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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :سرمايه اجتماعی به معنی مجموعهای از ارتباطات مبتنی بر اعتماد درون يک فرد و يا در
ساختار اجتماعی وجود ندارد ،بلکه در فضای بین افراد شکل میگیرد .اين پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمايه
اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر انجامگرفته است.
روش پژوهش :در اين پژوهش کمی باهدف کاربردی از روش همبستگی بهره جستهايم .جامعه آماری اين پژوهش
را کلیه معتادان مراجعهکننده به مراکز درمانی بهزيستی شهر تهران تشکیل دادهاند که  380نفر از آنان بر اساس
روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان جمعیت نمونه انتخابشدهاند .ابزار جمعآوری دادهها دو پرسشنامه محقق
ساخته سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی است که هر دو دارای اعتبار صوری بوده و پايايی آنها نیز بهوسیله
ضريب آلفای کرونباخ  0/81و  0/78محاسبهشده است.
يافتهها :بر اساس يافتههای اين پژوهش همه فرضیهها تأيیدشدهاند؛ يعنی ضعف سرمايه اجتماعی معتادان به مواد
مخدر موجب کاهش کیفیت زندگی اين افراد شده است.
نتيجهگيری :در اين تحقیق ،سرمايه اجتماعی به دو بُعد شناختی و ساختاری تقسیمشده است .بُعد شناختی به بخش
نامحسوس سرمايه اجتماعی مانند ارزشها ،عقايد ،نگرشها ،رفتارها و هنجارهای اجتماعی میپردازد و بُعد
ساختاری سرمايه اجتماعی دربرگیرنده ساختارها و شبکههايی است که حاوی فرايندهای تصمیمگیری جمعی و
مسئولیت متقابل است .افرادی که سابقه مصرف مواد مخدر در زندگی دارند ،معموالً با اطرافیان خود رابطه اندکی
داشته و از داشتن يکزبان مشترک برای تبادل انديشه و بیان احساسات با اطرافیان خود محروم هستند .اين افراد
قدرت تبادل مفاهیم با ديگران و به دست آوردن تجربه مشترک را ازدستداده ،ازاينرو دچار انزوای اجتماعی شده
و کیفیت زندگی آنها نیز بهشدت کاهش میيابد و با افزايش بُعد شناختی سرمايه اجتماعی ،کیفیت زندگی آنان نیز
روند بهبودی پیدا میکند .بین بُعد ساختاری سرمايه اجتماعی با کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر رابطه
معناداری وجود دارد و يکی از عوامل مهم در سوق دادن افراد بهسوی مصرف مواد مخدر ،داشتن رابطه گروهی با
اشخاص مصرفکننده از يکسو و نداشتن پیوند و رابطه گروهی با افراد سالم جامعه از سوی ديگر است.
واژگان کليدی :بُعد ساختاری ،بُعد شناختی ،سرمايه اجتماعی ،کیفیت زندگی ،معتادان ،مواد مخدر

فاطمه رادان

مباحث محیط اجتماعی ،پايداری و سالمتی ،همواره

بيان مسئله
امروزه با گسترش فناوری در فرآيند صنعتی شدن

مورد کنکاش قرارگرفتهاند

(نوگیرا،5

.)78 :2009

کشورهای غربی يکی از مقوالتی که موردتوجه

امروزه بخش وسیعی از مطالعات جامعهشناسی

انديشمندان و متفکران علوم اجتماعی قرارگرفته،

پزشکی و سالمت اجتماعی به بررسی موضوعات

کیفیت زندگی و مطالعه ابعاد گوناگون آن است .بُعد

مربوط بهسالمتی و بهداشت روانی اختصاصيافته

عینی کیفیت زندگی که ناظر بر تأمین نیازهای اساسی و

است .توجه به اين حوزه مطالعاتی از اين لحاظ دارای

برخورداری از منابع مادی جهت تأمین خواستهای

اهمیت است که هزينههای اجتماعی بیماریها بر

اجتماعی شهروندان و مشارکت اجتماعی است به

عملکرد فرد تأثیرگذار است و زندگی فردی و

همراه بُعد ذهنی آن که استقالل ،رضايتمندی،

اجتماعی او را مختل میکند.

هدفداری در زندگی و رشد و پیشرفت امور شخصی

سرمايه اجتماعی ازجمله مفاهیمی است که در

و دگرخواهی را در بردارد ،بُعد ديگری از کیفیت

سالهای اخیر بسیار مطرحشده و توجه به رابطه بین

زندگی را که ابعاد ذهنی و عینی را توأمان موردتوجه

سرمايه اجتماعی و نقش آن در کیفیت زندگی افراد،

قرار داده ،شکل داده است.

موردتوجه صاحبنظران قرارگرفته است (پوتنام،6

اگرچه برخی از مؤلفان کیفیت زندگی را تنها

 .)16 :1995سرمايه اجتماعی عوامل استرسزا را در

احساس خوشبختی دانستهاند (میلبراث،)8 :1978 ،1

زندگی کاهش داده و خطر اين عوامل را کم میکند.

اما احساس خوشبختی برای سنجش کیفیت زندگی

همچنین سرمايه اجتماعی میتواند حوادث منفی

کافی نیست ،اين نظر هنگامی به اهمیت موضوع تحقیق

زندگی را کاهش داده و در زمان تغییرات و چالشهای

میافزايد که شاخصهای زيادی برای سنجش کیفیت

زندگی برای افراد سودمند واقع شود (هارفان:2006 ،7

زندگی در حوزههای مختلف ارائهشدهاند ،ازجمله

.)219

اشتغال ،درآمد ،اوقات فراغت و سالمت .پیشرفت در

امروزه اعتیاد به مواد مخدر ،يکی از معضالت

زمینه علوم انسانی و تجربی موجب افزايش فعالیت-

اساسی زندگی بشری به شمار میرود .افزايش مصرف

های اجتماعی شده و بهمرورزمان محققین متوجه شده-

مواد مخدر طی قرن گذشته ،نگرانی روزافزونی را برای

اند که کیفیت زندگی میتواند يکی از پیامدهای مهم در

همه جوامع در پی داشته است .در دهههای اخیر ،جهان

ارزيابی سالمت باشد (ماچین و فايرز.)29 :2000 ،2

با آمارهای تکاندهندهای از شیوع اين پديده در سطح

در دهههای پايانی هزاره دوم به دنبال طرح موضوع
توسعه پايدار با تأکید بر توسعه اجتماعی ،مفهوم

جامعه و خصوصاً در میان جمعیت جوان و نوجوان
مواجه شده است.

سرمايه اجتماعی بیش از گذشته مورد تأمل قرار گرفت

مصرف سالیانه مواد مخدر از سال  1980تا 1996

(هالپرن .)9 :2001 ،3با آغاز هزاره سوم نیز توجه به

میالدی ،پنج برابر شده است( .احسان منش به نقل از

جايگاه و نقش سرمايه اجتماعی تداوم يافت به شکلی

مالزاده .)59 :1388 ،اين پديده در کشور ما طی سالیان

که امروزه با حجم قابلتوجهی از منابع و متون مرتبط

اخیر روند صعودی داشته است تا حدی که وجود

با سرمايه اجتماعی سروکار داريم (بیجیل .زدی .جک و

تقريباً دو میلیون معتاد به مواد افیونی در جامعه جوان

اس .چک .)68 :2005 ،4در حوزه سرمايه اجتماعی

ايران ،پايین آمدن سن اعتیاد ،شیوع خطرناک اعتیاد در
بعضی از مراکز ،مدارس و خوابگاههای دانشجويی و
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وجود بیش از يکصد هزار زندانی مرتبط با اعتیاد در

همکاران ( )1389معتقدند كیفیت زندگی در معتادان

زندانهای کشور ،مسئله را از هشدار گذرانده و

مبتالبه  HIVپايینتر از غیر معتادان مبتالبه  HIVاست.

ضرورت بررسیهای آسیبشناسی و کاربست
راهبردهای درمانی و پیشگیری را مؤکد ساخته است

در همین راستا اين پژوهش باهدف پاسخگويی به
سؤاالت زير صورت گرفته است:
 -آيا سرمايه اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان

(مالزاده.)60 :1388 ،
امروزه در کشورهای درحالتوسعه شاهد مصرف
بیشازپیش مواد مخدر بهعنوان يکی از معضالت ناشی

مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران
تأثیرگذار است؟

از تغییرات سريع اجتماعی هستیم اين امر بهويژه در

 -کدام بُعد از سرمايه اجتماعی بر کیفیت زندگی

کالنشهرها بیشازپیش مشاهده میگردد و در

معتادان مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر

کالنشهر تهران نیز اين مسئله هرروز در گوشه و کنار

تهران تأثیرگذار است؟

شهر به چشم میخورد .ازاينرو بررسی تبعات
اجتماعی و فردی اين مسئله ازجمله تأثیر سرمايه
اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد الزم و ضروری به نظر
میرسد.

چارچوب نظری تحقيق
در اين پژوهش از نظريه آپهوف 8برای تنظیم
چارچوب نظری تحقیق بهره جستهايم ،آپهوف برای

هرچند در اين زمینه پژوهشهای متعددی صورت

ساختن يک چارچوب مفهومی از سرمايه اجتماعی

گرفته است که از آن جمله میتوان به پژوهشهای زير

معتقد است که میبايست سرمايه اجتماعی را به

اشاره نمود:

دوطبقه مرتبط به هم از پديدهها تقسیم کرد :وی دو

صادقی و همکاران ( )1394عملکرد اجتماعی افراد

بُعد ساختاری و شناختی از سرمايه اجتماعی را

مصرفکننده به افراد غیر مصرفکننده در سطح

موردتوجه قرار داده است .آپهوف سرمايه اجتماعی در

پايینتری قرار دارد .غالمی کوتنايی ( )1390در

شکل ساختاریاش را با شکلهای گوناگون سازمان

پژوهش خود نشان داد سرمايه اجتماعی شناختی،

اجتماعی پیوند میزند ،مواردی مانند نقشها ،قواعد،

پیشبینی کننده گرايش افراد بهسوی مصرف مواد

رسوم ،رويهها و دامنه وسیعی از شبکههايی که به

مخدر است .در همین راستا رحیمی و همکاران

همکاری يا تعاون و خصوصاً کنش جمعی دوطرفه

( )1390به اين نتیجه رسیدند سرمايه اجتماعی

سودمند کمک میکنند .طبقهبندی شناختی از

ساختاری در پیشگیری از گرايش افراد به سمت مواد

فرايندهای ذهنی مشتق شده و نتیجه آن ايدهها و

مخدر نقش مهمی را ايفاء میکند .همچنین محمودی و

عقايدی است که بهوسیله فرهنگ و ايدئولوژی تقويت

همکاران ( )1390کیفیت زندگی معتادان مراجعهکننده

میشود ،يعنی هنجارها ،نگرشها و باورهايی که به

به مراکز درمانی ،نسبت به افراد تحت درمان با متادون

رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون کمک میکنند

به دلیل سرمايه اجتماعی پايینتر آنها ،نازلتر است.

(آپهوف.)216 :2000 ،

قمری ( )1390عملکرد خانوادگی و کیفیت زندگی

عناصر سازمان اجتماعی در طبقهبندی ساختاری،

افراد مصرفکننده مواد مخدر نسبت به افراد غیر

کنش دوطرفه سودمند را به لحاظ کاهش هزينهها و به

مصرفکننده در سطح نازلتری قرار دارد .کتیبايی و

وجود آوردن الگوهای کنش متقابلی که نتايج مفید و
مؤثری را بهواسطه همکاری به وجود میآورد ،تسهیل
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میکند .ايدههای ناشی از طبقهبندی شناختی ،زمینه را

دسته از پديدهها بهوسیله تجارب شرطی شده ،فرهنگ

برای مردم جهت کنش دوطرفه سودمند فراهم میآورد.

و يا تفکر غالب يک دوره و ديگر عوامل تأثیرگذار

هنجارها ،ارزشها ،نگرشها و باورهايی که سازنده

تقويت میشوند (آپهوف.)222 :2000 ،
در اين راستا محمد توکل با تلفیق تئوری

سرمايه اجتماعی شناختی میباشند مواردی هستند که

لین10

رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون را منطقی و قابلاحترام

جیمز کلمن و نان

تلقی میکنند (آپهوف .)219 :2000 ،نکته ديگری که

اجتماعی را به دست آورده است که بهطور

در اين مورد بهوسیله آپهوف مطرح میشود ،بیرونی و

مستقیم يا غیرمستقیم بر کیفیت زندگی تأثیر می

قابلمشاهده بودن سرمايه اجتماعی ساختاری و درونی

گذارد که شامل موارد زير است:

و غیرقابل مشاهده بودن سرمايه اجتماعی شناختی
است؛ اما هر دو قلمرو در عمل به هم متصل هستند.
سازمانهای رسمی و غیررسمی ،کنشهای متقابل ،به
همراه هنجارها ،ارزشها ،نگرشها و باورهای مشترک
يک جمعیت ،قادر است مقوم نتايج باشد .آپهوف اين
نوع مفهومی کردن سرمايه اجتماعی را همسو با ايده

شش نوع سرمايه

 )1سرمايه درونگروهی ساختاری (مدتزمان و تکرار
روابط صمیمانه در گروههای کوچک)
 )2سرمايه برون گروهی ساختاری (میزان ارتباط با
خويشان و دوستان)
 )3سرمايه نهادی ساختاری (میزان عضويت فرد در
انجمنهای داوطلبانه)

های کلمن 9و پوتنام میداند .آنها در تعريف و

 )4سرمايه درون گروه شناختی (اعتماد ،تعهد و

تحلیلشان از سرمايه اجتماعی بر عناصر ساختی و

مسئولیت افراد نسبت به هم درون گروههای

شناختی آن تأکید داشتهاند ،اما سرمايه اجتماعی را

کوچک)

بیشتر بهصورت توصیفی بکار گرفتهاند تا تحلیلی.

 )5سرمايه برون گروهی شناختی (میزان حمايت

آپهوف میگويد که اين دو طبقهبندی از سرمايه

اجتماعی از طرف دوستان و خويشاوندان)

اجتماعی در سطح بااليی به هم وابسته هستند،

 )6سرمايه نهادی شناختی (اعتماد به مشاغل و

بهگونهای که هرکدام از اشکال (ساختاری -شناختی)

مؤسسات دولتی و عموم مردم) (توکل:1390 ،

به يکديگر کمک میکنند .هردوی آنها از طريق

.)30

مکانیسم انتظارات بر روی رفتار تأثیر میگذارند .هر دو
جدول ( :)1اشکال ساختاری و شناختی سرمايه اجتماعی
حوزهها
منابع و ظهور
قلمرو
عوامل پويا
عناصر مشترک

شناختي

ساختاری
نقشها و قواعد

هنجارها

شبکهها و ديگر روابط بین شخصی

ارزشها

شیوهها و رسوم

نگرشها و باورها

سازمانهای اجتماعی

فرهنگ مدنی

روابط افقی

اعتماد -انسجام

روابط عمودی

تعاون -خیرخواهی

انتظاراتی که افراد را به سوی رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون ترغیب میکند به وجود آورنده منافع دوطرفه است.
Source: Uphoff, 2000

52

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و نهم /پائيز 1394

بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر کيفيت زندگي معتادان به مواد مخدر در شهر تهران

متذکر میشود که مهمترين مسئله نظم اجتماعی ،اعتماد

مؤلفههای سرمايه اجتماعي
مؤلفههای اصلی سرمايه اجتماعی ،چهار مؤلفه

و همبستگی اجتماعی است؛ يعنی بدون انسجام و

اعتماد اجتماعی ،پیوند و تعامالت اجتماعی ،انسجام

نوعی پايداری ،نظم اجتماعی غیرممکن است (چلبی،

اجتماعی و مشارکت اجتماعی محسوب میشوند که

.)16 :1385

در يک رابطه متعامل قرارگرفته و هرکدام تقويتکننده
ديگری است .توجه به انسجام اجتماعی در آثار
پیشکسوتان علوم اجتماعی چون دورکیم 11و
جايگاه ويژهای دارد .همچنین

زتومکا13

تونی س12

که در میان

جامعهشناسان معاصر بحث اعتماد اجتماعی را
موردعنايت قرار داده ،معتقد است که توجه به اعتماد
اجتماعی ايده جديدی نیست ،بلکه يک جريان فکری
چند قرنی است که به نظر میجلی 14مشارکت اجتماعی
موضوعی کامالً ايدئولوژيکی و بازتاب اعتقادات ناشی
از نظريههای اجتماعی و سیاسی در اين خصوص است
که جوامع چگونه بايد سازماندهی شوند (توکل،

انسجام اجتماعي
انسجام اجتماعی در يک حوزه تعاملی معین شکل و
معنا پیدا میکند .دورکیم احساسی را که در میدان
تعاملی به وجود میآيد ،عاطفه جمعی مینامد .ازنظر
دورکیم ،عاطفه جمعی عمیق ،اکثراً طی مناسک جمعی
به وجود میآيد و بدين نحو موجبات افزايش و تحکیم
انسجام اجتماعی را فراهم میکند (چلبی.)45 :1385 ،
مشارکت اجتماعي
مشارکت اجتماعی دربرگیرنده انواع مختلف کنش
های فردی و گروهی بهمنظور دخالت در تعیین

.)32 :1390

سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرايندهای
اعتماد اجتماعي

تصمیمگیری درباره امور عمومی است .مشارکت می

اعتماد اولین بخش سرمايه اجتماعی است که به

تواند در دو سطح مطرح باشد -1 :بُعد ذهنی مشارکت

نوع ارتباط بین افراد مربوط میشود .اعتماد ،ارتباط

که همان تمايل به مشارکت اجتماعی است که درنتیجه

تنگاتنگی با ارتباط تعمیميافته دارد و بهطورکلی

اعتماد و ساير عوامل زمینهساز در افراد ايجاد میشود؛

شاخص بسیار مناسبی برای پیوندهای مثبت و متقابل

 -2بُعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی که بهصورت

است (موسوی .)17 :1385 ،نظريهپردازانی مانند

عضويت ،نظارت ،اجرا و تصمیمگیری بروز میکند که

بین انواع اعتماد هم تمايز قائل میشوند:

همان پیوند عینی افراد است (موسوی.)19 :1385 ،

اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد يا نظامهای

مقیاس مشارکت اجتماعی چاپین 18يکی از مقیاسهايی

انتزاعی ،اعتماد انتزاعی دربرگیرنده آگاهی از مخاطره و

است که به لحاظ علمی برای سنجش مشارکت اجتماعی

به نقل از موسوی،

در ادبیات مشارکت موردتوجه قرارگرفته است .اين

 .)17 :1988برای ارزيابی سرمايه اجتماعی در سطح

مقیاس شامل مقولههای تعلق سازمانی ،حضور در

ملی ،سنجش اعتماد به نهادهای مختلف اجتماعی

نشستها ،کمکهای مالی ،عضويت در کمیتهها و

ضرورت دارد .در فرايند توسعه اجتماعی میزان

داشتن مسئولیت است.

گیدنز15

فرد مورد اعتماد است

(لومان16

عضويت اعضای جامعه در گروهها ،سازمانها و
انجمنهای مختلف افزايش میيابد و آمادگی فرد برای
برقراری ارتباط بیشتر میشود و بدين ترتیب اعتماد
اجتماعی متقابل تعمیم میپذيرد .ازاينرو

آيزنشتات17
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 -بین خُرده مقیاسهای سرمايه اجتماعی ساختاری

پيوند و تعامالت اجتماعي
پیوند اجتماعی بیانگر پیوندهای عینی بین افراد و
ارتباطات آنها با يکديگر است .اين پیوند دارای دو

باکیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر رابطه
معناداری وجود دارد.

بخش است :الف) پیوند عینی بین افراد :نوعی ساختار

 -بین خُرده مقیاسهای سرمايه اجتماعی شناختی

شبکهای عینی که میبايست برقرارکننده ارتباط بین

باکیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر رابطه

افراد باشد .اين بخش حکايت از آن دارد که افراد در

معناداری وجود دارد.

فضای اجتماعی با يکديگر پیوند دارند؛ اما بايد دانست
که اين نوع پیوند بین افراد بهعنوان سرمايه اجتماعی با
عضويت در گروه يا اجتماع ،اوالً ،از سرمايه اجتماعی
و ثانیاً ،از مشارکت اجتماعی منفک هستند .عضويت در
هر گروه اجتماعی الزاماً دربرگیرنده همانندی نیست.
ب) پیوند ذهنی :پیوندهای بین افراد میبايست دارای
ماهیت متقابل مبتنی بر اعتماد و دارای هیجانات مثبت
باشد؛ بنابراين عدم اعتماد و پیوندها در افراد سبب عدم
مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی میشود
(موسوی.)19 :1385 ،

روش تحقيق
اين تحقیق ازنظر ماهیت به دو شکل کمی و کیفی
است و از روش کمی در انجام اين پژوهش استفاده
شده است .جامعه آماری را کلیه معتادان به مواد مخدر
و مراجعهکننده به مراکز درمانی سوءمصرف مواد
سازمان بهزيستی در شهر تهران تشکیل دادهاند که از
اين میان  380نفر بر اساس روش نمونهگیری در
دسترس بهعنوان جمعیت نمونه انتخاب شدهاند .ابزار
جمعآوری دادهها دو پرسشنامه محقق ساخته سرمايه
اجتماعی و کیفیت زندگی است که هر دو دارای اعتبار
صوری بوده و پايايی آنها نیز بهوسیله ضريب آلفای

فرضيه تحقيق
 بین ابعاد سرمايه اجتماعی (شناختی و ساختاری)باکیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر رابطه

کرونباخ محاسبهشده چنانچه اين ضريب برای
پرسشنامه سرمايه اجتماعی  0/81و برای پرسشنامه

معناداری وجود دارد.

مشارکت اجتماعي
سرمايه اجتماعي
ساختاری

دامنه فعاليتهای اجتماعي
مسئوليت و تعهدات اجتماعي

کيفيت زندگي معتادان
به مواد مخدر
سرمايه اجتماعي

انسجام اجتماعي

شناختي

اعتماد اجتماعي
ارزشهای اجتماعي
نگرشهای اجتماعي

شکل  :1مدل تحقيق
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کیفیت زندگی  0/78است .بعد از جمعآوری دادهها از

بر اساس يافتههای جدول شماره  3که بهنوعی

نمونههای موردبررسی بهوسیله پرسشنامه و کدگذاری

يافتههای جدول شماره  2را با تفصیل بیشتر بیان می

آنان ،دادهها به کامپیوتر داده شد و با استفاده از نرمافزار

کند و به بررسی فرضیات دوم و سوم اين پژوهش

 Spssدادهها مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند.

پرداخته است ،میان مشارکت اجتماعی با ضريب
همبستگی  0/414و سطح معناداری  ،0/005از يکسو و
خُرده مقیاس دامنه فعالیت اجتماعی با ضريب

يافتههای پژوهش

همبستگی  0/385و سطح معناداری  0/000از سوی

جدول ( :)2رابطه میان ابعاد سرمايه اجتماعی و

ديگر و همچنین ضريب همبستگی مسئولیت و

کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر
ابعاد سرمايه اجتماعی

r

سطح معناداری

تعهدات اجتماعی با ضريب همبستگی  0/256و سطح

سرمايه اجتماعی ساختاری

0/421

0/001

معناداری  0/001که هر سه از خُرده مقیاسهای بُعد

سرمايه اجتماعی شناختی

0/512

0/000

ساختاری سرمايه اجتماعی هستند باکیفیت زندگی
معتادان به مواد مخدر رابطه معنادار وجود دارد .در
بخش دوم اين جدول که به بررسی رابطه میان ابعاد

بر اساس يافتههای جدول فوق که به بررسی آزمون

شناختی سرمايه اجتماعی معتادان به مواد مخدر

اول اين پژوهش میپردازد و با کمک آزمون همبستگی

باکیفیت زندگی آنان میپردازد در مورد خُرده مقیاس

پیرسون ( )rبهدستآمده است میان ابعاد ساختاری و

انسجام اجتماعی با ضريب همبستگی  0/223با سطح

شناختی سرمايه اجتماعی با سطح کیفیت زندگی

معناداری  0/003رابطه منفی وجود دارد ،اما در مورد

معتادان به مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد،

سه خُرده مقیاس ديگر يعنی اعتماد اجتماعی با ضريب

بهنحویکه میان سرمايه اجتماعی ساختاری باکیفیت

 0/419و سطح معناداری  0/000و ارزشهای اجتماعی

زندگی اين افراد با توجه به ضريب همبستگی که برابر

با ضريب همبستگی  0/314سطح معناداری 0/000

با  0/421و سطح معناداری آنکه برابر با  0/001است،

همراه با نگرشهای اجتماعی با ضريب همبستگی

رابطه مثبت معناداری وجود دارد ،همچنین میان سرمايه

 0/171و سطح معناداری  0/000باکیفیت زندگی

اجتماعی شناختی باکیفیت زندگی اين افراد با توجه به

معتادان به مواد مخدر در کالنشهر تهران رابطه معنادار

ضريب همبستگی  0/512و سطح معناداری آنکه برابر
با  0/000است رابطه مثبت معناداری وجود

دارد.

جدول ( :)3رابطه میان خُرده مقیاسهای سرمايه اجتماعی و کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر
ابعاد سرمايه اجتماعي

سرمايه

سرمايه ساختاری

اجتماعی
سرمايه شناختی

خُرده مقياسهای سرمايه اجتماعي

ميانگين

r

sig

مشارکت اجتماعی

8/24

0/414

0/005

دامنه فعالیتهای اجتماعی

6/51

0/385

0/000

مسئولیت و تعهدات اجتماعی

16/94

0/256

0/001

انسجام اجتماعی

14/16

0/223

0/003

اعتماد اجتماعی

31/26

0/419

0/000

ارزشهای اجتماعی

38/75

0/314

0/000

نگرشهای اجتماعی

54/80

0/171

0/000
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مستقیم و مثبت وجود دارد .درمجموع میتوان ادعا

با مقدار ( )Beta=0/28و ضريب معنیداری

کرد عالوه بر تأيید فرضیههای اين پژوهش ،میان خُرده

( )Sig.T=0/005در مرحله ششم و درنهايت نگرش-

مقیاسهای ابعاد ساختاری و شناختی سرمايه اجتماعی

های اجتماعی با مقدار ( )Beta=0/68و ضريب معنی-

باکیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر رابطه معنادار

داری ( )Sig.T=0/000در مرحله هفتم به ترتیب وارد

مستقیم و مثبت وجود دارد.

معادله رگرسیونی شدهاند و درمجموع اين هفت متغیر
توانستهاند  0/64درصد از واريانس متغیر وابسته را
تبیین کنند)R2=0/64( .

تحليل رگرسيون چند متغيره
در اين پژوهش از آماره رگرسیون چند متغیره به
شیوه گامبهگام استفادهشده است .در اين روش

مدل ساختاری رابطه بين متغيرهای مستقل و

متغیرهای مختلف به ترتیب میزان اهمیت در تبیین

متغيرهای وابسته

متغیر وابسته وارد معادله میشوند .جدول شماره سه

مدل تجربی پژوهش يک مدل علّی از نوع تحلیل

متغیرهای مستقل درون معادله برای تبیین متغیر کیفیت

مسیر19

زندگی معتادان به مواد مخدر را نشان میدهد .در اينجا

مسیر آن است که با استفاده از اين مدلها میتوان به

كل متغیرهای مستقل زمینهای و مستقل واسطهای به

حجم عظیمی از اطالعات که میتواند روابط علّی

شیوه گامبهگام وارد معادله شدند و هفت متغیر

ارزشمندی را بیان کند ،دستيافت .برای رسم مدل

مشارکت اجتماعی با مقدار ( )Beta=0/62و ضريب

مسیر از ضرايب مسیر متغیرهايی استفادهشده است که

معنیداری ( )Sig.T=0/000در مرحله اول ،دامنه

مقدار  Tآنها در سطح معناداری قرار دارد .ضريب

فعالیت اجتماعی با مقدار ( )Beta=0/54و ضريب

مسیر در اين مدل نماينده شدت رابطه بین دو متغیر با

معنیداری ( )Sig.T=0/000در مرحله دوم ،مسئولیت و

ثابت نگهداشتن اثر متغیرهای ديگر موجود در مدل

تعهدات اجتماعی با مقدار ( )Beta=0/48و ضريب

است .در ضمن فلشهای اضافی که از بیرون به

معنیداری ( )Sig.T=0/000در مرحله سوم و انسجام

متغیرها هدايتشدهاند ،مقداری از واريانس توضیح

اجتماعی با مقدار ( )Beta=0/42و ضريب معنیداری

داده نشده برای هر متغیر است که کنترل آنها خارج از

( )Sig.T=0/003در مرحله چهارم و اعتماد اجتماعی

توان پژوهشگر است.

است .نکته حائز اهمیت در مدلهای تحلیل

با مقدار ( )Beta=0/30و ضريب معنیداری
( )Sig.T=0/002در مرحله پنجم ،ارزشهای اجتماعی
جدول ( :)4عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیشبینی کیفیت زندگی معتادان به مواد مخدر
مراحل

متغير

B

Beta

مرحله اول

مشارکت اجتماعی

0/74

0/62

7/57

مرحله دوم

دامنه فعالیت اجتماعی

0/78

0/54

5/88

0/000

مرحله سوم

مسئولیت و تعهدات اجتماعی

3/47

0/48

4/78

0/000

0/53

مرحله چهارم

انسجام اجتماعی

7/35

0/42

3/69

0/003

0/55

مرحله پنجم

اعتماد اجتماعی

4/22

0/30

6/51

0/002

0/59

مرحله ششم

ارزشهای اجتماعی

0/23

0/28

12/4

0/000

0/62

مرحله هفتم

نگرشهای اجتماعی

0/41

0/68

6/32

0/000

0/64

56

مقدار

T

سطح معناداری

R

0/000

0/48
0/50
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نمودار مدل تحليل مسير
مشارکت اجتماعي 0/241

مسئوليت اجتماعي 0/312

انسجام اجتماعي 0/421
اعتماد اجتماعي 0/419
ارزشهاي اجتماعي 0/501

کيفيت زندگي معتادان به مواد مخدر

نگرشهاي اجتماعي 0/352
دامنه فعاليت اجتماعي 0/275

E2=0/42
 .)29 :2006اين مباحث در حالی مطرح است که در

بحث و نتيجهگيری
امروزه مطالعات کیفیت زندگی يکی از مقولههای

کشورهای درحالتوسعه شاهد مصرف بیشازپیش مواد

مهم در مباحث جامعهشناسی و روانشناسی است که

مخدر بهعنوان يکی از معضالت ناشی از تغییرات

هرساله حجم زيادی از پژوهشها را به خود اختصاص

سريع اجتماعی هستیم .اين امر بهويژه در کالنشهرها

داده و عوامل مرتبط با آن همواره موردتوجه صاحب-

نمود بیشتری دارد ،در کالنشهر تهران نیز اين مسئله

نظران قرارگرفته و برخی از پژوهشهای علوم

در حال گسترش است .با در نظر گرفتن وضعیت

اجتماعی به بررسی موضوعات مربوط بهسالمت و

موجود ،بررسی تبعات اجتماعی و فردی اعتیاد ازجمله

بهداشت روانی فردی و اجتماعی تخصیصيافته است.

تأثیر سرمايه اجتماعی بر روی کیفیت زندگی افراد

توجه جدی به اين حوزه از مطالعات ،ازاينجهت

معتاد الزم و ضروری به نظر میرسد.

اهمیت دارد که هزينه اجتماعی اختالالت روانی بر

بر اساس يافتههای اين پژوهش ،در فرضیه اول

عملکرد فرد تأثیر گذاشته و زندگی فردی و اجتماعی

میان سرمايه اجتماعی ساختاری باکیفیت زندگی اين

وی را مختل میسازد .موضوع سرمايه اجتماعی

افراد با توجه به ضريب همبستگی که برابر با  0/421و

ازجمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر

سطح معناداری آنکه برابر با  0/001است ،رابطه مثبت

مطرحشده و در همین راستا جايگاه سرمايه اجتماعی و

معناداری وجود دارد ،همچنین میان سرمايه اجتماعی

نقش آن در کیفیت زندگی افراد ،موردتوجه و تأمل

شناختی باکیفیت زندگی اين افراد با توجه به ضريب

انديشمندان قرارگرفته است (پاتنام .)11 :1995 ،سرمايه

همبستگی  0/512و سطح معناداری آنکه برابر با

اجتماعی عوامل تنش و اضطراب در زندگی را کاهش

 0/000است رابطه مثبت معناداری وجود دارد .اين

داده و خطر اين عوامل را نیز کم میکند .سرمايه

يافتهها با نتايج پژوهشهای صادقی و همکاران

اجتماعی همچنین میتواند حوادث منفی زندگی را

( ،)1394محمودی و همکاران ( )1390و قمری

بکاهد و هنگام بروز تغییرات و ايجاد چالشهای

( )1390همسو است .در تبیین اين يافته ،سرمايه

گوناگون زندگی ياری بخش افراد باشد (هارفان،

اجتماعی در سطح خُرد به دو بُعد شناختی و ساختاری
تقسیمشده است .بُعد شناختی به بخش نامحسوس
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سرمايه اجتماعی مانند ارزشها ،عقايد ،نگرشها،

شکلی دسترسی دارند .مهمترين جنبههای اين

رفتارها و هنجارهای اجتماعی میپردازد .ارزشهای

عنصر عبارتاند از :روابط گروهی ،پیکربندی روابط

شناختی به روحیه اعتماد و يکپارچگی اعضاء و

گروهی و سازمانهای مناسب .يکی از عوامل مهم در

همینطور ارتباط متقابل که میان اعضای يک جامعه

سوق دادن افراد بهسوی مصرف مواد مخدر ،داشتن

وجود دارد میپردازد .اين ارزشها شرايطی را در

رابطه گروهی با اشخاص مصرفکننده از يکسو و

جامعه يا سازمان به وجود میآورند که در آن اعضا

نداشتن پیوند و رابطه گروهی با افراد سالم جامعه از

برای تولید کاالی مشترک میتوانند باهم همکاری کنند.

سوی ديگر است .مصرفکنندگان مواد مخدر پس از

بُعد ساختاری سرمايه اجتماعی دربرگیرنده ساختارها و

مدتی از شروع مصرف به دلیل منزوی شدن در جامعه

شبکههايی است که حاوی فرايندهای تصمیمگیری

و نداشتن رابطه با ساير افراد ازنظر میزان سرمايه

جمعی روشن ،رهبران پاسخگو و مسئولیت متقابل

اجتماعی ساختاری بهشدت محدودشده ،درنتیجه سطح

است .میزان سرمايه اجتماعی ،بستگی به سه عامل،

کیفیت زندگی اين افراد نیز بهشدت کاهش میيابد .از

تعداد اعضای موجود در شبکه ،احتمال واگذاری منابع

سوی ديگر اگر رابطه اجتماعی میان گروههايی که فرد

در اختیار اعضای موجود در شبکه و میزان ارزش منابع

قبل از مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن با وی قطع

در اختیار اعضای موجود در شبکه دارد .به عبارتی هر

نشود ،اين رابطه میتواند بهعنوان يک انگیزه قوی در

چه شبکه گستردهتر باشد ،سرمايه اجتماعی تقويت

درمان اعتیاد به مصرف مواد مخدر و نیز ارتقاء کیفیت

میشود و بالعکس .همینطور هر چه میزان ارزش

زندگی به اين افراد کمک کند .در اين راستا گسترش

منابع و احتمال واگذاری منابع افزايش يابد ،تعداد

روابط درونی و بیرونی و ايجاد شرايط مناسب برای

سرمايه اجتماعی به شکل تصاعدی افزايش میيابد.

ارتباط بین اين افراد ،زمینه تغییر ،پیشرفت و رهايی از

در فرضیه دوم نشان داده شد که میان خُرده

اعتیاد را در اين افراد فراهم میسازد .همچنین سازمان-

مقیاسهای مشارکت اجتماعی با ضريب همبستگی

های اجتماعی میتوانند زمینهساز شبکه ارتباطی بین

 0/414و سطح معناداری  ،0/005از يکسو و خُرده

افراد و دانش و اطالعاتشان باشند و از طريق گسترش

مقیاس دامنه فعالیت اجتماعی با ضريب همبستگی

ابعاد شناختی سرمايه اجتماعی ،بستری مناسب برای

 0/385و سطح معناداری  0/000از سوی ديگر و

ايجاد و تبادل انگیزه جهت توانمندسازی اين گروه را

همچنین ضريب همبستگی مسئولیت و تعهدات

فراهم کنند.

اجتماعی با ضريب همبستگی  0/256و سطح معناداری

در فرضیه سوم که به بررسی رابطه میان ابعاد

 0/001که هر سه از خُرده مقیاسهای بُعد ساختاری

شناختی سرمايه اجتماعی معتادان به مواد مخدر

سرمايه اجتماعی هستند ،با کیفیت زندگی معتادان به

باکیفیت زندگی آنان پرداخته شده است ،در مورد خُرده

مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد .اين يافتهها با

مقیاس انسجام اجتماعی با ضريب همبستگی  0/223با

نتايج پژوهشهای صادقی و همکاران ( )1394رحیمی

سطح معناداری  0/003رابطه منفی وجود دارد اما در

و همکاران ( )1390کتیبايی و همکاران ( )1389همسو

مورد سه خُرده مقیاس ديگر يعنی اعتماد اجتماعی با

است .در تبیین اين يافته به نظر میرسد عنصر

ضريب  0/419و سطح معناداری  0/000و ارزشهای

ساختاری سرمايه اجتماعی اشاره به الگوی كلی تماس-

اجتماعی با ضريب همبستگی  0/314سطح معناداری

های بین افراد دارد ،يعنی افراد به چه كسانی و به چه

 0/000همراه با نگرشهای اجتماعی با ضريب
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همبستگی  0/171و سطح معناداری  0/000با کیفیت

منابع و مآخذ

زندگی معتادان به مواد مخدر و مراجعهکننده به مراکز

 -توکل ،محمد و مقصودی ،سوده .1390 .سرمايه

سوءمصرف مواد در شهر تهران رابطه معنادار مستقیم و

اجتماعی و کیفیت زندگی ،مکانیسمها و مدلهای

مثبت وجود دارد .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای

علّی و تعاملی ،فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه

غالمی کوتنايی ( ،)1390محمودی و همکاران (،)1390

اجتماعی ،سال  ،11شماره .42

قمری ( )1390و کتیبايی و همکاران ( )1389همسو
است .در تبیین اين يافته به نظر میرسد عنصر شناختی

 چلبی ،مسعود .1375 .جامعهشناسی نظم .تهران:نشر

نی .

سرمايه اجتماعی اشاره به منابعی دارد كه فراهمکننده،

 -رحیمی ،فاطمه؛ اسماعیلی ،مريم؛ نوری ،ابوالقاسم؛

مظاهر ،تعبیرها ،تفسیرها و سیستمهای معانی مشترك در

مهدوی ،علیرضا .1390.بررسی سرمايه اجتماعی

میان گروههاست .مهمترين جنبههای اين بُعد از سرمايه

با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در پیشگیری

اجتماعی عبارتاند از :زبان و قواعد مشترک و

از اعتیاد ،پژوهشهای روانشناسی اجتماعی،

حکايات مشترک يا همان تجربیات و خاطرات مشترک.

زمستان  ،1390دوره  ،1شماره .45-62 ،4

به اين معنی که افراد معتاد به مواد مخدر به دلیل

 -صادقی ،نرگس؛ داوری دولت آبادی ،الهام؛ ضیايی

مشکالت فردی ،میان فردی و اجتماعی به مصرف مواد

راد ،مرضیه؛ رحمانی اعظم؛ قدوسی آرش.1394.

مخدر گرايش پیدا میکنند؛ اما از سوی ديگر داشتن

کیفیت زندگی و ارتباط آن با مشخصات زمینهای و

توان مقابله در برابر اين مواد که نشاءت گرفته از

ارتباطات خانواده در نوجوانان و جوانان

مخاطرات آنها است ،میتواند بهعنوان يک عامل مؤثر

مراجعهکننده به مراکز ترک اعتیاد ،مجله رفاه

در درمان اين بیماری نقش مهمی ايفا کند .بُعد شناختی

اجتماعی ،دوره  ،15شماره .57-72 ،57

سرمايه اجتماعی قادر است در حکم يک عامل

 -غالمی كوتنايی ،كوروش؛ قربان نژاد شهرودی،

محافظتی در برابر مشکالت منجر به اعتیاد در میان

يداله .1390.بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی خانواده

افرادی که قصد قطع وابستگی خود به اين مواد را

بر اعتیاد جوانان (شهر قائمشهر) ،پژوهشهای

دارند ،عمل کند .افرادی که سابقه مصرف مواد مخدر

جامعهشناسی معاصر ،دوره  ،2شماره .115-139 ،4

در زندگی دارند ،معموالً با اطرافیان خود رابطه اندکی

 -قمری ،محمد ( .)1390مقايسه ابعاد عملکرد

داشته و از داشتن يکزبان مشترک برای تبادل انديشه و

خانواده و کیفیت زندگی و رابطه اين متغیرها در

بیان احساسات با اطرافیان خود محروم هستند .اين

بین افراد معتاد و غیر معتاد ،اعتیاد پژوهی ،دوره ،5

افراد قدرت تبادل مفاهیم با ديگران و به دست آوردن

شماره .55-68 ،18

تجربه مشترک را ازدستداده ،ازاينرو دچار انزوای

 -كتیبايی ،ژيال؛ حمیدی ،هوشنگ؛ ياريان ،سجاد؛

اجتماعی شده و کیفیت زندگی آنها نیز بهشدت

قنبری،

کاهش میيابد و در مقابل آن با افزايش بُعد شناختی

پريساسادات .1389.مقايسه كیفیت زندگی ،تنیدگی

سرمايه اجتماعی ،کیفیت زندگی آنان نیز روند بهبودی

و سالمت روان در معتادان و غیر معتادان مبتالبه

پیدا میکند.

سعید،

سیدموسوی،

HIVو افراد سالم ،مجله علوم رفتاری ،دوره ،4
شماره .135-139 ،2
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