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مقایسه سالمت اجتماعی در افراد وابسته به مواد و عادی
سمیرا شاکری ،2سولماز

دبیری 0

چکیده
سالمت اجتماعی یکی از ابعاد سالمت محسوب میشود و نقش مهمی در کاهش آسیبهای
اجتماعی دارد .هدف پژوهش حاضر مقایسه سالمت اجتماعی در افراد وابسته به مواد و عادی بود.
این پژوهش یک مطالعه علّی – مقایسهای بود .نمونه این پژوهش شامل  222نفر ( 52نفر عادی52 ،
نفر افراد وابسته به مواد) بود که بر اساپ مالک های ورود به پژوهش و با روش نمونهگیری در
دسترپ انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز ( ) 0227بود .دادهها با
استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد .نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشا داد که بین
مولفههای سالمت اجتماعی در افراد وابسته به مواد و عادی تفاوت معنیداری وجود دارد .بدین
صورت که افراد وابسته به مواد از سطوز پایینتر سالمت اجتماعی(شکوفایی اجتماعی ،همبستری
اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی) برخوردار بودند .در مجموع
نتایج حاکی از آ بود که افراد وابسته به مواد دارای مشکالتی در سالمت اجتماعی هستند و ارتقای
سالمت اجتماعی با همکاری بخشهای مختلف جامعه همواره باید مورد توجه مسئولین ،متخص صا
و کل افراد جامعه قرار گیرد.
کلیدواژهها :سالمت اجتماعی ،افراد وابسته به مواد ،افراد عادی

 .2کارشناپ ارشد روا شناسی ،گروه روا شناسی ،واحد سمنا  ،دانشراه آزاد اسالمی ،سمنا  ،ایرا
 .0نویسگنده مسگگئو  :گروه روا شگگناسگی ،واحد سگگمنا  ،دانشگگراه آزاد اسگالمی ،سگگمنا  ،ایرا  .پسگگت الکترونیک:
sh_dabiri1016@yahoo.com
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مقدمه
اعتیاد را شگگگاید بتوا گریزگاهی دانسگگگت که انسگگگا ناکام از کمبودها ،تزلز ها و اخ تالالت
روانی به آ پناه میبرد .بر اسگگگاپ نظر سگگگازما بهداشگگگت جهانی  ،2سگگگوءمصگگگرف مواد به
مصگرف مواد شگگیمیایی خطرناک اشگگاره دارد و به مرور زما می تواند باع

ایجاد وابسگگتری

در افراد شود (سازما بهداشت جهانی0225 ،؛ لی و کالتابیانو .)0224 ،0
ویژگیهگای اعتیگاد را می توا این گونگه بیگا کرد ) 2 :زمانی که فرد به موادی اعتیاد پیدا
کنگد بگد نیگاز شگگگدیگدی بگه مگاده دارد و در صگگگورتی کگه بگه موقع بگه بد نرسگگگد ،حاالت
ناخوشگایندی ایجاد می شگود که برای فرد معتاد ناتوا کننده و غیر قابل تحمل اسگت )0 ،بعد
از مگدتی افراد برای این کگه حاالت لذت و آرامش اولیه مصگگگرف را تجربه کنند ،نیاز دارند
کگه میزا مصگگگرف را افزایش دهنگد ) 3 ،ایجگاد وابسگگگتری جسگگگمانی و روانی به مواد مورد
مصگرف ) 7 ،احسگاپ لذت و سگرخوشگی بعد از مصگرف مواد (کاپال و سادوک .)2390 ،3

و نمی توانند جلوی میل به مصرف مواد را بریرند (جوانمرد.)2312،
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جسگمانی و روانی به یک ماده وابسگته میشگوند و نیاز ا جباری دارند که مواد را مصگرف کنند
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بنگابراین ،می توا نتیجگه گرفگت کگه اعتیگاد بگه حالتی اطالق می شگگگود که در آ افراد از نظر

آنچه امروزه شگاهد آ هسگتیم این اسگت که اعتیاد به سگرعت در حا گسگترش است؛ به
طوری کگه دامنه اعتیاد از محلههای کوچک و محیوهای خصگگگوصگگگی وارد مراکز عمومی
شگگگده و سگگگن مصگگگرف موا د هم در حا کاهش اسگگگت .اعتیاد نه تنها دارای عواقب جبرا
ناپذیری برای فرد و خانواده اسگگت ،بلکه هزینههای سگگگنرینی را نیز بر جامعه تحمیل میکند
(باقری ،نبوی ،ملتفت و نقی پور .)2319 ،این پدیده خانما سگگوز یک اختال عود کنندهی
مزمن اسگگت و تخریبهای پیوسگگتهای که ایجاد میکند ،تمام گسگگترهی زندگی فرد شگگامل
روابو زناشگگویی ،شگگغل و تحصگگیل را تحت تأثیر قرار میدهد .اعتیاد پیامدهای نامطلوب
اجتماعی و همچنین از بین رفتن سگرمایههای انسگگانی جوا و مغزهای متفکر را به دنبا دارد.
عواقب ناشگی از این معضگل اجتماعی بسگیار غمانریز اسگت ،به طوری که مصگرف مواد یکی
3. Kaplan & Sadouk

1. World Health Organization
2. Li & Caltabiano

سميرا شاکری و سولماز دبيری

از موانع جدی در توسگگگعه جوامع اسگگگت (اختری ،خدایی ،زرگر یاقوتی و فضگگگل اللهی،
.)2395
اعتیاد یک بیماری اسگگت که در آ عوامل زیسگگتشگگناسگگی ،روا شگگناسگگی و عوامل
اجتماعی نقش اصگگگلی را دارند ،اما عوامل اجتماعی ،عواملی تعیین کننده هسگگگتند و نقش
اسگگاسگگی در بروز ،شگگیوع و ماندگاری اعتیاد دارند (الردیر ،باریوپ ،گارسگگیا-رید و ریف ،2
 .)0221عوامگل اجتماعی جهانی به عنوا «محیو اجتماعی» نامیده شگگگده اسگگگت .محیو
اجتماعی شگگامل نیروهای متناظر ،هنجارها و روابو اجتماعی اسگگت که بر عملکرد افراد اثر
میگذارند .مفاهیم محیو اجتماعی مانند سگگگلسگگله مراتب اجتماعی ( توزیع درآمد ،کنتر
محیو کار) ،سگگیاسگگتهای عمومی (مسگگکن ،آموزش و پرورش) ،هنجارهای فرهنری و
روابو اجتماعی (شگبکههای اجتماعی ،تبعیض) بر بهداشگت و سگالمت تأثیر میگذارند .این
عوامل اجتماعی به عنوا " تعیین کنندههای اجتماعی" شگگناخته میشگگوند تا نقش خود را در
شگگکل داد به عوامل خطرسگگاز و حمایتی در سگگطو کال و سگگطو فردی و نتایج سگگالمت
نشا دهند (عطادخت ،حاجلو ،کریمی و نریمانی.)0225 ،

توسگو سگازما جهانی بهداشگت مطرز شگد و به این معناسگت که برای دسگترسی به سالمت
کامل ،تنها سگالمت جسگمی و روانی کافی نیسگت بلکه سگالمت اجتماعی نیز ضروری است.
تعریف واحد برای سگالمت اجتماعی وجود ندارد .شگاید بعد اجتماعی سگگالمت پیچیدهترین
و بح

انریزترین بعد سگگالمت باشگگد .تعاریف سگگالمت اجتماعی در سگگه رویکرد خالصگگه

میشگود :سگالمت اجتماعی به مثابه جنبهای از سگالمت فرد در کنار سالمت جسمی و روانی؛
سگگالمت اجتماعی به مثابه تعیین کنندههای اجتماعی سگگالمت و سگگالمت اجتماعی به مثابه
جامعه سگگالم (زما خانی ،عباسگگی زاده ،امیدنیا ،ابدی و حیدرنیا .)2395 ،سگگالمت اجتماعی،
توانمندی انجام نقش های اجتماعی به صگگورت موثر و کارآمد ،ارزیابی افراد از عملکردشگگا
& 1. Lardier, Barrios, Garcia-Reid
Reid
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تأثیر میگذارند .مفهوم سگگالمت اجتماعی به عنوا یکی از ابعاد سگگالمت در دهههای اخیر

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

تعیین کنندههای اجتماعی ،عوامل محیطی یا اجتماعی هسگگتند که بر پیامدهای سگگالمت
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در جامعه و کیفیت روابطشگگا با افراد و گروههای دیرر اسگگت (طاهری ،قاسگگمی ،نررا ده،
جنانی و میربازغی .)0221 ،از نظر کییز  2سگگالمت اجتماعی عبارت اسگگت از دیدگاه افراد در
مورد کیفیت روابطشگگا با دیررا  .از منظر این دیدگاه ،سگگالمت اجتماعی یعنی اینکه جامعه
یک مجموعه نظامدار و دارای معناسگگت که نیرویی بالقوه برای رشگگد و بالندگی افراد ایجاد
می کند و افراد نسگگبت به جامعه احسگگاپ تع لق داشگگته و خود را در آینده آ سگگهیم میدانند.
در این تعریف سگگگالمگت اجتمگاعی عگاملی پنج بعگدی اسگگگت کگه عبارتند از :سگگگهیم بود
اجتمگاعی ،پگذیرش اجتمگاعی ،یکپگارچری اجتمگاعی ،شگگگکوفایی اجتماعی و پیوسگگگتری
اجتماعی (به نقل از فیروزبخت ،ریاحی و تیرگر .) 2395 ،در زمینه ارتباط سگگگالمت اجتماعی
و اعتیاد مطالعات اندکی انجام شگگده اسگگت .پژوهشگگررانی همچو کرمی ( )2392و کوثری
( ) 2312بگه این نتیجگه رسگگگیگدند که بین پذیرش اجتماعی و اعتیاد رابطه وجود دارد و عموماً
سگگگطو پگذیرش اجتمگاعی در افراد معتگاد پگایین بود .عالوه بر این لش ،پترسگگگو  ،اوکگانر و

بهبودی افراد موثر اسگگگت .از آنجایی که سگگگرمایه اجتماعی و سگگگالمت اجتماعی دارای ابعاد
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خود به این نتیجه رسگگیدند که دریافت تایید اجتماعی در دوره درما سگگوء مصگگرف مواد بر
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لهمگا  )0222( 0و اوسگگگی  ،وا  -الندینرهام ،پرو و ریکتاریک  )2917( 3طی پژوهشهای

مشگترکی هسگتند از پیشگینه این مطالعات نیز می توا استفاده کرد .به عنوا مثا پژوهشررانی
همچو حیدرنژاد ،باقری بنجار و اصگگانلو () 2392؛ گرجی گرسگگامی ،سگگیاه چشگگم ،موسگگوی
بیجاری و سگگیف () 2394؛ زارع شگگاه آبادی ،اویسگگی و بنیاد ( ،)2394نیازی ،عباسگگی زاده و
سگگعادتی ( ،)2395آسگگلوند و نیلسگگو  ،)0223( 7ترفرز  ،)0225( 5آنلو و سگگاهین ،)0225( 5
ایوانس ،کگاتر ،روز و اسگگگموکوسگگگکی  ،)0225( 4آوگو ،مگاگورا و کورین )0225( 1؛ و

9

() 0224؛ الردیر و همکگارا ()0221؛ هگگا  )0221( 22در پژوهشهگای خود بگگه این نتیجگگه
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رسگیدند که ابعاد مشگتر ک بین سگرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی مانند انسجام اجتماعی و
مشگگگارکت اجتماعی با اعتیاد و سگگگوءمصگگگرف مواد رابطه دارند .افراد برخوردار از سگگگالمت
اجتماعی در کنار آمد و حل و فصگل مشگگکالتی که ناشگی از ایفای نقشهای اجتماعی آنا
اسگت با موفقیت بیشگگتری عمل میکنند .بنابراین ،می توا گفت که سگگالمت اجتماعی دارای
عنگاصگگگر و مفگاهیم متعگددی اسگگگت که در صگگگورت هماهنری و ادغام با یکدیرر ،عملکرد
درست و معقوالنه افراد را تضمین میکنند.
به طور کلی می توا گفت که یکی از مسگگائل اجتماعی مهم که امروزه در سگگطو جهانی
گسگترده شگده و تقریباً گریبا گیر ت مام جوامع شگده اسگت ،مصگرف الکل و مواد است .هر
روز شگگگاهگد افزایش تعگداد افرادی هسگگگتیم که در دام این بالی خانما سگگگوز افتادهاند .این
معضگگگل تا حدی مخرب و جانکاه اسگگگت که با وجود تمامی اقدامات آگاهانه ،پیشگگگریرانه،
درمانی و بازتوانی ،باز هم قربانی میگیرد و توانسگگته امنیت سگگیاسگگی ،اقتصگگادی و اجتماعی
جوامع را به چالش بکشگگد (علیوردی نیا و یونسگگی .)2393 ،با در نظر گرفتن تأثیرات مخرب
از پیش آشگگکار می شگگود .با توجه به مطالب مطرز شگگده و با در نظر گرفتن این که اعتیاد و
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سگگگوءمصگگگرف مواد عواقگب و اثرات منفی زیگادی را برای جوامع در پی دارد و مقگابله با آ
نیازمند شگگناخت دقیق این پدیده اسگگت ،سگگوا اصگگلی پژوهش حاضگگر این بود که آیا بین
سالمت اجتماعی در افراد معتاد و عادی تفا وت وجود دارد؟
روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش شگامل کلیه افراد خود معرف جهت ترک اعتیاد شگگهرسگگتا شگگاهرود
بودندکه در زمسگگتا سگگا  2395به کلینیکهای شگگهرسگگتا شگگاهرود مراجعه کرده بودند.
تعگداد  52نفر معتگاد و  52نفر عگادی به روش نمونهگیری در دسگگگترپ با توجه به مالکهای
ورود به پژوهش انتخاب شگگدند .افراد عادی از همراها افراد معتاد انتخاب شگگدند .دو گروه
از نظر سگگن و تحصگگیالت همتا شگگدند .مالکهای ورود عبارت بود از دامنه سگگنی 02 – 72
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این اختال در زندگی فردی و خانوادگی افراد ،لزوم شگگناسگگایی عوامل اجتماعی مؤثر بیش
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سگگگا  ،تحصگگگیالت حداقل سگگگیکل و وابسگگگتری به یکی از مواد مخدر .مالکهای خروج
عبارت بود از ابتال به اختال روانی خاص بر اساپ گزارش شخصی و پرونده.
ابزار
پرسگشنامه سگالمت اجتماعی کییز :این پرسگشگنامه در سا  0227توسو کییز طراحی شد و
دارای  02سگگوا اسگگت ،طیف پاسگگخرویی آ از نوع لیکرت بوده و در دامنه  2تا  5از کامالً
مخگالفم تگا کامالً موافقم درجهبندی میشگگگود .این پرسگگگشنامه پنج بعد دارد که عبارتند از:
شگکوفایی اجتماعی ،همبسگتری اجتماعی ،انسگجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و مشگگارکت
اجتماعی .برای به دسگگگت آورد امتیاز مربوط به هر بعد ،مجموع امتیازات سگگگواالت مربوط
بگه آ بعگد بگا هم جمع میشگگگونگد .برای به دسگگگت آ ورد امتیاز کلی پرسگگگشنامه ،مجموع
امتیازات همه سگگواالت با هم جمع میشگگوند .امتیازات باال تر نشگگا دهنده سگگالمت اجتماعی
باالتر اسگگت و برعکس .باباپور خیرالدین و طوسگگی ( )2311برای بررسگگی پایایی این ابزار از
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همسگگانی درونی اسگگتفاده نمودند و گزارش کردند که آلفای به دسگگت آمده برای کل مقیاپ
 2/41و برای هر یگک از خرده مقی گاپهگا بگه ترتیگب عبگارت بود از  2/47برای مشگگگارکگگت
اجتمگگاعی 2/47 ،برای پگگذیرش اجتمگگاعی 2/42 ،برای همبسگگگتری اجتمگگاعی 2/42 ،برای
شگگگکوفگایی اجتمگاعی و  2/44برای انسگگگجام اجتماعی که نشگگگا میدهد این ابزار از پایایی
مطلوبی برخوردار اسگگگت .اهری ( )2390ضگگگریب آلفای کرونباخ را برای این پرسگگگشنامه
 2/12گزارش کرده است.
یافتهها
در جدو  2آمارههای توصگگیفی مولفههای سگگالمت اجتماعی به تفکیک گروهها ارائه شگگده
است.

سميرا شاکری و سولماز دبيری
جدول  :7آماره های توصیفی مولفه های سالمت اجتماعی به تفکیک گروه ها

متغیر

عادی

معتاد
میانرین

انحراف استاندارد

میانرین

انحراف استاندارد

شکوفایی اجتماعی

22/42

0/51

23/71

3/23

همبستری اجتماعی

1/42

0/21

9/91

0/72

انسجام اجتماعی

1/91

0/24

22/30

3/30

پذیرش اجتماعی

20/10

0/44

25/01

0/70

مشارکت اجتماعی

22/32

3/44

23/55

3/79

هما طور که در جدو  2مشگگاهده میشگگود ،میانرین تمام مولفههای سگگالمت اجتماعی
در دو گروه متفاوت اسگگگت .به عبارتی میانرین تمام مولفههای سگگگالمت اجتماعی در گروه
عادی بیشتر از گروه معتاد است.
به منظور مقایسگگه سگگالمت اجتماعی در دو گروه از آزمو تحلیل واریانس چند متغیری
اسگگتفاده شگگگد .به منظور بررسگگگی پیش فرضهای تحلیل واریانس چند متغیری از آزمو ام.

واریانسهای خطای متغیرها در بین گروهها اسگگگتفاده شگگگد که نتایج در جدو  0ارائه شگگگده
است.
جدول  :2آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس های مولفه های سالمت اجتماعی
در بین گروه ها

متغیر

آماره ی F

درجه آزادی 2

درجه آزادی 0

سطو معناداری

شکوفایی اجتماعی

2/53

2

91

2/02

همبستری اجتماعی

2/43

2

91

2/39

انسجام اجتماعی

2/45

2

91

2/44

پذیرش اجتماعی

2/54

2

91

2/54

مشارکت اجتماعی

2/42

2

91

2/42

بگا توجگه بگه اطالعگات جدو  ،0سگگگطو معناداری آماره  Fدر مولفههای سگگگالمت اجتماعی
بزرگتر از  2/25اسگگگت در نتیجگه فرض همسگگگانی واریگانس خطگای متغیرهگا در بین گروهها
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بگاکس جهگت بررسگگگی یکسگگگانی ماتریس واریانس متغیرها در بین گروهها اسگگگتفاده شگگگد
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برقرار اسگت .با توجه به نتایج آزمو ام باکس و لو استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری
مجاز اسگت .نتایج تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقایسه سالمت اجتماعی در ب ین افراد
معتگاد و عگادی نشگگگا داد کگگه بین دو گروه تفگاوت وجود دارد (،P < 2/222 ،F= 25/23
 =2/55المبگدای ویلکز) .برای بررسگگگی الروهای تفاوت از تحلیل واریانس تک متغیری به
شرز جدو  3استفاده شد.
جدول  :9نتایج تحلیل واریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت در مولفه های سالمت
اجتماعی

منبع
تغییرات
گروه

Vol. 5, No. 18, Summer 2018

سال  ،5شماره  ،81تابستان 8931

346

مجموع

درجهی

میانرین

آماره ی

سطو معنی

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

داری

شکوفایی اجتماعی

49/02

2

49/02

9/09

2/223

همبستری اجتماعی

72/92

2

72/92

4/45

2/225

انسجام اجتماعی

77/19

2

77/19

7/22

2/275

پذیرش اجتماعی

252/09

2

252/09

00/37

2/222

مشارکت اجتماعی

239/07

2

239/07

22/53

2/220

متغیرها

بگا توجگه به مقادیر به دسگگگت آمدهی آماره  Fو سگگگطو معنیداری نمایش داده شگگگده در
جدو  3واضگگو اسگگت که میانرین نمرات مولفههای سگگالمت اجتماعی در دو گروه تفاوت
معنگاداری دارد .بگدین صگگگورت کگه میگانرین نمرات مولفگههای سگگگالمت اجتماعی در افراد
عادی بیشتر است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضگگر مقایسگگه سگگالمت اجتماعی در افراد معتاد و عادی بود .نتایج نشگگا
داد که بین تمام مؤلفههای سگگگالمت اجتماعی (شگگگکوفایی اجتماعی ،همبسگگگتری اجتماعی،
انسگگگجگام اجتمگاعی ،پذیرش اجتماعی ،مشگگگارکت اجتماعی) در افراد معتاد و عادی تفاوت
وجود دارد .بگدین صگگگورت کگه میانرین نمرات این مولفهها در بین افراد معتاد کمتر بود .با
توجه به اینکه در این خصگگوص پژوهشهای کمی انجام شگگده اسگگت امکا مقایسگگه دقیق با
سگگگایر یگافتگههگا وجود نگدارد ،امگا این یگافتگه تگا حگدی با یافتههای پژوهش باباپورخیرالدین
( ،)2395کرمی ( )2392و کوثری ( ) 2312همسگگگو اسگگگت .این پژوهشگگگررا بگه این نتیجگگه

سميرا شاکری و سولماز دبيری

رسگگیدند که بین پذیرش اجتماعی و اعتیاد رابطه وجود دارد و عموماً سگگطو پذیرش اجتماعی
در افراد معتاد پایین اسگت .نتایج پژوهش حاضر همچنین با پژوهش لش و همکارا ()0222
و اوسگگی

و همکارا ( ) 2917نیز همسگگو اسگگت .این پژوهشگگررا طی پژوهش خود به این

نتیجه رسگگیدند که دریاف ت تایید اجتماعی در دوره درما سگگوءمصگگرف مواد بر بهبودی افراد
موثر اسگگت .عالوه بر این یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهشگگررانی همچو حیدرنژاد
و همکگارا ( ،) 2392گرجی گرسگگگامی و همکگارا ( ،) 2394زارع شگگگاه آبگادی و همکارا
( ،)2394نیگازی و همکگارا ( ،)2395آنلو و سگگگاهین ( ،)0225ایوانس و همکارا ( )0225و
آوگو و همکگارا ( )0225تا حدی مطابقت دارد .این پژوهشگگگررا در پژوهشهای خود به
این نتیجه رسگیدند که ابعاد مشگترک بین سگرمایه اجتماعی و سگالمت اجتماعی مانند انسجام
اجتماعی و مشگارکت اجتماعی با اعتیاد و سگگوءمصگگرف مواد رابطه دارند .عالئم روانپزشگگکی
و نگاتوانی اجتماعی از جمله عواملی اسگگگت که باع پایین آمد سگگگطو بهزیسگگگتی روانی و
سگگگالمت اجتماعی فرد می شگگگوند .افراد دارای بهزیسگگگتی پایین به خدمات درمانی و مراقبتی
اسگگگت کگه در اطرافش در حگا وقوع اسگگگت و انواع ارتبگاطگگات او را در بر میگیرد .این
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ارزیابیها می تواند مثبت و همراه با رضگگایت و یا منفی و همراه با نارضگگایتی باشگگد (لیسگگو ،
 .)2993کییز معتقگد اسگگگت کگه سگگگالمت اجتماعی در واقع عاملی اسگگگت که به طور جمعی
بیانرر این اسگگت که فرد تا چه حد عملکرد مناسگگگبی دارد (کییز و شگگگاپیرو  .)0227 ،0از نظر
کییز ،سگگالمت اجتماعی ارزیابی اعما فرد در جامعه اسگگت و بهزیسگگتی ،اسگگاسگگی اجتماعی
دارد (چگاالگگا  .) 0221 ،3از نظر کییز بین مسگگگئو بود و مسگگگئولیگت پگذیری با سگگگالمت
اجتماعی رابطه وجود دارد و عملکرد خوب فقو به معنی سگگالمت جسگگمی و روانی نیسگگت و
عوامل اجتماعی را نیز در بر میگیرد (سگگام آرام .)2311 ،حجتی ،شگگریف نیا ،فغانی ،حجتی
و سگگلماسگگی ( ) 2392در پژوهشگگی به این نتیجه رسگگیدند که بین پذیرش اجتماعی با کیفیت
زنگدگی ارتبگاط معنگاداری وجود دارد .بگگه طوریکگه بگا کگگاهش پگذیرش اجتمگاعی ،کیفیگگت
3. Challaghan

1. Leason
2. Keyes & Shapiro
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زنگدگی کگاهش پیگدا می کرد .بگا توجگه بگه اینکگه بگازگشگگگتهگای مجدد و متوالی به مواد و
ناتوانی از ترک در اکثریت قریب به اتفاق معتادا مشگگگاهده می شگگگود ،اعضگگگای تیم درمانی
می توانند با شگناسگایی خصگوصگیات رایج و صگفات شگخصیتی ،سیستمهای حمایتی ،ارتقای
پذیرش اجتماعی و کیفیت زندگی معتادین ،امر پیشگگریری ،درما و توانبخشگگی را تسگگگهیل
نمایند .طرفدارا نظریه شگبکه بر این باورند که وجود شبکههای اجتماعی به عنوا حایلی
در مقابل عامل فشگگارزای درونی نقش مثبتی برای افراد ایفا میکند .شگگبکههای اجتماعی با
فراهم آورد حمایتهای عاطفی ،دوسگتیها و فرصگتهایی برای اعما اجتماعی معنادار
در قالب سرمایه اجتماعی ،اثر بسیار مهم و موثری بر عزت نفس افراد معتاد ،افزایش توا
مقابله آ ها با مشگکالت زندگی و افسگردگیها دارد و در نهایت به احساپ سالمت روانی
آ ها منجر میشگگود .به نظر میرسگگدکه شگگبکههای اجتماعی ،نوعی سگگرمایه اجتماعی را
برای معتادا فراهم میآورد به این معنا که افراد معتاد در این شبکهها از حمایت ،اعتماد و

می شگگود به اینکه افراد این حس را داشگگته باشگگند که تنها نیسگگتند و به صگگورت جمعی برای
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روابو عاطفی با سگگایر افراد برخوردار میشگگوند (کارولین  .)0222 ،2افراد در جامعه عضگگو
میشگود تا اطالعاتی بین آ ها منتقل شگود .این امر منجر

پیشگگگرفگت خود تالش می کننگد و با کمک یکدیرر به موفقیت دسگگگت پیدا میکنند .افراد
جامعهای که احسگاپ شگهروندی نکنند و انریزههای اجتماعی در آ ها کمرنگ باشد ،در
امور اجتماعی شگگرکت فعالی نخواهند داشگگت .باید در چنین جامعهای احسگگاپ تبعیض
بینفردی را کم کرد تا تعامل بین معتادا با مسگؤلین و دیرر اقشگار جامعه بیشگتر شگود و
آ ها احسگاپ تعلق بیشتری نمایند.در نتیجه آ ها هویت مناسبی برای خود کسب میکنند
و از الک خرده فرهنگهای اعتیادی خود بیرو میآیند .کاهش مشگگگارکت منجر به
احسگگاپ بیقدرتی ،بیمعنایی و از خود بیرانری میشگگگود .احسگگگاپ بیقدرتی یکی از
تجلیات و اشگکا بروز بیرانری اجتماعی است که می تواند گرایش فرد به اعتیاد را سبب
شود (باباپورخیرالدین.)2395 ،

مشگگگارکگت نگداشگگگتن در فعگالیتهای اجتماعی و عدم اعتماد ،مانع جذب فرد در
1. Caroline

سميرا شاکری و سولماز دبيری

چارچوبهای اجتماعی میشگگود .در این صگگورت فرد احسگگاپ میکند که هیچ فصگگل
مشگگگترکی بین ارزشهگای فردی و اجتماعیاش وجود ندارد و نسگگگبت به ارزشها و
هنجارهای اجتماعی بیتفاوت و بیاعتماد میشگگود (کاهش همبسگگتری اجتماعی) .بنابراین
احسگاپ میکند که سگرنوشگت اجتماع به نیروها یا ساختارهای خارجی مربوط است نه به
اجزای تشگگکیل دهنده اجتماع و برای اجتماع توا بالقوهای در مسگگیر تکاملی خود قایل
نیسگت .با این طرز تفکر شگگخ

احسگگاپ میکند که جامعه آنقدر پیچیده اسگگت که نمی

توا آ را فهمید و آینده را پیشبینی کرد (کاهش پیوسگگتری اجتماعی) .بنابراین نررش
مثبت خود را نسگگبت به اجتماع و حتی افراد آ جامعه از دسگگت میدهد (کاهش پذیرش
اجتماعی) .وقتی که نررشهای فوق در فرد ایجاد شگگد فرد کارایی خود را از دسگگگت
میدهد و احسگگاپ میکند که نقش مهمی در پیشگگگرفت و آینده جامعه ندارد (کاهش
سهمداشت اجتماعی) .در نهایت سالمت اجتماعی فرد کاهش مییابد و نتیجه آ تعارض
شگگخصگگیت ،اختال در رفتارهای اجتماعی ،گسگگترش فسگگاد و ناهنجاریهای اجتماعی و
اسگت که فرد را قادر به تعاد مثبت و اجتناب از پاسگخهای نامطلوب میکند .افرادی که
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از سگگالمت اجتماعی برخوردارند می توانند با چالشهای زندگی اجتماعی مواجه شگگوند ،با
آ ها مقابله نمایند و عملکرد بهتری در جامعه داشته باشند (باباپورخیرالدین.)2395 ،

بگه طور کلی نتگایج پژوهش حاکی از این بود که سگگگطوز سگگگالمت اجتماعی درافراد معتاد
پگایین تر از افراد عگادی بود .بنگابراین در نظر گرفتن این عگامگل در برنگامگههگای پیشگگگر یری و
درمگا ضگگگروری به نظر می رسگگگد .پژوهش حاضگگگر محدود به نمونه مردا بود لذا پیشگگگنهاد
میشگگود در پژوهش های آتی این موضگگوع در دو جنس بررسگگی شگگود .پیشگگریری از اعتیاد
مسگتلزم برنامهریزی های الزم و اطالع رسگگانی کافی برای کل افراد جامعه در راسگگتای ارتقای
سالمت اجتماعی و با همکاری بخشهای مختلف جامعه است.
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