگگت (صگگگدیق سگگگروسگگگتانی،
.)2315
مولفه های سرمایه اجتماعی
مولفه های اصگگگلی سگگگرمایه اجتماعی چهار مولفه اعتماد اجتماعی ،پیوند و تعامالت اجتماعی،
انسگگگجام اجتماعی و مشگگگارکت اجتماعی هسگگگتند که در یک رابطه متعامل قرار گرفته و هر
کدام تقویتکننده دیرری است.
 اعتمگاد اجتمگاعی :اعتمگاد اولین بخش سگگگرمایه اجتماعی اسگگگت که به نوع ارتباط بین

ضگگرورت دارد .در فرایند توسگگعه اجتماعی ،میزا عضگگویت اعضگگای جامعه در گروهها،
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افراد مربوط می شگود .اعتماد شگاخ

مناسگبی برای پیوندهای مثبت و متقابل است .برای

سگگگازمگا هگا و انجمنهگای مختلف افزایش می یگابد و آمادگی فرد برای برقراری ارتباط
بیشگتر میشگود .بدین ترتیب مهم ترین مسگاله نظم اجتماعی ،اعتماد و همبستری اجتماعی
اسگگگت ،یعنی بگدو انسگگگجگام و نوعی پایداری ،نظم اجتماعی غیرممکن اسگگگت (چلبی،
.)2345
 انسگگگجگام اجتمگاعی :انسگگگجام اجتماعی در یک حوزه تعاملی معین شگگگکل و م عنا پیدا
می کنگد .دورکیم احسگگگاسگگگی را کگه در میگدا تعگاملی بگه وجود میآیگد ،عاطفه جمعی
می نامد .از نظر دورکیم ،عاطفه جمعی عمیق ،اکثرا طی مناسگگگک جمعی به وجود میآید
و موجبات افزایش و تحکیم انسجام اجتماعی را فراهم میکند (چلبی.)2345 ،
 مشگگارکت اجتماعی :مشگگارکت اجتماعی در برگیرنده انواع مختلف کنشهای فردی و
گروهی بگه منظور دخگالگت در تعیین سگگگرنوشگگگت خود و جگامعه و تاثیر نهاد بر فرایند

رضا عبدالرسولي

تصمیمگیری درباره امور عمومی است .مشارکت می تواند در دو سطو مطرز باشد:
 .2بعد ذهنی مشگگگارکت که هما تمایل به مشگگگارکت اجتماعی اسگگگت که در نتیجه
اعتماد و سایر عوامل زمینه ساز در افراد ایجاد میشود.
 .0بعد عینی و رفتاری مشگگارکت اجتماعی که به صگگورت عضگگویت ،نظارت ،اجرا و
تصمیمگیری بروز می کند که هما پیوند عینی افراد است (چلبی.)2345 ،
 پیونگد و تعگامالت اجتمگاعی :پیونگد اجتمگاعی بیانرر پیوندهای عینی بین افراد و ارتباط
آ ها با یکدیرر است .این پیوند دارای دو بخش است:
 .2پیوند عینی بین افراد نوعی سگاختار شگبکه عینی اسگت که میبایست ب رقرار کننده
ارتبگاط بین افراد بگاشگگگد .این بخش حکگایگگت از آ دارد کگه افراد در فضگگگای
اجتماعی با یکدیرر پیوند دارند.
 .0پیونگد ذهنی :پیونگدهای بین افراد میبایسگگگت د ارای ماهیت متقابل مبتنی بر اعتماد
و دارای هیجانات مثبت باشگد ،بنابراین عدم اعتماد در افراد سگبب عدم مشگگارکت
آ ها در فعالیتهای اجتماعی میشود (چلبی.)2345 ،

این امر موجب گسگگگترش و تسگگگهیل روابو اجتماعی فرد با سگگگایر افراد جامعه میشگگگود .در
فضگگگای مبتنی بر اعتمگاد ابزارهگایی چو زور و اجبگار برای داد و سگگگتدها کارایی خود را از
دسگگگت میدهند و در عوض قصگگگد افراد برای بازپرداختها و اعتقاد به درسگگگتکاری افزایش
می یابد (مقصودی و شمس الدین مطلق.)2395 ،
حمگایگت اجتمگاعی :حمگایت اجتماعی را می توا قابلیت کیفیت و ارتباط با کسگگگانی که
منگابعی را بگه هنرام نیاز فراهم می آورند تعریف کرد .کوهن حمایت اجتماعی را به سگگگه زیر
عامل تقسگگیم میکند که عبارتند از ) 2 :حمایت عاطفی که معموالً شگگناخته شگگده ترین شگگکل
حمایت اجتماعی اسگگت و از طرف خانواده و دوسگگتا نزدیک صگگورت میگیرد )0 .حمایت
ابزاری که پشگگگتیبانی به شگگگکل پو  ،صگگگرف وقت برای دیررا  ،کمکهای عملی و سگگگایر
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مسگگگاعگدتهگا را در بر میگیرد ) 3 .حمگایگت اطالعگاتی کگه شگگگامگل راهنمگایی ،مشگگگاوره و
پیشنهادهای اعضای شبکه است (مقصودی و شمس الدین مطلق.)2395 ،
 مشگارکت مدنی و عضگویت در انجمنها :تراکم شگبکههای روابو بین افراد و گروهها،
از مفاهیم کلیدی سگگرمایه اجتماعی اسگگت .سگگرمایه اجتماعی نمی تواند به واسگگگطه عمل
فینفسگگگه و منفعگل افراد بگه وجود آیگد ،بلکگه وابسگگگتگه به وجود انجمنها و شگگگبکههای
اجتماعی اسگت که در اشگکا متنوع و نوینی در ابعاد و فضگاهای متنوع حمایت اجتماعی
نمود می یابند .انجمن های داوطلبانه دارای آثار خردی چو ارائه فرصگگت برای عضگگویت
در گروههای بزرگ تر ،بسگو روابو اجتماعی و شگگرکت فرد در تصگمیمگیریها هسگگتند
و در عین حا آثار کالنی نیز برای جامعه دارند .این انجمنها با کمک به بسگگیج آهسگگته،
داوطلبگانه و نسگگگبتاً مداوم منابع در جامعه ،زمینه اتصگگگا هر چه بیشگگگتر آ ها را به جام عه
فراهم می آورنگد و مشگگگارکگت فرد را در امور اجتمگاعی افزایش میدهند (مقصگگگودی و
شمس الدین مطلق.)2395 ،
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 شگبکه اجتماعی :شگبکه اجتماعی بر اسگاپ شگبکه تعامالت افراد و نوع شبکه اجتماعی
قابل تمایز اسگگت .افرادی که شگگگبکههای درو گرا ،متجانس و کوچک دارند ،سگگگرمایه
اجتماعی آ ها عموماً بر اعتماد و همکاری در یک شگگبکه مسگگتحکم اسگگتوار اسگگت ،اما
فرصگگت دسگگتیابی به اطالعات یا کشگگف فرصگگتهای کارآفرینی را از دسگگت میدهند.
افرادی که دارای شگگبکههای برو گرا ،گوناگو و بزرگ هسگگتند ،به سگگگرمایه اجتماعی
مبتنی بر موقعیتهای کارآفرینی دسگگترسگگی دارند ،اما آ ها نیز عموماً پیامهای آمیخته و
غیرشگگگفاف ،تداخل توقعات و تنش را تجربه میکنند .رشگگگد شگگگبکه اجتماعی میتواند
موجب دسگگترسگگی به منابع اجتماعی ،تقویت اعتماد به نفس و کاهش احسگگاپ تنهایی و
حس تعلق به جامعه شگگود .احسگگاپ تنهایی و از خود بیرانری در شگگهرها تا حد زیادی به
سگبب وجود شگبکههای ناق

و ضگعیف اجتماعی اسگت .چنا چه احساپ تعلق افراد به

جمع خصگوصگاً گروههای اولیه ای چو خانواده و دوستا سست شود ،این کاهش میزا
روابو حمگگایتی را می توا نوعی اختال رابطگگه ای تلقی کرد کگگه افراد را در مقگگابگگل

رضا عبدالرسولي

آسیبهای اجتماعی آسیبپذیر میسازد (مقصودی و شمس الدین مطلق.)2395 ،
 هنجگارهای بده -بسگگگتا در قالب همکاری عمومی :از هنجارهای بده-بسگگگتا به ندرت
تعریفی ارائگه شگگگده اسگگگت .هنجگارهگای عمگل متقگابگل بر مبنگای مبادله بین افراد ،طیف
گسگگگتردهای از پگدیگده هگای اجتماعی از جمله تاثیر بر نررش افراد را توضگگگیو میدهند.
هنجارهای بده-بسگگتا بر مبنای الروی مبادله ،عالوه بر نتایج عینی در روابو اقتصگگادی به
ع نوا منبع تباد احسگاسگات و گسگگترش روابو اجتماعی بین افراد و گروههای اجتماعی
نیز عمل میکنند (مقصودی و شمس الدین مطلق.)2395 ،
طبقه بندی سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی در سه سطو خرد ،میانی و کال قابل بررسی است:
 .2سگگگطو خرد :در سگگگطو خرد ،سگگگرمایه اجتماعی ناظر بر رفتار شگگگبکههایی از افراد و
خانوارهاسگگت .با وجود رد پاهای مشگگخ

از این مفهوم در نوشگگتههای قدیمی تر ،تحلیل

سگگگرمایه اجتماعی در سگگگطو خرد پیوندی با نظریه رابرت پاتنام دارد .او در کتاب خود با
عنوا "بهبود کارایی مردم سگگاالری" سگگرمایه اجتماعی را به عنوا ویژگیهای سگگازما

بین فردی ممکن اسگگگت مثبت یا منفی باشگگگد .از آثار منفی این گونه تعامالت در سگگگطو
خرد می توا بگه این نکتگه اشگگگاره کرد کگه روابو موجود بین افراد در یگک شگگگبکگه که
سگگرمایه اجتماعی را تشگگکیل میدهد ،به قیمت به حسگگاب نیاورد دیررا در این شگگبکه
قوت می یگابگد .پگاتنگام از ابتدا برای این آثار خارجی ،طبیعتی مثبت متصگگگور بود ،اما او و
دیررا بعگد از این متوجگه شگگگدنگد کگه آثگار خارجی منفی هم میتواند از کنشهای بین
شگگخصگگی پدیدار شگگود .ظهور برخی گروهها در جامعه که در پی منفعتطلبی و یا بدتر از
آ  ،اهگداف بدخواهانه هسگگگتند،گواه بر این مدعاسگگگت .در این موارد سگگگرمایه اجتماعی
فقو بگه نفع اعضگگگای گروه اسگگگت و لزومگاً نفع افراد غیر عضگگگو یگا نفع جامعه را به دنبا
ندارد .سگرمایه اجتماعی در سگطو خرد بر اسگاپ میزا صمیمیت حاکم بر روابو افراد به
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دو نوع درو گروهی و میا گروهی تقسیم میشود:
 سگگگرمایه اجتماعی درو گروهی (غیررسگگگمی) :این نوع از سگگگرمایه اجتماعی میا
افرادی وجود دارد که ارتباط نزدیک و صگگمیمی با هم دارند ،مثل اعضگگگای خانواده،
دوسگتا نزدیک و همسگایرا  .در برخی از مطالعات از این سطو سرمایه اجتماعی با
عنوا غیررسگمی یاد می شگگود .این سگگطو از سگگرمایه اجتماعی به روابو غیررسگگمی و
روزمره میا افرادی میپردازد که روابو آ ها به صگورت غیر رسگمی شگگکل گرفته و
تداوم دارد .این نوع از سگگگرمایه اجتماعی نقش مهمی در انباشگگگت سگگگرمایه انسگگگانی
خصوصاً در خانواده ایفا میکند.
 سگگگرمایه اجتماعی میا گروهی (تعمیم یافته) :این نوع سگگگرمایه اجتماعی در میا
افرادی رواج دارد که روابو دوسگگتانه و خصگگوصگگیات مشگگترک کمتری میا آ ها
حاکم اسگگت ،مثل اعضگگای گروههای اجتماعی و سگگیاسگگی یا عموم م ردم که لزوماً از
یک اندیشگگه و گروه فکری خاصگگی پیروی نمی کنند .برخی این سگگطو از سگگرمایه
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اجتمگاعی را بگا عنوا تعمیم یگافته معرفی می کنند ،چرا که سگگگطو تحلیل را از افراد
نزدیک و صگگگمیمی به کل افراد جامعه تعمیم میدهد .به طور کلی این نوع سگگگرمایه
اجتماعی در سگگطو جامعه اعتم ادسگگگاز اسگگگت .لزوم توجه به این سگگگطو از سگگگرمایه
اجتماعی وقتی مطرز می شگگود که بدانیم سگگرمایه اجتماعی درو گروهی برای یک
جامعه کافی نیسگگگت .به عبارت دیرر وجود تعداد زیادی گروه با انسگگگجام درونی باال
ممکن اسگگت جامعه را دچار چند دسگگتری کند .برخی گروهها برای تقویت انسگگجام
در ونی خود اقگدام بگگه حگذف دیررا میکننگگد و زمینگگهای را ایجگاد میکننگگد کگگه
تعصگب های گروهی و قومی در جامعه رواج یابد .برای رهایی از این معضگل ،سرمایه
اجتماعی میا گروهی مطرز می شگگود که محور اصگگلی آ  ،وجود روابو سگگالم میا
افراد بیرگانگه از هم اسگگگت ،یعنی افرادی کگه بگه گروههای گوناگونی تعلق دارند ولی
در یک جامعه زندگی می کنند (محمدی ،نقدی ،علیوردی نیا و کیانی.)2319 ،
 .0سگگگطو میگانی :سگگگرمگایه اجتماعی در سگگگطو میانی که به سگگگرمایه اجتماعی رابو نیز

رضا عبدالرسولي

معروف اسگگگت ،شگگگامگل پیونگدهگا و روابو عمودی اسگگگت .بگه عنوا مثگا به روابو بین
گروههگا ،سگگگازمگا هگا و بنرگاههگا بگا یکگدیرر میپردازد .معرفی مولفههای عمودی برای
سگگرمایه اجتماعی را اولین بار جیمز کلمن انجام داد .تعریفی که وی از سگگرمایه اجتماعی
ارائه داد به طور ضگگگمنی روابو حاکم درو سگگگاختار گروهها را نیز عالوه بر روابو میا
افراد همتراز در نظر گرفگت .وی معتقگد اسگگگت که سگگگرمایه اجتماعی ،طیفی از مسگگگائل
مختلف اسگگت که هر کدام برخی از جنبههای سگگگاختار اجتماعی را دارا هسگگگتند و رفتار
معین بازیررا را درو سگاختار تسگهیل می کنند ،خواه این بازیرر فرد باشد یا جمع .این
تعریف ،مفهوم سگگگرمایه اجتماعی را به گونهای گسگگگترش میدهد که عالوه بر پیوندهای
افقی شگگگامگل پیوندهای عمودی نیز می شگگگود و رفتارهای حاکم میا گروهها را نیز در بر
می گیرد .پیونگدهگای عمودی بگا روابو سگگگلسگگگله مراتبی و توزیع یک قدرت نابرابر میا
اعضا شناخته می شود (محمدی و همکارا .)2319 ،
 .3سگطو کال  :آخرین و فراگیرترین جنبه سرمایه اجتماعی ،جنبه کال است که شامل
رسگگمی ترین روابو و سگگاختارهای نهادی می شگگود .به همین لحاظ در برخی مطالعات این

میدهد و هنجارها را قابل توسگگعه می کند .رژیم سگگیاسگگی ،سگگلطه قانو  ،نظام قضگگایی و
آزادیهای سگگیاسگگی و مدنی ،نهادهایی هسگگتند که از طریق آ ها سگگرمایه اجتماعی کال
شگگکل می گیرد .آنچه از سگگرمایه اجتماعی در دو طبقه او تعریف شگگد بیشگگتر مربوط به
روابو غیر رسگگمی و محلی و منطقهای بود .طبقه سگگوم یا سگگرمایه اجتماعی کال  ،روابو
و ساختارهای رسمی شده را شامل می شود (محمدی و همکارا .)2319 ،
عوامل کاهش سرمایه اجتماعی
 نابهنجاری :در واقع نابهنجاری یا آنومی که به وسگگیله اندیشگگه دورکیم در جامعهشگگ ناسگگی
بیا شگگد ،عبارت اسگگت از حالت مبهمی بین فرد و جامعه که در آ ه نجارها یا از بین رفتهاند
یگا ضگگگعیف شگگگده اند و یا با هم در تضگگگادند .وقتی که حالت نابهنجاری افزایش یابد ممکن
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اسگگگت جامعه با خطر متالشگگگی شگگگد مواجه گردد ،چرا که اعضگگگا جامعه دیرر ارزشها و
اهگداف مشگگگترکی را قبو نگدارنگد .در واقع نبود هنجارهای رفتاری و عملی در بین اعضگگگای
ج امعه ،خصگوصگاً در میا شگهرنشگینا بر کاهش سگرمایه اجتماعی بسگیار اثرگذار است .علل
آنومی اجتماعی را که نقش موثری در افو سگگگرمایه اجتماعی و بروز آسگگگیبهای اجتماعی
دارد را می توا در سگگطو خانواده به صگگورت خرد و کال ارزیابی کرد .بر این اسگگاپ وجود
بحرا های اقتصگگادی شگگدید منجر به تولید فقر و از هم پاشگگیدگی نظم اجتماعی میشگگود .در
نتیجه یک وضگعیت نارضگایتی اجتماعی دائمی در بین افراد جامعه در تمام سگطوز ساختاری
بگه وجود میآیگد کگه خود منشگگگا آسگگگیگب هگا و انحرافات اجتماعی اسگگگت .همچنین وجود
ثروتمنگدی نگاگهگانی در برابر فقر جگامعه یک عامل بحرا زا و شگگگتابزده تغییرات اجتماعی-
اقتصگگادی در جامعه اسگگت که می تواند عامل مهمی برای شگگکلگیری آسگگیبهای اجتماعی
باشگگگد .عالوه بر این وجود از هم پاشگگگیدگی هنجارهای سگگگنتی در جامعه بر وجود و بسگگگو
انحرافات و آنومی اجتماعی اثر می گذارد و این مسگگگاله در بروز انواع جرائم و آسگگگیبها اثر
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خواهد گذاشت (فرجاد.)2310 ،
 زوا خانواده هسگگگته ای :در واقع از بزرگترین تغییراتی که در دو دهه اخیر در جامعه ایرا
در حگا رخ داد میباشگگگد ،زوا خانواده هسگگگته ای اسگگگت .فقر فرهنری و اخالقی در میا
جوانا و خانواده ،بروز بحرا امتیازگرایی در میا اعضگگگای خانواده ،افزایش ناخالصگگگی ،از
همگسگگیختری زناشگگویی در میا خانوادههای ایرانی ،بسگگو رفتارهای فرا زناشگگویی ،مصگگرف
مواد مخدر و الکل و  ..همری از آسگگگیبهای اجتماعی اسگگگت که گریبانریر خانواده شگگگده
اسگت .لذا به این ترتیب سگرمایه اجتماعی به نحوی متناظر با نظم اجتماعی است ،افزایش آ
تقویگت نظم و کگاهش آ حاکی از وجود انحرافات اجتماعی و آسگگگیبها ،جرم و جنایت،
فروپاشگگی خانواده ،مصگگرف مواد مخدر و امثا آ اسگگت .بنابراین سگگرمایه اجتماعی به معنی
وجود هنجارهای رفتار ی مبتنی بر تشگگریک مسگگاعی میباشگگد .کج رفتاریها و آسگگیبهای
اجتماعی نیز نشگگگانه فقدا سگگگرمایه اجتماعی اسگگگت .کاهش سگگگرمایه اجتماعی در خانوادهها
آ هگا را بگه این مسگگگیر سگگگوق می دهگد کگه افراد در فروپاشگگگی بنیا خانواده با هم همکاری

رضا عبدالرسولي

می کننگد و طوری تعگامالت را تنظیم میکننگد کگه سگگگرمگایه اجتماعی منفی (مثل عدم پیوند
اجتمگاعی ،بیاعتمگادی و  )...گسگگگترش می یگابگد .هر چه به میزا ناسگگگازگاری بین اعضگگگای
خانواده بیشگگگتر دامن زده شگگگود و اتصگگگا جمعی و اجتماعی بود و روحیه دموکراسگگگی در
خانواده کمتر پرورش یابد ،سگگرمایه اجتماعی منفی در قالب رفتارهای آسگگیبزا و ان حرافات
رفتاری بیشگتر مشگاهده می شگود .در نتیجه اضمحال خانواده هستهای و افو سرمایه اجتماعی
بیشتر فراهم میشود (روزبهانی.)2341 ،
پیوند سرمایه اجتماعی و سوءمصرف مواد
در کشگگور ما که امروزه در حا گذار از سگگنت به مدرنیته میباشگگد ،اعضگگای جامعه حتی در
کوچک ترین الیههای زندگی همچو زندگی خانوادگی و زناشگگویی نسگگبت به هم کردارها
و رفتگارهای اخالقی و اجتماعی (مثل صگگگداقت ،ارتباطات ،اعتماد و  )...کمرنگ تری دارند.
این فقدا و کمرنری اخالقی و اجتماعی منجر به کاهش سگگگرمایههای اجتماعی شگگگهروندا
نسگبت به هم و نسگبت به حکومت و دولت شگده و در نتیجه جرائم و آسیبهای اجتماعی در
حا حاضگر پررنگ تر شگده اسگت (صگدیق سگروسگتانی .)2315 ،بی سازمانی اجتماعی ،نتیجه

همراه دارد و بدو این سگگگرمایه ،هیچ اجتماعی به هیچ سگگگرمایهای نمیرسگگگد .از این رو این
وضگگگعیگت بگاعگ

کگاهش کنتر اجتماعی بیرونی و سگگگوق داد افراد به سگگگمت رفتارهای

انحرافی می شود (کجباف و رحیمی.)2392 ،
افو سگگرمایه اجتماعی از طریق مکانیسگگمهایی میتو اند میزا آسگگیب اجتماعی را تحت
تاثیر قرار دهد .این مکانیسگگمها را می توا در فرایندهای روا شگگناسگگی اجتماعی و کنشهای
متقابل مشگگترک با مردم در تمام بخشهای سگگاختار اجتماعی جسگگتوجو کرد .هنرامی که
در فرایند کنش روابو متقابل مردم سگگردی و تخریب حاکم باشگگد ،جرم و جنایت و سگگایر
آسگگیبهای اجتماعی در جامعه افزایش می یابد (صگگدیق سگگروسگگتانی .)2315 ،اعتیاد یکی از
اثرات کگاهش سگگگرمگایگه اجتمگاعی اسگگگت و بگا افزایش سگگگرمایه اجتماعی و تاکید بر نقش

Vol. 5, No. 18, Summer 2018

اولیه اسگگت .فقدا سگگرمایه اجتماعی در الیههای مختلف اجتماع ،مشگگکالت بسگگیاری را به

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

فرایندهای تضگگاد هنجاری و ارزشگگی ،تغییرات فرهنری ،خألهای فرهنری و ضگگعف روابو

11

پيشگيری از اعتياد از منظر رویکرد اجتماعي ...

سگگازما های مردم نهاد به میزا قابل توجهی می توا از اعتیاد پیشگگریری و با آ مبارزه کرد.
تقویگت و افزایش انریزههگای اجتماعی در کلیه افراد ،به خصگگگوص معتادین و سگگگازما دهی
آ هگا در نهادهای مدنی باع

شگگگکلگیری فرهنگهای درمانی و حمایتی خاص میشگگگود.

همچنین ضگگمن ایجاد سگگطو باالتری از مشگگارکت و تعلق اجتماعی ،موجب میشگگود که به
طور غیرمسگگتقیم ،کنتر رفتارها و تعاملهای اجتماعی و درمانی اعضگگای این نهادها ،وابسگگته
به سیاست موجود باشد (گرجی گرسامی ،سیاه چشم ،موسوی بیجاری و سیف.)2394 ،
ادوین سگاترلند نقش کنش متقابل اجتماعی را در شگکلگیری رفتار و گرایشگات انسا ها
مورد تاکید قرار داده و معتقد اسگگگت که رفتار مجرمانه در اثر همنشگگگینی و تماپ با الروهای
جنگایی آموختگه می شگگگود .هر چه تماپ افراد با چنین محیوهایی زودتر آغاز شگگگود (سگگگن
افراد) ،تکرار تماپ به دفعات بیشگگتر باشگگد (فراوانی معاشگگرت) ،ارتباط نزدیکتر و عمیق تر
باشگگگد (عمق معاشگگگرت) و مدت زما معاشگگگرت نیز طوالنی تر باشگگگد ،احتما اینکه فرد در
نهایت دچار آسگیب شگده و به یک بزهکار تبدیل شگود ،بیشگتر است .بر طبق دیدگاه افتراقی
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سگاترلند می توا گفت که هر چه روابو افراد با گروههای همسگا کجرو بیشتر باشد احتما
زیادی وجود خواهد داشگت که او مرتکب جرم و آسگیب شگود .این نکته روابو بین سرمایه
اجتماعی و جرم و آسگگیب اجتماعی را پیچیده تر می کند .با اضگگافه کرد سگگرمایه اجتماعی به
تئوری پیونگد افتراقی می توا نتیجهگیری نمود که با وارد شگگگد افراد در گروههای کجرو و
برقراری ارتبگاط نزدیگک بگا اعضگگگای آ گروه بگه مرور زمگا ارزشهگا و هنجگارهای خرده
فرهنگ کجرو یاد گرفته میشگگود و از آ جا که انسگگجام درو گروهی باال میباشگگد ،از این
رو فرد سگگگعی می کنگگد برای حفظ عضگگگویگت خود در گروه و حفظ همبسگگگتری گروهی،
رفتارهای کجرو یاد گرفته شگگده را بر ضگگگد گروههای دیرر به کار ببندد ،در نتیجه فرد دچار
جرم و آسگگیب اجتماعی می شگگود .در این حالت می توا گفت که آ نوع سگگرما یه اجتماعی
که در بین اعضگگای گروه وجود دارد از نوع سگگرمایه اجتماعی درو گروهی منفی بوده و هر
چه سگگرمایه اجتماعی فاسگگد در جامعه بیشگگتر باشگگد میزا آسگگیبهای اجتماعی در آ جامعه
بیشگگتر اسگگت (صگگدیق سگگروسگگتانی .)2315 ،بنابراین می توا گفت که هر اندازه فرد قبل از

رضا عبدالرسولي

اعتیاد ،اح سگاپ پیوند بیشگتری با اعضگای شگبکه سگالم خود داشته باشد ،به واسطه کنترلی که
از طریق پیوندها و از سگگوی اعضگگای شگگبکهاش بر روی او اعما می شگگود ،میزا درگیری او
در اعتیاد کمتر خواهد بود .ویژگیهای شگبکه شگخصگی و پیوندهای اجتماعی غیررسمی فرد
از جملگه بزرگی و کوچکی شگگگبکگه رو ابو ،صگگگمیمیگت و همچنین حمگایتهایی که فرد از
شگگگبکگه اجتمگاعی خود دریافت می کند و تعهدات و تکالیفی که نسگگگبت به آ ها احسگگگاپ
می کنگد بگه عنوا سگگگرمایه یا منبع اصگگگلی کنتر عمل کرده و بر روی درگیر شگگگد یا عدم
درگیری فرد در اعتیاد و میزا شگگگدت درگیری او در اعتیاد موثر اسگگگت .ا ین تاثیرات به این
صگگورت اسگگت که اگر شگگبکه روابو فرد از نوع سگگالم و پیوندهای فرد با شگگبکه از نوع مثبت
باشگد ،فرد حمایتهای بیشگتری را از اعضگای شبکه دریافت میکند و تالش خواهد کرد که
با شگگبکه اش همنوع بماند و کمتر احتما دارد منحرف شگگود و به سگگوی اعتیاد پیش رود .در
صگگگو رتی کگه اگر شگگگبکگه روابو فرد از نوع منفی و مخرب (عمگدتاً شگگگامل معتادا و افراد
سگگگابقگهدار) بگاشگگگد و میزا تمگاپ فرد با چنین شگگگبکه ای زیاد باشگگگد ،درنتیجه فرد به مرور
هنجگارهگا و ارزشهگای موافق بگا اعتیگاد را از شگگگبکهاش یاد میگیرد و احتماالً درگیر اعتیاد

مشگگگارکگت نگداشگگگتن در فعگگالیگتهگای اجتمگگاعی و عگگدم اعتمگاد ،مگانع جگگذب فرد در
چگارچوبهگای اجتماعی می شگگگود .در این صگگگورت فرد احسگگگاپ میکند که هیچ فصگگگل
مشگگترکی بین ارزشهای فردی و اجتماعیاش وجود ندارد و نسگگبت به ارزشها و هنجارهای
اجتماعی بی تفاوت و بیاعتماد می شگگود .بنابراین احسگگاپ میکند که سگگرنوشگگت اجتماع به
نیروهگا یگا سگگگاختگارهای خارجی مربوط اسگگگت نه به اجزای تشگگگکیل دهنده اجتماع و برای
اجتماع توا بالقوهای در مسگگیر تکام ل خود قائل نیسگگت .با این طرز تفکر ،شگگخ

احسگگاپ

می کنگد کگه جگامعه آنقدر پیچیده اسگگگت که نمی توا آ را فهمید و آینده را پیشبی نی کرد،
بنگابراین نررش مثبگت خود را نسگگگبگت بگه اجتماع و حتی افراد آ جامعه از دسگگگت میدهد.
وقتی که نررشهای فوق در فرد ایجاد شگد ،فرد کارایی خود را از دسگت میدهد و احسگگاپ
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می کنگد کگه نقش مهمی در پیشگگگرفگت و آینگده جگامعه نمی تواند داشگگگته باشگگگد و در نهایت
سگگگالمگت اجتمگگاعی فرد کگاهش می یگابگگد و در نتیجگه اختال در رفتگارهگگای اجتمگاعی و
نگاهنجگاریهگای اجتماعی و رفتاری مانند اعتیاد افزایش می یابد (باباپورخیرالدین و همکارا ،
.)2395
سگگگرمگایگه اجتمگاعی انگدک می توانگد میزا بزهکگاری ،جرم و اعتیگاد را پیشبینی نماید.
نظریات قائل به این نکته هسگتند که هر چه همبسگتری و انسجام در درو یک گروه ،اجتماع
یگا جگامعه کمتر باشگگگد ،میزا جرم و انحراف در آ باالتر خواهد بود .به نظر فارهام ()0227
سگگرمایه اجتماعی ،عوامل اسگگترپزا را در زندگی ،کاهش و خطر این عوامل را کم میکنند.
همچنین سگگگرمایه اجتماعی می تواند اثر حوادث منفی زندگی را کاهش دهد .پیامد نداشگگگتن
معنا در زندگی ،گسگگترش مثل

شگگوم افسگگردگی ،پرخاشگگرری و اعتیاد اسگگت .فرد از خود

بیرانه ،احسگاپ تعهد و تعلق خود را نسگبت به دیررا از دسگگت میدهد و روابو اجتماعی او
آسگگیب می بیند ،از این رو این وضگگعیت باع
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کاهش کنتر اجتماعی بیرونی و سگگوق داد

افراد به سمت رفتارهای انحرافی می شود (به نقل از رحیمی و همکارا .)2392 ،
فرسگایش سگرمایه اجتماعی ،جامعه را از سگاختارهای ضروری و فضای اخالقی که الزمه
کارکرد بهینه آ اسگت محروم می کند .اعتیاد خود حاصگگل فقدا سگگرمایه اجتماعی اسگگت و
بگا افزایش سگگگرمایه اجتماعی به میزا قابل توجهی می توا با اعتیاد مبارزه کرد .در سگگگرمایه
اجتمگاعی ،افراد و اجتمگاعگات در قگالگب ارزشهگا ،هنجگارهگا و پیونگدهگای اجتمگاعی که در
جریگا تعگامالت اجتماعی به وجود میآید ،قابلیتهای خود را افزایش میدهند ،هویتیابی
می کننگد و در عین بگه دسگگگت آورد امکگا کنتر زنگدگی خود ،از حمایتهای محیطی و
اجتمگاعی کگه در شگگگبکگههگای ارتبگاطی آ هگا به وجود آمده ،برخوردار میشگگگوند .بنابراین،
قگدرت کنگار آمگد آ هگا با فشگگگارها و مسگگگائل محیطی افزایش می یابد و به لحاظ روانی از
آرامش و آسگگایش مطلوبی برخوردار خواهند شگگد ،به همین دلیل ممکن اسگگگت کمتر به دام
اعتیاد بیفتند (رحیمی و همکارا )2392 ،
در زمینه ارتباط سگرمایه اجتماعی با سگوءمصگرف مواد پژوهشهای گوناگونی انجام شده

رضا عبدالرسولي

اسگت که در ادامه به برخی از آ ها اشگگاره میشگگود .پاکدامن ( )2319در پژوهشگگی به بررسگگی
رابطه سگگگرمایه اجتماعی و نررش به مصگگگرف مواد پرداخت .یافتهها نشگگگا داد که سگگگرمایه
اجتمگاعی بگا نررش منفی بگه پگدیگده اعتیاد ،با موثر دانسگگگتن عوامل فردی و خانوادگی در امر
توصگیه و پیشگریری از اعتیاد و احسگاپ مسئولیت و نررانی در مورد مصرف مواد برای اقوام
و آشگگنایا خود رابطه معنادار دارد .در ایرا میزا سگگرمایه اجتماعی درو گروهی بیشگگتر از
سگرمایه اجتماعی بین گروهی اسگگت .سگگرمایه اجتماعی باال با نررش منفی به اعتیاد رابطه دارد.
این رابطه مربوط به سگگرمایه اجتماعی سگگ نتی میباشگگد .با توجه به روند رو به تحلیل سگگرمایه
اجتمگاعی از نوع قدیم در شگگگهرهای توسگگگعه یافته تر نظیر تهرا  ،اصگگگفها و  ...و جایرزین
نشگگد آ با سگگرمایه اجتماعی مدر  ،لزوم تقویت سگگرمایه اجتماعی سگگگنتی ،همچنین ارتقا
روابو انجمنی از طریق تشگگگکیل نهادهای مدنی و مشگگگارکت نهادمند مردمی به منظور تقویت
سگگرمایه اجتماعی بین گروهی و شگگناخته شگگد نقش آ در کنتر پدیده اعتیاد ضگگروری به
نظر میر سگگد .باقری ،نبوی ،ملتفت و نقیپور ( )2319در پژوهش گی به بررسگگی عوامل اجتماعی
موثر بر پگدیگده اعتیگاد در شگگگهر اهواز پرداختنگگد .بگه همین منظور  235نفر از معتگادین خود

دارند .رحیمی و همکارا ( ) 2392در پژوهشگگی به بررسگگی سگگرمایههای اجتماعی با تاکید بر
نقش سگگگازمگا هگای مردم نهگاد در پیشگگگریری از اعتیگاد پرداختند .به همین منظور  242نفر از
معتادین در حا بهبودی مراکز مردم نهاد و خصگگوصگگی شگگهر اصگگفها را مورد بررسگگی قرار
دا دند و به این نتیجه رسگگگیدند که از نظر اعتماد تعمیم یافته ،سگگگرمایه اجتماعی درو گروهی
و سگرمایه اجتماعی کلی و احسگاپ تعلق بین نمونههای درمانی مردم نهاد و مراکز خصگوصی
ترک اعتیگگاد تفگگاوت وجود دارد .نتگایج این پژوهش بر نقش سگگگازمگگا هگای مردم نهگگاد در
پیشگگریری از اعتیاد و راهکارهای پیشگگریرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد .کجباف و
رحیمی ( ) 2392در پژوهشگگگی بگه مقگایسگگگه انریزههای فردی /اجتماعی و سگگگرمایه اجتماعی
معتگادا در گروه های درمانی شگگگهر اصگگگفها پرداختند .به این ترتیب  322نفر از معتادین را

Vol. 5, No. 18, Summer 2018

انزوای اجتماعی ،معاشگگگرت با افراد معتاد و حضگگگور در شگگگبکه اجتماعی آ ها با اعتیاد رابطه

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

معرف به مراکز بازپروری را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که بیه نجاری،

17

پيشگيری از اعتياد از منظر رویکرد اجتماعي ...

در قگالگب سگگگه گروه عضگگگویگت در انجمن  ،NAتحگت درما اجتماع مدار و تحت درما
نرهدارنده با متادو مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که در اعتماد رسگگمی و
غیررسگگگمی ،اعتمگاد تعمیم یگافته و سگگگرمایه اجتماعی بین گروهی ،بین افراد هر کدام از این
گروه ها تفاوت وجود داشگگت و به طور کلی سگگگطو سگگگرمایه اجتماعی در معتادا پایین بود.
حیدرنژاد ،باقری بنجار و اصگگانلو ( ) 2392در پژوهشگگی به مقایسگگه میزا سگگرمایه اجتماعی در
جوانگا معتگاد و غیرمعتگاد پرداختند .به همین منظور  252نفر از افراد معتاد و  252نفر از افراد
عادی شگگهر مشگگهد را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که ب ین دو گروه از نظر
سگگرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد و افراد معتاد از سگگگرمایه اجتماعی کمتری برخوردارند.
اشگگرفی حافظ ،کاظمینی و شگگایا ( ) 2393در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه حمایت اجتماعی و
جهگت گیری مگذهبی بگا میزا عود در معتگادا تحت درما نرهدارنده با متادو پرداختند .به
همین منظور  022نفر بیمار تحت درما با متادو را در مشگگگهد مورد بررسگگگی قرار دادند و به
این نتیجگه رسگگگیگدند که حمایت اجتماعی (از جانب خانواده و دوسگگگتا ) با میزا عود رابطه
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منفی دارد .افزایش حمگگایگت خگانواده و جهگگتگیری دینی درونی بگگا کگگاهش میزا عود و
افزایش جهگتگیری دی نی بیرونی ،بگگا افزایش میزا عود همراه اسگگگت .مرادیفرد ،جوادی
نیک و صگگفرپور ( ) 2397در پژوهشگگی به بررسگگی نقش سگگرمایه اجتماعی بر گرایش نوجوانا
و جوانا ( 25تا  05سگگگا ) شگگگهر یاسگگگوج به اعتیاد پرداختند .به همین منظور  355نفر را مورد
بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که بین سگگرمایه اجتماعی و گرایش به اعتیاد رابطه
معکوپ وجود دارد .رادا ( ) 2397در پژوهشگگی به بررسگگی تاثیر سگگرمایه اجتماعی بر کیفیت
زنگدگی معتگادا بگه مواد مخدر در شگگگهر تهرا پرداخت .به همین منظور  312فرد مصگگگرف
کننده را مورد بررسگگی قرار داد و به این نتیجه رسگگید که ضگگعف سگگرمایه اجتماعی معتادا به
مواد مخگدر موجگب کگاهش کیفیت زندگی این افراد می شگگگود .یوسگگگفی افراشگگگته ،امیری،
مروتی ،بگابگامیری و چراغی ( ) 2397در پژوهشگگگی کیفی بگه بررسگگگی عوامگل حمگایتکننده
پایداری ترک مصگگرف موادمخدر پرداختند .به همین منظور  23نفر از معتادینی که بیشگگتر از
 0سگگا از مدت ترک آ ها می گذشگگت را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند
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که عواملی مانند دریافت حمایت اجتماعی از طرف دوسگگگتا و خانواده ،بود در محیوهای
پگذیرنده و معنویت از جمله عواملی هسگگگتند که باع پایداری ترک مواد میشگگگوند .نقدی،
رضگگایی دره ده و زندی ( ) 2397در پژوهشگگی به بررسگگی عوامل اجتماعی موثر بر ترک اعتیاد
موفق پرداختند .به همین منظور  052نفر از اعضگگای  NAشگگهرسگگتا نورآباد لرسگگتا را مورد
بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که طرد اجتماعی مضگگگاعف ،حمایت اجتماعی و
هویگت یگابی با ترک اعتیاد به صگگگورت موفق رابطه دارند .موسگگگوی ( )2397در پژوهشگگگی به
بررسگی راهکارهای ارتقا مشگارکت اجتماعی دانشگجویا در پیشگریری از مصرف موادمخدر
و روا گردا هگگا پرداخگگت .بگه همین منظور  32نفر از اسگگگگاتیگگد دانشگگگکگگدههگگای حقوق،
روا شگگناسگگی ،ادبیات و اقتصگگاد دانشگگراه اصگگگفها را انتخاب و در طی دو مرحله از طریق
پرسگشگنامه راهکارهای اسگاسگی ارتقا مشگارکت اجتماعی دانشجویا در پیشریری از مصرف
مواد را اولویگتبنگدی کردنگد .در این پژوهش ،افزایش دانش ،مهگارتهگا ،اعتمگاد ،همگگدلی،
صگگگمیمگت و حمگایگت اجتمگاعی از جملگه راهکگارهگای افزایش مشگگگارکگت اجتماعی برای
پیشگگگریری از مصگگگرف مواد بود .حگاجلو و جعفری ( ) 2397در پژوهشگگگی به بررسگگگی نقش

کگه سگگگطو حمگایگت اجتمگاعی در افراد عگادی بیشگگگتر از افراد معتگاد بود .اختری ،خگگدایی،
یگاقوتیزرگر و فیضاللهی ( ) 2395در پژوهشگگگی مروری به بررسگگگی نقش حمایت اجتماعی
در پیش بینی بازگشگگگت به اعتیاد پرداختند و به این نتیجه رسگگگیدند که حمایت اجتماعی نقش
موثری در پیشگگگریری از بگازگشگگگت بگه اعتیگاد افراد وابسگگگتگه به مواد بازی میکند .صگگگدری
دمیرچی ،فیاضگگی و محمدی ( ) 2395در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه خودکارآمدی و حمایت
اجتمگاعی ادراک شگگگده بگا آمگادگی به اعتیاد در سگگگربازا خدمت وظیفه پرداختند .به همین
منظور  252سگگرباز را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که بین خودکارآمدی
و حمگایگت اجتمگاعی بگا گرایش بگه اع تیگاد رابطگه منفی وجود دارد .اکبری زردخگانه و زندی
( ) 2395در پژوهشگگی به بررسگگی پیشبینیپذیری اعتیاد دانشگگجویا بر اسگگاپ احسگگاسگگات
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خودکگارآمگدی و حمگایگت اجتماعی آنا پرداختند .به همین منظور  095نفر از دانشگگگجویا
دانشگگگرگاه تهرا را مورد بررسگگگی قرار دادنگد و بگه این نتیجه رسگگگیدند که حمایت اجتماعی
می توانگد گرایش بگه مواد را پیشبینی کنگگد .رازقی ،فیروزجگائیگا و قگاسگگگمزاده ( )2395در
پژوهشگگگی بگه بررسگگگی رابطگه بین سگگگرمگایگه اجتمگاعی معتگادا گمنا و تداوم ترک اعتیاد
پرداختنگد .بگگه همین منظور  722نفر از معتگادین انجمن  NAرا در اسگگگتگگا مگگازنگدرا مورد
بر رسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که سگگرمایه اجتماعی شگگامل متغیرهای مشگگارکت
اجتمگاعی ،هنجگارهای همیاری ،اعتماد اجتماعی و احسگگگاپ تعلق بر تداوم ترک اعتیاد تاثیر
دارند .تاجالدینی و مقصگودی ( ) 2395در پژوهشگی به بررسگی آسگیبشناسی و شناخت نقش
سگگازما های مردم نهاد در فرایند صگگیانت و حمایت اجتماعی از معتادا بهبود یافته پرداختند.
بگه همین منظور  92نفر از افراد دارای سگگگابقه باالی  3سگگگا پاکی در گروه های  NAشگگگهر
کرما را مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که میزا روابو اجتماعی ،فشگگگار
اجتمگاعی ،عگدالگت اجتمگاعی و حمگایگت اجت مگاعی بگا عگدم گرایش مجگدد بگه اعتیگاد رابطه
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معنیدار دارد .قبگادزاده و همکارا ( ) 2395در پژوهشگگگی مروری به بررسگگگی عوامل رفتاری،
هیجگانی و اجتماعی مرتبو با مواد پرداختند و به این نتیجه رسگگگیدند که در سگگگطو اجتماعی
عواملی مثل وضگعیت آنومیک ،سگرمایه اجتماعی ،شگبکه روابو ،حمای ت اجتماعی ،شگگکاف
بین نسگگلی و معنویت نقش عمده ای در گرایش ،شگگگروع و ادامه مصگگگرف مواد ایفا میکنند.
خرسگگگندی ،حسگگگینیا و خدابخش کوالیی ( ) 2395در پژوهشگگگی به بررسگگگی رابطه حمایت
اجتماعی با سگگگالمت روا زنا معتاد پرداختند .به همین منظور  252نفر از مصگگگرفکنندگا
مواد را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که حمایت اجتماعی با سگگالمتروا
افراد معتاد رابطه دارد ،بنابراین با افزایش حمایت اجتماعی این افراد می توا سگگطو سگگالمت
روا آنگا را نیز ارتقگا داد .حاتمیا  ،کرمی و مومنی ( ) 2395در پژوهشگگگی به بررسگگگی رابطه
مولفگههگای ادراک حمگ ایگت اجتمگاعی (خگانواده ،دوسگگگتا و دیرر افراد مهم) با گرایش به
مصگگرف مواد روا گردا در پرسگگتارا بیمارسگگتا های شگگهر کرمانشگگاه پرداختند .به همین
منظور  372پرسگگتار از شگگهر کرمانشگگاه را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که
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بین مولفگههای ادراک حمایت اجتماعی با گرایش به مصگگگرف مواد روا گردا رابطه وجود
دارد .عظیمی ( ) 2395در پژوهشگگگی به بررسگگگی نقش سگگگرمایه اجتماعی در کاهش گرایش به
اعتیگاد زنگا سگگگرپرسگگگت خگانوار شگگگهر زنجگا پرداخگت .بگه همین منظور  022نفر از زنگگا
سگرپرسگگت خانوار تحت پوشگگش سگگازما بهزیسگگتی زنجا را مورد بررسگگی قرار داد و به این
نتیجگه رسگگگید که بین بعد ارتباطی متغیر سگگگرمایه اجتماعی با گرایش به اعتیاد رابطه معکوپ
وجود دارد .نیازی ،عباپزاده و سگعادتی ( ) 2395در پژوهشگی به بررسگی جامعهشناختی سهم
مولفگههگای اجتمگاعی در تبیین رفتگارهگای مخگاطرهآمیز پرداختند .به همین منظور  532نفر از
افراد سگگنین  25-37سگگا شگگهر تبریز را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که
تمامی مولفه های سگگگرمایه اجتماعی شگگگامل حمایت اجتماعی ،مشگگگارکت اجتماعی ،آگاهی
اجتمگاعی ،انسگگگجگام اجتماعی و اعتماد اجتماعی با بروز رفتارهای پرخطر ارتباط دارند .زارع
شگگگاهآبادی ،اویسگگگی و بنیاد ( ) 2394در پژوهشگگگی به بررسگگگی رابطه بین سگگگرمایه اجتماعی و
گگرایگش دانش آموزا بگگه مصگگگرف مواد مخگگدر پرداختنگگد .بگگه همین منظور  355نفر از
دانش آموزا پسگگر مقطع دوم متوسگگطه شگگهر زابل را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه

اجتماعی و مشگارکت شگگهروندا در پیشگگریری از اعتیاد پرداختند .به همین منظور  317نفر از
شگگهروندا سگگاری باالی  25سگگا را مورد بررسگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگیدند که بین
سگگگرمگایگه اجتماعی و ابعاد آ (مشگگگارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسگگگجام اجتماعی و
روابو اجتماعی) و مشگگارکت شگگهروندا در پیشگگریری از اعتیاد رابطه معناداری وجود دارد.
توکلی قوچگانی ،نیکنگامی ،شگگگکروی و حجگت (  )2393در مقگالهایی با عنوا تطبیق عوامل
مرتبو با ترک اعتیاد با برخی سگگازهها در مد ها و تئوریهای آموزش بهداشگگت به این نتیجه
رسگگیدند که عوامل و انریزه های مرتبو با اقدام وتداوم ترک اعتیاد عبارتند از :نررش منفی
بگه ادامگه مصگگگرف ،فشگگگارهای بیرونی بخاطر فرزندا و والدین ،پافشگگگاری خانواده ،عواقب
مصگگگرف ،ترپ ازگرفتگاریهای قانونی ،آبروریزی و از دسگگگت داد شگگگغل ،حفظ ارتباطات
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خانوادگی و وجود حمایت خانواده .گرینفیلد و کالد  ) 0222( 2در پژوهشگگی به بررسگگی نقش
سگرمایه های اجتماعی در حل مشگکل مصگرف مواد پرداختند .به همین منظور  75نفر را تحت
مصگگگاحبه عمیق قرار داده تا اطالعاتی را در رابطه با سگگگرمایههای اجتماعی آ ها در زما قبل
از مصگگرف ،زما مصگگرف و در زما درما به دسگگت بیاورند .آ ها به این نتیجه رسگگیدند که
سگگگرمگایگه اجتماعی می تواند در بهبودی افراد مصگگگرف کننده مواد موثر باشگگگد .الندبورگ

0

( ) 0225در پژوهشگگی به بررسگگی رابطه سگگرمایه اجتماعی و سگگوءمصگگرف مواد در نوجوانا
سگگوئد پرداخت .به همین منظور  2429نوجوا بین سگگنین  20-21سگگا را مورد بررسگگی قرار
داد و به این نتیجه رسگگگید که سگگگرمایه اجتماعی با مصگگگرف مواد و سگگگیرار رابطه منفی دارد.
آنلو  ) 0229( 3در پژوهشگی به بررسگی اثر سگرمایه اجتماعی بر سگوءمصرف مواد پرداخت و به
این نتیجگ ه رسگگگید که بین مصگگگرف مواد و سگگگرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد .آسگگگلوند و
نیلسگو  ) 0223( 7در پژوهشگی به بررسگی سگرمایه اجتماعی در ارتباط با مصرف الکل ،سیرار
و موادمخدر در نوجوانا سگگوئد پرداختند .به همین منظور نوجوانا بین سگگنین  23-21سگگا

Vol. 5, No. 18, Summer 2018

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

42

را مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که سگگگرمایه اجتماعی با مصگگگرف الکل،
سگگگیرگار و مواد در نوجوانگا رابطگه دارد و می توانگد بگه عنوا یگک عگامل مهم در برنامههای
پیشگگریری از مصگگرف مواد باشگگد .آنلو ،سگگاهین و وا  ) 0227( 5در پژوهشگگی به بررسگگی ابعاد
سگگرمایه اجتماعی و تاثیر آ ها بر اسگگتفاده از مواد مخدر پرداختند و به این نتیجه رسگگیدند که
سگگگرمایه اجتماعی و ابعاد آ بر مصگگگرف مواد اثرگذار هسگگگتند .آنلو و سگگگاهین ( )0225در
پژوهشگگگی به بررسگگگی اثر سگگگرمایه اجتماعی بر سگگگوءمصگگگرف مواد پرداخت ند و به این نتیجه
رسگگگیگدنگد کگه سگگگوء مصگگگرف مواد بگا سگگگرمگایه اجتماعی رابطه دارد .ایوانس ،کاتر ،روز و
اسگموکوسگکی  ) 0225( 5در پژوهشگی به بررسگگی سگوءمصگرف مواد در نوجوانا روسگگتایی و
تاثیر سگگرمایه اجتماعی ،سگگرمایه ضگگداجتماعی و محرومیت سگگرمایه اجتماعی پرداختند .به
همین منظور در این مطال عه طولی که  5سگا به طو انجامید به این نتیجه رسگیدند که سگرمایه
5. Unlu, Sahin & Wan
& 6. Evans, Cotter, Rose
Smokowski

1. Granfield & Cloud
2. Lundborg
3. Unlu
4. Aslund & Nilsson
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اجتماعی با کاهش مصگرف مواد مرتبو اسگت و سگرمایه ضگداجتماعی و محرومیت سگگرمایه
اجتماعی با افزایش مصگرف مواد و الکل مرتبو اسگگت .آوگو ،ماگورا و کورین  )0225( 2در
پژوهشگی به بررسگی سگرمایه اجتماعی ،سگوءمصرف مواد و افسردگی در جوانا پرداختند .به
همین منظور جوانا بین سگنین  20-24سگا را که در سگا  0229در بررسی ملی سوءمصرف
مواد شگگگرکگت کرده بودنگد ،مورد بررسگگگی قرار دادند و به این نتیجه رسگگگیدند که سگگگرمایه
اجتمگاعی با سگگگوءمصگگگرف مواد رابطه دارد .ترفرز  ) 0225( 0در پژوهشگگگی به بررسگگگی نقش
سگگرمایه اجتماعی در سگگوءمصگگرف مواد پرداخت .وی به این نتیجه رسگگید که بین سگگرمایه
اجتماعی و سگوء مصگرف مواد و وابسگتری به آ رابطه وجود دارد و کمبود سرمایه اجتماعی
می تواند یکی از عواملی باشگد که افراد را به سگمت مصگرف مواد سوق میدهد .و

3

()0224

در پژوهشگگی به بررسگگی سگگگرمایه اجتماعی و سگگوءمصگگگرف مواد نوجوانا  ،با تاکید بر نقش
خانواده ،مدرسگگه و همسگگاال پرداخت و به این نتیجه رسگگید که سگگرمایه اجتماعی ،خانواده و
همسگاال عوامل اثرگذاری بر سگوءمصگرف مواد هستند .دیرفیلد ،هور و جیپروئی -اختر

7

( ) 0224در پژوهشگگی به بررسگگی اثر عوامل اجتماعی بر توقف مصگگرف سگگیرار پرداختند و به

مصگگرف الکل در میا دانشآموزا و ارتباط آ با سگگرمایه اجتماعی و وضگگعیت اقتصگگادی-
اجتمگاعی پرداختند و به این نتیجه رسگگگیدند که سگگگرمایه اجتماعی و وضگگگعیت اقتصگگگادی-
اجتماعی در گرایش به مصگگگرف الکل موثر هسگگگتند .الردیر ،باریوپ ،گارسگگگیا -رید و رید

5

( ) 0221در پژوهشگگگی به پیشگگگریری از سگگگوءمصگگگرف مواد با تاکید بر نقش خانواده ،شگگگبکه
حمایت اجتماعی ،اهمیت مدارپ و مشگگگارکت اجتماعی در جوانا شگگگهرنشگگگین اسگگگپانیایی
پرداختند و به این نتیجه رسگیدند که دسگترسگی به منابع اجتماعی بیشتر مانند حمایت خانواده،
حمایت اجتماعی باع

مشگگارکت اجتماعی بیشگگتر در جوانا شگگده و پیامد این امر میتواند

& 5. Jorge, Paiva, Vale, Kawachi
Zarzar
& 6. Lardier, Barrios, Garcia-Reid,
Reid

1. Awgu, Magura & Coryn
2. Treffers
3. Wen
4. Dearfield, Horn & Jipguep-Akhtar
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این نتیجه رسگگیدند که عوامل اجتماعی و بافت اجتماعی می توانند کاهش مصگگرف سگگیرار را
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پیشگگریری از گرایش به مصگگرف مواد باشگگد .ها  ) 0221( 2در پژوهشگگی به بررسگگی سگگرمایه
اجتماعی و مصگرف سگیرار پرداخت و به این نتیجه رسگید که شبکه اجتماعی به طور مثبت و
مشگگگارکت اجتماعی و اعتماد به طور منفی با مصگگگرف سگگگیرار رابطه دارند .فرنیا  0و همکارا
( ) 0221در پژوهشگی به بررسگی نقش سگبکهای دلبسگتری و حمایت اجتماعی ادراک شگده
در پیشبینی سگگگوءمصگگگرف متگامف تگامین پرداختند و به این نتیجه رسگگگیدند که سگگگبکهای
دلبسگگتری و حمایت اجتماعی ادراک شگگده در گرایش به مصگگرف متامفتامین نقش دارند و
می توانند آ را پیشبینی کنند.
اجتماعیشدن مبارزه بهمثابۀ سرمایه اجتماعی
اجتماعی شگگد مبارزه با مصگگرف مواد مخدر بهمثابۀ یکی از مهم ترین شگگاخ

های «سگگرمایۀ

اجتماعی» در نظر گرفته شگده اسگت .در این معنا « ،تعداد» و «چرالی» سگازما های غیررسگمی
فعگا نظیر تعگداد بگاشگگگراهها ،انجمنها و گروههای مدنی فعا در امر مبارزه از یک سگگگو و

سگازما ها و اعضگای درگیر آ ها در امر مبارزه بیشگتر باشگد ،آ را امری خوشگایند به حساب
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تعداد اعضگای آ ها و نوع و وسگعت فعالیت افراد عضگو از سوی دیرر اهمیت اساسی دارند.

میآورنگد .در چنین درکی از اجتمگاعی شگگگد مبگارزه بگا مواد مخگگدر ،پیونگدهگای اجتمگگاعی
اهمیتی بنیگادین دارنگد (بقگایی سگگگرابی .)2394 ،از دیگدگگاه کاماگینی ( ،0220به نقل از بقایی
سگگگرابی ) 2394 ،سگگگرمگایگه اجتماعی می تواند به عنوا مجموعهای از هنجارها و ارزشها که
تعگامالت بین مردم را شگگگکگل میدهد ،نهادهایی که آ ها را به هم پیوند میدهد ،شگگگبکههای
ارتباطی تأسگیس شگده در میا بازیررا اجتماعی و به طور کلی همبستری اجتماعی ت عریف
شگگود .به بیا دیرر سگگرمایه اجتماعی همانند چسگگبی اسگگت که جامعه را به هم پیوند میدهد.
حسگگب نظر وی ،سگگرمایه اجتماعی از دو بعد مقیاپ و درجه رسگگمیبود قابل تبیین اسگگت.
سگگگرمگایه اجتماعی در قالب رسگگگوم ،آداب اجتماعی ،انرارهها و ارزشهای اجتماعی ،اعتماد
بین افراد ،اعتبگار و مشگگگارکگت ،نهگادها ،هنجارها و قواعد ،شگگگبکههای اجتماعی ،انجمنها و
2. Faarnia

1. Han

رضا عبدالرسولي

روابو فردی شگگگکگل میگیرد (فرجیراد و کگاظمیگا  ،2392،به نقل از بقایی .)2394 ،بهطور
خالصگه ،شگش تلقی مختلف از «اجتماعیشگد » مبارزه با مواد مخدر در شکل زیر ارائه شده
است که یکی از آنها سرمایه ا جتماعی است (بقایی سرابی.)2394 ،

ظرفیت
افزایی

سازگاری

اجتماعی

تلقی های مختلف از
اجتماعی شدن

سرمایه
اجتماعی

اجتماع

توانمندسازی

محوری

شبکه
سازی
اجتماعی

شکل :7تلقی های مختلف از مفهوم «اجتماعیشدن» مبارزه با مواد مخدر

رویکرد ایرانی اجتماعی شگگگد امر مبارزه با مواد مخدر از چند « تاکتیک» بهره میبردکه

برای مبگارزه بگا مواد مخگدر قلمداد می شگگگود .در این معنا « ،تعداد» و «چرالی» سگگگازما های
غیررسگگگمی فعگا ( نظیر تعداد باشگگگراهها ،انجمنها و گروههای مدنی فعا در امر مبارزه) از
ی ک سگو و تعداد اعضگا و نوع و وسگگعت فعالیت افراد عضگو از سگگوی دیرر اهمیت اسگاسگگی
دارنگد .در چنین درکی از اجتمگاعی شگگگد مبگارزه بگا مواد مخدر ،پیوندهای اجتماعی اهمیتی
بنیادین دارند .تاکتیک سگگگرمایه اجتماعی به نوبه خود از سگگگه زیرمولفه اسگگگاسگگگی برخوردار
است« :اعتماد اجتماعی»« ،مسئولیتپذیری» و «هنجارها» (بقایی سرابی.)2394 ،
زیرمولفه یک :اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی بهعنوا یکی از جنبه های اصگگلی سگگگرمایه اجتماعی ،به وضگگگعیتی ترکیبی از
پیشبینی پگذیری رفتگارهگا ،کگاهش مخاطرات رفتاری در آینده ،حسگگگن ظن و حس مثبت به
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یکی از آ ها سگرمایه اجتماعی اسگت .موفقیت اجتماعی شگد امر مبارزه با مواد مخدر وابسته
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اجتماع مربوط اسگت که در بسگتر روابو اجتماعی شگکل گرفته و به نوبه خود موجب تش گکّل
روابو اجتمگاعی معطوف بگه مبگارزه بگا مواد مخگدر در هیبگت یگک اجتماع میشگگگود .اعتماد
اجتماعی بدیننحو سگگاز و کار مناسگگبی برای « تقلیل حدوث کنش» در امر مبارزه محسگگوب
میشگگگود که منجر به «دوام مشگگگارکت در طو زما » میشگگگود .اسگگگتخراج این زیرمولفه بر
مستندات زیر استوار است (بقایی سرابی.)2394 ،
جدول  :7افکار ،اندیشه ها ،تجربیات و نظریه های پشتیبان مفهوم اعتماد اجتماعی
( اقتباس از بقایی سرابی.)7931 ،

موضوع
صرامی

لزوم شفافسازی و صداقت در عرصه انتقا ضعفها ،عدم موفقیتها ،آمارها و ایجاد
چرخه اطالعات در عرصه اعتیاد و امر مبارزه ،بهمنظور اعتمادسازی و مشارکت آحاد جامعه.

برنامه چهارم

طبق ماده  94برنامه چهارم توسعه «دولت مکلف است به  ...بسو و گسترش روحیه نشاط،

توسعه

شادابی ،امیدواری ،اعتماد اجتماعی ،تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی »
بپردازد.

تجربه کشور
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فیلیپین

با توجه به جوا بود جمعیت فیلیپین ،مقامات دولتی در صدد ایجاد اعتماد برای مراجعه
جوانا معتاد به مراکز بازپروری و ترک بوده است.

تجربه کشور

محیو مدرسه مکانی تأثیرگذار برای برنامههای پیشریری است ،چرا که اجرای درازمدت

مکزیک

این برنامه ها و همچنین برقراری ارتباط بر پایه اعتماد درباره مصرف مواد در مدرسه امکا -
پذیر است .برقراری اعتماد طوالنیمدت بین دانشآموزا و معلما درباره مصرف مواد
نقش اصلی را ایفا می کند .پژوهشهای انجامشده نشا میدهد که برنامههای کوتاهمدتی
که خطرات مصرف مواد را به عنوا یک گزینه سالمت مجزا ارائه می کنند با شکست مواجه
میشوند .زیرا دانشآموزا از منبع برنامه سلب اعتماد کرده و نمیتوانند با ارائه منفصل
اطالعات ارتباط برقرار کنند.

زیرمولفه دو :مسئولیت پذیری اجتماعی
این زیرمولفگه اغلب با «تعهد اجتماعی» مترادف قلمداد میشگگگود و موجّد « تقدم منافع جمعی
بر منافع فردی» کنشگرا در دوراهیهای متعدی اسگگت که در فرایند اجتماعیشگگد مبارزه
با مواد مخدر حادث می شوند .این زیرمولفه با استناد به موارد زیر قابل استخراج است.

رضا عبدالرسولي
جدول  :2افکار ،اندیشه ها ،تجربیات و نظریه های پشتیبان مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی
( اقتباس از بقایی سرابی)7931 ،
موضوع
رحمانی

همه ما در این خصوص مسئوو و مکلف به کمک برای نجات آ بخشی از جامعه هستیم که دچار

فضلی

بیماری شده است .برخی تشریفات اجتماعی و آداب و سنن باید بطور دائمی بازتعریف و از غنای
فرهنری برخودار باشند .به عنوا مثا در کنتر و نظارت های محلی و بومی در ایرا قدیم بخصوص
در شهرهای بزرگ همه همسایرا یک کوچه نسبت به تک افراد احساپ مسئولیت میکردند و در
حل خیلی ازمشکالت کمک می کردند .این موضوع امروزه رو به فراموشی است .تصور کنید در یک
محله یا منطقه چنین احساپ مسئولیتی می تواند در بسیاری از آسیب ها بعنوا کنتر کننده و ناظر کمک
کند.

نظریه

اجتماع موجودیتی دربرگیرندۀ احساسات مشترک میا افراد است که از طریق تعلق خاطر و روحیه
مشترک اعضاء بازتولید می شود ،با مسئولیت و تعهد اجتماعی آ ها به هنجارهای مشترک تقویت می -
شود و بهعنوا یک پل میا افراد و گروه های اجتماعی عمل میکند.

نظریه

نخستین پژوهشهای مبتنی بر رویکرد نفوذ اجتماعی بر ایمنسازی روانی و تصحیو انتظاراتهنجاری
تأکید میکرد .ولی پژوهشهای اخیر بر متغیرهای دیرری مثل درگیر کرد نوجوانا در یک تعهد
جمعی برای عدم مصرف مواد تأکید میکنند.
یک مؤلفه عمومی رویکرد نفوذ اجتماعی شیوهای استکه به وسیله آ افراد را با یک «تعهد جمعی»
در عدم مصرف سیرار ،مشروبات الکلی یا مصرف مواد دیرر درگیر میکند .مزایای استفاده از این

است.
تجربه

پروژه دیرری که در مالزی دنبا میشود هفت گام برای داشتن محیو کار عاری از مواد نام دارد .این

کشور

برنامه شامل برداشتن گامهایی نظیر کسب تعهد و مشارکت مدیرا و برنامه های مبتنی بر جامعه و کسب

مالزی

تعهد و مشارکت مدیرا میشود ...بنابراین تدوین سیاست و راهبرد باید توام با کسب تعهد و مشارکت
مدیرا باشد .برای این کار کمیتهای متشکل از اعضای زیر در کارخانجات تشکیل میشود :مدیریت
ارشد ،نماینده کارگرا  ،متخصصین خارج از سازما و ناظرین و نمایندگا قسمتهای اداری.

تجربه

مطالعات جدیدتر روی عوامل شناخته شدهای متمرکز شدهاند که امکا مصرف مواد را کاهش میدهند.

کشور

این عوامل محافظت کننده شامل پیشرفت تحصیلی ،تعهد و پیوند قوی با نهادهای اجتماع پسند از جمله

آمریکا

خانواده ،مدرسه و نهادهای مذهبی است.

زیرمولفه سه :هنجارها
«هنجگارهگا» قواعگد ارزیگابیکننگده و الزامآور مصگگگوب بخش عظیمی از جگامعگه محسگگگوب
میشگوند که از طریق درونی شگد در شگخصگیت افراد و نهادینه شد در نظام فرهنری جامعه
موجگب هگدایت تک تک اعضگگگای متعهد به فرایند اجتماعی شگگگد امر مبارزه با مواد مخدر
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روش ،افزایش تعهد جمعی ،تعیین نیازهای واقعی و طراحی مداخالت مناسب جهت رفع مشکل،
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می شگود .هنجارها با رسگوخ در انتظارات نقشگی به تنظیم روابو اعضگای شگگرکتکننده در آ
فرایند میپردازند .قطبیشگد هنجاری ،تضگاد هنجاری ،ضگگعف هنجاری و بیهنجاری منجر
به تضگگگعیف عنصگگگر هنجاری سگگگرمایه اجتماعی در امر اجتماعی شگگگد مبارزه با مواد مخدر
می شگگوند .این زیر مولفه سگگرمایه اجتماعی عنصگگر کنترلی قوی در مبارزه محسگگوب میشگگود
که بر مستندات زیر بنیا نهاده شده است.
جدول  :9افکار ،اندیشه ها ،تجربیات و نظریه های پشتیبان مفهوم « هنجارها»

موضوع
رحمانی

در رویکرد اجتماعی شد مبارزه با مواد مخدر نیز باید هنجارها و اصو ارزشی درآ تعریف

فضلی

و یا بازتعریف شود و هرگونه فعالیت و تالش برای مقابله به عنوا یک ارزش انسانی متعالی
تلقی شود و این ارزش ب ه عنوا معیاری برای رفتارهای نوع دوستانه و انسانی تلقی شود .در این
صورت است که وقتی این روند با ارزشهای اجتماعی موجود در جامعه پیوند میخورد معنایی
پایدار پیدا می کند .بسیج عمومی ،هنجارسازی ،حساسیت زایی در میا افکار عمومی و فرهنگ
سازی از مفاهیمی هستند که انتظار داریم در فرایند مفهومسازی کاربردی و تئوریک به همکارا
ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر کمک نمایند .در فرایند اجتماعیشد مبارزه با مواد مخدر باید
نشانه هایی در قالب واژگا و مفاهیم خلق و تولید شود که بیشترین انریزش ،مسئولیتپذیری

Vol. 5, No. 18, Summer 2018

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

48

وهنجارآفرینی را ایجاد کند.
نظریهها

برای رسید به سطحی معین از استانداردهای زندگی نیاز به چهارچوبهای نهادی جدیدی که
شامل هنجارها ،مقررات ،ظرفیتها ،سازما ها و مشوقها است وجود دارد

نظریهها

رویکرد نفوذ اجتماعی و تقویت تواناییها  ،هر دو  ،شامل بخشهایی برای افزایش هنجارهای
ضدمواد مخدر هستند .آموزش مهارتهای اجتماعی شامل آموزش هنجارهای ضد مواد است
و به دانشآموزا کمک می کند مهارتهای عمومی را در موقعیتهایی که به طور خاص با
پیشریری از مصرف مواد ارتباط دارند مورد استفاده قرار دهند.

نظریهها

در الروی ترکیبی «بوتوین » مهمترین عوامل موثر بر مصرف مواد شامل عوامل مختلف از جمله
حیطه تاثیرات رسانههای گروهی در ترویج نررشها و هنجارهای تقویت کننده مصرف مواد
نظیر شوهای تلویزیونی  ،فیلمها ،تبلیغات سیرار و مشروبات الکلی است.

بحث و نتیجهگیری
موضگگوع مواد مخدر یکی از مهم ترین مسگگائل اجتماعی اغلب کشگگورهاسگگت .در سگگا های
اخیر ابعاد مسگگاله اعتیاد هم در سگگطو کشگگور ما و هم در سگگطو جهانی به حد نررا کنندهای
رسگیده اسگگت .در این میا آسگگیبپذیرترین گروه ،جوانا هسگگتند که به دلیل بحرا هویت،

رضا عبدالرسولي

بحرا های ناشگگی از مشگگکالت اجتماعی ،ماجراجویی ،لذتجویی و تنوعطلبی بیش از سگگایر
گروههای اجتماعی در معرض اسگگتفاده از مواد مخدر قرار میگیرند .اعتیاد در کشگگور ما طی
سگگا های اخیر روند رو به افزایش داشگگته اسگگت ،وجود  0/5میلیو معتاد رسگگمی و حدود 7
میلیو معتگا د تفننی کگه نهایتاً آنا نیز ممکن اسگگگت که معتاد دائم شگگگوند ،لزوم توجه به این
پدیده ناخوشگگایند را بیشگگتر و رهایی از این مسگگمومیت را مسگگلم تر میکند (سگگحاقی ،قربا
صگگگبگام و محمگدی .) 2395 ،بحرا اعتیگاد از بحرا هگای عمگده جهگانی اسگگگت کگه شگگگکل
مخاطرهآمیز و کامالً پیچیدهای به خود گرفته و سگگایه شگگومش بر تمامی جوامع انسگگانی سگگایه
افکنده اسگگت .این معضگگل اجتماعی منجر به از هم پاشگگیدگی خانوادهها و زیا های جدی و
خطرنگاک جسگگگمی از قبیگل ابتال بگه بیمگاریهگای عفونی واگیردار همچو ایگدز و هپاتیت و
مشگکالت متعدد اجتماعی و اقتصگادی از قبیل جرمهای مرت بو با مواد مخدر میشود .م عضل
اعتیاد باع هدر رفتن سگگرمایههای کال مادی کشگگگورها میشگگود و شگگگیوههای مقابله با آ
د مشگگغولیهای فراوانی را برای برنامهریزا و مجریا جامعه به وجود آورده اسگگت .با توجه
به این که امروزه ریشگگگه کن کرد اعتیاد بیشگگگتر به یک آرزو تبدیل شگگگده و انجام عملی آ

بگه دسگگگت آیگد و عوامل اثرگذار بر این پدیده به خوبی شگگگناخته شگگگوند .یکی از این عوامل
هما طو ر که مطرز شگگد ،سگگرمایه اجتماعی اسگگت .آ نوع از سگگرمایه اجتماعی برای افراد
مفید اسگگگت و باع

جلوگیری از آسگگگیبها و ارتکاب جرم می شگگگود که از طریق ارتباط با

افراد بهنجگار و عگادی بگه وجود آمگده باشگگگد .در غیر این صگگگورت فرد با ایجاد رابطه با افراد
کجرو و منحرف اگرچه سگگگرمایه ا جتماعی الزم را به دسگگگت میآورد اما این نوع سگگگرمایه
اجتمگاعی نامطلوب بوده و منجر به کجرو شگگگد فرد خواهد شگگگد (خرسگگگندی و همکارا ،
2395؛ حیگدرنژاد و همکگارا  .) 2392 ،شگگگنگاسگگگایی و تقویگت سگگگرمگایه اجتماعی در قالب
سگگازما های مردم نهاد و عضگگویتهای داوطلبانه سگگبب افزایش سگگطو همکاری اعضگگا در
گروههگای اجتماعی و جامعه می شگگگود و از این طریق سگگگطو ارتباطات ،نظارت و کنتر در
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سگگگطو نهادهای عمومی اجتماعی افزایش می یابد .به عبارت دیرر سگگگرمایه اجتماعی ،ارتباط
متقابل افراد با یکدیرر ،اعتماد و قابلیت اطمینا اسگت که می تواند با ایجاد شگناخت مناسگگب
و تسگگه یل امکانات موجود ،کارایی جامعه را بهبود بخشگگد و موجبات کاهش آسگگیبپذیری
افراد جگامعگه را فراهم آورد .در نتیجه می توا از آ در فرایند پیشگگگریری از اعتیاد اسگگگتفاده
کرد .سگرمایه اجتماعی جامعه را سگالم تر ،داراتر و شگاید باتدبیرتر و شکیباتر سازد (عظیمی،
2395؛ گرجی گرسامی و همکارا 2394 ،؛ رحیمی و همکارا .)2392 ،
به نظر می رسگد که به طور کلی سگیسگتم درمانی کشگور بیشگتر فردی است .بر این اساپ ،
روحیگه فردگرایی در جگامعگه رواج یافته اسگگگت و از میزا مشگگگارکت افراد در عرصگگگههای
اجتماعی کاسگته شگده است .همچنین می توا گفت که از سرمایه اجتماعی در امر پیشریری
و درمگا اعتیگاد بگه گونگه کگاربردی اسگگگتفگاده نشگگگده اسگگگت .از این رو ،بگه برنامه ریزیها و
همکاریهای اصگولی سگگازما های مختلف جامعه و توجه بیشگتر به ابعاد اجتماعی سگگالمت و
درما نیاز اسگگت .تاکید بر نقش سگگازما های مردم نهاد در گسگگترش سگگرمایه اجتماعی ارائه
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راهکارهای پیشگگریرانه با رویکردهای اجتماعی امری ضگگروری اسگگت .تاکید بر مشگگگارکت
اجتمگاعی ،اعتمگاد اجتمگاعی و شگگگبکه روابو اجتماعی می تواند نقش مهمی در پیشگگگریری و
درما اعتیاد داشگگته باشگگگد .باید به گسگگترش سگگگازما ها و انجمنهای داوطلبانه و غیر دولتی
نظیر انجمنهای مردم نهاد بهای بیشگگتری داده شگگود .براسگگاپ یافتههای بسگگیاری از پژوهشها
می توا دریافت که با افزایش سگگگرمایۀ اجتماعی می توا گرایش به سگگگوءمصگگگرف مواد در
معتادا را کاهش و تداوم ترک اعتیاد در آ ها را افزایش داد.
بُعگد شگگگنگاختی سگگگرمگایه اجتماعی به مواردی مانند ارزشها ،عقاید ،نررشها ،رفتارها و
هنجگارهای اجتماعی میپردازد .بُعد سگگگاختاری سگگگرمایه اجتماعی دربرگیرنده سگگگاختارها و
شگبکههایی است که حاوی فرایندهای تصمیمگیری جمعی و مسئولیت متقابل است .افرادی
که سگگابقه مصگگرف موادمخدر دارند ،معموالً با اطرافیا خود رابطه اندکی داشگگته و از داشگگتن
یک زبا مشگترک برای تباد اندیشگه و بیا احسگاسگات با اطرافیا خود محروم هسگگتند .این
افراد قدرت تباد مفاهیم با دیررا و به دسگگت آورد تجربه مشگگترک را از دسگگت دادهاند،
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ازاینرو دچگار انزوای اجتماعی شگگگده و کیفیت زندگی آ ها نیز بهشگگگدت کاهش مییابد .با
افزایش بُعگد شگگگنگاختی سگگگرمگایگه اجتمگاعی ،کیفیگت زندگی نیز بهبود پیدا میک ند .بین بُعد
سگگگاختاری سگگگرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی معتادا به مواد مخدر رابطه معناداری وجود
دارد و یکی از عوامل مهم در سگگوق داد افراد به سگگوی مصگگرف مواد مخدر ،داشگگتن رابطه
گروهی با اشگخاص مصگرفکننده از یک سگو و نداشگتن پیوند و رابطه گروهی با افراد سگگالم
جامعه از سوی دیرر است (رادا .)2395 ،
در شگگگرایو کنونی ،بگه منظور تقویگت سگگگرمگایگه اجتمگاعی در سگگگطو محالت ،توجه به
محلههای شگهری و مطالعه ظرفیتهای موجود در آ ها ضگرورت دارد و می تواند پشگگتوانهای
ر ا برای بسگو نظری و عملی رویکرد اجتماعی شگگد امر مبارزه با مواد مخدر در سگگطو محلی
فراهم کنگد (اکبری ،2397،به نقل از بقایی سگگگرابی .) 2394 ،رویکردی که بر خالف رویکرد
نیازمحور که از «باال به پایین» اسگت بر قاعده از «پایین به باال» تعریف شگده و بر ظرفیتسازی
و بهرهگیر ی از توا مردم محلی برای مبگارزه بگا مواد مخگدر کمگک میگیرد .این رویکرد،
سگگگرمگایگه اجتماعی را به عنوا یک دارایی و منبع انرژی میداند .می توا عرصگگگه عمومی و

مناسبات اجتماعی نشا میدهد (غفاری 2392،به نقل از بقایی سرابی.)2394 ،
نکتگه مهم این اسگگگت که پیشنیاز تحقق کامل و جامع رویکرد اجتماعیشگگگد  ،تقویت
گفتما اجتماعی ،شکلگیری اهتمام اجتمگگگگاعی از سوی همه الیههای جامعه ،بهرهگیری از
تمامی فرصگگتها و ظرفیتها اعم از منابر ،مسگگاجد ،مدارپ ،دانشگگراهها ،اجتماعات محلی و
ایجگاد کارزار رسگگگانه ای موثر ،پرهیز از هر گونه نرگگگگگگاه اداری و آمگگگگگگاری و ضگگگرورت
شگگگکگل گیری نهضگگگت فراگیر اجتماعی پیشگگگریری اولیه از اعتیاد و ارزیابی مسگگگتمر میزا
اثربخشگی اقدامات در افزایش دانش ،تغییر نررش و بینش و شگکلگیری رفتار ضد اعتیاد در
جامعه اسگت .دسگتیابی به این مولفه بسگیار مهم و اساسی ،واگذاری امور از سوی دستراهه ای
دولتی به سگازما های مردمنهاد و تشگکلهای مردمی اسگت تا به وسگیله مردم شگگاهد خالقیت،
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گفترو ،احسگگاپ تعلق ،شگگکلگیری شگگبکههای اجتماعی گسگگترده برای اجتماعی شگگد امر
مبگارزه علیگه اعتیگاد ،مواد مخدر و روا گردا ها در سگگگطو کشگگگور باشگگگیم و بدین ترتیب با
تقویت سگرمایههای اجتماعی شگاهد جامعه ای سگالم و بانشگاط باشگیم(صرامی ،به نقل از بقایی
سگگگرابی .) 2394 ،بگه طور کلی و با توجه به مطال بی که پیش تر مطرز شگگگده می توا گفت که
برای پیشگریری ،مبارزه و درما پدیده اعتیاد اسگتفاده از شگاخصگههای اجتماعی مانند سرمایه
اجتماعی امری ضروری است.
منابع
اختری ،فرزاد؛ خدایی ،آمنه؛ یاقوتی زرگر ،حسن و فیض اللهی ،سارا ( .)2395مروری بر نقش حمایت
اجتماعی در پیشبینی بازگشت به اعتیاد .فصلنامه سالمت اجتماعی و اعتیاد.33-57 ،)22(3 ،
اشرفی حافظ ،اصغر؛ کاظمینی ،تکتم و شایا  ،شادی ( .)2393رابطه حمایت اجتماعی و جهتگیری

مذهبی با میزا عود در معتادا تحت درما نرهدارنده با متادو  .نشریه علمی -پژوهشی دانشکده
پرستاری و مامایی.35-77 ،)17(07 ،

.35
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اکبری زردخانه ،سعید و زندی ،سعید ( .)2395پیشبینی پذیری اعتیاد در دانشجویا بر اساپ احساسات

باباپور خیرالدین ،جلیل؛ عزتی ،داود؛ صادقی ،بابک؛ حکیمی ،معصومه؛ وطن دوست ،مهدیه؛

محمدعلیزاده رفیع ،ثنا و هاشمی نصرت آباد ،تورج ( .)2395بررسی رابطه مشارکت اجتماعی در
بهبود رفتار روانی -اجتماعی و بازتوانی بیمارا اعتیاد .طرز پژوهش دفتر تحقیقات و آموزش ستاد
مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری.
باقری ،معصومه؛ نبوی ،عبدالحسین؛ ملتفت ،حسین و نقی پور ،فاطمه ( .)2319بررسی عوامل اجتماعی
موثر بر پدیده اعتیاد در شهر اهواز .جامعه شناسی کاربردی.229-235 ،)0(02 ،
بقایی سرابی ،علی ( .)2394اجتماعی شد  :رویکردی نوین در کاهش تقاضای مواد مخدر و روا -
گردا ها .تهرا  :انتشارات دنیای درو .
پاتنام ،رابرت ( .)2312دموکراسی و سنتهای مدنی  .ترجمه محمد تقی دلفروز .تهرا  :وزارت کشور.
(تاریخ انتشار به زبا اصلی.)2993 ،
پاکدامن ،طاهره ( .)2319رابطه سرمایه اجتماعی و نررش به مصرف مواد در ایرانیا  .پایا نامه
کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ،دانشراه علوم بهزیستی و توانبخشی تهرا .
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تاج الدینی ،اورانوپ و مقصودی ،سوره ( .)2395آسیبشناسی و شناخت نقش سازما های مردم نهاد
در فرایند صیانت و حمایت اجتماعی از معتادا بهبود یافته .طرز پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش
ستاد مبارزه با مواد مخدر.
توکلی قوچ انی ،حمید؛ نیکنامی ،شمس الدین؛ امین شکروی ،فرخنده و حجت ،کاوه ( .)2393تطبیق
عوامل مرتبو با ترک اعتیاد با برخی سازهها در مد ها و تئوریهای آموزش بهداشت :یک مقاله
مروری .مجله دانشراه علوم پزشکی خراسا شمالی.959-912 ،)7(5 ،
چلبی ،مسعود ( .)2345جامعهشناسی نظم .تهرا  :نشر نی.
حاتمیا  ،پیما ؛ کرمی ،جهانریر و مومنی ،خدامراد ( .)2395رابطه مولفههای ادراک حمایت اجتماعی
(خانواده ،دوستا و دیرر افراد مهم) با گرایش به مصرف مواد روا گردا در پرستارا بیمارستا -
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